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Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie i Panowie!
Wydawać by się mogło, że składając ślubowanie już po raz 
siódmy, czynię to bez wielkich emocji, bez wzruszenia. Nic 
bardziej mylnego. Emocje, które mi dzisiaj towarzyszą są nie 
mniejsze niż wtedy, gdy ślubowanie składałam po raz 
pierwszy, a wzruszenie – proszę mi wierzyć – jest znacznie 
większe. Mam bowiem świadomość, że poparcie udzielone mi 
po raz kolejny przez wyborców,  jest dla mnie olbrzymim 
zobowiązaniem. Zobowiązaniem do tego, aby powierzonego 
mi zaufania nie zawieść. 
Dlatego przyjmuję Wasz wybór z wielką radością, ale i z dużą 
pokorą. Obiecuję, że w służbie jaką będę pełniła, jednym z 
najważniejszych drogowskazów będzie dla mnie głos 
mieszkańców. 
Dziękując raz jeszcze za udzielone mi poparcie, pragnę też 
podziękować wszystkim mieszkańcom gminy, którzy w tych 
wyborach wzięli czynny udział. Nieważne na kogo oddali swój 
głos. Najważniejsze  bowiem było to, że głosując tak licznie 
udowodnili, że czują się współodpowiedzialni za miasto, za 
gminę – za naszą Małą Ojczyznę.
Pragnę też podziękować moim wyborczym konkurentom, a 
szczególnie Panu Pawłowi Piesio – za spokojną kampanię 
wyborczą. Był Pan godnym przeciwnikiem i  osiągniętego 
wyniku gratuluję.
 Przed nami cztery lata ciężkiej i odpowiedzialnej 
pracy. Obiecuję, że zrobię wszystko, aby prezentowany przeze 
mnie i Maszewską Inicjatywę Samorządową w kampanii 
wyborczej program, był konsekwentnie i skutecznie 
realizowany. Przypomnę tylko, że program w sześciu działach 
zawiera najważniejsze naszym zdaniem zadania, które w tej 
kadencji będziemy realizować. Bezpieczna gmina, dalszy 
rozwój miejskiej i wiejskiej infrastruktury, działania 
wspierające rozwój przedsiębiorczości, dalszy rozwój w 
zakresie kultury i sportu, rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, kontynuacja działań w zakresie ochrony 
zdrowia i pomocy  społecznej oraz  poprawa bazy i jakości 
nauczania w palcówkach oświatowych – to najważniejsze 
punkty naszego programu. 
Program wyborczy chcę realizować przy współudziale 
mieszkańców naszej gminy. Dla wszystkich znajdę czas, od 
najmłodszego do najstarszego; stawiam na ludzi  
innowacyjnych i utalentowanych, pełnych pomysłów i chęci 
do pracy. Chcę aby Gmina Maszewo była miejscem 
bezpiecznym i z czystym środowiskiem, a miasto Maszewo 
wraz ze starym  rynkiem nabrało niepowtarzalnego uroku i 
blasku.
Mam  olbrzymią nadzieję, że wspólnie raz jeszcze dokonamy  
oceny nojego programu i wypracujemy consensus 
gwarantujący szybszy i bardziej dynamiczny rozwój naszej 
gminy. 
Musimy mieć świadomość, że najbliższe 4 lata to okres, kiedy 
nasz kraj otrzyma potężne wsparcie finansowe z Unii 
Europejskiej. Naszym zadaniem jest  zrobić wszystko, aby z 
tej szansy skorzystała również  Gmina Maszewo, aby tej 
szansy nie zaprzepaścić. Wiemy bowiem, że taka okazja już się 
nie powtórzy. 

Okoliczności nam sprzyja-
ją. W radzie powiatu zasia-
dają maszewianie i sympa-

tycy naszej gminy, a marszałkiem województwa 
ponownie wybrany został mieszkaniec naszego 
powiatu. Jestem przekonana, że nasza praca i 
życzliwe wsparcie ze strony powiatowych i 
wojewódzkich decydentów sprawią, że Maszewo w 
tym ostatnim rozdaniu środków unijnych także 
będzie ich beneficjentem.
Jednakże realizacja tych planów wymaga zgodnej 
współpracy nas wszystkich. I o taką, w imieniu 
własnym i wszystkich mieszkańców gminy apeluję. 
Ja ze swej strony zapewniam, że   w całym złożonym 
procesie zarządzania gminą moim nadrzędnym 
celem będzie dobro jej mieszkańców. 
Wiem, że jest to jedyne i najważniejsze kryterium, 
które powinno i mam nadzieję że będzie nas w tej 
kadencji łączyć , a nie dzielić.  
Jestem przekonana, że także dla całej rady miejskiej  
do ostatnich minut tej kadencji właśnie to kryterium 
będzie priorytetem. 
Z całą mocą i głębokim przekonaniem raz jeszcze 
pragnę podkreślić, że tylko wspólna, merytoryczna 
współpraca sprawi, że za cztery lata staniemy przed 
naszymi wyborcami i będziemy im mogli z dumą 
powiedzieć – nie zawiedliśmy. 
Dziękuję za uwagę.

Expose burmistrz Jadwigi Ferensztajn



 

W poprzednich wydaniach biuletynu informowaliśmy o 
toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
inwestycji "Budowa biogazowni rolniczej na działce Nr 309/1, 
obręb Wisławie, gm. Maszewo”. Inwestycja ta spotkała się z 
ogromnymi obawami oraz oporem społecznym mieszkańców 
Maszewa. 
Informujemy, że w dniu 18 listopada br.  wydana została 
decyzja odmowna w tej sprawie.  

Biogazownia w Maszewie

Informujemy, że został ogłoszony przetarg na dowóz uczniów do 
szkół i innych placówek oświatowych na podstawie biletów 
miesięcznych, dowóz  rozpocznie się od stycznia 2015 r. 
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom szkół 
podstawowych (klasy I-IV)  oraz dzieciom  realizujących 
obowiązek przedszkolny tj. 5-letnich i  6-letnich  dowozu do 
szkoły/przedszkola jeśli odległość do szkoły przekracza 3 km i 
uczniów klas V, VI szkół podstawowych i gimnazjum jeśli 
odległość do szkoły przekracza 4 km.
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu będzie mógł zabierać 
również innych uczestników ruchu drogowego niż dzieci i młodzież 
dowożone do szkół.  Mieszkańcy naszej gminy będą mogli 
skorzystać z transportu pod warunkiem, że w autobusie będą wolne 
miejsca oraz wykupią bilet u kierowcy/przewoźnika.
Szczegółowe informacje będą dostępne po rozstrzygnięciu 
przetargu i zamieszczone m. in.    na stronie internetowej Gminy 
Maszewo oraz w szko-
łach.

 Gmina Maszewo otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w Warszawie w ramach rezerwy subwencji oświatowej 33 490 zł 
na wyposażenie pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich (SP w 
Rożnowie Nowogardzkim – 10 485 zł, SP w Dębicach – 11 005 zł, 
SP w Maszewie – 12 000 zł). 
Środki zostały przyznane na podstawie wniosku, który złożono do 
ministerstwa we wrześniu br. W ramach zwiększonej subwencji 
oświatowej do pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich zakupione 
zostaną pomoce dydaktyczne oraz meble.

Dowóz dzieci do szkó³ od 
stycznia 2015 r.

Œrodki dla szkó³ podstawowych

W dniu 21 listopada 2014 roku w miejscowości Mokre 
odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy 
wiejskiej.  Uroczystość rozpoczęło poświęcenie świetlicy 
przez ks. Mariana Kaptura – tutejszego proboszcza. 
Następnie symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: . 
Krzysztof Barczyk – dyrektor biura Marszałka 
województwa zachodniopomorskiego, Magdalena Mikuła – 
sołtys sołectwa Mokre, Andrzej Polniak – wykonawca, 
Bogusław Dąbrowny – projektant i inspektor nadzoru, 
Jadwiga Ferensztajn – Burmistrz Maszewa, Eugeniusz 
Głowacki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Maszewie 
oraz przedstawiciel dzieci z sołectwa Mokre. Po krótkich 
przemówieniach odbyły się występy zespołów tanecznych 
działających przy Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie. 
Impreza zakończyła się zabawą taneczną, którą prowadził 
zespól RELAX.
Inwestycja pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem w miejscowości Mokre” została 
zrealizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju PROW na lata 2007 – 2013 dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”. W ramach operacji 
wybudowano świetlicę, która jest obiektem wolnostojącym, 

Otwarcie œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci Mokre

niepodpiwniczczonym, parterowym z poddaszem 
nieużytkowym. Całkowita wartość projektu to kwota 415 
744,41 zł, z czego wartość przyznanej pomocy to 270 402,00 
złotych. 



W miesiącu grudniu br. odbyły się uroczyste obrady sesji Rady 
Miejskiej w Maszewie. Komisarz wyborczy I posiedzenie RM 
zwołał na dzień 1 grudnia 2014 r.  
Porządek sesji zawierał punkty:
1. Otwarcie inauguracyjnej sesji Rady.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6.  Zamknięcie obrad.
Na podstawie artykułu 20 ustęp 2 c ustawy o samorządzie gminnym 
pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Maszewie 
prowadził radny najstarszy wiekiem tj. pan Henryk Kozakowski.
Pierwsza sesja Rady Miejskiej miała charakter sesji tzw. 
inauguracyjnej i odbyła się w uroczystej atmosferze.  Na  początku 
obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Renata Żak,  
wręczyła radnym zaświadczenia o ich wyborze. Następnie przed 
przystąpieniem do wykonywania mandatu nowo wybrani radni 
złożyli  ślubowanie. Rota ślubowania została odczytana przez 
prowadzącego obrady radnego Henryka Kozakowskiego: 

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 

i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy  i jej 
mieszkańców".

Wszyscy radni złożyli ślubowanie wypowiadając według swojego 
wyboru słowo "Ślubuję" lub zwrot "Ślubuję, tak mi dopomóż 
Bóg".
  Od tego momentu 15 radnych może już oficjalnie 
wykonywać swoje  mandaty powierzone przez mieszkańców naszej 
gminy w wyborach samorządowych 2014 r.
Po akcie zaprzysiężenia radni otrzymali gratulacje od 
Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej - Renaty Żak oraz od 
Jadwigi Ferensztajn - Burmistrza Gminy Maszewo.
W dalszej części obrad odbyło się głosowanie tajne mające na celu 
wyłonienie przewodniczącego rady,  jednakże dwie tury głosowań 
nie wskazały  radnego na to stanowisko. W związku z tym rada 
postanowiła  o przerwaniu obrad  i kontynuowaniu ich w terminie 5 
grudnia 2014 r. o godz. 16.00.   Przerwanie obrad  nastąpiło z 

RADA MIEJSKA W MASZEWIE 
przyczyny  niemożności  wyczerpania porządku obrad ustalonego 
postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie. 
Mieszkańcy zostali poinformowani o wznowieniu obrad I sesji 
poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Urzędu.  I sesja  kontynuowana była w dniu  5 
grudnia. Podczas tych obrad na Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Maszewie wybrany został  Henryk Kozakowski. Głosowanie 
odbyło się zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie o 
samorządzie gminnym i statucie Gminy Maszewo, a nad 
prawidłowością przeprowadzonych głosowań czuwała Komisja 
Skrutacyjna  wyłoniona spośród radnych. 
W dniu 9.12.2014 r.   Rada Miejska w Maszewie obradowała  na  
II sesji według porządku obrad zaproponowanego przez 
Komisarza Wyborczego.  
Komisarz zwołał II sesję rady  w celu zaprzysiężenia nowo 
wybranego Burmistrza Gminy Maszewo -  Jadwigi Ferensztajn. 
Sesja została rozpoczęta od wręczenia  zaświadczenia o wyborze na 
stanowisko burmistrza przez   Przewodniczącą Gminnej Komisji 
Wyborczej – Renatę Żak.
Następnie przed  przystąpieniem do wykonywania mandatu nowo 
wybrany Burmistrz Gminy Maszewo – Jadwiga Ferensztajn złożyła  
ślubowanie. 
Rotę  ślubowania odczytał  Przewodniczący Rady  Henryk 
Kozakowski: 

"Obejmując urząd  Burmistrza Gminy Maszewo uroczyście 
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 

sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców Gminy Maszewo."

 Burmistrz Jadwiga Ferensztajn w obecności całej Rady i 
zgromadzonych mieszkańców złożyła ślubowanie wypowiadając  
słowa:  "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".
III sesja Rady Miejskiej 
Podczas zwołanej w dniu 17 grudnia sesji, zgodnie z 
porządkiem obrad  radni wybrali wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej oraz ustalili składy stałych komisji  rady.
Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej  w Maszewie wybrani 
zostali:
Urszula Kułagowska , Mirosław Górski 

STAŁE  KOMISJE  RADY  MIEJSKIEJ
KOMISJA  REWIZYJNA:
Jan Smolarek - przewodniczący

Józef Rudewicz, 
 

KOMISJA SPOŁECZNA:
Agnieszka Lewicka - przewodnicząca

 

KOMISJA GOSPODARCZA:
Elżbieta Socha - przewodnicząca

Urszula Kułagowska,  

Mirosław Maciejewski, Małgorzata Storma-
Piotrowska

Mirosław Górski, Mariola Siewierska, Mateusz Sikora, Krzysztof  
Smykowski,

Ilona Adamczuk, Piotr Kaczor, Adam Rojek

 Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Renata Żak, 
odczytuje zaświadczenie o wyborze na stanowisko burmistrza

Gratulacje od Burmistrza Maszewa dla nowo
wybranego Przewodniczącego Rady Miejskiej
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1. Elżbieta Socha
Okręg wyborczy nr 1: Darż, Dąbrowica, Rożnowo 
Nowogardzkie, Swojcino.
2. Ilona Adamczuk
Okręg wyborczy nr 2: Bagna, Jenikowo, Korytowo.
3. Mariola Siewierska
 Okręg wyborczy nr 3: Bielice, Mieszkowo, Sokolniki, Kolonia 
Maszewo.
4. Mateusz Sikora
Okręg wyborczy nr 4: Przemocze, 
Tarnowo, Zagórce.
5. Mirosław Maciejewski
Okręg wyborczy nr 5: Dobrosławiec, 
Radzanek, Wisławie.
6. Józef Rudewicz
Okręg wyborczy nr 6: Bęczno, 
Dębice od nr 1 do nr 58, Godowo, 
Maszewko.
7. Mirosław Górski
Okręg wyborczy nr 7: Dębice od nr 
59 do końca, Leszczynka, Stodólska.
8. Małgorzata Storma – Piotrowska
Okręg wyborczy nr 8: Mokre, Nastazin, Wałkno.
9. Jan Smolarek
Okręg wyborczy nr 9: Budzieszowce, Jarosławki, Maciejewo, 
Pogrzymie.
10. Piotr Kaczor
Okręg wyborczy nr 10: część miasta Maszewo obejmująca 
ulice: 22 Lipca, Jedności Narodowej od nr 1 do nr 23 D, 
Kilińskiego, Szkolna, Świerczewskiego.
11. Urszula Kułagowska
Okręg wyborczy nr 11: część miasta Maszewo obejmująca 
ulice: Jedności Narodowej od nr 24 do końca, Leśna, 
Obodrytów, Okrzei, Radosna, Słoneczna.
12. Agnieszka Lewicka
Okręg wyborczy nr 12: część miasta Maszewo obejmująca 
ulice: Brzozowa, Janusza Korczaka, Marii Konopnickiej, 
Moniuszki, Polna, Wisławy Szymborskiej, Władysława 
Broniewskiego, Stargardzka, Żeromskiego.
13. Henryk Kozakowski
Okręg wyborczy nr 13: część miasta Maszewo obejmująca 
ulice: 8 Marca, Chopina, Jarosława Iwaszkiewicza, 
Lawendowa, Lipowa, Nowogardzka, Ogrodowa.
14. Adam Rojek
Okręg wyborczy nr 14: część miasta Maszewo obejmująca 
ulice: 1 Maja, Hanki Sawickiej, Krótka, Mickiewicza, Plac 
Wolności, Wojska Polskiego.
15. Krzysztof Smykowski
Okręg wyborczy nr 15: część miasta Maszewo obejmująca 
ulice: Głowackiego, Grunwaldzka, Kościuszki, ks. Kazimierza 
Świetlińskiego, Mariana Buczka, Sienkiewicza.
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RADNI RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE
KADENCJA 2014 – 2018

 Elżbieta Socha

Józef Rudewicz

Mirosław Górski

Mirosław Maciejewski

Piotr Kaczor

Jan Smolarek

Agnieszka Lewicka

Mariola Siewierska Mateusz Sikora

Adam Rojek

Henryk Kozakowski

Krzysztof Smykowski

Małgorzata 
Storma – Piotrowska

Urszula Kułagowska

Ilona Adamczuk
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5 grudnia, podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Maszewie, na jej 
przewodniczącego wybrany został najstarszy radny w tej kadencji - 
Henryk Kozakowski.
Nowy przewodniczący ma 68 lat. Jest żonaty z żoną Mariolą. 
Państwo Kozakowscy są też szczęśliwymi dziadkami i mają dwie 
wnuczki.
Henryk Kozakowski od 1976 roku pełnił obowiązki kierownika młyna.W 
latach 1980 – 1990 był prezesem Gminnej Spółdzielni w Maszewie, skąd 
przeniósł się do Gryfic. Początkowo zatrudniony tam był jako kierownik 
młyna, a następnie jako dyrektor Państwowych Zakładów Zbożowych.
W 2001 roku wrócił do Maszewa gdzie w 2010 roku po 41 latach pracy 
przeszedł na emeryturę.
Od 38 jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obecnie jest 
prezesem maszewskiego koła PSLoraz członkiem Rady Powiatowej PSL.
Zagorzały kibic Pogoni Szczecin i oczywiście Masovi Maszewo. W 
klubie Masovia pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Jego hobby to działka i hodowla zwierząt domowych. Jako zagorzały 
działkowiec uważa, że trzeba zrobić wszystko, aby Rodzinne Ogrody 
Działkowe przetrwały. Twierdzi, że niewybaczalnym grzechem byłoby 
zaprzepaścić ich dorobek i nie wyobraża sobie, aby dziesiątki tysięcy 
działkowców pozbawić prawa do ich posiadania. Zapowiada, że jako 
nowy przewodniczący rady życzliwym okiem spojrzy na poprawę 
ogrodowej infrastruktury.
Korzystając z okazji zapytaliśmy też pana Henryka o jego plany na 
tegoroczne święta i nowy rok.
W święta najważniejsza jest ciepła, rodzinna 
atmosfera. Poczucie wspólnoty, które tworzy 
niepowtarzalny w inny dzień roku świąteczny 
klimat. W wigilię obowiązkowo na stole musi się 
pojawić 12 potraw. Oczywiście przeważają dania 
rybne, a poczesne miejsce na stole zajmuje moje 
ulubione danie, czyli karp po młynarsku. Wydawać 
by się mogło, że jednym ze składników do jego 
przyrządzenia musi być, jak to w rodzinie 
młynarza mąka, ale nic bardziej mylnego! 
Zaręczam, że w przepisie nie ma jej ani grama.
Prezenty i życzenia to też element tradycji. Ja w 
nadchodzącym roku sobie, swojej rodzinie, 

Maszewu  i Polsce życzę 
pokoju i spokoju. Bo tylko w 
zgodzie i spokoju można 
budować  s zczęśc ie  i  
dobrobyt. 

Nagroda przyznana będzie w następujących kategoriach: 
- gospodarczej (zakłady pracy produkcyjne, handlowe i 
usługowe)
- społecznej (pedagodzy, twórcy kultury i sztuki, 
propagatorzy, działacze społeczni, sportowcy, działacze 
sportu, trenerzy). 
Wnioski do nagrody „ZŁOTY LEW” mogą składać: 
- organizacje i stowarzyszenia społeczne
- Burmistrz Maszewa,
- obywatele – mieszkańcy gminy w liczbie przynajmniej 
15,
- dyrektorzy placówek oświatowych 
oraz dyrektor Ośrodka Kultury i 
Sportu,
- redaktorzy naczelni gazet lokal-
nych. 
Wnioski o przyznanie nagrody 
przyjmowane będą w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Maszewie (ul. 
Leśna 9)  do dnia 20 stycznia 2015r. 

Burmistrz Maszewa zaprasza do składania
 wniosków w sprawie przyznania Nagród 

Specjalnych Burmistrza Maszewa 

„ZŁOTE LWY”

Nowy Przewodnicz¹cy
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Przebudowano chodnik wraz z wjazdami do posesji przy ul. 
Stargardzkiej na długości ok. 100 mb. Koszt inwestycji w 100% 
pochodził z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie. 

Remont ul. Stargardzkiej w Maszewie

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie 
nieodpłatnie przekazała na rzecz Gminy Maszewo dwie działki 
gruntowe o nr 399 oraz nr 444 położone w miejscowości Dębice ( 
tzw. stare bloki). Zakończył się remont ww. dróg. Gmina Maszewo 
pokryła 20% kosztów remontu resztę sfinansowała Agencja 
Nieruchomości Rolnych w Szczecinie.

Dwie drogi w Dêbicach

Wykonano przebudowę części ul. Obodrytów w Maszewie na 
odcinku 60 mb. Przebudowa uwzględniała też uzupełnienie 
oznakowania pionowego. 
Przy okazji tego remontu warto przypomnieć skąd taka nazwa ulicy 
i kim byli Obotryci:
Imieniem tego słowiańskiego plemienia znad dolnej Łaby, 
występującego w historii pod nazwami Obodrytów, Obodrzyców, a 
także Obotrytów,  nazwane są ulice w Nowogardzie, 
Boleszkowicach i Maszewie (ul. Obodrytów), w Koszalinie i 
Białogardzie (ul. Obotrytów), w Szczecinie, Gorzowie Wlkp., 
Lesznie, Gdańsku i Warszawie (ul. Obotrycka) oraz w Poznaniu (ul. 
Obodrycka). 

(Źródło: blog mosovia - pomerania)

Remont ul. Obodrytów w Maszewie

Gmina Maszewo dbając o bezpieczeństwo mieszkańców zakupiła 
samochód pożarniczy dla druhów z jednostki OSP w Bagnach. 
Samochód zakupiono od Gminy Goleniów. Jest to STAR 244 
GBA 2,5/16. 

Zakaz dla fajerwerków
Podobnie jak w latach poprzednich, w okresie od 18 grudnia br. do 
4 stycznia 2015 r. wprowadzony zostaje zakaz uzywania 
materiałów pirotechnicznych.
Rozporządzenie, które ma na celu zapewnienie spokoju i 
bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia 
podpisał Wojewoda Zachodniopomorski.
Czytamy w nim, że w podanym okresie czasu na terenie całego 
województwa zachodniopomorskiego obowiązuje zakaz 
uzywania materiałów pirotechnicznych  z wyjątkiem 31 grudnia 
2014 r. i 1 stycznia 2015 r. Za naruszenie zakazu grozi kara 
grzywny wmierzana w trybie i na zasadach zawartych w Kodeksie 
wykroczeń.
Warto też pamiętać o tym, że wszelkie rodzaje materiałów 
pirotechnicznych sprzedawać wolno wyłącznie osobom 
dorosłym.

Stypendia szkolne
W dniach 18 i 19 grudnia br. wypłacano stypendium szkolne o 
charakterze socjalnym dla 213 uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Maszewo. Pomocą objęci zostali uczniowie szkół 
podstawowych,  gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i 
policealnej, którzy w okresie sierpień- wrzesień złożyli wnioski do 
Burmistrza Maszewa i spełnili kryterium dochodowe.
Całość zadania to 72 249,60zł, z czego dotacja wynosi 80% 
zadania tj. – 57 799zł, natomiast wkład własny gminy to 20% 
zadania czyli 14 450,60zł.

Polna oświetlona
Od 20 listopada na ulicy Polnej w Maszewie działa nowe 
oświetlenie.
W ramach przeprowadzonej inwestycji pn.: „Wykonanie 
kablowego oświetlenia ulicy Polnej w Maszewie za pomocą 
słupowych latarń oświetlenia ulicznego – II etap” wybudowano 
dziesięć lamp ledowych. 

SAMOCHÓD PO¯ARNICZY
 DLA OSP BAGNA



11 listopada i Mikołajki w obiektywie 
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1. Bolechowo Korsarz Darż godz. 1100 

2. Enea OSP Asprod Goleniów godz. 1200 

3. Yellow Team Arkadia Imno godz. 1300 

4. Gang Małego  godz. 1400 

 

I. Spotkanie 14.12.2014r.

I. Spotkanie 04.01.2015r.
1. Korsarz Darż Enea godz. 1100 

2. Bolechowo Yellow Team godz. 1200 

3. Arkadia Imno Gang Małego godz. 1300 

4. OSP Asprod Goleniów  godz. 1400 

 

1. Bolechowo Arkadia Imno godz. 1100 

2. Korsarz Darż OSP Asprod Goleniów godz. 1200 

3. Enea Gang Małego godz. 1300 

4. Yellow Team  godz. 1400 

 

1. Korsarz Darż Gang Małego godz. 1100 

2. Bolechowo OSP Asprod Goleniów godz. 1200 

3. Enea Yellow Team godz. 1300 

4. Arkadia Imno  godz. 1400 

 

1. Bolechowo Enea godz. 1100 

2. OSP Asprod Goleniów Arkadia Imno godz. 1200 

3. Gang Małego Yellow Team godz. 1300 

4. Korsarz Darż  godz. 1400 

 

1. Korsarz Darż Arkadia Imno godz. 1100 

2. Bolechowo Gang Małego godz. 1200 

3. OSP Asprod Goleniów Yellow Team godz. 1300 

4. Enea  godz. 1400 

 

1. Gang Małego OSP Asprod Goleniów godz. 1100 

2. Korsarz Darż Yellow Team godz. 1200 

3. Arkadia Imno Enea godz. 1300 

4. Bolechowo  godz. 1400 

 

REGULAMIN
1. Jednolite stroje sportowe i obuwie sportowe.
2. Zakaz palenia papierosów i spożywania wszelkich produktów 
alkoholowych w całym obiekcie sportowym.
3. Obowiązują przepisy PZPS.
4. Rozgrzewka każdej drużyny trwa 5 minut.
5. Pisemna lista składu drużyn ma być dostarczona organizatorowi do 
dnia 14 grudnia 2014r.
6. Drużyna składa się z 12 zawodników, bez możliwości zmian w 
składach do końca turnieju.
7. Każda drużyna ubezpiecza się we własnym zakresie.
8. Zawodnicy poniżej 18 roku życia przynoszą oświadczenie zezwalające 
na udział w rozgrywkach podpisane przez rodziców/opiekunów 
prawnych.
9. Drużyna zgłasza się 15 minut przed rozpoczęciem swojego meczu.
10. Każda drużyna przed rozpoczęciem meczu wita się, a po zakończeniu 
meczu dziękuje sobie za rozgrywkę.
11. Wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych winni 
zachowywać się sportowo i kulturalnie.
12.  Na żądanie kapitanów sprawdzone zostają listy ze składami drużyn.
13. Sprawy są rozstrzygane przez kapitanów drużyn z organizatorem.

Organizator
Eugeniusz Głowacki

Maszewska Amatorska Liga Pi³ki Siatkowej
XI Edycja 2014/2015r.

O puchar Burmistrza Gminy Maszewo
Terminarz spotkañ

III. Spotkanie 11.01.2015r

IV. Spotkanie 18.01.2015r.

V. Spotkanie 25.01.2015r.

VI. Spotkanie 01.02.2015r.

VII. Spotkanie 08.02.2015r.

Zakończona została inwestycja „Remont świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Godowo”. Inwestycja z zakresu małych 
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Œwietlica w Godowie po remoncie

Dnia 06.12.2014r. przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Maszewie odbyła się akcja poboru krwi. Zarejestrowanych 
chętnych do oddania krwi było 68 osób. Kolejna akcja to coraz 
więcej chętnych i za tak dużą frekwencję bardzo serdecznie 
dziękujemy i mamy nadzieję, że w kolejnych akcjach będzie nas 
jeszcze więcej. Najbliższy termin przyjazdu ambulansu do 
Maszewa to 3 marca 2015 r. 
Podczas grudniowego poboru krwi w Maszewie, już 4 nasz 
ambulans odwiedziło 68 krwiodawców ( rekordowa ilość osób). 
Personel medyczny pobrał od dawców 27 litrów krwi. Serdecznie 
dziękujemy naszym dawcom- Mikołajom za wsparcie oraz 
wszystkim organizatorom i innym dobroczyńcom za nieustanną 
pomoc i godną postawę. Pragniemy przypomnieć, że akurat ta 
akcja została zainicjowana, związku z pomocą dla brata, naszego 
kolegi strażaka ze Stargardu Szczec, Krzysztofa.

Akcja poboru krwi 
Miko³aj 2014 
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Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości podobnie jak w 
latach poprzednich rozpoczęła Msza Święta za Ojczyznę, po której 
uczestnicy obchodów, prowadzeni przez orkiestrę dętą Wood&Brass Band 
,przemaszerowali na cmentarz gdzie przedstawiciele władz miasta, szkół i 
organizacji, pod pamiątkowym obeliskiem złożyli  wiązanki kwiatów i 
zapalili znicze. Burmistrz Jadwiga Ferensztajn w swoim wystąpieniu 
mówiła o radości z jaką te rocznice powinniśmy obchodzić ale również o 
wdzięczności, którą winni jesteśmy wszystkim tym, którzy o wolną Polskę, 
w różnych miejscach i w różnym czasie walczyli. Wszyscy uczestnicy 
obchodów zostali zaproszeni do hali sportowej na część artystyczną. 
Poprzedziła ją uroczystość wręczenia Honorowych Odznak Gryfa 
Zachodniopomorskiego. Jak już informowaliśmy, odznaczeni zostali: Piotr 
Lewicki, Grzegorz Stramowski i Witold Piotrowski. Odznaczenia wręczał 
wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosław Rzepa.
Kto z zaproszenia na część artystyczną skorzystał z pewnością nie żałował. 
Gromkimi brawami nagrodzony został  występ orkiestry dętej Wood&Brass 

Drodzy mieszkańcy Maszewa informujemy, iż dnia 11.01.2015 r. po raz XXIII zagra w całej Polsce Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki 
medycznej seniorów. W naszym mieście Orkiestra zagra po raz XVII. Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku w niedzielne 
popołudnie na boisko przy Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Maszewie. Osoby, które chciałyby się zaangażować przy 
organizacji WOŚP-u w Maszewie, informujemy, iż siedzibą sztabu jest Ośrodek Kultury i 
Sportu w Maszewie, a szefem sztabu jest p. Ewa Stancel. Szczegółowy program imprezy 
znajdą Państwo wkrótce na stronach internetowych: www.okis.maszewo.pl i 
www.maszewo.pl
Niech dobre anioły będą z Wami. 

WOŒP- MASZEWO 2015

18 października 2014r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie 
odbyły się warsztaty taneczne, które poprowadziła Anna Youya 
Jujka. Tancerka, choreografka i jurorka popularnego talent show 
Got To Dance Tylko Taniec przyjechała do Maszewa na 
zaproszenie Grzegorza Sokulskiego instruktora tańca w OKiS.
Anna Jujka, choć znana tylko z ekranu telewizyjnego 
mieszkańcom naszego miasta, dala się poznać jako ciepła i 
energiczna osoba. 
Szybko podzieliła się swoją filozofią tańca. „Ma sprawiać 
przyjemność, relaks i radość. Nie ważne są pomyłki i błędy w 
ruchach czy krokach – wszystkie one prowadzą do rozwoju 
umiejętności i nowych kombinacji” – instruowała uczestników 
Ania.
W warsztatach udział wzięły dzieci, młodzież oraz dorośli, na 
które łącznie zapisało się 110 osób. Mimo, iż warsztaty trwały 3 
godziny uczestnicy ani na chwilę nie tracili energii, bowiem 
trening był podzielony na trzy części, w których był czas na 
poznanie nowych kroków hiphopowych, doskonalenie już 
znanych, czas na rozwijanie własnej twórczości i kreatywności 
oraz czas na wspólną choreografię i wykazanie się w niej. Był 
też czas na zdjęcia i autografy. Dzieci i młodzież z entuzjazmem 
wspominają warsztaty z Anią Jujką, która przekazała nam 
kawałek ważnej wiedzy na temat kultury hip hop oraz tańca 
ulicznego, a tym samym zostawiła u nas kawałek swojego serca. 
Warsztaty zdecydowanie zaliczamy do bardzo udanych i 
czekamy na kolejną edycję z niecierpliwością. 
                                                            

Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci

Band  Krzysztofa Sypienia, z zainteresowaniem i uwagą 
wysłuchano też i obejrzano program przygotowany przez 
maszewskie przedszkolaki i uczniów szkół.

W niedzielę 7 grudnia br. w parafii pw.  św. Józefa Oblubieńca 
Najświętszej Marii Panny w Jenikowie odbyły się mikołajki. 
Trzysta paczek trafiło do dzieci   zamieszkałych na terenie 
parafii w miejscowościach: Korytowo, Jenikowo, Dębice, 
Bęczno, Leszczynka, Maszewko, Bagna a także Wojtaszyce i 
Września. Dzieci otrzymały słodkie podarunki podczas 
niedzielnych Mszy Św. 
Akcję po raz osiemnasty zorganizował ks. proboszcz Marek 
Romańczuk.
Dzięki szczodrości Pani Jadwigi Ferensztajn – Burmistrza 
Maszewa oraz sponsorów  akcja ta ku uciesze i radości dzieci 
trwa już 18 lat.
Obdarowywanie dzieci upominkami wpisało się już na stałe w 
historię Parafii  Jenikowo i jest to niezmiernie miły akcent w 
okresie przedświątecznym.

ANNA YOUYA JUJKA W MASZEWIE

Œw. Miko³aj odwiedzi³ Parafiê Jenikowo
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Pięć klas I Szkoły Podstawowej w Maszewie stawia kolejne kroki w 
swoim szkolnym życiu. W październiku przystąpili do „Klubu Bezpiecznego 
Puchatka” i z tej okazji zostali zaproszeni na festyn, który zorganizowała 
Komenda Powiatowa Policji w Goleniowe. Dzieci mogły nie tylko zobaczyć z 
bliska radiowóz, ale także utrwalić poznane już zasady bezpieczeństwa w 
szkole i poza nią. W listopadzie jedna z klas wyjechała na przedstawienie 
teatralne „Szewczyk Dratewka” do Goleniowskiego Domu Kultury, a część 
dzieci wybrała się do kina Helios w Szczecinie na bajkę „Pudłaki”. Jednak 
najbardziej oczekiwanym momentem w szkole były Mikołajki. Św. Mikołaj 
odwiedził tak liczną gromadkę i wręczył wszystkim pierwszoklasistom 
prezenty. Dwie klasy sześciolatków spędziły ten dzień równie wyjątkowo, bo 
wraz ze swoimi wychowawczyniami wybrały się do Szczecina, by zwiedzić 
fabrykę lizaków, gdzie mogły własnoręcznie wykonać dla siebie lizaka oraz 
odwiedzić szczecińskie planetarium. Z kolei dwie klasy siedmiolatków 
pojechały do Chlebowego Domu w Marianowie, by wziąć udział w 

Na stronie internetowej www.samorzad.pl, w zakładce 
Eduterapica, opublikowano „Ranking 500 szkół najbardziej 
aktywnych w obszarach związanych z bezpieczeństwem 
w szkole oraz problemami rozwojowymi w zakresie 
psychologicznym i społecznym uczniów”. Wśród wyróżnionych 
znajduje się między innymi Szkoła w Rożnowie. Oprócz naszej, 
w tym gronie znalazło się jeszcze 15 innych placówek z 
województwa zachodniopomorskiego. 
W powiecie goleniowskim jesteśmy jedyni. Mamy powody do 
satysfakcji, gdyż na ten sukces zapracowaliśmy wszyscy. 

Pode jmowal i śmy  i  
nadal to robimy, szereg 
działań prof i lakty-
cznych i wychowa-

Bezpieczna Szkoła 
w Rożnowie Nowogardzkim

 – obchody Dnia Niepodległości w Szkole Podstawowej w Dębicach
W myśl sentencji „Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć” w Szkole 
Podstawowej w Dębicach 6 listopada 2014 r. odbyło się spotkanie z pieśnią 
patriotyczną upamiętniające 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Koncert pieśni patriotycznych przygotowany został przez chór szkolny „Gama” pod 
opieką Elżbiety Łokaj i Małgorzaty Woźniak oraz Krzysztofa Bobrowskiego. W tle 
wyświetlane były teksty piosenek, tym samym wszyscy zgromadzeni mogli dołączyć 
do wspólnego śpiewania. Niezwykły nastrój tego wydarzenia spotęgowała 
oryginalna dekoracja przygotowana przez  Anetę Bobrowską. Uczniów, nauczycieli, 
zaproszonych gości zjednoczyła chęć wspólnego przeżywania tego radosnego 
święta. Mieliśmy okazję czcić Polskę radośnie. Przez pieśni pragnęliśmy przywołać 
w pamięci wszystkich bohaterów narodowych: od czasów najdawniejszych do 
współczesności, tych znanych z imienia i nazwiska i tych, których imion już nigdy 
nie poznamy. Zaśpiewaliśmy pieśni najważniejsze dla naszego narodu, między 
innymi: Hymn Polski - „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rotę”, „Szarą Piechotę”, 
„Pierwszą Kadrową”, Hymn do Bałtyku”, „O mój rozmarynie”, „Płynie Wisła 
płynie”. Każda z wykonanych piosenek ma swoją, często bardzo ciekawą, historię. 
Każdą piosenkę poprzedzał krótki komentarz, który był opisem dziejów Polski. W 
ten sposób wzbogaciliśmy wiedzę na temat tych pieśni, ale także kontekstu 
historycznego. Byliśmy zaszczyceni obecnością generała broni pana Zdzisława 

Dnia 26 listopada w oddziale przedszkolnym 0 „a” i 0 „b” w Szkole Podstawowej w 
Dębicach odbył się „Dzień Pluszowego Misia”. Na początku dzieci poznały historię 
bohatera dnia i opowiadały o swoich pluszakach. Dużo uśmiechu na twarzach dzieci 
wzbudziły gry i zabawy wspólnie z zaproszonymi dziećmi z przedszkola TPD w 
Dębicach. Na zakończenie imprezy przy wspólnym poczęstunku odbyło się wręczenie 
nagród (Pluszowych Misi) za udział w konkursie plastycznym na temat „Mój ulubiony 
miś”. Wyróżnione dzieci w kategorii 5 latków, to: I miejsce Jakub Sufleta, II miejsce 
Sławomir Ziółkowski, II miejsce Anna Włodarczyk. W grupie 6 latków: I miejsce Maja 
Hieronimczuk, I miejsce Oliwier Graczykowski, II miejsce Zosia Pietrzak, III miejsce 
Sebastian Trzeba. Wspólnie spędzony czas upłynął wciepłej i miłej atmosferze.

wczych mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa 
i niwelujących problemy rozwojowe uczniów w zakresie 
psychofizycznym i społecznym. Realizujemy programy 
profilaktyczne, w ramach których uczymy uczniów i ich rodziców 
jak radzić sobie z emocjami, wykorzystywać potencjał dzieci, ich 
mocne i słabe strony. Uświadamiamy o szkodliwości stosowania 
używek,  przeciwdziałamy przemocy i agresji, wpajamy zasady 
bezpiecznego korzystania z Internetu. Dużą wagę przywiązujemy 
do działań w grupie, aby edukować uczniów jak harmonijnie można 
współistnieć i współdziałać, wyrabiamy pozytywne postawy, 
uczymy empatii.

W zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki ściśle 
współpracujemy z rodzicami, Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w Goleniowie, Posterunkiem Policji w Maszewie, 
Komendą Powiatową Policji w Goleniowie, OPS w Maszewie. 
Staramy się, aby w naszej szkole było naprawdę bezpiecznie.

Gorala (absolwenta naszej szkoły), który odpowiedział 
na zaproszenie pani dyrektor Moniki Jóźwik i 
przyjechał na nasz koncert. Na zakończenie rozmawiał z 
uczniami, chętnie odpowiadał na zadawane przez nich 
pytania.

„Naród, który przestaje œpiewaæ, przestaje istnieæ”

warsztatach nt. wypieku chleba oraz kulinarnych tradycji 
bożonarodzeniowych. Wielka, szkolna przygoda 
tegorocznych pierwszoklasistów trwa!

Z ¿ycia pierwszoklasistów SP Maszewo

„Dzieñ Pluszowego Misia” 
w oddziałach przedszkolnych w SP w Dębicach



W  G i m n a z j u m  w  
Maszewie Teatr Polski realizuje 
zadanie polegające na przeprowa-
dzeniu lekcji teatralnej dla uczniów 
gimnazjum. W dniu 07.10.2014r. 
odbyła się pierwsza lekcja z sześciu 
– z cyklu edukacji teatralnej 
skierowana dla klas trzecich, gdzie 
kilkoro uczniów zagrało małe role 
wraz z aktorami Teatru Polskiego.

Młodzież Gimnazjum w Maszewie 
w dniu 25 września 2014r. 
uczestniczyła w zajęciach organizo-
wanych przez Uczelnie w Szcze-
cinie w ramach Zachodniopomorskiego 
Festiwalu Nauki. 

Gimnazjaliści uczestniczyli w 
zajęciach warsztatowych, laborato-
ryjnych oraz wykładach. Uczniowie byli 
uczestnikami zajęć na Zachodnio-
pomorskim Uniwersytecie Technolo-
gicznym. Wysłuchali wykładu na temat 
„Płeć potomstwa – genetyczna ruletka 
czy selekcja”, „Suplementy diety – to 
przyszłość naszego zdrowia”. Zajęcia 
laboratoryjne „Życie w kropli wody” 
oraz „Eutrofizacja jak ją zbadać” oraz w 
warsztatach na temat „Ssaki wodne – 
tajemnice życia”. Uczestnicząc w takich 
zajęciach młodzież miała bezpośredni 
kontakt z ludźmi nauki i mogła poznać 
różnorodne metody pracy z wykorzysta-
niem specjalistycznych narzędzi. 

Natomiast w dniu 27.09.2014r. 
grupa 7 uczniów uczestniczyła w 
zajęciach terenowych na terenie Puszczy 
Goleniowskiej. Wyjazd zorganizowany 
był przez Szczecińskie Towarzystwo 
Naukowe również w ramach Zachodnio-
pomorskiego Festiwalu Nauki. 

W Gimnazjum odbyły się następujące 
konkursy :
-  w październiku odbył  s ię  V 
Metropolitalny Konkurs Papieski (do etapu rejonowego, który 
odbędzie się w maju w przyszłym roku w Szczecinie zakwalifikowali 
się: Dwórzyńska Natalia kl. III D, Pawlaczyk Agata kl. III D i 
Smolarek Adrian kl. III C.

Co w gimnazjum s³ychaæ

Patriotyzm przedszkolaków
Dnia 11 listopada 2014 r. w Hali Sportowej Ośrodka 
Kultury i Sportu w Maszewie odbyła się uroczystość 
z okazji Święta Niepodległości. W tym dniu 
przedszkolaki uczestniczyły w akademii.  
Zaprezentowały swoje umiejętności we wspólnym 
tańcu „Tęcza”. 
Mikołaj w przedszkolu
Dnia 5 grudnia 2014 r. do przedszkola przybyło 
dwóch Mikołajów z prezentami dla dzieci: 
zabawkami i  s łodyczami.  Przedszkolaki  
przygotowały wiersze i piosenki. Przemiłych gości z 
dalekiej Laponii dzieci zaprosiły za rok i zaproszenie 
zostało przyjęte. Teraz przedszkolaki czekają na 
święta i być może znów, ale tym razem w domu 
odwiedzi je Św. Mikołaj. 

Z ¿ycia  Przedszkola Miejskiego w Maszewie
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- w listopadzie odbyła się XXIII 
Ogólnopolska Olimpiada Promocji 
Zdrowego Stylu Życia do etapu 
rejonowego, który odbędzie się 16 
grudnia br. zakwalifikowała się Agata 
Pawlaczyk kl. III D,
- w listopadzie odbył się Konkurs 
Wiedzy o Fatimie do etapu rejono-
wego, który odbędzie się w maju w 
przyszłym roku zakwalifikowali się : 
Radawiec Kacper z kl. I C, Klaudia 
Kaciupa z Kl. I C i Król Patryk z kl. C.
- w listopadzie odbył się konkurs 
wiedzy „Litania do Serca Jezuso-
wego w rozważaniach św. Jana Pawła 
II do etapu II, który odbędzie się w 

lutym w przyszłym roku zakwalifikowali 
się Lewandowska Sandra kl. IC, Kaciupa 
Klaudia kl. I C i Król Patryk z kl. I C.
- 1 grudnia br. odbył się konkurs wiedzy o 
AIDS i HIV .
 
Młodzież gimnazjalna brała udział 
również w zawodach sportowych :
- Półfinały Mistrzostw w Piłce Nożnej 
Dziewcząt – III miejsce,
- Finał Mistrzostw Powiatu w Piłce Nożnej 
Dziewcząt  - III miejsce,
- Półfinały Mistrzostw Powiatu w Piłce 
Nożnej Chłopców – II miejsce,
- Finały Mistrzostw Powiatu w Piłce 

Nożnej Chłopców – IV miejsce,
- Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju 
Dziewcząt – III miejsce,
- Mistrzostwa Szkoły w koszykówce 
dziewcząt – jeszcze trwają
- Mistrzostwa szkoły w koszykówce 
chłopców – jeszcze trwają.

W dniu 11 listopada 2014r. uczniowie 
gimnazjum wraz ze sztandarem szkoły 
uczestniczyli w obchodach Dnia Niepodle-
głości tę uroczystość uświetnił również 
Chór gimnazjalny „Cavatina” pod 
kierunkiem Jolanty Ślęzak. 

Chór szkolny również reprezentował szkołę w festiwalu piosenki 
poświęconej Janowi Pawłowi II w Mostkowie.
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Kilku mieszkańcom naszego miasta zadaliśmy pytanie o to jak 
spędzą najbliższe święta Bożego Narodzenia, o ulubione danie 
wigilijne, wymarzony prezent oraz plany sylwestrowo – 
noworoczne.

Grażyna Dróżdż
Boże Narodzenie to przecież 
najbardziej rodzinne ze wszystkich 
świąt. Odkąd pamiętam zawsze 
spędzałam je w domu, z najbliższymi. 
Tak będzie i w tym roku, czyli 
spędzamy święta rodzinnie, w moim 
domu.
Oczywiście rozpoczynamy je 
wieczerzą wigilijną. Na stole też dominować musi tradycja, czyli 
będą pierogi z kapustą i grzybami, śledzie  no i ryba pod różnymi 
postaciami. Ponieważ moim ulubonym daniem wigilijnym jest 
karp, więc to on będzie królował na stole. Jak go tym razem 
przyrządzę jeszcze nie zdecydowałam, ale być może będzie na 
słodko, z owocami. Końcowa decyzja i tak należy do dzieci i do ich 
gustów się dostosuję.
A o jakim prezencie pod choinkę marzę? Szczerze mówiąc nawet o 
tym nie myślałam. Potrafię się cieszyć z tego, co Mikołaj 
przyniesie. Ja raczej lubię obdarowywać innych chociaż i z tym 
coraz gorzej, bo trudniej trafić w gusty. Część prezentów już 
przygotowałam, a z pozostałymi czekam na przyjazd męża i razem 
z nim podejmiemy decyzję.
Sylwester w tym roku z mężem w domu. Dzieci wybierają się na 
sylwestrowy bal, a my zostajemy z wnuczętami. Taka jest rola 
dziadków a młodzi niech się bawią. Myślę, że my zabawiając 
wnuczęta  czasu na nudę też mieć nie będziemy.

Edyta Maślak
Święta spędzę jak zawsze, czyli w 
domu z rodziną. Szczegółowych 
planów na nie nie mamy ale sporo 
zależeć będzie od pogody. 
Wigilia oczywiście tradycyjna. Na 
100% będzie na stole moje ulubione 
danie – czyli barszcz z uszkami. 
Prezenty pod choinką też oczywiście 
będą. Co mnie św. Mikołaj przyniesie 
nie wiem ale mogę mu podpowiedzieć, że marzę o wycieczce do 
Turcji.
O planach Sylwestrowych zadecydował w tym roku za mnie ktoś 
inny. A konkretnie kuzynka, u której będę świadkową na ślubie. 
Przyznaję, że na takim Sylwestrze jeszcze nie byłam. Tym bardziej, 
że  będzie też „osiemnastka” jej syna. Na pewno będzie fajna 
zabawa, a ja nie martwię się o kreację sylwestrową tylko o ślubną.

Grażyna Sztandera
Zjeżdża się do nas rodzina i wyliczyłam, że przy stole wigilijnym 
zsiądzie dziewięć osób. Tak więc 
potraw na Wigilię i dni świąteczne 
przygo-tować trzeba sporo. W 
Wigilię oczywiście tradycyjne dania, 
myślę, że każdy swoje ulubione 
znajdzie. Takim mniej znanym 
daniem są pewnie makiełki .  
Wiekszość rodzin robi chyba kutie, a 
u nas makiełki z makaronem są na Wigilię obowiązkowe.
Prezenty oczywiście też muszą być, chociaż u nas po kłopotach z 
gustami uzgodniliśmy, że każdy prezent kupuje sobie sam, 

oczywiście za pieniądze 
jakie pod choinkę otrzy-
mał. Ja też z pewnością 
jakąś kopertkę tam znajdę.  

Sonda œwi¹teczno – noworoczna
A po tak licznych gościach w święta w Sylwestra już nie chce się i 
sił brak aby się gdzieś wybierać. Tak więc w domu przy 
telewizorze. Przynajmniej jak nudny program będzie to można 
się zdrzemnąć. A plany na nowy rok? Marzę aby syn znalazł 
dobrą i dobrze płatną pracę. 
Od tego sporo przecież zależy. Moim skrytym marzeniem jest 
wyjazd do sanktuarium do Fatimy. Bardzo bym chciała tam ze 
swoimi prośbami pojechać. A i wycieczka po Hiszpanii też się mi 
marzy...

Tomasz Ozdoba
Boże Narodzenie to oczywiście 
tradycja. A jak tradycja to 
świętowanie rodzinne , wspólnie z 
wujostwem  zaproszonym z 
Kl in i sk ,  p rzy  t r adycy jn i e  
zas tawionym s to le .  Moim 
ulubionym daniem wigilijnym są 
pierogi z grzybami. Prezenty to też 
element tradycji. Ja liczę na jakiś praktyczny jak np. zestaw 
malarski czy też jakiś hobbystyczny zestaw narzędziowy.
A Sylwester nietypowy, bowiem organizujemy zabawę dla 
innych. Jedni pracują inni się bawią chociaż bywa i tak, że udaje 
się połączyć jedno z drugim. Sylwester u nas ma swój 
niepowtarzalny klimat, chociażby dzięki ognisku i 
serwowanemu z niego bigosowi.

Ewa Stancel
Jak Wigilia to rodzinnie, a 
najbardziej rodzinnie jest u 
mamuśki. Moim ulubionym 
daniem są pierogi. Nie ukrywam, 
że najbardziej lubię ruskie ale tego 
dnia z kapustą i grzybami też mogą 
być, chociaż wolę groch z kapustą. 
O czym marzę? Chyba o chwili 
spokojności, a Sylwestra spędzę z 
przyjaciółmi po drugiej stronie Odry, czyli w Niemczech.

Jadwiga Ferensztajn
Święta Bożego Narodzenia spędzę oczywiście w gronie rodziny 
z dziećmi i wnukami. W ostatnim czasie 
nie miałam dla najbliższych czasu, 
dlatego koniecznie wszyscy musimy te 
piękne święta spędzić razem.
Wyjeżdżamy, tak przynajmniej planu-
jemy, do Szklarskiej Poręby i mam 
nadzieję na aktywne spędzenie świąt, 
spacery, zwiedzanie ciekawych miejsc, 
przejazd kolejką …..Pasterka w przepię-
knym kościele na dużej wysokości.
Najważniejsze, że będziemy tam razem, bo to dla mnie 
najistotniejsze, gwarancja na najlepszy wypoczynek. Bo rodzina 
daje mi siłę.
Na wigilijnej kolacji będą oczywiście nasze tradycyjne, polskie 
potrawy.Ja uwielbiam pierogi z kapustą i grzybami, uszka, 
barszcz i karpia.
Każdy, nawet najdrobniejszy prezent zawsze sprawia mi 
ogromną radość. Ale ja coraz częściej marzę o dobrym zdrowiu. 
Uwielbiam pływanie, saunę, a więc coś, co zdrowie wspomaga 
więc  może jakiś „bon” upominkowy, „karnet” dostanę. Bliscy 
wiedzą, że to mnie mocno relaksuje i chętnie po świętach bym z 
tego skorzystała. Mile widziane kosmetyki czy artystyczna 
biżuteria.
A jak spędzę Sylwestra? Lubię się bawić, tańczyć i myślę, że 
właśnie w takiej atmosferze w gronie przyjaciół będę Nowy Rok 
witać.



Amur - 76 cm długości i waga 3,55 kilograma - 
rekordowy okaz 14-letniego Karola Wiatrowskiego z 
Maszewa złowiony w dniu 21 sierpnia 2014 r.
Karol zgłosił złowioną rybę do ogólnopolskiego 
konkursu „Rekord Polski w Długości Ryby” w 
kategorii Junior organizowanego przez miesięcznik 
„Wędkarski Świat”.
Za tego złowionego amura, Karol decyzją Jury 
miesięcznika „Wędkarski Świat” z dnia         14 
listopada 2014 r. został wyróżniony brązowym 
medalem w konkursie - Rekord Polski       w Długości 
Ryby w kategorii Juniorów w sezonie 2014 - przyznany 
certyfikat i medal potwier-dzają ten wspaniały połów i 
ogólnopolski sukces młodego wędkarza z Maszewa.
W dniu 08 grudnia 2014 r. Karol otrzymał brązowy 
medal, certyfikat i nagrody rzeczowe      za rekordowy 
okaz amura w kategorii Junior. 
Informacja o wyróżnieniu brązowym medalem 
zamieszczona została w numerze 12/2014 
„Wędkarskiego Świata”.

Tak ³owi siê wielkie sztuki  

  
Karol z brązowym medalem

 i rekordowym okazem amura.

Maszewscy strażacy otrzymali na swoje wyposażenie nowoczesny sprzęt do 
ratownictwa wodnego.
Zakupiony w listopadzie ze środków Krajowego Ratownictwa Gaśniczego sprzęt, 
przeznaczony jest przede wszystkim do ratowania osób tonących na zamarzniętych 
zbiornikach wodnych.
„Jest to tzw. deska lodowa – mówi komendant OSP Maszewo Witold Piotrowski – z 
całym kompletem dodatkowego wyposażenia. Specjalne linki asekuracyjne, 
wodoszczelne kombinezony, wiosło, tuba nagłaśniająca a nawet google i maski do 
nurkowania. Jest to nowoczesny sprzęt do ratownictwa wodnego, który z 
powodzeniem stosowany może być w każdych warunkach pogodowych”.
Na razie  strażacy wypróbowali go na niezamarzniętym jeziorze maszewskim, ale jak 
zapewnia Witold Piotrowski, gdy na jeziorze pojawi się lód, ćwiczenia zostaną 
powtórzone.

Stra¿ackie æwiczenia

TURNIEJ MASZEWSKIEJ AMATORSKIEJ HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY MASZEWO 2014R.

Lp. Nazwa Zespołu Wynik Punkty 

1. Faworyci Apteka Brata Alberta 5:1 3:0 

2. Amatorzy Wicher Jenikowo 2:1 3:0 

3. Nic na P wszystko na W Sąsiedzi 0:5 0:3 

4. Oldboye Maszewo Drink Team 5:0 3:0 

 

Lp. Nazwa Zespołu Bramki Punkty 

1. O ldboye Maszewo 48:11 18 

2. Faworyci 27:10 17 

3. Apteka Brata Alberta 44:9 15 

4. Sąsiedzi 24:23 10 

5. Amatorzy 13:33 9 

6. Drink Team 19:30 6 

7. N ic na P wszystko na W  11:39 6 

8. W icher Jenikowo 10:41 1 

 

Nazwisko i Imię Nazwa zespołu Liczba strzelonych bramek 

Skwarzyński Arkadiusz Oldboye Maszewo 17 

Rast Piotr Oldboye Maszewo 12 

Chanarz Jarosław Faworyci 12 

 

Lp. Nazwisko i Imię Nazwa zespołu 

1. Golus Artur Oldboye Maszewo 

2. Bogdanowicz Hubert Faworyci 

3. Przybysz Michał Apteka Brata Alberta 

4. Karaściuk Lucjan Sąsiedzi 

5. Wróblewski Michał Amatorzy 

6. Ślęzak Marcin Drink Team 

7. Garncarek Sławomir Nic na P wszystko na W 

8. Dzierzbicki Mateusz Wicher Jenikowo 

 

Wyró¿nieni zawodnicy

07.12.2014r

Wyniki koñcowe Turnieju

Najlepsi Strzelcy Turnieju
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CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

MIESZKOWO
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       Niestety na temat miejscowości Mieszkowo istnieje niewiele 
dokumentów źródłowych, z których można skorzystać przy pisaniu 
planu rozwoju miejscowości Mieszkowo na lata 2007 – 2013. Z 
dokumentów  jakie udało się odnaleźć w Urzędzie Miejskim w 
Maszewie wynikają poniższe fakty nt. miejscowości Mieszkowo.
W 1989 r. w  wyniku złożonego wniosku mieszkańców „Folwark 
Darż” o zmianę nazwy miejscowości dokonano następujących 
ustaleń.  Miejscowość ta stanowiła obręb ewidencyjny Maszewko II. 
Utworzona została w wyniku zmiany granic miasta  Maszewa z ulic 
Konopnickiej i częściowo Stargardzkiej oraz zabudowań  dla 
Zakładu Rolnego w Darżu.
Nazwa „Folwark Darż” została przyjęta zwyczajowo i dlatego w 
wykazie nazw urzędowych „Folwark Darż” nie figuruje.  W związku 
z tym, że na terenie gminy istniała i nadal istnieje miejscowość o 
nazwie  „Darż” nazwa „Folwark Darż” była myląca i w przypadku 
potrzeby nagłych interwencji np. pogotowia ratunkowego, 
funkcjonowanie tej nazwy było na niekorzyść jej mieszkańców.
W 1989 roku uchwałą Nr VII/32/89 Rady Narodowej Miasta i 
Gminy w Maszewie według § 1 pozytywnie zaopiniowano wniosek 
Naczelnika Miasta i Gminy Maszewo w sprawie propozycji 
utworzenia dwóch miejscowości  z miejscowości położonej w 
sołectwie Wisławie, nie posiadającej dotychczas nazwy urzędowej, 
stanowiącej zabudowania  pod nazwą „Folwark Darż” położone w 
obrębie ewidencyjnym „Maszewko II” i nadanie im nazw:
I - MIESZKOWO dla miejscowości utworzonej z terenu na którym 
położone są grunty i zabudowania należące do Zakładu Rolnego w 
Darżu.
II – KOLONIA MASZEWO dla miejscowości utworzonej z terenu 
na którym położone są grunty i zabudowania stanowiące 
gospodarstwa indywidualne.   
We wcześniejszych latach do części rolników indywidualnych 
prowadziła inna droga niż do Gospodarstwa Rolnego oddalone były 
ponadto gruntami rolnymi w związku z czym brak było 
jakichkolwiek wspólnych interesów mieszkańców obu sektorów i to 
też było przyczynom utworzenia dwóch miejscowości i nadania im 
nazw urzędowych. 
W wyniku przeprowadzonej w okresie 23 lutego 1989 r. do dnia  
27 marca 1989 r. konsultacji społecznej dokonany zmiany nazw 
miejscowości utworzonej z terenu na którym położone są grunty 
i zabudowania Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Darżu. 
Trzeba również zaznaczyć, iż wiele starań w kierunku nadania 
własnej nazwy dla sołectwa Mieszkowo poczynił ówczesny sołtys 
Stanisław Skaziak.
Mieszkowo jest miejscowością, która składa się z zabudowań i 
gruntów rolników indywidualnych niegdyś mieściły się tu 
zabudowania i grunty Państwowego Gospodarstwa Rolnego w 
Darżu.
W dniu 21 grudnia 1990 r. Rada Gminy i Miasta w Maszewie podjęła  
Uchwałę Nr VII/42/90 w sprawie utworzenia jednostek 
pomocniczych oraz ustalenia ich organizacji i zakresu działania.  
Według wykazu sołectw utworzono 24 sołectwa na terenie Gminy 
Maszewo w tym także sołectwo Mieszkowo.
CHARAKTERYSTYKA
Mieszkowo jest to niewielka wieś sołecka w Gminie Maszewo 
położona ok. 2 km  od Maszewa, przy szosie Maszewo – Stargard.
Mieszkowo należy do wsi popegeerowskich. Źródłem utrzymania 
mieszkańców jest praca w sferze produkcyjno – usługowej, 
handlowej, renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych i zasiłki z 
Ośrodka Pomocy Społecznej. W Mieszkowie  mieszkańcy nie są 
zatrudnieni w sektorze produkcji rolnej. W większości grunty rolne 
są to tereny, które niegdyś podlegały pod PGR w Darżu. Obecnie 

uprawiane  są przez 
dzierżawcę, który przejął 

grunty po dawnym PGR Darż. 
Urząd Miejski znajduje się w Maszewie oddalonym o  około 2  km. 
Mieszkańcy mogą korzystać z opieki zdrowotnej Ośrodka Zdrowia 
w Maszewie. Dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w 
Maszewie natomiast młodzież gimnazjalna do Gimnazjum w 
Maszewie.
Miejscowość Mieszkowo otoczona jest spokojną okolicą, wokół 
wsi jest dużo zieleni, pola lasy, łąki. Położenie Mieszkowa z daleka 
od  głównych dróg gwarantuje, że jest tam spokój i czyste 
powietrze. 
Mieszkowo jest położone w niedalekiej odległości od „Jeziora 
Darż”. Ma kształt owalny o długości 450 m i szerokości 200 m. 
Maksymalna głębokość   wynosi   6 m.   Jezioro    położone   
jest w  obniżeniu zamkniętym dość wysokimi progami rynny. 
Jezioro otaczają użytki zielone, pola uprawne i niewielki lasek od 
północy. Niewielka odległości od jeziora to niewątpliwie wpływa 
korzystnie na sposób spędzania wolnego czasu przez mieszkańców 
Mieszkowa, przede wszystkim w miesiącach letnich jest atrakcją 
dla okolicznej ludności, która może nad jeziorem aktywnie spędzać 
czas wolny. 



WAŻNE NUMERY TELEFONÓW' '
URZĘDY:

PLACÓWKI WYCHOWAWCZO - 

OŚWIATOWE:

Urząd Miejski w Maszewie,
Pl. Wolności 2, 72-130 Maszewo,
tel. 91 402 33 80, 91 418 78 43,
fax 91 418 75 06

Ośrodek Kultury i Sportu,
ul. Szkolna 1 a, 72-130 Maszewo,
tel. 91 418 77 53

Biblioteka Miejska w Maszewie,
ul. Szkolna 1a, 72-130 Maszewo,
tel. 91 418 76 58

Hala sportowa
ul. Szkolna 14a, tel. 664 994 551

Zakład Komunalny, ul. Szkolna 8,
72-130  Maszewo, tel. 91 418 75 04

Ośrodek Pomocy Społecznej,
Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo,
tel.  91 418 77 05

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Punkt Konsultacyjny w Maszewie
ul. Wojska Polskiego 8, tel. 91 418 73 50
dyżury: czwartek 14:30-17:30

Urząd Pocztowy w Maszewie,
ul. Wojska Polskiego 9,
tel.  91 418 75 50

Posterunek Policji w Maszewie,
Plac Wolności 2, tel. 91 460 25 74

Bank Spółdzielczy w Goleniowie,
Oddział w Maszewie,
ul. Jed. Narodowej 5, tel. 91 407 16 42

Agencja PKO Banku Polskiego,
ul. Wojska Polskiego 53, tel. 91 418 79 19 

Przedszkole w Maszewie,
ul. Jedności Narodowej 25,
72-130 Maszewo,
tel./fax 91 418 76 08

Szkoła Podstawowa w Rożnowie,
72-130 Maszewo, 
tel./fax 91 407 11 25

Szkoła Podstawowa w Dębicach
im. Janusza Kusocińskiego,
72-130 Maszewo
tel./fax 91 419 11 95

Szkoła Podstawowa w Maszewie
im. Adama Mickiewicza,
ul. Jedności Narodowej 7,
72-130 Maszewo, tel. 91 418 76 10

Gimnazjum w Maszewie
im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 14,
72-130 Maszewo,
tel./fax 91 418 73 25

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
ul. Jedności Narodowej 6,
72-130 Maszewo, tel./fax 91 418 76 54

Niepubliczne Przedszkole Niezapominajka
w Maszewie, ul. Okrzei 7a, 72-130 
Maszewo, tel. 660 757 676

NIEPUBLICZNE PLACÓWKI 

OŚWIATOWE:

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna,
lekarz dentysta Elżbieta Szczepańska
72-130 Maszewo, ul. Kilińskiego 5, 
tel. 91 418 75 73 

Praktyka Stomatologiczna, Gimnazjum w 
Maszewie, tel. 501 795 841

Praktyka Stomatologiczna, Szkoła 
Podstawowa w Dębicach, 
tel. 91 419 11 55, kom: 606 754 222

Restauracja, Rezydencja, Pub 
„Szymczak”, Maszewo,
ul. Stargardzka 6B,
tel. +48 91 418 70 32
www.firmaszymczak.pl
e-mail: firmaszymczak@wp.pl

Hotel Pałac Maciejewo
72-130 Maszewo – Maciejewo
Telefon: +48 91 418 12 85
Telefon: +48 502 717 107
Faks: +48 91 418 11 30
e-mail:recepcja@palacmaciejewo.pl
www.palacmaciejewo.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne
Chata Bohuna, Zagórce 5c,
72-130 Maszewo 
tel.  +48 508 358 884 
e-mail: info@chata-bohuna.pl
www.chata-bohuna.pl

Łowisko w Jarosławkach,
pole namiotowe, camping,
REZERWACJE Krzysztof Głowacki
tel. 604 370 565, Kazimierz Głowacki tel. 
604 31 58 74 www.jaroslawki.pl

Pole namiotowe "Polana Pogrzymie”
 tel. 504 360 288

Wynajem pokoi 
Radzanek 28C, tel. +48 91418 76 33,
kom. +48 608 487 803

Kawiarnia "U Maciejki" "Jezioro 
Młyńskie" w Maszewie, ul. Jedności 
Narodowej, tel. +48 509 553 194

EDI – mała gastronomia
Edyta Maślak, Maszewo, tel. 608 055 404

KEBAB I PIZZA U RÓWNEGO
ul. Nowogardzka 1, 72-130 Maszewo
tel. 515 116 547
godziny otwarcia:
PN – CZW: 10.00 – 22.00
PT – SB: 10.00 – 24.00
ND: 12.00 – 20.00 
 
 PIZZERIA PUCHATEK
ul. Wojska Polskiego 11, 72-130 Maszewo
tel. 91 461 29 76
godziny otwarcia:
PN – PT:  12.00 – 22.00
SB : 12.00 – 23.00
ND: 12.00 – 22.00

BAZA GASTRONOMICZNA

I NOCLEGOWA:

Restauracja "Pod Dębami" E&T Kagra 
sp. z o.o., 72-130 Maszewo,
ul. Jedności Narodowej 23a,
tel. +48 91 469 59 35
www.pod-debami.info
e-mail: et-kagra@o2.pl

Kawiarnia "Kameleon" Mariusz i Estera 
Pałka, ul. Hanki Sawickiej 4
72-130 Maszewo
tel. 603 530 268, tel. 603 530 278
e-mail: kawiarnia.kameleon@gmail.com

Ognisko Przedszkolne Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Dębicach
 Dębice 29, 72-130 Maszewo,
 tel. 91 43 45 128

w godz.:12:00-18:00
ż w godz.:15:00-18:00, 

w godz.:14:00-18:00,

Dr Adrianna Stenka,
tel. 91 431 73 54, Godziny przyjęć: pon, śr, pt: 
8:00 - 18:00,
wt: 7:00 - 18:00, czw: 7:30 - 18:00, 
Wizyty domowe : 14:00 - 15:00.
Po godz. 18:00 oraz w święta i dni wolne od 
pracy dyżur pełni szpital
w Goleniowie (dawna poradnia chirurgiczna), 
tel. 91 466 43 61,  91 466 43 64

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, 
lekarz dentysta Renata Woszczyło
72-130 Maszewo, ul. Kilińskiego 5, 
tel. 91 418 77 58

Środowiskowe ogniska wychowawcze TPD:
Czynne od pn.-pt.
w Maszewie , 
Dar u  
Bielicach 

Świetlice Środowiskowe:
- Bagna – poniedziałek, wtorek godz. 16-18
- Jenikowo – pn. godz. 17.30-19.30, śr. godz.                                  
15.30 – 17.30
- Korytowo – wtorek, czwartek godz. 16-18
- Maciejewo -  wtorek, czwartek godz. 16-18
- Nastazin – wtorek, piątek godz. 16-18
- Radzanek – wtorek, środa godz. 17-19
- Sokolniki – wtorek, środa godz. 16-18

APTEKI:

Apteka św. Brata Alberta,
72-130 Maszewo,
ul. Jedności Narodowej 46, 
tel./fax 91 418 75 19
Godziny otwarcia:
pon - pt: 8:30 -18:00, 
w soboty: 9:00-13:00.
Apteka po godzinach pracy w dni powszednie, 
niedziele i święta pełni dyżur pod 
nr tel. 91 418 79 74

Apteka p. A. Kurzaj,
72-130 Maszewo,
ul. Jedności Narodowej 43, tel. 91 431 73 16 
Godziny otwarcia:
pon-pt: 8:00 - 18:00,
w soboty: 9:00 - 13:00 
Apteka po godzinach pracy w dni powszednie, 
niedziele i święta pełni dyżur pod 
nr tel. 608 662 345

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 
72-130 Maszewo,
ul. Kilińskiego 5, tel. 91 418 75 99

Dr Ewa Lange, tel. 91 431 72 54, 
kom. 604 606 999

Samodzielny Szpital Rejonowy w 
Nowogardzie
Przychodnia Zdrowia w Maszewie
ul. Nowogardzka 28/k
tel. +48 781 442 122
czynne pn.-pt godz. 8.00-17.00

Samodzielny Szpital Rejonowy w 
Nowogardzie
Przychodnia Zdrowia w Dębicach 
Dębice 58, 72 - 130 Maszewo
tel. 91 419 11 19
Godziny przyjęć: pn - pt. w godz. 8:00 - 13:00;
wizyty domowe: 13:00 - 15:00
Poza godzinami przyjęć oraz w dni wolne od 
pracy należy zgłaszać się w ambulatorium 
szpitala w Nowogardzie, tel. 91 39 21356 oraz 
91 3921800 wew. 164

PLACÓWKI OPIEKI 
MEDYCZNEJ
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