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Burmistrz Maszewa
Jadwiga Ferensztajn

Szanowni Państwo!
Przed  nami  wakacje.  Urlopy, wyjazdy i podróże. 
Pomimo, że rozpoczęły się wakacje trwają inwestycje, są 
to m.in.:  budowa drogi w Dąbrowicy, budowa ronda w 
Maszewie. Oprócz inwestycji drogowych realizowane są 
inne zadania: budowa świetlicy w Maciejewie, remont 
świetlicy w Tarnowie.  Pomimo tego wakacyjnego czasu 
pamiętamy także o rolnikach, dla których ten czas będzie 
okresem ciężkiej i wytężonej pracy związanej ze żniwami. 
Podziękowaniem za trud pracy rolników będą Dożynki 
Gminne, które w tym roku odbędą się w sołectwie 
Jenikowo.
Zachęcam dzieci i młodzież do spędzania aktywnego 
wypoczynku organizowanego przez  Ośrodek Kultury i 

Sportu w Maszewie oraz placówki 
oświatowe z terenu miasta i gminy 
Maszewa. W tym roku nasze 
miasto obchodzić będzie 735-te 
urodziny. Z tej okazji zachęcam 
wszystkich Państwa do udziału w 
imprezie ŚredniowieCzuj, która 
odbywać się będzie sierpniu. 
Korzystając z okazji życzę 
wszystkim udanych, a przede 
wszystkim bezpiecznych wakacji z 
lekturą Biuletynu Maszewskiego 
w ręku.

Dzień Strażaka w Radzanku
4 maja 2013 tradycyjnie w Radzanku odbyły się obchody  
Święta Strażaków. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
17.00 Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Floriana w 
Radzanku. Po mszy przemaszerowano przed świetlicę 
wiejską  na część oficjalną, podczas której odbyło się 
przywitanie strażaków z jednostek OSP gminy 
Maszewo. Uroczyste przemówienia wygłosili : Jadwiga 
Ferensztajn – Burmistrz Maszewa,  Adam Rojek – 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Maszewie,  
Zbigniew Radawiec – komendant Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Maszewo , Bogusław Tunkiewicz – 
komendant powiatowy Państwowych Straży Pożarnych 
w Goleniowie. Złożono gratulacje Zdzisławowi 
Kraszkiewiczowi druhowi,który 3 maja br. na 
obchodach Powiatowego Dnia Strażaka w Stepnicy 
otrzymał medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”.Po części 
oficjalnej wystąpiły zespoły działające przy Ośrodku 
Kultury i Sportu w Maszewie, a w godzinach 
wieczornych odbyła się zabawa taneczna dla wszystkich 
uczestników.

Zbiórka dla Joasi
Komitet Założycielski na rzecz Joanny Matuszewskiej 
dnia 22 czerwca 2013r. przeprowadził zbiórkę publiczną 

na podstawie pozwolenia wydanego przez Burmistrz 
Maszewa nr. OiP.5311.1.2013.DF z dnia 12.06.2013r. 
Dzięki ofiarności mieszkańców Gminy Maszewo udało 
się zebrać do puszek kwestarskich kwotę 2630,30 zł. 
Dziękujemy wszystkim sponsorom i wolontariuszom za 
pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu zbiórki, 
gdyż dzięki temu Komitet nie poniósł kosztów 
związanych z organizacją w/w zbiórki. Zebrana kwota w 
całości została przekazana na pokrycie kosztów 
rehabilitacji Joasi. Jeszcze raz wielkie dzięki. 

Przedstawiciel Komitetu Założycielskiego.
Mirosław Zarzecki.

Pragnę  gorąco  podziękować  mieszkańcom  Gminy 
Maszewo  za  złożenie  rzetelnie  wypełnionych  dekla-
racji o   wysokości   opłaty   za   gospodarowanie   odpa-

dami komunalnymi. 
Z  p rzy jemnośc ią  
informuję, że ok. 90% 

Podziękowania Burmistrza gospodarstw domowych   wywiązało   się   z   ustawo-
wego obowiązku i złożyło deklaracje w terminie. 
Wierzę, że przedstawione w  nich  informacje,  pozwolą  
na  szybką  ich  weryfikację, dzięki  czemu  będziemy  w  
stanie  stworzyć  system  gospodarowania  odpadami  
komunalnymi spełniający Państwa oczekiwania. 

Burmistrz Maszewa 
Jadwiga Ferensztajn
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Kąpielisko gotowe

W dniu 22 czerwca 2013 r. Bank 
Spółdzielczy w Goleniowie obchodził 
uroczyście Jubileusz 65 – lecia. 
Uroczystość jubileuszową swoją obe-
cnością zaszczycili między innymi:  
Prezes SGB-Bank S.A., Prezes Krajo-
wego Związku Banków Spółdzielczych, 
Przedstawiciel Związku Banków Pol-
skich, Prezesi ościennych Banków Spół-
dzielczych, Przedstawiciele Jednostek 
Samorządu Terytorialnego , w tym Pani 
Alicja Szuster Sekretarz Gminy Masze-
wo, klienci i pracownicy Banku.  
Sześćdziesiąt pięć lat, to bardzo długi 
okres, to czas wielu wyzwań, wytężonej 
pracy, licznych trudności, ale i wielu 
osiągnięć. 
Podczas uroczystości Tomasz Sobo-
lewski Prezes Zarządu Banku Spółdziel-
czego w Goleniowie w podziękowaniu za 
długoletnią współpracę wręczył zasłużonym Klientom 
nagrody specjalne wykonane z brązu – Statuetki 
„Brązowego byczka”. Gmina Maszewo znalazła się w 
gronie wyróżnionych odbiorców statuetki. Przybyli 
goście mogli wysłuchać prelekcji prof. Jerzego 
Bralczyka - kilka słów o „Sztuce komunikowania się” 
oraz występów artystów Operetki Poznańskiej.
Uroczystości towarzyszyła maskotka – bankowy 
byczek, który witał wszystkich zaproszonych gości 
oraz pozował do zdjęć.  
Bank Spółdzielczy w Goleniowie to POLSKI BANK, 
którego misją jest służenie lokalnej społeczności, a fakt 
istnienia na lokalnym terenie od 65 lat świadczy o jego 
solidnych podstawach oraz zaangażowaniu w działania 
mające na celu, aby Klienci Banku postrzegali go jako 
swój Bank.  

W czerwcu br. naprawione zostało molo znajdujące się na 
Jeziorze Maszewskim. Na plażę dowieziono kilkadziesiąt 
ton piasku ze żwirowni w Danowie. Teren wokół plaży 
został wykoszony. Wykonane prace pozytywnie wpłynęły 
na poprawę bezpieczeństwa i estetyki. Miejmy nadzieję, że 
pogoda podczas tegorocznego lata dopisze i na 
maszewskim kąpielisku będzie gwarno i wesoło.

Bank – Jubilat

Warto zerknąć na swój dowód osobisty, by sprawdzić, czy w tym 
roku nie mija, bądź minął termin jego ważności.
Po nowy dokument muszą się, bowiem zgłosić osoby, które 
odebrały swój dowód osobisty w  latach  2001-2003.
Produkcja dowodu trwa 1 miesiąc, dlatego warto nie zwlekać z 
wymianą dowodu osobistego wydanego 10 lat temu, żeby 
uniknąć kłopotów w bankach, urzędach i innych instytucjach, a 
także podczas kontroli policji. Aby wymienić dowód osobisty 
wystarczy zgłosić się osobiście do urzędu i złożyć wniosek wraz z 
dwiema fotografiami.

Nie są pobierane żadne opłaty za wymianę 
dokumentu
tożsamości.

Sprawdź datę ważności 
dowodu osobistego

W Sesji Absolutoryjnej, która odbyła się 25 czerwca 2013 r. 
uczestniczyło 14 radnych.
Zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym, skład Rady Miejskiej, 
dla Gminy Maszewo, wynosi 15 radnych. Nieobecność 1 radnego z klubu „ 
Projekt Gmina” spowodowana była utratą mandatu.
 Skład Rady nie jest uzupełniony, ponieważ w sierpniu mają  się odbyć 
wybory uzupełniające. 
W czasie głosowania 7 radnych opowiedziało się za udzieleniem 
absolutorium dla Burmistrza Gminy Maszewo, natomiast 7 radnych było 
przeciw.
Główną przesłanką, w myśl przepisów prawa,  do udzielenia absolutorium 
konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską, w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy 
Maszewo za rok 2012 r. Przedmiotowa uchwała została podjęta na Sesji 
Absolutoryjnej. Nadmienić należy, że Komisja Rewizyjna, jako 
uprawniona do inicjatywy uchwałodawczej, zwróciła się z wnioskiem do 
Rady o udzielenie Burmistrzowi Gminy Maszewo absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok ubiegły.
Nie można podjąć uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium z innych 
przyczyn niż z tytułu nie wykonania uchwały budżetowej. Podjęcie 
uchwały o nie udzieleniu absolutorium, w tym przypadku, stanowiłoby 
istotne naruszenie prawa.

ABSOLUTORIUM
NIEROZSTRZYGNIĘTE



Absolwenci
W czwartek, 27 czerwca, 94 uczniów Gimnazjum im. Jana 
Pawła II pożegnało się ze swoją szkołą. Przed nimi zasłużone 
wakacje, a po nich kolejne lata nauki już w innych szkołach. 
Dla 20 absolwentów wakacje będą szczególnie zasłużone 
bowiem – jak podkreślała w swoim wystąpieniu burmistrz 
Jadwiga Ferensztajn – ta wyjątkowo liczna grupa prymusów 

na swój sukces pilnie przez minione trzy lata. 
Absolwenci - prymusi otrzymali nie tylko świadectwa z 
paskiem. Były też listy gratulacyjne dla rodziców i upominki 
od władz gminy. W tym roku, swoją gimnazjalną edukację z 
wyróżnieniem zakończyli: Bartosz Kopeć, Sylwia Krut, 
Martyna Kochan, Kaja Machocka, Karol Stefaniak, Weronika 
Wiśniewska, Julia Michalska, Bartłomiej Dębowczyk, 
Martyna Kałużna, Natalia Walczak, Paulina Polak, Kinga 
Wójtowicz, Aleksandra Cichecka, Klaudia Carikas, Eryk 
Pianowski, Justyna Czub, Emilia Sikora, Karolina Szponer, 
Dominika Popielarska i Karolina Pogródek.

pracowała 

Stypendia szkolne
W dniach 24-25 czerwca br. odbyła się wypłata stypendium 
szkolnego o charakterze socjalnym, przyznanych decyzją Burmistrza 
Maszewa na podstawie wniosków złożonych     w okresie sierpień – 
wrzesień 2012 r. Była to II transza stypendium w roku szkolnym 

2012/2013. Pomocą objęto 240 uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Maszewo, którzy uczęszczali do szkół  podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pomoc materialna 
przyznawana jest na zakup podręczników szkolnych, pomocy 
dydaktycznych, artykułów szkolnych, zakupu stroju sportowego oraz 
zakupu biletu miesięcznego lub opłacenia internatu dotyczy uczniów 
ze szkół ponadgimnazjalnych.

W związku z pojawiającymi się negatywnymi opiniami na temat wskaźnika zadłużenia Gminy, 
Burmistrz  Gminy Maszewo oświadcza:

że zgodnie z Zarządzeniem  nr 284/2013 z 29-05-2013 r. dług Gminy na koniec 2012, po wyłączeniu środków na projekty unijne 
wyniósł 62,2 %.
Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,  łączna kwota długu jednostki samorządu 
terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 procent wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w 
danym roku budżetowym. Zadłużenie to efekt realizacji bardzo wielu  inwestycji  na przełomie ostatnich kadencji, przy udziale 
środków zewnętrznych. W ciągu ostatnich dwunastu lat, na poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznej i estetyki Gminy 
przeznaczyliśmy kwotę blisko  48 milionów złotych, na które złożyły się środki pozyskane z Unii Europejskiej, a także środki 
krajowe.

Burmistrz Gminy Maszewo informuje mieszkańców, iż ustawa o finansach publicznych nie nakłada sankcji za przekroczenie 
wskaźnika zadłużenia. Przekroczenie nie stanowi też naruszenia  dyscypliny finansów publicznych.  Regionalne Izby 
Obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zaciągania zobowiązań 
wpływających na wysokość długu publicznego i udzielania pożyczek. Nadzór ten polega m.in. na unieważnianiu  uchwał 
budżetowych i RIO może uniemożliwić dalsze zaciąganie zobowiązań przez samorząd. Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie, Rada Miejska w Maszewie w dniu 28-02-2013 r. podjęła 
uchwałę nr XXV/156/2013,  w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Maszewo na lata 2013-2025 i uchwała ta jest obowiązująca i  została 
podjęta bez naruszenia prawa.4

O Ś W I A D C Z E N I E

Przekazanie sztandaru szkoły

Wyróżnieni absolwenci z rodzicami
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Od kilku lat mamy możliwość pozyskiwania środków na inwestycje                
z funduszy współfinansowanych przez Unię Europejską. Zalet tego źródła 
finansowania nie trzeba długo przedstawiać, wystarczą dwa słowa: pomoc 
bezzwrotna.
Oczywiście nie ma róży bez kolców; aby 
uzyskać dofinansowanie ze środków 
unijnych należy przejść długą i mozolną 
procedurę, stworzyć                     i 
skompletować wiele dokumentów i... 
uzbroić się w cierpliwość. Większość 
funduszy unijnych przyznawanych jest w 
formule konkursowej- dofinansowanie dostają najlepsze projekty. 

Istotne jest również to, że dotacje unijne mają charakter refundacji kosztów 
poniesionych przy realizacji inwestycji. Innymi słowy koszty poniesione podczas 
realizacji projektu wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub z kredytu 
bankowego, natomiast refundacja następuje po realizacji inwestycji. W praktyce 
uzyskanie dofinansowania nie jest rzeczą prostą. Wymaga to opracowania wielu 
dokumentów oraz pozytywnej weryfikacji podczas kontroli, często nie jednej. 
Zanim więc otrzymamy dotację często upływa bardzo dużo czasu.

- Prowadzone są  remonty dróg o nawierzchniach  
gruntowo-żużlowych, dróg i ulic o nawierzchniach 
bitumicznych na terenie gminy i miasta Maszewo.
- Uzyskano pozwolenie na budowę w sprawie 
przebudowy drogi gminnej na odcinku od firmy 
WELET do drogi wojewódzkiej nr 106, przystąpiono 
do przeprowadzenia procedury przetargowej.
- Trwa przebudowa drogi przez m. Dąbrowica – 
zadanie realizowane w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz 
współpracy ze Starostwem Powiatowym w 
Goleniowie.
- Wybudowano plac rekreacyjno-sportowy w m. 
Wałkno. 
- Dokonano wyrównania nawierzchni z kostki 
kamiennej oraz regulacji  studni kanalizacyjnych w 
ulicy Wojska Polskiego.
- Wykonano malowanie oznakowania  poziomego 
ulic powiatowych i gminnych wraz z wyznaczeniem 
tzw. pola martwego przy skrzyżowaniu ulic Wojska 
Polskiego z Placem Wolności, co w znacznym 
stopniu poprawiło widoczność i włączanie się do 
ruchu.
- Wykonano chodnik wraz  z przejściem dla pieszych 
przy ul.. Stargardzkiej w okolicach skrzyżowania z 
drogą do m. Mieszkowo. Inwestycja finansowana 
przez zarządcę dogi tj. ZZDW w Koszalinie.

SPRAWOZDANIE Z INWESTYCJI GMINNYCH

- Dokonano uzupełnienia zniszczonego oznakowania wzdłuż drogi do  m. 
Mieszkowo.
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie. Uzyskano pozwolenie na 
użytkowanie.
- Trwa realizacja budowy świetlicy w Maciejewie.
- Trwa remont świetlicy w Tarnowie. 
- Trwa procedura  przetargowa na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w ul. 
Polnej” – I Etap.
- Zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Brzozowej.          

Po wieloletnich staraniach rozpoczęto 
budowę ronda w Maszewie u zbiegu dróg 
wojewódzkich nr 106 i 113. 
W wyniku wieloletnich starań w sprawie 
konieczności przebudowy skrzyżowania dróg 
wojewódzkich nr 106 i 113 w Maszewie, 
które Gmina Maszewo wszczęła już w 2007 
roku wystosowując odpowiednie pisma do: 
- Marszałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego, 
- Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie,
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Szcze-
cinie, 
- Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego, 
jak również odbytych w ciągu tych lat 
roboczych wizytach Burmistrza Maszewa w 
powyższych instytucjach, z dniem 17 czerwca 
br. rozpoczęto budowę ronda w Maszewie.
Przedstawiane przez Urząd Miejski w 
Maszewie argumenty w szczególności 
dotyczące  bezpieczeństwa ruchu i  
konieczności  jego spowolnienia w obrębie 
przedmiotowego skrzyżowania znalazły 
uznanie i po opracowaniu projektu 
budowlanego Urząd Marszałkowski 
wprowadził projekt do realizacji w 2013 r. 
Szczególne wyrazy podziękowania kieru-
j emy do  Marsza łka  Wojewódz twa  
Zachodniopomorskiego oraz Dyrekcji  
ZZDW w Koszalinie  za poparcie naszych 
starań.
W dniu 21.06 br. Burmistrz Maszewa 
składając wizytę w Zachodniopomorskim 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 
osobiście podziękowała Dyrekcji za powyż-
szą inwestycję.

BEZPIECZNE RONDO 
W MASZEWIE

Gmina Maszewo złożyła wniosek pn.  „Gmina Maszewo ekologią stoi i rowerów się 
nie boi” na konkurs „O mobilne miasteczko” ogłoszony przez Zachodniopomorską 
Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa  Ruchu Drogowego w Szczecinie.  
Celem konkursu jest zapoznanie uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum z 
przepisami  ruchu drogowego dotyczącymi rowerzystów, a także zwrócenie uwagi 
na mądre i świadome korzystanie z roweru z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. Ponadto organizatorzy konkursu chcą uświadomić dzieciom i 
młodzieży, że rower to ekologiczny środek lokomocji.
 Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone zestawem „mobilnego miasteczka 
ruchu drogowego”, którego montaż 
możliwy jest na terenie wszystkich szkół. 
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we 
wrześniu br.

Mobilne miasteczko ruchu drogowego

Droga do otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
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W następstwie podjęcia przez Radę Miejską 
uchwały o wygaśnięciu mandatu radnej Pani Urszuli 
Kluczewskiej, Wojewoda Zachodniopomorski zarządził 
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Maszewie w 
okręgu wyborczym nr 1 (obejmującym miejscowości 
Bagna, Bęczno, Dębice, Godowo, Jenikowo, Korytowo, 
Leszczynka, Maszewko, Stodólska). Głosowanie odbędzie 
się w niedzielę 11 sierpnia br., w godzinach od 8:00 do 
22:00 w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej w 

Dębicach. 
W wyborach wybie-
rany będzie jeden 
radny. 

GODZ MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA 

08:00 - 08:30 MASZEWO  
plac za Urzędem Miejskim w Maszewie - przy ul. 

Świetlińskiego 

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

08:00 - 09:20 
MASZEWO, 

WISŁAWIE 

ul. Leśna teren PKP naprzeciw Przedszkola Miejskiego w 

Maszewie 

08:00 - 09:40 WISŁAWIE  podwórze u Sołtysa Pani Aleksandry Kopytnik 

08:00 - 10:00 MIESZKOWO boisko wiejskie 

08:00 - 10:20 DARŻ boisko wiejskie 

08:00 - 10:40 ROŻNOWO plac naprzeciwko wejścia do kościoła 

08:00 - 11:00 ZAGÓRCE  przy ogrodzeniu posesji nr 7 A 

08:00 - 11:20 TARNOWO  boisko wiejskie 

08:00 - 11:40 DĄBROWICA przy Remizie Strażackiej 

08:00 - 12:00 PRZEMOCZE plac przy byłej mleczarni 

08:00 - 12:20 RADZANEK były PGR (działka Sołtysa) 

08:00 - 12:40 DOBROSŁAWIEC boisko wiejskie 

08:00 - 13:00 BUDZIESZOWCE 
miejsce gdzie stały pojemniki do selektywnej zbiórki 

odpadów (na łuku głównej drogi wojewódzkiej 

08:00 - 13:20 JAROSŁAWKI koło świetlicy 

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

08:00 - 14:00 POGRZYMIE plac koło Sołtysa 

08:00 - 08:30 DĘBICE parking k. Ośrodka Zdrowia 

08:00 - 09:00 DĘBICE teren przy warsztacie po byłym PGR (tzw. sektor) 

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

08:00 - 10:30 KORYTOWO plac naprzeciwko kościoła (byłe 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 świetlicy wiejskiej 

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW 
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

DLA GMINY MASZEWO 13.07.2013 r. 

że 13.07.2013 r. na terenie naszej Gminy odbędzie się 
BEZPŁATNA zbiórka odpadów elektrycznych i elektro-
nicznych. 
Akcja jest doskonałą okazją, aby w sposób zgodny z 
przepisami ochrony środowiska wyzbyć się uszkodzonych i 
niepotrzebnych sprzętów. 
Co można oddać? 
- lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki, piece elektryczne 
- odkurzacze, czajniki elektryczne, miksery, radia, suszarki do 
włosów 
- telewizory, video, monitory, komputery, drukarki, telefony, 
baterie 
- sprzęt oświetleniowy, świetlówki, lampy sodowe, żarówki 
energooszczędne 
- wiertarki, wkrętarki, kosiarki, piły, spawarki i wiele innych 
urządzeń elektrycznych. 

Urząd Miejski
 w Maszewie informuje,

Wybory uzupełniające 
do Rady Miejskiej w  Maszewie

LokalizacjaMiejscowośćGodz.

Podjęcie decyzji o wybudowaniu hali sportowej,  poprzedzone 
zostało złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji sportowej do 
Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, w celu umieszczenia 
naszego zadania w Programie Rozwoju Bazy Sportowej Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.
Wniosek Gminy Maszewo został oceniony pozytywnie i uzyskał 
prawo wpisu na listę pretendentów. Pozytywna ocena stała się 
przesłanką rozstrzygającą o wszczęciu postępowania przetargowego 
na wybór wykonawcy robót budowlanych. 
Gmina Maszewo podjęła działania mające na celu  wpisanie zadania                
„Budowa Hali Sportowej” na listę podstawową. Ponieważ inwestycja 
bardzo dobrze spełniała kryteria dofinansowania tego rodzaju 
inwestycji, ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej, w 2012 r. 
znalazła się na tej liście.
W maju 2012 r. Gmina Maszewo złożyła formalny wniosek do 
Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie Budowy Hali 
Sportowej,  a 3 grudnia 2012 r. Ministerstwo poinformowało o tym, że 
wniosek nasz został rozpatrzony negatywnie gdyż uznało, że nasza 
inwestycja została zakończona, gdzie zgodnie z zasadami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki, w sprawie 
dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury  
Fizycznej ( Dz. U. nr 156 poz. 1051 ), dotacja może być udzielona na 
inwestycje nie zakończone  i w tym kontekście należy stwierdzić,  że z 
pewnością Hala Sportowa te zasady spełniła.    
Podjęta, niekorzystna dla nas decyzja, wynikała ze sposobu 
interpretacji przepisów w sposób odpowiadający ustawodawcy, a nie 
ostatecznemu odbiorcy. Brak środków na realizację zadania 
spotęgował również fakt organizacji EURO 2012 , które pochłonęło 
znaczną część budżetu Ministerstwa. 
Mimo trudności wynikających z tego tytułu, Gmina Maszewo 
dołożyła wszelkich starań by zobowiązania finansowe związane z 
budową Hali zostały uregulowane.
Jesteśmy dumni z podjętego wyzwania i cieszymy się, że hala spełnia 
oczekiwania mieszkańców, a przede wszystkim służy dzieciom i 
młodzieży.

CAŁA PRAWDA O HALI …

Z otwarcia hali cieszyliśmy się wszyscy

plac przy skrzynkach pocztowych
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Gminne recytacje Przedszkole Miejskie w Maszewie już po raz 
siódmy zorganizowało Gminny Konkurs 
Recytatorski Dzieci Młodszych. Konkurs odbył 
się 11 maja w przedszkolu miejskim, a 
uczestniczyło w nim 28 dzieci z wszystkich 
gminnych placówek. Dzieci oceniane były w 
dwóch kategoriach wiekowych: 5 i 6 - latków. 
Występy małych recytatorów gromkimi brawami 
nagradzała publiczność ( głównie rodzice i 
dziadkowie) a oceniało jury, które łatwego 
zadania , jak się okazało, nie miało. Ostatecznie w 
kategorii 5 latków pierwsze miejsce zajął Kacper 
Ferensztajn, a kolejne Dominik Królewicz i 
Oliwier Poręba. W kategorii 6 latków, 
bezkonkurencyjna była Amelia Jurewicz, która 
zaskoczyła nie tylko recytacją ale i aktorskim 
przygotowaniem. Kolejne miejsca zajęły Martyna 
Chodyma i Klaudia Stanek. Każdy z uczestników 
konkursu otrzymał upominek, a dla zwycięzców 
były oczywiście dodatkowe nagrody. Podzię-
kowania otrzymały też panie przygotowujące 
dzieci do konkursu, a za zorganizowanie VII 
edycji gminnego konkursu kwiaty i podzięko-
wania od rodziców otrzymała dyrektorka 
przedszkola - Małgorzata Rojek.

Dwa miejsca na podium
W sobotę 22 czerwca 2013 r. w 
Goleniowie odbyły się powiatowe 
zawody sportowo – pożarnicze. Strażacy 
ochotnicy walczyli o Puchar Komen-
danta Powiatowego PSP w Goleniowie 
oraz cenne nagrody tj. Telewizor, rzutnik 
multimedialny oraz laptop. Każda 
startująca drużyna otrzymała aparat 
cyfrowy. Zwycięstwo przypadło druhom 
z Węgorzy, ale nasze drużyny wypadły 
równie dobrze. Drugie miejsce zajęło 
OSP Przemocze, a trzecie OSP Roż-
nowo. Nagrody zwycięzcom wręczył 
Starosta Goleniowski, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Goleniowie, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP w Goleniowie oraz 
burmistrzowie i wójtowie gmin. 
Gratulujemy sukcesu naszym druhom i 
cieszymy się wysokimi pozycjami. II miejsce zdobyli druhowie z Przemocza.

W czasie wakacji i urlopów pamiętajmy, że podstawą dobrego wypoczynku 
jest nie tylko ładna pogoda i dobre towarzystwo, ale także świadomość, że nasz 
dom jest dobrze zabezpieczony.
Potrzeba bezpieczeństwa coraz częściej skłania nas do zainstalowania systemu 
alarmowego. Typowy system alarmowy w dużym uproszczeniu składa się z 
centrali alarmowej wraz z urządzeniami pozwalającymi na sterowanie pracą 
centrali. Jego elementami są: czujniki alarmowe, sygnalizatory oraz 
komunikatory alarmowe. 
Opcją dla systemu alarmowego są także : domofony, wideodomofony czy 
kamery telewizji  przemysłowej.
Pamiętać należy aby wykonanie takiej instalacji najlepiej powierzyć 
licencjonowanym instalatorom.
Polecamy kilka stron, na których można zapoznać się z w/w tematem.
walabr@poczta.onet.pl ,  
tel.  605 369 028
www.satel.pl

 www.aat.pl, www.volta.com.pl

Bezpieczny dom w czasie urlopu
             

Rożnowo Nowogardzkie zwycięża w 
Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym.
19 kwietnia 2013 r. w Nowogardzie odbyły się 
eliminacje powiatowe XXXVI Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W 
zawodach uczestniczyło 27 drużyn, w tym 15 ze 
szkół podstawowych i 12 z gimnazjów. Konkurs jest 
podobny do egzaminu na prawo jazdy. Na początku 
uczniowie odpowiadają na pytania testowe, później 
zaś wykazują się praktyczną umiejętnością jazdy na 
rowerze w miasteczku ruchu drogowego oraz 
sprawnościowym torze przeszkód. W kategorii 
Szkół Podstawowych wygrała drużyna z Rożnowa 
Nowogardzkiego w składzie , Karol Paterak (który 
zajął również III miejsce w konkursie indywidu-
alnym), Jakub Zakrzewski oraz Jakub Kąkol . 

Rowerzyści z Rożnowa
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Dla dobra przyrody
20 lat temu, Szkoła Podstawowa w Maszewie zorganizowała 
pierwszy sejmik ekologiczny. W tamtych czasach, inicjatywy  
proekologiczne i prozdrowotne dopiero „raczkowały”. W Maszewie 
pierwszą organizatorką sejmiku związanego z tą tematyką była pani 
Regina Jarzyna. Wybór jej osoby nie był przypadkowy, bowiem 
uczyła wtedy m.in. biologii. Jak nam powiedziała, przyroda 
zauroczyła ją od dziecka. Urodziła się i pierwsze lata przeżyła na 
obrzeżach Puszczy Białowieskiej, na terenach dzisiejszej Białorusi. 
Tam od dziecka miała kontakt z prawdziwą, nie skażoną przyrodą. Od 
dziecka uwielbiała piesze wędrówki po puszczy, chociaż widok 
dzikiej zwierzyny z okna jej rodzinnego domu nikogo wtedy też nie 
dziwił. Podziwiała nie tylko przyrodę dziką, bowiem  zauroczyła  ją  
też ówczesna posiadłość hrabiego Tyszkiewicza nieopodal Troków. 
„Cudowne ogrody nad urokliwym jeziorem stworzone ręką 
człowieka – mówi – śnią mi się czasem po dziś dzień”. Po wojnie, gdy 
miała 18 lat zamieszkała w Nakle. Tam ukończyła liceum 
pedagogiczne, a 51 lat temu przyjechała do Maszewa i tu już na stałe 
pozostała. W 1992 roku, kiedy zaczęto mówić o ekologii, pojawił się 
pomysł zorganizowania szkolnego sejmiku o takiej tematyce. Pani 
Regina w grudniu opracowała projekt, a w maju 1993 roku, w SP  w 
Maszewie odbył się pierwszy sejmik ekologiczny. Z jego przebiegu 
pamięta każdy szczegół. Przede wszystkim hasło przewodnie czyli 
„Las i jego mieszkańcy”. Przed sejmikiem ogłoszony został konkurs 
na plakietkę. Wpłynęło 180 projektów, a najlepsze wybierali 
uczniowie, rodzice i plastycy. Podczas sejmiku był też konkurs 
plastyczny, literacki, był smakowity stół ekologiczny, kącik 
prozdrowotny no i już wtedy pojawiła się  moda ekologiczna. Duże 

wrażenie robiła wystawa 
zatytułowana „Ginący 
las”. Byli też zaproszeni 
goście, a wśród nich 
leśnicy, działacze LOP ze 
Szczecina, urzędnicy z 
ochrony ś rodowiska .  
Regina Jarzyna po wielu 
latach ciągle jeszcze ten 
pierwszy sejmik wspomina 
z olbrzymim sentymen-
tem. Na pytanie dlaczego? 
Odpowiada krótko: „Bo 
był pierwszy i sponta-
niczny i był udany”. Jesz-
cze dzisiaj pragnie podzię-
kować wszystkim tym, 
którzy do jego zorganizo-
wania się przyczynili. 
Płynie długa lista nazwisk: 
nauczycieli, urzędników, 
rodziców, mieszkańców 
Maszewa, którzy w różnoraki sposób sejmik wspomogli no i przede 
wszystkim ówczesnych uczniów, którzy według niej wyjątkowo się w 
tę organizację zaangażowali. Bo to przecież przede wszystkim z 
myślą o nich, sejmik był organizowany. Jego celem było 
zaszczepienie tym dzieciom szacunku i miłości do przyrody. Pani 
Regina Jarzyna po 20 latach mówi, że jeśli chociaż u części uczniów 
takie cechy zostały, to warto było sejmik organizować i cieszyć się 
wypada, że jego tradycja trwa po dziś dzień.

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego
ul.. J. Słowackiego 1, 72-100 Goleniów; NIP 856 176 42 13 ; 
www.szansebezdrozy.pl ; e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl
Tel.:  91 461 25 84 lub 504 062 884  fax: 91 418 26 88

Wykłady:
§ Stylistka Doradztwo w sprawie doboru fryzury, ubrań i 

makijażu
§ Aktywność seniora wybrane techniki aktywizacji
§ Stopa cukrzycowa zapobieganie i leczenie
§ Odleżyny w opiece geriatrycznej – zapobieganie
§ Komunikowanie się z osobami starszymi
§ Prawa pacjenta a dodatkowa opieka pielęgnacyjna
§ Zastosowanie materiałów opatrunkowych,
§ Prawidłowe odżywianie,
§ Problemy żywieniowe,
§ Otyłość,
§ Dieta w terapii cukrzycy,
§ Upadki, urazy w wieku podeszłym przypadek czy objawy               

choroby,
§ Motywator „Kultura jako obszar aktywności,
§ Rzecznik Praw Konsumenta „Być świadomym konsumentem”,
§ Doradztwo finansowe, ubezpieczenia.

Warsztaty:
§ Komputer bez tajemnic, 
§ Siłownia dla Seniora, 
§ Trening uwagi słuchowej (metoda Tomatisa),
§ Gimnastyka mózgu dla Seniora (metoda Dennisona), 
§ Sianoploty, 
§ Warsztaty plenerowe – ceramika, 
§ Decupage,
§ Kosmetyczka – mobilny zakład kosmetyczny,
§ Kosmetyka pielęgnacyjna stóp i paznokci.
 
Fizjoterapia, rehabilitacja:
§ Masaż relaksacyjny twarzy, 
§ Masaż klasyczny kręgosłupa, 
§ Ćwiczenia grupowe-zespoły bólowe kręgosłupa, 
§ Masaż wibracyjny: 
1) statywowy (kręgosłup okolicy L-S) 
2) masażer ręczny (kręgosłup), 
§ Światło terapia: 
1) terapia antydepresyjna-doświetlająca z elementami muzykoterapii, 
2) terapia światłem spolaryzowanym-okolice twarzy i szyi z elementami 
muzykoterapii, 

Dnia 11 sierpnia (niedziela) w 
Goleniowie przy ul. Niepodle-
głości 1 odbędą się Wojewódzkie 
Targi Wielobranżowe „Aktywny 
Senior”.  Ich celem będzie 
pokazanie możliwości spędzania 
czasu wolnego przez osoby w 
starszym wieku. To doskonała 
okazja do rozszerzenia swoich 
zainteresowań, wymiany doświad-
czeń i wspólnego spędzenia czasu. 
W targach weźmie udział 40 
wystawców z ofertą przygotowaną 
specjalnie dla seniorów. Wszyscy, 
którzy przybędą tego dnia do 
Goleniowa znajdą różnorodne 
propozycje w zakresie podróży i 
turystyki, odżywiania, sportu, 
fitness, finansów oraz uzyskają 
indywidualne porady zdrowotne, 

Serdecznie zapraszamy
prawne i finansowe. Odwie-
dzający wezmą aktywny udział 
m.in. w warsztatach kompu-
terowych, rękodzielniczych, w 
wykładach tematycznych prowa-
dzonych przez specjalistów, a 
także w wyjeździe studyjnym do 
Domu Seniora Stepniczanka. W 
chwili zmęczenia uczestnicy tar-
gów mogą skorzystać z przygoto-
wanych dla nich „stref relaksu”. 
Na scenie wystąpią  grupy senio-
rów z wielu miast naszego woje-
wództwa.Projekt realizowany jest 
w ramach Wdrażania Projektów 
Współpracy realizowanego ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach osi 4-LEADER z udziałem 
7 Lokalnych Grup Działania. Targi 

zostały objęte Patrona-
tem Honorowym Mar-
szałka Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
Więcej informacji na 
stronie znajdą Państwo 
na stronie:
www.szansebezdrozy.p
Harmonogra targów:
10:00 Otwarcie targów 
dla  zwiedzających;  
10.30 Oficjalne otwarcie 
targów;Program arty-
styczny na scenie plene-
rowej
18:00  Zakończen ie  
targów.

l

Zapraszamy również na:
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Od 1 stycznia 2013 r. kwestie związane z obowiązkiem 
meldunkowym możemy załatwić podczas jednej wizyty w 
urzędzie. Od Nowego Roku nie musimy najpierw wymeldować 
się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. 
Wszystkie te czynności wykonujemy w tym urzędzie, w którym 
będziemy dokonywać zameldowania. Przy zameldowaniu nie 
będziemy podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku 
wojskowym. Nie będzie również obowiązku przedkładania 
książeczki wojskowej.
Formalności meldunkowe w urzędzie można będzie załatwić 
przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że nasz 
pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i 
wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu 
czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
Ponadto od 1 stycznia 2014 roku zniknie obowiązek 
zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt 
czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy. Właściciele, 
dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie 
będą mieli obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku 
przez mieszkańców lub pracowników. Nie będzie także 
obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z 
początkiem stycznia 2016 roku.

Ułatwienia w meldunkach

Placówki oświatowe z Gminy Maszewo aktywnie  włączyły się w 
kampanię edukacyjno – informacyjną związaną z nowym systemem 
gospodarki odpadami.
W szkołach przeprowadzono szereg akcji informacyjno – 
edukacyjnych w formie pogadanek i prelekcji. Przygotowano i 
opracowano gazetki szkolne przedstawiające przedmiotową tematykę. 
Uczniowie gimnazjum przygotowali i odegrali scenkę teatralną pt. 
”Wieści gminne – mamy rady na odpady”. Zorganizowano sejmiki 
ekologiczne, w których jednym z wiodących tematów była selektywna 
zbiórka odpadów. Dużym zainteresowaniem cieszył się Gminny 
Sejmik Ekologiczny, który po raz dwudziesty zorganizowany został  
przez Szkołę Podstawową w Maszewie. 
Nie lada atrakcją okazała się wycieczka uczniów klas IV-VI ze Szkoły 
Podstawowej w Dębicach do Regionalnego Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Słajsinie. Celem wyjazdu było zapoznanie młodych 
mieszkańców naszej gminy ze sposobem segregacji śmieci i 
funkcjonowaniem zakładu. Dzieci z Przedszkola Miejskiego w 
Maszewie miały również okazję zapoznać się z tematyką selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych podczas spotkania z pracownikiem 
Celowego Związku Gmin R-XXI.
Do akcji włączyły się również świetlice wiejskie, w których 
zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży.  W ramach zajęć 
przeprowadzono pogadanki z dziećmi, natomiast dzieci z Sokolnik  
posprzątały swoją miejscowość.
Dziękujemy wszystkim, którzy tak ochotnie włączyli się w kampanię 
informacyjną.

Segregacja śmieci – kampania
 informacyjna wśród dzieci

Badania wskazują wzrostowe zażywanie substancji 
psychoaktywnych przez młodzież. O ubocznych 
skutkach zażywania tych groźnych substancji będzie 
można dowiedzieć się dzięki kampanii społecznej, która 
obejmuje województwo zachodniopomorskie. 
Kampania „Naiwni” skierowana jest głównie do 
młodzieży w wieku 13 – 25 lat. Dotyczy używania 
przetworów konopii indyjskiej i haszyszu. Poprzez 
plakaty, ulotki, billboardy, kanał internetowy młodzież 
zostanie wyposażona w obiektywną wiedzę, która 
pomoże podjąć świadomą decyzję. 

Zaglądajcie na stronę internetową:
WWW.facebook.pl/naiwni

WWW.naiwni.wzp.pl

PALENIE  KONOPII 
SZKODZI ZDROWIU

Drodzy Mieszkańcy Gminy Maszewo,
„Nowy system gospodarki odpadami na terenie Gminy Maszewo” 
ruszył.
Dziękujemy wszystkim Państwu za zrozumienie i wsparcie w procesie 
jego wdrażania. 
Trochę statystyki:
Około 90 % mieszkańców Gminy Maszewo złożyło deklaracje 
(mieszkańcy, którzy ich nie złożyli otrzymują wezwania do ich 
złożenia). 
Około 80% osób, które złożyły deklaracje zadeklarowało, że będzie 
segregować odpady.
Kto będzie od 1 lipca 2013 r. odbierał od mieszkańców gminy 
Maszewo odpady?
Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
mieszkańców Gminy Maszewo wygrał Zakład Usług Komunalnych z 
Nowogardu. 
Aktualnie w/w zakład dostarcza Państwu harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych. 
Małe podsumowanie:
W miesiącu maju tego roku na terenie gminy Maszewo odbyły się 
spotkania mające na celu zapoznanie mieszkańców z nowym 
systemem gospodarki odpadami, z jego założeniami oraz sposobem 
funkcjonowania jak również z wysokością stawek za odpady na terenie 

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE 
GMINY MASZEWO ZOSTAŁ WDROŻONY Z DNIEM 1 LIPCA 2013 R.

naszej gminy. Pracownicy Zakładu Komunalnego w Maszewie dostarczali 
mieszkańcom ulotki wraz z drukiem deklaracji oraz wzorem jej 
wypełnienia.
Osoby składające deklaracje, jeżeli sobie tego życzyły, otrzymywały 
również książeczki opłat.
PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
Zgodnie z informacją zawartą w ulotce dot. „Nowego systemu gospodarki 
odpadami na terenie Gminy Maszewo” tymczasowy PSZOK czyli Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie 
Zakładu Komunalnego w Maszewie, przy ul. Szkolnej 8.
Na stałe PSZOK znajdował się będzie na terenie oczyszczalni ścieków w 
Maszewie. Obecnie trwają procedury mające na celu uzyskanie: decyzji 
środowiskowej, lokalizacyjnej celu publicznego a następnie pozwolenia 
na budowę tego obiektu. 
Worki i pojemniki do segregacji
Informuje się również, że osoby, które wyraziły wolę otrzymania 
pojemników do segregacji odpadów otrzymają je w terminie najbliższych 
2-3 miesięcy. Opóźnienia w dostarczaniu Państwu worków oraz 
pojemników wynikają z wydłużonych obecnie terminów ich dostaw przez 
producentów w związku z 
wejściem w życie od 01 
lipca br. nowego systemu 
gospodarki odpadami.  



W dniu 21.05.2013r. w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Maszewie odbyła się 
uroczystość Obchodów Dnia Patrona 
Szkoły, która była zarazem Dniem 
Otwartym dla uczniów klas szóstych szkół 
podstawowych naszej Gminy. Dla nich 
przygotowana wystawę poświęconą 
wielkiemu Polakowi. Uroczystość rozpo-
częła się mszą świętą w Parafialnym 
Kościele. Po mszy świętej młodzież i 
zaproszeni goście przeszli do hali 
sportowej na uroczysty apel, potem chór 
„CAVATINA” wykonał koncert poświę-
cony Janowi Pawłowi II. Młodzież 
zaprezentowała przygotowane przez 
siebie dary dla Jana Pawła II. Laureatom 
konkursów o Patronie Szkoły wręczono 
nagrody. Na koniec odbył się również 
koncert profilaktyczny pt. „Dekalog' w 
wykonaniu Gabriela Fleszara - SCENA 
ARS MARKETING z Krakowa, sfinan-
sowany rprzez Gminną Komisję  
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Maszewie, którym chcieliśmy 
podkreślić spójność działań profilak-
tycznych przeciwko uzależnieniom wśród 
młodzieży prowadzonych na obszarze 
Gminy Maszewo. 

Dzień Patrona XX Gminny Sejmik EkologicznyXX Gminny Sejmik Ekologiczny
Odbył się 29 maja br. w hali sportowo – widowiskowej w Maszewie. 
Hasłem jubileuszowego sejmiku było „Bądź ekologiem zawsze i 
wszędzie!”. Celem wszystkich sejmików, które przez te dwadzieścia 
lat się odbyły jest kształtowanie pozytywnego stosunku do świata 
przyrody, integracja środowisk szkolnych, uwrażliwienie na 
problemy cywilizacyjne naszego środowiska oraz kształtowanie idei 
zdrowej rywalizacji. Tradycją sejmików jest również udział uczniów 
szkół naszej gminy w konkursach, które odbywały się w czasie 
trwania sejmiku. W tym roku był Konkurs Wiedzy Ekologiczno – 
Przyrodniczej dla uczniów  klas IV – VI. Każdą szkołę 
reprezentowało troje uczniów. Konkurs polegał na rozwiązaniu 
krótkiego testu z ekologii, rozpoznaniu głosów znanych ptaków i 
zwierząt leśnych, rozpoznaniu drzew, krzewów i roślin 
występujących w okolicy, wykonaniu torby ekologicznej. Był 
również Konkurs Plastyczny, w którym wzięło udział troje uczniów 
każdej szkoły, którzy tworzyli pracę na temat „Przyroda wokół nas” 
oraz tradycyjny już pokaz mody ekologicznej, podczas którego 
każda szkoła przygotowała swój pokaz według własnego pomysłu. 
Na koniec były prezentowane inscenizacje o tematyce ekologicznej. 
Sejmikowi towarzyszył również pokaz zwierząt z gospodarstwa 
Państwa Siewierskich z Sokolnik, wystawa drzew, krzewów i 
kwiatów ze Szkółki drzewiarskiej „Fischer” z Sokolnik, a także stoły 
z żywnością ekologiczną i świeżymi sokami i słodki kącik. Podczas 
sejmiku można było zobaczyć jak wykonać ekologiczną zabawkę i 
ozdobę do domu, jak segregować śmieci i wykorzystać moc i 
działanie nagietka. Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Andrzej 
Mucek – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Goleniowie oraz pomysło-
dawczyni sejmiku pani Regina Jarzyna i następczyni Pani Anna 
Tokarzewska.  Jednak te dwie niezmiernie ważne uroczystości nie 
mogłyby się odbyć bez wsparcia, które otrzymała Szkoła 
Podstawowa w Maszewie. Serdecznie w tym miejscu chcielibyśmy 
podziękować:
- Jadwidze Ferensztajn – Burmistrz Maszewa,
- Adamowi Rojkowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej,
- Radnym Rady Miejskiej w Maszewie,
- Ewie Stancel – Dyrektorowi Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie 
oraz pracownikom OKiS,
- Państwu Henrykowi i Irenie Szymczakom – właścicielom 
Rezydencji Szymczak,
- Państwu Marioli i Andrzejowi Siewierskim – właścicielom 
gospodarstwa rolnego  w Sokolnikach.
- Zdzisławowi Kraszkiewicz oraz Państwu Wierzbickim z firmy 
„Fischer”.
Do podziękowań dołącza się też Rada Rodziców przy SP z jej 
przewodniczącą Mariolą Siewierską.
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WAKACJE 2013
Organizatorzy zajęć i imprez zastrzegają sobie prawo do zmian.

Nowi sołtysi
Na sołtysa Godowa miesz-
kańcy wsi wybrali Piotra 
Ciężkiego. Nowy sołtys 
wybrany został  podczas 
drugiego wiejskiego zebrania 
bowiem – jak nam powie-
dział -  dopiero wtedy 
postanowił kandydować. 
Kontrkandydata nie miał, bo 
mieszkańcy już wcześniej 
pana Piotra na swojego 
sołtysa upatrzyli. Na pytanie 
dlaczego zdecydował się 
funkcję przyjąć odpowiada, 
że w Godowie jest dużo 
spraw do ukończenia i „ktoś 
musi to pociągnąć”. Według 
niego priorytetem jest plac 

zabaw, a szczególnie stojąca na nim wiata, boisko i w nieco 
odleglejszej przyszłości rozbudowa świetlicy. Na jej siedzibę 
planuje zaadaptować pomieszczenia po nieczynnym już wiejskim 
sklepie. Nowy sołtys uważa, że większa świetlica dla integracji 
liczącej 154  mieszkańców wioski jest niezbędna. Pomocy w 
realizacji swoich planów upatruje w mieszkańcach, szczególnie w 
tych młodszych, których we wsi jest sporo, i którzy o miejscu 
wspólnych spotkań marzą już od dawna. Piotr Ciężki jest żonaty, ma 

dwóch synów i pracuje, 
jak pozostali mieszkańcy 
wsi, poza rolnictwem. 

Sołtysem Zagórca wybrany 
został Tomasz Ozdoba .  
Mieszkańcem wsi jest od 
czterech lat ale – jak mówi – 
pomieszkiwał tu już od lat 10. 
Lekarz weterynarii w Szcze-
cinie, praktycznie z dnia na 
dzień postanowił zmienić 
swoje życie i zostać... rolni-
kiem. Jak powiada, zamiło-
wanie do ziemi „siedziało” w 
nim po dziadku, który był 
rolnikiem. Wybrany został 
jednogłośnie co świadczy o 
zaufaniu i autorytecie, które 
przez minione 4 lata wśród 
mieszkańców zdobył. Zagórce  
to najmniejsze sołectwo w gminie. Najmniejsze, ale jak pan Tomasz 
mówi z dużymi problemami. Największym jest według niego totalna 
dezintegracja wiejskiej społeczności. I naprawę tego uważa za swoje 
priorytetowe zadanie. Przyznać trzeba, że plany jego realizacji ma 
niekonwen-cjonalne. Według nowego sołtysa, ewentualne środki 
finansowe jakie sołectwo pozyska szkoda inwestować w 
infrastrukturę. Lepiej je zainwestować w ludzi. Ponieważ prowadzi 
gospodarstwo agrotury-styczne znane jako „Chata Bohuna” chciałby 
swoim przykładem zarazić mieszkańców wsi i sprawić, aby Zagórce 
stały się znane z prawdziwych, wiejskich produktów. Sam założył 
największą w kraju plantację czarnego bzu, z którego kwiatów 
produkować będzie wino. Marzy o tym, aby mieszkańcy Zagórca 
zajęli się produkcją różnora-kich wiejskich wyrobów i wspólnymi 
siłami organizować we wsi zielone targi. Wierzy, że kiedyś będzie o 
nich głośno, a wieś odzyska swój dawny charakter i mieszkańcy, 
którzy praktycznie zaprzestali hodowli i uprawy, przynajmniej 
częściowo wrócą do tego, czym wieś kiedyś żyła. Pasją pana Tomasza 

Piotr Ciężki

Tomasz Ozdoba

0
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„Średniowieczuj w Maszewie”
O historii i planach na przyszłość 
„Średniowieczuj w Maszewie” 
opowiada  Marek  Zas ieczny  
Wszystko zaczęło się w roku 2004, 
czyli niemal dziesięć lat temu. Z 
inicjatywy Ani Ślęzak trafiłem do 
ówczesnego Domu Kultury w 
Maszewie. Za sprawą będącej w tym 
czasie Dyrektorem DK Iwony Mętel 
(dzisiaj  Mołodeckiej) spotkałem 
tam grupę młodych ludzi, chętnych 
do pracy, a co najważniejsze 
zgodliwych do pokierowania.  
Zaczęliśmy tworzyć Maszewską 
Izbę Pamięci. Zrobiliśmy m.in 
makietę XIX –wiecznego Maszewa 
oraz zgromadziliśmy wiele innych 
pamiątek –głównie kopii, gdyż 
przyświecała nam zasada, że 
oryginały są własnością rodzinną i 

tam powinny być przechowywane. Uroczyste otwarcie nastąpiło 8 marca 
2005 roku. Od tego roku zaczęliśmy także w trakcie „Nocy Świętojańskiej” 
organizować skromne widowiska odnoszące się mniej lub bardziej do legend 
maszewskich. W tych widowiskach zawsze pojawiali się jacyś rycerze, 
których musieliśmy wynajmować ze Stargardu, Szczecina czy nawet 
Poznania. Dlatego też w 2007 roku pomyślałem, a czemu by nie stworzyć 
własnej, maszewskiej  grupy rycerskiej. I wtedy spotkałem Sławka, który 
pracował w naszym posterunku policji, a miał duże doświadczenie, gdyż 
należał do stargardzkiego bractwa rycerskiego. Od tej chwili zaistniała „Rota 
piesza von Massow”. W październiku tego samego roku przyszedł mi do 
głowy pomysł obchodów 730 lecia nadania praw miejskich naszemu miastu. 
Rocznica przypadała w 2008 roku, więc było trochę czasu na jej 
przygotowanie. Z zamysłem i dość niekonkretnym planem udałem się do  
burmistrz Jadwigi Ferensztajn. Już w trakcie pierwszej rozmowy wraziła 
wielką aprobatę dla tej idei. I wtedy też rozpocząłem pierwsze działania, aby 
zorganizować sesję historyczną z prawdziwego zdarzenia i doprowadzić do 
wydania publikacji dotyczącej historii naszego miasta. Na początku lutego 

2008 roku zebrał się swoisty sztab wielu ludzi zainteresowanych 
zorganizowaniem święta naszego miasta, a zarazem i gminy. Do akcji 
włączyły się chyba wszystkie instytucje i wielu wolontariuszy. Obchody 
połączono z wizytą delegacji z zaprzyjaźnionego Mölln. Prawie do końca 
trwały prace, aby wszystko było zapięte na przysłowiowy „ostatni guzik”. I 
chyba się udało. I od tego momentu staramy się (z różnym skutkiem) 
kontynuować tę, chyba sztandarową imprezę naszego miasta, swoistą 
wizytówkę –„Średniowieczuj w Maszewie”. W tym roku nastąpi ona po raz 
szósty i przynajmniej w „kręgach rycerskich” jest znana w niemal całej 
Polsce. W tym roku zapowiadają się rycerze z różnych bractw, a nawet 
reprezentacja jednego z pobliskich krajów, więc są szanse na 
umiędzynarodowienie turnieju. 
A plany na przyszłość? 
Mam taki jeden pomysł i chciałbym go tu niniejszym ogłosić. Zaznaczam, że 
jest to tylko moja własna inicjatywa i tylko ja ponoszę za nią 
odpowiedzialność: Spotkajmy się wszyscy 9 sierpnia na Rynku w Maszewie. 
Od wielu już lat uczę dzieciaki w tutejszym Gimnazjum i nie raz w trakcie 
lekcji, mówiąc o lokalnych inicjatywach wspominam o „Średniowieczu” i 
wielu z moich uczniów nie wie nic o tej imprezie. Rodzice proszę Was o 
przyjazd do Maszewa w ten jeden dzień, zróbcie sobie rodzinną wyprawę w 
czasy minione. Zwracam się też do wszystkich mieszkańców naszej gminy 
–wielu z was „dłubie sobie” i świat nic o tym nie wie. Przecież można się 
wystawić na straganie z pierogami, bigosem czy innymi produktami naszego 
regionu. Ma Kalisz Pomorski swoje święto kiszonego ogórka, możemy i my 
mieć święto, nie wiem, na przykład smalcu maszewskiego, maszewskiej 
kaszanki, kiszki czy pierogów maszewskich. A ileż możliwości, jeśli chodzi o 
pieczenie najróżniejszych słodkości –sernik maszewski, jabłecznik czy 
drożdżówka ? Przecież wielu z was jest mistrzami w jakimś jednym lub wielu 
produktach, czemu „ścibolicie” to tylko dla siebie? Niech świat was doceni! 
To tak naprawdę niewiele kosztuje, finansowo przecież i tak się zwróci, 
choćby za przysłowiową złotówkę. Ot odrobina odwagi, by wystawić stragan 
i nie słuchać zawistnych słów. Każdy przecież może zrobić to samo! Tylko 
trzeba chcieć… Drodzy miejscowi, by nie powiedzieć tubylczy, politycy. Czy 
nie można na ten jeden dzień „zakopać wojenne topory” i zgromadzić się 
wokół idei –„Średniowieczu w Maszewie”? Spotkajmy się wszyscy 9 
sierpnia na Rynku. Pokażemy wszystkim, że dorośliśmy do pojęcia –heimat 
czyli ojcowizna. Minęło już tyle lat, że śmiało możemy powiedzieć o tej ziemi 
–To kraj naszych przodków. I w ten jeden dzień udowodnijmy, że chcemy 
wszyscy, może innymi drogami, ale dobra dla jego obecnych mieszkańców. 
Może właśnie poprzez jedno wspólne spotkanie …

AKADEMIA RZEMIOSŁA W MASZEWIE IZBY RZEMIEŚLNICZEJ 
MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZCZECINIE 

OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2013/2014
AKADEMIA RZEMIOSŁA W MASZEWIE 

KSZTAŁCI W NASTĘPUJĄCYM TYPIE SZKÓŁ:
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Szkolenie zawodowe w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Maszewie jest 
szansą do zdobycia intratnego zawodu i osiągnięcia stabilizacji, która 

pozwoli odnaleźć się na 
współczesnym rynku pracy. 
Cykl przedmiotów kształcenia 
ogólnego realizowany jest na 
terenie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Maszewie. 
Przedmioty zawodowe rea-
lizowane są na czteroty-
godniowych kursach zawodo-
wych organizowanych przez 
wojewódzkiego koordynatora 
szkolenia zawodowego. Pra-
ktyczna nauka zawodu odby-
wa się u pracodawcy dzięki 

czemu uczeń podpisuje umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego i 
otrzymuje wynagrodzenie. Uczniowie mogą sami wybrać zakład, w którym 
będzie odbywać się praktyka zawodowa. W przypadku nie znalezienia 
samodzielnie zakładu szkolącego, zabezpieczamy uczniom miejsce praktyk. 
Po okresie nauczania nasi uczniowie zdają egzaminy zawodowe na tytuł 
czeladnika organizowane przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Szczecinie. Nauka w zasadniczej szkole zawodowej 
odbywa się w cyklu 3-letnim. 

SZKOŁA BĘDZIE KSZTAŁCIĆ MIĘDZY INNYMI W 
NASTĘPUJĄCYCH ZAWODACH:

Fryzjer, Kucharz (kształcenie w cyklu 3-letnim zastępuje dotychczasowy 
zawód kucharz małej gastronomi), Monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownictwie (zawód ten zastępuje trzy dotychczasowe 
zawody: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, malarz-

ZDOBĄDŹ ATRAKCYJNY ZAWÓD ZOSTAŃ UCZNIEM 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

PAMIĘTAJ!
ZDOBYCIE ODPOWIEDNIEGO WYKSZTAŁCENIA JEST POTRZEBĄ, 

NATOMIAST ZDOBYCIE ZAWODU, W KTÓRYM ZNAJDZIESZ PRACĘ 
JEST KONIECZNOŚCIĄ

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Sekretariat szkoły

ul. Jedności Narodowej 6, 72-130 Maszewo
Tel.  91 418 76 54

www.szkolyrzemiosla.pl

tapeciarz, posadzkarz). W przypadku zainteresowania kształceniem w innych 
niż ww. zawodach, takich jak np.:
Mechanik pojazdów samochodowych, Blacharz samochodowy, 
Lakiernik, Cukiernik, Murarz, Stolarz, Piekarz, Elektryk, 
Elektromechanik pojazdów samochodowych, itp.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa będzie mogła kształcić pod warunkiem 
dokonania naboru i uzyskania akceptacji Kuratorium Oświaty.

KSZTAŁCENIE W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ JEST 
CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

WYMAGANE DOKUMENTY:
- PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY /dostępne na sekretariacie szkoły/
- ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
- ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANEJ LICZBIE PUNKTÓW Z EGZAMINU 
GIMNAZJALNEGO
- 3 FOTOGRAFIE PODPISANE NA ODWROCIE
- ZAŚWIADCZNIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ 
ZDROWOTNYCH DO 
K S Z T A Ł C E N I A  W  
ZAWODZIE
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Bieg po zdrowie
W piątek 24 maja 2013 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału 
Miejsko - Gminnego w Maszewie kolejny, bo już IV raz, zorganizował na 
Stadionie Miejskim Majowy Bieg po Zdrowie. Tegoroczny bieg odbył się 
pod hasłem "Żyję zdrowo – bo biegam". W tej sportowej imprezie wzięło  
udział 60 zawodników. Byli wśród nich przedstawiciele zakładów pracy, 
m.in. Zakładu Komunalnego, Policji, Welet Company, Sklep Wroński, 
uczniowie Maszewskich szkół i ochotnicy spoza naszej Gminy. Zwycięzcami 
byli wszyscy zawodnicy, którzy przystąpili do biegu i  pokonali wyznaczoną 
trasę. To było najważniejsze w tym przedsięwzięciu. Każdy otrzymał 
pamiątkowy dyplom oraz upominek. Udział w tej akcji uświadomił nam, jak 
ważna jest aktywność fizyczna, bo przecież w zdrowym ciele zdrowy duch! 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania biegu 
(sponsorom, współorganizatorom).

Wojewódzki Przegląd 
Piosenki Dziecięcej

Już drugi rok z rzędu 25 maja Julia Woźniak wzięła udział w Wojewódzkim 
Przeglądzie Piosenki Dziecięcej, a 8 czerwca Paulina Mieczkowska oraz 
dziewczyny zespołu wokalnego Grazioso: Martyna Kochan, Paulina 
Kluczewska i Weronika Kluczewska drugi rok z rzędu otrzymały 
wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Solistów i Muzycznych 
Zespołów Estradowych na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

7 kwietnia 2013 w Ośrodku Kultury i Sportu odbył się koncert  
„W tanecznych rytmach” w wykonaniu Piano Trio – fortepian, 
skrzypce oraz wiolonczela.  Mieliśmy okazję wysłuchać 
najpopularniejsze i zachwycające utwory m. in. salonowe 
walce wprost z cesarskiego Wiednia - "Nad pięknym, modrym 
Dunajem" Johanna Straussa; szalone straussowskie polki - 
"Tritsch - Tratsch", "Grzmoty i błyskawice"; gorące węgierskie 
czardasze - "Magyar Abrand" Augusta Lohra czy 
najpopularniejszy "Czardasz" świata autorstwa Vitorio 
Montiego; francuski galopujący "Can-can" z operetki Jacquesa 
Offenbacha "Orfeusz w piekle"; ogniste hiszpańskie flamenco - 
zawarte m.in. w tematach z opery "Carmen"; namiętne 
argentyńskie tango -  "Jalousie" Jacoba Gade czy znaną z 
filmów "Por una cabeza" Carlosa Gardela oraz największe 
przeboje operowe, operetkowe i musicalowe. 
Wystawa Kolekcjonerska
W niedzielę 14 kwietnia 2013 w OKiS  ponownie odbyła się 
,,Giełda Kolekcjonerska'' zorganizowana przez Klub 
Kolekcjonera Nowogard. Tradycyjnie można było wymieniać, 
kupować, sprzedawać: medale, monety, banknoty, znaczki 
filatelistyczne, karty telefoniczne oraz inne akcesoria 
kolekcjonerskie. 
Majówka
W dniu 1-3 maja 2013 dzieci, młodzież oraz dorośli miło 
spędzali czas podczas imprezy ,,Majówka'', która miała 
miejsce na placu zabaw w centrum miasta oraz na Stadionie 
Miejskim. 1 maja młodzież miała okazję poznać technikę 
malowania graffiti oraz  uczestniczenia w warsztatach 
Breakdance, a dla młodszych odbyło się przedstawienie 
teatralne pn. ,, Kot w butach'', a następnie ,,Piraci z Karaibów''. 
3 maja na Stadionie odbyły się konkurencje sportowe w piłkę 
nożną, koszykówkę oraz badmintona, a czas umilały występy 
dzieci z pracowni muzycznej oraz koła tanecznego 
działającego przy OKiS. 
Dzień dziecka
1 czerwca 2013 na Stadionie Miejskim w Maszewie odbyła się 
impreza pn. ,,Dzień dziecka''. Dla dzieci oraz młodzieży oprócz 

zabaw takich jak:  bieg 
w workach, przecią-
ganie liny, konkurs 
rysunku na asfalcie, 

W TANECZNYCH RYTMACH bieg po ścieżce zdrowia z zagadkami, przygotowany był także 
quiz wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska. Następnie 
uczestnicy, którzy przygotowali strój ekologiczny na konkurs 
zaprezentowali ubiór publiczności, po czym jury wybrało 
najciekawszy, a zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane 
przez Celowy Związek Gmin R- XXI w Słajsinie. 
Prezentacja dorobku artystycznego pracowni muzycznej
W piątek 7 czerwca 2013 w nowo wyremontowanej sali 
Ośrodka Kultury i Sportu mieliśmy okazję posłuchać dzieci i 
młodzież z pracowni muzycznej, której instruktorem jest p. 
Andrzej Kwaśniewski, a byli to:  Agata Paczos, Weronika 
Kluczewska, Paulina Kluczewska, Paulina Reszkiewicz, 
Natalia Polasz, Aleksandra Rokosz, Nikola Walczak, Martyna 
Rokosz, Natalia Alama, Maria Woszczyło, Julia Oleksiak, 
Aleksandra Sobkowiak, Marcin Żebrowski, Jakub Kowalski, 
Patrycja Walczak, Julia Woźniak, Paulina Kurpiel, Paulina 
Mieczkowska, Zuzanna Zaremska, Hanna Sobura, 
KacperWalisiński, Klaudia Carikas, Julia Rohde. 
W repertuarze usłyszeliśmy m.in. ,, Ave Maria'', ,,Gołębi song'', 
,,Rytm i melodia'', ,,Był raz pewien Pan'', ,,Someone like you'', 
,,Hero'' , a także ,, Pokaż na co się stać''.

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie informuje, iż otrzymał 
dofinansowanie na realizację operacji pn. ,,ŚredniowieCzuj'' ze środków w 
ramach Programu, osi 4 ,,Leader'', działania 413, ,,Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju'' z zakresu małych projektów.
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1. Uchwała Nr XXVI/157/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 26.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla 
Wodociągów Zachodniopomorskich spółka z o. o. w 
Goleniowie;
2. Uchwała Nr XXVI/158/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 26.03.2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na terenie gminy Maszewo będących w 
p o s i a d a n i u  p r z e d s i ę b i o r c y :  „ W o d o c i ą g i  
Zachodniopomorskie”;
3. Uchwała Nr XXVI/159/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 26.03.2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla 
Zakładu Komunalnego w Maszewie;
4. Uchwała Nr XXVI/160/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 26.03.2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013 ;
5. Uchwała Nr XXVI/161/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 26.03.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie z budżetu Gminy na rok 2014 środków 
finansowych stanowiących fundusz sołecki;
6. Uchwała Nr XXVI/162/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 26.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIV/151/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 
stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Maszewo na rok 2013;
7. Uchwała Nr XXVI/163/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 26.03.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w 
obrębie Nr 1 Maszewa,
8. Uchwała Nr XXVI/164/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 26.03.2013 r.  w sprawie odpłatnego nabycia 
nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 
oznaczonych numerami geodezyjnymi działek 1 i 2 w obrębie 
Mokre, Gmina Maszewo;
9. Uchwała Nr XXVI/165/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 26.03.2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo;

WYKAZ PODJETYCH UCHWAŁ NA XXVII SESJA RM. 
W DNIU  12.04.2013 r.
1. Uchwała Nr XXVII/166/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 12.04.2013 w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
2. Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 12.04.2013  w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Maszewo. 
3. Uchwała Nr XXVII/168/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 12.04.2013  w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia  2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Uchwała Nr XXVII/169/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 12.04.2013 w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej 

Rada Miejska w Maszewie
WYKAZ PODJETYCH UCHWAŁ NA XXVI SESJI RM W DNIU 26.03.2013 R.

opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności.
5. Uchwała Nr XXVII/170/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 12.04.2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości.

WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ NA XXVIII SESJI 
RADY  W DNIU 7.05.2013 R.
1) Uchwała Nr XXVIII/171/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 7.05.2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maszewo.
2) Uchwała Nr XXVIII/172/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 7.05.2013 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położnego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Maszewo w 
rejonie ulic: Nowogardzkiej, 1- go Maja, Hanki Sawickiej i 
Wojska Polskiego.
3) Uchwała Nr XXVIII/173/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 7.05.2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnej Urszuli Kluczewskiej.
4) Uchwała Nr XXVIII/174/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 7.05.2013 r. w sprawie przystąpienia do „Powiatowego 
programu zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych dla 
gmin z terenu Powiatu Goleniowskiego na lata 2013-2018”.
5) Uchwała Nr XXVIII/175/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 7.05.2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Nowogard na dofinansowanie zakupu samochodu 
ratunkowo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gminie Nowogard.
6) Uchwała Nr XXVIII/176/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 7.05.2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Maszewo na lata 2013 -2025.
7) Uchwała Nr XXVIII/177/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 7.05.2013 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2013.
 
WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ NA XXIX SESJI RM. W 
DNIU 25.06.2013 r.

1. Uchwała Nr XXIX/178/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia 
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowej przy ulicy 
22 Lipca Nr 13/5 w Maszewie;
2. Uchwała Nr XXIX/179/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia 
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowej przy ulicy 
22 Lipca Nr 13/3 w Maszewie;
3. Uchwała Nr XXIX/180/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia 
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowej przy ulicy 
Tadeusza Kościuszki Nr 24/1 w Maszewie;
4. Uchwała Nr XXIX/181/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.06.2013 w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia 
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości lokalowej przy ulicy 
Wojska Polskiego Nr 15/4 w Maszewie;
5. Uchwała Nr XXIX/182/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.06.2013 w sprawie zmian budżetu na rok 2013,
6. Uchwała Nr XXIX/183/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z 
dnia 25.06.2013 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania   z wykonania budżetu Gminy 
Maszewo za  2012 r.
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Kolejny wiejski plac
Gmina Maszewo informuje, że zakończyła operację z zakresu małych 
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013                   
pn.: „Wykonanie placu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Wałkno”. 

Operacja polegała na wykonaniu placu rekreacyjno – sportowego                   
w  m i e j s c o w o ś c i  Wa ł k n o .  
Wykonano następujące prace: 
roboty ziemne polegające m.in. na 
niwelacji terenu oraz zasianiu 
trawy pod boiska oraz  doposażono 
istniejący plac zabaw w dodatkowe 
urządzenia zabawowe tj.: huśtawkę równoważnię, zestaw wielofunkcyjny oraz 
karuzelę krzyżową. Dla zapewnienia bezpieczeństwa plac zabaw został 
częściowo ogrodzony (od strony drogi). 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Drodzy mieszkańcy, szykujemy się do 735 - tych urodzin miasta, które 
zaplanowane są na sierpień. W związku z tym zapraszamy wszystkich aby 
przyłączyli się do wspólnego świętowania. Bliższych informacji udziela 

Ośrodek Kultury i Sportu w 
Maszewie tel. 91 418 77 53. 
Natomiast szczegółowe infor-
macje już wkrótce.

ŚredniowieCzuj tuż, tuż...

Warsztaty Pierwszej Pomocy 
W miesiącu marcu w świetlicy wiejskiej w Nastazinie przy współpracy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nastazinie i ratownika WOPR Łukasza 
Maćkowiaka odbyły się warsztaty pierwszej pomocy.

Warsztaty zostały podzielone na dwie tury: strażaków ochotników oraz gości i 
mieszkańców. O ile frekwencja 
strażaków budziła uznanie, to  miesz-
kańcy nie stanęli na wysokości zadania.
Warsztaty objęły podstawowe zaga-
dnienia teoretyczne i praktyczne z RKO 
( resuscytacji krążeniowo oddechowej), 
była okazja poćwiczyć na profesjo-
nalnych fantomach szkoleniowych jak i 
na defibrylatorze. Wiedza zdobywana w 
ten sposób nie idzie w las, a strażacy 
zapowiadają kolejne spotkania o 
tematyce pierwszej pomocy. 
Za udział dziękujemy wszystkim 
druhom, komendantowi gminnemu 
oraz pani sołtys. 
Z uszanowaniem Zarząd OSP Nastazin

Remont garażu
Druhowie jednostki OSP Nastazin po raz kolejny 
zaskakują. Od początku roku dużo się dzieje: warsztaty 
pierwszej pomocy, remont pomieszczenia socjalnego, a w 
końcu przyszedł czas na garaż. Pomieszczenie, które  
wołało o pomstę do nieba, zyskało nowy blask. Z własnych 
środków pozyskanych m.in. ze sprzedaży kalendarzy jak i 
od drobnych sponsorów strażacy wyremontowali garaż. 
Wszystkie prace wykonane zostały w czynie społecznym, 
co pozwoliło zaoszczędzić wiele pieniędzy. Przez dwa 
tygodnie popołudniami w pocie czoła trwały prace,  które 
przyniosły niesamowity efekt: nowy tynk, gładź i okna 
odmieniły całkowicie strażnicę. Wartość wykonanych prac 
to około 7 000 zł pomijając materiał. 
Zapraszamy do odwiedzenia galerii na stronie 
www.facebook.com/OSPNastazin  

Majówka  w sołectwie Nastazin
Dnia 18.05 w sołectwie Nastazin odbyła się majówka, 
której organizatorami byli Koło Łowieckie Jeleń, Rada 
sołecka  Nastazin oraz OSP Nastazin. Imprezę wczesnym 
rankiem rozpoczęły zawody wędkarskie. Następnie 
rozegrano mecz piłki nożnej OSP Nastazin vs. Koło 

Łowieckie Jeleń. 
Mecz w regulaminowym czasie 
zakończył się remisem 2:2 seria i dopiero 
seria rzutów karnych wyłoniła zwy-
cięzcę.
O godzinie 14-tej impreza przeniosła się 
na teren Ostoi Koła  Łowieckiego Jeleń. 
… i wtedy się zaczęło: w strugach 
deszczu  rozegrane zostały gry i zabawy 
dla dzieci prowadzone przez instru-
ktorów Ośrodka Kultury i Sportu w 
Maszewie, wyłoniony został również 
najsilniejszy człowiek w Nastazinie, w 
pierwszych amatorskich zawodach 
Strong-Man rywalizowało 8 uczestni-
ków. Jedną z atrakcji był pokaz 
ratownictwa drogowego, wykonany 

przez druhów OSP Maszewo. Po rozdaniu nagród za 
poszczególne konkurencje rozpoczęła się zabawa 
taneczna. Miłośnicy myśliwskiej kuchni mieli okazję 
skosztować wyroby z dziczyzny, punktem kulminacyjnym 
były pieczone dziki. 
Podziękowanie składamy komendantowi gminnemu  
Zbigniewowi Radawiec, przewodniczącemu RM  
Adamowi  Rojek oraz radnemu RM  Pawłowi Piesio. 

W Sołectwie Nastazin
Plac rekreacyjno-sportowy w Wałknie
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ZAPRASZAMY DO NASTAZINA!
Nadchodzi XI już edycja Festiwalu „TEATR W 
STODOLE” Zapraszamy do stodoły Państwa Mironiów 
w Nastazinie na tydzień teatralnych wrażeń! Warsztaty, 
spektakle, goście specjalni… Będzie się działo! Tuż obok, 
w miejscu, którego nigdy nie podejrzewalibyście o 
posiadanie w pełni wyposażonej sceny…
Planowany program wstępnie przedstawia się tak:
8.07. (poniedziałek)
20.30 „Wij” /Teatr „nie ma” – Szczecin/
OGNISKO
9.07. (wtorek)
18.00 „Bal w operze” /Teatr „A” – Kamień Pomorski/
19.30 „Kawałki” /Teatr Krzywa Scena – Stargard 
Szczeciński/
21.00 „Trzy strzałki” /Teatr „nie ma” – Szczecin/
10.07. (środa)
18.00 „Bajki” /Grupa Teatralna „Emigatis” – Stargard 
Szczeciński/
19.00 „Stój” /Grupa Teatralna „Emigatis” – Stargard 
Szczeciński/
20.00 „Psia furtka” /Grupa Teatralna „Emigatis” – 
Stargard Szczeciński/
11.07. (czwartek)
18.00 „Miłość don Perlimplina” /Teatr Krzywa Scena – 
Stargard Szczeciński/
19.00 „Dziwna baba” /Teatr Krzywa Scena – Stargard 
Szczeciński/

20.00 „K+D”/Teatr „nie ma” – Szczecin/
21.30 „Kabaret z krypty wg Topora”  /Teatr Krzywa 
Scena – Stargard Szczeciński/
12.07. (piątek)
17.30 „A znacie to?” /Teatr „nie ma” – Szczecin/
19.00 „Modlitwa za zmarłych” /Teatr „nie ma” – 
Szczecin/
21.30 „Genialny plan” /Teatr „nie ma” – Szczecin/
13.07. (sobota)
18.00 „Mamałyga” /Teatr „nie ma” – Szczecin/
19.00 „Droga Pani Heleno” /Teatr „nie ma” – Szczecin/
21.00 „Zielona Gęś 2.0 czyli Bal u Profesora 
Bączyńskiego” /Teatr „nie ma” – Szczecin/
23.00 Taniec kubański
14.07. (niedziela)
19.00 SPEKTAKL POWARSZTATOWY
Festiwal dofinansowany został z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego oraz 
U r z ę d u  G m i n y  
Maszewo.

Festiwal objęty PATRONATEM HONOROWYM 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

DOBROSŁAWIEC
CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI                         RYS HISTORYCZNY (do 1945 r. Friederikenhof)
Folwark założony w 1756 roku jako gospodarstwo pomocnicze majątku Budzieszowce przez właściciela dóbr v. Perbandta.
W 1872 r. był w posiadaniu rodu Maass i znajdował  się tu wówczas jeden dom mieszkalny, w którym mieszkało 10 osób. W 
późniejszych źródłach statystycznych ujmowany był łącznie z Budzieszowcami.
CHARAKTERYSTYKA
Wieś położona ok. 6 km na płn. – zach. od Maszewa, skomunikowana z Budzieszowcami droga lokalną. To skomunikowanie sięga 
XIX w a zapewne istniało już w XVIII w.
W końcu XIX w. (mapa z 1890 r.) w miejscu obecnej wsi, na jej płn. – wsch. znajdował się folwark, który miał kształt czworoboku. 
Obecnie mamy do czynienia z zupełnie innym, niż dokumentowany historycznie, układem przestrzennym. Nie istnieje folwark a wieś 
ma luźną zabudowę liniową.
Wieś założona na osi płd. wsch. – płn. zach. 
powstała po 1890 r. zapewne jako wieś 
parcelacyjna. Pochodzi ona z lat 10 -  20 XX w. 
ale są też budynki wcześniejsze z początku XX 
w.(np. budynek mieszkalny nr 9). Budynki 
murowane z wyjątkiem chałupy nr 9, która jest 
ryglowa, otynkowana. Domy mieszalne  usta-
wione kalenicowo przy drodze. Na północ od 
wsi, po wschodniej stronie drogi do Budzie-
szowiec cmentarz, założony prawdopodobnie 
na początku XX w. Mapa z 1890 r. nie 
dokumentuje jeszcze jego istnienia. Najstarsze, 
czytelne daty pochówków pochodzą z 1913 
roku. Z uwagi na stosunkowo nową zabudowę i 
brak innych, znaczących walorów kultu-
rowych, wieś ma niewielkie wartości z 
konserwatorskiego punktu widzenia.  
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WYKAZ NAJLEPSZYCH 3 STRZELCÓW BRAMEK

TABELA KOŃCOWA z dnia 02-06-2013r.

MASZEWSKA AMATORSKA HALOWA LIGA PIŁKI 
NOŻNEJ 2013 o Puchar Burmistrza Gminy Maszewo 

I edycja dobiegła końca. W dniu 02-06-2013r. odbyła się ostatnia IX 
kolejka, w której zagrano pięć meczy. W MAHLPN brało udział dziesięć 
drużyn, po ośmiu zawodników, z tym że w meczu mogło uczestniczyć 
pięciu zawodników to jest 4 w polu 
plus bramkarz. Najmłodszą drużyną biorącą udział byli „Mamuty”, 
natomiast najstarszą „ Oldboys”. Wręczono puchary, dyplomy i medale 
trzem najlepszym drużynom, pozostałe otrzymały dyplomy za udział w 
rozgrywkach. Organizatorzy wyłonili również 3 najlepszych strzelców 
bramek, którzy zostali wyróżnieni statuetkami oraz dyplomami, jak 
również wybrani zostali najlepsi zawodnicy z każdej drużyny, którzy 
również zostali obdarowani statuetkami. Dla odmiany ligę sędziowała 
sędzina Fabiańczyk . Za przygotowanie i prowadzenie ligi 
serdecznie dziękujemy Katarzynie Fabiańczyk i Eugeniuszowi 
Głowackiemu.

w różnych kategoriach wiekowych, 

Katarzyna 

WYKAZ NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW 
Z KAŻDEJ DRUŻYNY

XXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR” 

– Lotna Premia w Maszewie
Dnia 22 maja w Maszewie odbyła się Lotna Premia w ramach 
wyścigów kolarskich Polski „Bałtyk – Karkonosze – Tour” pod 
Patronatem Związku Gmin Karkonoskich. Kolarze przejechali 
trasę Nowogard – Maszewo – Goleniów – Maszewo – 
Nowogard. Lotną Premię w Maszewie wygrał Tomasz Kiendy z 
zespołu CC Polsat Polkowice. Był to IV etap wyścigu, którego 
trasa wyniosła 106 km. Tegoroczny wyścig odbywał się w 
dniach 19-25 maja i był podzielony na VIII etapów. Wyścig 
rozpoczął się w Kołobrzegu, a zakończył w Karpaczu. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Godni następcy
W sobotę, 8 czerwca 2013r. na stadionie miejskim w 
Goleniowie odbyły się II Zawody Sportowo Pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu goleniowskiego. Rywalizowało ze 
sobą 17 drużyn w dwóch  kategoriach wiekowych tj. do 12 lat 
oraz 12 – 16 lat.  Zmagania były bardzo widowiskowe i 
przyniosły dzieciom oraz młodzieży dużo satysfakcji. Każdy 
zawodnik otrzymał torbę słodkich upominków oraz medal, a 
drużyny  zdobyły puchary. W kategorii  wiekowej od 12 do 16 
lat I miejsce  wywalczyła drużyna z Przemocza, a 7 z Rożnowa. 
Młodym strażakom  gratulujemy i  wierzymy, że godnie 

zastąpią w przyszłości 
s w o i c h  s t a r s z y c h  
kolegów.



WAŻNE NUMERY TELEFONÓW' '
URZĘDY:

PLACÓWKI WYCHOWAWCZO - 

OŚWIATOWE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ognisko Przedszkolne Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Darżu
Darż 9b, 72-130 Maszewo,
tel. 91 43 45 128

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

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

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

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

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

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

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

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

Pole namiotowe "Polana Pogrzymie" 
tel. 504 360 288

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

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

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

BAZA GASTRONOMICZNA

I NOCLEGOWA:

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

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

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

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

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

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

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

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

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska Edward Żytka, Dębice 58, tel. 
91 419 11 19,
 kom. 606 250 960,
Godziny przyjęć:
pon - pt: 8:00 - 18:00,
wizyty domowe: 13:00 - 15:00.
Poza godzinami przyjęć oraz w dni wolne od 
pracy należy zgłaszać się
w ambulatorium szpitala w Nowogardzie, 
tel. 91 392 13 56 
oraz 91 392 18 00 wew. 164

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

Świetlice Środowiskowe:
Czynne wt. i czw. w godz. 16:00-18:00:
- w Korytowie, Nastazinie, Bagnach, 
- w Sokolnikach czynne we wt. i śr. 
godz.16:00-18:00,
- w Jenikowie czynne w  pon. w godz. 
16:00-17:00 i śr. 18:00-20:00,
- w Radzanku we wt. i śr. w godz.  17.00-
19.00.

w godz.:12:00-18:00
ż w godz.:13:00-18:00, 

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

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

APTEKI:

PLACÓWKI OPIEKI 
MEDYCZNEJ



 „

10 czerwca 2013 roku, mieszkanka Maszewa – pani Maria Lange obchodziła swój 
setny jubileusz. Z tej okazji do domu w którym mieszka, udała się delegacja władz 
miasta i gminy z burmistrz Jadwigą Ferensztajn i przewodniczącym RM Adamem 
Rojkiem na czele. Była też pani Ewa Kamola z UM i przedstawicielka ZUS. Jubilatce 
wręczono kosz ze 100 różami, otrzymała też od władz gminy list gratulacyjny i drobne 
upominki. Burmistrz Jadwiga Ferensztajn odczytała i przekazała pani Marii Lange list 
gratulacyjny od premiera Donalda Tuska, skierowany na Jej ręce w imieniu Rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej. Pani Maria urodziła się 10 czerwca 1913 roku w Warszawie w 
rodzinie Antoniny i Jakuba Englertów. W roku 1936 wyszła za mąż, za Henryka Lange. 
Urodziła dwoje dzieci.  Doczekała się też czworo wnucząt i sześcioro prawnucząt. Córka 
na stałe mieszka we Wrocławiu, a syn jest mieszkańcem Maszewa. To właśnie do niego, 
po skomplikowanym złamaniu, pani Maria sprowadziła się na stałe ze Szczecina gdzie 
mieszkała od 1946 roku. Dzieci Jubilatki twierdzą, że w długowieczności ich Mamy nie 
ma żadnej tajemnicy. To zasługa przede wszystkim genów. Syn śmieje się, że Mama 
rzuciła palenie (z dnia na dzień) dopiero po ukończeniu 76 roku życia. Ale nie bez 
znaczenia jest też troskliwa opieka lekarska, którą zapewnia pani Marii synowa. 
Jubilatka ciągle jeszcze jest samodzielna a jej największym problemem jest słaby wzrok, 
który uniemożliwia pani Marii czytanie książek. Bo czytała i to dużo przez całe swoje 
długie życie. My, w imieniu wszystkich czytelników biuletynu dostojnej Jubilatce życzymy 
zdrowia, pogody ducha no i kolejnych jubileuszy!

Pani 
Maria LangeSzanowna Pani

Zwracam się do Pani w dniu wspaniałego jubileuszu 100-lecia Pani urodzin.
  Dane było Pani przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości 
z nią związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń 
Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pani sędziwy 
wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem. Papież Jan Paweł II w „Liście 
do ludzi w podeszłym wieku” pisał: „Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i 
miłość do ludzi starych, dzięki którym mogą oni czuć się żywą częścią społeczeństwa”.
  Niech mi wolno będzie tą drogą podziękować Pani w imieniu własnym i całego Rządu 
Rzeczpospolitej Polskiej za wszelkie trudy i owoce minionych lat oraz złożyć życzenia 
zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.

Z wyrazami szacunku
Donald Tusk

ROK 1936

wczoraj... ... i dziś

ROK 2013
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