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Jadwiga Ferensztajn

Drodzy Czytelnicy
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œcieków w Maszewie, budowa 
Miniony kwarta³ obfitowa³ w wiele wydarzeñ drogi w Dar¿u, remonty 

kulturalnych o zasiêgu gminnym, powiatowym, ponad œwietlic wiejskich, urz¹dzanie 
powiatowym, a nawet ogólnopolskim, które p laców zabaw,  budowa 
przyczyni³y siê do promocji naszej spo³ecznoœci chodników, doprowadzenie 
lokalnej. Goœciliœmy m³odzie¿ z opiekunami ze wody na cmentarz w Godowie.
Stargardu Szczeciñskiego, Nowogardu, Goleniowa i W najbli¿szym czasie 
mniejszych oœciennych miejscowoœci na IV ju¿ czeka nas modernizacja 
Panoramie Teatralnej o Z³ote i Srebrne Maski odcinka drogi Godowo- 
Burmistrza Maszewa, œwiêtowaliœmy Gminny, a Maszewo, rozpoczêcie budowy 
nastêpnie Powiatowy Dzieñ Stra¿aka. Spisaliœmy siê œwietlicy w Maciejewie, 
jako organizatorzy. Uczciliœmy Mamy, organizuj¹c kontynuacja budowy chodnika 
wraz z dzieæmi uroczystoœæ z okazji ich œwiêta nad w Pogrzymiu, zagospodarowanie terenu przy SP w 
Jeziorem Maszewskim, obchodziliœmy Dzieñ Dziecka Maszewie oraz opracowywana jest koncepcja 
pocz¹wszy od tradycyjnej ¯akinady, poprzez zabawy zagospodarowania terenu przy ul. Brzozowej w 
zorganizowane przez OKiS w Maszewie oraz spotkania Maszewie.
z okazji tych weso³ych dni w so³ectwach. Cieszymy siê z Ju¿ dziœ zapraszam wszystkich do uczestnictwa 
sukcesów na forum krajowym naszych m³odych w imprezie ŒredniowieCzuj w Maszewie” w dniach 10-
artystów dzia³aj¹cych przy Oœrodku Kultury i Sportu. 11 sierpnia oraz na Do¿ynki Gminne w Ro¿nowie w 
Po¿egnaliœmy na okres wakacji najm³odszych dniu 1 wrzeœnia.
mieszkañców na uroczystych zakoñczeniach roku Zaczê³y siê wakacje! Wszystkim Pañstwu ¿yczê 
szkolnego i powitaliœmy ten czas Noc¹ Œwiêtojañsk¹. wspania³ej pogody, udanego wypoczynku oraz 

W tym okresie kontynuowane by³y inwestycje, o bezpiecznego korzystania z uroków lata.
których pragnê Pañstwa poinformowaæ w naszym 
Biuletynie. Trwa m.in. modernizacja oczyszczalni 

sk³ada serdeczne podziêkowania 
uczniom Szko³y Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Maszewie za 
zaanga¿owanie i pomoc w utrzyma-
niu czystoœci i porz¹dku na komple-
ksie boisk sportowych w Maszewie. 

W czerwcu 2012 roku 248 uczniów ze 
szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ 
ponadgimnazjalnych decyzj¹ Burmistrza 
Maszewa otrzyma³o stypendium szkolne 
o charakterze socjalnym. By³a to druga 
transza stypendium wyp³aconego w roku 
szkolnym 2011/2012.
£¹czna wartoœæ stypendium wyp³aconego 
dla uczniów to 108 326,40z³ z tego wk³ad 
Gminy Maszewo wyniós³ ponad 21 tys. z³.
Pomoc materialna zosta³a przyznana na 
podstawie wniosku z³o¿onego przez 
rodziców b¹dŸ pe³noletnich uczniów,  
których dochód na osobê w rodzinie  nie 
móg³ przekroczyæ na osobê 351 z³ netto.
Na zakoñczenie roku  szkolnego w 
szko³ach podstawowych i gimnazjum, dla 
których organem prowadz¹cym jest 
Gmina Maszewo  przyznano  72 
stypendia za naukê oraz  osi¹gniêcia 
sportowe. GRATULACJE!

STYPENDIA 

Burmistrz Maszewa

Ostatnie dni czerwca to po¿egnanie ze 
szko³¹ na okres wakacji letnich.
Tegoroczne wakacje rozpoczê³o 925 
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjum, 
w tym 210 absolwentów rozpocznie naukê 
w innych szko³ach – w gimnazjach (97 
uczniów) i szko³ach ponadgimnazjalnych 
(113 uczniów).
Okres wakacji letnich to równie¿ przerwa 
dla najm³odszych dzieci, które uczêszczaj¹ 
do Przedszkola Miejskiego w Maszewie 

Witajcie wakacje
oraz oddzia³ów przedszkolnych przy 
szko³ach podstawowych w Maszewie, 
Dêbicach i Ro¿nowie Nowogardzkim.
Gratulujemy absolwentom  naszych szkó³, 
a tak¿e wszystkim, którzy otrzymali 
œwiadectwa z wyró¿nieniem. Wszystkim 
uczniom i przedszkolakom ¿yczymy 
udanych, s³onecznych bezpiecznych 
wakacji.
Do zobaczenia 3 wrzeœnia, w nowym roku 
szkolnym 2012/2013.
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„Podczas uroczystego zakoñczenia roku szkolnego 2011/2012 w 
Szkole Podstawowej w Maszewie  laureatka konkursu „Warto byæ 
dobrym”- Sandra Lewandowska z kl. IVA otrzyma³a nagrodê – 
rower marki „KROSS”.
Organizatorem akcji by³o Stowarzyszenie „Przyjazna szko³a”.
Celem konkursu jest premiowanie i promocja wœród dzieci i 
m³odzie¿y dobrych dzia³añ i zachowañ na rzecz innych np. 
rówieœników, osób starszych, zwierz¹t, grup (np. klasa), 
spo³ecznoœci i œwiata.
Dzia³ania te maj¹ pomóc w kreowaniu dobrych postaw 
obywatelskich i wzorców postêpowania wœród dzieci i m³odzie¿y.
Laureatce serdecznie gratulujemy! Zachêcamy dzieci i m³odzie¿ – 
b¹dŸcie dobrzy!
Koordynator akcji – £ucja Kotwicka – zwraca siê z apelem do firm 
i rodziców o  wspieranie szko³y i uczniów poprzez przekazywanie 
na ten cel 1%, który z pewnoœci¹ przeznaczony zostanie – jak 
zapewnia -  na szlachetne cele.
Wiêcej o tej wspania³ej akcji przeczytaæ mo¿na na stronie 
www.wartobycdobrym.pl

„Warto byæ dobrym”!!!

OFERTA PRACY DLA BEZROBOTNYCH 
Z ORZECZENIEM O NIEPE£NOSPRAWNOŒCI

W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem
naszej firmy poszukujemy pracowników 
z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci

Firma WELET EUROPA sp. z o.o.
w MASZEWIE, ul. Polna 6

zatrudni pracowników produkcji okien 

z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci:

stolarzy, ostrzarzy, lakierników
impregnatorów, okuwaczy

szklarzy, szlifierzy
Staramy siê dotrzeæ do osób bezrobotnych z orzeczeniem o 
niepe³nosprawnoœci, które chc¹ podj¹æ sta³¹ pracê w firmie z 
d³ugoletnim doœwiadczeniem na rynku. 

Byæ mo¿e w Pañstwa regionie s¹ osoby z orzeczeniem o 
niepe³nosprawnoœci w stopniu lekkim lub umiarkowanym 
poszukuj¹ce pracy. Zwracamy siê z proœb¹ o udostêpnienie 
informacji o rekrutacji jak¹ prowadzi Welet Europa sp. z o.o. 
tym¿e osobom.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
telefonu Dzia³u Kadr: (91) 418-77-38 wew. 25 lub osobiœcie z CV 
oraz orzeczeniem 
o niepe³nosprawnoœci: Welet Europa Sp. z o.o., 72-130 
Maszewo, ul. Polna 6 

Z powa¿aniem
Agnieszka Batorowska

G³. Specjalista ds. Kadr i P³ac 
Zak³ad Produkcyjny Welet w Maszewie

Urz¹d Miejski w Maszewie informuje, ¿e zosta³a zakoñczona 
budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowoœci Dar¿ i Dêbice. 
W celu przy³¹czenia posesji/budynku do sieci kanalizacyjnej 
nale¿y z³o¿yæ w Zak³adzie Komunalnym w Maszewie wniosek o 
wydanie warunków technicznych na wykonanie przy³¹cza 
kanalizacji sanitarnej.
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
1. akt w³asnoœci
2.aktualna mapa geodezyjna dzia³ki (ze Starostwa 
Powiatowego w Goleniowie)
Wykonanie przy³¹cza kanalizacyjnego do istniej¹cej sieci jest 
obowi¹zkiem ka¿dego w³aœciciela posesji.

Przy³¹cza do sieci
 Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w miesi¹cu kwietniu br. przyst¹pi³ do 
otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie programów z 
zakresu opieki nad dzieckiem i rodzin¹ oraz pieczy zastêpczej w 
roku 2012, og³oszonego przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej, 
w wyniku którego otrzymano dotacjê celow¹ na finansowe 
wsparcie jednostki w budowaniu lokalnego systemu opieki nad 
dzieckiem i rodzin¹. 
         W okresie od lipca do grudnia 2012r. Oœrodek bêdzie 
realizowa³ projekt pn. „Asystent rodziny”, który bêdzie 
adresowany do rodzin znajduj¹cych siê w sytuacjach kryzysowych, 
szczególnie rodziców biologicznych dzieci skierowanych do 
zastêpczych form opieki. G³ównym celem projektu bêdzie 
zintensyfikowanie dzia³añ wobec rodzin prze¿ywaj¹cych trudnoœci 
w wype³nianiu funkcji opiekuñczo – wychowawczych, efektem 
czego ma byæ w przysz³oœci zmniejszanie liczby dzieci 
umieszczanych poza rodzin¹ naturaln¹ dziecka. Priorytetem 
projektu bêdzie zatrudnienie asystenta rodziny w strukturach 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Maszewie. Ca³kowity koszt zadania 
wyniesie 10.958,00z³, w tym Gmina Maszewo otrzyma 
dofinansowanie w wysokoœci 7.572,00z³.

Konkursy w OPS

Jednostki OSP z Maszewa i Przemocza dosta³y dofinansowanie na 
zadanie publiczne pn.: „Zapewnienie gotowoœci bojowej jednostki 
ochrony przeciwpo¿arowej w³¹czonej do krajowego systemu 
ratowniczo-gaœniczego”. W ramach projektu obie jednostki OSP 
otrzyma³y po 11860,00 z³ na zakup sprzêtu, materia³ów i 
wyposa¿enia niezbêdnego do prowadzonych dzia³añ ratowniczo-
gaœniczych oraz utrzymanie (serwis, konserwacja) sprzêtu. Cieszy 
nas fakt, ¿e nasze OSP wzbogac¹ siê o nowy, profesjonalny sprzêt 
gaœniczy, który bêdzie s³u¿y³ nam wszystkim.

19 maja 2012 goœciliœmy w Maszewie delegacjê z miasta 
partnerskiego Mölln. Burmistrz Mölln -  pan Jan Wiegels 
przyjecha³ razem z  siedmioosobow¹ delegacj¹. Podczas wizyty 
goœcie odwiedzili m.in.: œcie¿kê zdrowia, stadion miejski oraz 
zwiedzali halê sportow¹ .Po po³udniu z³o¿ono kwiaty na Pomniku 
Poleg³ych. Wieczorem odby³o siê wspólne biesiadowanie przy 
g r i l l u .  De legac ja  z  
Maszewa zosta³a zapro-
szona na rewizytê do 
Mölln w sierpniu br.   

Wizyta delegacji z miasta 
partnerskiego Mölln.

Stra¿acy dofinansowani
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Inwestycje gminne 
1. Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni 
œcieków w Maszewie”. Roboty budowlane przebiegaj¹ zgodnie  
z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym. Inwestycja 
wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach 
dzia³ania 321 „Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci 
wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.
2.Rozpoczê³a siê realizacja inwestycji pn. „Wykonanie 
przebudowy i rozbudowy budynku Przychodni Lekarskiej w 
Dêbicach”. Podstawowym celem tego remontu jest 
przystosowanie obiektu pod k¹tem dostêpnoœci dla osób 
niepe³nosprawnych. 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie: robót 
rozbiórkowych, posadzek i p³ytek ok³adzinowych œciennych, 
wiatro³apu (kubatura 19,30 m³ ) , schodów wewnætrznych i 
podestu, przebudowa wewnætrznej instalacji elektrycznej, robót 
sanitarnych – wymiana rur kanalizacyjnych, umywalek i 
ubikacj i ,  dostawa i  montaý pla t formy dla  osób 
niepeùnosprawnych z przygotowaniem powierzchni i instalacji.
3. Przeprowadzony zosta³ remont pomieszczeñ w Punkcie 
Zdrowia w Ro¿nowie. Zakres prac m.in. wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, remont sanitariatów i malowanie 
pomieszczeñ.
4.Wybudowany zosta³ kompleks sportowy ORLIK w Dêbicach, 
którego uroczyste otwarcie nast¹pi³o 21 marca. Inwestycja 
realizowana ze œrodków bud¿etu pañstwa, z bud¿etu 
województwa oraz z bud¿etu gminnego. 
5. W I pó³roczu br. przyst¹piono do realizacji zadania pn. 
„Remonty œwietlic wiejskich wraz z  zagospodarowaniem terenu 
w miejscowoœciach: Jaros³awki, Nastazin, Przemocze oraz 
Sokolniki”. Zadanie dofinansowane w ramach dzia³ania 4.1/413 
Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla 
operacji, które odpowiadaj¹ warunkom przyznania pomocy w 
ramach dzia³ania Odnowa i rozwój wsi.
W œwietlicy w Sokolnikach i Nastazinie prace remontowo-
budowlane zosta³y zakoñczone. W Jaros³awkach- prace na 
ukoñczeniu. Natomiast ju¿ nied³ugo rusza remont œwietlicy w 
Przemoczu.
6. Trwaj¹ przygotowania do wszczêcia procedury przetargowej 
na realizacjê zadania pn. „Budowa œwietlicy wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu w Maciejewie”. Zadanie 
realizowane w ramach dzia³ania Odnowa wsi – oœ IV LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
7. Zakupiono i zamontowano urz¹dzenia zabawowe na place 
zabaw w miejscowoœciach: Pogrzymie, Radzanek i Przemocze. 
Zadanie wspó³finansowane ze œrodków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.
8. Trwajà prace polegajàce na wykonaniu przyùàcza 
wodociàgowego PE  ¨ 32 mm do cmentarza komunalnego w 
Godowie.
9.Wszczêto postêpowanie dot. opracowania dokumentacji na 
zmianê palników z paliwa – olej napêdowy – na gaz ziemny w 
kot³ach c.o. w Szkole Podstawowej w Dêbicach.
10.Uzgodniono formê, sposób i termin wykonania prac 
”zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w 
Maszewie”. 
11.Trwa opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenu 
przy ul. Brzozowej w Maszewie.

Sprawozdanie z realizacji
 inwestycji za I pó³rocze 2012 r.

Inwestycje drogowe 
1.Trwaj¹ prace nad kolejnym, koñcz¹cym etapem przebudowy 
chodnika po³o¿onego w miejscowoœci Korytowo wzd³u¿ drogi 
wojewódzkiej nr 106, wraz z przebudow¹ istniej¹cej 
infrastruktury energetycznej i teletechnicznej, budow¹ 
odwodnienia istniej¹cej drogi oraz budow¹ chodnika. 
Inwestorem jest Zachodniopomorski Zarz¹d Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie. Przeprowadzenie tej inwestycji 
jest mo¿liwe dziêki dofinansowaniu przez Gminê Maszewo. 
Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo na tak wa¿nej wojewódzkiej 
drodze: Pyrzyce –Stargard – Maszewo – Korytowo – Nowogard 
– Golczewo, od wielu lat Gmina czyni³a starania, aby zarz¹dca tej 
drogi przyst¹pi³ do budowy chodnika w tej miejscowoœci. Jest to 
inwestycja kosztowna i pracoch³onna z uwagi na koniecznoœæ 
budowy kanalizacji deszczowej w ramach tego zadania.
Obecny etap, po przetargu przeprowadzonym przez ZZDW w 
Koszalinie, kosztuje 300.000 z³ brutto. Gmina Maszewo 
przeznaczy³a na ten etap – 150.000 z³, inwestor  zabezpieczy³ 
œrodki tak¿e w tej samej kwocie.
2.Rozpoczynamy kolejny etap realizacji zadania pn. „ 
Przebudowa chodnika w m. Pogrzymie w ci¹gu drogi 
wojewódzkiej nr 113”. 
Postanowiono udzieliæ z bud¿etu Gminy Maszewo pomocy 
finansowej w wysokoœci 30.000 z³ z przeznaczeniem dla 
Zachodniopomorskiego Zarz¹du dróg Wojewódzkich w 
Koszalinie na realizacjê powy¿szego zadania. Inwestor 
zabezpieczy³ œrodki w wysokoœci 100.000 z³.
3.W trakcie realizacji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
106 na odcinku Parlino – Maszewo. Przebudowa polega na 
wykonaniu nowej nak³adki nawierzchni bitumicznej, œcince 
pobocza, wykonaniu korytek œciekowych, itp.
4.Zosta³a podjêta decyzja o udzieleniu z bud¿etu Gminy 
Maszewo pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu na 
realizacjê zadania pn. „ Remont drogi Maszewo – Godowo w 
ci¹gu drogi powiatowej nr 0748Z”. Za kwotê 100.000 z³.(Gmina 
i powiat po 50 tys. z³).  Powiat wykona wyrównania nawierzchni 
jezdni na odcinku o d³ugoœci oko³o 1 km od m. Godowo w 
kierunku m. Maszewo. Technologia wyrównania polega na 
u³o¿eniu podwójnej cienkiej warstwy mieszkanki mineralno-
emulsyjnej tzw. „ slurry seal”.
5.Trwaj¹ prace polegaj¹ce na przebudowie odcinka drogi 
gminnej Dar¿ – Radzanek do drogi wojewódzkiej nr 141 w m. 
Dar¿, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – kontynuacja programu wieloletniego  na okres 
2012-2015 pn.: Bezpieczeñstwo – Dostêpnoœæ – Rozwój. Na 
ca³ej d³ugoœci wykonywana jest jezdnia o nawierzchni 
asfaltobetonu o szerokoœci 5,50 m. Wzd³u¿ lewej krawêdzi 
jezdni bêdzie chodnik z kostki betonowej brukowej o szerokoœci 
1,5 m. Na ca³ej d³ugoœci drogi gminnej w granicach pasa 
drogowego s¹ wykonywane zjazdy z kostki brukowej do 
przyleg³ych posesji.
 6.Na podstawie wczeœniejszych ustaleñ z Wójtem Gminy Stara 
D¹browa nt. zasad i formy wspó³pracy przy realizacji zadania 
polegaj¹cego na przywróceniu mo¿liwoœci przejazdu drog¹ 
œródpoln¹ na odcinku  Tolcz – Maszewo, po spe³nieniu 
warunków przez Gminê Stara D¹browa, przyst¹pimy do 
wykonywania zobowi¹zañ przyjêtych przez Gminê Maszewo.
7.Dokonano wymiany brakuj¹cego i zniszczonego oznakowania 
pionowego  przy ulicach gminnych i powiatowych w Maszewie.
8.Postawiono wiatê przystankow¹ przy drodze wojewódzkiej 
Maszewo – Dêbice w pobli¿u miejscowoœci Leszczynka.
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Gmina Maszewo informuje, ¿e zrealizowa³a operacjê maj¹c¹ 
na celu Urz¹dzenie placów zabaw w miejscowoœciach 
Pogrzymie i Radzanek w ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie 
Lokalnych Strategii Rozwoju objêtego PROW na lata 2007-
2013 w zakresie ma³ych projektów.  
Koszt ca³kowity operacji to kwota  28 486,80 z³,  z czego 16 
212,00 z³ to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Gmina Maszewo informuje, ¿e zrealizowa³a operacjê maj¹c¹ 
na celu Utworzenie placu zabaw w miejscowoœci Przemocze 
w ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie Lokalnych Strategii 
Rozwoju objêtego PROW na lata 2007-2013              w 
zakresie ma³ych projektów.  
Koszt ca³kowity operacji to kwota 25 165,80 z³, z czego 14 
322,00 z³ to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich:              

 Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich:              

 Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”.

Nastazin - œwietlica

Droga - Dar¿

Plac zabaw - Przemocze

Przebudowa oczyszczalni

Plac zabaw - Radzanek

Chodnik - Korytowo
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w³aœnie dlatego, po raz pierwszy w aby to bezpieczeñstwo poprawiaæ.
historii funkcjonowania  na terenie K.W. - Oczywiœcie. My chcemy to robiæ, 
powiatu OSP, zorganizowaliœmy ale w zamian – oddaj¹c swój czas i swój 
powiatowe obchody dnia stra¿aka. profesjonalizm oczekujemy, ¿e nas bêdzie 
Uda³o nam siê je zorganizowaæ, mówiê siê w tym wspiera³o. W³aœnie   sprzêtem, 
to z pe³nym przekonaniem, naprawdê nowymi samochodami. Tak dzia³aj¹c 
dobrze. Pierwszy raz wystawiliœmy w zbudujemy zdrowy system bezpieczeñ-
tych obchodach pododdzia³ reprezenta- stwa.
cyjny. Zarz¹d za³o¿y³, ¿e jako stowarzy- Red. - Ale ten proces doposa¿ania OSP ju¿ 
szenie powinniœmy mieæ jak¹œ reprezen- od jakiegoœ czasu trwa.
tacjê. I tak¹ wizytówk¹ ma byæ K.W. - To prawda. Dwie gminy, Maszewo i 
kompania  reprezentacyjna. Stepnica ju¿ nowe samochody zakupi³y. 
Red. - A kto w jej sk³ad wchodzi? Gminy Goleniów i Przybiernów wesz³y w 
K.W. - Za³o¿enie jest takie, ¿e ka¿da temat karosowania samochodów, pojawi³a 
gmina wystawi 10 ludzi. Na szeœæ gmin siê te¿ nadzieja, ¿e nowy pojazd zakupi 

Redakcja – Na zorganizowanym w jest to 60 ochotników. Jednakowo swoim druhom Gmina Osina. To poziom 
Maszewie Powiatowym Œwiêcie ubrani i dobrze przygotowani bêd¹ nas bezpieczeñstwa mieszkañców zdecydowa-
Stra¿aka wyst¹pi³ pan jako nowy w trakcie ró¿nych nie poprawia.
prezes Oddzia³u Powiatowego OSP. uroczystoœci. Red. - A jak wygl¹da sprawa szkolenia? 
Od kiedy pan tê funkcjê sprawuje? Red. - Z tego wniosek, ¿e bardzo wam Przecie¿ nowy sprzêt wymaga wy¿szych 
Krzysztof Wasiluk – Mój sta¿ w tej zale¿y na pozytywnym odbiorze w umiejêtnoœci.
roli jest krótki, bowiem prezesem œrodowiskach lokalnych. K.W. - W roku ubieg³ym, na 950 zdarzeñ 
zosta³em w grudniu 2011 roku. Ale w K.W. - Oczywiœcie, bo kolejnym 42% obs³u¿yli samodzielnie stra¿acy 
œrodowisku OSP dzia³am  ju¿ od 21 lat, naszym celem jest o¿ywienie œrodowisk ochotnicy. Ten wskaŸnik mówi sam za 
ostatnio by³em te¿ oddelegowany lokalnych. My, jako zarz¹d powiatowy, siebie. To dowodzi tego, ¿e robimy bardzo 
przez druhów do zarz¹du powiatu. Tam sami tego nie zrobimy. Oczekujemy du¿o dla podnoszenia swoich umiejêtnoœci 
powierzono mi funkcjê prezesa. wiêkszego zaanga¿owania od struktur m.in. poprzez udzia³ w szkoleniach. A z 
Red. - W takim razie problemy OSP podstawowych, czyli jednostek OSP. drugiej strony wskaŸnik ten wskazuje, ¿e 
zna pan bardzo dobrze. Jaki jest ich My tylko chcemy pokazywaæ i Komenda Powiatowa PSP jako struktura 
stan posiadania i jakie macie plany na poddawaæ pomys³y, ale ich wdra¿ania zawodowa, ma do nas coraz wiêksze 
najbli¿sz¹ przysz³oœæ? oczekujemy od jednostek. zaufanie.
K.W. - Aktualnie w ca³ym powiecie w Red. - A po tych kilku miesi¹cach Red. - Nie tylko profesjonaliœci, bo 
28 jednostkach zrzeszonych jest 506 dzia³ania jakie wed³ug pana s¹ przecie¿ inne wskaŸniki mówi¹ te¿, ¿e 
stra¿aków ochotników. A najwa¿niej- najwiêksze bol¹czki OSP? cieszycie siê coraz wiêkszym zaufaniem ze 
sze plany to o¿ywienie dzia³alnoœci K.W. - Nasz¹ najwiêksz¹ bol¹czk¹ jest strony spo³eczeñstwa.
tych jednostek i ochotników. Do tej niew¹tpliwie sprzêt. Jego brak i stan K.W. - I to nas bardzo raduje. Wiemy, ¿e na 
pory kula³a trochê kwestia dzia³añ z  techniczny. Najwa¿niejsze dla stra¿a- tym naszym, gminnym podwórku, do 
m³odzie¿¹. W tym roku, po raz ków s¹ œrodki przemieszczania siê, czyli ró¿nych zdarzeñ wzywa siê przede 
pierwszy od dwudziestu lat, zorganizo- samochody ratowniczo – gaœnicze. Na wszystkim nas, ochotników. Przez ca³¹ 
waliœmy pierwszy turniej m³odzie¿o- chwilê obecn¹ wiek tych pojazdów to dobê, w czasie 10 min. jednostka w 
wych dru¿yn po¿arniczych na szczeblu 25-27 lat. Czyli praktycznie jesteœmy gotowoœci bojowej powinna wyjechaæ do 
powiatu. Udzia³ w nim wziê³o 15 pod œcian¹ i musimy robiæ wszystko, aby zdarzenia. I tak jest. Uwa¿amy, ¿e lepszego 
dru¿yn, a wiêc jeszcze nie ze ten stan zmieniæ. systemu nikt jeszcze nie wymyœli³.
wszystkich jednostek, ale mamy Red. - I macie na to jakiœ pomys³? Red. - Poniewa¿ nasza rozmowa uka¿e siê 
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku bêdzie K.W. - Zdajemy sobie sprawê, ¿e w w Biuletynie Maszewskim wypada 
ju¿ lepiej. pojedynkê tego problemu za³atwiæ siê zapytaæ, jak nowy prezes ocenia 
Red. - A dlaczego wam tak zale¿y na nie da. Jest pomys³ ³¹czenia siê gmin i ochotników z Gminy Maszewo.
p r a c y  w ³ a œ n i e  z  m ³ o d z i e ¿ ¹ ? starostwa powiatowego aby wspólnymi K.W. - To nie by³ przypadek, ¿e pierwsze w 
K.W. - Powodów jest kilka. Obserwu- si³ami próbowaæ zakupy samochodów historii powiatowe œwiêto zorganizowaliœ-
jemy du¿¹ rotacjê, w jednostkach nie sukcesywnie realizowaæ Koszt jednego my w³aœnie w Maszewie. Wiemy, ¿e 
ma stabilnych sk³adów. Liczymy na to, to 650-700 tys. z³. Takiej kwoty, ¿adna wyj¹tkowo przychylna stra¿akom jest pani 
¿e poprzez udzia³ w zawodach i gmina samodzielnie nie wy³o¿y. My burmistrz. Wiemy te¿, ¿e druhowie z 
szkoleniach czêœæ z nich mówi¹c bêdziemy przekonywaæ, ¿e inwestowa- Maszewa s¹ w tamtejszym ¿yciu 
kolokwialnie z³apie stra¿ackiego nie w OSP, to jest inwestowanie  w  spo³ecznym bardzo aktywni. To procentu-
bakcyla i bêdzie narybkiem dla obywatela na danym terenie poprzez je, a najlepszym przyk³adem jest zakup 
powiatowych jednostek. To jest podnoszenie poziomu jego bezpieczeñ- nowego samochodu. Wysi³ek ze strony 
pierwsza sprawa. Druga, to potrzeba stwa. A na tym, ka¿demu z nas powinno gminy olbrzymi, ale jestem przekonany, ¿e 
konsolidacji tego œrodowiska. To zale¿eæ. My – stra¿acy-  te¿ funkcjonu- zarówno stra¿acy jak i pozostali 

jemy w naszych gminach i jako mieszkañcy gminy,  na taki  gest  
obywatele tak¿e chcemy mieæ poczucie poprawiaj¹cy ich bezpieczeñstwo zas³u¿y-
bezpieczeñstwa. li.
Red. - Ale to wy w³aœnie jesteœcie po to, Red. - Dziêkujemy za rozmowê.

reprezentowaæ 

Rozmowa z asp. sztab. Krzysztofem Wasilukiem
– prezesem Oddzia³u Powiatowego OSP w Goleniowie.
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Redakcja – D³ugo ju¿ jest pan pieni¹dze za udzia³ w akcjach. Jak 
stra¿akiem ochotnikiem? sobie z tym prezes zarz¹du gminnego 
Witold Piotrowski – W tym roku radzi?
minie 35 lat, kiedy swoj¹ stra¿ack¹ W.P. - Po pierwsze - prezes nie dzia³a 
przygodê rozpoczyna³em w m³odzie- sam, bo przecie¿ funkcjonujemy
¿ówce. w okreœlonych strukturach, a po drugie – 
red. - A pamiêta pan motywacje swojej stra¿aków ochotników wspiera samo-
decyzji? rz¹d, no i mamy te¿ pomoc ze strony 
W.P. - W moim przypadku zadecydo- Komendy Powiatowej PSP.
wa³y tradycje rodzinne. Mój ojciec by³ Ale nie ukrywam, ¿e najwiêcej zale¿y od 
wieloletnim dzia³aczem OSP i po nim samorz¹du.
ja tê pa³eczkê pokoleniow¹ przej¹³em. Red. - No w³aœnie, jak wam siê ta 
Red. - Ponad 30 lat to sporo. Du¿o siê wspó³praca z w³adzami samorz¹dowy-
w tym czasie w dzia³alnoœci OSP mi uk³ada?
zmieni³o? W.P. - Nie sk³amiê jeœli powiem, ¿e 
W.P. - Bardzo du¿o. Wtedy dzia³aliœmy bardzo dobrze. My mo¿liwoœci 
wed³ug innych zasad. Mieliœmy inne, gminnego bud¿etu znamy wiêc zdajemy 
nie muszê dodawaæ, ¿e du¿o gorsze sobie sprawê z ograniczeñ jakie to 
wyposa¿enie i wyje¿d¿aliœmy prak- stwarza, ale z drugiej strony mogê 

sprzêt potrzebna jest te¿ umiejêtnoœæ jego tycznie tylko do po¿arów. Teraz zapewniæ, ¿e nasze najwiêksze potrzeby 
obs³ugi. dysponujemy zaawansowanym s¹ zauwa¿ane i rozwi¹zywane. Chocia¿ 
W.P. - Oczywiœcie. Dlatego druhowie sprzêtem i zabezpieczamy praktycznie potrzeby s¹ ogromne. Dawno ju¿ minê³y 
bior¹ udzia³ w ró¿nych szkoleniach wszystkie rodzaje zdarzeñ. Jedno siê czasy kiedy druhowi z OSP wystarcza³ 
organizowanych przez komendê powiato-tylko przez te lata nie zmieni³o – tak jak najprostszy sprzêt i he³m stra¿acki. 
w¹. Aktualnie wa¿ne jest, aby kilku dawniej, stra¿acy maj¹ ratowaæ Teraz wymogi s¹ inne i ubranie ochron-
druhów uzyska³o uprawnienia ratownika i pomagaæ w sytuacjach gdy mienie ne dla stra¿aka jest obowi¹zkowym 
medycznego. To bardzo wa¿ne, bo i ¿ycie ludzkie s¹ zagro¿one. wyposa¿eniem. A koszt jednego, to co 
przecie¿ bez takiej wiedzy mo¿na zamiast Red. - Jest pan prezesem OSP najmniej tysi¹c z³otych. O kosztach 
pomóc – zaszkodziæ. A przecie¿ czêœæ w Maszewie i jednoczeœnie prezesem sprzêtu lepiej nie wspominaæ.
naszych wyjazdów jest te¿ do wypadków zarz¹du gminnego OSP. Ile jednostek Red. - Jednak pomimo tych kosztów 
drogowych. Dlatego liczymy, ¿e i tym na terenie gminy Maszewo istnieje? jesteœcie coraz lepiej doposa¿eni. 
razem gmina nas wesprze i œrodki W.P. - Aktualnie dzia³a u nas 7 Wspomnieæ  wypada  o  nowym 
finansowe na szkolenie siê znajd¹.jednostek, do których nale¿y ponad samochodzie. Sk¹d mieliœcie œrodki na  
Red. - Mamy lato, trwaj¹ wakacje. Na co – 200 druhów. Wszystkie jednostki maj¹ jego zakup?
wed³ug pana – trzeba zwróciæ uwagê aby na wyposa¿eniu samochody i lepsze W.P. - Kosztowny zakup, bo samochód 
spêdziæ je bezpiecznie?lub gorsze zaplecza techniczno – kosztowa³ niespe³na 640 tys. z³. Ale jest 
W.P. - Myœlê, ¿e przede wszystkim socjalne. wart tych pieniêdzy. To tak, jak by siê 
zachowaæ ostro¿noœæ i pokorê nad wod¹. Red. - Czy mo¿e pan okreœliæ które z przesi¹œæ z syrenki do mercedesa.
K¹pieliska na terenie naszej gminy s¹ tych jednostek przoduj¹? W zakupie wspar³a nas Gmina 
niestrze¿one, wiêc dzieci powinny siê W.P. - Zale¿y co przez to rozumieæ. Maszewo, Wojewódzki Fundusz 
k¹paæ wy³¹cznie pod opiek¹ doros³ych. Jeœli chodzi o wyposa¿enie, to Ochrony Œrodowiska i Zarz¹d Krajowy 
Czêœciej te¿ w tym okresie jeŸdzimy Maszewo i Przemocze maj¹ nieco OSP.
rowerami. Warto siê zabezpieczyæ aby byæ lepsze ni¿ pozosta³e jednostki, ale Red. - Podobno stra¿acy te¿ siê
dobrze widocznym no i przestrzegaæ wynika to z faktu, ¿e OSP Maszewo w pozyskiwanie œrodków w³¹czyli.
przepisów. Ostro¿noœæ trzeba te¿ i OSP Przemocze dzia³aj¹ w krajowym W.P. -  No tak, zarobiliœmy trochê na 
zachowaæ podczas rozpalania ognisk czy systemie ratowniczo – gaœniczym, a to odœnie¿aniu. Ale warto przy tej okazji 
korzystania z grilla. Wystarczy chwila do czegoœ zobowi¹zuje. te¿ powiedzieæ, ¿e w odpowiedzi na apel 
nieuwagi i mog¹ powstaæ ogromne straty. Natomiast jeœli chodzi o mobilnoœæ, proboszcza by³y te¿ dobrowolne datki 
Obyœmy do takich zdarzeñ nie musieli gotowoœæ bojow¹ i zaanga¿owanie na od mieszkañców. Symboliczne kwoty, 
wyje¿d¿aæ. ¯yczê wiêc wszystkim rzecz jednostki to uwa¿am, ¿e ale przecie¿ liczy siê gest i cel.
udanych i szczêœliwych wakacji a druhom - wszêdzie jest takie samo. Przy okazji chcia³bym te¿ wspomnieæ
jak najmniej wyjazdów do niebezpiecz-Red. - 7 jednostek OSP w gminie to o doskona³ej wspó³pracy z ksiêdzem 
nych zdarzeñ.najwiêksza i loœæ w powiecie. proboszczem, który braæ stra¿ack¹ 
Red. - Dziêkujemy za rozmowêZ pewnoœci¹ ma to prze³o¿enie na niezwykle sobie ceni. To z jego 

poziom bezpieczeñstwa, ale taka iloœæ inicjatywy od kilku lat w koœciele pw. 
stwarza te¿ okreœlone problemy np. œw. Floriana w Ro¿nowie organizowane 
finansowe. Sprzêt, infrastruktura i od jest doroczne œwiêto stra¿aka.
niedawna - niewielkie co prawda-  Red. - Posiadaj¹c tak nowoczesny 

Prezes nie dzia³a sam
Rozmowa z prezesem Zarz¹du Gminnego
OSP w Maszewie – Witoldem Piotrowskim
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Gmina Maszewo informuje, ¿e realizuje operacjê maj¹c¹ na 
celu remonty œwietlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem 
terenu. Inwestycje realizowane s¹ w Jaros³awkach, Nastazinie, 
Przemoczu oraz Sokolnikach w ramach dzia³ania „Wdra¿anie 
Lokalnych Strategii Rozwoju” - operacja, która odpowiada 
warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania „Odnowa
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”

Œwietlice wiejskie
W naszej gminie znajduje siê stosunkowo du¿o œwietlic 
wiejskich. Wiadomo, ¿e ich utrzymanie jest doœæ kosztowne, 
jednak uwa¿am, ¿e s¹ one bardzo potrzebne mieszkañcom 
wsi. Przede wszystkim s³u¿¹ dzieciom, które maj¹ gdzie siê 
spotkaæ, wspólnie spêdziæ czas, s¹ dla nich organizowane 
zajêcia edukacyjne i kulturalne.
Mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ organizowania zebrañ, zabaw 
oraz wynajmu Sali. Zarobione w ten sposób œrodki s¹ 
przeznaczane na doposa¿enie œwietlic czy drobne remonty 
(naprawy).
Œwietlice to miejsce integruj¹ce spo³ecznoœæ, co jest 
wa¿nym elementem ¿ycia na wsi. Cieszê siê, ¿e dziêki 
naszemu zaanga¿owaniu powstaj¹ kolejne, m.in.
w Maciejewie.

Jan Smolarek
Radny Rady Miejskiej w Maszewie

W zwi¹zku z zapytaniami i w¹tpliwoœciami dotycz¹cymi zasad 
obowi¹zuj¹cych przy rozstrzyganiu gminnych przetargów, 
poni¿ej podajemy najwa¿niejsze przepisy w tej kwestii 
obowi¹zuj¹ce.

Przetargi - zasady

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówieñ Publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759) kiedy 
wartoœæ zamówienia przekracza kwotê 14 000 euro Gmina jest 
zobowi¹zana stosowaæ przepisy ustawy p.z.p. Og³oszenieo 
zamówieniu jest zamieszczane w Biuletynie Zamówieñ 
Publicznych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzêdu Miejskiego w Maszewie, b¹dŸ w przypadku gdy kwota 
wartoœci zamówienia przekracza progi unijne (okreœlone w 
rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
2009 r. w sprawie kwot wartoœci zamówieñ oraz konkursów, od 
których jest uzale¿niony obowi¹zek przekazywania og³oszeñ 
Urzêdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.), to 
og³oszenie o zamówieniu podlega obowi¹zkowi publikacj

 w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej. Od roku 2010 
do chwili obecnej zosta³o przeprowadzonych 36 przetargów 
na podstawie ustawy p.z.p.  W chwili obecnej trwaj¹ 
przygotowania do og³oszenia dwóch kolejnych przetargów. 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówieñ Publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113, poz.759) 
przepisów ustawy nie stosuje siê do zamówieñ, których 
wartoœæ nie przekracza wyra¿onej w z³otych równowartoœci 
kwoty 14 000 euro. Zarz¹dzeniem Nr 76/2011 z dnia 25 maja 
2011 Burmistrz Maszewa wprowadzi³a regulamin
o udzielaniu zamówieñ publicznych o wartoœci szacunkowej 
nie przekraczaj¹cej równowartoœci kwoty 14 000 euro.
Z uwagi na rangê tematu przetargi podlegaj¹ szczegó³owej 
kontroli poprzez instytucje nadzoruj¹ce i kontroluj¹ce.
W przypadku Gminy Maszewo przetargi by³y kontrolowane 
przez NIK, RIO, Urz¹d Marsza³kowski, a tak¿e przez 
Komisjê Rewizyjn¹ Rady Miejskiej w Maszewie.

Relacje z sesji Rady Miejskiej
XVII posiedzenia RM z dnia gminy Maszewo. XIX posiedzenie RM z dnia 26 
26.04.2012 r. 2. Uchwa³a Nr XVIII/101/2012  Rady czerwca 2012 r. 
1. Uchwa³a Nr XVII/97/2012 Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie  1. Uchwa³a Nr XIX/106/2012 Rady 
Miejskiej w Maszewie  w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Miejskiej w Maszewie w sprawie 
zwolnienia Zak³adu Komunalnego w studium uwarunkowañ i kierunków ustalenia wysokoœci op³aty za wpis do 
w Maszewie z wp³aty nadwy¿ki zagospodarowania przestrzennego rejestru ¿³obków i klubów dzieciêcych 
œrodków obrotowych za r0k 2011 do gminy i miasta Maszewo. prowadzonych na terenie Gminy 
bud¿etu Gminy Maszewo. 3. Uchwa³a Nr XVIII/102/2012  Rady Maszewo. 
2. Uchwa³a Nr XVII/98/2012 Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie zmiany 2. Uchwa³a Nr XIX/107/2012 Rady 
Miejskiej w Maszewie  w sprawie uchwa³y Nr XVI/92/2012 w sprawie Miejskiej w Maszewie w sprawie 
zmian bud¿etu na rok 2012. przyjêcia rocznego programu opieki nad przyjêcia planu nadzoru nad ¿³obkami, 
3. Uchwa³a Nr XVII/99/2012 Rady zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobie- klubami dzieciêcymi oraz dziennymi 
Miejskiej w Maszewie w sprawie gania bezdomnoœci zwierz¹t na terenie opiekunami.
zmian bud¿etu na rok 2012. gminy Maszewo. 3. Uchwa³a Nr XIX/108/2012 Rady 
XVIII posiedzenie RM z dnia 31 maja 4. Uchwa³a Nr XVIII/103/2012  Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie 
2012 r. Miejskiej w Maszewie w sprawie zmian udzielenia dotacji na dofinansowanie 
1. Uchwa³a Nr XVIII/100/2012  Rady bud¿etu i w bud¿ecie na rok 2012. prac konserwatorskich, restauratorskich 
Miejskiej w Maszewie w  sprawie 5. Uchwa³a Nr XVIII/104/2012 Rady lub robót budowlanych przy zabytku 
przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Miejskiej w Maszewie w sprawie zmian wpisanym do rejestru zabytków.
studium uwarunkowañ i kierunków w bud¿ecie na rok 2012 . Dokoñczenie na str. 9
zagospodarowania przestrzennego 6. Uchwa³a Nr XVIII/105/2012  Rady 

Miejskiej w Maszewie sprawie przyjêcia 
„Gminnego programu przeciwdzia³ania 
przemocy w rodzinie na lata 2012 – 
2014”.

Biuletyn Maszewski - bezp³atny kwartalnik
Redaktor Naczelny: Arkadiusz Poczobut.
Wydawca: Urz¹d Miejski, Plac Wolnoœci 2,
72-130 Maszewo, tel. 91 402 33 80,
e-mail: urzad@maszewo.pl
Sk³ad i druk: Drukarnia ARKUSZ Goleniów,
ul. Krzywoustego 31, tel.: 91 407 21 70
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4.Uchwa³a Nr XIX/109/2012 Rady 
Miejskiej w Maszewie w sprawie zmian w 
bud¿ecie na rok 2012. 
5.Uchwa³a Nr XIX/110/2012 Rady 
Miejskiej w Maszewie w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Goleniów z 
przeznaczeniem na realizacjê zadania inwe-
stycyjnego pn. „Remont drogi Maszewo - 
Godowo w ci¹gu drogi powiatowej 0748Z”.
6.Uchwa³a Nr XIX/111/2012 Rady 
Miejskiej w Maszewie w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Zacho-
dniopomorskiemu z przeznaczeniem dla 
Zachodniopomorskiego  Zarz¹du Dróg Wo-
jewódzkich w Koszalinie z przeznaczeniem 
na realizacjê zadania: pn. „Budowa 
chodnika w m. Pogrzymie w ci¹gu drogi 

wojewódzkiej nr 113” .
7.Uchwa³a Nr XIX/112/2012 Rady Miejskiej 
w Maszewie zmieniaj¹ca uchwa³ê 
XIV/84/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie uchwa-
lenia bud¿etu Gminy Maszewo na rok 2012.
8.Uchwa³a Nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej 
w Maszewie w sprawie zmian bud¿etu na rok 
2012.
9.Uchwa³a Nr XIX/114/2012 Rady Miejskiej 
w Maszewie w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania finansowego oraz spra-
wozdania z wykonania bud¿etu Gminy 
Maszewo za 2011 r.
10.Uchwa³a Nr XIX/115/2012 Rady 
Miejskiej w Maszewie w sprawie absolu-
torium z tytu³u wykonania bud¿etu za 2011 r.

dokoñczenie ze str. 8

W dniu 29 maja 2012 r.  w Oœrodku Kultury 
i Sportu w Maszewie odby³a siê kolejna 
Narada z So³tysami Gminy Maszewo, 
podczas której poruszono m.in.  nastê-
puj¹ce tematy:
- Informacja o zasadach i planowanej 
sprzeda¿y gruntów ANR na terenie powiatu 
goleniowskiego w 2012 r. Spotkanie z 
przedstawicielem Jednostki Gospoda-
rowania Zasobem w Nowogardzie. 
- Szkody ³owieckie w rolnictwie. Spotkanie 
z przedstawicielem Terenowego Zespó³ 
Doradców Rolniczych w Goleniowie zs. w 
Nowogardzie. 
- Warsztaty dotycz¹ce mo¿liwoœci 
sk³adania wniosków na dzia³ania 
aktywizuj¹ce realizowane w partnerstwie z 
Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania. Dodatkowo 
zostan¹ omówione dzia³ania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Narada z so³tysami

Dnia 4 maja 2012 w Radzanku odby³y 
siê obchody  Œwiêta Stra¿aków. 
Uroczystoœci rozpoczê³y siê o godz. 
17.00 Msz¹ Œwiêt¹ w Koœciele p.w. Œw. 
Floriana w Radzanku. Po mszy 
przemaszerowano przed œwietlicê 
wiejsk¹  na czêœæ oficjaln¹, podczas 
której odby³o siê przywitanie stra¿aków 
z jednostek OSP gminy Maszewo oraz 
delegacji stra¿aków z miasta partne-
rskiego Loitz, przemówienia wyg³osili : 
pan Stanis³aw Piechnik – komendant 

Po raz pierwszy w bie¿¹cym roku so³ectwa 
gospodaruj¹ œrodkami finansowymi w 
ramach funduszu so³eckiego. Do ich 
dyspozycji z bud¿etu Gminy zosta³a 
przydzielona kwota 255.654,34 z³. Œrodki te 
zosta³y rozdzielone na poszczególne 24 
so³ectwa Gminy Maszewo zgodnie z 
ustaw¹ o funduszu so³eckim. Wysokoœæ 
œrodków przypadaj¹cych na dane so³ectwo 
uzale¿niona jest od liczby jego mie-
szkañców. Fundusz so³ecki jest realizowany 
przez wszystkie so³ectwa na terenie naszej 
gminy. Do tej pory ze œrodków funduszu 
so³eckiego zrealizowano m.in. zadania 
takie jak: zakup i po³o¿enie kostki brukowej 

Fundusz so³ecki w Gminie Maszewo

Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Gminy 
Maszewo, pan Bogus³aw Tunkiewicz – 
komendant powiatowy Pañstwowych 
Stra¿y Po¿arnych w Goleniowie. Dzieñ 
Stra¿aka œwiêtowa³a z nami delegacja 
stra¿aków z miasta partnerskiego Loitz. 
Po czêœci oficjalnej wyst¹pi³y zespo³y 
dzia³aj¹ce przy Oœrodku Kultury i 
Sportu w Maszewie, a w godzinach 
wieczornych odby³a siê zabawa 
taneczna dla wszystkich uczestników.

Dzieñ Stra¿aka

Urz¹d Miejski w Maszewie informuje, ¿e 
trzykrotnie zosta³ uszkodzony budynek by³ej 
kasy biletowej przy Stadionie Miejskim w 
Maszewie. Chuliganom „przeszkadza³a” 
odnowiona elewacja oraz blachy zamon-
towane w oknie i drzwiach. Kolejnym 
„przeszkadzaj¹cym” obiektem sta³a siê 
toaleta „toi-toi”, któr¹ „dla zabawy” ktoœ 
podpali³, i która  doszczêtnie sp³onê³a.  
Koszty naprawy z bud¿etu Gminy Maszewo 
³¹cznie oszacowano na ok. 3000z³. 

Wandalizm na Stadionie Miejskim 
w Maszewie. Walka bez sensu?

Trudno oceniæ,  czy zniszczeñ dokona³ ten 
sam sprawca, czy incydenty te s¹ dzie³em 
kilku osób.  Ciekawe te¿ czy sprawcy s¹ 
œwiadomi tego, ¿e koszty naprawy s¹ 
kosztami nas wszystkich czyli podatników?
Wszystkie zg³oszenia dotycz¹ce niepo-
koj¹cych sytuacji przyjmuje 
- Posterunek Policji w Maszewie tel. 91 460 
25 74.
Poni¿ej przedstawiamy kilka fotografii z 
miejsc gdzie dosz³o do tych czynów.

na placach gminnych, zakup kosiarek do 
trawy, wyrównanie terenów pod place 
zabaw i boiska wiejskie, zakup doposa¿enia 
placów zabaw, doposa¿enie œwietlic 
wiejskich, odbywa³y siê spotkania inte-
gracyjne mieszkañców. Informujemy, ¿e w 
marcu br. zosta³a podjêta uchwa³a Rady, i¿ 
na 2013 rok wyra¿ono  zgodê na 
wyodrêbnienie funduszu so³eckiego. 
Warunkiem przyznania w danym roku 
bud¿etowym œrodków z funduszu 
so³eckiego jest z³o¿enie do Burmistrza 
Maszewa przez so³ectwo wniosku w 
terminie do dnia 30 wrzeœnia 2012 r. celem 
uwzglêdnienia go w projekcie bud¿etu. 
Mieszkañcy danego so³ectwa decyduj¹ o 
przeznaczeniu  œ rodków funduszu 
podejmuj¹c  uchwa³ê na zebraniu wiejskim. 
Z funduszu mo¿na realizowaæ prze-
dsiêwziêcia, które s¹ zadaniami w³asnymi 
gminy, s³u¿¹ poprawie warunków ¿ycia 
mieszkañców i s¹ zgodne ze strategi¹ 
rozwoju gminy.



W sobotê, 26 maja, w Maszewie odbywa³y siê 
powiatowe obchody z okazji dnia stra¿aka. Po uroczystej 
Mszy Œw. na maszewskim Placu Wolnoœci zgromadzili 
siê goœcie, mieszkañcy i stra¿acy zawodowi oraz 
ochotnicy. Przede wszystkim ci, którzy przy okazji 
swojego œwiêta otrzymywali wyró¿nienia. Uroczystoœæ 
rozpoczê³a siê odegraniem hymnu pañstwowego i 
podniesieniem flagi pañstwowej. Flagê, jak na takim 
œwiêcie  przysta³o, podniesiono za pomoc¹ stra¿ackiego 
podnoœnika.
Wszystkich zebranych wita³a burmistrz Maszewa 
Jadwiga Ferensztajn – gospodarz tegorocznego œwiêta. 
W³adze powiatu reprezentowali wicestarosta Tomasz 
Kulinicz i przewodnicz¹cy rady Witold Kaleczyc. Nie 
zabrak³o te¿ wójtów z powiatowych gmin, przedsta-
wicieli s³u¿b mundurowych i przedstawiciela 
wojewódzkiego zarz¹du OSP.
Wyró¿nionym stra¿akom wrêczono medale, dyplomy 
oraz nominacje na wy¿sze stopnie.
Wójt Przybiernowa – Jan Kwiatkowski, odznaczony 
zosta³ najwy¿szym odznaczeniem nadawanym przez 
Zarz¹d G³ówny Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych – 
medalem honorowym im. Boles³awa Chomicza.
Odznaczeni zostali te¿ druhowie z jednostek OSP z 
terenu naszej gminy.
Z³otym medalem zas³ugi odznaczony zosta³ Zbigniew 
Smolarek z OSP Jaros³awki, a br¹zowe medale za 
zas³ugi otrzymali: Przemys³aw Matynia z OSP 
Jaros³awki, Zbigniew Prochera i Mariusz Zawilski z 
OSP Bagna , Damian Szafran z OSP Nastazin i Piotr 
NiedŸwiecki z OSP Maszewo.
Wszystkim wyró¿nionym druhom sk³adamy serdeczne 
gratulacje, a maszewscy stra¿acy dziêkowali w³adzom 
gminy za wsparcie jakie od samorz¹du otrzymuj¹, 
sk³adaj¹c z tej okazji na rêce pani Burmistrz piêkn¹ 

wi¹zankê kwiatów.
Warto te¿ wspomnieæ, ¿e po raz pierwszy w historii, 
obchodom w naszym powiecie stra¿ackiego œwiêta, 
towarzyszy³a kompania reprezentacyjna. 
Zaproszeni goœcie gratulowali pomys³u i doskona³ej 
organizacji obchodów, które w takiej skali odbywa³y siê 
w naszym powiecie po raz pierwszy.
Po czêœci oficjalnej stra¿acy oraz ich goœcie 
przemaszerowali nad jezioro maszewskie, gdzie 
gospodarze przygotowali szereg atrakcji i niespo-
dzianek. Warto wspomnieæ o tym, ¿e burmistrz w 
towarzystwie komendanta PPSP Bogus³awa Tunkie-
wicza jecha³a eleganck¹ bryczk¹ a towarzyszy³ im 
konny, ale ci¹gle sprawny wóz stra¿acki, który budzi³ 
powszechny aplauz na ulicach Maszewa. Nad jeziorem 
zabrakn¹æ nie mog³o stra¿ackiej grochówki, by³ te¿ 
œwie¿y i pachn¹cy wojskowy chleb, ale by³o te¿ sporo 
innych atrakcji - zarówno dla doros³ych jak i dla dzieci. 
Obejrzeæ mo¿na by³o stra¿acki sprzêt, podziwiaæ pokazy 
ratownictwa wodnego i zrzuty wody z samolotów 
gaœniczych  Dromader, co by³o niew¹tpliw¹ atrakcj¹ nie 
tylko dla najm³odszych.
Poniewa¿ 26 maja to tak¿e Dzieñ Matki, wiêc i z tej 
okazji nie mog³o zabrakn¹æ niespodzianek, 
przygotowanych swoim mamom przez maszewskie 
dzieci. Na scenie prezentowa³y siê przedszkolaki z 
Przedszkola Miejskiego w Maszewie oraz z przedszkola 
„Niezapominajka”, uczniowie z SP Maszewo, i by³y te¿ 
wystêpy uczniów z maszewskiego gimnazjum, a na 
zakoñczenie wyst¹pi³y zespo³y dzia³aj¹ce przy Oœrodku 
Kultury i Sportu w Maszewie.
Wzruszone mamy nie szczêdzi³y braw, a przygoto-
wanym nad brzegiem jeziora obchodom podwójnego 
œwiêta towarzyszy³a przepiêkna, majowa pogoda.

Podwójne œwiêto
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XIX SEJMIK EKOLOGICZNY JU¯ ZA NAMI
Szko³a Podstawowa im. A.Mickiewicza w Maszewie zorganizowa³a 
ju¿ XIX Gminny Sejmik Ekologiczny pod has³em: „Lekcja ekologii”,
 który odby³ siê 16  maja 2012 r. o godz.9.30 w sali gimnastycznej w 
Maszewie.
 Celem tegorocznego Sejmiku by³o: 
- uœwiadomienie koniecznoœci poznawania zale¿noœci w ca³ym „ 
gospodarstwie przyrody”
-zdobywanie wiedzy z zakresu ekologii umo¿liwiaj¹cej 
podejmowanie w³aœciwych dzia³añ chroni¹cych przyrodê
- nabywanie umiejêtnoœci dbania o œrodowisko wed³ug regu³ ekologii
 Tradycj¹ sejmików jest udzia³ uczniów szkó³ naszej gminy w 
konkursach o tematyce ekologicznej.
Zachêciliœmy do wziêcia udzia³u w nastêpuj¹cych konkursach:
PLASTYCZNYM
- praca wykonana dowoln¹ technik¹, indywidualna, format A-4 lub A-
3, temat: „Przyroda wokó³ nas”.
FOTOGRAFICZNYM
- zdjêcie ukazuj¹ce piêkno fauny i flory w naszej gminie.
POKAZ  MODY EKOLOGICZNEJ
- prezentacja strojów zaprojektowanych i wykonanych przez uczniów, 
rodziców, z komentarzem i podk³adem muzycznym.
 PROGRAM  ARTYSTYCZNY  O TEMATYCE  EKOLOGI-
CZNEJ

- inscenizacja, skecz, trwaj¹cy do 15 minut
 Ka¿da szko³a mia³a swoj¹ „galeriê”. Konkursy zosta³y rozstrzygniête 
podczas trwania Sejmiku.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody.

Urz¹d Miejski w Maszewie informuje, 
¿e 11.08.2012 r. (sobota), ju¿ po raz siódmy 

na terenie naszej Gminy odbêdzie siê BEZP£ATNA
zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych. 

Akcja jest doskona³¹ okazj¹ aby w sposób zgodny 
z przepisami ochrony œrodowiska wyzbyæ siê 

uszkodzonych i niepotrzebnych sprzêtów.

Gmina Maszewo 
GODZ MIEJSCOWOŒÆ LOKALIZACJA 

08:00 – 08:30 MASZEWO plac za Urzêdem Miejskim w Maszewie – przy ul. Œwietliñskiego 

08:00 – 09:00 MASZEWO plac przy ul. 8-ego Marca 

08:00 – 09:20 MASZEWO, WIS£AWIE ul. Leœna teren PKP naprzeciw Przedszkola Miejskiego w Maszewie 

08:00 – 09:40 WIS£AWIE  podwórze u So³tysa Pani Aleksandry Kopytnik 

08:00 – 10:00 MIESZKOWO boisko wiejskie 

08:00 – 10:20 DAR¯ boisko wiejskie 

08:00 – 10:40 RO¯NOWO plac naprzeciwko wejœcia do koœcio³a 

08:00 – 11:00 ZAGÓRCE przy domu so³tysa (przy ogrodzeniu) 

08:00 – 11:20 TARNOWO boisko wiejskie 

08:00 – 11:40 D¥BROWICA przy Remizie Stra¿ackiej 

08:00 – 12:00 PRZEMOCZE plac przy by³ej mleczarni 

08:00 – 12:20 RADZANEK by³y PGR (dzia³ka So³tysa) 

08:00 – 12:40 DOBROS£AWIEC boisko wiejskie 

08:00 – 13:00 BUDZIESZOWCE 
miejsce gdzie sta³y pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (na ³uku 
g³ównej drogi wojewódzkiej 

08:00 – 13:20 JAROS£AWKI ko³o œwietlicy 

08:00 – 13:40 MACIEJEWO plac naprzeciwko przystanku autobusowego 

08:00 – 14:00 POGRZYMIE plac ko³o So³tysa 
 Co mo¿na oddaæ

- lodówki, zamra¿arki, pralki, zmywarki, piece elektryczne
- odkurzacze, czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki

     do w³osów
- telewizory, video, monitory, komputery, drukarki, telefony,

     baterie
- sprzêt oœwietleniowy, œwietlówki, lampy sodowe, ¿arówki 

     energooszczêdne
- wiertarki, wkrêtarki, kosiarki, pi³y, spawarki

   - i wiele innych urz¹dzeñ elektrycznych

URZ¥D  MIEJSKI W  MASZEWIE
72-130 MASZEWO  PLAC  WOLNOŒCI  2

TEL. ( 091) 4187 843 ; FAX ( 091) 4187 506
e-mail: urzad@maszewo.pl

ZADBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ŒRODOWISKO

Gmina Maszewo 
GODZ MIEJSCOWOŒÆ LOKALIZACJA 

08:00 – 08:30 DÊBICE parking k. Oœrodka Zdrowia 

08:00 – 09:00 DÊBICE teren przy warsztacie po by³ym PGR (tzw. sektor) 

08:00 – 09:30 JENIKOWO podwórze przy Serwisie Opon, Jenikowo 33 

08:00 – 10:30 KORYTOWO plac naprzeciwko koœcio³a (by³e boisko) 

08:00 – 11:00 MASZEWKO boisko wiejskie 

08:00 – 11:30 GODOWO boisko wiejskie 

08:00 – 12:00 BAGNA boisko wiejskie 

08:00 – 12:30 MOKRE plac przy œwietlicy wiejskiej 

08:00 – 13:00 NASTAZIN plac przy œwietlicy wiejskiej 

08:00 – 13:30 SOKOLNIKI plac przy skrzynkach pocztowych 

08:00 – 14:00 BIELICE boisko wiejskie 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTRONICZNYCH DLA GMINY MASZEWO – 11.08.2012 r.

W miesi¹cu kwietniu 2012 r. m³odzie¿ ze 
wsi Mieszkowo w czynie spo³ecznym 
uporz¹dkowa³a ze œmieci oraz ga³êzi 
pobocze drogi gminnej Maszewo – 
Mieszkowo. W wyniku akcji zosta³y 
uprz¹tniête œmieci w iloœci ponad 1m3, 
g³ównie du¿e iloœci butelek po tzw. „tanim 
alkoholu”.

M³odzi 
zadbali S¹ wœród nas ludzie, którzy za nic maj¹ sobie prawo innych do ¿ycia w czystym i 

przyjaznym otoczeniu. 
Wybicie szyby na przystanku autobusowym, na którym dzieci czekaj¹ na autobus 

szkolny lub po³amanie ³awek z których korzystaj¹ spacerowicze to dla nich sposób na spêdzanie 
wolnego czasu.
G³upota i ba³aganiarstwo nie zna granic. Wyrzucane s¹ akumulatory, opony, komputery oraz 
sprzêt AGD - i to zamiast do œmietnika lub na miejsca sk³adowania to wyrzucane s¹ spokojnie do 
lasu, na pobocza dróg, czy te¿ na dzikie sk³adowiska œmieci.
Powiedzmy g³oœno STOP  BA£AGANIARZOM  I  WANDALOM, wszyscy mamy prawo ¿yæ 
w czystym, bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu. Mamy prawo pójœæ na spacer do lasu bez 
obawy, ¿e natkniemy siê w nim na stertê œmieci. 
My wszyscy zadbajmy o to, aby ba³aganiarze i wandale przestali siê czuæ bezkarni.
Zg³aszajmy na policjê tel. (91) 46-02-574 przypadki bezkarnego wandalizmu i ba³aganiarstwa. 

  

BA£AGANIARZOM  I  WANDALOMSTOP

08:00 – 08:30
08:00 – 09:00
08:00 – 09:20
08:00 – 09:40
08:00 – 10:00
08:00 – 10:20
08:00 – 10:40
08:00 – 11:00
08:00 – 11:20
08:00 – 11:40
08:00 – 12:00
08:00 – 12:20
08:00 – 12:40

08:00 – 13:00
08:00 – 13:20
08:00 – 13:40
08:00 – 14:00

08:00 – 08:30
08:00 – 09:00
08:00 – 09:30
08:00 – 10:30
08:00 – 11:00
08:00 – 11:30
08:00 – 12:00
08:00 – 12:30
08:00 – 13:00
08:00 – 13:30
08:00 – 14:00
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24 kwietnia id¹c do domu ul. 
Nowogardzk¹, zobaczy³am ma³ego, 
pokrwawionego pieska, który próbuje 
„doczo³gaæ siê” do chodnika (mówi 
mama Ani Bednarek). Szybko posz³am 
do domu, ¿eby wezwaæ pomoc i zapytaæ 
córki wraz z kole¿ankami – czyj to pies? 
Córka moja natychmiast zadzwoni³a do 
lekarza weterynarii, do stra¿y miejskiej 
w Goleniowie i powiadomi³a Policjê w 
Maszewie o tym fakcie. W miêdzycza-
sie kole¿anki córki pobieg³y w kierunku 
pieska i otuli³y go swoj¹ bluz¹, a nastêp-
nie zabra³y go do domu. Okaza³o siê, ¿e 
piesek zosta³ potr¹cony i jego ³apki 
zosta³y przejechane ko³ami samochodu. 
Reakcja Policji z Maszewa by³a 
natychmiastowa, ale niestety, nie uda³o 
siê ustaliæ sprawcy. Nikt te¿ z mieszkañ-
ców nie zauwa¿y³ tego zdarzenia. By³o 
to ok. godz. 19, gdy na proœbê policji 
przyjecha³ pracownik OKiS-u wraz z p. 
Sekretarz Gminy M-wo, by pomóc w 
sprawie. Wspólnie podjêliœmy decyzjê 

wiernym przyjacielem! Mieszka z Ani¹ 
Bednarek, za co bardzo dziêkujemy 
rodzicom Ani, którzy równie¿ jeŸdzili 
na kontrolê do lekarza w Stargardzie 
Szczeciñskim.
A to nazwiska piêtnastolatek,  które 
udziel i ³y pomocy potr¹conemu 
pieskowi: Justyna Kurzawa, Klaudia 
Styrnal, Anna Bednarek, Julita Dietrich.

Pikusiowi na ratunek
aby jak najszybciej 
przetransportowaæ pies-
ka do lekarza wetery-
narii w Stargardzie,
z którym telefonicznie 
uzgodniono czas dowie-
zienia pieska. Okaza³o 
siê, ¿e w porê zd¹¿y-
l i œmy  (opowiada j¹  
dziewczynki), poniewa¿ 
gabinet ju¿ by³ prawie 
zamkniêty, a i czas 
krótki dla ratowania 
¿ycia stworzenia. Po 
przebadaniu, lekarz 
stwierdzi³ zmia¿d¿enie miednic oraz 
z³amanie obu tylnych ³apek, nastêpnie 
poda³ antybiotyk z lekarstwem i nakaza³ 
przyjechaæ na kontrolê. Jesteœmy bardzo 
wdziêczne panu doktorowi za okazan¹ 
pomoc, zw³aszcza, ¿e nie pobra³ 
¿adnych op³at. Nazwa³yœmy pieska 
PIKUŒ. Do dziœ dnia wszystkie 
opiekujemy siê nim i zosta³ naszym 

Pod takim has³em w trzech szko³ach 
podstawowych znajduj¹cych siê na 
terenie naszej Gminie odbywa³y siê 
zajêcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-
III. Zajêcia realizowane by³y w ramach 
projektu finansowanego z Programu 
Operacyjnego Kapita³ Ludzki wspó³fi-
nansowanego ze œrodków Europejskiego 
Funduszu Spo³ecznego.
W ramach projektu zosta³y przeprowa-
dzone: zajêcia  dla dzieci z trudnoœciami 
w czytaniu i pisaniu w tym tak¿e 
zagro¿onych ryzykiem dysleksji, zajêcia 
logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami 
mowy, zajêcia rozwijaj¹ce zainteresowa-
nia uczniów wybitnie uzdolnionych ze 
szczególnym uwzglêdnieniem nauk 
matematyczno – przyrodniczych, zajêcia 
rozwijaj¹ce zainteresowania uczniów 
wybitnie uzdolnionych artystycznie oraz 
zajêcia dla dzieci z trudnoœciami w 
zdobywaniu umiejêtnoœci matematycz-

nych.
W zajêciach udzia³ wziê³o 
128 uczniów klas I-III szkó³ 
podstawowych,  którzy 
podczas trwania programu 
mogli zmierzyæ siê ze 
swoimi przeciwnoœciami,
a tak¿e rozwin¹æ swoje 
umiejêtnoœci. Czternastu 
wykwalifikowanych nau-
czycieli przeprowadzi³o 570 
godzin zajêæ w ramach 
indywidualizacji nauczania 
w klasach I-III  szkó³ 
podstawowych.
Z  rea l i zac j¹  p ro jek tu
w szko³ach podstawowych 
zwi¹zane równie¿ by³o doposa¿enie 
bazy dydaktycznej szkó³. Ka¿da ze szkó³ 
otrzyma³a w ramach projektu pomoce 
dydaktyczne, które by³y wykorzystywa-
ne podczas zajêæ z najm³odszymi 

uczniami. Ju¿ dziœ wiemy, ¿e 
dziêki pomocom dydaktycz-
nym zakupionym w ramach 
projektu uczniowie bardzo 
chêtnie uczestniczyli w zajê-
ciach z projektu.
Dziêki temu doposa¿eniu 
zajêcia, które bêd¹ odbywa³y 
siê w nastêpnym roku szkol-
nym bêd¹ ciekawsze, a tak¿e 
atrakcyjniejsze. U³atwi¹ na-
szym uczniom rozwi¹zywanie 
problemów zwi¹zanych z nau-
k¹, a nauczycielom u³atwia 

Dajmy z siebie wiêcej dzieciom w Gminie Maszewo

pracê z uczniem zdolnym, a tak¿e 
wymagaj¹cym wsparcia.

Noc Œwiêtojañska

W czerwcu tradycyjnie odby³a siê Noc 
Œwiêtojañska zorganizowana przez 
O œ r o d e k  K u l t u r y  i  S p o r t u
w Maszewie. Imprezie towarzyszy³y 
gry i zabawy dla dzieci, wystêpy 
zespo³u muzycznego Graziozo, Ma-
szewianek oraz zespo³ów tanecznych 
dzia³aj¹cych przy OKiS. PóŸnym 
wieczorem po obrzêdach œwiêtojañ-
skich odby³a siê zabawa taneczna.
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„Trio Girls” w „Mam Talent”
„Made to Battle” w „Got to Dance”

W o d b y w a j ¹ c y m  s i ê  n a  U k r a i n i e  
Miêdzynarodowym Festiwalu Teatralnym 
"Wschodnie Maski" teatr Krzyk z Maszewa 
otrzyma³ "Z£OT¥ MASKÊ" festiwalu. Jury 
doceni³o "eksPLoracjê",  któr¹ teatr 
zaprezentowa³ w Koblevie oraz w Ju¿nym. 
Poza g³ówn¹ nagrod¹ aktorzy z Krzyku 
zaproszeni zostali ze spektaklami do 
Miko³ajewa, £ugañska, Sewastopola oraz 
Kijowa. W festiwalu wziê³o udzia³ ponad 20 
zespo³ów teatralnych z Ukrainy, Bia³orusi, 
Mo³dawii, Rosji oraz S³owacji.   

W maju br. „Trio Girls” w sk³ad którego wchodz¹: Tamara Szaliñska, 
Zuzanna Zaremska, Maja Kie³basa z Oœrodka Kultury i Sportu pod 
instrukta¿em p. Ludmi³y Mastalerz wziê³o udzia³ w castingu do programu 
„Mam Talent”, który odby³ siê w Szczecinie. Eliminacje dla dziewczyn 
zakoñczy³y siê sukcesem i zakwalifikowa³y siê do drugiego 
etapu, który odby³ siê pierwszego lipca w Gdañsku. Dziewczyny 
wyst¹pi³y przed jury, w sk³ad którego wchodz¹: Agnieszka 
Chyliñska, Ma³gorzata Foremniak i  Robert Kozyra. Wystêp 
zauroczy³ jury i maszewskie akrobatki zakwalifikowa³y siê do 
kolejnego etapu w Warszawie, na którym dowiedz¹ siê czy 
zakwalifikowa³y siê do wystêpów na ¿ywo w telewizji TVN. 
Materia³ z castingu w Gdañsku obejrzeæ bêdzie mo¿na w 
jesiennej ramówce telewizji TVN. Serdeczne gratulacje dla p. 
Ludmi³y Mastalerz za profesjonalne przygotowanie zespo³u oraz 
dla dziewczynek za piêkny wystêp i promowanie naszego 
uroczego Maszewa w telewizji ogólnokrajowej. Trzymamy 
mocno kciuki za powodzenie w Warszawie.
W maju Grzegorz Sokulski  -„Sokó³” i Micha³ Grzanka - 
„Grzaner” z zespo³u „Made to Battle”, który dzia³a przy Oœrodku 
Kultury i Sportu w Maszewie wziêli udzia³ w castingu do 
programu „Got to Dance”, który odby³ siê w Poznaniu. 

Eliminacje zakoñczy³y siê sukcesem i ch³opaki 
zakwalifikowali siê do dalszego etapu, który odby³  siê w 
l i p c u  w  Wa r s z a w i e .  Wy s t ¹ p i l i  p r z e d  j u r y
w sk³adzie: Krystyna Mazurówna, Joanna Liszowska, 
Micha³ Malitowski, Alan Andersz. Niestety, tym razem 
zabrak³o im trochê szczêœcia, ale dotarcia do tak wysokiego 
etapu serdecznie obu wykonawcom gratulujemy.

29 czerwca br. na Miêdzynarodowym Festiwalu prezentacji podczas 
Piosenki w Moryniu udzia³ wziê³y solistki z tegorocznego Jar-
pracowni muzycznej dzia³aj¹cej przy Oœrodku marku. W dekoracji 
Kultury i Sportu pod instrukta¿em p. Andrzeja uczestników udzia³ 
Kwaœniewskiego. wzi¹³ burmistrz Mo-

rynia p. Jan Maran-
W kategorii 13-17 lat trzecie miejsce wywalczy³a da, który wrêczy³ p. 
Martyna Kochan, w kategorii zespo³y pierwsze Andrzejowi Kwaœ-
miejsce zdoby³ zespó³ Graziozo, a nagrodê niewskiemu pami¹t-
publicznoœci otrzyma³a Nikola Walczak. GRAND kowy medal. Ser-
PRIX bezapelacyjnie trafi³o do r¹k tria Graziozo z decznie gratulujemy 
Maszewa. W sk³ad grupy wokalnej wchodz¹ p .  A n d r z e j o w i  
Martyna Kochan oraz siostry Weronika i Paulina Kwaœniewskiemu tak wysokich osi¹gniêæ a solistkom, za piêknie 
Kluczewskie.  Dyr. Miejskiego Oœrodka Kultury wyœpiewan¹ promocjê Maszewa ¿ycz¹c dalszych sukcesów, serdecznie 
w Moryniu nagrodzi³a zespó³ zaproszeniem do dziêkujemy. 

M³odzi wykonawcy z Maszewa pochwaliæ siê mog¹ sporymi 
sukcesami. Mamy nadziejê, ¿e bêdzie ich jeszcze wiêcej.

GRAND PRIX dla Graziozo z Maszewa

"Z³ota Maska"  dla Teatru
Krzyk za eksPLoracjê

 Z okazji œwiêta maszewskij 
biblioteki, najstarsze dzieci z 
przedszkola odwiedzi³y Biblio-
tekê Publiczn¹ w Maszewie. 
Serdecznie powitane przez Pani¹ 
Dyrektor z³o¿y³y ¿yczenia, a 
tak¿e wykona³y piêkne rysunki 
przedstawiaj¹ce ulubionego 
bohatera literackiego.
Wys³ucha³y równie¿ czytanych 
przez pani¹ sekretarz gminy i 
miasta Maszewo fragmentów 
utworów dla dzieci.

Dzieñ
 bibliotekarza

Zakoñczenie roku szkolnego 
w Przedszkolu Miejskim w Maszewie
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Ju¿ po raz ósmy reprezentacje zawodników ze szkó³ 
podstawowych naszej gminy spotka³y siê na zawodach 
sportowych –VIII Gminnej Spartakiadzie klas I –III. Wzorem 
ubieg³ych lat nagrodami by³y: Puchar Burmistrz Maszewa za 
zajêcie I miejsca, Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej 
za zajêcie II miejsca i Puchar Dyrektora Szko³y w Ro¿nowie 
za zajêcie III miejsca. 
30 maja, punktualnie o godzinie 9.00 zabrzmia³ sêdziowski 
dzwonek, który oznajmi³ pocz¹tek rywalizacji. Otwarcia 
zawodów dokonali Pani Jadwiga Ferensztajn i Pan Adam 
Rojek. 
Oœmioosobowe dru¿yny klas I , II, III startowa³y w siedmiu 
konkurencjach: podanie pi³ki gór¹, podanie pi³ki do³em, 
sztafeta wahad³owa z przejœciem przez szarfê, bieg z kó³kiem, 
rzuty do celu i przeci¹ganie liny. 
Startuj¹cym towarzyszy³ g³oœny doping kole¿anek i kolegów 
oczekuj¹cych na swój udzia³ w zawodach. Odczuwaliœmy 
atmosferê niezwyk³ej rywalizacji. Walka by³a zaciêta i 
wyrównana. Sportowcy z wielkim zaanga¿owaniem 
wype³niali kolejne zadania, aby dostarczyæ punktów swojej 
dru¿ynie. Emocje siêgnê³y zenitu, gdy trzeba by³o przeci¹gaæ 
linê. Co si³  w rêkach i nogach ka¿dy stara³ siê przeci¹gn¹æ 

przeciwnika na swoj¹ stronê. 
Ostatecznie zwyciê¿yli uczniowie ze Szko³y Podstawowej 
w Dêbicach, na II miejscu znaleŸli siê uczniowie z Ro¿nowa, 
na III z Maszewa. 
Jednak tak naprawdê, nie by³o wa¿ne zwyciêstwo, lecz wola 
i chêæ startu w zawodach, wspólna zabawa i podnoszenie 
sprawnoœci fizycznej. 
Na zakoñczenie fundatorzy wrêczyli dru¿ynom puchary, 
pani dyrektor Bogumi³a Zasieczna –pami¹tkowe dyplomy. 
Podziêkowano opiekunom za perfekcyjne przygotowanie 
zawodników, samym sportowcom za ich wspania³¹ postawê 
podczas Spartakiady. 
Pani Burmistrz i Pan Przewodnicz¹cy obdarowali uczniów 
s³odkoœciami. 
Kolejna Spartakiada za rok!

VIII Gminna Spartakiada kl. I –III w Ro¿nowie
„Ruch jest w stanie zast¹piæ prawie ka¿dy lek, ale 
wszystkie leki razem wziête nie zast¹pi¹ ruchu”. 

Dr Wojciech Oczko

Na ulicy Wojska Pol-
skiego w Maszewie 
z n a l e z i o n o  r o w e r.  
Odnaleziony rower 
zabezpieczony zosta³ 
p r z e z  p o l i c j a n t ó w
z Posterunku Policji
w Maszewie. Wiêcej 
informacji pod nr tel. 91 
46 02 574. Poni¿ej 
zdjêcie znalezionego 
roweru.

KOMUNIKAT

W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem
naszej firmy poszukujemy absolwentów Gimnazjów 

chêtnych do odbycia praktyk w zawodzie STOLARZ

Firma WELET EUROPA sp. z o.o.
w MASZEWIE, ul. Polna 6

zatrudni uczniów na umowê o pracê
w celu przygotowania zawodowego

Staramy siê dotrzeæ do absolwentów Gimnazjów oraz 
uczniów Szkó³ Zawodowych, którzy chc¹ zdobyæ 
poszukiwany i ceniony na rynku pracy zawód STOLARZA.

Byæ mo¿e w Pañstwa regionie s¹ osoby poszukuj¹ce praktyk 
zawodowych. Mo¿e Pañstwa syn, wnuk czy kolega 
zastanawia siê nad wyborem Szko³y Zawodowej. Zwracamy 
siê z proœb¹ o udostêpnienie informacji o rekrutacji jak¹ 
prowadzi Welet Europa tym¿e osobom.
Po ukoñczeniu szko³y szansa na zatrudnienia w firmie
z d³ugoletnim doœwiadczeniem na rynku!

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem telefonu Dzia³u Kadr: (91) 418-77-38 wew. 25 lub 
osobiœcie: 72-130 Maszewo, ul. Polna 6 
w godzinach od 8.00 do 16.00.

Z powa¿aniem

Agnieszka Batorowska
G³. Specjalista ds. Kadr i P³ac 
Zak³ad Produkcyjny Welet w Maszewie

1 czerwca 2012 r. na terenie Stadionu Miejskiego w Maszewie 
zorganizowano gminne obchody Dnia Dziecka. W programie 
przygotowanym przez Oœrodek Kultury i Sportu w Maszewie, 
M³odzie¿ow¹ Akademiê Liderów Obywatelskich, Bibliotekê 
Publiczn¹ w Maszewie znalaz³y siê m. in.: recital 
iluzjonistyczny w wykonaniu Mistrza £ukasza Podymskiego, 
przedstawienie pt.”Królewna Œnie¿ka i siedmiu krasnolud-
ków”, gry i zabawy dla dzieci, zabawy z chust¹ Klanzy oraz 
turniej warcabowy. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³o malowanie 
twarzy oraz uwielbiany przez najm³odszych zamek dmuchany.

1 wrzeœnia bêdziemy obchodziæ Œwiêto Plonów . Tegoroczne 
do¿ynki bêd¹ mia³y miejsce w Ro¿nowie Nowogardzkim, 
gdzie ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy.

Do¿ynki Gminne

OFERTA PRAKTYK ZAWODOWYCH Dzieñ Dziecka
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 Rok Anno Domini 2012 rozpocz¹³ siê od 
dalekich wypraw w g³¹b Korony, aby do 
turnieju miêdzynarodowego zwanego Bitw¹ 
Narodów siê zakwalifikowaæ. Silna ekipa 
Roty Pieszej von Massow w sk³adzie: 
wachmajster S³awomir „Smolar” Smolar-
czyk, Piotr „Bestia” Pitura, równie¿ „Pitem” 
zwany, £ukasz „Kotwa” Kotwicki, Tomasz 
„Gandi” Garncarek oraz kilku wolnego 
autoramentu dobranych rycerzy pomorskich, 
wœród których najbardziej znany naszym 
czytelnikom z walk w maszewskich 
turniejach by³ Tomasz „Ryba” Rybak, 
wyruszy³a do Bêdzina i Warszawy, aby tam 
do owych zmagañ byæ zakwalifikowanym. 
Peregrynacje te sukcesem siê zakoñczy³y, 
gdy¿ nasza dru¿yna ósme miejsce w 
Polszcze zajê³a, lecz mimo tego do BN siê 
nie dosta³a. Jednak „Ryba” indywidualnie w 
tych nieoficjalnych mistrzostwach œwiata 
udzia³ wzi¹³, eliminacje krwi¹ w³asn¹ 
przyp³acaj¹c, choæ u niego to nie nowina. 
Z wiosn¹ (na pocz¹tku maja) na pierwszy 
tegoroczny turniej przez Krzy¿aków z 
Nidzicy w Prabutach na Warmii organizo-
wany znów wyruszyliœmy. Tutaj Pit zwany 
„Besti¹” w pojedynkach na miecz i tarczê 
zwyciê¿y³, pierœcieñ biskupa pomezañ-
skiego oraz s³awê wielk¹ dla siebie i 

21 kwietnia 2012 roku ju¿ po raz czwarty odby³a siê panorama 
teatralna O Z£OTE I SREBRNE MASKI BURMISRZA 
MASZEWA. 
Po raz kolejny skorzysta³y z naszego zaproszenia grupy teatralne 
dzia³aj¹ce przy szko³ach podstawowych Powiatu Goleniowskiego 
oraz powiatów oœciennych. Goœciliœmy dziewiêæ zespo³ów:
1. „CICHOSZA”- Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowogardzie -A. 
DE SAINT- EXUPERY „MA£Y KSI¥¯Ê”
2. Teatr „A TERAZ…” z M³odzie¿owego Domu Kultury w 
Stargardzie Szczeciñskim -IRENA BURZAWA- LEŒNA 
„OGRODOWE STRACHY”
3. "KURTYNA” ze Szko³y Podstawowej w Maszewie -
„DZISIEJSZA PANI DULSKA”
4. "SKRZATY” ze Szko³y Podstawowej w Chlebówku - na 
podstawie baœni Andersena „BRZYDKIE KACZ¥TKO”
5. ”BAJKOLUDKI” ze Szko³y Podstawowej w Pêzinie -
„DIAMENTOWY PA£AC”- scenariusz DOROTY NOWAK
6. Szko³a Podstawowa w Mostach - KL. III SP -„MI£OŒÆ, 
P R Z Y J A � Ñ ,  R O Z M O W Y  C Z Y … T E L E W I Z O R  
KOLOROWY, CZYLI DZIEÑ BEZ TELEWIZORA”
7. Klasa V teatralno-dziennikarska ze Szko³y Podstawowej nr 2 w 
Stargardzie Szczeciñskim -„JA NARCYZ” na bazie scenariusza 
AGNIESZKI BORODEJUK
8. ”C- JAK CELUJ¥CY”- Szko³a Podstawowa z oddzia³ami 
integracyjnymi nr 2 w Goleniowie -„JAK WYGL¥DA 
WIATR?”- na podstawie wierszy polskich poetów
9. ”ŒNIE¯YNKI” ze Szko³y Podstawowej w Parlinie -„ADAM I 
EWA
W uroczystoœci udzia³ wziê³o ok. 170 m³odych aktorów 13  
opiekunów grup, rodzice, zaproszeni goœcie.

Poziom przedstawieñ by³ 
bardzo wysoki, co sku-
tkowa³o d³ugimi obrada-

mi jury w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca- Pani Ewa Stancel- dyrektor Oœrodka Kultury i 
Sportu w Maszewie
 Cz³onkowie- Pani Jolanta Œlêzak- nauczyciel muzyki i instruktor 
chóru „KAWATINA” w Gimnazjum w Maszewie
 Pani Iwona Stefaniak- nauczyciel jêzyka polskiego w Gimnazjum 
w Maszewie
Pani Anna Giniewska- aktorka alternatywnego Teatru „Krzyk” 
dzia³aj¹cego od 2002 r. w Maszewie
Ostatecznie w poszczególnych kategoriach nagrodzono:
 1. Za indywidualnoœæ aktorsk¹- £ukasza z kl. III z Szko³y 
Podstawowej w Mostach
2. Za kostiumy- kl. V teatralno- dziennikarsk¹ ze Szko³y 
Podstawowej nr 2 w Stargardzie Szczeciñskim
3. Za charakteryzacjê- grupê KURTYNA ze Szko³y Podstawowej w 
Maszewie
4. Za scenografiê- zespó³ BAJKOLUDKI ze Szko³y Podstawowe w 
Pêzinie
SREBRN¥ MASKÊ BURMISTRZA MASZEWA- zespó³ 
ŒNIE¯YNKI ze Szko³y Podstawowej w Parlinie.
Z£OT¥ MASKÊ BURMISTRZA MASZEWA - zespó³ A 
TERAZ… z M³odzie¿owego Domu Kultury w Stargardzie 
Szczeciñskim.
 Za wy¿ej wymienione osi¹gniêcia nagrodami by³y statuetki. 
Pozosta³e grupy oraz wyró¿niaj¹cy siê w nich aktorzy zostali 
uhonorowani pami¹tkowymi maskotkami.
Wszystkie zespo³y otrzyma³y dyplomy uczestnictwa. W trakcie 
przerwy zorganizowany zosta³ ciep³y poczêstunek.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Pani Burmistrz za patronat i 
ufundowanie nagród, Pani Dyrektor i Pracownikom OKiS w 
Maszewie za wspó³pracê, a Szanownemu jury za wysi³ek podczas 
konkursu.

£ucja Kotwicka

IV PANORAMA TEATRALNA

maszewskiego Bractwa zdobywaj¹c. W 
turnieju ³uczniczym Marek „Rotmajster” 
Zasieczny miejsce ósme zdoby³, a 
Daria „Darka” £akoma pi¹te 
uzyska³a. Jednak tych wyczynów to 
nie koniec, gdy¿ nasze niewiasty – 
Joanna „Aœka” Maksymiuk pierwsz¹ 
lokatê, a „Darka” drug¹ w biegu dam 
zajê³y. Za dokonanie to bi¿uteriê 
otrzyma³y. Œwiêtowania i wiwatów z 
tak wielkich osi¹gniêæ by³o co nie 
miara. 
W czerwcu znów w drogê dalek¹ 
ruszyæ trzeba by³o, gdy¿ a¿ do 
Chorzowa szlak wiód³.  Tutaj 
„Smolar” i  „Pit” w walkach 
indywidualnych miejsce czwarte 
zajêli, ale stratê tê zwyciêstwem w 
walkach pi¹tek bohurtowych sobie 
powetowali. W turnieju ³uczniczym 
„Rotmaster” by³ szósty, a „Darka” 
jedenasta. I tê wyprawê do udanych 
zaliczyæ nale¿y, gdyby nie pewien 
doœæ dziwny cz³eczyna, pokutnik, 
jakiœ czy co, któren jeszcze nim 
jakikolwiek kur piaæ zamiarowa³, ju¿ 
po obozowisku z dzwonkiem i 
nawo³ywaniem do nawracania 
wêdrowa³...

Podsumowuj¹c rok ów (choæ to sezonu 
zaledwie pocz¹tek), w pamiêci Bractwa oraz 
potomnych jako czas przewag zapisany 
zostanie. 
W miejscu tym usilnie podziêkowaæ wypada 
Paniom dyrektorkom szkó³ z Maszewa i 
Dêbic za pomoc w owych wyprawach. Bez 
³askawie przez nie u¿yczonych pojazdów 
pewnie do owych peregrynacji by nie dosz³o. 

Informacyja o przewagach chwalebnych, tudzie¿ klêskach 
znakomitych (których z racji miejsca braku, wymieniaæ nie 
bêdziem), a tak¿e innych wiktoriach maszewskiego rycerstwa 
rzecz krótka
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15 czerwca 2012 roku Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadzi³ kontrolê i 
wizytacjê kompleksu boisk sportowych w Maszewie, zrealizowanych w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój 
wsi” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podczas kontroli nie stwierdzono 
¿adnych nieprawid³owoœci i uchybieñ. To kolejna pozytywna ocena inwestycji 
realizowanej przy udziale œrodków unijnych. Ca³kowity koszt realizacji 
zadania to kwota 627 245,48 z³ z czego 384 275 z³ to kwota dotacji.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów  Wiejskich:
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”

BUDZIESZOWCE
Czas powstania Budzieszowiec nie jest znany, prawdo-
podobnie wi¹¿e siê ze œredniowieczem. By³ to maj¹tek 
rycerski – stare lenno rodu v. Stettin. Od ok. po³. XVIII 
w³asnoœæ rodu Perband, póŸniej bardzo czêste zmiany 
w³aœcicieli (w tym rodów Flemingów, Belgów, Petersdorfów, 
Blankenburgów i innych). Od po³owy XIX w. w rêku rodziny  
Maas.
Budzieszowce sk³ada³y siê z maj¹tku rycerskiego oraz ma³ej  
wsi z 4 zagrodami ch³opskimi i jedn¹ zagrodnicz¹ (XVI w.). W 
konserwacji regulacji gruntów i wykupu ca³a w³asnoœæ 
ch³opska przesz³a ju¿ w XVIII stuleciu do maj¹tku.
W 1785 r. przeprowadzono – dziêki dotacji Króla Fryderyka II 
prace melioracyjne na wielk¹ skalê. Mia³o to istotne 
znaczenie, gdy¿ ziemie nale¿¹ce do Budzieszowiec le¿a³y na 
podmok³ym, przyjeziornym terenie.
W 1872 r. maj¹tek liczy³ 2442 mg gruntów, 9 budynków 
mieszkalnych, 2 rzemieœlnicze, ponadto m³yn wodny i wiatrak 
holenderski. Innych zabudowañ – wolnych od op³at 
czynszowych  by³o 21.  
Budzieszowce zwi¹zane by³y przynajmniej od XVIII w. z 
s¹siednimi Jaros³awkami poprzez wspólnego w³aœciciela. I tak 
np. koœció³ budzieszowiecki (wybudowany w XVI w) 
obs³ugiwa³ ludnoœæ Jaros³awek, w których z kolei by³a 
zagroda koœcielna oraz szko³a tak¿e dla dzieci z 
Budzieszowiec.
Na podstawie dostêpnych Ÿróde³ nie mo¿na przes¹dziæ, gdzie 
znajdowa³a siê g³ówna rezydencja. Za³o¿enie parkowe 
przemawia za Jaros³awkami, wielkoœæ folwarku i powi¹zanie 
z koœcio³em – za Budzieszowcami. Niewykluczone, ¿e 
rezydencje by³y w obu miejscowoœciach. 
W 1892 r. w³aœcicielem by³a rodzina Maas, folwark mia³ 603 
ha, ponadto nale¿a³ do niego m³yn wodny i krochmalnia.
Przypuszczalnie na prze³omie XIX/XX w. mia³y miejsce 
znacz¹ce zmiany; w 1905 r. jako w³aœciciel wymieniany przez 
Petersdorf, zaœ grunty folwarku zmniejszaj¹ siê do 155 ha. 
Zapewne czêœæ ziem sprzedano, tworz¹c na nich koloniê 
rolnicz¹. Do co najmniej 1920 r. nazwisko w³aœcicieli 
folwarku oraz wielkoœæ area³u pozostaj¹ bez zmian. Folwark 
okreœlany jest mianem resztówki. Ostatnie dane – z 1939 r. nie 
wymieniaj¹ ju¿ folwarku lecz jedynie „dawne gospodarstwo” 
o powierzchni 77 ha i 9 zabudowañ rolniczych (20 – 37 ha). 
Nie koreluj¹ one z informacjami zawartymi w innym Ÿródle z 
1932 r. mówi¹cym o istnieniu w Budzieszowcach 42 
budynków mieszkalnych oraz 258 mieszkañców. Liczby te s¹ 
zdecydowanie zawy¿one, nie maj¹ce potwierdzenia w 
aktualnej wielkoœci wsi, byæ mo¿e s¹ to dane ³¹czne dla 
Budzieszowiec i Jaros³awem. Po II wojnie œwiatowej wieœ 
rolników indywidualnych.  
Miejscowoœæ zlokalizowana miêdzy jeziorem Lechickim i 

Budzieszowice, bezpoœrednio na po³udn. – Zach. od 
Jaros³awek, od których oddziela ja tylko ciek ³¹cz¹cy oba 
jeziora. W latach 80 – tych XIX w. w folwark to dwa 
geometryczne, prostok¹tne za³o¿enia przedzielone drog¹. Na 
zapleczu wiêkszego wydzielony teren – nie maj¹cy jednak 
charakteru parkowego (byæ mo¿e ogród). W najbli¿szym 
s¹siedztwie od strony N – E koœció³ wraz z cmentarzem. Teren 
cmentarza usytuowany na wzniesieniu, schodz¹cym ostro w 
kierunku brzegu jeziora. Dwa budynki przypuszczalnie 
czworaki, s¹ ostatnimi komponentami za³o¿enia. Brak 
zabudowy o charakterze zagrodowym.
Wspó³czeœnie z dawnej zabudowy zachowa³ siê tylko 
koœció³, któremu towarzyszy w miejscu starej drewnianej 
dzwonnicy, nowoczesna dzwonnica murowana. Cmentarz 
jest nieczynny. Nagrobki z wyj¹tkiem jednego zlikwidowane; 
teren ogrodzony siatk¹. W obrêbie ogrodzenia oraz poza nim, 
w kierunku jeziora cenne okazy starodrzewu, w tym 
pomnikowy d¹b i œwierk.
Folwark nie istnieje. Budzieszowce rozbudowywa³y siê 
g³ównie na pocz¹tku XX w. w kierunku pó³nocno – 
zachodnim, wzd³u¿ szosy do Goleniowa. Znajduje siê tu 
kolonia w typie luŸnej rzêdówki, z zabudow¹ zagrodow¹ po 
zachodniej stronie drogi.
Zabudowa mieszkalna i gospodarcza bez znacz¹cych 
walorów kulturowych. Obiekty murowane, XX – wieczne. 
Konstrukcjê ryglow¹ reprezentuje jedynie budynek 
gospodarczy w zagrodzie nr 1 i stodo³a w zagrodzie nr 5.
Istotn¹ wartoœæ zabytkow¹ ma koœció³ i towarzysz¹ca mu 
zieleñ.
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Zawodnicy UKS Ratusz Maszewo rozpoczêli 
nowy sezon 2012.17.03.2012r startowaliœmy 
w Lasku Arkoñskim w Szczecinie podczas 
Mistrzostw Szkó³ Podstawowych i Gimna-
zjalnych.

Wyniki:
Szko³y Podstawowe:
kl.IV-dziewczêta-Weronika Fidos 1miejsce
kl.V-ch³opcy-Aleksy Daniluk 1miejsce, 
Szymon £akomy 2 miejsce 
kl.VI-ch³opcy-Jakub Pawlik 3 
miejsce
Gimnazjum:
ch³opcy-Bart³omiej Wró-
blewski 4 miejsce dziewczêta-
Paulina £akoma 1miejsce
01.04.2012-Gniezno Puchar 
Thule MTB XC
ka t . ¿ak -Aleksy  Dan i luk  
1miejsce, Szymon £akomy 
3 m i e j s c e  k a t .  j u n i o r  
(dziewczyny œciga³y siê o 
kategoriê wy¿ej do lat 18)-
Paulina £akoma 3 miejsce, 
Marika Kuczyñ-ska  5 miejsce.
W kwietniu œcigaliœmy siê za 

Kolarski sezon 2012
zachodni¹ granic¹ .
15.04.2012- Berlin Kryterium Kolarskie:
kat.U-15 ch³opcy-37 miejsce Bart³omiej 
Wróblewskikat.U-15 dziewczêta- 37 miejsce 
Paulina £akoma  kat.U-13 ch³opcy- 5 miejsce 

Szymon £akomy.
22.04.2012-Marlow Kryterium Kolarskie:
kat.U-15, 7 miejsce Bart³omiej Wróblewski, 

W czerwcu br. na pla¿ê przy Jeziorze 
Maszewskim dowieziono  siedem 
przyczep piasku pla¿owego. Teren 
wokó³ pla¿y zosta³ oczyszczony a 
piasek rozplantowany. Na zlecenie 
Urzêdu Miejskiego w Maszewie 
wykonane zosta³y te¿  badania 
czystoœci wód pod k¹tem przyda-
tnoœci do k¹pieli. Badania wykaza³y, 
¿e do czystoœci biologicznej wody 
nie ma ¿adnych zastrze¿eñ.  Przypo-
minamy jednak, ¿e pla¿a jest 
niestrze¿ona, st¹d  prosimy o 
rozwagê, aby wypoczynek nad wod¹ 
by³ bezpieczny i zakoñczy³ siê 
szczêœliwie.

Pla¿a jak nowa

Dnia 16 czerwca 2012 w mieœcie 
partnerskim Loitz odby³y siê rozgrywki 
sportowe w pi³ce no¿nej.  W rozgrywkach 
uczestniczy³a  dru¿yna Ludowego Klubu 
Sportowego Masovia Maszewo. Po 
zaciêtej ale sportowej walce, maszewscy 
pi³karze  zajêli czwarte miejsce. 

25 jednostek Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych uczestniczy³o w sobotê, 9 
czerwca 2012 roku, w Powiatowych 
Zawodach Sportowo – Po¿arniczych,  które 
odby³y siê na stadionie OSiR w Goleniowie.
W zawodach tych wziê³y udzia³ wszystkie  
jednostki z terenu Gminy Maszewo: OSP 
Maszewo,  OSP Ja ros ³awki ,  OSP 
Przemocze, OSP Nastazin, OSP Dêbice, 
OSP Bagna, OSP Ro¿nowo. Spoœród nich 
najlepiej wypadli stra¿acy z Maszewa, 
którzy uplasowali siê na trzecim miejscu. 
Czwarte miejsce zdoby³a OSP w Ro¿nowie. 
Pierwsze miejsce wywalczyli stra¿acy z 
Wêgorzy, drugie z Rurzycy. 

21 miejsce Paulina £akoma, 22 miejsce 
Marika Kuczyñska- dziewczyny œciga³y siê 
razem z ch³opakami kat. U-13, 1 miejsce 
Szymon £akomy.
Wyœcigi majowe rozpoczêliœmy od Pucharu 
Polski w Górzycy.
12.05.2012-Górzyca-Puchar Polski Jazda 
Indywidualna na czas juniorka m³odsza- 42 
miejsce Paulina £akoma m³odzik- 24 miejsce 
Bart³omiej Wróblewski.
13.05.2012-Górzyca-Puchar Polski ze Startu 
wspólnego juniorka m³odsza-32 miejsce 
Paulina £akoma  m³odzik- 21 miejsce 
Bart³omiej Wróblewski  ¿ak- 1 miejsce 
Szymon £akomy.
19.05.2012-Poznañ-Kryterium Kolarskie
juniorka m³odsza- 1 miejsce Paulina £akoma, 
3 miejsce Marika Kuczyñska m³odzik- 2 
miejsce Bart³omiej Wróblewski
21.05.2012-Nowogard-Kryterium Kolarskie
m³odzik- 11 miejsce Bart³omiej Wróblewski, 
12 miejsce Marika Kuczyñska, 15 miejsce 
Jakub Pawlik, 18 miejsce Paulina £akoma.
¿ak- 1 miejsce Szymon £akomy,
03.06.2012-Chojna-Wyœcig Olimpijczyków
juniorka m³odsza- 1 miejsce Paulina £akoma, 
2 miejsce Marika Kuczyñska junior m³odszy- 
9 miejsce Bart³omiej Wróblewski ¿ak- 1 
miejsce Szymon £akomy.
W Szczecinie na Torze kolarskim rozgrywana 
jest Torowa Liga Kolarska, obecnie jesteœmy 
po 7 z 13 edycji. W trzech kategoriach 
wiekowych jesteœmy liderami i zadaniem 
zawodników jest dowieŸæ te pozycje do 
koñca.

Grali w Niemczech

Stra¿acy 
na podium

Pami¹tkowe zdjêcie z Ryszardem Szurkowskim



WA¯NE NUMERY TELEFONÓW' '
URZÊDY:

PLACÓWKI WYCHOWAWCZO - 

OŒWIATOWE:

Urz¹d Miejski w Maszewie,
Pl. Wolnoœci 2, 72-130 Maszewo,
tel. 91 402 33 80, 91 418 78 43,
fax 91 418 75 06

Oœrodek 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

Zak³ad Komunalny, ul. Szkolna 8,
72-130  Maszewo, tel. 91 418 75 04

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,
Plac Wolnoœci 2, 72-130 Maszewo,
tel.  91 418 77 05

Urz¹d Pocztowy w Maszewie,
ul. Wojska Polskiego 9,
tel.  91 418 75 50

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

Bank Spó³dzielczy w Goleniowie,
Oddzia³ 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. Jednoœci Narodowej 25,
72-130 Maszewo,
tel./fax 91 418 76 08

Szko³a Podstawowa w Ro¿nowie,
72-130 Maszewo, 
tel./fax 91 407 11 25

Szko³a Podstawowa w Dêbicach
im. Janusza Kusociñskiego,
72-130 Maszewo
tel./fax 91 419 11 95

Szko³a Podstawowa w Maszewie
im. Adama Mickiewicza,
ul. Jednoœci Narodowej 7,
72-130 Maszewo, tel. 91 418 76 10

Gimnazjum w Maszewie
im. Jana Paw³a II, ul. Szkolna 14,
72-130 Maszewo,
tel./fax 91 418 73 25

Ognisko Przedszkolne Towarzystwa 
Przyjació³ Dzieci w Dêbicach
 Dêbice 29, 72-130 Maszewo,

Przedszkole Niezapominajka
ul. Okrzei 10a, 72-130 Maszewo,
tel. 662 027 472

Indywidualna Praktyka 
Stomatologiczna, Gabinet 
Stomatologiczny, 72-130 Maszewo,
ul. 1. maja 17, tel. 91 418 77 58

Indywidualna Praktyka 
Stomatologiczna, 72-130 Maszewo,
ul. Kiliñskiego 5, tel. 91 418 75 73 

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

Praktyka Stomatologiczna, Szko³a 
Podstawowa w Dêbicach, 
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 Pa³ac 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

£owisko w Jaros³awkach,
pole namiotowe, camping,
REZERWACJE Krzysztof G³owacki
tel. 604 370 565, Kazimierz G³owacki 
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 
M³yñskie" w Maszewie,
ul. Jednoœci Narodowej,
tel. +48 509 553 194

Pizzeria "Pod Baszt¹",

ul. Wojska Polskiego 54/2 
tel. 508 245 475

"Cafe 3 i pó³", 
ul. Jednoœci Narodowej
tel. 509 250 937

EDI – ma³a gastronomia
Edyta Maœlak, Maszewo
tel. 608 055 404

BAZA GASTRONOMICZNA

I NOCLEGOWA:

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

72-130 Maszewo,

72-130 Maszewo

Ognisko Przedszkolne Towarzystwa 
Przyjació³ Dzieci w Dar¿u
Dar¿ 9b, 72-130 Maszewo,
tel. 91 43 45 128

Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych,
ul. Jednoœci Narodowej 6,
72-130 Maszewo, tel./fax 91 418 76 54

Apteka œw. Brata Alberta,
72-130 Maszewo,
ul. Jednoœci 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 œwiêta pe³ni dy¿ur 
pod nr tel. 91 418 79 74

Apteka p. A. Kurzaj,
72-130 Maszewo,
ul. Jednoœci 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 œwiêta pe³ni dy¿ur 
pod nr tel. 608 662 345

Niepubliczny Zak³ad Opieki 
Zdrowotnej, 72-130 Maszewo,
ul. Kiliñskiego 5, tel. 91 418 75 99

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

Dr Adrianna Stenka,
tel. 91 431 73 54, Godziny przyjêæ: pon, 
œr, 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 œwiêta i dni wolne 
od pracy dy¿ur pe³ni szpital
w Goleniowie (dawna poradnia 
chirurgiczna), tel. 91 466 43 61, 
91 466 43 64

Indywidualna Specjalistyczna 
Praktyka Lekarska Edward ¯ytka, 
Dêbice 58, tel. 91 419 11 19,
 kom. 606 250 960,
Godziny przyjêæ:
pon - pt: 8:00 - 18:00,
wizyty domowe: 13:00 - 15:00.
Poza godzinami przyjêæ oraz w dni wolne 
od pracy nale¿y zg³aszaæ siê
w ambulatorium szpitala w Nowogar-
dzie, tel. 91 392 13 56 
oraz 91 392 18 00 wew. 164

Œrodowiskowe ogniska wychowawcze 
TPD:
Czynne od pn.-pt. w godz.:13:00-18:00:
w Maszewie, Dar u i Bielicach.

Œwietlice Œrodowiskowe:
Czynne wt. i czw. w godz. 16:00-18:00:
- w Dêbicach, Korytowie, Nastazinie, 
Radzanku, Bagnach. W Sokolnikach 
czynne we wt. i œr. godz.16:00-18:00.
W Jenikowie czynne w  pon. w godz. 
15:00-17:00 i czw. 15:30-17:30.

¿

APTEKI:

PLACÓWKI OPIEKI 
MEDYCZNEJ



WAKACJE W GMINIE MASZEWO 2012WAKACJE W GMINIE MASZEWO 2012
Data Nazwa imprezy Organizator

2,4,6,9,11,13,16,8,20,23,25,27,30.07.2012

02-23.07.2012
03.07.2012

4-17.07.2012

5,10,12,19,24,26.07.2012

05.07.2012

07.07.2012 

10.07.2012 

11.07.2012 

12.07.2012 

14.07.2012 

17.07.2012 

17.07.2012 

19.07.2012 

21.07.2012 

23-31.07.2012 

24.07.2012 

25.07.2012 

26.07.2012 

28.07.2012 

30-18.07.2012 

31.07.2012 

01-06.08.2012 

02.08.2012 

04-07.08.2012 

08-14.08.2012 

10-11.08.2012 

17.08.2012  

18-19.08.2012  

24.08.2012   

25.08.2012   

27-31.08.2012   

29-31.08.2012   

01.07 – 31.08.2012   

02.07 – 13.07.2012   

Projekcja bajek i filmów

Maszewska Liga Pi³ki No¿nej 2012
Letni turniej warcabowy

Prace rêczne dla dzieci i m³odzie¿y

„Z gitar¹ w plener” - warsztaty

„Zróbmy kó³ka dwa i zabawa trwa” – zabawy ruchowe dla dzieci

„Sport to zdrowie” – impreza plenerowa

Konkurs plastyczny „Kartka z wakacji”

Wycieczka rowerowa

Przez zabawê do wiedzy – krzy¿ówki, rebusy, ³amigówki

Wycieczka rowerowa z ogniskiem

„Maszewiada” – turniej dru¿ynowy

Cudze chwalicie swego nieznacie czyli geografia turystyczna Polski

Klub Lisa Czytalisa

Turniej Koszykówki dla wszystkich

Warsztaty rêkodzielnicze dla dzieci i m³odzie¿y

S³owem i Pêdzlem – zajêcia literacko plastyczne

Rodzinna wycieczka rowerowa z ogniskiem

I Ty zostañ po³awiaczem ksi¹¿kowych pere³ek

„Lato na weso³o” – impreza plenerowa

Turniej tenisa sto³owego

Turniej badmintona

Warsztaty fotograficzne zakoñczone konkursem

Podchody – Wakacje z detektywem pozytywk¹

Plener Malarski zakoñczony wystaw¹

Zabawy z modelina, glin¹ i nie tylko - warsztaty

„ŒredniowieCzuj”

Turniej badmintona

Warsztaty graffiti dla wszystkich

Turniej pi³ki siatkowej

„Po¿egnanie lata” – impreza plenerowa

„Coœ z niczego”- warsztaty dla dzieci

Projekcja bajek i filmów

Dêbice – Boiska Sportowe ORLIK

Pó³kolonia ( I turnus) Wyjazd do kina, wyjazd nad morze, piesze wycieczki, gry zabawy integracyjne

OKiS

OKiS

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

OKiS

Biblioteka Publiczna

OKiS

OKiS

OKiS, Stowarzyszenie Piesza Rota Von Massow, Teatr Krzyk, MALO, Wolontariat

OKiS, MALO

OKiS, MALO

OKiS

OKiS

OKiS, Wolontariat, MALO

OKiS, Wolontariat, MALO

OKiS, Wolontariat, MALO

OKiS

Œrodowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Maszewie

Szko³a Podstawowa w Dêbicach

OKiS

Biblioteka Publiczna

16.07–27.07.2012

30.07-10.08.2012

20.08-31.08.2012

05.07.2012

Œwietlice œrodowiskowe w: Bagnach, Dêbicach,
Korytowie, Nastazinie, Sokolnikach, Radzanku

02.07.2012

03.07.2012 

04.07.2012 

05.07.2012 

06.07.2012 

09.07.2012 

10.07.2012 

12.07.2012 
13.07.2012 

16.07.2012 
17.07.2012 

18.07.2012 

19.07.2012 

20.07.2012 

23.07.2012 

24.07.2012 

25.07.2012 

26.07.2012 

27.07.2012 

30.07.2012 

31.07.2012 

20 – 31.08.2012

Œrodowiskowe Ognisko Wychowawcze
TPD w Bielicach   

Kolonia w Grzybowie

Pó³kolonia ( II turnus) Wyjazd do kina, wyjazd nad morze, piesze wycieczki, gry zabawy integracyjne

Drzwi otwarte

Wyjazd nad Jezioro Iñsko (uczniowie gimnazjum)

Zajêcia w œwietlicach w ramach obowi¹zuj¹cych harmonogramów, 2 wycieczki
 - kontakt z opiekunami œwietlic 

Powitanie Wakacji (ognisko, gry, zabawy sportowe)

Dzieñ kulinarny

Bezpieczeñstwo w trakcie wakacji (poznawanie znaków ostrzegawczych, gry i zabawy)

Dzieñ sportu (gry dru¿ynowe)

Rajd pieszych

Turniej w pi³kê no¿n¹ i siatkówkê
„Nocowanie w placówce” po³¹czone z seansem filmowym UWAGA! godz. 17-22
Zbiórka ¿ywnoœci dla zwierz¹t (pomoc dla schroniska zwierz¹t w Stargardzie Szczeciñskim)

Wyjazd do schroniska dla zwierz¹t do Stargardu Szczeciñskiego

Dzieñ piêknoœci
Bajkolandia – turniej bajkowy

Dance – taniec ( nauka breakdance) 

Dzieñ do dyspozycji dzieci 

Wyjazd nad morze ( wraz z rodzicami za odp³atnoœci¹)

Spacer do Maszewa ( zapoznanie z zabytkami i legend¹ o Maszewie)

Przedstawienie dla mieszkañców Dar¿a

„Dzieñ ³asucha” (przygotowywanie deserów)

Rajd rowerowy

Piesza wycieczka nad jezioro

Maraton  Bajkowy

Dyskoteka po¿egnalna

Placówka bêdzie czynna od godz. 13.30 – 18.00, zajêcia wed³ug codziennego
harmonogramu pracy

Zajêcia w œwietlicy: 01.07-10.08.2012 – godz.:9.30-15.30
20.08-31.08. – wed³ug codziennego harmonogramu pracy

Œrodowiskowe Ognisko
Wychowawcze TPD
w Maszewie

Gimnazjum w Maszewie

GKRPA w Maszewie

Œrodowiskowe Ognisko
Wychowawcze TPD
 w Dar¿u ( lipiec 2012
placówka czynna
od godz. 10-14.30)

Œrodowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Bielicach   
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