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X posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 Mi³o nam poinformowaæ, ¿e na wy¿ej wymienionej sesji 
wrzeœnia 2011 r. uchwa³¹  Nr XI/65/2011  Rada Miejska w Maszewie  wybra³a 
1. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr X/58/2011 z dnia ³awników do S¹du Rejonowego w Goleniowie na kadencjê od 
28 wrzeœnia 2011r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie: trybu prac 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 r. tj.:
nad projektem uchwa³y bud¿etowej Gminy Maszewo. – dla spraw rodzinnych  -  Danutê Miœkiewicz .
2. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr X/59/2011 z dnia – dla spraw pracy nastêpuj¹ce osoby:
28 wrzeœnia  2011r. w sprawie zmian bud¿etu i w bud¿ecie  na 1 - Mariê Wies³awê G³owack¹
rok 2011. 2- El¿bietê Kapczyñsk¹ 
3. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr X/60/2011 z dnia 3- Jolantê Beatê Hansz 
28 wrzeœnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z hali 
sportowej w Maszewie. XII posiedzenie sesji Rady Miejskiej z  dnia 29.11.2011 r.
4. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr X/61/2011 z dnia 1. Uchwa³a Nr XII/68/2011 Rady Miejskiej w Maszewie w 
28 wrzeœnia  2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na sprawie kierunku dzia³ania Burmistrza Maszewa w zakresie 
dzia³alnoœæ Burmistrza Maszewa. umowy wykonawczej o rekompensatê dot. realizacji 
5. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr X/62/2011 z dnia inwestycji  pn. „Budowa Regionalnego Zak³adu 
28 wrzeœnia  2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Gospodarowania Odpadami w S³ajsinie, Gmina Nowogard”.
dzia³alnoœæ Burmistrza Maszewa. 2. Uchwa³a Nr XII/69/2011 Rady Miejskiej w 
XI posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Maszewie z dnia Maszewie w sprawie zmian bud¿etu i w bud¿ecie na 
26.10.2011 r. rok 2011.
1. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr XI/63/2011 w 3. Uchwa³a Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w 
sprawie przyjêcia zmian statutu Celowego Zwi¹zku Gmin R- Maszewie w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek 
XXI z siedzib¹  w  Nowogardzie.

podatku od œrodków transportowych na 2012 r.
2. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr XI/64/2011 w 

4. Uchwa³a Nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w sprawie zmian bud¿etu  i w bud¿ecie na rok 2011.
Maszewie w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do 3. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr XI/65/2011 w 
celów podatku rolnego.sprawie wyboru ³awników.
5. Uchwa³a Nr XII/72/2011 Rady Miejskiej w 4. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr XI/66/2011 w 

sprawie wyra¿enia zgody odnoœnie udzielenia bonifikaty przy Maszewie w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek 
sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej i jej sk³adników podatku od nieruchomoœci.
usytuowanej przy ul. Jednoœci Narodowej w Maszewie.(nr 6. Uchwa³a Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w 
projektu BR.0006.53.2011.MP) Maszewie w sprawie przyjêcia Programu Wspó³pracy 
5. Uchwa³a Rady Miejskiej w Maszewie Nr XI/67/2011 w Gminy Maszewo z organizacjami pozarz¹dowymi oraz 
sprawie wyra¿enia zgody odnoœnie udzielenia bonifikaty przy innymi podmiotami na rok 2012.
sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej i jej sk³adników 

Z treœci¹ uchwa³ mo¿na siê zapoznaæ w biurze Rady 
usytuowanej przy ul. 22 Lipca w Maszewie. (nr projektu 

Miejskiej w Maszewie oraz    w Biuletynie BR.0006.54.2011.MP).
Informacji Publicznej (www.bip.maszewo.pl)
Stawki podatków lokalnych obowi¹zuj¹cych w roku 
2012 publikujemy na str 15.

Panem Jaros³awem Loos. 
Dziœ przekazujê Pañstwu kolejny numer Biuletynu Perspektywa rozwoju firmy 
Maszewskiego. Od poprzedniego wydania wiele siê Welet daje nadziejê na nowe 
wydarzy³o w naszej Gminie, o czym pragnê Pañstwa miejsca pracy, z czego siê 
poinformowaæ. Niew¹tpliwie, jednym z wa¿niejszych niezmiernie cieszê.
wydarzeñ by³o uroczyste otwarcie nowo wybudowanej hali Dziêkujê za pozytywne 
sportowej w Maszewie. Choæ przez wiele miesiêcy aura nie i ¿yczliwe przyjêcie pierwszego 
sprzyja³a pracom budowlanym, jednak warto by³o uzbroiæ numeru i mam nadziejê, i¿ 
siê w cierpliwoœæ. Nareszcie uczniowie i nasi mieszkañcy niniejszy biuletyn bêdzie 
maj¹ bardzo dobre warunki do uprawiania sportu. równie ciekawy i spotka siê z 
Zachêcam do przeczytania relacji z uroczystego otwarcia przychylnym odbiorem, a 
hali sportowej, któr¹ znajd¹ Pañstwo na stronie 3. Kolejna poniewa¿ wydawany biuletyn 
sportowa inwestycja jest w trakcie realizacji, kompleks jest kwartalnikiem ju¿ dziœ 
boisk o sztucznej nawierzchni Moje Boisko Orlik 2012 w pozwolê sobie przekazaæ 
Dêbicach. Mam nadziejê, ¿e poszerzanie bazy sportowej jest Pañstwu piêkne ¿yczenia z 
to dobry kierunek dla rozwoju Gminy Maszewo, który w okazji nadchodz¹cych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz 
przysz³oœci zaowocuje zdrowym i silnym spo³eczeñstwem. szczêœliwego Nowego Roku 2012.
Gor¹co zachêcam równie¿ Pañstwa do przeczytania 
wywiadu z nowym w³aœcicielem firmy WELET EUROPA z 
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Uroczystoœæ zgromadzi³a wielu Jadwiga Ferensztajn. 
znamienitych goœci. Ale zanim pe³ni¹ca Ona te¿ wszystkim, 
obowi¹zki gospodarza burmistrz którzy siê do jej  
Jadwiga Ferensztajn ich powita³a, realizacji przyczynili, 
dokonano symbolicznego przeciêcia serdecznie dziêkowa-
wstêgi. Odby³o siê ono w doœæ ³a. Zrêcznie przypom-
nietypowy sposób, bo oprócz zwyczajo- nia³a te¿ przedsta-
wo do tej czynnoœci zapraszanych w ic i e lowi  u r zêdu  
oficjeli, wstêgê przecinali te¿ uczniowie marsza³kowskiego o 
maszewskich szkó³, a nawet ochotnicz- dofinansowaniu, które minków, najczêœciej akcesoriów do 
ka – mieszkanka Maszewa. urz¹d gminie przyrzek³, a na które ta uprawiania sportów, ale by³ te¿ prezent 

ci¹gle jeszcze czeka. A chodzi o od wykonawcy w postaci dzia³aj¹cej ju¿ Lista uczestnicz¹cych w uroczystoœci 
niebagateln¹ kwotê, bo o 1,5 mln z³. elektronicznej tablicy wyników.goœci by³a wyj¹tkowo d³uga. Nie 

zabrak³o przedstawicieli wszystkich Burmistrz opowiedzia³a te¿ o hali i jej W czêœci artystycznej zaprezentowa³ siê 
samorz¹dów z terenu naszego powiatu, przysz³ym wykorzystaniu. A jest siê chór szkolny  Cavatina a po wystêpie 
a wiêkszoœæ z nich reprezentowali czym chwaliæ, bo wed³ug zgodnej opinii uczniowie zaprezentowali krótk¹ 
burmistrzowie i wójtowie. By³ zaproszonych goœci ale i mieszkañców historiê igrzysk olimpijskich. By³y wiêc 
przedstawiciel urzêdu marsza³kowskie- Maszewa, obiekt sprawia imponuj¹ce boginie z symbolicznymi ko³ami, by³ 
go, starosta, komendanci policji i PSP, wra¿enie. te¿ przekazany m³odym maszewskim 
ksiê¿a dekanatu Maszewo, radni z sportowcom znicz, który zap³on¹³ na Hala  sportowa  jest  nowoczesnym  
przewodnicz¹cym Adamem Rojkiem na specjalnie w tym celu postawionej w obiektem,  spe³niaj¹cym  wszelkie  
czele, w³adze partnerskiego miasta ha l i  ko lumnie .  Rep rezen t ac j a  standardy bezpieczeñstwa. Sk³ada siê
Loitz, przedstawiciele projektantów i sportowców z³o¿y³a uroczyste przyrze-z dwóch po³¹czonych konstrukcyjnie 
wykonawców a tak¿e, spora grupa czenie, a po koncercie zespo³u Krzysz-czêœci: sportowej, gdzie znajduje siê 
mieszkañców Maszewa. Nie mog³o te¿ tofa Sypienia „Magiczne skrzypki sala sportowa z boiskami do gier 
zabrakn¹æ przedstawicieli maszewskiej Stradivariussa”, halê we w³adanie zespo ³owych  umo¿l iwia j¹cymi  
m³odzie¿y, bo to przecie¿ z myœl¹ o niej, przejêli m³odzi sportowcy. Bo to oni rozegranie zawodów w wiêkszoœci 
decyzjê o budowie hali podjêto. I bed¹ g³ównymi jej u¿ytkownikami. A za dyscyplin sportowych. Na sali   
w³aœnie przedstawiciele maszewskich ca³¹ puentê tej uroczystoœci niech sportowej  zamontowano  dwie kurtyny  
uczniów: Matylda Adamczuk i Rados- wystarcz¹ s³owa, które w swoim grodz¹ce, umo¿liwiaj¹ce  podzia³  na  3  
³aw Lewandowski, profesjonalnie wyst¹pieniu przytoczy³a burmistrz boiska  treningowe. W czêœci sportowej 
uroczystoœæ prowadzili. Jadwiga Ferensztajn: znajduje siê równie¿ widownia na 249 
Byli te¿ goœcie honorowi. Kiedyœ znani i miejsc i pomieszczenia pomocnicze: „Jak wiadomo, podnoszenie sprawnoœci 
znakomici sportowcy a obecnie szatnie wyposa¿one w kompletne wêz³y fizycznej poprzez sport jest walk¹ nie 
dzia³acze sportowi: Rajmund Zieliñski, sanitarne, WC dla widzów, sala tylko z rywalami, ale i samym sob¹. 
Krzysztof Pierwieniecki, Andrzej Stec rehabilitacyjna, dwa magazyny sprzêtu Prze³amywanie swoich s³aboœci i lêków 
i powitany ogromnymi brawami sportowego, 2 pomieszczenia dla w trakcie uprawiania sportu rozwija 
olimpiczyk z Pekinu, czterokrotny trenerów. Natomiast na piêtrze znajduj¹ charakter. Kszta³towanie si³y woli i sa-
mistrz œwiata – Konrad Wasilewski. siê szatnie z natryskowniami, si³ownia, modyscypliny procentuje póŸniej w ¿y-
Zarz¹d Rady Olimpijskiej i Rady sauna, pomieszczenie, w którym ciu codziennym, kiedy trzeba zmagaæ 
G³ównej LZS, reprezentowa³ pose³ na docelowo bêdzie znajdowaæ siê  gabinet siê ze stresem i niepowodzeniami. 
Sejm RP trzech kadencji – Stanis³aw masa¿u, WC dla widzów oraz maj¹ca w Dbanie o odpowiedni rozwój fizyczny 

niedalekiej przysz³oœci zacz¹æ dzia³aæ - m³odego cz³owieka to dbanie o nasz¹ Kopeæ. 
cafeteria. Obiekt jest przystosowany do przysz³oœæ. Dlatego tak wa¿ne by³o, by O historii inwestycji mówi³a burmistrz 

korzystania przez równie¿ w naszej gminie powsta³ 
osoby niepe³nospraw- nowoczesny obiekt sportowy. Niech ta 
ne. hala stanie siê pomostem do lepszej 

przysz³oœci ca³ej spo³ecznoœci Gminy Hala, o czym mie-
Maszewo. Mo¿e dziêki tej inwestycji szkañcy Maszewa 
zostanie odkryty talent sportowy na mogli przekonaæ siê 
miarê naszych wspania³ych olimpijczy-ju¿ po kilku dniach, 
ków. Tego sobie, wszystkim zgroma-doskonale nadaje siê 
dzonym goœciom, a przede wszystkim te¿ do organizacji 
wam, drogie dzieci i m³odzie¿y ¿yczê”.imprez widowisko-

wych.
Przy takiej okazji nie 
mog³o zabrakn¹æ te¿ 
symbolicznych upo-

HALA OTWARTA
Inwestycja, na któr¹ z niecierpliwoœci¹ oczekiwali nie 
tylko uczniowie maszewskich szkó³, sta³a siê faktem. W 
pi¹tek, 28 paŸdziernika, now¹ halê sportow¹ przy ulicy 
Szkolnej oddano do u¿ytku.



Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Masze-
wie informuje, ¿e w okresie jesienno-
zimowym na obszarze Gminy Maszewo 
œwiadczy pomoc dla osób bezdomnych, 
ubogich, starszych i niepe³nosprawnych.
W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia 
zagro¿eñ, którymi w czasie zimy mog¹ 
byæ dotkniête w/w osoby, nale¿y do 
O œ r o d k a  P o m o c y  S p o ³ e c z n e j
w Maszewie zg³aszaæ takie przypadki
z terenu Gminy Maszewo telefonicznie 91 
418-74-24 wew. 12, 91 418-77-05 wew. 
11,  91 418-74-24 wew. 14  lub 
bezpoœrednio w siedzibie Oœrodka, Plac 
Wolnoœci 2,  72-130 Maszewo.

Ka¿da z osób dotkniêtych 
tragicznymi skutkami zimy mo¿e uzyskaæ 
pomoc w formie schronienia, posi³ku, 
odzie¿y.                                                             

Bezdomni
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W ramach realizowanego przez 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w 
Maszewie projektu „Z bezradnoœci do 
aktywnoœci” wspó³finansowanego ze 
œrodków Unii Europejskiej, zorga-
nizowano i przeprowadzono warsztaty 
dla osób bezrobotnych i ich rodzin:
w dniach 12-13, 19-20 i 26 wrzeœnia 
2 0 11 r.  o d b y ³ y  s i ê  w a r s z t a t y  
szkoleniowe pn. „Edukacja fina-
nsowa”, których celem by³o zdobycie 
praktycznych i  teore tycznych 
umiejêtnoœci z zakresu zarz¹dzania 
f inansami .  Warsz t a ty  zos t a ³y  
przeprowadzone przez trenerów 
Centrum Szkoleniowego Moniki 
Gielar ze Szczecina;
w dniach 20-21-22 oraz 26-27 wrzeœnia 
2001r. odby³o siê szkolenie pn. „Szko³a 
dla rodziców”, którego celem by³o 

doskonalenie umiejêtnoœci komu-
nikacyjnych oraz podwy¿szenie 
k o m p e t e n c j i  w y c h o w a w c z y c h   
rodziców, pog³êbienie relacji w rodzi-
nie. Szkolenie zosta³o przeprowadzone 
przez  t renerów Zachodniopo-
morskiego Centrum Szkoleñ i Wspie-
rania Przedsiêbiorczoœci w Ko³obrze-
gu;
w miesi¹cu sierpniu 2011r. na Stadionie 
Miejskim w Maszewie odby³ siê 
warsztat szkoleniowo – integracyjny 
dla osób bezrobotnych i ich rodzin, 
podczas którego zorganizowano 
konkursy, gry i zabawy, integruj¹c w 
ten sposób rodziny.
Uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz 
zaœwiadczenia ukoñczenia szkoleñ i 
warsztatów.

SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH

Inwestycje zrealizowane:
1. Budowa hali sportowej w Maszewie.
2. Remont instalacji elektrycznej w SP 
w Ro¿nowie.
3. Budowa oœwietlenia drogowego w 
miejscowoœci Sokolniki i w m. Dêbice-
Bêczno.
4 .Remont oœrodka zdrowia w 
Maszewie.
Inwestycje w trakcie realizacji:
1. Budowa kompleksu Moje Boisko 
Orlik 2012 w Dêbicach.
2. Na ukoñczeniu jest budowa 
kanalizacji sanitarnej Dêbice – 
Maszewo i Dar¿ – Maszewo.

3. Kontynuacja remontu obiektu remizy 
OSP Przemocze.
4. Zarz¹d Dróg Wojewódzkich o. 
Stargard Szczeciñski jako zarz¹dca 
drogi zakoñczy³ kolejny etap budowy 
chodnika przy drodze nr 106 w m. 
Kory towo,  t rwaj¹  prace  przy  
nastêpnym etapie budowy kanalizacji 
deszczowej. W roku przysz³ym 
planowane jest zakoñczenie inwestycji 
drogowej pn. „Budowa chodnika wraz 
z odwodnieniem w miejscowoœci 
K o r y t o w o ” .  G m i n a  M a s z e w o  
dofinansuje realizacjê przedmio-
towego zadania.

Inwestycje po 1 lipca 2011r.
5. Trwaj¹ prace przygotowawcze do 
opracowania przetargu na realizacjê 
zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni 
œcieków w Maszewie”. Inwestycja ta 
bêdzie realizowana w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.
Dodatkowo informujemy:
- opracowano projekty budowlane i 
uzyskano pozwolenie na rozbudowê 
drogi gminnej w m. Mokre i Korytowo.
- trwaj¹ prace projektowe przebudowy 
drogi gminnej w m. Sokolniki.

Burmistrz Gminy Maszewo 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 
- dyrektorzy placówek oœwiatowych oraz dyrektor Oœrodka 
Kultury i Sportu 
- redaktorzy naczelni gazet lokalnych. 
Wnioski o przyznanie nagrody przyjmowane bêd¹ w 
sekretariacie Urzêdu Gminy i Miasta w Maszewie do dnia 25 
stycznia 2012r. Formularz wniosku dostêpny jest równie¿ w 
sekretariacie Urzêdu .

W czwartek 22 wrzeœnia 2011r. w Oœrodku Kultury i Sportu w 
Maszewie odby³ siê koncert Grzegorza Turnaua i przekazanie 
fortepianu dla Maszewa. Turnau wykona³ wiele utworów ze 
swojego bogatego repertuaru a towarzyszy³ mu œwietny i 
wybitny gitarzysta Jacek Królik. Oczywiœcie bisów nie by³o 
koñca. Po koncercie mo¿na by³o zrobiæ sobie zdjêcie z artyst¹ 
i otrzymaæ autograf.

Fina³ akcji spo³ecznej 
fortepian dla Maszewa 

oraz koncert Grzegorza Turnaua

„MASZEWSKIE Z£OTE LWY”
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O firmie Welet Europa rozmawiamy z jej dlaczego by³o tak Ÿle?
nowym w³aœc ic ie lem –  prezesem J.  – O b³êdach 
Jaros³awem Loos biznesowych wolê nie 

mówiæ. Powiem tylko, ¿e 
redakcja -  nabycie firmy, która od wielu lat rynek firm w tej bran¿y 
boryka³a siê z wieloma problemami i by³a w prze¿ywa du¿y kryzys i 
stanie upad³oœci, to decyzja dla osób nie sporo z nich tak jak Welet – 
zwi¹zanych z bran¿¹ - i ogólnie z upad³o. Moim zdaniem 
zarz¹dzaniem - doœæ dziwna. gorzej by³o z pracuj¹cymi tu 
Jaros³aw Loos – Nie ma w tym nic dziwnego. ludŸmi. W mojej ocenie, ten 
To po prostu dobrze przemyœlana decyzja, naprawdê dobry zespó³ 
która zaowocuje, mam nadziejê, ju¿ w z o s t a ³  c o  n a j m n i e j  
niedalekiej przysz³oœci. Firma Welet dwukrotnie oszukany. Nie 
Maszewo znana by³a  w bran¿y okiennej ju¿ chcê mówiæ o szczegó³ach 
od wielu lat. I trzeba dodaæ, ¿e znana  z dobrej ale uwa¿am, ¿e tych ludzi 
strony, bowiem realizowa³a ca³y szereg bardzo mocno skrzywdzo-
trudnych i presti¿owych zleceñ, chocia¿ no. Nasz system dzia³ania 
g³ównie na terenie naszego kraju. Ja w tej jest zupe³nie inny, a plany 
samej bran¿y dzia³am ju¿ od 18 lat i prowadzê rozwojowe zwi¹zane z t¹ 
kilka tego typu firm w Koszalinie, st¹d moje firm¹ opieraj¹ siê na realnym potencjale , dla budowanego osiedla mieszkaniowego w 
kon tak ty  z  Wele t em.  Wspó ³p racê  który tu jest. Chi le  i  bez  uruchomienia  rezerw 
rozpoczêliœmy pó³tora roku temu, a wiêc w red. - No w³aœnie, chyba te plany najbardziej produkcyjnych z pewnoœci¹ siê nie obêdzie. 
okresie gdy Welet by³ ju¿ w likwidacji. Wtedy mieszkañców Maszewa i okolic interesuj¹. Z pewnoœci¹ musimy te¿ rozbudowaæ i 
kupi³em tu wyroby do realizowanych przez J. Loss – Powiem, ¿e plany s¹ ogromne. Cel zmodernizowaæ lakierniê, bo ten wydzia³  w 
siebie budynków na terenie Europy jest taki, aby firma za dwa lata wesz³a na Welecie najbardziej odstawa³. A wracaj¹c do 
Zachodniej.  Wtedy te¿, od syndyka masy gie³dê. I proszê mi wierzyæ, ¿e s¹ to s³owa  zatrudnienia, ca³y czas poszukujemy 
upad³oœciowej – Jana Kipera dowiedzia³em p o p a r t e  o k r e œ l o n y m i  d z i a ³ a n i a m i  uczniów do nauki w zawodzie stolarza. 
siê, ¿e poszukuje on nabywcy dla firmy ale z finansowymi, dystrybucyjnymi i orga- Wszystkich chêtnych zapraszamy do naszych 
mo¿liwoœci¹ wczeœniejszej dzier¿awy. Po nizacyjnymi. Organizuj¹c zespó³ do realizacji kadr i gwarantujemy, ¿e oprócz okazji do  
dok³adnej analizie z jednym z moich tych planów œci¹gn¹³em do Weletu zdobycia wiedzy i zawodu, maj¹ te¿ du¿e 
partnerów biznesowych, podjêliœmy decyzjê poprzedniego dyrektora -uwa¿am, ¿e szanse na sta³¹ pracê. Jednak trzeba wiedzieæ 
o wydzier¿awieniu firmy i kontynuacji jej doskona³ego fachowca – pana Piotra i pamiêtaæ o tym, ¿e w tego typu firmach 
dzia³alnoœci ale ju¿ na nowych, naszych Marcjasza i jestem przekonany, ¿e potrafimy wielkoœæ zatrudnienia jest zale¿na od 
zasadach. potencja³ tej firmy pomno¿yæ tak, ¿e za dwa wielkoœci produkcji, która z kolei zale¿y od 
red. - A mo¿e Pan wyjaœniæ na czym one lata gie³da stanie siê faktem. rynków zbytu. My o nie – jak na razie – 
polegaj¹? red. - A plany na najbli¿szy okres? Czy potrafimy walczyæ i dlatego zatrudnienie 
J.Loos – Zasadnicza ró¿nica polega na tym, mo¿na ju¿ mówiæ o rozbudowie firmy i roœnie.
¿e moje firmy maj¹ bardzo silne dzia³y wzroœcie zatrudnienia? red. - Koñcz¹c tê bardziej oficjaln¹ czêœæ 
handlowe, czego w Welecie zdecydowanie J. Loss – Aktualnie najwa¿niejsze dla firmy naszej rozmowy wypada jeszcze zapytaæ o 
brakowa³o. Natomiast zalety maszewskiej to nowi odbiorcy. Muszê siê pochwaliæ, ¿e  jakoœæ wspó³pracy z lokalnymi w³adzami 
firmy to doskona³a jakoœæ wyrobów i bardzo Welet Europa realizuje drugi etap dostaw samorz¹dowymi.
dobra organizacja produkcji. Po³¹czenie tych ok ien  d la  budowanego  w Kolon i  J. Loos -  We wszystkich naszych firmach 
walorów skutkowa³o ju¿ po miesi¹cu najwiêkszego w Europie meczetu. To udaje  nam siê realizowaæ coœ, co wed³ug 
podwojeniem obrotów, a w tej chwili mamy inwestycja, wokó³ której jest mnóstwo mnie powinno byæ regu³¹: wspó³praca 
piêciokrotnie wiêksze obroty ni¿ firma Welet kontrowersji, o której siê du¿o i czêsto mówi, pomiêdzy samorz¹dem a przedsiêbiorcami, 
w likwidacji w roku poprzednim. Wed³ug nas wiêc z pewnoœci¹ dla naszej firmy to okazja powinna polegaæ na partnerstwie i chêci 
jest to jeszcze ma³o bowiem wiemy, ¿e do dobrej  reklamy. Realizujemy te¿ wzajemnej pomocy, oczywiœcie absolutnie w 
potrafimy w Europie sprzedaæ sporo wiêcej. wspania³e wille w Berlinie, negocjujemy granicach prawa. Z tak pojêtej wspó³pracy 
red. - Czy to oznacza, ¿e firma produkuje w kontrakt w Moskwie i realizujemy sporo wynikaj¹ obopólne korzyœci w ca³ym 
tej chwili g³ównie na eksport? innych, du¿ych projektów. Aby takie mnóstwie spraw. I takie relacje  od samego 
J.  – Zdecydowanie tak. Nieco ponad zamówienia zdobywaæ trzeba mieæ dobrych pocz¹tku próbujemy budowaæ z samorz¹dem 
80% wyrobów sprzedajemy za granicê, handlowców. Wiêc znowu siê  pochwalê, ¿e Maszewa.
g³ównie na tereny Europy Zachodniej. firma Welet Europa ma ju¿ swoje biuro w red. - I jak siê to udaje?
Oczywiœcie pod znakiem firmowym Welet Berlinie, a od kilku dni tak¿e w Londynie. J. Loos – Odpowiem pos³uguj¹c siê 
Europa. A jeœli chodzi o zatrudnienie, to 1 stycznia przyk³adem niemieckim. Startuj¹c w du¿ym 
red. - Czyli o decyzji zakupu firmy pracowa³y w firmie 82 osoby, natomiast przetargu w Berlinie, moja firma, pomimo 
przes¹dzi³y w³aœnie te wyniki? aktualnie 140. najlepszej oferty, przegra³a. Nieoficjalnie 
J. Loos – Oczywiœcie, ¿e tak. Stanêliœmy do Docelowo planujemy na wszystkich powiedziano mi wprost, ¿e oni musz¹ broniæ 
kolejnego przetargu i w rezultacie za kilka dni wydzia³ach pracê trzyzmianow¹ dla 250 swojego rynku. Oczywiœcie, nie musi i nie 
(z Jaros³awem Loss rozmawialiœmy w pracowników. powinno to byæ regu³¹, ale czasami trzeba 
po³owie paŸdziernika – red.) bêdziemy Jednak ¿eby ten cel osi¹gn¹æ, najpierw swoich przedsiêbiorców preferowaæ. I ¿eby 
w³aœcicielami firmy. musimy wybudowaæ now¹ halê produ- by³a pe³na jasnoœæ:  dobrych, solidnych i 
Dodam tylko ¿e jestem przekonany, i¿ kcyjn¹. konkurencyjnych cenowo. Mam nadziejê, ¿e 
podjêliœmy dobr¹ decyzjê. Kilkumiesiêczna Nie wykluczamy, ¿e aby sprostaæ aktualnym w Maszewie, które przecie¿ nie bêdzie u nas 
analiza pokaza³a, ¿e w Welecie jest naprawdê zamówieniom, zanim wybudujemy halê nie zamawiaæ tysiêcy okien, mo¿emy liczyæ na 
du¿y potencja³. Jest tu fantastyczna bêdziemy zmuszeni do postawienia  przychylnoœæ w sensie formalnym.
organizacja pracy, jest tu zespó³ bardzo specjalnego namiotu, w którym uruchomimy 
dobrych ludzi, jest bardzo dobry park albo liniê do produkcji szk³a zespolonego, 
maszynowy – krótko mówi¹c jest wszystko, albo liniê do produkcji plastiku. Moja 
aby firma mog³a siê prê¿nie rozwijaæ. podstawowa firma bêdzie realizowaæ 
red. - W takim razie skoro jest tak dobrze, to kontrakt dla ONZ-u na dostawê 70 tys. okien 

Loos

Loos

Z Maszewa na warszawsk¹ gie³dê?

Prezes Jaros³aw Loos (z prawej) i dyr. Piotr Marcjasz

dokoñczenie na str. 6



Dnia 31 sierpnia 2011r. w Przedszkolu Miejskim w Maszewie odby³o siê 
uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego 2011/2012.
 W tym s³onecznym dniu dzieci wraz z rodzicami i pracownikami 
przedszkola spotkali siê na placu przedszkolnym. W uroczystoœci 
uczestniczyli przedstawiciele samorz¹dowi. 
Ju¿ we wrzeœniu, sprz¹taliœmy œwiat.
W akcji „Sprz¹tanie Œwiata” przedszkolaki uczestnicz¹ ju¿ od wielu lat. 
W tym roku szkolnym (16 wrzeœnia 2011r.) dzieci porz¹dkowa³y teren 
wokó³ przedszkola oraz ul. Leœn¹ , Jednoœci Narodowej a tak¿e „Œcie¿kê 
Zdrowia”. Do akcji w³¹czyli siê tak¿e rodzice. 
Dzieñ Ch³opaka.
Ka¿dy ma swoje œwiêto: kobiety, mê¿czyŸni, babcie, dziadkowie. Swoje 
œwiêto maj¹ te¿ ch³opcy. 30 paŸdziernika zorganizowano w przedszkolu 
Dzieñ Ch³opaka. Wszyscy ch³opcy otrzymali upominki, które wrêczy³y 
im dziewczynki. By³y zabawy, ¿yczenia. By³o te¿ ciasto ufundowane 
przez rodziców. Takie uroczystoœci s¹ bardzo wa¿ne w ¿yciu 
przedszkolaków. Kszta³tuj¹ przynale¿noœæ spo³eczn¹ do grupy 
rówieœniczej.

W przedszkolu bez nudy
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1 wrzeœnia o godzinie 9:00 rozpoczêliœmy nowy rok 
szkolny 2011/2012. Uroczystoœæ odby³a siê na 
Stadionie Miejskim w Maszewie. W uroczystoœci 
udzia³ wziêli uczniowie klas I-VI, dzieci z 
oddzia³ów przedszkolnych,  nauczyciele,  
przedstawiciele w³adz i rodzice. 
Innowacje w szkole:
- klasa artystyczna „Zabawa i nauka to ³atwa 

sztuka”,
- matematyka innego wymiaru,
- matematyka da siê lubiæ,
- klasa o profilu przyrodniczym,
Dnia 30 wrzeœnia br. odby³o siê spotkanie z policj¹ 
na temat „Bezpieczeñstwo na  ulicy, w domu i w 
szkole” dla klas zerowych i pierwszych. Dnia 
07.10.2011 klasy pierwsze  wyjecha³y do 
Goleniowa  gdzie wziê³y udzia³ w programie 
„Bezpieczna droga” przygotowanym przez 
goleniowsk¹ policjê.
Nasze sukcesy:
III miejsce dla dziewcz¹t  w Mistrzostwach Powiatu 

Wa¿ne wydarzenia
w SP Maszewo

Goleniowskiego w sztafetowych  biegach prze³ajowych.
O f e r t a  z a j ê æ  
pozalekcyjnych:
- ko³o matematyczne,
- ko³o teatralne,
- ko³o polonistyczne,
- ko³o przyrodnicze,
- ko³o informatyczne,
- zespó³ wokalny 
OKTAWA,
- zajêcia logopedyczne,
- zajêcia wyrównawcze 
dla klas I-III,
- zajêcia wyrównawcze z 
jêzyka polskiego, jêzyka 
angielskiego, z matematyki 
dla klas  IV-VI,
- zajêcia artystyczne dla uczniów klasy II C,
- zajêcia wspomagaj¹ce pracê zespo³u OKTAWA,
- zajêcia z rêkodzie³a artystycznego,
- zajêcia korekcyjno-kompensacyjne,
- zajêcia komputerowe dla klas IV-V,
- praca z uczniem zdolnym,
- konsultacje historyczne.

oko³o 1870 roku i przez lata spe³nia³ ró¿ne Zreszt¹ próbkê tego co robimy bêdziecie 
Bo przecie¿ rozwój naszej firmy to miejsca funkcje. Stworzony zosta³ przez Niemców mogli pañstwo obejrzeæ w Maszewie, 
pracy dla waszych mieszkañców. A jako sztuba piwna tak zaprojektowana, ¿e bowiem ju¿ za kilka dni teatr  zaprezentuje siê 
podsumowuj¹c: na razie na wspó³pracê nie przy piwie i jedzeniu mo¿na te¿ by³o ogl¹daæ w waszej wspania³ej nowej hali sportowo -
mamy prawa narzekaæ. widowiska na scenie i razem siê bawiæ. widowiskowej, w rewii w³oskiej z udzia³em 
red. - Powszechnie znany jest fakt, ¿e Pan, Spektakl mi siê tak bardzo spodoba³, ¿e œwietnego w³oskiego aktora  Nicola 
producent w bran¿y okiennej, jest te¿ postanowi³em jego fragment zakupiæ i na Palladini.
w³aœcicielem prywatnego teatru  w jego bazie zorganizowaæ obchody XV-lecia Rewia bêdzie prezentem dla maszewian od 
Koszalinie. Sk¹d  u biznesmena takie firmy. Impreza by³a moim zdaniem bardzo naszej firmy Welet Europa z okazji jej 
zainteresowania? udana i przede wszystkim oryginalna. Wtedy nabycia.
J. Loos – Jak to zwykle bywa, zrz¹dzi³ te¿ posiad³em wiedzê, ¿e teatr bêdzie Zreszt¹ to nie jedyna forma wspó³pracy, 
przypadek. Kiedy moja firma obchodzi³a wystawiony na przetarg ale pod warunkiem, zamierzamy bowiem nawi¹zaæ œcis³e 
swoje XV-lecie szuka³em formu³y i lokalu w ¿e bêdzie pe³ni³ funkcje kulturalne. Kiedy kontakty z waszym teatrem i zamierzamy 
Koszalinie, gdzie mo¿na by tak¹ uroczystoœæ zdecydowa³em siê na zakup, pojawi³ siê te¿ promowaæ go u nas w Koszalinie. Uwa¿am,  
zorganizowaæ. Nie chcia³em sztampy, wiêc drugi chêtny, znany koszaliñski muzyk ¿e jest to jeden z dobrych przyk³adów  
rozgl¹da³em siê za czymœ innym. Przypadek Jaros³aw Barów i ju¿ wspólnie staliœmy siê korzyœci, jakie daje w³aœciwa wspó³praca 
chcia³,  ¿e zosta³em zaproszony na w³aœcicielami tego obiektu. Ja zaj¹³em siê p r y w a t n e g o  b i z n e s u  z  l o k a l n y m  
przedstawienie   muzyczno - teatralne, stron¹ ekonomiczn¹, on kulturaln¹ i tak samorz¹dem. Bo   przecie¿ zarówno nam, jak  
wys t awiane  p rzez  Ba ³ tyck i  Tea t r  powsta³ teatr  Variete Muza. i wam, zale¿y na tym, aby przez dobr¹ 
Dramatyczny, który wtedy remontowa³ swoj¹ Warto go odwiedziæ, do czego wszystkich promocjê mówi³o siê o nas jak najwiêcej i jak 
siedzibê i zastêpczo korzysta³ z siedziby w maszewian zapraszam, bo odrestaurowane  najlepiej.
zabytkowym budynku zwanym przez wnêtrze robi naprawdê du¿e wra¿enie, a i red. - Dziêkujemy za rozmowê.
koszalinian kinem „Muza”. Obiekt powsta³ obejrzeæ tam mo¿na œwietne widowiska. 

dokoñczenie ze str. 5
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Na ten dzieñ uczniowie, rodzice i ca³a przemaszerowaæ z jajkiem na ³y¿ce, 
spo³ecznoœæ szkolna w Dêbicach skakaæ na gumowej pi³ce i przez 

czeka ³a  z  n iec ie rp l iwoœc i¹ ,  a  skakankê, zjeœæ z uœmiechem na twarzy 
jednoczeœnie z radoœci¹. Po ca³ym plasterek cytryny, a tak¿e rozpoznawaæ 
miesi¹cu nauki, poznaniu szko³y i znaki drogowe. Pierwszoklasiœci we 
przygotowaniu pod kierunkiem wszystkich zadaniach spisali siê na 
wychowawcy programu artystycznego szóstkê, a gromkie brawa by³y nagrod¹ 
zwi¹zanego z pasowaniem, klasa za ich wysi³ek. Ostatnim punktem 
pierwsza 6 paŸdziernika 2011r. zosta³a uroczystoœci by³ s³odki poczêstunek, na 
uroczyœcie przyjêta w poczet uczniów który uczniowie udali siê do swojej 
SP w Dêbicach. Pragn¹c pochwaliæ siê klasy z zaproszonymi goœæmi.
swoimi zdolnoœciami i umiejêtnoœciami 
zaprosili na tê uroczystoœæ swoich 
najbli¿szych, nauczycieli, uczniów i 
przedszkolaków naszej szko³y.                                            
         W trakcie uroczystoœci dzieci 
mia³y do wykonania trzy zadania. 
Pierwsze zadanie to program arty-
styczny, podczas którego zapre-
zentowa³y wiersze, piosenki i tañce. Na 
szczególn¹ uwagê zas³u¿y³ wspaniale 
zatañczony przez nich walc oraz pasa 
doble. Drugie zadanie polega³o na 
odpowiadaniu na pytania z wiedzy 
ogólnej. Natomiast trzecie zadanie 
sprawnoœciowe sprawi³o dzieciom 
najwiêcej radoœci, poniewa¿ mia³o 
charakter sportowej rywalizacji. 
Musieli pokazaæ, ¿e potrafi¹ zawi¹zaæ 
buty,  zwijaæ bibu³kê w d³oni,  

Szko³a Podstawowa w Dêbicach ju¿ po 
raz kolejny w³¹czy³a siê do akcji 
charytatywnej organizowanej przez 
Stowarzyszenie „Wolontariat Wielkie-
go Serca” w Maszewie. Dnia 22 lipca 
podczas koncertu „Z sercem dla 
Kacpra” wolontariusze kwestowali na 
maszewskim rynku. Uczniowie 
zbierali pieni¹dze na rzecz cztero-
letniego Kacpra Szmytki chorego na 
nowotwór mózgu. Nauczyciele szko³y 
prowadzili kawiarenkê. Obecnie w 
szkole trwa sprzeda¿ ciast, z których 
ca³y dochód zostanie przekazany na 
pomoc choremu ch³opcu.

Z sercem dla Kacpra

Wrzesieñ przyniós³ ze sob¹ 
w i e l e  z m i a n .  N o w y m  
dyrektorem szko³y zosta³a pani 
Monika JóŸwik, która na apelu 
w obecnoœci w³adz gminy 
dokona³a uroczystej inaugu-
racji nowego roku szkolnego. 
W szczególnie ciep³ych 
s³owach zwróci³a siê do 
p r z e d s z k o l a k ó w  i  
najm³odszych uczniów szko³y, 
dodaj¹c im odwagi i otuchy do 
pokonywania trudów dnia 
codziennego.

Rozpoczêcie roku 
szkolnego 2011/2012

Œwiêto patrona
16 paŸdziernika - dzieñ wyboru Jana 
Paw³a II na nastêpcê œw. Piotra
i rocznica nadania imienia szkole - to 
œwiêto Patrona szko³y w Gimnazjum im. 
Jana Paw³a II w Maszewie. 
Dzieñ ten obchodzony by³ w tym roku 
18 paŸdziernika i rozpocz¹³ siê Msz¹ 
Œwiêt¹ o godz. 10:00 w Koœciele 
Parafialnym w Maszewie. M³odzie¿
i nauczyciele po raz pierwszy modlili siê 
do b³ogos³awionego Jana Paw³a II. 
Uczniowie klas pierwszych z³o¿yli 
œlubowanie na sztandar szko³y i w ten 
uroczysty sposób zostali przyjêci do 
grona gimnazjalistów. Daria Spanel - 
uczennica klasy II - z³o¿y³a relacjê
z udzia³u w zjeŸdzie Rodzin szkó³ im. 
Jana Paw³a II w Czêstochowie, a po 
powrocie do szko³y w œwietlicy szkolnej 
przedstawiono program s³owno – 
muzyczny „Jan Pawe³ II – cz³owiek 
modlitwy”.

Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki

Z ¿ycia szko³y w Dêbicach

Daria Spanel sk³ada relacjê 
z udzia³u w zjeŸdzie w Czêstochowie

Uczniowie klas pierwszych
sk³adaj¹ œlubowanie



Dzieñ Stra¿aka w Radzanku
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Jesienny rajd
Nowy rok szkolny ju¿ rozpoczêty, czas w³aœc iwie  znamy 
wróciæ do nauki  i  mozolnego tylko z bardzo ure-
zdobywania wiedzy. Ale przecie¿ nie gulowanego nurtu w 
sam¹ prac¹ cz³owiek ¿yje, dlatego te¿ G o l e n i o w i e  c z y  
uczniowie Szko³y Podstawowej w Ro¿- Stargardzie. My je-
nowie, jak w roku minionym ruszyli na dnak zapragnêliœmy 

Natrafiliœmy równie¿ na œlady ich pracy, szlaki wêdrowania po okolicznych, poznaæ jej niemal dzikie oblicze. 
a by³y to w charakterystyczny sposób jak¿e urokliwych a zarazem ustronnych Wymaszerowaliœmy z Przemocza i 
„œciête” zêbami drzewa. Samych miejscach. drog¹ poprzez las ruszyliœmy ku jej 
bobrów nie zobaczyliœmy, gdy¿ nadal Tym razem w ramach obchodów brzegom. Wêdruj¹c, obserwowaliœmy 
nie ufaj¹ ludziom. Œwiatowego Dnia Flory, Fauny i Natu- nastêpuj¹ce z wolna jesienne zmiany w 
Po tych wszystkich doznaniach dla ralnych Siedlisk (19 wrzeœnia) jego obliczu. Pod nogami le¿a³y bukowe 
ducha i umys³u nale¿a³o siê te¿ coœ dla ruszyliœmy nad brzeg najbli¿szej nam „orzeszki”, niekiedy poœród drzew 
cia³a. W bezpiecznym miejscu, po rzeki Iny. Wszyscy wiemy, ¿e p³ynie ona spotykaliœmy pierwsze grzyby, wielce 
wczeœniejszym okopaniu, rozpaliliœmy blisko nas, niemal na wyci¹gniêcie rêki, dumnie czerwieni³y siê korale 
ognisko. Jak¿e smaczne by³y kie³baski czêsto j¹ przeje¿d¿amy po mostach, ale jarzêbin… Co jakiœ czas sójki, leœni 
opieczone w wonnym dymie, jak s t r a ¿ n i c y,  p r z e c i ¹ g ³ y m  
aromatycznie pachnia³ i chrupa³okrzykiem informowa³y o 
w zêbach upieczony nad ogniem chleb. zbli¿aniu siê ludzi i os-
Ale wszystko co przyjemne musi mieæ trzega³y leœnych mieszkañców 
równie¿ swój kres, wiêc po zasypaniu o naszej bytnoœci. Gdy 
ogniska ruszyliœmy w drogê powrotn¹. dotarliœmy nad Inê, naszym 
Jeszcze tylko parê kropli deszczu, oczom ukaza³y siê przepiêknej 
kilkanaœcie grzybów i ju¿ cywilizacja urody rzeczne zakola czyli 
czyli wchodzimy do Przemocza. meandry oraz starorzecza. Te 
Za nami nowe doœwiadczenie i prawdzi-porzucone przez rzekê zakola, 
wa lekcja przyrody. I po cichu ju¿ dzisiaj niemal jak malutkie 
rozmyœlamy o kolejnym rajdzie, gdy¿ jeziora, sta³y siê doskona³ymi 
nie ma nic przyjemniejszego nad takie s iedl iskami dla  ptaków 
swobodne wêdrowanie w zgodzie z na-wodnych, drobnych zwierz¹t 
tur¹… oraz coraz œmielej i chêtniej tu 

mieszka j¹cych  bobrów.  

Uczniowie klas trzecich Gimnazjum im. Jana Paw³a II w 
Maszewie ,  20  wrzeœn ia  2011r.  uczes tn i czy l i
w XI Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki w Szczecinie. 
M³odzie¿ w tym dniu mia³a okazjê braæ udzia³ w zajêciach 
organizowanych przez Uczelnie Wy¿sze Szczecina. 
G³ównym celem tego wyjazdu by³o przede wszystkim 
promowanie nauki i ludzi nauki w maksymalnie atrakcyjny 
sposób.
Gimnazjaliœci uczestniczyli w zajêciach organizowanych 
przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny na 
terenie Oœrodka Szkoleniowo – Badawczego w Zakresie 
Energii Odnawialnej w Ostoii. M³odzie¿ wys³ucha³a 
prelekcji na temat sposobów oszczêdzania energii, obejrza³a 
film pt. „Niewygodna prawda”, zwiedza³a oœrodek, na terenie 
którego znajduj¹ siê piece s³oneczne,  ogniwa 
fotogalwaniczne oraz kolektory s³oneczne. Wykonywane 
równie¿ by³y doœwiadczenia z wykorzystaniem energii Wydzia³ Fizyki.
s³onecznej oraz zajêcia warsztatowe. W ramach tego Festiwalu uczniowie uczestniczyli w zajêciach 
W tym dniu m³odzie¿ równie¿ uczestniczy³a w wyk³adzie i terenowych, które odby³y siê w sobotê 24.09.2011r. Zajêcia pt. 
zajêciach laboratoryjnych dawnej Akademii Rolniczej „Przyroda Puszczy Goleniowskiej” organizowane by³y przez 
obecnie ZUT. Uczniowie mieli okazjê izolowaæ i zobaczyæ Szczeciñskie Towarzystwo Naukowe przy wspó³pracy 
DNA cebuli, badali stopieñ natlenienia próbek wody Nadleœnictwa Rokita. M³odzie¿ odwiedzi³a w czasie wyjazdu 
z ró¿nych ujêæ oraz uczestniczyli w wyk³adzie na temat rezerwat „Cisy Rokickie”, Zespó³ Przyrodniczo – 
„Bakterie dobre i z³e”. Krajobrazowy „Las Golczewski” oraz Jezioro Czarnog³owy ze 
Kolejna wizyta mia³a miejsce na interaktywnej wystawie stanowiskami do poszukiwania skamienia³oœci.
„Eureka – cuda nauki i techniki – czyli przez zabawê do Wszystkie spotkania w ramach Festiwalu Nauki by³y bardzo 
wiedzy”. Wystawie patronuje Uniwersytet Szczeciñski, interesuj¹ce, zapewni³y m³odzie¿y wiele ró¿norodnych form 

poznawania nowych dziedzin nauki. 

Festiwal nauki
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W dniu 27 paŸdziernika 2011r. Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej w Maszewie by³ 
organizatorem lokalnej konferencji pn. 
„ B U D O W A N I E  S P Ó J N E J  
STRATEGII NA RZECZ PRZECIW-
DZIA£ANIA PRZEMOCY NA 
TERENIE GMINY MASZEWO” 
Konferencja stanowi³a pierwszy etap 
projektu, którego celem jest sfor-
mu³owanie realnych przes³anek do 
optymalizacji istniej¹cych inter-
dyscyplinarnych rozwi¹zañ w zakresie 
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie 
na terenie naszej Gminy.
Tematem przewodnim konferencji by³o 
stworzenie strategii postêpowania 
wobec przemocy rodzinnej. Istotnym 
aspektem spotkania by³a wymiana 
dobrych praktyk.

dziecku na terenie Gminy Maszewo.Konferencja skierowana by³a do 
Ma³gorzata Gruszecka - Prokurator Dziêkujemy wszystkim sponsorom, przedstawicieli s³u¿b, które w ramach 
Prokuratury Rejonowej w Goleniowie -  którzy w znacz¹cy sposób przyczynili swoich kompetencji s¹ zobowi¹zane do 
Kompetencje Prokuratury w zakresie siê do zorganizowania konferencji, tj: zajmowania siê przeciwdzia³aniem 
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie. - Gminnej Komisji Rozwi¹zywania przemocy w rodzinie.
Tomasz Macul – Kierownik Zespo³u Problemów Alkoholowych w Ma-Przedsiêwziêcie mia³o na celu inte-
Kuratorskiej S³u¿by S¹dowej przy szewie,gracjê wiedzy praktycznej specjalistów 
S¹dzie Rejonowym w Goleniowie - - Bankowi  Spó³dzielczemu w  Gole-spoza Gminy, dotycz¹cej procesów 
Rola kuratora w zakresie przeciwdzia³a- niowie  Oddzia³ w Maszewie,postêpowania wobec przemocy w rodzi-
nia przemocy i oddzia³ywania na - Panu Wiktorowi  Karwowskiemu -  nie. 
sprawców przemocy. Us³ugi Budowlane,Podczas konferencji zaprezentowane 
Ma³gorzata Figura – z-ca Naczelnika - Panu Bogdanowi Czaplickiemu  - zosta³y zagadnienia przemocy w rodzi-
Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogowe- Wolontariat  „Wielkiego Serca”nie widziane z ró¿nych perspektyw: 
go Komendy Powiatowej Policji w w Maszewie,medycznej, psychologicznej, prawnej. 
Goleniowie - Procedura Niebieskiej - Panu Wies³awowi  Soroka   - Apteka Do przedstawienia problemu przemocy, 
Karty. Przemoc wobec dzieci. „CALENDULA” w Dobrej Nowo-œrodków zaradczych wspieraj¹cych 
Jerzy Wójtowicz – G³ówny Specjalista gardzkiej,ofiary, omówienia kompetencji s³u¿b, 
ds. Aktywnoœci Lokalnej i Partnerstwa - Panu Arturowi  Dameckiemu -  zostali zaproszeni specjaliœci, którzy 
w Regionalnym Oœrodku Polityki Cukiernia – Piekarnia  w Nowogar-zasiedli w panelu ekspertów, a mianowi-
Spo³ecznej Zachodniopomorskiego dzie,cie:
U r z ê d u  M a r s z a ³ k o w s k i e g o  w  - Panu Robert Bojarczyk -  PPHU Lekarz Tadeusz Sokala - Specjalista 
Szczecinie - Tnê siê, wiêc jestem- Cukiernia Malibu w Maszewie,Chirurgii Dzieciêcej i Medycyny 
zachowania autoagresywne  nastolat- - Pani  Halinie Hulka –Soroka,Ratunkowej Samodzielnego Publiczne-
ków,  a przemoc w rodzinie.go Specjalistycznego Zak³adu Opieki - Panu  Wac³awowi  Walczak – Orlen 
Beata Owczarek Kowalczyk - Wycho-Zdrowotnej „Zdroje” - Dziecko S.A.,
wawca Oddzia³u Terapeutycznego krzywdzone w praktyce medycznej. - Pañstwu Danucie i Andrzejowi  
Zak³adu Karnego w Nowogardzie - Miros³aw Szczeglik – Socjolog, Trener, Sidorkiewicz - Ksiêgarnia „KOLI-
Krzywdzeni krzywdz¹.Prezes Zachodniopomorskiego Cent- BER” w Maszewie,
Cieszymy siê, ¿e nasze w³adze widz¹ rum Szkoleñ I Wspierania Przedsiêbior- - Firmie „Druczek” - Sklep Papier-
koniecznoœæ zabezpieczenia potrzebczoœci w Ko³obrzegu -  Aspekty niczy w Maszewie,
w tym zakresie swoim mieszkañcom,edukacyjne w Pracy z ofiarami - Komendzie  Powiatowej  Policji
a problemy takie jak zjawisko przemocy i sprawcami na podstawie praktycznych w Goleniowie,
domowej, uzale¿nieñ oraz innych doœwiadczeñ w ramach realizowanych - Posterunkowi Policji w Maszewie,
kryzysów dotykaj¹cych rodziny nie s¹ projektów. - Panu Miros³awowi  Stefaniak  -  
dla nich obojêtne i widz¹ potrzebê Bo¿ena Kawicka – Psycholog - MAR-POL w Maciejewie ,
podejmowania dzia³añ w tym zakresie. Psychologiczna sytuacja dziecka - Oœrodkowi  Kultury i Sportu w Ma-Dziêki takiemu zaanga¿owaniu krzywdzonego. szewie,mo¿emy dzia³aæ interdyscyplinarnie Ma³gorzata  Modrzejewska  –  - Panu Andrzejowi  Krause  -  ADA-wobec osób i rodzin potrzebuj¹cych Psychologiczny Doradca Rodzinny, MEDIA  –  za nieodp³atn¹ grafikê  naszej pomocy i wsparcia, nie Mediator, Terapeuta - Praca z rodzin¹ zaproszenia,doprowadzaj¹c do stygmatyzacji. zagro¿on¹ wykluczeniem spo³ecznym. - Panu Micha³owi  Przybysz – za  Dlatego te¿ chcieliœmy wyraziæ swoj¹ Arkadiusz Krupa - Sêdzia S¹du nieodp³atn¹ grafikê  ulotki i plaka-w d z i ê c z n o œ æ  P a n i  B u r m i s t r zR e j o n o w e g o  w  G o l e n i o w i e  -  ty.i innym decydentom Gminy za pomoc w Przestêpstwo znêcania w zakresie art. 
budowaniu efektywnego systemu 207 k.k. Uprawnienia pokrzywdzonego 
wsparcia w zakresie pomocy rodzinie i w postêpowaniu s¹dowym.

Jak przeciwdzia³aæ przemocy
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Strze¿ swój dom i swoich bliskich przed po¿arem i czadem
W zwi¹zku z okresem grzewczym przypominamy umo¿liwienie dostêpu do kominów, kana³ów kominowych 
najwa¿niejsze zasady, które trzeba przestrzegaæ aby unikn¹æ i otworów do czyszczenia i wybierania sadzy
nieszczêœcia: - w ¿adnym przypadku nie wolno zakrywaæ kratek 
- na poddaszu budynku, przez który przechodzi przewód wentylacyjnych w pomieszczeniach, w których znajduj¹ 
kominowy zabrania siê  gromadzenia trocin, drewna, paliw siê urz¹dzenia gazowe
p³ynnych oraz innych materia³ów ³atwopalnych. - w przypadku zastosowania okien i drzwi o du¿ej 
- zabrania siê u¿ywania pieców z uszkodzonymi szczelnoœci uniemo¿liwiaj¹cych dop³yw powietrza 
drzwiczkami, paleniskami i rurami blaszanymi oraz zewnêtrznego, nale¿y przewidzieæ odpowiednie urz¹dzenia  
pod³¹czania palenisk do przewodów wentylacyjnych. zapewniaj¹ce jego wystarczaj¹cy nap³yw
- samodzielnego dokonywania przeróbek i remontów - piecyk gazowy i terma gazowa powinny byæ  przy³¹czone 
urz¹dzeñ gazowych oraz budowy dodatkowych punktów do przewodów spalinowych , które musz¹ byæ szczelne
pod³¹czania pieca ogrzewczego gazowego bez atestu. i dro¿ne

- w przypadku gdy okna zosta³y wymienione na szczelne,
a nie zastosowano innego rozwi¹zania doprowadzaj¹cego DLA W£ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA
powietrze do pomieszczenia, podczas u¿ytkowania - dokonuj obowi¹zkowej kontroli przewodów kominowych
urz¹dzeñ gazowych okna powinny byæ uchylone.- u³atwiaj kominiarzom wykonanie  ich obowi¹zków przez 

W dniu 31 paŸdziernika 2011 r. 
zakoñczy³a prace komisja powo³ana 
przez wojewodê zachodniopomorskie-
go do oceny wniosków, z³o¿onych w 
ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II 
Bezpieczeñstwo-Dostêpnoœæ-Rozwój, 
na rok 2012.
W województwie zachodniopomorskim 
do programu zg³oszonych zosta³o 36 
wniosków dotycz¹cych budowy, 
przebudowy lub remontu dróg gminnych
i powiatowych. Trzy projekty zosta³y 
odrzucone na etapie oceny formalnej. 
Pozosta³e 33 projekty oceniono pod 
wzglêdem merytorycznym. W wyniku 
prac Komisji powsta³a wstêpna lista 
rankingowa wniosków o dofinansowa-
nie, na której Gmina Maszewo zajmuje 5 
miejsce z inwestycj¹ pod nazw¹ 
„Przebudowa odcinka drogi gminnej 
Dar¿ - Radzanek do drogi wojewódzkiej 
Nr 141”.

Szansa na 
przebudowê drogi

Dobiega koñca realizacja projektu pn. realizowany  zgodnie z harmono-
”Budowa kanalizacji sanitarnej gramem,  g³ówne elementy prze-
grawitacyjno - t³ocznej Dar¿ - dmiotu  zamówienia   zos ta ³y  
Maszewo, Dêbice – Maszewo. Projekt ukoñczone, zaawansowanie robót 
wspó³finansowany przez Uniê kontraktowych wynosi 90%. Do 
Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu ukoñczenia  pozosta³y  prace w 
Rozwoju Regionalnego w ramach zakresie budowy sieci kanalizacji 
R e g i o n a l n e g o  P r o g r a m u  grawitacyjnej do granicy dzia³ek i 
O p e r a c y j n e g o  Wo j e w ó d z t w a  zasileñ energetycznych poszcze-
Zachodniopomorskiego na lata 2007 – gólnych przepompowni œcieków. 
2013. Wykonawcy przygotowuj¹ siê do 
Inwestycja swoim zakresem obejmuje etapu  wyposa¿enia  w armaturê  
budowê sieci kanalizacji sanitarnej przepompowni i kolejnych techni-
grawitacyjno–t³ocznej  wraz  z  cznych sprawdzeñ oraz póŸniejszych 
s ieciowymi przepompowniami uruchomieñ technologicznych na 
œcieków m. Dêbice –Maszewo , m. wykonywanych obiektach siecio-
D a r ¿  – M a s z e w o  o r a z  wych. Projekt bêdzie zrealizowany w 
przepompowniami przydomowymi m. terminie.
Dêbice–Maszewo. Projekt jest  

Kolejna kanalizacja

1 .  Przeprowadzono postêpowanie 
przetargowe na zadanie „Autobusowe 
dowo¿enie uczniów Szkó³ Podstawowych 
i Gimnazjum na terenie Gminy Maszewo 
oraz dowo¿enie dzieci niepe³nosprawnych 
z  Gminy Maszewo,  Goleniów i  
Przybiernów do Placówek Oœwiatowych w 
Goleniowie i Przybiernowie w roku 
szkolnym 2010/2011”. Zosta³y  z³o¿one 3 
oferty. Umowê podpisano  na czêœæ I i II z 
firm¹ Transport Osobowy Zbigniew 
Kamiñski z siedzib¹ w Jaros³awkach; na  
czêœæ III i IV z PKS Gryfice Sp. z.o.o z 
siedzib¹ w Gryficach.    
2 .  Przeprowadzono postêpowanie 
przetargowe na zadanie: „Budowa 
oœwietlenia drogowego w m. Sokolniki 
gm. Maszewo” zosta³o z³o¿onych 6 ofert. 
Umowê podpisano z Panem Zdzis³awem 
WoŸnic¹  Zak³ad Remontowo – 
Budowlany Budownictwa Ogólnego  z 
Maszewa. 
3 .  Przeprowadzono postêpowanie 
przetargowe na zadanie „Budowa 
oœwietlenia drogowego w m. Dêbice gm. 
Maszewo” - zosta³o z³o¿onych 5 ofert. 
Umowê podpisano z Panem Zdzis³awem 
WoŸnic¹  Zak³ad Remontowo – 
Budowlany Budownictwa Ogólnego  z 
Maszewa.
4 .  Przeprowadzono postêpowanie 
przetargowe na zadanie: „Usuwanie 
wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu 
Gminy Maszewo- etap II”. Zosta³o 
z³o¿onych 7 ofert. Umowê podpisano z 
Koncesjonowan¹ Firm¹ Ochrony Mienia 
HERKULES  z  Gorzowa Wlkp.

Informacja o przetargach
Przetargi przeprowadzone 
od lipca do paŸdziernika br.

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Maszewie w roku bie¿¹cym 
z³o¿y³a wniosek do Polsko-
Amerykañskiej Fundacji Wolnoœæ, 
która jest partnerem Fundacji Billa i 
Melindy Gates. Program Rozwoju 
Bibliotek w Polsce jest realizowany 
przez Fundacjê Rozwoju Spo³e-
czeñstwa Informacyjnego, które 
zakwalifikowa³a nasz¹ placówkê do 
programu. Biblioteka bierze udzia³ w 
drugiej rundzie Programu Rozwoju 
Bibliotek. Placówka otrzyma³a 
sprzêt i oprogramowanie tj. zestaw 
komputerowy, oprogramowanie, 
drukarkê A3,urz¹dzenie wielo-
funkcyjne, aparat cyfrowy . Wartoœæ 
otrzymanego sprzêtu 8.239 z³. 

Dary 
od Bill’a Gates’a



13

22 lipca 2011 r. w Maszewie odby³o siê zderzeñ, dachowania, czy alkogogle. 
Powiatowe Œwiêto Policji. Pomimo Dla najm³odszych te¿ nie zabrak³o 
niesprzyjaj¹cych warunków atmosfe- atrakcji, dzieci bra³y udzia³ w konkur-
rycznych frekwencja dopisa³a. Na sach i zabawach m.in. w konkursie 
uczestników festynu czeka³o wiele plastycznym pod has³em "Laurka dla 
ciekawostek, jak chocia¿by pokaz Policjanta", quizie wiedzy o Policji, 
sprzêtu policyjnego: symulatory konkursie talentów, grze terenowej i in-

nych.  Sympatiê  ,chyba 
wszystkich, wzbudzi³ pies 
s³u¿bowy, który popisywa³ siê 
swoimi umiejêtnoœciami 
podczas pokazu tresury. 
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a 
prezentacja gmin: Maszewo i 
Nowogard, które promowa³y 
siê podczas imprezy. Urz¹d 
Miejski w Maszewie ca³y 
dochód ze sprzeda¿y mate-
r i a ³ ó w  p r o m o c y j n y c h  
przekaza³ na rzecz chorego 
Kacperka, dla którego w tym 
dniu odby³ siê koncert 
charytatywny pod has³em "Z 
sercem dla Kacpra".

Relacja ze œwiêta policji
"Nic nie pomo¿e mówienie: Robimy 
wszys tko  co  w nasze j  mocy.  
Musimy robiæ to co konieczne"
                              Winston Churchill
Stowarzyszenie 
Wo l o n t a r i a t  
Wielkiego Serca 
w  M a s z e w i e  
wraz z Stowa-
r z y s z e n i e m  
R o d z i c ó w  
Dzieci Chorych 
na Bia³aczkê i 
Inne Choroby 
Nowotworowe 
d z i a ³ a j ¹ c e g o  
przy szpitalu na Unii Lubelskiej w 
oddziale "Œwiêtego Miko³aja" dziêkuje 
za pomoc w zorganizowaniu koncertu 
charytatywnego na rzecz cztero 
letniego Kacpra Szmytki mieszkañca 
Ro¿nowa w gminie Maszewo. 
Dziêki ofiarnoœci Pañstwa oraz osób
i organizacji zaanga¿owanych w 
organizacjê koncertu,  a  tak¿e 
prywatnych darczyñców zebraliœmy 
dla Kacpra kwotê oko³o: 
9400,00 z³.
Mo¿emy wspólnie powiedzieæ - 
UDA£O NAM SIÊ.
Wyj¹tkowe podziêkowania kierujemy 
do so³tysów Gminy Maszewo oraz ich 
mieszkañców za przygotowanie 87 
blach ciasta, które by³y sprzedawane 
podczas koncertu oraz wielkie dziêki 
dla POLICJI z powiatu Gole-
n i o w s k i e g o  z a  u m o ¿ l i w i e n i e  
przeprowadzenia koncertu w dniu ich 
œwiêta. 
SERDECZNE PODZIÊKOWANIA 
KIERUJEMY DO:
- Urzêdu Miejskiego w Maszewie 
- Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Maszewie
- Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

w Gryfinie 
- Oœrodka Kultury i Sportu

w Maszewie 
- U c z n i o w s k i e g o  K l u b u    

Sportowego "RATUSZ" w 
Maszewie 

- Firmy Maciejki i Druczek
w Maszewie 

- Hurtowni Miêsa, Wêdlin i Drobiu
"JOANNA" w Szczecinie 
- Szko³y Podstawowej w Dêbicach 
- Pañstwa Tokarzewskich 
- Pana Jana Smolarka i "Baœki" 
- Apteki Pani Agnieszki Kurzaj 
- Piekarni PIAST 
- Pañstwa Karwowskich 
- Pañstwa Kotwickich 

Koncert 
dla Kacpra 

Kamizelki odblaskowe zak³adaj¹ pos³anka 
Magdalena Kochan i starosta Tomasz Stanis³awski

W dniu 1 paŸdziernika 2011r. w s³owami: Minê³o 50 lat od chwili, gdy 
Oœrodku Kultury i Sportu w Maszewie przyrzekaliœcie sobie mi³oœæ, wiernoœæ i 
odby³a siê tradycyjnie uroczystoœæ 50- uczciwoœæ ma³¿eñsk¹ oraz wspólne 
lecia po¿ycia ma³¿eñskiego - Z³ote ¿ycie. Przyrzeczenie to sk³adaliœcie z 
Gody. Na uroczystoœæ przyby³o 14 z 19 ufnoœci¹, ¿e nie zawiedziecie siê na 
par jubilatów z rocznika 1961. sobie, ¿e bêdziecie ze sob¹ zawsze w 
Z okazji donios³ego jubileuszu w³adze chwilach dobrych i chwilach z³ych, w 
miasta : Burmistrz Maszewa Jadwiga czasie radoœci i w czasie smutku. 
Ferensztajn, Przewodnicz¹cy Rady Pomimo ró¿nych zdarzeñ losowych 
Miejskiej w Maszewie Adam Rojek przysiêgi dotrzymaliœcie. By³o na 
oraz Kierownicy Urzêdu Stanu pewno w ci¹gu tych lat wiele dni 
Cywilnego w Maszewie z³o¿yli radosnych i piêknych. Byæ mo¿e tak jak 
jubilatom gratulacje – by³y kwiaty, listy w ¿yciu ka¿dego cz³owieka, by³y te¿ 
g r a t u l a c y j n e  o r a z  M e d a l e  z a  chwile smutne i przykre. Wszystkie te 
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie prze¿ycia jeszcze bardziej zwi¹za³y 
przyznane przez Prezydenta Rzecz- Was ze sob¹ ”, (…)Wasz jubileusz jest 
pospolitej Polskiej. wa¿ny tak¿e dla nas. W czasie, gdy tak 
Burmis t rz  Maszewa w swoim wielu podwa¿a sens ma³¿eñstwa, tak 
okolicznoœciowym przemówieniu wielu swobodnie podchodzi do 
podkreœli³a donios³oœæ jubileuszu przysiêgi ma³¿eñskiej, Wy dajecie 

przyk³ad jak ¿yæ i jak 
wa¿ne jest docho-
wanie przysiêgi. To 
jest Wasz sukces. 
Gratulujê Wam z 
ca³ego serca (…) ”.
Nastêpnie wzniesiono 
toast lampk¹ szam-
pana i odœpiewano 
tradycyjne  „ Sto lat ” . 
D l a  j u b i l a t ó w  
przygotowano skro-
mny poczêstunek.      

„ Prawdziwà miùoúã poznaje siæ nie po jej sile
  lecz po czasie jej trwania”.
 

Z³ote Gody
Robert Paulet
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W dniach 19-21.08.2011r. w Maszewie obchodzone by³y 733 na terenie Maszewa, odpowiedzenie na pytanie i zebranie 
urodziny miasta pn.: "ŒredniowieCzuj w Maszewie - polsko- puzli które na koñcu utworzy³y has³o. Odby³y siê tak¿e  
niemieckie spotkania z histori¹". Projekt dofinansowany turnieje rycerskie - mo¿na by³o zobaczyæ jak kiedyœ rycerze 
przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu toczyli ze sob¹ walki. Wieczorem pos³uchaæ mo¿na by³o 
Rozwoju Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa (Fundusz 
Ma³ych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania) 
w kwocie 15.458 tys. euro. Impreza rozpoczê³a siê w pi¹tek na 
Stadionie Miejskim w Maszewie. Burmistrz Maszewa 

dwóch koncertów muzyki dawnej i obejrzeæ bitwê rycersk¹ 
oraz turniej ognia. Uwieñczeniem sobotnich obchodów by³a 

Jadwiga Ferensztajn powita³a przyby³ych goœci z Polski uczta rycerska, na któr¹ zaproszeni zostali mieszkañcy. Trzeci 
i z Niemiec -partnerskiego miasta Loitz oraz uroczyœcie dzieñ urodzin naszego miasta rozpocz¹³ siê o godz. 12.00 
przekaza³a klucz do bram miasta w rêce Rycerzy z Bractwa pokazem jazdy konnej. W tym dniu odby³o siê równie¿ wiele 
Rycerskiego "Rota Piesza von Massow" i tym akcentem gier i zabaw sportowych dla dzieci i m³odzie¿y. Na rynku 
w³adzê nad Maszewem na trzy dni przejêli rycerze. Tego dnia pojawi³y siê warcaby, krêgle, kostki do gry w koœci
uczestników imprezy bawi³ kabaret "Bodaret", a atrakcj¹ w olbrzymich rozmiarach. Stanowi³o to nie lada gratkê dla 
wieczoru by³o puszczanie kolorowych, chiñskich lampionów. najm³odszych uczestników. Obchody tej najwa¿niejszej dla 
Po tych atrakcjach wszyscy uczestnicy mogli wzi¹æ udzia³ Maszewa imprezy zakoñczy³y siê ok. godz. 16.00. 
w imprezie tanecznej przy muzyce elektronicznej. W sobotê 

impreza przenios³a siê na Rynek Miejski. Mo¿na by³o tam 
spotkaæ œredniowiecznych kramarzy, rycerzy, grajków,
a nawet czarownicê. Atrakcji nie brakowa³o - odby³o siê wiele 
konkurencji dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Du¿ym 
powodzeniem cieszy³a siê zabawa, podczas której mo¿na by³o 
przeci¹æ g³owê kapusty jak równie¿ „Rodzinne szukanie 
skarbów”, w którym to wziê³o udzia³ piêæ rodzin. Zadaniem 
uczestników by³o odwiedzenie piêciu punktów kontrolnych 
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W DNIU 23 LISTOPADA RADA MIEJSKA PRZYJÊ£A UCHWA£Y W 
SPRAWIE  OKREŒLENIA WYSOKOŒCI STAWEK PODATKÓW:  

Podatku od nieruchomoœci
§1. Okreœla siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoœci obowi¹zuj¹ce na 
terenie Gminy Maszewo:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej bez wzglêdu na sposób 
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,68z³ od 1m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych -
4,33z³ od 1ha powierzchni;
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego -0,31z³ od 1m2 
powierzchni;
2) od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych -0,58z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej -
17,98z³ od 1m? powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materia³em siewnym -10,24 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej;
d) zwi¹zanych z udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
dzia³alnosci leczniczej, zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce tych œwiadczeñ-4,21z³ od 
1m2 powierzchni u¿ytkowej;
e) od pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 5,38z³ od 1 m2 
powierzchni u¿ytkowej;
3) 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,z zastrze¿eniem pkt b;
b) 0,1% ich wartoœci okreœlonej jak wy¿ej wykorzystywanych do zbiorowego 
zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania œcieków.

W  sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego 
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity: Dz.U. (z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 
245, poz.1775; z 2007r. Nr 109, poz.747,z 2008r.Nr 116 poz.730, Nr 237 poz.1655 ,z 
2009r.Nr56,poz.458, z 2010r.Nr96 poz.620, Nr 226 poz.1475 ) uchwala siê co nastêpuje: 
§ 1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego og³oszon¹ w 
Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 19 paŸdziernika 2011 r. 
w sprawie œredniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych trzech kwarta³ów 2011 r. (M.P. 
Nr 95 poz. 969) z kwoty 74,18 z³ za 1 q do kwoty 50,00 z³ za 1 q. 
§ 2. 1. Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 125,00z³otych 
od 1 hektara przeliczeniowego. 
2. Stawka podatku rolnego dla pozosta³ych gruntów wynosi 250,00z³otych od 1 hektara 
fizycznego.

W sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych na 
2012 r. 
§ 1.1. Okreœla siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od œrodków transportowych 
obowi¹zuj¹cych na terenie miasta i gminy:
1) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i 
op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -366z³;
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie – 612z³;
c) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton – 732z³;
2) 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;
3) 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 -1286z³;
4) 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;
5) 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 (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ 
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego) – 732z³;
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i op³atach 
lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ 
przez podatnika podatku rolnego) , które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ 

STAWKI PODATKÓW  LOKALNYCH
OBOWI¥ZUJ¥CE W ROKU 2012

STAWKI  PODATKU  DLA  POJAZDÓW  OKREŒLONYCH 
w § 1 ust. 2 uchwa³y

samochody ciê¿arowe o masie równej lub powy¿ej 12 ton

STAWKI  PODATKU  DLA  POJAZDÓW  OKREŒLONYCH 
w § 1  ust.  4 uchwa³y 

ci¹gniki siod³owe i balastowe o dopuszczalnej masie 
równej lub powy¿ej 12 ton 

STAWKI  PODATKU  DLA   PRZYCZEP  
I   NACZEP   OKREŒLONYCH 

w § 1 ust. 6 uchwa³y 
przyczepy i naczepy o masie równej lub powy¿ej 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa ca³kowita 
 (w tonach)  Stawka podatku (w z³otych)  

Nie mniej ni¿  Mniej ni¿  

Oœ jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 
równowa¿ne  

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych  

1 2 3 4 

Dwie osie     

                  12             13  734 772 

                  13             14  772 810 

                  14             15  810 846 

                  15   846 1732 

Trzy osie     

                  12             17  822 884 

                  17             19  884 946 

                  19             21  946 1008 

                  21             23  1008 1446 

                  23             25  1446 2170 

                  25   1552 2326 

Cztery osie i wiêcej     

                 12            25  946 1134 

                 25            27  1134 1384 

                 27            29  1458 2182 

                 29            31  1826 2596 

                 31   1924 2600 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
Ca³kowita zespo³u pojazdów: ci¹gnik  
siod³owy + naczepa; ci¹gnik balastowy  
+ przyczepa (w tonach)  

Stawka podatku (w z³otych)  

Nie mniej ni¿  Mniej ni¿  

Oœ jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneumatycznym 
lub zawieszeniem uznanym za 
równowa¿ne  

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych  

1 2 3 4 

Dwie osie     

                12                   18  1286 1286 

                18                   25  1336 1336 

                25                   31  1410 1410 

                31   1560 2038 

Trzy osie i wiêcej    

                12                   40  1342 
 

1814 
 

               40  1872 
2682 

 

 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
Ca³kowita zespo³u pojazdów:  
naczepa/przyczepa + pojazd  
silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku (w z³otych) 

Nie mniej ni¿  Mniej ni¿  
Oœ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równowa¿ne  

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych  

1 2 3 4 

Jedna oœ     

           12                     18  734 734 

           18                     25  782 782 

           25   844 1044 

Dwie osie     

           12                     28  844 844 

           28                     33  1106 1368 

           33                     38  1206 1664 

           38   1508 1872 

Trzy osie i 
wiêcej  

   

         12                     38  1340 1684 

         38   1508 1914 

 

dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton wed³ug 
stawek okreœlonych w za³¹czniku Nr 3 do niniejszej uchwa³y;
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o 
podatkach i op³atach lokalnych, w zale¿noœci od iloœci miejsc do 
siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc- 854z³;
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc – 1696z³;
§ 2. Traci moc Uchwa³a Nr XXV/207/2009 Rady Miejskiej w 
Maszewie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie okreœlenia 
wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych (Dziennik 
Urzêdowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 91, 
poz.2561). 
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Dnia 2.07.2011r Oœrodek Kultury i Sportu wraz z 
instruktorem tañca Grzegorzem Sokulskim 
zorganizowali zawody tañca, który poprawnie 
nazywa siê bboying, a znany jest bardziej jako 
Break Dance. Impreza zatytu³owana by³a jako 
B AT T L E  K I D S ,  p o n i e w a ¿  z a w o d y  
zorganizowane by³y pod k¹tem m³odych 
tancerzy, którzy zaczynaj¹ dopiero poznawaæ 
tajniki bboying i kultury do której ten taniec 
nale¿y, czyli kultury Hip-Hop.
Impreza by³a bardzo podobna do tych, które 
odbywaj¹ siê w ca³ej Polsce i na œwiecie. Zanim 
rozpoczê³y siê konfrontacje mo¿na ju¿ by³o 
poczuæ wspania³y klimat, który stworzyli sami 
zawodnicy tañcz¹c i robi¹c parê kó³ek na 
parkiecie. Zawody odbywa³y siê w systemie 
pucharowym 1 vs 1 tak zwanej bitwy. Po 
zakoñczonej walce na taniec, sêdziowie w 
sk³adzie: Ewa Stancel, Grzegorz Sokulski, 
Micha³ Grzanka, Marek Karpiñski i Gosia Marko 
typowali tancerzy, którzy przechodzili do 
nastêpnej rundy. Bboys i Bgirl's, bo tak siê 
nazywa osoby tañcz¹ce bboying, bardzo dopisali. 
Mieliœmy tancerzy z Maszewa, Dêbic, Nastazina, 
Ro¿nowa i Przemocza. Po paru godzinach 
zmagañ wy³oniono zwyciêzców. A byli to: I 
miejsce – Kondrat Durski Nastazin, II miejsce – 
Kinga Szewczyk Dêbice i III miejsce Kuba Kurs 
Dêbice. Odby³a siê równie¿ „bitwa o parkiet”, 
która polega³a na tym, ¿e tancerze tañczyli w 
kó³eczku i najbardziej wyró¿niaj¹cy siê dosta³ 
nagrodê specjaln¹, a by³ nim najm³odszy 
uczestnik - Wiktor Wróblewski z Maszewa.
Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za 
fantastyczn¹ zabawê i do zobaczenia w nastêpnej 
edycji.

W dniu 27 sierpnia 2011r. w Przemoczu odby³y siê Do¿ynki Gminne. Obchody 
œwiêta plonów rozpoczê³y siê tradycyjnie od uroczystej Mszy Œwiêtej 
celebrowanej przez miejscowego proboszcza ksiêdza Wojciecha Lassotê. Po 
nabo¿eñstwie odprawionym w intencji rolników odby³ siê korowód do¿ynkowy, 
w którym oprócz przepiêknych wieñców do¿ynkowych pojawi³y siê maszyny 
rolnicze zarówno te starsze, 
jak i te nowoczesne. Nastêpnie 
Staroœci Do¿ynkowi – Danuta 
R a c h u b a  i  M i r o s ³ a w  
Ziêbicki przekazali chleb na 
rêce Burmistrza Maszewa – 
Jadwigi Ferensztajn oraz 
Przewodnicz¹cego Rady 
Miejskiej w Maszewie – 
Adama Rojka. Po uro-
czystych przemówieniach 
og³oszony zosta³ konkurs na 
„Naj ³adn ie j szy  wien iec  
do¿ynkowy”.  Wszystkie 
wieñce wygl¹da³y imponuj¹co, ale komisja musia³a wy³oniæ te najpiêkniejsze: I 
miejsce zajê³o so³ectwo Bagna, II miejsce - so³ectwo Przemocze, III miejsce – 
so³ectwo Godowo . W tym dniu wrêczono równie¿ nagrody w konkursie pn.: 
„So³tys organizator bezpiecznej wsi”, który zorganizowany zosta³ przez 
Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy. Komisja podziêkowa³a wszystkim so³tysom za 
zaanga¿owanie w poprawê bezpieczeñstwa na wsi, a wyró¿nienia przyzna³a 
nastêpuj¹cym so³tysom:
1. Panu Grzegorzowi Barydze z Przemocza
2. Pani Irenie Kaznowskiej z Korytowa
3. Pani Jadwidze Wrzosek z Sokolnik
4. Panu Miros³awowi Maciejewskiemu z Radzanka
5. Pani Ewie Pawlik z Nastazina
6. Pani Marcie Popielarskiej z Ro¿nowa Nowogardzkiego
Wszyscy so³tysi, którzy wziêli udzia³ w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody w 
postaci ksi¹¿ek. Nielada  atrakcj¹ tego dnia by³ turniej so³ectw zorganizowany 
przez Konwent So³tysów gminy Maszewo. Do udzia³u zg³osi³o siê 10 so³ectw 
jednak¿e - wystartowa³o tylko 6. Dru¿yny poszczególnych so³ectw musia³y 

wykazaæ siê sprawnoœci¹ i 
szybkoœci¹ w konku-
rencjach sportowych, 
t r z e b a  p r z y z n a æ ,  ¿ e  
rywalizacja by³a bardzo 
emocjonuj¹ca. I miejsce 
zajê³o so³ectwo Nastazin, 
II miejsce so³ectwo Mie-
szkowo,  I I I  mie j sce  
so³ectwo Ro¿nowo Nowo-
gardzkie, IV miejsce 
Przemocze, V miejsce 
B a g n a ,  V I  m i e j s c e  
Godowo. Ka¿de so³ectwo 
otrzyma³o cenne nagrody, 

które bêd¹ s³u¿y³y  ich mieszkañcom. Po turniejowych zmaganiach so³ectw mia³y 
miejsce gry i zabawy dla dzieci, które  przeprowadzi³o Stowarzyszenie 
Wolontariat Wielkiego 
Serca z Maszewa. Wœród 
wielu nagród dzieci mog³y 
m.in.: wygraæ plecaki 
szkolne z wyposa¿eniem 
ufundowane przez Wodo-
ci¹gi Zachodniopomorskie 
S p .  z  o . o .  I m p r e z ê  
do¿ynkow¹ zakoñczy³a 
zabawa taneczna przy 
muzyce elektronicznej, 
któr¹ poprzedzi³ wystêp 
z e s p o ³ u  d i s c o - p o l o  
„CASANOVA”.

Zawody - Battle Kids 

Dnia 19.11.2011roku w M³odzie¿owym Domu 
Kultury w Stargardzie Szczeciñskim odby³y 
siê eliminacje do XI Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej 
„Dozwolone do lat 19”. W eliminacjach wziêli 
udzia³: Jakub Kowalski, Aleksandra Rokosz, 
Hanna Sobura, Julia WoŸniak, Nikola 
Walczak, Paulina Mieczkowska, Paulina 
Kurpiel.  Do Fina³u XI Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej 
„Dozwolone do lat 19” zakwalifikowali siê : 
P a u l i n a  K u r p i e l ,  z e s p ó ³  w o k a l n y  
„GRACIOZO” oraz Paulina Kluczewska. 
Zespó³ wokalany „GRACIOZO” oraz Paulina 
Kluczewska otrzymali kwalifikacjê na 
podstawie nagrania audio. Fina³ ww. festiwalu 
odbêdzie siê 10.12.2011r. na Ma³ej Scenie 
S t a r g a r d z k i e g o  C e n t r u m  K u l t u r y.  
Instruktorem muzycznym jest Andrzej 
Kwaœniewski. Serdecznie gratulujemy 
finalistom i ¿yczymy dalszych sukcesów. 

Sukces solistek z Maszewa

Do¿ynki Gminne w Przemoczu 
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Historia so³ectw...
W latach 30 tych XX wieku Bagna zamieszkiwa³o oko³o Bagna (nazwa niemiecka to – Pagenkopf).
380 mieszkañców, by³y 73 budynki mieszkalne, 84 

 To wieœ o metryce œredniowiecznej, czêœciowo zosta³y gospodarcze. By³a to du¿a wieœ rolnicza i taki charakter 
zachowane za³o¿enia owalnicowe. W okresie utrzymano do wspó³czesnoœci. Liczba ludnoœci wed³ug 
nowo¿ytnym Bagna wchodzi³y w sk³ad domeny stanu na dzieñ 31 grudnia 2003 r. wynosi³a 270 osób. 
(Maszewo) i sk³ada³y siê z folwarku domenalnego oraz 
wsi ch³opskiej. Spis maj¹tku domeny z 1692 roku zawiera Warunki geograficzne, uk³ad przestrzenny, 
dosyæ szczegó³owy opis folwarku, w sk³ad którego 

zabudowa: wchodzi³y dwór, stodo³a z owczarni¹, œwiniarnia, obora ze 
Wieœ po³o¿ona jest oko³o 10 km na pó³nocny- wchód od spichlerzem w górnej kondygnacji i budynek bramy.
Maszewa, przy lokalnej drodze Dêbice – Mokre,W 1692 roku z folwarkiem zwi¹zanych by³o 13 
w województwie zachodniopomorskim, Powiat mieszkañców. Pod koniec XVIII wieku folwark 
Goleniów.dzier¿awi³a rodzina von Butow a w 1823 r. dzier¿awê 
Bagna s¹ wsi¹ placowo – ulicow¹, charakteryzuj¹ siê przejê³a gmina ch³opska Bagna. Ch³opi podzielili i 
du¿ym nasyceniem zabytkowej zabudowy a tak¿e w³¹czyli do swych gospodarstw grunty folwarku. 
ró¿norodnoœci¹ form zagród. Poza murowanym XIV - Od 1686 roku by³ tu wolny so³tys, 15 gospodarstw 
wiecznym koœcio³em z drewnian¹ dzwonnic¹ wie¿ow¹ ch³opskich, 4 zagrodnicze oraz 10 cha³upników. Dane z 
zachowa³o siê tu sporo obiektów z XIX wieku.1872 roku dokumentuj¹, i¿ by³o 47 gospodarstw 

ch³opskich, 54 budynki mieszkalne oraz 75 innych 
zabudowañ, które by³y zamieszka³e przez 455 
mieszkañców. Zakrystian utrzymany przez gminê by³ 
zarazem nauczycielem a jego dom szko³¹. Przy koœciele 
znajdowa³a siê tzw. „bo¿a stodo³a”, gdzie sk³adano daninê 
za zbo¿a dla instytucji duchownych.
W odleg³oœci kilkuset metrów na po³udniowy-zachód od 
wsi znajdowa³ siê wiatrak (holenderski) oraz zagroda 
m³ynarza. 
Dane z pocz¹tku XX wieku potwierdzaj¹ ch³opski 
charakter wsi, zawieraj¹ równie¿ informacje o istnieniu 
niewielkiego folwarku – 116 ha, w³asnoœci Ericha 
Zastrow oraz wielkim gospodarstwie – 76 ha, bêd¹cym 
jakby kontynuacj¹ maj¹tku dawnego wolnego so³tysa. 

Uroczystoœæ rozpoczê³a siê o godz. 
11.00 uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ w 
intencji Ojczyzny w koœciele p.w. 
M.B. Czêstochowskiej w Maszewie. 
P o  M s z y  Œ w .  u c z e s t n i c y  
przemaszerowali w towarzystwie 
orkiestry dêtej Wood&Brass Band z 
Goleniowa, pod dyrekcj¹ Krzysztofa 
Sypienia, na Cmentarz Komunalny w 
Maszewie, gdzie pod pami¹tkowym 
obeliskiem  z³o¿ono kwiaty oraz 
zapalono znicze w intencji poleg³ych. 
Krótk¹ przemowê do licznie 
przyby³ych mieszkañców Maszewa 
wyg³osi ³a  burmistrz Jadwiga 
Ferensztajn. „Takie dni jak dzisiejszy 
– mówi³a – uzmys³awiaj¹ nam jak 

Œwiêto Niepodleg³ej
Dnia 11 listopada 2011r. odby³y siê w Maszewie obchody  
zwi¹zane z 93 rocznic¹ odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê. 

wiele mamy powodów do dumy. 
Dumy z tego, ¿e bia³oczerwona 
powiewa w kraju wolnym, który 
dziêki bohaterom  
dzisiaj przez nas 
w s p o m i n a n y m h ,  
w y z w o l i ³  s i ê  z  
trwaj¹cej 123 lata 
niewoli”. Nastêpnie 
przemaszerowano 
do Hali Sportowej w 
M a s z e w i e ,  t a m  
odby³a siê uroczysta 
akademia z okazji 
odzyskania niepo-
d l e g ³ o œ c i  p r z e z  
Polskê, na której 

zaprezentowa³y siê dzieci ze Szko³y 
Podstawowej w Maszewie , zespó³ 
,,Maszewianki'', wyst¹pi³y równie¿ 
solistki i soliœci z pracowni 
muzycznej dzia³aj¹cej przy Oœrodku 
Kultury i Sportu w Maszewie.
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P r a g n ê  p o i n f o r m o w a æ  s y m p a t y k ó w  
Maszewskiej Amatorskiej Ligi Pi³ki Siatkowej, 
i¿ rozpoczynamy VIII edycjê w dniu 04 grudnia 
2011r. w nowej hali sportowej. Do rozgrywek 
zg³osi³o siê 10 dru¿yn.
Amatorsk¹ ligê pi³ki siatkowej zainaugurowano 
w sezonie 2002/2003 i rozegrano do tej pory VII 
edycji. Nagrod¹ rywalizacji sportowej jest 
puchar Burmistrza Gminy Maszewo oraz 
Dyrektora Szko³y Podstawowej w Maszewie i 
Dyrektora Przedszkola w Maszewie.
Dru¿yny, które uczestniczy³y w rozgrywkach do 
tej pory to, dru¿yny g³ównie z naszej Gminy ale 
zg³asza³y siê równie¿ z powiatu. Zawodnicy 
posiadali bardzo du¿e umiejêtnoœci siatkarskie. 
Przedzia³ wiekowy by³ bardzo rozpiêty od 15-tu 
lat do 60-tu lat. W rozgrywkach ligowych 
równie¿ bra³y udzia³ panie, które umie-
jêtnoœciami nie odbiega³y panom. W pierwszej 
edycji wygra³a dru¿yna z Przemocza, 
nastêpnymi zwyciêzcami by³a dru¿yna „Firma 
Szymczak”. Przez kilka edycji wiod³a prym 
dru¿yna ”Rybex”. W ostatniej edycji zdobywc¹ 
by³a ponownie dru¿yna „Firma Szymczak”. 
Mecze wszystkich dru¿yn bior¹cych udzia³ w 
rozgrywkach by³y na dobrym poziomie i 
panowa³a wspania³a sportowa walka. Niektóre 
dru¿yny wspiera³y siê by³ymi zawodnikami z 
dru¿yn pierwszoligowych, co podnosi³o poziom 
naszej ligi i mobilizowa³o pozosta³ych do 
wiêkszej rywalizacji .  Nale¿y równie¿ 
wspomnieæ o wiernych kibicach , a doping ich 
by³ bardzo g³oœny i pomys³owy.
W minionych edycjach jako organizator by³em 
wspierany przez Pani¹ Burmistrz, sponsorów, 
jak i równie¿ przez przyjació³. 
Nowa edycja ligi 2011/2012 rozpoczyna siê w 
dniu 04.12.2011 r. (niedziela) o godzinie 10:00 
meczami
1. OKS Goleniów - Korsarz Dar¿ (10:00)
2. Imno - Rybek (11:00)
3.Firma Szymczak - Bolechowo (12:00)
4.Radzanek - Enea (13:00)
5.Szko³a -Technikum Rolnicze (14:00)
Oficjalna czêœæ otwarcia VIII edycji bêdzie o 
godzinie 11:00, na którym bêd¹ w³adze gminy.
Z a p r a s z a m  w s z y s t k i c h  m i ³ o œ n i k ó w,  
sympatyków oraz kibiców na du¿¹ dozê emocji 
sportowych!

Organizator
Eugeniusz G³owacki

W rundzie jesiennej „D¹b Dêbice” zaj¹³ 4 
miejsce w 2-giej grupie A klasy zdobywaj¹c 
18pkt. 5 zwyciêstw, 2 remisy i 3 pora¿ki. Sk³ad 
„Dêbu Dêbice” jest nastêpuj¹cy: Wiœniewski 
Sebastian, Raczyñski Dawid, Szafran Krzysztof, 
Chi¿y Mariusz, Majdañski Tomasz, Psujek 
Marcin, Prokopiak Pawe³, Prokopiak Sebastian, 
Zawilski Tomasz, Antys £ukasz, Rolik Norbert, 
Nowak Konrad, Rojek Rados³aw, Durski 
Krystian, Stawiszyñski Piotr. W sk³ad zarz¹du 
wchodzi: Zbigniew Radawiec – Prezes, Jerzy 
Wrêczycki, Piotr Szafran, Eugeniusz Roszak, 
Leszek Roszak. Najlepsi strzelcy: Zawilski 
Tomasz – 8 bramek, Prokopiak Sebastian – 7 
bramek. 

D¹b Dêbice w czo³ówce

W ostatni¹ sobotê, 24 wrzeœnia 2011 w 
Maszewie odby³y siê zawody V 
Kryterium Kolarskiego o Puchar 
Burmistrza Maszewa, oraz Wojewódzka 
O l i m p i a d a  M ³ o d z i e ¿ y  w o j .  
zachodniopomorskiego. Przed rozpo-
czêciem imprezy œrodowisko kolarskie 
minut¹ ciszy uczci³o tragiczn¹ œmieræ 
maszewskiego sportowca, dzia³acza, 
kolegi Micha³a Œlêzaka. W wyœcigu 
wziê³a udzia³ prawie setka adeptów 
sztuki rowerowej, doœwiadczonych ju¿ 
zawodników. Podczas trwaj¹cej prawie 3 
godziny imprezy zawodnicy œcigali siê 
po 900 metrowym okrêgu wyznaczonym 
w ci¹gu ulic starego miasta w Maszewie. 
Ostatecznie kolarze rywalizowali w 6 
kategoriach wiekowych oraz trzech 
kategoriach Olimpiady M³odzie¿y. 
Nagrody wrêczyli organizatorzy oraz 
Burmistrz Maszewa. Organizatorem 
turnieju by³ klub Ratusz Maszewo przy 
pomocy Miasta Maszewo.
Wyniki :
Kategoria dzieci do lat 10 :
1.Lenko Jakub- Chrab¹szcze Nowogard
2.Kuczyñska Weronika- UKS Ratusz 
Maszewo
3.Wo³yñski Bart³omiej- Maszewo
Kategoria ¿ak :
1.Brzeziñski Karol- LKS Baszta 
Golczewo
2.Ceniuch Wojciech- Police
3.Zalewski Jan- Elektro-Bud BO-GO 
Szczecin
10. £akomy Szymon- UKS Ratusz 
Maszewo
13. Pawlik Jakub- UKS Ratusz Maszewo
17. Daniluk Aleksy- UKS Ratusz 
Maszewo
Kategoria M³odziczka :
1.Kuczyñska Marika- UKS Ratusz 
Maszewo
2.Stankiewicz  Nikola- Gimnazjum nr. 
11 Szczecin
3.£akoma Paulina- UKS Ratusz 
Maszewo 

Kategoria M³odzik:
1. Komisarek Remigiusz- LUKS 
Panorama Chrab¹szcze Nowogard
2. Banek Piotr- LKS Baszta Golczewo
3. Ciechanowicz Maciej- LKS baszta 
Golczewo
6. Wróblewski Bart³omiej- UKS Ratusz 
Maszewo
8. Daniluk Piotr- UKS Ratusz Maszewo
Kategoria Junior M³odszy :
1.Jarmowski Tomasz- LKS Baszta 
Golczewo (Wychowanek UKS Ratusz 
Maszewo)
2. Bednarczyk Pawe³- LKS Baszta 
Golczewo
3. Wypych Karol- LKS Baszta Golczewo
Kategoria Junior :
1.Janicki Krzysztof- LKS Baszta 
Golczewo
2. Franczak Wojciech- LKS Baszta 
Golczewo
3. Wypych Dawid- LKS Baszta Golczewo
Podczas kryterium zosta³a prowadzona 
oddzielna klasyfikacja Wojewódzkiej 
Ogólnej M³odzie¿y woj. Zacho-
dniopomorskiego na tzw. „Kreskê” (liniê 
mety)
W kategorii m³odzik zwyciê¿yli :
1.Komisarek  Remigiusz-  LUKS 
Panorama Chrab¹szcze Nowogard
2.Banek Piotr- LKS Baszta Golczewo
3. Ciechanowicz Maciej- LKS Baszta 
Golczewo
W kategorii m³odziczka zwyciê¿y³y :
1.Kuczyñska Marika- UKS Ratusz 
Maszewo
2.Stankiewicz  Nikola- Gimnazjum nr. 11 
Szczecin
3.£akoma Paulina- UKS Ratusz 
Maszewo 
W Kategorii Junior m³odszy zwyciê¿yli :
1.Jarmowski Tomasz- LKS Baszta 
Golczewo
2.Kolasiñski Rafa³- LKS Baszta 
Golczewo
3.Gugulski £ukasz- LKS Baszta 
Golczewo

V Kryterium Kolarskie
o Puchar Burmistrza Maszewa

miejsce zajêli stra¿acy z OSP 
Wêgorza a trzecie miejsce OSP 
Maszewo.

Rusza ligaDruhowie z Ro¿nowa najlepsi!
W sobotê, 10 wrzeœnia, odby³y siê 
Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arni-
cze Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych 
Powiatu Goleniowskiego. Impreza 
odby³a siê na stadionie 
miejskim w Golenio-
wie. Udzia³ w zawodach 
wziê³y 22 jednostki 
po¿arnicze z terenu Po-
wiatu. Konkurencjami 
by³y: sztafeta stra¿acka 
oraz æwiczenie bojowe. 
Najlepsi okazali siê 
s t ra¿acy  ochotn icy
z Ro¿nowa, drugie 



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

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

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

Apteka œw. Brata Alberta,
72-130 Maszewo,
ul. Jednoœci Narodowej 46, 
tel./fax 91 418 75 19
Godziny otwarcia:
pon - pt: 8:30 -18:00, 
w soboty: 9:00-13:00.
Apteka po godzinach pracy w dni 
powszednie, niedziele i œwiêta pe³ni 
dy¿ur pod nr tel. 91 418 79 74

Apteka p. A. Kurzaj,
72-130 Maszewo,
ul. Jednoœci Narodowej 43,
tel. 91 431 73 16 
Godziny otwarcia:
pon-pt: 8:00 - 18:00,
w soboty: 9:00 - 13:00 
Apteka po godzinach pracy w dni 
powszednie, niedziele i œwiêta pe³ni 
dy¿ur pod nr tel. 608 662 345

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

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

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

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

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

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

¿

APTEKI:

PLACÓWKI OPIEKI 
MEDYCZNEJ



Widowisko w wykonaniu aktorów Teatru Muza Variete fanów w³oskich melodii s¹ ¿ywe.
z Koszalina, by³o prezentem dla mieszkañców A pos³uchaæ  mo¿na by³o najwiêkszych w³oskich 
Maszewa od nowego w³aœciciela Weletu, z okazji przebojów. Tych starszych, jak „Volare Cantare” - 
nabycia firmy. Jaros³aw Loos jest wspó³w³aœcicielem Domenico Modugno czy  nowszych jak „Felicita” - 
tego coraz bardziej znanego, prywatnego teatru, a o przeboju duetu Albano&Romina Power, czy te¿
jego historii i swoich planach opowiada w  „Azzuro” - najwiêkszego przeboju Adriano Celentano.
publikowanej na str 5 rozmowie.  Aktorzy teatru, przy Podoba³y siê wszystkie tak bardzo, ¿e podczas 
okazji realizacji innych spektakli, przygotowali rewiê fina³owej piosenki widownia ¿egna³a siê z 
opart¹ na znanych w³oskich przebojach, a inspiracj¹ wykonawcami chusteczkami i nagrodzi³a ich owacj¹ 
do tego by³ fakt, ¿e jedn¹ z gwiazd Teatru Muza jest na stoj¹co.
rodowity W³och - Nicola Palladini. Aktor uniwersalny, Miejmy nadziejê, ¿e aktorów Teatru Muza Variete 
który nie tylko œwietnie œpiewa i tañczy, ale jak siê bêdziemy w Maszewie ponownie goœciæ. Szansa na to 
okaza³o, jest te¿ doskona³ym konferansjerem i do tego jest spora, bowiem prezes Jaros³aw Loos nie ukrywa³, 
mówi¹cym po polsku. ¿e o kolejnej niespodziance dla maszewian ju¿ myœli.
Barwna scenografia, œwietny zespó³ muzyczny, 
urodziwe tancerki i wokalistki, oraz dwóch 
œpiewaj¹cych panów – wszystko to sprawi³o, ¿e przez 
1,5 godziny publicznoœæ bawi³a siê znakomicie,  daj¹c 
siê nawet porwaæ do tañca. By³o te¿ wspólne 
œpiewanie. Ku zaskoczeniu prowadz¹cego rewiê 
okaza³o siê, ¿e spora czêœæ publicznoœci, g³ównie 
panie, doskonale sobie radzi³a z w³oskimi tekstami 
piosenek, które wydawaæ siê mog³o dawno ju¿ zosta³y 
zapomniane, a jak siê okaza³o, ci¹gle jeszcze wœród 

W sobotê, 5 listopada,  otwarta kilka dni wczeœniej nowa hala sportowa przesz³a 
trudny egzamin, zmieniaj¹c siê w salê widowiskow¹. Wystawiane tam by³o, 
nawi¹zuj¹ce do w³oskich klimatów widowisko muzyczno – taneczne. Hala w roli sali 
widowiskowej spisa³a siê znakomicie, wystêp sta³ na wysokim poziomie, a o jego 
ocenie przez licznie przyby³ych maszewian najlepiej œwiadczy³y gromkie brawa i 
koñcowa owacja na stoj¹co.

Wieczór w³oski w Maszewie
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