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          W Polsce Œwiêta Bo¿ego Narodzenie to piêkna tradycja, która pod wzglêdem kulturowym stanowi 
wyj¹tek na skalê europejsk¹. To czas radoœci, pojednania i oczekiwania. Czekamy z nadziej¹, ¿e Bo¿e 
Narodzenie przyniesie do naszych domów pokój, mi³oœæ i wzajemne wybaczenie.
         W imieniu w³asnym, radnych Rady Miejskiej oraz pracowników Urzêdu Miejskiego 
w Maszewie pragniemy z³o¿yæ Pañstwu ¿yczenia spokojnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, uwolnionych od 
codziennego poœpiechu i niepokoju. ¯yczymy Œwi¹t, które wype³ni¹ rodzinne domy zapachem choinki, a 
serca pokojem i wzajemn¹ ¿yczliwoœci¹.
        Niech Nowy Rok 2013 przyniesie Pañstwu to, co najwa¿niejsze: dobre zdrowie, mi³oœæ najbli¿szych, 
¿yczliwych przyjació³ oraz spe³nienie wszelkich ¿yciowych planów i zamierzeñ.

Szanowni Pañstwo,  Mieszkañcy Miasta i Gminy Maszewo
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Drodzy Czytelnicy - nim siê obejrzeliœmy 
min¹³ kolejny rok.  Koniec roku to czas podsumowañ, a 
tak¿e prognoz na przysz³oœæ. Pomimo kryzysu i 
skromnego bud¿etu, uda³o siê zrealizowaæ 
najwa¿niejsze zadania w 2012 r. W trosce o œrodowisko 
naturalne wybudowano kanalizacjê w ramach zadania: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-t³ocznej 
Dar¿-Maszewo, Dêbice-Maszewo”. Trwa przebudowa 
oczyszczalni œcieków w Maszewie oraz trzeci etap 
zadania „Usuwanie wyrobów zawieraj¹cych azbest z 
terenu Gminy Maszewo”. Mieszkañcy gminy Maszewo 
mog¹ równie¿ skorzystaæ z dofinansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni œcieków. 

W 2012 r. dziêki pozyskanym funduszom 
europejskim wykonano remonty œwietlic wiejskich w 
miejscowoœciach: Jaros³awki, Nastazin, Przemocze i 
Sokolniki, a tak¿e rozpoczêto budowê œwietlicy 
wiejskiej w Maciejewie oraz utworzono place zabaw w  
Przemoczu, Pogrzymiu i Radzanku. 

Wa¿ne dla gminy s¹ równie¿ inwestycje 

wp³ywaj¹ce na poprawê stanu 
dróg. Dziêki dofinansowaniu 
wybudowano drogê w miejsco-
woœci Dar¿. Zosta³y równie¿ 
z³o¿one kolejne wnioski na 
budowê dróg gminnych w m. 
D¹browica i w Maszewie ( na 
odcinku od firmy Welet do ul. 
Nowogardzkiej). I to tylko 
niektóre inwestycje, które uda³o 
siê zrealizowaæ w koñcz¹cym siê 
roku.

W przysz³ym roku czeka 
nas przebudowa skrzy¿owania 
dróg wojewódzkich nr 106 i 113 w miejscowoœci 
Maszewo (rondo).

Wszystkim Czytelnikom ¿yczê, aby rok 2013 by³ 
lepszy od roku 2012 i aby ka¿dy z Was doœwiadczy³ w 
tym roku wiele dobrych i pozytywnych prze¿yæ. 

Szczêœliwego Nowego Roku!!!! 

Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn

Miêdzynarodowy sukces m³odego 
mieszkañca Maszewa

Karol 
Wiatrowski

PODZIÊKOWANIA DLA FIRMY 
„KIGAR” 

Z GOLENIOWA

Drodzy mieszkañcy Masze-
wa informujemy, i¿ dnia 
13.01.2013 r. po raz XXI 
zagra w ca³ej Polsce Wielka 
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomo-
cy. Cel na który zostan¹ 
przeznaczone zebrane pie-
ni¹dze to ,, Ratowanie ¿ycia 
dzieci i godna opieka medy-
czna seniorów''. W naszym 
mieœcie Orkiestra zagra po raz XV. Serdecznie 
zapraszamy w przysz³ym roku w niedzielne popo³udnie 
na Rynek Miejski w Maszewie. Osoby, które chcia³yby 
siê zaanga¿owaæ przy ogranizacji WOŒP-u w Maszewie, 
informujemy, i¿ siedzib¹ sztabu jest Oœrodek Kultury i 
Sportu w Maszewie, a szefem sztabu jest p. Ewa Stancel. 

Karol Wiatrowski (12 lat - uczeñ I 
k l a s y  G i m n a z j u m  S z c z e c i n  
International School w Szczecinie), 
mieszkaniec Maszewa zosta³ laure-
atem miêdzynarodowego konkursu 
plastycznego na kartkê bo¿onaro-
dzeniow¹ organizowanego przez 
miêdzynarodowe instytucje z sie-
dzib¹ w Szczecinie: 
- Dowództwo NATO (Dowództwo 
Wi e l o n a r o d o w e g o  K o r p u s u  
Pó³nocny - Wschód w Szczecinie i - 
Szczecin International School w 

Szczecinie. Konkurs by³ organizowany w dwóch kategoriach: 

szko³y podstawowe i szko³y ponadpodstawowe, a wyniki 
og³oszono 20.11.2012 r.. Karol Wiatrowski zaj¹³ III miejsce w 
kategorii szkó³ ponadpodstawowych w konkursie, którego 
tematem przewodnim by³a: CHOINKA BO¯ONA-
RODZENIOWA. Rozdanie nagród przy udziale przed-
stawiciela NATO i SIS odbêdzie siê w czasie przedstawienia 
bo¿onarodzeniowego przygotowanego przez uczniów i 
nauczycieli miêdzynarodowej szko³y SIS. Nagrodzone prace, 
zostan¹ wydrukowane przez NATO jako kartki œwi¹teczne oraz 
z ¿yczeniami od NATO zostan¹ wys³ane do 200 ró¿nych miejsc 
na œwiecie, to osi¹gniêcie, z którego ka¿dy mo¿e byæ dumny. 
Wœród kartek œwi¹tecznych rozes³anych do 200 ró¿nych miejsc 
na œwiecie bêdzie równie¿ kartka Karola.
GRATULACJE!

Firma KIGAR z Goleniowa, której w³aœcicielem jest 
Pan Piotr Œliwiñski, œwiadczy us³ugi transportowe w 
ramach zadañ realizowanych przez Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej z Maszewa. Wspó³praca z firm¹ rozpoczê³a siê 
w 2010 roku i z zadowoleniem trwa do chwili obecnej. 
Sk³adamy serdeczne podziêkowania firmie Pana Piotra za 
dotychczasow¹, bezinteresown¹ pomoc, solidnoœæ, 
wiarygodnoœæ, która w pe³ni przygotowana jest do 
kompleksowego wykonywania zadañ transportowych. 
Us³ugi Pana Piotra zawsze zosta³y wykonane zgodnie z 
naszymi za³o¿eniami i w wyznaczonych harmonogramem 
terminach, dziêki czemu wspó³praca ta przebiega³a 
rzeczowo i przyjemnie. Dziêkujemy firmie KIGAR jako 
doskona³emu partnerowi do wspó³pracy. ¯yczymy firmie 
wielu nowych klientów i sukcesów !

Kierownik i Pracownicy 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Maszewie

WOŒP - MASZEWO 2013

Niech dobre anio³y bêd¹ z Wami. 



3

BEZP£ATNY ANGIELSKI W BIBLIOTECE
Dzieci w wieku 6-12 lat w Bibliotece Publicznej Miasta 
i Gminy w Maszewie mog¹ bezp³atnie uczyæ siê 
angielskiego. Rusza kolejna edycja bezp³atnego, 
komputerowego kursu FunEnglish.pl. £¹czy on 
naukê i zabawê – sk³ada siê z kilkuset gier, piosenek 
karaoke, filmów, fotolekcji i æwiczeñ. Dzieci 
korzystaj¹ z niego samodzielnie – potrzebny jest im 
tylko komputer z dostêpem do Internetu. 
Z kursu FunEnglish.pl w naszej bibliotece skorzysta³o 
do tej pory 20 dzieci. Ucz¹ siê tu angielskiego tak, jak 
lubi¹ – za pomoc¹ multimediów. FunEnglish.pl 
tworzy sytuacje komunikacyjne i sprawia, ¿e dzieci 
mówi¹ i myœl¹ w jêzyku angielskim. Wystarczy, aby 
dziecko uczy³o siê w bibliotece dwa razy w tygodniu 
przez nieca³¹ godzinê, aby w ci¹gu kilku miesiêcy 
mo¿na by³o zobaczyæ pierwsze efekty nauki.
Kurs sk³ada siê z szeœciu bloków podzielonych na 11 
podrozdzia³ów. W sk³ad ka¿dego podrozdzia³u 
wchodzi gra edukacyjna, krótki film, piosenka 
karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 20 æwiczeñ. Po 
przejœciu przez wszystkie bloki dziecko zapozna siê z 
prawie tysi¹cem zwrotów przydatnych w 90% 
sytuacji komunikacyjnych. Ca³y kurs zajmuje oko³o 
dziewiêciu miesiêcy, a po jego zakoñczeniu ka¿de 
dziecko otrzyma specjalny certyfikat.
Biblioteka otrzyma³a dostêp do kursu bezp³atnie, 
dziêki udzia³owi w projekcie „FunEnglish w 
bibliotece”. Kurs FunEnglish.pl, a tak¿e kurs 
angielskiego dla doros³ych angielski123.pl, 
bezp³atnie oferuje wszystkim bibliotekom publicznym 
firma Funmedia. 

Informacji na temat komputerowego kursu 
FunEnglish.pl udziela: 
Wies³awa Karwowska, 
e-mail: bibliotekamaszewo@op.pl
tel. 914187658

W dniu 29 paŸdziernika 2012r. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Maszewie 
zawar³ z Bankiem ¯ywnoœci w Nowych Bielicach umowê na przekazywanie 
gotowych artyku³ów spo¿ywczych w ramach programu „Dostarczanie 
¿ywnoœci dla najubo¿szej ludnoœci Unii Europejskiej 2012”. Pierwsza transza 
¿ywnoœci w iloœci 22 tony zosta³a skierowana do 1056 mieszkañców naszej 
Gminy w dniu 29 paŸdziernika 2012r. natomiast druga transza w iloœci 21 ton, 
do 1216 osób – w dniu 19 listopada 2012r. W asortymencie znalaz³y siê 
nastêpuj¹ce produkty: d¿em, groszek z marchewk¹, kasza gryczana, klopsiki 
w sosie pomidorowym, m¹ka pszenna, makaron œwiderki, mleko, ry¿ bia³y, 
olej rzepakowy, p³atki kukurydziane, cukier. Pomoc zosta³a skierowana 
nieodp³atnie do osób i rodzin najubo¿szych, spe³niaj¹cych kryteria ustawy o 
pomocy spo³ecznej.
¯ywnoœæ dostarczana jest dziêki ogromnej ¿yczliwoœci i bezinteresownoœci 
Pana Piotra Œliwiñskiego – w³aœciciela firmy „KIGAR” z Goleniowa, który 
nieodp³atnie œwiadczy us³ugê transportow¹. Logistycznie, przy rozdziale 
¿ywnoœci, wsparcia udzielili So³tysi So³ectw Gminy Maszewo. Przy realizacji 
zadania wspó³pracê z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej podjêli pracownicy 
Oœrodka Kultury i Sportu w Maszewie, Przedszkola Miejskiego w Maszewie, 
Zak³adu Komunalnego w Masze-
wie oraz M³odzie¿owa Akademia 
Liderów Obywatelskich. 

¯YWNOŒÆ DLA NAJUBO¯SZYCH

 MIESZKAÑCÓW GMINY MASZEWO

Tegoroczne obchody Narodowego Œwiêta Niepo-
dleg³oœci, podobnie jak w latach poprzednich 
rozpoczê³a  Msza Œwiêta za ojczyznê, po której 
uczestnicy obchodów, prowadzeni przez orkiestrê dêt¹ 
Wood&Brass Band ,przemaszerowali na cmetarz gdzie 
przedstawiciele w³adz miasta, szkó³ i organizacji, pod 
pami¹tkowym obeliskiem z³o¿yli wi¹zanki kwiatów i 
zapalili znicze. Jako pierwsi, kwiaty sk³adali 
maszewscy kombatanci.
Burmistrz Jadwiga Ferensztajn w swoim wyst¹pieniu 
mówi³a o radoœci z jak¹ tê rocznicê powinniœmy 
obchodziæ ale mówi³a te¿ o wdziêcznoœci, któr¹ winni 
jesteœmy wszystkim tym, którzy o woln¹ Polskê, w 
ró¿nych miejscach i w ró¿nym czasie walczyli. 
Wszystkich uczestników obchodów zaprosi³a do hali 
sportowej na czêœæ artystyczn¹. Kto z zaproszenia 
skorzysta³ z pewnoœci¹ nie ¿a³owa³. Gromkimi 
brawami nagrodzony zosta³ tam wystêp orkiestry dêtej 
pod batut¹ Krzysztofa Sypienia, z zainteresowaniem i 
uwag¹ wys³uchano te¿ i obejrzano program 
przygotowany przez maszewsk¹ m³odzie¿ i seniorów. 
By³a to lekcja historii w pigu³ce, któr¹ prowadzi³ Marek 
Zasieczny. Lekcja, której tematem by³a walka o 
niepodleg³oœæ. Œwietna narracja prowadz¹cego i  
ciekawa oprawa muzyczna sprawi³y, ¿e wiedza 

na tej wyj¹tkowej lekcji z pewnoœci¹ u 
niejednego z widzów pozostanie w pamiêci na d³u¿ej.
przekazana 

Œwiêto Niepodleg³oœci
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Informacja o projektach  realizowanych w 2012 roku

 przy udziale œrodków zewnêtrznych.

Podziêkowania dla osób dobrej woli
Sk³adamy serdeczne podziêkowania za 
ofiarowan¹ i bezinteresown¹ pomoc przy 
odbudowie domu po po¿arze, zarówno tê 
finansow¹, materialn¹ jak i pracê fizyczn¹ oraz 
dobre s³owo.
Wszystkim naszym Darczyñcom ¿yczymy 
przede wszystkim du¿o zdrowia, oraz by na 
swojej drodze spotkali ludzi o tak wielkim sercu 
jak oni sami.

Rodzina Radawiec

 Trwa realizacja inwestycji pn. „Przebudowa 
oczyszczalni œcieków w Maszewie”  w ramach dzia³ania 
„Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej” 
objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013” oraz „Budowa œwietlicy wiejskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu w Maciejewie w ramach 
dzia³ania Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju PROW na 
lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadaj¹ warunkom 
przyznania pomocy w ramach dzia³ania „Odnowa i rozwój 
wsi”. Trwa równie¿ zadanie w ca³oœci finansowane ze 
œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska                       
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pn. „Usuwanie wyrobów 
zawieraj¹cych azbest z terenu Gminy Maszewo - etap III".
Z³o¿ono wnioski na:
? - Budowê hali sportowej  w Maszewie” do Ministra Sportu 
i Turystyki.
? - Wykonanie placu rekreacyjno – sportowego w 
miejscowoœci Wa³kno” w zakresie ma³ych projektów w 
ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie lokalnych strategii 
rozwoju PROW 2007-2013
- Przebudowê drogi gminnej przez miejscowoœæ D¹browica 
w ramach Programu Wieloletniego pod nazw¹ 
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG 
LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEÑSTWO – 
DOSTÊPNOŒÆ – ROZWÓJ. 
- Przebudowê drogi gminnej – dojazd do gruntów rolnych 
dz. nr 271 obrêb Wis³awie” wniosek o przyznanie dotacji ze 
œrodków bud¿etu Województwa Zachodniopomorskiego, 
pochodz¹cych z tytu³u wy³¹czenia gruntów z produkcji 
rolniczej.
 Zakoñczono realizacjê zadania pn.: „Remonty 
œwietlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w 
miejscowoœciach: Jaros³awki, Nastazin, Przemocze oraz 
Sokolniki w ramach Wdra¿ania lokalnych strategii rozwoju 
PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadaj¹ 
warunkom przyznania pomocy w ramach dzia³ania Odnowa 
i rozwój wsi. Koszty ca³kowite  inwestycji to kwota: 321 
724,20 z³, z czego 208 926,00 z³ to kwota dofinansowania.
 Zakoñczono równie¿ realizacjê operacji pn.: 
„Urz¹dzenie placów zabaw w miejscowoœciach Pogrzymie i 
Radzanek” oraz „Utworzenie placu zabaw w miejscowoœci 
Przemocze” w ramach dzia³ania wdra¿anie lokalnych 
strategii rozwoju objêtego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013”. Ca³kowite wydatki to 
kwota: 53 652,60 z³, z czego 30 534,00 z³ to kwota 
dofinansowania. 

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Maszewie pozyska³ 
œrodki pozabud¿etowe na realizacje ustawowych zadañ, w 
ramach których realizuje projekt systemowy pn.: „Z 
bezradnoœci do aktywnoœci” wspó³finansowany ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita³ Ludzki Priorytet VII Promocja 
Integracji Spo³ecznej Dzia³anie 7.1 Rozwój i  
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia³anie 7.1.2 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

powiatowe centra 
pomocy rodzinie. 
 Oœrodek realizuje 

równie¿ projekt pn. „Asystent rodziny”, wspó³finansowany 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, który 
adresowany jest do rodzin znajduj¹cych siê w sytuacjach 
kryzyso-wych, szczególnie rodziców biologicznych dzieci 
skierowanych do zastêpczych form opieki.

W 2012 roku na terenie Gminy Maszewo równie¿ 
szko³y realizowa³y projekty w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita³ Ludzki: 
? - Moje gimnazjum moja przysz³oœæ” – realizowany by³ we 
wspó³pracy z Kuratorium Oœwiaty w Szczecinie; w ramach 
projektu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajêciach  
z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, 
? - Dajmy z siebie wiêcej dzieciom Gminie Maszewo” 
projekt realizowany w szko³ach podstawowych, w ramach 
którego odby³y siê zajêcia dla dzieci klas I-III.

Ponadto w Gimnazjum w Maszewie realizowany 
by³ projekt „Wespó³ w zespó³ z Matematyk¹ bez granic” w 
ramach projektu przeprowadzone zosta³y zajêcia z 
matematyki. Klasa IIIE uczestnicz¹ca w konkursie 
miêdzynarodowym „Matematyka Bez Granic” zajê³a VIII 
miejsce w Polsce. 

W szko³ach podstawowych realizowane by³y 
programy we wspó³pracy z Agencj¹ Restrukturyzacji  i 
Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie: „Szklanka mleka” i 
„Owoce  w szkole”.
            Równie¿ Oœrodek Kultury i Sportu w Maszewie 
otrzyma³ dofinansowanie i zrealizowa³ projekt pn. 
,,Gliniany œwiat- warsztaty ceramiczne’’ w ramach 
dzia³ania Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju objêtego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013”. Oœrodek Kultury i Sportu w Maszewie z³o¿y³ 
równie¿ wniosek  o dofinansowanie w zakresie ma³ych 
projektów w ramach dzia³ania 413 Wdra¿anie lokalnych 
strategii rozwoju na projekt pn. ,, Impreza pt. 
Œredniowieczuj w Maszewie’’.  

Komitet Za³o¿ycielski na rzecz pogorzelców z Jenikowa oraz 
rodziny, który ucierpia³y w po¿arze bardzo serdecznie 
dziêkuj¹ za wsparcie i pomoc finansow¹ wszystkim 
darczyñcom. Informujemy równie¿ i¿ akcja zbiórki zosta³a 
zakoñczona a konto na które mo¿na by³o wp³acaæ pieni¹dze 
jest ju¿ zamkniête i trwa podsumowanie zebranych pieniêdzy. 

Fina³ zbiórki
 „Dla pogorzelców z Jenikowa”
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Werner Schmidt
Niemiec, od siedmiu lat mieszkaniec Dar¿a.
Tradycja zwi¹zana ze œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w Polsce i w 
Niemczech bardzo siê od siebie ró¿ni. Oczywiœcie ja mogê mówiæ 
tylko o regionie, w którym jako ch³opiec dorasta³em i gdzie d³ugie 
lata mieszka³em. 

Najwiêksza ró¿nica to – moim zdaniem – bardzo religijny 
charakter tego œwiêta w Polsce. U was  w te dni wype³niaj¹ siê 
koœcio³y czego w Niemczech – z wyj¹tkiem katolickiej Bawarii – 
nie ma. 
W Niemczech, bardzo wa¿ny jest czas adwentu. Na tê okazjê 
mamy specjalne wieñce ze œwiecami, dzieci dostaj¹ 1 grudnia 
adwentowe kalendarze, czêsto ze s³odyczami, no i miasta ju¿ w 
tym czasie przybieraj¹ œwi¹teczny klimat. Tak naprawdê, to ju¿ w 
paŸdzierniku sklepy kusz¹ klientów œwi¹tecznymi towarami. 
Wszêdzie te¿ s³ychaæ kolêdy, organizowane s¹ œwi¹teczne 
jarmarki, które obowi¹zkowo  ka¿da rodzina z dzieæmi musi 
odwiedziæ. Bo najwiêcej tam atrakcji jest w³aœnie dla dzieci. 
Karuzele, s³odycze, Nikolaus czyli wasz œwiêty Miko³aj. Ale dla 
doros³ych te¿ ró¿nych atrakcji nie brakuje. Na stoiskach 
gastronomicznych kusz¹ parówki i grzane wino. W adwencie, 6 
grudnia, do dzieci ze s³odkimi prezentami przychodzi³ Nikolaus.
W Wigilê, od rana ubieraliœmy choinkê – zawsze prawdziw¹ - a 
rodzice wyk³adali pod ni¹ paczki z prezentami. Po po³udniu ca³a 
rodzina zasiada³a do sto³u, na którym królowa³o w zasadzie jedno 
danie: ciep³e kie³baski i Kartoffelsalat (sa³atka ziemniaczana). U 
nas w domu, poniewa¿ mama pochodzi³a ze Œl¹ska, na stole 
pojawia³a siê te¿ golonka i puree z grochu..
Potem ka¿dy szuka³ swojego prezentu i na tym Wigilia siê 
koñczy³a. W niektórych domach wspólnie œpiewano te¿ kolêdy. 
Oczywiœcie w repertuarze nie mog³o zabrakn¹æ najs³ynniejszej z 
nich -   „Cicha noc”. U mnie w domu œpiewaliœmy czêsto, bo mój 
tata gra³ na waltorni, a ja na akordeonie. Do dzisiaj zreszt¹ na nim 
przygrywam. Szczerze mówi¹c ¿adna z Wigilii w jakiœ szczególny 
sposób mi w pamiêci nie utkwi³a. Mo¿e z wyj¹tkiem tych z 
dzieciñstwa kiedy mój tata – stolarz – zawsze zaskakiwa³ mnie 
jak¹œ zabawk¹ zrobion¹ przez niego z drewna.
I tak, w wiêkszoœci niemieckich domów wygl¹da³a Wigilia. 
Natomiast w pierwsze œwiêto, w zdecydowanej wiêkszoœci 
niemieckich domów na sto³ach króluje gêœ. U nas zawsze to by³a 
gêœ pieczona w ca³oœci, z chrupi¹c¹ skórk¹ i przyprawiana bylic¹ 
pospolit¹ (Gemeiner Beifuß). Do gêsi obowi¹zkowo czerwona 
kapusta i kluski œl¹skie.
W polskiej tradycji najbardziej mi siê podoba bardzo rodzinna 
atmosfera tych œwi¹t, suto zastawiony ró¿nymi pysznoœciami stó³ 
wigilijny i œwi¹teczny. Ale tu w Polsce, w naszym domu i tak na 
Wigiliê na stole bêdzie m.in. sa³atka kartoflana, a w pierwszy dzieñ 
œwi¹t pieczona gêœ. Najwa¿niejsza jest jednak rodzinna atmosfera, 
³adna zimowa pogoda no i zdrowie. Z okazji œwi¹t, ¿yczê 
wszystkim du¿o szczêœcia.

Tradycje œwi¹teczne za granicami
Ludmi³a Mastalerz 
Urodzona na Ukrainie w mieœcie Kostopol w obwodzie rówieñskim. 
Od szeœciu lat mieszka w Maszewie
Ró¿nica pomiêdzy Bo¿ym Narodzeniem w Polsce i na Ukrainie jest 
zarazem niewielka i du¿a. Zasadnicza ró¿nica polega na tym, ¿e koœció³ 
katolicki obchodzi te œwiêta wed³ug kalendarza gregoriañskiego, a 
prawos³awny i grekokatolicki – wed³ug juliañskiego. A to oznacza, ¿e 
Bo¿e Narodzenie (Rozdwa) na Ukrainie, rozpoczyna siê Wigili¹ 6 
stycznia.

Chocia¿ przygotowania do tych wyj¹tkowo uroczyœcie obchodzonych 
œwi¹t, rozpoczynaj¹ siê ju¿ na nowy rok. W wielu domach ubiera siê 
wtedy choinkê.
Po nowym roku obowi¹zuje post, a 6 stycznia zasiadamy do wieczerzy 
wigilijnej. Wczeœniej jednak trzeba wysprz¹taæ dok³adnie ca³y dom i 
dopiero wtedy, odœwiêtnie ubrani domownicy zasiadaj¹ do wigilijnego 
sto³u. Podobnie jak w Polsce, stoi na nim 12 postnych potraw. U na by³a 
to m.in. obowi¹zkowo zupa rybna (najlepiej smakuje na zimno) , kapusta 
z grzybami i kutia. By³y te¿ podawane na ró¿ne sposoby ryby. Podawano 
te¿ ciasta, m.in. postne, bo sma¿one na oleju, p¹czki. Nie mog³o 
zabrakn¹æ sianka. Z t¹ ró¿nic¹, ¿e najczêœciej zamiast pod obrus, 
stawiano snopek w k¹cie pokoju, w którym podawano wieczerzê. 
Wigilia rozpoczyna³a siê zawsze modlitw¹, by³o te¿ ³amanie siê 
poœwiêconym w cerkwi chlebkiem, zwanym prosfor¹. Nie mog³o te¿ 
zabrakn¹æ kolêd. Nasze kolêdy s¹ bardzo piêkne, a melodia niektórych z 
nich jest podobna do waszych. Inne s¹ tylko s³owa. 
W naszych stronach Pasterki nie by³o. By³a za to w pierwszy dzieñ œwi¹t 
uroczysta Msza. Wierni, wchodz¹c do cerkwi, ca³owali ikonê Bo¿ego 
Narodzenia.
 W œwiêta pojawia siê wiele grup kolêdniczych odwiedzaj¹cych domy i 
œpiewaj¹cych kolêdy. Wœród kolêdników zawsze musi byæ "Koza", 
"Pastuch", "Cygan", "¯yd", "Lekarz", "¯o³nierz" i "Œmieræ". Ja 
pamiêtam, ¿e najwa¿niejsza by³a koza, bo przynosi³a z sob¹ szczêœcie i 
zdrowie. 
Wa¿ny by³ te¿ œwi¹teczny obiad. Ambicj¹ wiêkszoœci gospodyñ by³o 
przygotowanie domowych wyrobów. Nigdy nie zapomnê smaku 
pieczonego w piecu chlebowym wieprzowego uda. Podawane by³o w 
ca³oœci, a przyprawione przez moj¹ mamê by³o tak smakowite, ¿e 
jeszcze dziœ na samo wspomnienie cz³owiek robi siê g³odny. By³y te¿ 
kie³basy w s³oikach i wiele innych pysznoœci.
Drugi dzieñ œwi¹t to tak¿e obowi¹zkowa wizyta w cerkwi i dalszy ci¹g 
podjadania. Czasem tak na zapas, bo zaraz po œwiêtach obowi¹zywa³ 
znowu post. Trwa³ a¿ do Trzech Króli. Okres œwi¹teczny koñczy siê 19 
stycznia œwiêtem Chrztu Pañskiego (tzw. Jordan), czyli dniem 
poœwiêcenia wody.
W polskiej tradycji najbardziej chyba podoba mi siê atmosfera Wigilii i 
Pasterki. Potrawy te¿ macie pyszne ale u mnie w domu nie mo¿e 
zabrakn¹æ zupy rybnej i œledzia pod pierzynk¹. Niestety, w pierwszy 
dzieñ œwi¹t nie ma u nas pieczonego œwiñskiego uda. Nie mamy tu pieca 
chlebowego a tylko w nim, ten smako³yk mo¿na tak wspaniale upiec. 
Wszystkim mieszkañcom Maszewa i gminy ¿yczê wspania³ych, 
spokojnych i rodzinnych 
œwi¹t i wszelkiej pomyœ-
lnoœci w nowym - 2013 
roku.
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Mistrzostwa Powiatu w Dru¿ynowym 
Tenisie Sto³owym Dziewcz¹t

Szko³a Podstawowa w Dêbicach ju¿ po raz kolejny by³a 
gospodarzem „Mistrzostw Powiatu w dru¿ynowym tenisie 
sto³owym dziewcz¹t”. 23 listopada przyjecha³o do nas osiem 
zespo³ów reprezentuj¹cych poszczególne Gminy Naszego Powiatu. 
Po emocjonuj¹cych rozgrywkach zwyciê¿czyniami okaza³y siê 
dziewczêta z SP Racimierz. Reprezentacja naszej szko³y w sk³adzie: 
Zawilska Adela, Knor Aleksandra, Konopka Alicji, Tymejczyk 
And¿elika zajê³a pi¹te miejsce. Zwyciêska dru¿yna reprezentowaæ 
bêdzie Powiat goleniowski w turnieju eliminacyjnym do Mistrzostw 
Województwa.

W okresie od 8 do 12 paŸdziernika 2012 r. w Przedszkolu Miejskim w 
Maszewie odby³a siê „Ewaluacja zewnêtrzna ca³oœciowa” 
realizowana przez zespó³ wizytatorów ds. ewaluacji, w sk³ad którego 
weszli Ma³gorzata Lachtara i Beata Giebas. Wizytatorzy ocenili, ¿e 
placówka  spe³nia wszystkie wymagania i za ca³okszta³t dzia³alnoœci 
przyznali jej wysok¹ ocenê.
Przedszkolaki w paŸdzierniku i listopadzie
Z wizyt¹ u leœniczego

Z okazji Œwiêta  Huberta dnia 29 paŸdziernika 2012 r. najstarsze 
dzieci z przedszkola pojecha³y do Nastazina na spotkanie z panem 
Leœniczym Markiem Miazg¹. Pan Leœniczy w bardzo interesuj¹cy 
sposób opowiada³ o zwierzêtach ¿yj¹cych w pobliskich lasach.  Na 
zakoñczenie spotkania dzieci przedstawi³y program artystyczny a po 
nim odby³a siê wielka s³odka uczta zorganizowana przez pana 
leœniczego.

Œwiêto Niepodleg³oœci
11 listopada 2012 r. w Hali Sportowej w Maszewie odby³a siê 
uroczystoœæ z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci. W uroczystoœci wziê³y 
udzia³ równie¿ przedszkolaki, które œpiewa³y piosenki o Polsce. 
Wychowanie patriotyczne to jedno z priorytetów pracy przedszkola. 
Serdecznie dziêkujemy rodzicom za wspólne z dzieæmi 
œwiêtowanie.
Andrzejki

Od wielu ju¿ lat w przedszkolu organizowane s¹ „Andrzejki”. W tym 
dniu dzieci przelewa³y 
wosk, wró¿y³y, co im siê 
przydarzy w nadcho-
dz¹cej przysz³oœci. Na 

Z ¿ycia przedszkola

Pomoc Sewerynowi i Martynce
Wszyscy byliœmy zatroskani, gdy w po¿arze w Sokolnikach uleg³ 
du¿emu zniszczeniu dom naszych by³ych podopiecznych. W 
zwi¹zku z tym og³osiliœmy akcjê pomocy poszkodowanym, do której 
w³¹czy³y siê dzieci wraz z rodzicami. Rodzice przekazali ubrania, 
zabawki i pieni¹dze mamie Seweryna i Martynki. Serdecznie 
dziêkujemy za okazan¹ pomoc.

zakoñczenie by³y tañce i zabawy. 
Œwiêto Misia
Dnia 25 listopada obchodzone jest Œwiêto Misia. W naszym 
przedszkola ta uroczystoœæ odby³a siê 26 listopada. Dzieci 
przynios³y na zajêcia swoje ulubione misie. By³y te¿ smako³yki: 
napoje „Kubuœ”, miód, misiowe ciasteczka i chrupki w kszta³cie 
misiów. 

Dzieñ Pluszowego Misia w SP 
w Dêbicach

Pluszowe misie miêkkie, mi³e w 
dotyku, ulubieñcy wszystkich dzieci 
na ca³ym œwiecie, które pocieszaj¹, 
dodaj¹ otuchy i s¹ nieodzown¹ 
przytulank¹ przy zasypianiu 
obchodz¹ 25 listopada swoje œwiêto. 
Autorzy ksi¹¿ek pisz¹ o nich 
opowiadania, powieœci i wiersze. W 
2002 r., dok³adnie w setn¹ rocznicê 
p o w s t a n i a  m a s k o t k i  m i s i a ,  
ustanowiono Œwiatowy Dzieñ 
Pluszowego Misia. Nasza szko³a 
corocznie w³¹cza siê do tej wspólnej 
zabawy i œwiêtowania. I tak te¿ 22 
listopada na sali gimnastycznej 
dzieci z oddzia³ów 5 i 6 – latków oraz klas I – III bra³y udzia³ w ró¿nych 
konkurencjach. Poszczególne grupy wytypowa³y swoje reprezentacje 
do zabawy. Z zawi¹zanymi oczami rysowa³y w parach misia, 
rozpoznawa³y misiowe smaczki - miód, d¿em, kisiel i czekoladê, póŸniej 
wszyscy razem degustowali te przepyszne smako³yki. Dzieci z kó³ka 
czytelniczego zaprezentowa³y przedstawienie kukie³kowe na motywach 
bajki Alana Aleksandra Milne o „Kubusiu Puchatku” pod tytu³em: 
„Kocham Ciê, Puchatku”. Rozwi¹zywane by³y tak¿e zagadki o leœnych 
zwierzêtach, uk³adano z puzzli na czas obrazek bohatera dnia – misia. 
Klasy I – III wziê³y udzia³ w konkursie przyrodniczym, gdzie 
odpowiadano na pytania do przeczytanego tekstu o niedŸwiedziach. 
Wspólnie razem œpiewano piosenki o misiach. Dzieci zosta³y 
przygotowane do tej uroczystoœci przez panie: Beatê Bogatkowsk¹, 
Krytynê Klusarczyk, Agnieszkê Pietrzak i E³¿bietê £okaj. Na 
zakoñczenie wspólnej zabawy pani dyrektor Monika JóŸwik wrêczy³a 
zwyciêzcom dyplomy i nagrody za wykonanie prac plastycznych. W 
kategorii 5 i 6 – latków I miejsce zajê³a Oliwia £ubik, II – Mi³osz 
Szufliñski, III – Antoni Piotrowski i Karol £uczak. W klasach I – III 
pierwsze miejsce przyznano Julii Bundziów, drugie – Magdzie ¯ytka, 
trzecie – Julii Kaczorowskiej i Jakubowi Tawrelisowi. W kategorii klas 
IV – VI wytypowano tylko I miejsce dla Jakuba Niemczyna.



Gimnazjalne wieœci

 Listopad by³ miesi¹cem wytê¿onej pracy dla uczniów 
gimnazjum 13, 14, i 15 odby³ siê próbny egzamin gimnazjalny  
organizowany przez z OKE w Poznaniu, w paŸdzierniku zaœ 
m³odzie¿ bra³a udzia³ w szkolnych eliminacjach konkursów 
przedmiotowych gdzie do etapu rejonowego zakwalifikowa³o 

Listopadowa wieczornica
W przededniu kolejnej 94 rocznicy odzyskania niepo-

dleg³oœci w Szkole Podstawowej w Ro¿nowie Nowogardzkim 
odby³a siê z tej okazji uroczysta wieczornica. Uczniowie 

zaprezentowali w niej okolicznoœci w jakich dosz³o do upadku 
Rzeczypospolitej, radoœæ z uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dramat 
kolejnego rozbioru i tragicznego Powstania Koœciuszkowskiego 
oraz ostateczny kres pañstwowoœci polskiej i  radoœæ z powo³ania 

siê 24 uczniów.
 W dniu 23 listopada w auli gimnazjum Teatr „Kurtyna” z 
Krakowa zaprezentowa³ przedstawienie profilaktyczne na 
temat prowadzenia pojazdów po spo¿yciu alkoholu.
W dniu 29 listopada odby³o siê spotkanie z psychologami z 
Poradni Psychologiczno – Pedago-gicznej w Goleniowie dla 
nauczycieli i rodziców na temat „Zagro¿eñ i skutków cyber 
przemocy”.
 W dniu 28 listopada 2012r. Uczennica Justyna Czub odebra³a 
nagrodê za zajêcie I miejsca w wojewódzkim konkursie „Kto 
jest eko – ten zajdzie daleko” organizowanym przez Zarz¹d 
Okrêgu LOP w Szczecinie. Celem konkursu by³o 
podejmowanie dzia³añ na rzecz œrodowiska wspólnie z 
rodzin¹.
 1 grudnia to „Dzieñ Walki z AIDS” z tej okazji w gimnazjum 
odby³ siê konkurs wiedzy na temat AIDS/HIV, w którym 
wziê³o udzia³ 21 uczniów gdzie I miejsce zajê³a Julia 
Michalska klasa III B, II miejsce zaj¹³ Wiktor Wañczyk klasa II 
E, III miejsce Polak Paulina III D, Carikas Klaudia III E i 
Zygmont Martyna klasa I E.

znów do ¿ycia Polski. Taka „pigu³ka historii” szczególnie mocno 
zaakcentowana w poezji i pieœni. M³odzi aktorzy zostali nagrodzeni 
przez swoje kole¿anki i kolegów brawami.  Kilka dni póŸniej 15 
listopada w trakcie dnia otwartego szko³y ten monta¿ poetycko – 
historyczno – muzyczny zaprezentowano rodzicom. I w tym 
przypadku wystêp zakoñczy³ siê wspania³ym sukcesem. A za 

dowód niech œwiadcz¹ s³owa jednej z prababæ, która powiedzia³a: 
„Pamiêtam jak za czasów mojego dzieciñstwa rodzice i starsze 
rodzeñstwo czêsto œpiewali te pieœni. Nic dziwnego tato przecie¿ 
by³ legionist¹”…

Burmistrz  Maszewa zaprasza do sk³adania wniosków w sprawie przyznania 
Nagrody Specjalnej Burmistrza Gminy Maszewo

 „Z£OTY LEW”
Nagroda przyznana bêdzie w nastêpuj¹cych kategoriach: 

gospodarczej (zak³ady pracy produkcyjne, handlowe i us³ugowe)
spo³ecznej (pedagodzy, twórcy kultury i sztuki, propagatorzy, dzia³acze spo³eczni, sportowcy, 

dzia³acze sportu, trenerzy). 
Wnioski do nagrody „Z£OTY LEW” mog¹ sk³adaæ: 

organizacje i stowarzyszenia spo³eczne
Burmistrz Maszewa
obywatele – mieszkañcy gminy w liczbie przynajmniej 15
dyrektorzy placówek oœwiatowych oraz dyrektor Oœrodka Kultury i Sportu
redaktorzy naczelni gazet lokalnych.

 

157
Wnioski o przyznanie nagrody przyjmowane bêd¹ 

w sekretariacie Urzêdu Miejskiego w Maszewie 
do dnia 15 stycznia 2013r.
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XXI sesja Rady Miejskiej w Maszewie 25.10.2012 r.
1. Uchwa³a Nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmian bud¿etu i w bud¿ecie na 
rok 2012;
2. Uchwa³a Nr XXI/122/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.10.2012 r. w sprawie wyra¿enia zgody odnoœnie 
udzielenia bonifikaty przy sprzeda¿y nieruchomoœci 
lokalowej i jej sk³adników usytuowanej w miejscowoœci 
Wis³awie;
3. Uchwa³a Nr XXI/123/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.10.2012 r. w sprawie wyra¿enia zgody odnoœnie 
udzielenia bonifikaty przy sprzeda¿y nieruchomoœci 
lokalowej i jej sk³adników usytuowanej w obrêbie Nr 1 miasta 
Maszewo  przy ul. 22 Lipca; 
4. Uchwa³a Nr XXI/124/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.10.2012 r. w sprawie wyra¿enia zgody odnoœnie 
udzielenia bonifikaty przy sprzeda¿y nieruchomoœci 
zabudowanej i jej sk³adników usytuowanej w so³ectwie 
Ro¿nowo;
5. Uchwa³a Nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.10.2012 r. w sprawie podzia³u gminy Maszewo na 
sta³e obwody g³osowania, ustalenia ich granic i numerów oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych; 
6. Uchwa³a Nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.10.2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
dzia³alnoœæ Burmistrza Maszewa;
7. Uchwa³a Nr XXI/127/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.10.2012 r. w sprawie wspó³dzia³ania z Gmin¹ Dobra w 
realizacji zadañ w zakresie wychowania przedszkolnego w 
Przedszkolu Miejskim w Maszewie;
8. Uchwa³a Nr XXI/128 /2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.10.2012 r. w sprawie wspó³dzia³ania z Gmin¹ Osina w 
rea l i zac j i  zadañ  w zakres ie  dowozu  uczn iów 
niepe³nosprawnych realizuj¹cych obowi¹zek szkolny i 
obowi¹zek nauki w Specjalnym Oœrodku Szkolno-
Wychowawczym w Tanowie.

9. Uchwa³a Nr XXI/129 /2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmian bud¿etu na rok 2012. 

XXII sesja Rady Miejskiej w Maszewie  28.11.2012 r.  
1. Uchwa³a Nr XXII/130/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
28.11.2012 r. w sprawie zmian w bud¿ecie na rok 2012;
2. Uchwa³a Nr XXII/131/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
28.11.2012 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku 
od nieruchomoœci;
3. Uchwa³a Nr XXII/132/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
28.11.2012 r. w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do celów 
wymiaru podatku rolnego;
4. Uchwa³a Nr XXII/133/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
28.11.2012 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku 
od œrodków transportowych na 2013 r.;
5. Uchwa³a Nr XXII/134/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
28.11.2012 r. w sprawie okreœlenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych;
6. Uchwa³a Nr XXII/135/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
28.11.2012 r. w sprawie przyjêcia Programu wspó³pracy 
Gminy Maszewo z organizacjami pozarz¹dowymi oraz 
innymi podmiotami na rok 2013.
7. Uchwa³a Nr XXII/136/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
28.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr VIII/54/2011 z 
dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek 
op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci i za us³ugi 
w zakresie odbierania odpadów i opró¿niania zbiorników 
bezodp³ywowych.
8. Uchwa³a Nr XXII/137/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
28.11.2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i 
porz¹dku na terenie Gminy Maszewo.
9. Uchwa³a Nr XXII/138/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z 
28.11.2012 r. w sprawie zmian  bud¿etu na rok 2012.
Z treœci¹ uchwa³ mo¿na siê zapoznaæ w biurze Rady Miejskiej 
w Maszewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.maszewo.pl)

Stypendia ufundowane przez radnych

W dniu 28 listopada 2012 r. przed obradami XXII sesji 
Rady Miejskiej w Maszewie, radni zrzeszeni w klubie 
radnych „Projekt Gmina” wrêczyli czwórce dzieci ze 
szkó³ z terenu Gminy Maszewo ufundowane przez siebie 
stypendia. 

Fundusz stypendialny utworzony zosta³ wspólnie 
z Maszewsk¹ Inicja-
tyw¹ Gospodarcz¹, 

na który radni przeznaczaj¹ czêœæ œrodków z ka¿dej 
swojej diety. Stypendia przyznawane s¹ dla dzieci i 
m³odzie¿y osi¹gaj¹cej szczególnie wysokie wyniki w 
nauce lub wybitnie uzdolnionych w wybranym kierunku, 
zaanga¿owanych w dzia³ania lokalne, aktywnych 
spo³ecznie. Ka¿de z przyznanych stypendiów opiewa na 
kwotê jednego tysi¹ca z³otych i wyp³acane jest w dwóch 
równych ratach. W sk³ad klubu radnych „Projekt Gmina” 
wchodzi siedem osób.

Przyznane stypendia otrzyma³y dzieci z 
Gimnazjum i Szko³y Podstawowej w Maszewie. Zosta³y 
one wrêczone ju¿ po raz drugi. Za pierwszym razem 
wrêczono je w 2011 roku przy okazji oddania do u¿ytku 
hali widowiskowo- sportowej. 

Ju¿ teraz radni zapowiadaj¹, ¿e w roku 2013 
ufundowane zostan¹ stypendia dla kolejnych dzieci, gdy¿ 
jak pokazuj¹ opinie pedagogów, z których radni 
korzystali przy wyborze stypendystów, uzdolnionych 
dzieci w Gminie Maszewo jest wielu. Wrêczenia 
dokonali Monika Kacperska i Pawe³ Piesio.

Przewodnicz¹ca Klubu Radnych
Monika Kacperska
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1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego 
og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu 
Statystycznego z dnia 19 paŸdziernika 2012 r. w sprawie œredniej 
ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2012 r. 
M.P. Nr  155,  poz. 787 ) z kwoty  75,86 z³ za 1 q do kwoty     60,00 
z³ za 1 q.
2. Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych 
wynosi 150,00 z³otych od 1 hektara  przeliczeniowego.
 3. Stawka podatku rolnego dla pozosta³ych gruntów wynosi 
300,00z³otych od 1 hektara  fizycznego.
 Okreœla siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od 
nieruchomoœci obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Maszewo:
- od gruntów:
1) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez 
wzglêdu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i 
budynków  0,71z³ od 1 m² powierzchni;
2) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub 
elektrowni wodnych   4,51z³  od 1 ha powierzchni;
3) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje 
po¿ytku publicznego 0,33z³  od 1 m2 powierzchni;
- od budynków lub ich czêœci:
4) mieszkalnych   0,61z³   od 1 m² powierzchni uýytkowej,
5) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie 
dzia³alnoœci gospodarczej   18,70z³  od 1 m² powierzchni 
uýytkowej
6) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  10,65 z³ od 1 m² 
powierzchni uýytkowej;
7) zwi¹zanych z udzielaniem  œwiadczeñ zdrowotnych  w 
rozumieniu przepisów o dzia³alnoœci leczniczej, zajêtych przez 
podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ 4,38z³ od 1 m² powierzchni 
uýytkowej;
8) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej 
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje 
po¿ytku publicznego 5,60z³  od 1 m² powierzchni uýytkowej
- od budowli lub ich czêœci :
  a)   2% ich wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 
ust. 3-7,ustawy powo³anej w podstawie prawnej uchwa³y,
b) 0,1% ich wartoœci okreœlonej jak wy¿ej wykorzystywanych do 

zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania 
œcieków.
Okreœla siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od œrodków 
transportowych obowi¹zuj¹cych na terenie Gminy Maszewo:
Od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt. 1 
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
ca³kowitej:
- powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 380z³;
- powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 636z³;
- powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 762z³;
Od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt. 2 
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie 
ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noœci od liczby osi, 
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 
wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku Nr 1 do niniejszej 
uchwa³y;
Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do 
u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie 
ca³kowitej zespo³u pojazdu od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton 1338z³;
Od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa w art. 8 
pkt. 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej 
masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton 
w zale¿noœci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu 
i zawieszenia wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku Nr 2 do 
niniejszej uchwa³y;

Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o 
podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem 
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i 
poni¿ej 12 ton 762z³;
Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o 
podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem 
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub 
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku Nr 3 do 
niniejszej uchwa³y;
Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i 
op³atach lokalnych, w zale¿noœci od iloœci miejsc do siedzenia:
- mniejszej ni¿ 30 miejsc 888z³;
- równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1764z³.
Wykonanie uchwa³ powierza siê Burmistrzowi Maszewa. 
 Uchwa³y wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty jej 
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 
2013r. 

(Z pe³n¹ treœci¹ uchwa³ zapoznaæ siê mo¿na w biurze Rady 
Miejskiej w Maszewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.maszewo.pl).

Radni obni¿yli ceny skupu ¿yta do celów 
wymiaru podatku rolnego

  Uchwa³¹ nr XIX/108/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. Rada Miejska 
w Maszewie udzieli³a 84.000 z³otych dotacji na dofinansowanie 
prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach 
znajduj¹cych siê na terenie Gminy Maszewo, wpisanych do rejestru 
zabytków. Kwotê 34.000 z³otych przyznano dla Parafii 
rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Czêstochowskiej w 
Maszewie z przeznaczeniem na remont dachu i elewacji kaplicy 
imienia œw. Brata Alberta Chmielowskiego w Maszewie, a kwotê 
50.000 z³otych dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej 
Królowej Korony Polskiej w Przemoczu na remont wie¿y koœ-
cielnej. Efekt przeprowadzonego remontu kaplicy w Maszewie 
mo¿emy ogl¹daæ ju¿ teraz. Na pocz¹tku listopada bie¿¹cego roku ks. 
proboszcz Jan ¯y³a dokona³ uroczystego poœwiêcenia 
odremontowanej kaplicy. Trwaj¹ natomiast prace przy wie¿y 
koœcielnej w Przemoczu i w nied³ugim czasie równie¿ ks. proboszcz 
Wojciech Lassota bêdzie móg³ pochwaliæ siê rezultatem podjêtego 
przez siebie wyzwania. Z pewnoœci¹ przeznaczone na ten cel œrodki 
nie wystarczy³y na pokrycie wszystkich zwi¹zanych z tym 
wydatków, ale na pewno znacznie u³atwi³y naszym duszpasterzom 
ich realizacjê. Z uwagi na to, ¿e najwiêcej obiektów zabytkowych 
naszej gminy stanowi¹ obiekty sakralne,  przewiduje siê, ¿e w miarê 
mo¿liwoœci bud¿etowych równie¿ w kolejnych latach tego typu 
dotacje bêd¹ otrzymywaæ proboszczowie, którzy o nie wyst¹pi¹ do 
Rady Miejskiej w Maszewie wskazuj¹c cel i potrzebê ich 
przyznania.

Adam Rojek

Dbamy o zabytki

Kaplica po remoncie
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Realizacja zadañ 
inwestycyjnych i przekazanych 

do u¿ytkowania w okresie  
styczeñ – listopad 2012r.

L.p.                              Nazwa zadania
 1. Kanalizacja sanitarna w Dar¿u i Dêbicach 

z kolektorem przesy³owym do Maszewo
 2. Trwa przebudowa oczyszczalni œcieków

w Maszewie
3. Wykonano sieæ przesy³ow¹ wodoci¹gow¹ z Dobros³awca 

do Radzanka
4. Przy³¹cze wodoci¹gowe do placu zabaw 

i cmentarza w Godowie
5. Przy³¹cze kanalizacji sanitarnej œwietlicy 

w Dar¿u
6. Przy³¹cze kanalizacji sanitarnej Oœrodka Zdrowia 

w Dêbicach
7. Remont Oœrodka Zdrowia w Dêbicach
8. Remont Oœrodka Zdrowia w Ro¿nowie
9. Remonty œwietlic. Sokolniki, Nastazin, Przemocze, 

Jaros³awki
10. Trwa postêpowanie w S¹dzie Rejonowym w Goleniowie o 

upowa¿nienie Gminy Maszewo do dokonania prac 
remontowych w Œwietlicy wiejskiej w Tarnowie

11. Rozpoczêto budowê œwietlicy w Maciejewie
12. Realizacja placów zabaw w Radzanku, Przemoczu, 

Pogrzymiu
13. Zagospodarowano teren przy Szkole Podstawowej 

w Maszewie
14. Zakoñczono budowê Remizy OSP w Przemoczu
15. Wymieniono pokrycie dachowe na budynku Sklepu 

w Bielicach
16. Trwa wymiana pokrycia dachowego na budynku Oœrodka 

Zdrowia w Maszewie
17. Bie¿¹ca naprawa œredniowiecznych murów obronnych w 

Maszewie
18. Opracowano koncepcjê adaptacji pomieszczeñ 

kot³owni w Szkole Podstawowej w Dêbicach na 
pomieszczenia œwietlicy

19. Trwa i opracowanie dokumentacji na przebudowê kot³owni w 
Szkole Podstawowej w Dêbicach wraz z budowa instalacji 
gazu ziemnego w pomieszczeniach kuchni i kot³owni

Choinka i Miko³aj

INFORMACJA Z REALIZACJI 
INWESTYCJI 

W ZAKRESIE DROGOWNICTWA 
I BEZPIECZEÑSTWA RUCHU

Lp.                             NAZWA ZADANIA
1 Wykonano remonty bie¿¹ce dróg zamiejskich i ulic
 w m. Maszewo o nawierzchniach bitumicznych
2 Zakupiono 800 ton ¿u¿la i przeprowadzono bie¿¹ce remonty 

dróg gminnych o nawierzchniach nieutwardzonych
w n. w. miejscowoœciach: Kol. Godowo, Kol. Korytowo, 
Dobros³awiec, Radzanek, Dêbice, Wis³awie, Kol. Maszewo 
D¹browica – Swojcino, Bielice, Zagórce, D¹browica
Utwardzono teren manewrowy dla autobusów szkolnych przy 
szkole podstawowej w Dêbicach.
Utwardzono czêœæ ulicy 8-ego Marca oraz odcinek drogi 
wewnêtrznej przy ulicy Chopina

3 Dokonano wymiany zniszczonego i uzupe³niono brakuj¹ce 
oznakowanie pionowe przy ulicach powiatowych i gminnych na 
terenie Maszewa oraz na drogach zamiejskich w m. Mieszkowo, 
Wis³awie i Kol. Godowo. Oznakowano parking przed 
przychodni¹ w Dêbicach.

4 Zakoñczono budowê kompleksu sportowego  „ Moje boisko 
ORLIK – 2012” w m. Dêbice oraz uzyskano pozwolenie na 
u¿ytkowanie.

5 Przebudowano odcinek drogi Dar¿ – Radzanek
w m. Dar¿,  w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych

6 Opracowano ksi¹¿ki dróg i ulic gminnych – zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ewidencji 
dróg publicznych.

7 Odnowiono oznakowanie poziome przejœæ dla pieszych
 i linii segregacyjnych  na ulicach w Maszewie.
8 Przeprowadzono remont uszkodzonego mostu pod drog¹ 

gminn¹ w m. Radzanek.
9 Dokonano mechanicznego wyrównania drogi Maszewo – Tolcz. 

Inwestycja wspólna z Gmin¹ Stara D¹browa, która wed³ug 
obopólnych ustaleñ winna uzupe³niæ nierównoœci materia³em w 
postaci ¿u¿la.

10 Opracowano projekt sta³ej organizacji ruchu dla ulic 
powiatowych i gminnych w m. Maszewo.

11 Dokonano remontu odcinka drogi powiatowej przed
m. Godowo – wspó³finansowanego przez Gminê Maszewo.

12 Zakoñczono realizowane wspólnie z ZZDW
 w Koszalinie n. w. inwestycje drogowe:

1.Budowa chodnika wraz z kanalizacj¹ deszczow¹ w m. 
Korytowo.
2.Budowa chodnika w m. Pogrzymie
3. Budowa czêœci chodnika w m. Przemocze.
4. Dokonano wymiany nawierzchni warstwy œcieralnej drogi nr 
106 na odcinku Parlino-Maszewo, ustawiono nowe bariery 
energoch³onne, odtworzono rowy przydro¿ne, zatokê 
autobusow¹ i u³o¿ono kostkê betonow¹ typu POLBRUK pod 
wiat¹ przystankow¹.

13 Wykonano ok. 100 m alejki na cmentarzu w Maszewie
14 Wyremontowano chodnik przy zatoce autobusowej

w m. Dar¿.
15 Naprawiono wiatê przystankow¹ w m. Ro¿nowo.
16 Zakupiono i ustawiono now¹ wiatê przystankow¹ przy drodze 

do m. Leszczynka.
17 Poprawiono stan chodnika na terenie przystanku 

w Maszewie.
18 Odnowiono wiatê przystankow¹ w m. Bielice.
19 Odmalowano istniej¹ce progi zwalniaj¹ce w ulicach:

¯eromskiego, Polna, Œwierczewskiego i Szkolna.  
20 Uzupe³niono zniszczone barierki przy skrzy¿owaniu drogi nr 

106 z ulic¹ Poln¹.

6 grudnia, na maszewskim rynku rozb³ys³a setkami lampek 
choinka, a do Oœrodka Kultury i Sportu zawita³ Miko³aj. 
M³odych i nieco starszych mieszkañców , którzy pojawili siê na 
rynku wita³a burmistrz Jadwiga Ferensztajn.  Korzystaj¹c z 
okazji - dzieciom, rodzicom i dziadkom, którzy swoim 
pociechom towarzyszyli, ¿yczy³a wspania³ych œwi¹t, bogatych 
prezentów pod domow¹ choink¹ i wspania³ego, szczêœliwego 
nowego roku. Zaprosi³a te¿ dzieci do wspólnego odliczania 
momentu zapalenia œwiate³ na  choince. A gdy œwiate³ka na 
maszewskim drzewku ju¿ rozb³ys³y, wszyscy przemaszerowali 

do Oœrodka Kultury i 
Sportu, gdzie dzieci 
mia³y spotkaæ siê z 
bohaterem dnia – 

czyli œwiêtym Miko³ajem. Zanim jednak Miko³aj przyby³, 
uczestniczy³y we wspólnej zabawie i konkursach, specjalnie na tê 
okazjê przygotowanych. Jednak najwa¿niejsza by³a chwila, w 
której pojawi³ siê Miko³aj. Wspólna z nim zabawa i podarki które 
przyniós³, z pewnoœci¹  czas oczekiwania na niego maluchom 
wynagrodzi³y.
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Narada z so³tysami

USUWANIE AZBESTU

Urz¹d Miejski w Maszewie informuje mieszkañców 
wyra¿aj¹cych chêæ wymiany pokryæ dachowych azbestowych 
lub usuniêcia z posesji wyrobów azbestowych ju¿ 
zdemontowanych z dachów, ¿e przyjmuje w naborze ci¹g³ym 
od mieszkañców Gminy Maszewo wnioski - deklaracje 
przys t¹pienia  do  programu usuniêc ie  azbes tu .  
Nieprzekraczalny termin sk³adania wniosków na rok 2013 - 
do 30 kwietnia 2013. Dofinansowanie do 100 % na ten cel 
udzielane jest dla poszczególnych gmin przeprowadzaj¹cych 
takie dzia³ania na swoich terenach przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  
Akcja usuwania azbestu rozpoczynana zostaje po 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie 
dofinansowania na usuwanie i utylizacjê azbestu przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie.  Po usuniêciu eternitu z dachu budynku 
nowe pokrycie dachowe wykonuje w³aœciciel posesji na 

w³asny koszt. Dofinansowanie udzielane jest tylko i wy³¹cznie 
na usuniêcie i utylizacjê azbestu.  Druk "Deklaracji 
przyst¹pienia do programu usuniêcie azbestu" do pobrania w 
Urzêdzie Miejskim w Maszewie (pokój Nr 24, II piêtro lub w 
sekretariacie) b¹dŸ na stronie internetowej: www.maszewo.pl 
Informujê, ¿e w 2013 r. dofinansowanie WFOŒiGW w 
Szczecinie na w/w cel wynosi do 100 %, w latach nastêpnych 
wysokoœæ tego dofinansowania mo¿e ulec zmniejszeniu, w 
zwi¹zku z tym prosi siê mieszkañców Gminy Maszewo 
wyra¿aj¹cych wolê wymiany pokryæ dachowych eternitowych 
o zaplanowanie tej operacji na 2013 r. z uwagi na realn¹ 
mo¿liwoœæ zmniejszenia dofinansowania na ten cel przez 
WFOŒiGW w Szczecinie. W bie¿¹cym roku przez Gminê 
Maszewo realizowane jest zadanie „Usuwanie wyrobów 
zawieraj¹cych azbest z terenu gminy Maszewo – etap III”. 
Wysokoœæ dofinansowania udzielonego na ten cel przez 
WFOŒiGW w Szczecinie to 168.930,00 z³.

SZKODLIWOŒÆ AZBESTU 
Szkodliwoœæ w³ókien azbestowych zale¿y od œrednicy i 
d³ugoœci w³ókien. Wiêksze w³ókna nie s¹ szkodliwe, gdy¿ 
zatrzymuj¹ siê w górnych drogach oddechowych, sk¹d 
usuwane s¹ przez rzêski. Najbardziej niebezpieczne s¹ w³ókna 
d³ugie, ale cienkie , które wci¹gane s¹ wraz z powietrzem do 
p³uc i powoduj¹ groŸne choroby takie jak: pylicê azbestow¹ 
(azbestozê), miêdzyb³oniak, nowotwór p³uc i oskrzeli. Na 
choroby te nara¿one s¹ osoby, które zawodowo maj¹ stycznoœæ 
z du¿¹ dawk¹ py³u azbestowego, jak równie¿ osoby 
przebywaj¹ce okresowo w miejscu, gdzie powietrze jest silnie 
zanieczyszczone py³ami azbestu.

POWIATOWE MISTRZOSTWA W UNIHOKEJU

W dniach 3 - 4 grudnia br. na hali sportowej w Maszewie odbyùy siæ 
Powiatowe Mistrzostwa w Unihokeju dla uczniów szkóù 
gimnazjalnych, a w dniach 5-6 grudnia dla uczniów szkóù 
podstawowych. Organizatorem mistrzostw byùo Starostwo 
Powiatowe w Goleniowie. W mistrzostwach gimnazjum w kategorii 
dziewczæta udziaù wziæùo 5  Gimnazjów z  Powiatu Goleniowskiego. 

Pierwsze miejsce zajæùo Gimnazjum  im. Jana Pawùa II w Maszewie,  
drugie miejsce -  Gimnazjum z Zespoùu Szkóù Publicznych im. 
Lotników Polskich  w Mostach, trzecie miejsce - Gimnazjum Nr 2  w 
Nowogardzie. W mistrzostwach gimnazjum w kategorii chùopcy 
udziaù wziæùy 4  Gimnazja. Pierwsze miejsce zajæùo Gimnazjum  im. 
Jana Pawùa II w Maszewie, drugie miejsce - Gimnazjum z Zespoùu 
Szkóù Publicznych im. Lotników Polskich  w Mostach, trzecie 
miejsce -  Gimnazjum Nr 2  w Nowogardzie. W mistrzostwach szkóù 
podstawowych w kategorii dziewczæta udziaù wziæùo 6 druýyn szkóù 
podstawowych z terenu naszego powiatu. Pierwsze miejsce zajæùa 
Szkoùa Podstawowa  im. A. Mickiewicza  w Maszewie, drugie 
miejsce -  Szkoùa Podstawowa Nr 3 w Nowogardzie,  trzecie miejsce 
- Szkoùa Podstawowa Nr 4  w Goleniowie. W mistrzostwach szkóù 
podstawowych w kategorii chùopcy udziaù wziæùo 6 szkóù 
podstawowych. Pierwsze miejsce zajæùa Szkoùa Podstawowa  z 
Zespoùu Szkóù Publicznych im. Lotników Polskich  w Mostach , 
drugie miejsce -  Szkoùa Podstawowa im. A. Mickiewicza  w 
Maszewie, trzecie miejsce -  Szkoùa Podstawowa  w Osinie.

Gratulujemy zwyciæzcom!

Andrzejki w Nastazinie
Dnia 30 listopada 2012 r. w so³ectwie Nastazin odby³a siê Zabawa 
Andrzejkowa dla dzieci i m³odzie¿y z miejscowoœci Nastazin – 

Wa³kno. Na zaproszenie 
do wspólnej zabawy 
odpowiedzia³y dzieci 
uczêszczaj¹ce na zajê-
cia do Oœrodka Kultury 
i Sportu w Maszewie 
oraz z zajêæ B-Boing w 
B a g n a c h .  D z i e c i  
wspólnie uczestniczy³y 
w zabawach i wró¿bach 

przygotowanych przez instruktorów OKiS Pani¹ Katarzynê Dubick¹ 
oraz Pana Grzegorza Sokulskiego. Stronê muzyczn¹ przygotowa³a 
m³odzie¿ uczêszczaj¹ca na œwietlicê œrodowiskow¹ w Nastazinie 
natomiast poczêstunek zorganizowany zosta³ przez opiekuna 
œwietlicy œrodowiskowej oraz OKiS w Maszewie. Serdeczne 
podziêkowania sk³adamy Pani Ewie Stancel Dyrektor OKiS w 
Maszewie za udostêpnienie autokaru dla mieszkañców Wa³kna, 
którzy przybyli wraz z dzieæmi na Zabawê Andrzejkow¹. By³o to 
pierwsze takie spotkanie, które mia³o na celu zintegrowaæ dzieci i 
m³odzie¿ wiejsk¹ z miejsk¹. Planuje siê wprowadziæ takie spotkania 
na sta³e w kalendarz 
imprez cyklicznych.
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Usuwanie drzew/krzewów
Usuniêcie tj. wyciêcie lub przesadzenie drzew i krzewów (tak¿e tych 
ca³kowicie obumar³ych oraz samosiejek), wymaga uzyskania 
ka¿dorazowo stosownego zezwolenia wydanego, w zale¿noœci od 
lokalizacji drzew/krzewów, przez Burmistrza Maszewa lub 
Konserwatora Zabytków. Wnioski mo¿na sk³adaæ odpowiednio do 
Wydzia³u Budownictwa, Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Nieruchomoœciami Urzêdu Miejskiego w Maszewie  lub do 
Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków w Szczecinie. 
Za usuniêcie drzewa lub krzewu z w³asnego terenu, bez uzyskania 
uprzednio stosownego zezwolenia Burmistrza Maszewa lub 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymierzana jest 
administracyjna kara pieniê¿na. Na przyk³ad za nielegalne wyciêcie 
lipy o obwodzie 150 cm kara wynosi ponad 140.000,00 z³otych! Jeœli 
natomiast drzewa/krzewy usuniête zostan¹ z terenu cudzej posesji, 
czyn ten traktowany jest przez policjê jako przestêpstwo lub 
wykroczenie.
Zezwolenia Burmistrza nie wymaga, zgodnie z przepisami, usuniêcie 
drzew i krzewów:
1) w lasach;
2) owocowych, z wy³¹czeniem rosn¹cych na terenie nieruchomoœci 
wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego 
lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjêtych ochron¹ 
krajobrazow¹;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 10 lat;
5)usuwanych w zwi¹zku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych 
lub zoologicznych;
6) usuwanych na podstawie decyzji w³aœciwego organu z obszarów 
po³o¿onych miêdzy lini¹ brzegu a wa³em przeciwpowodziowym lub 
naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasê wa³u 
przeciwpowodziowego, z wa³ów przeciwpowodziowych i terenów w 
odleg³oœci mniejszej ni¿ 3 m od stopy wa³u;
7) które utrudniaj¹ widocznoœæ sygnalizatorów i poci¹gów, a tak¿e 
utrudniaj¹ eksploatacjê urz¹dzeñ kolejowych albo powoduj¹ 
tworzenie na torowiskach zasp œnie¿nych, usuwanych na podstawie 
decyzji w³aœciwego organu; 
8) stanowi¹cych przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie 
decyzji w³aœciwego organu; 
9) usuwanych na podstawie decyzji w³aœciwego organu ze wzglêdu na 
potrzeby zwi¹zane z utrzymaniem urz¹dzeñ melioracji wodnych 
szczegó³owych
Zezwolenie na usuniêcie drzew i krzewów z terenu nieruchomoœci 
wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Szczecinie 
Decyzja o usuniêciu drzewa lub krzewu powinna byæ podjêta w 
ostatecznoœci, w sytuacji gdy inne dzia³ania 
zmierzaj¹ce do rozwi¹zania ewentualnych 
problemów zwi¹zanych z obecnoœci¹ tych roœlin 
nie przynosz¹ rezultatu. Wystarczaj¹cym 
powodem do uzyskania zezwolenia na wyciêcie 
drzew i krzewów nie s¹ np. du¿e rozmiary drzewa, 
utrudnienie dostêpu œwiat³a s³onecznego do 
mieszkania, chêæ zmiany sposobu urz¹dzenia 
posesji, problemy ze spadaj¹cymi na teren posesji 
liœæmi, czêœciowy posusz ga³êziowy, owadami 
¿yj¹cymi w drzewie itp,
 Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniêcie 
drzew lub krzewów wystêpuje posiadacz 
nieruchomoœci. Je¿eli posiadacz nieruchomoœci 
nie jest w³aœcicielem do wniosku do³¹cza zgodê jej 
w³aœciciela. 
Wystêpuj¹c z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
usuniecie drzew lub krzewów nale¿y liczyæ siê z 
mo¿liwoœci¹ uzyskania decyzji negatywnej lub 
pozytywnej obwarowanej warunkiem przesa-
dzenia drzew/krzewów lub nasadzeñ w liczbie nie 

 Co ka¿dy posiadacz drzewa/krzewu wiedzieæ powinien

mniejszej ni¿ liczba  usuwanych drzew i krzewów, okreœlonych 
rozmiarów lub gatunków.
W przypadku drzewa, które upad³o na teren nieruchomoœci w wyniku 
wichury lub podgryzienia przez bobry wystarczy niez-w³ocznie 
przed³o¿yæ Urzêdowi Miejskiemu informacjê o zaistnia³ym zdarzeniu. 
Le¿¹cego drzewa nie nale¿y jednak usuwaæ do chwili przeprowadzenia 
oglêdzin przez pracowników tut. urzêdu.
 Usuniêcie drzewa/krzewu, po uzyskaniu stosownego zezwolenia, 
odbywa siê staraniem i na koszt w³aœciciela lub posiadacza terenu, na 
którym one rosn¹.
Pielêgnacja drzew/krzewów 
Przeprowadzanie w koronie drzew ciêæ sanitarnych, (z wyj¹tkiem drzew 
i krzewów uznanych za pomniki przyrody oraz drzewa i krzewów na 
terenie wpisanym do rejestru zabytków) nie wymaga uzyskiwania 
zezwolenia. Jednak¿e, nale¿y pamiêtaæ, ¿e zabiegi w obrêbie korony 
drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mog¹ obejmowaæ 
wy³¹cznie:
1) usuwanie ga³êzi obumar³ych, nad³amanych lub wchodz¹cych w 
kolizje z obiektami budowlanymi lub urz¹dzeniami technicznymi;
2) kszta³towanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
3) utrzymywanie formowanego kszta³tu korony drzewa.
 W przypadku niefachowo przeprowadzonej redukcji korony, które 
zniszczy³o drzewo burmistrz, zgodnie z przepisami, nak³ada na 
posiadacza nieruchomoœci na której znajduje siê drzewo, 
administracyjn¹ karê pieniê¿n¹. Aby unikn¹æ zniszczenia drzewa, a w 
konsekwencji wysokiej kary pieniê¿nej, warto pamiêtaæ: 
- przeprowadzaj¹c redukcjê korony nale¿y zadbaæ o bezpieczeñstwo 
w³asne oraz innych ludzi i ich mienia, znajduj¹cych siê w pobli¿u. 
Trzeba zadbaæ równie¿ o to, aby spadaj¹ce konary nie uszkodzi³y 
zdrowych czêœci korony drzewa lub tez drzew rosn¹cych obok, 
- nie nale¿y prowadziæ ciêæ blisko p³aszczyzny pnia, ale na tzw. 
“obr¹czkê”, czyli tak, aby pozostawiæ zgrubienie u nasady konaru, W ten 
sposób nie narusza siê tkanki pnia drzewa a p³aszczyzna rany ma 
najmniejsz¹ mo¿liw¹ powierzchniê, które drzewo ³atwiej mo¿e 
“zaleczyæ”,
- ciêcia w koronach drzew mo¿na przeprowadzaæ przez ca³y rok. W 
przypadku niektórych gatunków drzew (np. klonu, wi¹zu, brzozy, 
wierzby), wbrew powszechnej opinii najlepsz¹ por¹ na przeprowadzanie 
redukcji korony jest nie jesieñ lub wiosna, ale okres wegetacyjny, kiedy 
drzewo ma najwiêcej si³ witalnych. 
- w ¿adnym wypadku nie nale¿y og³awiaæ drzewa ( tj. pozbawiaæ go 
korony w ca³oœci lub w jej znacznej wiêkszoœci wraz z wierzcho³kiem). 
Dzia³anie takie oprócz bardzo negatywnych konsekwencji zdrowotnych 
dla potraktowanego w ten sposób drzewa i jego estetyki oznacza równie¿ 
niejako “automatyczne” na³o¿enie stosownej kary przez Burmistrza z 
tytu³u zniszczenia drzewa.
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Œwietlica ju¿ czynna
 Informujemy, i¿ od 10 grudnia br. swoj¹ dzia³alnoœæ 
wznowi³a œwietlica œrodowiskowa w miejscowoœci 
Jenikowo.
Zajêcia odbywaj¹ siê w budynku œwietlicy wiejskiej dwa razy 
w tygodniu, w poniedzia³ki od godz. 15.10 do 17.10  i œrody 
od godz. 18.00 do 20.00.
Ponadto informujemy, ¿e od stycznia 2013 r. swoj¹ 
dzia³alnoœæ równie¿ wznowi œwietlica œrodowiskowa w 
Radzanku.
Zapraszamy wszystkie chêtne dzieci i m³odzie¿ do 
uczestniczenia w zajêciach œwietlicowych.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŒCI 
D¥BROWICA

RYS HISTORYCZNY (DO 1945 r. Damerfitz)
Wieœ ch³opska z koœcio³em. Czas powstania wsi nie jest 
okreœlony w dostêpnych dokumentach. Z XVIII-wiecznych 
informacji mo¿na wnioskowaæ, ¿e istnia³a ju¿ przynajmniej 
wiek wczeœniej. W 1771 r. wzmiankowana by³a karczma. W 
1784 r. niewielki folwark w D¹browicy nale¿¹cy uprzednio 
do miasta Maszewa zosta³ podzielony na 2 parcele ( 138 i 140 
mg), które wydzier¿awiono. Iloœæ zagród z tego okresu nie 
jest znana. W 1820 r. sprzedano wiatrak w D¹browicy 
m³ynarzowi. W 1827 r. 4 ch³opi i 2 zagrodników nabyli na 
w³asnoœæ parcelê o wielkoœci 137 mg z dawnego rewiru 
leœnego Dar¿-Ro¿nowo. W 1872 r. wieœ D¹browica wraz z 
nale¿¹cym do gminy wiejskiej folwarkiem Swojcino mia³a 
212 mieszkañców, 25 budynków mieszkalnych, 3 
rzemieœlnicze oraz 33 budynki inne od których nie p³acono 
czynszu. W tym by³a szko³a – dom zakrystiana, który by³ 
równoczeœnie nauczycielem. W roku 1872 grunty 
gromadzkie o areale 2.065 mg by³y w posiadaniu 20 
w³aœcicieli. W XIX w. zbudowany zosta³ istniej¹cy obecnie, 
neoromañski koœció³. O wczeœniejszej œwi¹tyni brak 
wzmianek, aczkolwiek jest wysoce prawdopodobnie, ¿e taka 
istnia³a. W 1932 r. do miejscowych rolników nale¿a³o 532 ha 
gruntu. We wsi by³o 28 budynków mieszkalnych, 37 
gospodarczych oraz 188 mieszkañców. W 1939 r. odno-
towano istnienie we wsi 7 zagród ch³opskich po 28-46 ha.
Wieœ po³o¿ona ok. 8 km na p³d. – zach. od Maszewa, 
po³¹czona asfaltow¹ drog¹ z Ro¿nowem Nowogardzkim. 
Wspó³czeœnie uk³ad dróg w stosunku do koñca XIX w. 
zachowany z tym, ¿e czêœæ z nich to obecnie drogi polne. 
D¹browica jest i by³a w przesz³oœci (mapa z 1890 r.) wsi¹ 
owalnicow¹ za³o¿on¹ na osi p³n. p³d. G³ównymi elementami 
kompozycji przestrzennej jest wrzecionowate nawisie z: 
koœcio³em, dzwonnic¹ i cmentarzem oraz remiz¹. Obie drogi 
okalaj¹ce nawisie s¹ przejezdnymi z tym, ¿e wiêksze 
znaczenia ma brukowana droga wschodnia. Droga zachodnia 
jest gruntowa. W koñcu XIX w. wystêpowa³ bardzo 
zró¿nicowany uk³ad zabudowy wsi. Zachodni¹ stronê drogi 
zajmowa³y du¿e zagrody maj¹ce kszta³t podkowy. Otwarcie 
tej podkowy by³o w ró¿nych kierunkach. Po wschodniej 
stronie drogi znajdowa³y siê zagrody o zró¿nicowanej 
wielkoœci, ale zdecydowanie mniejsze i w bardziej zwartym 
uk³adzie. Zabudowa dzia³ek siedliskowych tej czêœci wsi by³a 
bardzo zró¿nicowana. Jedn¹ z owych du¿ych zagród po Zach. 
stronie drogi jest obecna zagroda nr 1, której aktualna 
zabudowa dzia³ki siedliskowej jest identyczna w kszta³cie jak 
w koñcu XIX w. Obecnie we wsi dominuje zabudowa II 
po³owy XIX w. ryglowa lub ryglowo – murowana, czêsto w 
znacznym stopniu przebudowana a budynki mieszkalne 
ryglowe, otynkowane. W starszych zagrodach budynki 
mieszkalne ustawione szczytem do drogi a szeroko frontowe 
w nowszych budynki mieszkalne  na  froncie dzia³ek, 
kalenicowo do drogi. Czêœæ zagród posiada kamienne 
ogrodzenia lub fragmenty tych ogrodzeñ. 
We wsi szczególnie na nawisiu zachowana iloœæ starodrzewu. 
Zarówno zachowany uk³ad kalenicowy jak i nasycenie XIX – 
wieczn¹ zabudow¹ sytuacj¹ D¹browicê w grupie wsi o 
znacz¹cych walorach kulturowych.

Koœció³ neogotycki zbudowano w latach 1879 - 1880, na 
planie prostok¹ta, z kamienia polnego, z ceglanym detalem w 
obramieniach okiennych, gzymsie pod okap i portalu; od 
wschodu 3-bocznie zamkniête prezbiterium; obok koœcio³a - 
drewniana dzwonnica. We wnêtrzu: zachowa³y siê z 
pierwotnego wyposa¿enia ³awki, ambona, czêœæ nadstawy 
o³tarzowej, prospekt organowy. Koœció³ p.w. Najœwiêtszego 
Serca Pana Jezusa poœwiêcony 1946 r.

Koœció³ w D¹browicy



      TERMINARZ
III spotkanie 16.12.2012
1.Arkadia Imno - GTPS  godz. 11.00,
2.ZSZ Goleniów-Korsarz Dar¿ godz. 12.00,
3.TTS - Bolechowo godz. 13.00,
4.Oldboje -Kameleon godz. 14.00.
IV spotkanie 06.01.2013
1.Oldboje - Korsarz Dar¿ godz. 11.00,
2.Kameleon - Bolechowo godz. 12.00,
3.ZSZ Goleniów - GTPS godz. 13.00,
4.TTS - Arkadia Imno godz. 14.00.
V spotkanie 13.01.2013
1.Oldboje -Bolechowo godz. 11.00,
2.Korsarz Dar¿ - GTPS godz. 12.00,
3.Kameleon-  Arkadia Imno godz. 13.00,
4.ZSZ Goleniów - TTS godz. 14.00.
VI spotkanie 20.01.2013
1.Oldboje - GTPS godz. 11.00,
2.Bolechowo - Arkadia Imno godz. 12.00,
3.Korsarz Dar¿ -TTS godz. 13.00,
4.Kameleon - ZSZ Goleniów     godz.14.00.
VII spotkanie 27.01.2013
1.Oldboje - Arkadia Imno godz. 11.00,
2.GTPS  - TTS godz. 12.00,
3.Bolechowo - ZSZ Goleniów godz. 13.00,
4.Korsarz Dar¿ -Kameleon godz. 14.00.

W niedzielê, 2 grudnia,  przy sporej frekwencji publicznoœci i z udzia³em 
burmistrz Maszewa – Jadwigi Ferensztajn, rozpoczê³a siê Maszewska 
Amatorska Liga Pi³ki Siatkowej. 
W tym roku do rozgrywek przyst¹pi³o 8 zespo³ów, wiêkszoœæ z nich 
pochodzi z Gminy Goleniów. 
Nie bêdzie w tych rozgrywkach Play Off, bêd¹ natomiast mecze pierwszej i 
drugiej kolejki, czyli mecz i rewan¿. Rozgrywki zostan¹ zakoñczone w 
po³owie marca 2013r. W zmaganiach siatkarskich w tym sezonie bior¹ 
udzia³ takie zespo³y jak: Arkadia Imno, Bolechowo, Kameleon, Korsarz 
Dar¿, Oldboje Gminy Maszewo, Stowarzyszenie Goleniowskiej Siatkówki, 
Technologia Tworzyw Sztucznych z Parku Przemys³owego w Goleniowie, 
ZSZ Goleniów. 
Dziewi¹t¹ edycjê tych rozgrywek prowadzimy razem z OKiS w Maszewie. 
Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich mi³oœników pi³ki siatkowej do 
Hali Sportowej. Jest du¿o miejsca, ciep³o i mi³a atmosfera podczas 
kibicowania zawodnikom w ich zmaganiach. Rozpiêtoœæ wiekowa jest 

WYNIKI  i TABELA
Maszewskiej Amatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej 2012  -  2013

o puchar Burmistrza Gminy Maszewo
wyniki  I-go spotkania inauguracyjnego  02.12.2012

1.Oldboje Gminy Maszewo  -  Technologia Tworzyw Sztucznych      1 : 3 
(23;25,15;25,25;23,17;25),
2.Arkadia Imno  -   Zasadnicza Szko³a Zawodowa Goleniów              3 : 0
(27:25, 25:14, 25:20)
3.Stowarzyszenie Goleniowskiej Siatkówki Goleniów   -  Kameleon  3 : 1
(26:24, 25:27, 25:20,25:13)
4.Bolechowo                 -                Korsarz Dar¿                                  3 : 1
(23:25, 25:13, 28:26, 25:21).

Tabela    po pierwszym  meczu 
1. Arkadia Imno         punkty        3         sety        3 : 0,
2. SGS Goleniów       punkty        3         sety        3 : 1,
3. TTS Goleniów       punkty        3         sety        3 : 1,
4. Bolechowo             punkty       3          sety        3 : 1,
5. Kameleon               punkty       0          sety        1 : 3,
6. Korsarz Dar¿          punkty       0          sety        1 : 3,
7. Oldboje                   punkty       0          sety        1 : 3,
8. ZSZ Goleniów        punkty       0          sety        0 : 3.

Liga ruszy³a

spora, a to nadaje dreszczyku emocji. Ponadto znajduje siê tam 
ma³a kawiarenka, w której mo¿na nabyæ napoje i inne artyku³y 
spo¿ywcze

Zapraszamy serdecznie 
Eugeniusz G³owacki i OKiS
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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,
 tel. 91 43 45 128

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

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

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 Nowogardzie, 
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
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