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Przewodniczący Rady Miejskiej w Maszewie
                        Henryk Kozakowski  

Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn



Podczas uroczystej gali z okazji wręczenia Nagrody Specjalnej  Burmistrza 
Maszewa „Złote Lwy”, dwóm naszym mieszkańcom wręczone zostały  

Urząd Miejski w Maszewie informuje, że od 01.03.2015r. Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie 
oczyszczalni ścieków w Maszewie. Lokalizacja: przedłużenie ul. 
Świerczewskiego  (za stadionem - droga w kierunku na Darż). 
Odpady, które wytworzone są w gospodarstwach domowych, których firma 
nie odbierze bezpośrednio można oddać bezpłatnie do PUNKTU 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW tzw. PSZOK
- powstające w gospodarstwie domowym leki, chemikalia w ilości           
nieograniczonej,
- zużyte baterie i akumulatory w ilości nieograniczonej,
- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości  nieograniczonej,
- zużyte opony w ilości nieograniczonej,
- odzież w ilości nieograniczonej,
- tekstylia w ilości nieograniczonej,
- odpady wielkogabarytowe w ilości nieograniczonej,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ilości nieograniczonej.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest otwarty 
w każdą środę od godz. 9:00-17:00.

Srebrne Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopo-
morskiego. 
Ich laureatami zostali panowie Eugeniusz Głowacki i 
Antoni Dudziak. 
Wieloletni mieszkańcy naszej gminy, których działań 
na rzecz lokalnej społeczności szczegółowo 
przedstawiać nie trzeba. Przez wiele lat pełnili ważne 
funkcje społeczne i w dalszym ciągu są  lubiani, 
szanowani i - co najważniejsze - ciągle aktwywni w 
działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Pan Antoni 
Dudziak realizuje się w działaniach na rzecz seniorów i 
swojej pasji łowieckiej, a pan Eugeniusz Głowacki to 
niestrudzony działacz w lokalnym środowisku 
sportowym. Maszewska Liga Amatorskiej Piłki 
Siatkowej jest tego najlepszym dowodem.  Dzia-
łalność Antoniego Dudziaka i Eugeniusza Głowa-
ckiego zauważona i doceniona została też na szczeblu 
wojewódzkiem, co zaowocowało przyznaniem im 
Honorowych Srebrnych Odznak Gryfa Zachodnio-
pomorskiego. Obu Panom  zaszczytnego wyróżnienia 
serdecznie gratulujemy.
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Szanowni Państwo!
W aktualnym numerze biuletynu znajdziecie Państwo wiele 
ciekawych informacji. Szczególnie polecam artykuł o szkole 
ponadgimnazjalnej w Maszewie oraz wywiad z Panem Władysławem 
Jefremienko – Prezesem Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Szczecinie. Likwidacja Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Maszewie przez Powiat Goleniowski 
wywołuje wiele kontrowersji. Dlatego mam nadzieję, że lektura tych 
artykułów wyjaśni Państwu wszelkie niejasności. 
1 marca oddaliśmy do użytku nowo  wybudowany Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Maszewie, który będzie 
służył wszystkim naszym mieszkańcom. Szczegółowe informacje o 
funkcjonowaniu punktu  znajdziecie Państwo na stronach tego 
biuletynu.
Pierwszy kwartał 2015 r. obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych i 
sportowych, z których relacje tu również  Państwo znajdziecie. Myślę, 
że niektóre z nich  to powód do dumy, iż w naszym mieście odbywają 
się tak dużej rangi wydarzenia artystyczne. Z dużą satysfakcją i 
ogromnym aplauzem pragnę też podkreślić, że sporo z nich to 
inicjatywa środowisk lokalnych. Z satysfakcją myślę o tym, że pojęcie 

„społeczeństwa obywatelskiego” jest w 
naszym mieście i gminie coraz bardziej 
widoczne. To wspaniały prognostyk na 
przyszłość, który wspaniale wpisuje się 
w program, który nie tak dawno, bo w 
jesiennych wyborach, zapowiadaliśmy. 
Drodzy Państwo – Waszym inicjatywom 
nie tylko kibicuję ale obiecuję też, że w 
miarę naszych możliwości będziemy je z 
całego serca wspierać. Mam nadzieję, że 
przy okazji takich wydarzeń o Maszewie 
i całej gminie będzie coraz głośniej co 
sprawi, że witać u nas będziemy coraz 
większe rzesze ciekawych naszego miasta turystów. Jestem 
przekonana, że wyremontowany ratusz i zadbane stare miasto 
sprawią, że nie wyjadą od nas rozczarowani.
 Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu radosnych chwil 
spędzonych w rodzinnym gronie, optymizmu i siły płynącej z 
odradzającego się życia.

Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn



Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Maszewo,
Kierując Urzędem Miasta dokładam wszelkich starań, aby przy 
Nasze Miasto wyglądało ładnie, było zadbane, czyste i 
bezpieczne.
Pragnę w tym miejscu prosić Państwa o współpracę i pomoc w 
utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa na terenie Miasta.
Nasza wspólna czujność pomoże wyeliminować lub ograniczyć 
przestępstwa i poprawić nasze bezpieczeństwo, a nakłady 
finansowe i ciężka praca ludzi związane z utrzymaniem 
czystości i porządku nie pójdą na marne.
Zaś osoby, którym energia nie pozwala poruszać się w 
przestrzeni publicznej bez szkód dla otoczenia, zachęcam do 
prac społecznych na rzecz Miasta i zgłaszania się do pomocy 
przy pracach pielęgnacyjnych wśród zieleni.
Wszelkie akty wandalizmu można zgłaszać w:
Posterunku Policji w Maszewie osobiście bądź pod nr tel. 91 460 
25 74
Kolejny raz proszę i apeluję :
RAZEM DLA MASZEWA ZROBIMY WIĘCEJ !!!

Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn

Dotacje z budżetu Gminy Maszewo dla podmiotów 
niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację 
zadania publicznego
 „Krzewienie kultury fizycznej i sportu w dziedzinie piłki nożnej”:
1.Ludowy Klub Sportowy „MASOVIA” w Maszewie 100 000,00 
zł
2.Uczniowski Klub Sportowy „MARPIS/DĄB” w Dębicach 
48 000,00 zł
Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i 
sportu w dziedzinie młodzieżowego kolarstwa szosowego w 
gminie Maszewo w 2015 roku: 
1.Uczniowski Klub Sportowy „RATUSZ” - 24 000,00 zł. 
Wspieranie edukacji oświaty i wychowania w 2015 r. pn. Rodzinne 
centrum inicjatyw edukacyjnych:
1.Stowarzyszenie Maszewska Inicjatywa Gospodarcza w 
Maszewie – 12 500,00 zł
Realizacja zadań publicznych w zakresie prowadzenia 
środowiskowych ognisk wychowawczych  w miejscowościach: 
Maszewo, Darż, Bielice w 2015 r.:
1.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie – 35 000,00 zł. 
Dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, jakim 
jest pielęgnowanie tradycji historycznych Maszewa poprzez 
działalność bractw rycerskich w 2015 roku:
1.Stowarzyszenia BRACTWO RYCERSKIE „Rota piesza von 
Massow” w Maszewie 
-  4 000,00 zł.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotyczącym 
funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Rożnowie Nowogardzkim 
Urząd Miejski w Maszewie informuje, że budynek przychodni 
posiada wszelkie pozwolenia na prowadzenie usług medycznych. 
Pozytywna opinia sanitarna wydana została przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie w styczniu 
tego roku.
W dostarczonej do UM opinii m.in. czytamy: „W czasie przeglądu  
stwierdzono, że pomieszczenia wchodzące w skład gabinetu jak ich 
wyposażenie zapewniają właściwe warunki sanitarne i zdrowotne”. 
W związku z tym PPIS nie wnosi sprzeciwu do wydania pozwolenia 
na użytkowanie Ośrodka Zdrowia w Rożnowie Nowogardzkim.
Warto też przypomnieć, że budynek ośrodka jest przystosowany dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

 
lekarz Adriana Stenka

środy godz. 17.00 – 18.00
lekarz Ewa Lange

czwartki godz. 15.00-16.00

W dniu 7 marca 2015 roku Maszewo odwiedziła delegacja z 
miasta partnerskiego Mölln.
Celem wizyty było ustalenie warunków przekazania naszemu  
miastu eksponatów (pamiątek z Maszewa) do izby pamięci, 
która powstanie w pomieszczeniach piwnic remontowanego 
budynku Ratusza Miejskiego w Maszewie. Niemieccy goście – 
państwo Zygfryd i Helga Trojahn, opiekują się w Mölln 
lokalnym muzeum, w którym zgromadzone są eksponaty 
związane z przedwojenną historią Maszewa. Goście 
zadeklarowali, że po uruchomieniu izby pamięci wszystkie 
zgromadzone w tym muzeum eksponaty trafią do Maszewa.
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Rejon I
st. asp. Rafał GRZESIŃSKI
Ulice:
1-go Maja, 22 Lipca, 8 Marca, Brzozowa, 
Buczka, Chopina, Głowackiego, Grunwal-
dzka, Sawickiej, Iwaszkiewicza, Jedności 
Narodowej, Kilińskiego, Konopnickiej, 
Kościuszki, Świetlińskiego, Leśna, Mickie-
wicza, Moniuszki, Nowogardzka, Obodry-
tów, Ogrodowa, Okrzei, Plac Wolności, Pol-
na, Sienkiewicza, Słoneczna, Stargardzka Szkolna, Świercze-
wskiego, Wojska Polskiego, Żeromskiego.
Rejon II
st. sierż. Daniel GAŁKA
Miejscowości:Budzieszowce, Dąbrowica, 
Dobrosławiec, Darż, Jarosławki, Maciejewo, 
Mieszkowo, Pogrzymie, Przemocze, Radza-
nek, Rożnowo Nowogardzkie, Swojcino, 
Tarnowo, Zagórce.
Rejon III
p.o. st. post. Przemysław Rojek
Miejscowości: Bagna, Bęczno, Bielice, 
Dębice, Godowo, Jenikowo, Kolonia Masze-
wo, Korytowo, Leszczynka, Maszewko, Mokre, Nastazin, 
Sokolniki, Stodólska, Wałkno, Wisławie.
Dzielnicowy, to policjant „pierwszego 
kontaktu”, dbający o poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców w swoim rewirze, 
funkcjonariusz do którego każdy może 
zwrócić się o pomoc i poradę prawną, 
przekazać informacje dotyczące bezpie-
czeństwa. Ważne jest zatem, aby każdy 
wiedział jak ze swoim dzielnicowym, szybko 
i łatwo się skontaktować oraz znał 
bezpośredni numer telefonu.

Dzielnicowi to policjanci tzw. „pierwszej linii”, są ogniwem 
łączącym Policję ze społeczeństwem. Są wyposażeni i wyszkoleni 
tak samo, jak pozostali funkcjonariusze jednak ich codzienna praca 
zdecydowanie różni się od zadań służb np. prewencyjnych. 
Dzielnicowy to taki policjant pierwszego kontaktu - ale nie od 
nagłych sytuacji, tylko raczej od sytuacji problemowych.
Dzielnicowy powinien znać okolicę, w której pełni służbę jak 
własną kieszeń. Podobnie problemy lokalnej społeczności nie 
powinny być dla niego żadną tajemnicą. Dzielnicowy musi znać 
swoich "podopiecznych", rozmawiać z nimi i pomagać w 
rozwiązywaniu problemów i zapobiegać wszelkim niebezpie-
czeństwom. Dzielnicowy musi wiedzieć, gdzie w okolicy 
są miejsca niebezpieczne i na jakie zagrożenia mogą być narażeni 
okoliczni mieszkańcy. Co więcej, lokalny stróż prawa powinien 
mieć rozeznanie, kto może ewentualne zagrożenia stwarzać. Musi 
więc znać osoby, które na przykład ze względu na swoją kryminalną 
przeszłość lub prowadzony tryb życia mogą stwarzać 
niebezpieczeństwo dla innych. Musi też wiedzieć, kto w jego 
rewirze może być najbardziej narażony na niebezpieczeństwo i 
zaoferować mu profesjonalną pomoc.
Dzielnicowi pomagają także ofiarom przestępstw i wcielają w 
życie program zapobiegania przemocy w rodzinie.

 W sobotę 7 marca 2015 r. przed siedzibą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Maszewie odbyła się akcja poboru krwi. 
Ambulans odwiedził Maszewo po raz piąty. Krew oddało 
67 osób, niezmiernie cieszy fakt, że wśród nich były 24 
kobiety. Łącznie oddano 27,761 litrów krwi. Bardzo 
dziękujemy krwiodawcom oraz wszystkim za okazane 
wsparcie i pomoc. Strażacy z OSP Maszewo oraz kluby: 
Dar życia i Strażak. Ponownie ambulans krwiodawstwa do 
Maszewa zawita w maju br. 

KRWIODAWSTWO W MASZEWIE

12 lutego br. odbyła się Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego, na której została 
podjęta uchwała w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Maszewie w skład, którego wchodzą Technikum Nr 1 i 
Liceum Ogólnokształcące.  W uzasadnieniu organ prowadzący (Powiat 
Goleniowski) podał, że likwidacja szkoły podyktowana jest przede wszystkim  
sytuacją demograficzną, która jest zła, gdyż z roku na rok zmniejsza się liczba 
młodzieży, a  od roku szkolnego 2013/2014 nie dokonano naboru ani do technikum, 
ani do liceum.
Należy nadmienić, że podczas sesji Rady Miejskiej w Maszewie w dniu 28 stycznia 
br. omawiany był temat zamiaru likwidacji tejże szkoły przez Pana Tomasza 
Kulinicza – Starostę Goleniowskiego, który zebranych członków rady, burmistrza 
oraz mieszkańców gminy i rodziców dzieci uczęszczających do tej szkoły zapewnił, 
że dokona wszelkich starań aby szkoła ta przetrwała przynajmniej do czasu 
zakończenia nauki przez uczniów obecnej klasy III technikum. Burmistrz Maszewa 
podczas sesji zadawała Staroście Goleniowskiemu szereg pytań dotyczących szkoły 
w celu uzyskania informacji jaki mechanizm nie zadziałał i doszło do sytuacji, że  
szkoła „wymiera”. Ponadto 5 lutego burmistrz uczestniczyła w spotkaniu z 
rodzicami dzieci III klasy technikum, którym udzieliła swojego poparcia w  
staraniach i zabiegach  o utrzymanie szkoły.  
Działania prowadzone przez organ prowadzący szkołę oraz  dyrektora szkoły, 
których celem było zapewnienie jej dalszego funkcjonowania m.in. utworzenie 
nowych kierunków, również nie przyniosły pozytywnych skutków.
Dlatego też utworzenie szkoły zawodowej w Maszewie od roku szkolnego 
2013/2014  przez Izbę Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie to duża 
szansa dla maszewskiego szkolnictwa zawodowego i nie tylko - prezes cechu Pan 
Władysław Jefremienko deklarował chęć dalszego rozwoju szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego  poprzez uruchomienie technikum.  Szkoła średnia nadaje 
prestiżu miejscowości, w której funkcjonuje dlatego należy się cieszyć, że znalazła 
się instytucja, która chce kontynuować szkolnictwo ponadgimnazjalne w naszym 

mieście, która ma pomysł na tę 
szkołę. Tu  słowa podziękowania 
należą się władzom Izby, które 
dostrzegły możliwość rozwoju 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego w 

Maszewie, które doceniły potencjał naszej gminy.
 Trzeba  dołożyć wszelkich starań aby szkoła prowadzona przez 
Izbę, jak najlepiej funkcjonowała i  rozwijała się. Gdyż szkolnictwo 
zawodowe, które w nowej formie zagościło w Maszewie to szansa 
dla młodych ludzi, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe w 
celu podjęcia interesującej i dobrze płatnej pracy a nie zasilić rzeszę 
bezrobotnych.
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w Maszewie będzie kontynuowane, 
zmieni się jedynie organ prowadzący szkołę. Trzeba się dostosować 
do obecnej rzeczywistości i potrzeb rynku pracy.  
Podkreślić należy, że Gmina Maszewo jest organem prowadzącym 
dla trzech szkół podstawowych,  gimnazjum i  przedszkola, a 
dodatkowo ze swojego  budżetu dotuje Niepubliczne Przedszkole 
Niezapominajka w Maszewie oraz Ognisko Przedszkolne 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Dębicach. Zadania oświatowe 
pochłaniają  dużą część  budżetu gminy, co jest znacznym 
wydatkiem. 
Pomimo, że szkolnictwo ponadgimnazjalne nie jest zadaniem gminy 
tylko Powiatu przyszłość tej szkoły nie jest nam obojętna i zawsze 
jesteśmy gotowi do wsparcia i otwarci do współpracy.



Biuletyn Maszewski - Jak zamierzacie Państwo rozwijać 
szkolnictwo ponadgimnazjalne w Maszewie?
Władysław Jefremienko - Zgodnie z uchwałą programową 
Związku Rzemiosła Polskiego, Izby Rzemieślnicze mają na 
terenie swojej działalności otwierać 
Zasadnicze Szkoły Zawodowe. Planuje się, 
aby Izby oprócz kształcenia praktycznego, 
które obecnie realizują, podjęły się 
kształcenia teorety-cznego i zawodowego. 
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 65 szkół 
prowadzonych przez Izby bądź Cechy 
Rzemiosł. W Maszewie otworzyliśmy w 
2013 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową 
kształcącą w następu-jących zawodach 
rzemieślniczych: fryzjer, cukiernik, 
piekarz, elektryk, kucharz, sprzedawca, 
m o n t e r  z a b u d o w y  i  r o b ó t  w y -
kończeniowych w budownictwie, blacharz 
samochodowy. Zamierzamy również w 
bieżącym roku otworzyć technikum.
B.M. - Proszę przybliżyć pojęcie „szkolni-
ctwo zawodowe”. Czy nauka konkre-
tnego zawodu wiązać się też będzie z 
zarzuconym już dość dawno pośrednim 
szczeblem nauki sytuowanym pomiędzy 
gimnazjum a technikum?
W.J. - Izby Rzemieślnicze od 1945 roku kształcą w systemie 
dualnym, gdzie nauka teoretyczna, ogólnokształcąca i zawodowa 
odbywa się w szkole, natomiast praktyczne umiejętności uczeń 
zdobywa u pracodawcy. W ramach tego systemu uczeń podpisuje 
z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania 
zawodowego. 
B.M. -  Jaki macie pomysł aby zachęcać młodzież do 
rozpoczęcia nauki w Waszej szkole?
W.J. - Zapewniamy najwyższą jakość w przygotowaniu 
teoretycznym i praktycznym do uzyskania tytułu 
kwalifikacyjnego CZELADNIK. Zdobycie tytułu gwarantuje 
prace w całym kraju, jak również na terenie całej Unii 
Europejskiej. W ramach proponowanego przez Izbę kształcenia, 
uczeń, który jest młodocianym pracownikiem otrzymuje od 1 
dnia nauki wynagrodzenie za odbywaną praktykę zawodową. 
Uczniowie naszych szkół mogą w trakcie nauki zdobyć 
dodatkowe kwalifikacje cząstkowe w pokrewnych zawodach.
B.M - Czy planujecie Państwo prowadzenie w ramach nauki 
tzw. staży zawodowych, a jeśli tak to na jakich warunkach?
W.J. - W Zasadniczej Szkole Zawodowej w Maszewie, którą 
prowadzimy uczniowie odbywają staż na bieżąco w trakcie 
trwania nauki. Staż odbywa się w oparciu o umowę jaką 
podpisuje młodociany pracownik z pracodawcą. Co za tym idzie 
cały okres nauki u pracodawcy jest jednocześnie 
doświadczeniem zawodowym.
B.M. - Czy planowane są rozmowy z lokalnymi firmami w 
celu  kształcenia pracowników pod ich potrzeby? 
W.J. - Cały czas prowadzone są rozmowy z pracodawcami, w 
celu określenia ich potrzeb kadrowych. Określamy je na bieżący 
moment jak również patrzymy długofalowo w kontekście 
rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Maszewo.
B.M. - Czy znane są już bliższe szczegóły dotyczące sposobu 
finansowania szkoły a w głównej mierze możliwości 
otrzymywania subwencji i dotacji?
W.J. - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Maszewie jest szkołą 
niepubliczną na prawach szkoły publicznej. Z tego tytułu 
otrzymujemy subwencję w wysokości ustalonej przez Zarząd 
Powiatu. Nauka w prowadzonej przez nas Szkole jest całkowicie 
BEZPŁATNA. Środki na prowadzenie szkoły są 

niewystarczające, dlatego pozyskujemy środki zewnętrzne, np. z 
Unii Europejskiej, z Urzędu Marszałkowskiego, jak również 
inwestujemy środki własne.
B.M. - Czy robiliście Państwo rozeznanie na jakie zawody 

jest aktualnie zapotrzebowanie na rynku 
pracy i czy będzie można w Waszej szkole 
zdobyć takie kwalifikacje?
W.J. - Na dzień dzisiejszy, ale również w 
przyszłości największe zapotrzebowanie na 
rynku pracy będzie w zawodach usługowych. 
Szczególną uwagę kierujemy na kształcenie w 
zawodach usługowych w branży budowlanej 
takich jak elektryk, monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie. W 
prowadzonej przez nas Zasadniczej Szkole 
Zawodowej można zdobyć kwalifikacje we 
wszystkich zawodach rzemieślniczych.
B.M. - Czy będą także uruchamiane kursy 
zawodowe?
W.J. - Przymierzamy się do realizacji kursów 
zawodowych. W chwili obecnej rozpoznajemy 
rynek pod kątem zapotrzebowania na tego typu 
usługi oświatowe. Poszukujemy również 
możliwości finansowania zewnętrznego 
kursów.

"Do DZIEŁA" Spółdzielnia Socjalna w MASZEWIE to 
organizacja, która została założona w celu integracji 
zawodowej i społecznej członków założycieli. Cel ten 
realizujemy poprzez prowadzenie działalności 
gospodarczej o charakterze usługowo-produkcyjnej przez 
co zamierzamy osiągnąć niezależność finansową.
Nasz profil działalności to usługi i produkcja:
- prace remontowo - budowlane,
- pielęgnacja terenów zielonych,
- produkcja i naprawa ogrodzeń metalowych,
- usługi spawalnicze,
- układnie kostki brukowej,
- wykonujemy ławeczki i inne meble ogrodowe
Naszymi atutami są :
- indywidualne podejście do każdego zlecenia
- umiejętność pracy ręcznej niezbędnej do wykonywania 
niepowtarzalnego wzoru
- otwartość na propozycje współpracy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

ul. Kościuszki 26 a, 72-130 Maszewo
tel. 505 645 015

O nas 
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Każdy z nas chciałby mieszkać 
w ładnej, czystej i estetycznej okolicy. 
Wszyscy lubimy gdy w naszym 
otoczeniu panuje porządek, ale czy 
każdy z nas dba o czystość chodników, 
placów oraz terenów, z których 
korzysta? Niestety nie…Teren miasta i 
gminy jest zaśmiecany papierami, butelkami, niedopałkami po 
papierosach i innymi nieczystościami. Narzekając na bałagan 
pamiętać należy, że utrzymanie porządku i czystości na terenie 
gminy jest nie tylko obowiązkiem jej władz ale również i 
mieszkańców. Najlepszym sposobem gwarantującym pełne 
rozwiązanie tego obowiązku jest stała i wspólna, codzienna troska 
o czystość i porządek otoczenia oraz obiektów, z których 
korzystamy na co dzień. 
W związku z powyższym zwracam się do wszystkich 
Mieszkańców Miasta i Gminy Maszewo oraz właścicieli i 
zarządców posesji z Apelem o przystąpienie do wiosennych prac 

porządkowych mających na celu przywrócenie czystości i 
porządku na terenie naszej gminy oraz poprawę jej estetyki. 
Poprzez swoje działanie dajmy dobry przykład tym, którzy nie 
wypełniają swoich obowiązków związanych z utrzymaniem 
czystości. Aktem prawnym określającym zadania gminy oraz 
obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania 
czystości i porządku jest ustawa z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która określa 
podstawowe zadania w zakresie utrzymania porządku i czystości 
na terenie nieruchomości. Nasza gmina posiada duże walory 
przyrodniczo – krajobrazowe, dlatego zwracam się do wszystkich 
Państwa z Apelem o przestrzeganie i realizację powyższych 
zaleceń i wspólne dbanie o teren, którego wszyscy jesteśmy 
gospodarzami, pamiętając o tym, że nasze otoczenie świadczy o 
nas.
Zadbajmy wspólnie o wygląd Miasta i Gminy Maszewo- 
naszej małej Ojczyzny!

 Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Maszewo !

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że aktualnie zakończyliśmy prace 
projektowe mające na celu realizację projektu „Likwidacja Białych Plam 
na Terenie Powiatów Goleniowskiego, Stargardzkiego i Łobeskiego 
Poprzez Budowę Sieci Internetu Szerokopasmowego” obejmujące tereny 
Miasta i Gminy Maszewo.
Istotą naszych prac jest to, aby mieszkańcy gminy Maszewo mieli dostęp 
do Internetu w najwyższej technologii FTTH, aby wybudowana w 
przyszłości sieć przyczyniła się do rozwoju Miasta i Gminy Maszewa  
oraz podniosła standard i konkurencyjność na rynku usług 
telekomunikacyjnych. 
Spółka INM Sp. z o.o. stawia na wysoki poziom technologiczny 
budowanych sieci telekomunikacyjnych. Wdrażamy sieci dystrybucyjno-

abonenckie oparte w całości 
o systemy światłowodowe, 
czyli FTTH („światłowód w 
Tw o i m  m i e s z k a n i u /  
lokalu”). Technologia 

1. Uchwała Nr IV/11/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r. w 
sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Maszewie na rok 2015.
2. Uchwała Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r. w 
sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej Rady Miejskiej 
w Maszewie na rok 2015.
3. Uchwała Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r. w 
sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w 
Maszewie na rok 2015.
4. Uchwała Nr IV/14/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r. w 
sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Maszewie na rok 2015.
5. Uchwała Nr IV/15/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r. w 
sprawie wyznaczenia delegata gminy Maszewo do zgromadzenia celowego 
Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.
6. Uchwała Nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r. w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na rok 2015.
7. Uchwała Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28.01.15 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 
Maszewo na lata 2015-2025.
Uchwały podjęte na V sesji RM
1. Uchwała Nr V/18/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w 
sprawie przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W 
RODZINIE NA LATA 2015-2017.
2. Uchwała Nr V/19/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r.  w 
sprawie przyjęcia STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH W GMINIE MASZEWO NA LATA 2015-2020.
3. Uchwała Nr V/20/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r.  w 
sprawie wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Maszewo 

w „Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”.
4. Uchwała Nr V/21/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w 
sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.
5. Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r.  w 
sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo.
6. Uchwała Nr V/23/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r.  w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków dla Wodociągów Zachodniopomorskich spółka z o.o.  
w Goleniowie.
7. Uchwała Nr V/24/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r.  w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Maszewie.
8. Uchwała Nr V/25/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r.  w 
sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
9. Uchwała Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w 
sprawie nadania statutów sołectw-jednostek pomocniczych Gminy Maszewo.
10. Uchwała Nr V/27/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie 
Gminy Maszewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
11. Uchwała Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r.                                                      
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/169/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w 
sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
12. Uchwała Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 25.03.15 r. w 
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
Z treścią uchwał można się zapoznać w biurze Rady Miejskiej w Maszewie 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej(www.bip.maszewo.pl) 

GPON (ang. Gigabit Passive Optical Network) daje nam możliwość 
sprostania oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów 
szczególnie w zakresie oferty ultraszybkich łączy internetowych. Dzięki 
wysokiej jakości sygnału i ogromnej przepustowości, sieci FTTH są 
świetnie przygotowane do świadczenia usługi internetowej i 
telewizyjnej, pozwalają również na dużą dowolność w wyborze 
stosowanej technologii przesyłu internetowego i telewizyjnego. 
Światłowody są niezawodne, a także bezkonkurencyjne pod względem 
szybkości i jakości przepływu informacji. Ich nieograniczona pojemność 
pozwala na wszelkiego rodzaju transmisje danych, głosu oraz obrazów w 
technice analogowej, cyfrowej wysokiej rozdzielczości HD czy cyfrowej 
3D. Sieć światłowodowa jest gwarancją stabilności i nieograniczonej 
przepływności transmisji danych. Naszym celem jest umożliwienie jak 
największej ilości mieszkańcom możliwości skorzystania z dostępu do 
naszej sieci aby w pełni mogli korzystać z wszelkich zasobów 
dostępnych w globalnej sieci." 
LEVNET Sp. z o.o.
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Starosty Goleniowskiego
z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie:

Przypominam, że wszyscy zainteresowani właściciele nierucho-
mości zlokalizowanych na terenie Powiatu Goleniowskiego, z 
mocy ustawy Prawo wodne (tekst jednolity z 2012r. poz. 145, z 
późniejszymi zmianami), odnoszący korzyści z urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych, służących celom określonym 
w art. 70 (przytoczonej powyższej ustawy) są zobowiązani do ich 
utrzymania, poprzez wykonywanie bieżących prac konserwa-
cyjnych w zakresie:
- wykoszenia skarp,
- usunięciu roślinności dennej,
- odmulenia warstwą 10-40cm dna rowu, w zależności od potrzeb z 
przycięciem stopy skarpy,
- oczyszczeniu przepustów, studzienek, wylotów drenarskich,
- udrożnienie rurociągów i drenowań.
W roku bieżącym ww. prace konserwacyjne należy wykonać do 
dnia:

31 maja 2015 roku
Osoby uchylające się od tego obowiązku podlegają w trybie 
przepisów karnych Prawa wodnego (art. 193 pkt 1) karze grzywny. 

Informuje się, że zgodnie z § 14 regulaminu utrzymania czystości i 
porządku w Gminie Maszewo (uchwała Rady Miejskiej Nr 
XXII/137/2012 z 28 listopada 2012 r.):
„§ 14.1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić 
zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, 
zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po 
spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa 
na smyczy wyłącznie przez osoby dorosłe, a psa rasy uznanej za 
agresywną - na smyczy i w kagańcu;
2) właściciel psa korzystający z pojazdów komunikacji zbiorowej 
zobowiązany jest do trzymania psa na smyczy i w kagańcu, bez 
względu na rasę i wielkość psa;
3) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest 
w kagańcu i gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem;
4) zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on 
należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym 
albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie 
się psa na zewnątrz.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do 
usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w 
miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do 
wspólnego użytku (z wyjątkiem osób niewidomych posiadających psa 
przewodnika). Nieczystości te mogą być deponowane w woreczkach 
foliowych, w komunalnych urządzeniach do zbiórki odpadów. „
Nieprzestrzeganie w/w obowiązków określonych w regulaminie 
stanowi wykroczenie, zgodnie z art. 10, ust. 2 a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1399) zagrożone 
karą grzywny.

§ 1 Zasady Ogólne:
1. Przyjęcie odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK. 
2. Do PSZOKu przyjmowane będą odpady wyłącznie od 
mieszkańców Gminy Maszewo, selektywnie gromadzone pochodzące 
z gospodarstw domowych.
3. Odpady dostarczane będą przez mieszkańca, właściciela 
nieruchomości do PSZOK mieszczącego się przy oczyszczalni 
ścieków w Maszewie transportem własnym dostarczającego.
4. Wszystkie przyjmowane odpady  przyjmowane będą bezpłatnie.
5. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego 
przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika punktu oraz 
zachowania zasad BHP.
§ 2 Ustalenia Szczegółowe:
1. PSZOK przyjmuje odpady w każdą środę od 900 do 1700
2. Do PSZOK przyjmowane będą następujące rodzaje odpadów:
1) powstające w gospodarstwie domowym leki chemikalia w ilości 
nieograniczonej,
2) zużyte baterie i akumulatory w ilości nieograniczonej,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości  nieograniczonej,
4) zużyte opony w ilości nieograniczonej,
5) odzież, w ilości nieograniczonej,
6) tekstylia, w ilości nieograniczonej,
7) odpady zielone,
8) odpady wielkogabarytowe, w ilości nieograniczonej,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w ilości nieograniczonej.
3. Dostarczone odpady muszą być posortowane wg rodzajów 
odpadów wymienionych w       ust.  2 niniejszego regulaminu. 
4. Odpady płynne lub odpady wymagające opakowania przyjmowane 
są wyłącznie w szczelnych pojemnikach, zawierających informację o 
rodzaju odpadu.
5. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się dostarczającego 
odpady dokumentem potwierdzającym tożsamość i zamieszkanie.
6. Prowadzący PSZOK prowadzi rejestr przyjętych odpadów, 
zawierający:
1) imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady ,
2) adres nieruchomości , z której pochodzą odpady, 
3) rodzaj dostarczonych odpadów,
4) datę dostarczenia odpadów,

5) numer identyfikacyjny pojazdu,
6) czytelny podpis osoby dostarczającej odpady.
 7. Podczas przyjmowania odpadów:
1) Dostarczenie odpadów będzie potwierdzone odpowiednim 
dokumentem tzw. kwitem wagowym wystawianym przez pracownika 
PSZOK po jego zważeniu, zwierającym dane osoby przekazującej 
odpady (imię i nazwisko, adres nieruchomości z której pochodzą 
odpady, rodzaj, kod i wagę oraz datę przyjęcia odpadów). 
2) Pracownik PSZOK przy braku możliwości sklasyfikowania 
przywiezionego odpadu może odmówić przyjęcia odpadu. 
8. Do PSZOK nie będą przyjmowane:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady budowlane zawierające azbest, smołę i inne odpady 
niebezpieczne,
3) odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła 
niż gospodarstwo domowe,
4) odpady niebezpieczne (poprodukcyjne) z działalności,
5) części samochodowe,
6) odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dot. odpadów 
niebezpiecznych) lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający 
klasyfikację odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
Nr 112, poz. 1206).
§ 3 Postanowienia Końcowe:
1. Wszelkich informacji o pracy Punktu udziela pracownik PSZOK-u 
na miejscu.
2. Niniejszy Regulamin nie dotyczy osób prawnych tj. 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy są 
zobowiązani do stosowania Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 r. ( Dz. U. 2013, poz. 21) w zakresie zagospodarowania odpadów 
powstałych w wyniku prowadzenia tej działalności.
3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej gminy Maszewo.

obowiązku konserwacji urządzeń
 melioracji wodnych szczegółowych

Starosta Goleniowski
Tomasz Kulinicz



W piątek, 6 lutego, w Maszewie odbyła się uroczystość wręczenia 
nagrody specjalnej Burmistrza Maszewa  „Złoty Lew” przyznawanych 
co roku tym spośród mieszkańców miasta i gminy, którzy swoimi 
osiągnięciami zasłużyli na to, aby ich postawy i dokonania w sposób 
szczególny uhonorować. Burmistrz Maszewa – Jadwiga Ferensztajn 
przypomniała w swoim wystąpieniu, że statuetki „Złotego Lwa” mają 
już swoją dwunastoletnią historię, bowiem przyznawane są w 
Maszewie od 2004 roku.
W tym roku gośćmi organizatorów byli m.in. przewodniczący sejmiku 
województwa zachodniopomorskiego Witold Ruciński, starosta 
Goleniowski – Tomasz Kulinicz, Przewodniczący Rady Powiatu 
Kazimierz Ziemba, Gminę Goleniów reprezentował wiceburmistrz 
Tomasz Banach.
Tegoroczna gala „Złotych Lwów” rozpoczęła się nietypowo, bowiem 
przed ogłoszeniem werdyktu kapituły i burmistrza Maszewa, dwóch 
mieszkańców uhonorowanych zostało srebrnymi Odznakami 
Honorowymi Gryfa Zachodniopomorskiego. Laureatami odznaki 
zostali panowie Antoni Dudziak i Eugeniusz Głowacki. Więcej 
piszemy o tym na str 2.
Statuetki „Złotego Lwa” przyznawane są w trzech kategoriach. W tym 
roku, w kategorii społecznej decyzją kapituły statuetkę  „Złotego Lwa” 
w kategorii społecznej otrzymał najmłodszy z dotychczasowych 
laureatów - Szymon Łakomy. Szymon jest uczniem II klasy 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie. Od trzech lat reprezentuje 
kolarski Uczniowski Klub Sportowy „Ratusz” rozsławiając nie tylko 
swój klub ale i gminę Maszewo  na arenie kraju oraz poza jego 
granicami. Przez okres trzech lat, kilkadziesiąt razy stawał na podium 
podczas wyścigów krajowych i międzynarodowych.
W kategorii gospodarczej statuetkę „Złotego Lwa” kapituła przyznała 
Firmie Usługi Ogólnobudowlane Krystian Pędziwiatr. Powstała w 
2006 roku  firma,   zatrudniała  w czasach prosperity  blisko 50 
pracowników branży budowlanej. Fachowa wiedza, wieloletnie 
doświadczenie oraz dobrze przygotowani pracownicy pozwalają 
firmie na realizację nawet bardzo wyszukanych oczekiwań klientów. 
Firma Krystiana Pędziwiatra w szczególności specjalizuje się w 
budownictwie jedno i wielorodzinnym.
Od 2006 roku przyznawana jest przez burmistrza Maszewa statuetka 
honorowego  „Złotego Lwa” . W tym roku statuetką uhonorowany 
został  Zdzisław Kraszkiewicz. Mieszkaniec  Maszewa, a przede 
wszystkim  strażak ochotnik jednostki OSP w Maszewie. Od 1999 roku 
zatrudniony jest na stanowisku kierowcy – mechanika OSP w 
Maszewie, a w strukturach ochotniczej straży pożarnej jest już od 
dawna.
Pan Zdzisław to strażak, który sumiennie wykonuje swoje obowiązki 
związane z przeprowadzaniem akcji ratowniczych ratujących ludzkie 
życie i mienie. Wiernie i z wielkim oddaniem służy mieszkańcom 

miasta i gminy Maszewo. Obowiązki druha łączy z ciężką pracą na roli. 
Wraz z małżonką Elżbietą od 1980 r. prowadzi gospodarstwo rolne. 
Zajmuje się też hodowlą koni, które stały się jego pasją.
W części artystycznej goście oklaskiwali występy zespołu tanecznego, 
dziewczęcej grupy akrobatycznej oraz solistek działających przy 
Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie.
Część oficjalna tegorocznych uroczystości „Złotego Lwa” zakończyła 
się podaniem wspaniałego, okolicznościowo zdobionego tortu oraz 
tradycyjną lampką szampana i chóralnym „sto lat” odśpiewanym 
laureatom przez wszystkich uczestników gali.
Tradycją uroczystych gali wręczania statuetek „Złotych Lwów” jest też 
zachowywana przez organizatorów dyskrecja w kwestii nazwisk 
laureatów.
Stąd zaskoczenie dla wyczytanych osób jest autentyczne i 
spontaniczne. Nie inaczej było i w tym roku.
Szymon Łakomy powiedział nam, że wyróżnienia nawet przez chwilę 
się nie spodziewał. Tym większa była i jest z niego radość. Chociaż, jak 
twierdzi, ta przyszła już nieco później gdy odbierał gratulacje od 
nauczycieli i kolegów w szkole. Szymon ma świadomość, że 
przyznane mu wyróżnienie zobowiązuje go do dalszej pracy tym 
bardziej, że w historii plebiscytu jest najmłodszym laureatem. Nie 
ukrywa też, że swoją przyszłość wiąże właśnie z kolarstwem, a jego 
idolem jest Rafał Majka.
 Nie ukrywał też swego zaskoczenia pan Krystian Pędziwiatr. „Na galę 
– mówi – zostałem zaproszony jako gość i do głowy mi nie przyszło, że 
otrzymam takie wyróżnienie. To miła niespodzianka bo przecież fakt, 
że moja działalność jest zauważana i tak dobrze oceniana to olbrzymia 
dla mnie – właściciela firmy- satysfakcja. Tym większa, że zarówno od 
znajomych z branży jak i od klientów usłyszałem sporo miłych słów i 
gratulacji”.
Laureat Honorowego „Złotego Lwa” - pan Zdzisław Kraszkiewicz 
powiedział nam, że otrzymane wyróżnienie przyjmuje nie tylko dla 
siebie, ale i dla wszystkich maszewskich strażaków.  „W Ochotniczej 
Straży Pożarnej służę już od 1974 roku. Działalność w niej to lekcja 
pokory i nauki tego, że w życiu najważniejsza jest pomoc jaką dajemy 
innym.
Strażacy wzywani są nie tylko do pożarów. Takich akcji jest coraz 
mniej. Częściej udzielamy pierwszej pomocy ofiarom wypadków i te 
zdarzenia są dla nas najtrudniejsze”.
Pan Kraszkiewicz mówi, że nawet przez chwilę nie pomyślał  o tym, że 
swoją służbę w straży porzuci. „Gdy choroba pozwoliła mi na wyjście z 
domu, to pierwsza wizyta była w naszej OSP. Koledzy   serdecznie mi 
tytułu gratulowali, a na pamiątkę od powiatowej braci strażackiej 
otrzymałem piękne zdjęcie, na którym w galowym mundurze powożę 
zabytkowym wozem strażackim. Bo konie, to życiowa pasja pana 
Zdzisława.
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22 lutego 2015r. rozpoczęliśmy inaugurację sezonu 
artystycznego w Maszewie z cyklem klimatycznych 
spotkań z artystami, społecznikami oraz ludźmi 
powszechnie uznawanych za aktywnych, kreatywnych i 
ciekawych świata. W niedzielę (22.02.2015) odbył się 
recital Lesji Szulc - "LESJA - Kobieta z dźwięków utkana", 
to intymny, kameralny recital dobrze znanej w Goleniowie 
wokalistki w towarzystwie szczecińskiego pianisty 
Aleksandra Jastrząba, a także spektakl Anastasii 
Miedviediev - ,,VOWA'', w którym aktorka próbowała 
kroczyć drogą trudnych decyzji, które spotykają nas w 
życiu. 

W OKiS odbył się przegląd  gminny do Powiatowego  
Konkursu Recytatorskiego. W konkursie brały udział 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Maszewie, Rożnowie 
Nowogardzkim oraz Dębicach , a także młodzież z 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie.  Po burzliwych 
naradach komisja w składzie Anna Giniewska, Wiesława 
Karwowska oraz Natalia Chojnowska ogłosiły następujące 
wyniki : w kat. klasy I- III – I miejsce Oliwier Rachuba, II 
miejsce- Szymon Rachuba , III miejsce Wiktoria Woźniak , 
kat. klasy IV-VI – I miejsce Pola Solpa , II miejsce Paweł 
Niemczyn, III miejsce Sebastian Kopaszewski, kat. 
gimnazjum – I miejsce Alicja Nowak, II miejsce Natalia 
Bielińska, III miejsce Maja Kurzempa.  

W piątkowy wieczór 13 marca 2015r. w Ośrodku Kultury i Sportu 
w Maszewie wystąpił wyjątkowy kwintet artystów z całego świata. 
Koncert zainaugurował nowy projekt muzyczny "Feel Free" 
trębacza Piotra Wojtasika. 
Na scenie pojawili się: 79-letni amerykański pianista Bobby Few, 
który zapisał się w historii jazzu jako muzyk Elli Fitzgerald, Joe 
Hendersona i Alberta Aylera, amerykański perkusista John Betsch, 
który grał m.in. w zespołach Archie'ego Sheppa i Mala Waldrona, 
holenderski basista Joris Teepe, który wiele lat występował na 
jazzowej scenie Nowego Jorku u boku legendarnego perkusisty 
Rashieda Ali oraz wirtuoz trąbki Piotr Wojtasik nagrodzony 
najważniejszymi nagrodami w polskiej branży muzycznej 
(„Fryderykiem”, „Jazzowym Oscarem”, „Mateuszem” i innymi)  i 
szczeciński saksofonista Sylwester Ostrowski. Muzyka grupy to 
autorsko przygotowany program stylistycznie oscylujący wokół 
akustycznego modern jazzu i muzyki free.
Sala OKiS wypełniona była po brzegi a muzyków ujęła 
maszewska publiczność. Nazajutrz kwintet FEEL FREE wystąpił 
w Greifswaldzie na festiwalu Nordischer Klang.
Zapraszamy na kolejne koncerty
Organizatorem wydarzenia był Teatr Krzyk i Ośrodek Kultury i 
Sportu w Maszewie.

Rozgrywki odbyły się w hali sportowej w Maszewie z okazji 
„Wyzwolenia Maszewa”. Celem turnieju było propagowanie sportu 
piłki siatkowej, aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy 
Maszewo.
Do turnieju zgłosiło się 5 drużyn: „Korsarz” Darż, „Młodzi Gniewni” 
Maszewo, „Arkadia”Imno, „Bolechowo”, „Asprod” Goleniów. W 
rozgrywkach uczestniczyły trzy zespoły: „Korsarz Darż”, „Arkadia 
Imno” i „Młodzi Gniewni” Maszewo. Organizatorem turnieju był: 
Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie, opiekun turnieju: Piotr Jarzyna 
– pracownik OKiS, sędzia główny: Stanisław Jagodziński, 
protokolant-sekretarz turnieju: Marek Stępiń. Mecze rozegrane zostały 
w systemie pucharowym, tj. „każdy z każdym”. 
W wyniku rozegranych meczów III miejsce zajął zespół: „Młodzi 
Gniewni” Maszewo, II miejsce: „Arkadia” Imno i I miejsce „Korsarz” 
Darż. Rozpoczęcie turnieju odbyło się przedstawieniem drużyn i 
rozgrzewką od godz.10:00, natomiast mecz o I miejsce zakończył się o 
godz.14:00, po czym nastąpiła dekoracja drużyn wraz w wręczeniem 
pucharów oraz dyplomów. W trakcie turnieju można było skorzystać z 
bufetu, w którym zawodnicy mieli możliwość skorzystania z posiłków 
oraz napoi.
opiekun turnieju - Piotr Jarzyna, sędzia główny - Stanisław Jagodziński
sekretarz - Marek Stępień.
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15 stycznia br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie 
zorganizowano piękną uroczystość             z okazji Dnia Babci i 
Dziadka. To wyjątkowe święto zaszczycili swoją obecnością  między 
innymi Jadwiga Ferensztajn – burmistrz Maszewa, Henryk 
Kozakowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Maszewie, ks. 
Henryk Stanulewicz – dziekan Parafii Maszewo oraz Andżelika 
Retmańczyk – kierownik OPS Maszewo. Dzień 15 stycznia 2015 roku 
był dniem niezwykłym, pełnym uśmiechów, łez –wzruszeń  i radości. 
Po przywitaniu gości gorącymi brawami wystąpili mali artyści z 
Przedszkola :NIEZAPOMINAJKA” z Maszewa. Była też okazja do 
podzielnia się opłatkiem, a całość dopełnił koncert kolęd w 
wykonaniu młodzieży z pracowni muzycznej OKiS w Maszewie pod 

kierownictwem instruktora Andrzeja Kwaśniewskiego. 
Niespodzianek muzycznych tego wieczoru nie brakowało. 
Wystąpiła również 10 letnia Hania Cybułka, uczennica Szkoły 
Podstawowej w Goleniowie, która wykonała dwa utwory na 
fortepianie: Etiudę oraz Mały Czardasz. Nie mogło również tego 
dnia zabraknąć wyjątkowych życzeń dla wszystkich babć i 
dziadków. Dwie symboliczne wiązanki trafiły p. Teresy 
Janiszewskiej i p. Janiny Śliwowskiej. Po części oficjalnej 
rozpoczęła się zabawa przy dźwiękach muzyki zespołu „MUS”. 
Nie zabrakło i tym razem suto i smacznie zastawionych stołów. 
Goście bawili się wyśmienicie do późnych godzin wieczornych. 

Zarząd Koła Nr 1 w Maszewie PZERiI

Tegoroczne VII Spotkania Młodego Teatru w Maszewie miały 
charakter warsztatów artystycznych, które odbyły się w piątek w SP 
im. Adama Mickiewicza w Maszewie z udziałem ok 360 uczniów oraz 
w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie w których udział wzięło 65 
osób ze świetlic wiejskich z terenu Gminy Maszewo a także 15 
uczniów z SP w Dębicach. Mimo upływu lat Krzykowisko nadal 
pobija rekordy uczestników. 
Punktem kulminacyjnym był koncert charytatywny dla Mariusza 
Bolałka vel „Kojota” dla którego wystąpiła Lesja, Anna Rynkiewicz, 
Slaveout, Black Meadow i inni a zebrana kwota 1892,77 zł zostanie 

29 stycznia 2015 r. o godzinie 19.00 rozpoczęła się pierwsza w 
historii  noc filmowa dla uczestników Świetlicy Środowiskowej w 
Jenikowie. Pomysłodawcą był nauczyciel: Pan Maknia Andrzej. 
Impreza cieszyła się ogromną popularnością wśród młodych ludzi, 
którzy z ochotą i ciekawością, przybyli w czwartkowych  godzinach 
wieczornych do świetlicy. Tego wieczoru w sympatycznej i jakże 
niecodziennej atmosferze grupa młodzieży spotkała się, by 
wspólnie obejrzeć 5 wybranych przez młodzież i nauczyciela 
filmów.
Projekcja odbyła się w sali świetlicy, gdzie na materacach otuleni w 
koce i śpiwory młodzież przez całą noc śledzili losy bohaterów 

filmowych. Spotkanie zakończyło się o godzinie 5.00 rano 
następnego dnia. Młodzież zmęczona i śpiąca, ale zadowolona 
opuszczała mury świetlicy z nadzieją, że nie jest to ostatnia noc 
filmowa zorganizowana dla uczestników świetlicy w Jenikowie.
Opiekun grupy jest bardzo wdzięczny sołtysowi Jenikowa p. 
Piotrowi Piwko za zorganizowanie projektora wraz z ekranem 
projekcyjnym, który umożliwił zorganizowanie filmowej nocy.

przekazana na rehabilitację Mariusza.
Ostatni dzień to już tradycyjnie rozegrany mecz w piłkę nożną i pokaz 
Zumby i Capoeiry na Hali Sportowej w Maszewie.
Krzykowisko to także trzy dni współpracy z mocną ekipą projektu 
"MOSTY" z Wrocławia, studentami Akademii Sztuki w Szczecinie, 
grupą UJŚCIE ze Świnoujścia oraz członkami Zachodnio-pomorskiej 
Offensywy Teatralnej.
Dziękujemy za udział w Krzykowisku i obudzenie wiosny w 
Maszewie. Wypoczywajcie i do następnego spotkania.



 Zespół Korsarz Darż -mistrzem Maszewskiej Amatorskiej Ligi 
Piłki Siatkowej sezonu 2014/2015.
Finały trwających od  kilku miesięcy rozgrywek MALPS odbyły 
się w sobotę 28 lutego 2015 r.  Rozegrano mecze, w których  
rozstrzygnięte zostały czołowe miejsca w XI edycji. Grano mecze o 
miejsca piąte, trzecie i pierwsze. W walce o  piąte miejsce  na 
parkiet wyszły zespoły Arkadia Imno i Gang Małego. Siatkarze z 
Imna nie dali swoim przeciwnikom szans i  wygrali  3 :0. O  trzecie 
miejsce grały drużyny Yellow Team i Bolechowo. Po zaciętym 
pięciosetowym pojedynku  wynikiem 2 : 3 zwyciężyła drużyna z 
Bolechowa. 
W meczu finałowym o pierwsze miejsce walczyły drużyny Korsarz 
Darż i OKS Asprod Goleniów. Mecz był bardzo wyrównany jednak 
po wspaniałej rywalizacji i rozegranych pięciu setach   wynikiem 3 
: 2 zwyciężył  Korsarz Darż.
Po zakończeniu spotkań zawodnicy, organizatorzy i fundatorzy 
nagrów spotkali się w OKiS . Spotkania takie stały się już tradycją 
MALPS.  Tradycyjnie też bierze w nich udział fundatorka głównej 
nagrody Pani Burmistrz Jadwiga Ferensztajn, oraz  Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Maszewie Renata Żak i Pani Dyrektor 
Przedszkola  Miejskiego w Maszewie Małgorzata Rojek kte 
fundują puchary za II i III miejsca. 
 Burmistrz Jadwiga Ferensztajna, która  podziękowała wszystkim 
uczestnikom zakończonej edycji i gorąco  zachęcała młodzież do 
uprawiania sportu. Następnie zostały wręczone puchary, 
wyróżnienia, podziękowania oraz dyplomy i  tak:
Puchar Burmistrza Gminy Maszewo za zajęcie I miejsca zdobyła 
drużyna Korsarz Darż,
Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maszewie za zajęcie II 
miejsca zdobyła drużyna OKS Asprod Goleniów,
Puchar Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Maszewie za zajęcie 
III miejsca zdobyła drużyna Bolechowa.

Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy. Wyróżniono również 
siatkarzy z drużyn:
- Korsarz Darż  -  Malko Tomasz,
-OKS Asprod Goleniów  -   Mituła Kamil,
-Bolechowo  -  Szczepanik Tomasz,
-Gang Małego  -  Kujawa Michał,
-Yellow Team   -  Głowacki Mariusz,
- Arkadia Imno  -  Barycza Marcin,
-Enea  -  Lewandowski Radosław.
Seniorem rozgrywek został zawodnik Enea -  Czernowski Albert.
Wyróżniono również kibica tej edycji pana Marchwat Andrzeja.
Podziękowania i gromkie brawa od uczestników otrzymali też 
sponsorzy rozgrywek -   Państwo Irena i Henryk Szymczakowie, 
Pani Teresa i Mariusz Pałka oraz Państwo Anna i Jan Wakieć.
Organizator ligi – Eugeniusz Głowacki podziękował wszystkim 
uczestnikom, a w szczególności zawodnikom za dobrą grę i 
promowanie piłki siatkowej w nie tylko w Maszewie i powiecie.
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Informuje się mieszkańców, którzy chcieliby w 2015 r.: 
- wymienić pokrycia dachowe azbestowe (tzw. eternit),
- usunąć z posesji wyroby azbestowe (tzw. eternit) już 
zdemontowane z dachów, czasami przez wiele lat zalegające na 
posesji, że Urząd Miejski w Maszewie przyjmuje w naborze 
ciągłym od mieszkańców Gminy Maszewo wnioski - deklaracje 
przystąpienia do programu usunięcia azbestu.
 Nieprzekraczalny termin składania wniosków na rok 2015                        

  Kalendarz rundy wiosennej
Ludowy Klub Sportowy  Masovia Maszewo informuje, że mecze o mistrzostwo Regionalnej Klasy Okręgowej gr. PÓŁNOC  w rundzie 
wiosennej sezonu 2014/2105  odbędą się na Stadionie  Miejskim przy ulicy Szkolnej 10 w Maszewie w następujących terminach:

kolejka 17        MASOVIA Maszewo        FAGUS Kołbacz                                21.03. (sobota)  15:00

kolejka 20        MASOVIA Maszewo        TANOWIA Tanowo                            11.04. (sobota)   16:00

kolejka 22        MASOVIA Maszewo        SPARTA Gryfice                                25.04.(sobota)    16:00

kolejka 24        MASOVIA Maszewo        MEWA Resko                                    09.05.(sobota)    17.00            

kolejka 26        MASOVIA Maszewo        KASTA Szczecin-Majowe                  23.05. (sobota)   17:00

kolejka 28        MASOVIA Maszewo        ISKIERKA Szczecin-Smierdnica       06.06 .(sobota)   17:00

kolejka 30        MASOVIA Maszewo        VICTORIA 95 Przecław                     20.06. (sobota)   17:00

- do 30 kwietnia 2015.
Druk "Deklaracji przystąpienia do programu usunięcia azbestu" do 
pobrania w Urzędzie Miejskim w Maszewie (tymczasowa siedziba: 
ul. Leśna 9, 72-130 Maszewo, pok. 26, I piętro) bądź na stronie 
internetowej:
www.maszewo.pl  w 
zakładce „ochrona śro-
dowiska”. 

W dniu 25 lutego br. w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie  odbyła 
się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu osób starszych. 
Organizatorem debaty była Komenda Powiatowa Policji w 
Goleniowie. Poruszono tematy bezpieczeństwa seniorów w miejscu 
zamieszkania, w miejscach publicznych oraz w ruchu drogowym. 
Celem debaty było poznanie opinii i oczekiwań lokalnego 
społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa seniorów na 
terenie gminy Maszewo.
W debacie udział wzięli I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Goleniowie nadkom. Leszek Nowak, Naczelnik Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Goleniowie – nadkom. 
Krzysztof Maćczak, Kierownik Referatu Ruchu Drogowego – kom. 
Marta Maciejuniec, kierownik Posterunku Policji w Maszewie asp. 
sztab. Zdzisław Kulka, a także Burmistrz Maszewa – Jadwiga 
Ferensztajn, Przewodniczący Rady Mejskiej w Maszewie - Henryk 
Kozakowski,  Kierownik OPS w Maszewie – Andżelika Retmańczyk 
oraz liczna 
grupa seniorów z terenu gminy Maszewo.
Debatę rozpoczął I Zastępca Komendanta Powiatowego w 
Goleniowie nadkom. Leszek Nowak. Przybliżył ideę i cele 
organizowanych debat społecznych w budowaniu wizerunku i 
wiarygodności działań Policji. Następnie poprzez prezentację 
multimedialną przedstawił i omówił stan kadrowy oraz strukturę 
organizacyjną KPP Goleniów, a także analizę przestępczości na 
terenie powiatu goleniowskiego.
Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego nadkom. 
Krzysztof Maćczak omówił tematykę związaną realizacją zadań 
prewencyjnych na terenie gminy Maszewo, poruszył kwestię 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz 
zagrożeń powodowanych przez nietrzeźwych kierujących. 
Zainteresowanie uczestników wzbudziła także problematyka 
bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. W trakcie spotkania 
poruszono temat oszustw wobec seniorów. Na konkretnych 
przykładach omówione zostały wyłudzenia pieniędzy metodą na 
„wnuczka” czy „policjanta” . Naczelnik opowiedział, w jaki sposób 
działają oszuści, przestrzegał przed nadmiernym zaufaniem wobec 
osób obcych oraz przekazał wskazówki, które pomogą wystrzegać się 
niebezpieczeństw związanych z przestępstwami popełnianymi na 
osobach starszych.
Debata umożliwiła  zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań 
społeczeństwa, przede wszystkim osób starszych, w zakresie poczucia 
oraz poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Maszewo. Jej celem 

była także wymiana informacji między Policją, samorządowcami a 
mieszkańcami gminy o istniejących zagrożeniach. Seniorzy chętnie 
włączali się do dyskusji, 
przekazywali swoje uwagi, sugestie i spostrzeżenia, które zostały 
przez organizatorów zanotowane i po dokładnym przeanalizowaniu, 
zostaną wykorzystane w codziennych działaniach podejmowanych na 
rzecz bezpieczeństwa.
Na zakończenie spotkania, seniorzy wypełnili anonimowe ankiety, w 
których podsumowali przebieg i tematykę debaty, a następnie 
otrzymali od policjantów specjalnie dla nich przygotowane kamizelki 
odblaskowe oraz materiały profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa.

asp. Julita Filipczuk
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W dniu 13 lutego 2015 roku, w Szkole Podstawowej w Dębicach, odbył się Bal 
Karnawałowo – Walentynkowy dla dzieci z klas I – VI oraz przedszkolaków. 
Zabawa rozpoczęła się od dyskoteki dla wszystkich uczniów na sali gimnastycznej 
w trakcie, której zorganizowany został konkurs z nagrodami na najciekawsze 
przebranie dla trzech kategorii wiekowych: przedszkole, klasy I – III i klasy IV – 
VI. Dzieci przebrane były za wróżki, królewny, czarownice, diabły, zwierzęta, 
dynię, Pipi, murzynkę, zimę, cygankę, śmierć, osiołka, syrenkę, motylki oraz wiele 
innych przebierańców, których nie sposób zliczyć i wymienić. Rozpoznać dzieci 
było bardzo trudno. Następnym etapem programu balu była nauka zumby podczas, 
której wszyscy bawili się rewelacyjnie. W trakcie zabawy uczniowie udali się także 
na słodkie poczęstunki do swoich klas. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z 
żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom, wychowawcą i rodzicom 
spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości 
naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom 
i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. 

16 stycznia 2015 roku w IX Zachodniopomor-
skim Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek  
Bożonarodzeniowych w Ińsku III miejsce 
zajęła Zuzanna Zaremska. Śpiewała kolędę 
"Lulejże mi lulej". 
W dniu 7 lutego 2015 r.  w Finale Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej "Dozwolone do lat 19" w 
Stargardzie Szczecińskim laureatem III 
miejsca została Martyna Kochan, która 
zaśpiewała „Balladę o próżności”. Składamy 
serdeczne gratulacje solistkom oraz 
instruktorowi Andrzejowi Kwaśniewskiemu i życzymy dalszych 
sukcesów.

Organizatorami balu były panie: Elżbieta Łokaj 
Aldona Lisowska – Wrzosek

Tegoroczne ferie zimowe minęły bez... zimy. Nie 
mogliśmy korzystać z uroku białego puchu, dlatego czekaliśmy na 
atrakcje w szkole. Zaproponowano nam szereg atrakcji, z których 
wybieraliśmy te, które zainteresował nas najbardziej (a gust mamy 
niewybredny). 

Zdecydowaliśmy się na Noc Odkrywców. Długo 
czekaliśmy na możliwość noclegu w szkole. Niektórzy nasi 
koledzy kazali nam pukać się w głowy, żeby tak z własnej chęci tyle 
czasu spędzić w „budzie”. Ale to oni mogli żałować, a nie my. 26 
stycznia, poniedziałek, o 16.00 zbiórka w szkole. Przytargaliśmy 
p lecaki  wyładowane  akcesor iami  pot rzebnymi  do  
wielogodzinnego bytowania w szkole. Około godziny czekaliśmy 
na spóźnialskich. Wreszcie dotarli i mogliśmy wyruszyć na rajd. 
Trasa wiodła polnymi drogami do Dolacina. W świetle latarek 
brnęliśmy przez to, co jeszcze niedawno było przejezdne. 
Wypatrywaliśmy gwiazd, ale niestety, niebo przykryła gruba 
warstwa chmur. Za to mogliśmy rozpoznawać gatunki drzew (choć 
były bezlistne), podziwialiśmy dzieła zniszczenia dokonane przez 
dziki, które ochoczo buchtują po polach. Minęła godzinka i 
byliśmy na miejscu. Wysłuchaliśmy opowieści naszego 
przewodnika, pana Marka, obejrzeliśmy pozostałości po nie tak 
dawnej osadzie. Potem powrót. Szliśmy polem, później poboczem 
jezdni. I tu refleksja. Kierowcy samochodów zwalniali, gdy 
widzieli kolumnę w kamizelkach i z latarkami. Jednak znalazł się 
taki, który celowo „potraktował” nas długimi światłami.

A w szkole – najpierw mycie, bo nieco się uszargaliśmy. 
Później wybór sal, przygotowanie legowisk i smaczna kolacja, 

podczas której odbył się 
konkurs wiedzy zdobytej 
na rajdzie. A potem miało 
być ognisko... Niestety, 

niebo zesłało deszcz  i trzeba było się ratować pieczeniem kiełbasek 
na ruszcie w szkolnej kuchni. Smakowały prawie tak samo. 
Następnie odbył się nocny seans filmowy i wreszcie spanie. Ale kto 
tu mówi o spaniu w taką noc! Pomimo wielu wysiłków pary naszych 
opiekunów grasowaliśmy jeszcze kilka godzin. 

Ranek był trudny. Z oczami z tyłu głowy zjawiliśmy się na 
pyszne śniadanie. Potem rozegraliśmy kilka konkursów, w których 
musieliśmy wykazać się sprytem i zręcznością. Kolejną atrakcją 
było szukanie skarbów. Po męczących poszukiwaniach udało się. 
Przecież jesteśmy Odkrywcami. Kolejny posiłek, krótki seans 
filmowy i przyszedł czas na podsumowanie działań. Zadowoleni i 
senni wróciliśmy do domów.

Teraz czekamy już na kolejną Noc Odkrywców.

Śpiewanie kolęd i pastorałek to jedna z najpiękniejszych tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia. Szczególnie pięknie i wzruszająco brzmią one w wykonaniu 
dzieci. Mogliśmy się o tym przekonać w czasie V Szkolnego Konkursu Kolęd i 
Pastorałek, który odbył się w Szkole Podstawowej w Dębicach dnia 10.02.2015 
r. W konkursie brali udział uczniowie klas I – III, IV – VI oraz przedszkolaki. W 
tym roku wystąpiło 29 solistów. W kategorii przedszkole nagrody otrzymali: I 
miejsce – Maja Hieronimczuk (6 – latki), II miejsce – Tola Goździk (6 – latki) i 
Aleksandra Cegielska (4 – latki, ) III miejsce – Maja Piotrowska (6 – latki), 
Andrzej Makosz (5 – latki) oraz Kuba Piotrowski (5 – latki). W kategorii klas I – 
III nagrody zdobyli: I miejsce – Patrycja Jakubowska (kl. III), II miejsce – 
Aleksandra Hieronimczuk (kl. II a) oraz Wiktoria Woźniak (kl. II a), III miejsce 
– Natalia Kacprzak (kl. III) i Zuzanna Pietrzak (kl. II a). W kategorii klas IV – 
VI nagrody otrzymali: I miejsce – Jakub Miksa (kl. VI) i Gabriela Igras (kl. VI), 
II miejsce – Emanuel Grzejdziak (kl. V) i miejsce III – Kinga Szuflińska (kl. 
VI). Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pięknymi książkami oraz słodkimi 
upominkami. Nagrody dla dzieci zasponsorował ksiądz Marek Romańczuk 
oraz biblioteka szkolna. Organizatorami konkursu byli: pani Elżbieta Łokaj, 

pani Agnieszka Pietrzak i ks. Marek Romańczuk. Wszystkim 
uczestnikom i laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.
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Koncert Kolęd i Pastorałek.
Dnia 15 stycznia 2015 r. podczas mszy św. o godzinie 
12.30  w Kościele Parafialnym w Maszewie przedszkolaki 
zaprezentowały kolędy i pastorałki. Atmosfera była 
przejmująca, gdy z ust dzieci popłynęły pięknie śpiewane 
kolędy i pastorałki. 
Bal karnawałowy
Dnia 11 lutego 2015 r. przedszkolaki uczestniczyły w balu 
karnawałowym. Uwagę zwracały barwne i wymyślne 
stroje dzieci, co niewątpliwie było ogromną zasługą 
rodziców, którym serdecznie dziękujemy.
Dzień Babci i Dziadka.
Dzień Babci i Dziadka jest uroczystością na stałe wpisaną 
w harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych. W 
dniach 12, 14, 15 i 16 stycznia 2015 r. zaprosiliśmy Babcie 
i  Dziadków naszych przedszkolaków. Dzieci 
przygotowały montaż poetycko-muzyczny oraz upominki 
a rodzice poczęstunek. 
Wyjazd do Komarowa
Dnia 9 lutego 2015 r. przedszkolaki z grupy IV odwiedziły 
pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości SALUS w 
Komarowie. Dzieci wystąpiły z repertuarem z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. 

Noc z 6-7 marca 2015 r. uczniowie z kasy IV „a” i V „c” spędzili w 
szkole.
Celem pobytu było poznanie nowych legend o Maszewie i 
okolicach. Podczas czytania jednej z nich szkołę nawiedzili Rycerz 
i Biała Dama. Były piski, krzyki a potem uściski z Rycerzem i Białą 
Damą. Tę legendę zapewne zapamiętają na dłużej, gdyż wywołała 
dużo emocji. Imprezę nocną wypełniało wiele atrakcji m.in. puzzle, 
podchody, konkursy, projekcja filmów, czytanie bajek, wspólna 
kolacja.
Noc w szkole zorganizowali wychowawcy klas: P. Zuzanna Bocian 
i P. Małgorzata Kaznowska oraz P. Dyrektor Renata Żak i P. W-ce 
Dyrektor Łucja Kotwicka.
W organizację nocy w szkole zaangażowani byli również rodzice, 
za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy również aktorom 
(Rycerzowi i Białej Damie) za uatrakcyjnienie nocnych harców w 
naszej „maszewskiej podstawówce”.

Drugie półrocze uczniowie klas pierwszych w Szkole Podstawowej 
w Maszewie rozpoczęli tanecznym krokiem. 14 stycznia odbył się 
bal karnawałowy. W zabawie brały udział wszystkie klasy I: Ia, Ib, 
Ic, Id i Ie wraz z wychowawczyniami. Wszyscy postarali się                   
o przebranie i doby humor. Wspólnym tańcom nie było końca, 
ponieważ dj grał same przeboje. Aż żal było kończyć zabawę. 
Pierwszoklasiści zadomowili się w szkole na dobre! Za nimi już 
druga część Elementarza i wiele wspaniałych chwil. Oby zawsze 
byli tak uśmiechnięci jak podczas zabawy karnawałowej.

11 lutego 2015 roku z okazji zbliżających się Walentynek odbyły się 
zawody sportowe „Ale frajda!”. 
Do rywalizacji stanęli uczniowie klas IV-VI.
Klasy czwarte rywalizowały w kategorii piłka nożna, klasy piąte w 
piłce koszykowej a szóste w unihokeja.
Wśród klas czwartych: I miejsce  IV B, II miejsce IV A, 
II miejsce IV C.
Wśród klas piątych:  I miejsce V C, mII miejsce V B, 
III miejsceV A.
Wśród klas szóstych:  I miejsce VI A, II miejsce VI B.
Natomiast  18 lutego 2015 roku odbyły się zawody dla naszych 
najmłodszych Milusińskich. Do rywalizacji stanęli uczniowie klas  0 - 
III. Przedstawiciele klas podzieleni byli na 7 „kolorowych” drużyn. 
Emocjom nie było końca. Wszyscy dopingowali wszystkim. W  każdej 
drużynie znajdowali się przedstawiciele danej klasy. Zwyciężyła  
drużyna  Zielonych, ale tak naprawdę wygrał każdy, kto brał udział  w 
sportowych zmaganiach. 
Zdrowa rywalizacja zawodników naszej szkoły sprawiła, że 
konkurencje sportowe były FRAJDĄ dla wszystkich zawodników i ich 
kibiców!     
Dziękujemy zawodnikom za sportową postawę, a nauczycielom klas za 
pomoc w przeprowadzeniu 
zawodów.
Do zobaczenia za rok

W bibliotece Szkoły Podstawowej w Maszewie, odbył się Konkurs 
Recytatorski dla klas IV, V i VI, który jest częścią obchodów Święta 
Patrona Szkoły Podstawowej w Maszewie – Adama Mickiewicza. 
Tematem przewodnim recytowanych wierszy była przyroda. W 
skład jury weszły: pani Kinga Gryczkowska, pani Elżbieta Olborska 
oraz pani Ewa Żoch. Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów, jury 
ogłosiło werdykt. Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Rokosz z kl. 
VI b, Igor Woźniak z kl. VI a, Pola Solpa z kl. IV a, Marcel 
Popielarski z kl. V c, Sebastian Makarewicz z kl. VI b, Oliwia Rast z 
kl. V b. Jury podziękowało wszystkim uczestnikom konkursu za 
udział oraz przygotowanie recytacji. Laureaci szkolnego etapu z klas 
IV – VI oraz I – III (Klaudia Stanek z kl. II b oraz Oliwia Filter z kl. III 
b) reprezentowali SP Maszewo podczas Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego, który odbył się 23 lutego 2015 roku, w Domu 
Kultury i Sportu Maszewie. W skład jury w OKiS weszły: pani 
Wiesława Karwowska, pani Natalia Chojnowska oraz pani Anna 
Giniewska. W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Dębicach, Szkoły Podstawowej w Rożnowie 
Nowogardzkim, Szkoły Podstawowej w Maszewie oraz z 
Gimnazjum w Maszewie. Naszą szkołę reprezentowali laureaci 
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego z klas I – III oraz IV – VI. 
Konkurs odbył się w trzech kategoriach: klasy I – III, klasy IV – VI 
oraz gimnazjum. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu 
i obradach jury ogłosiło wyniki. Uczennica SP Maszewo Pola Solpa 
zdobyła I miejsce w kategorii klas IV - VI, a uczeń Marcel 
Popielarski również z SP Maszewo otrzymał wyróżnienie w tej 
samej kategorii. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!



RYS HISTORYCZNY
Wieś powstała w czasie średniowiecza na skrzyżowaniu starej drogi 
Dobra Nowogardzka – Stargard z drogą do Chociwla. Później 
folwark rycerski z wsią i gotyckim kościołem. Ziemie rycerskie we 
wcześniejszym okresie podzielone były na dwie części:
1.Lenno rodu Deitzów z dwoma niewielkimi folwarkami, 9 
zagrodami chłopskimi, karczmą, kuźnią i 3 chałupnikami. Ponadto 
1,5 zagrody tworzyło tu tzw. „mały folwark”.
2.Osiem zagród należących do różnych okolicznych majątków. 
Brak jest sprecyzowanych dat wyjaśniających zmiany 
własnościowe.
Wiadomo już w XVIII w. swoje zagrody chłopi, z większości 
posiadali na własność 3 zagrody z lenna Dewitzów należały do 
szpitala w Dobrej Nowogardzkiej.
W 1872 r. wieś składała się z 17,5 zagród chłopskich, w tym karczma 
i kuźnia, 2 chłopi na ziemi kościelnej oraz 1 osadnik. Trzy zagrody 
nadal należały do szpitala. Zamieszkiwało tu 507 osób, było 57 
budynków mieszkalnych, 3 rzemieślnicze i 67 innych; wśród nich 
pastorówka i szkoła.
W 1932 r. wieś posiadała 1165 ha gruntów, 73 budynki mieszkalne, 
84 gospodarcze oraz 428 mieszkańców.
W 1939 r. w Mokrym było 20 zagród po 22 – 60 ha. Po 1945 r. wieś 
utrzymała charakter wsi rolników indywidualnych.
CHARAKTERYSTYKA
Wieś położona ok. 11 km na płn. – wsch. od Maszewa, przy lokalnej 
drodze Bagna – Nastazin. Mokre jest wsią placową z 
wrzecionowatym nawisiem, przedzielonym drogą poprzeczną. Od 
strony północnej nawisia przybiera formę krótkiej ulicówki. 
Istotnym elementem układu przestrzennego wsi są, kościół z 
drewnianą dzwonnicą i cmentarz usytuowany w centralnej części 
nawisia. Kościół późnogotycki (XV w.) kamienny, z drewnianą 
nowszą (XVII/XVIII w.) wolnostojącą wieżą. Cmentarz 
splantowany, nieczynny. Nawisie obiegają dwie drogi, przy czym 
nadrzędna jest droga zachodnia. Materiał kartograficzny z 1890 r. 
dokumentuje istnienie zwartej, obustronnej zabudowy w części 
ulicowej oraz znacznie zabudowanego nawisia, głównie w jego 
części północnej. Nawisie zabudowane w sposób chaotyczny. Ta 
chaotyczność spowodowana jest częściowo faktem istnienia na jego 

terenie oczek wodnych.  Współczesny układ dróg w stosunku 
do istniejącego w 1890 r. zmieniony. Zmiany dotyczą głównie 
dawnej, zapewne ważnej drogi, łączącej Anielino z Kanią 
a przebiegającej na wschód od wsi. Obecna droga łącząca 
Mokre z Kanią – w końcu XIX w. jeszcze istniejąca znajduje się 
w płd. części wsi. Przypuszczalnie przejęła funkcję tej 
pierwszej. Nie istnieją obecnie lub straciły swą ważność drogi 
wewnątrz wiejskie. Materiał kartograficzny z końca XIX wieku 
dokumentuje istnienie we wsi znacznie zróżnicowanej 
wielkości działek siedliskowych, których zabudowa była 
zróżnicowana. Potwierdza się też istnienie zagród 
czworobocznych, z których jedna znajdowała się w płd. części 
nawisia, co jest przypadkiem stosunkowo rzadkim. Zagrody 
znajdujące się po wsch. stronie drogi wschodniej, głównie w 
południowej części wsi, były skomunikowane z drogą Anielino 
– Kania. Posiadały właśnie do tego miejsca dojazdy. W końcu 
XIX w. na płd. – zachód od wsi istniał cmentarz, który jest 
czynny obecnie. Współcześnie wieś z wyraźnie widoczną 
wielofazowością zabudowy. W najstarszych zagrodach budynki 
mieszkalne ustawione szczytem do drogi, w późniejszy ma 
kalenicowo w głębi działek siedliskowych. W najnowszych 
kalenicowo w głębi działek siedliskowych. W najnowszych 
kalenicowo do drogi, na froncie wiele budynków, które dziś 
określamy jako ustawione szczytowo, wcześniej były 
sytuowane kalenicowo – ale w odniesieniu do dróg już 
nieistniejących.. Większość zabudowy murowana, ale 
występują też w dalszym ciągu ryglowe budynki mieszkalne 
(np. 19, 23). Budynki gospodarcze w przeważającej mierze 
murowane a tylko w zagrodach z lat 20 – tych XX wieku 
występują drewniane stodoły lub murowano – drewniane 
budynki inwestorsko – składowe. Zdecydowana większość 
obiektów pochodzi z początku XX w. lub w tym czasie została 
znacznie przebudowana. Ustawienie budynków w obrębie 
podwórzy zróżnicowane, najczęściej ściśle związane z 
wielkością gospodarstwa a tym samym ilością obiektów. Mimo 
zmian jakie zaszły w Mokrym, część obiektów, a w 
szczególności kościół – zasługuje na objęcie ochroną 
konserwatorską.  
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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.:12:00-17:00
ż w godz.:14:00-18:00, 

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 09 
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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