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Szanowni Państwo,
Wakacje dobiegły końca, dzieci i młodzież w komplecie i – 

co najważniejsze – w dobrym zdrowiu i pełne zapału do nauki, 
powróciły do szkół i przedszkoli. Rozpoczęła się kalendarzowa 
jesień. 

Warto jednak przypomnieć co w naszym mieście działo się 
w okresie wakacji. Jak co roku odbyły się imprezy plenerowe m.in. 7-
8 sierpnia „ŚredniowieCzuj” i równocześnie zorganizowany po raz 
pierwszy festyn zatytułowany „Każda Ewa pochodzi z MaszEwa”. 
Kto na nich był wie, a kto nie był musi uwierzyć na słowo, że obie 
imprezy były świetnie przygotowane i zebrały mnóstwo pozytywnych 
ocen. Przypomnieć też trzeba zorganizowane już po raz dziewiąty  
Kryterium Kolarskie. Wysoki poziom sportowy, świetna organizacja 
i niezawodni kibice – wszystko to sprawiło, że zarówno zawodnicy 
jak i widzowie ocenili kolarską imprezę bardzo wysoko. Brawa i 
gratulacje dla wszystkich, którzy do zorganizowania tych imprez się 
przyczynili.  Pragnę też serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
odwiedzili Maszewo i wzięli udział w zorganizowanych imprezach. 
Dziękuję przede wszystkim uczestnikom, którzy pokonali dużo 
kilometrów żeby być z nami i wspaniale się bawić. 
Słowa podziękowania kieruję również do rolników, których trud 
został zwieńczony i uhonorowany podczas Dożynek Gminnych, które 
odbyły się 29 sierpnia 2015 r. w Sokolnikach. Z tej okazji chcę 
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
obchodów tego święta.
 Nie sposób nie wspomnieć również o jednym z 
najważniejszych wydarzeń jakie miało miejsce 7 sierpnia br.-
nadaniu nazwy rondu w Maszewie – im. ks. kan. Jana Żyły. Ta 
inicjatywa mieszkańców sprawiła mi ogromną dumę  i satysfakcję. 

Jest dowodem na to, jak bardzo swego 
kapłana Maszewianie kochali  i szanowali.
Dla całej gminy ważnym wydarzeniem są   
obchody 70-lecia Szkoły Podstawowej w 
Maszewie. Uczyło się w niej kilka pokoleń 
Maszewian i z pewnością uczęszczają do 
niej już prawnuki pierwszych absolwentów. 
Fakt, że szkoła ciągle trwa i się rozwija, że 
odnosi tak znaczące sukcesy dydaktyczne, to 
powód do dumy i satysfakcji dla nas 
wszys tk ich .  Korzys ta jąc  z  okaz j i  
pozdrawiam wszystkich absolwentów i 
uczniów maszewskiej podstawówki, a 
kadrze dydaktycznej składam serdeczne podziękowania i gratulacje. 
W ostatnich tygodniach wiele kontrowersji wśród mieszkańców budzi 
trwający remont budynku Ratusza Miejskiego w Maszewie. Jak już 
informowałam gmina Maszewo wypowiedziała w trybie 
natychmiastowym umowy z firmą sprawującą nadzór inwestorski 
oraz z  wykonawcą robót budowlanych w projekcie pn.: „Ochrona 
oraz poprawa stanu zabytkowego Ratusza Miejskiego w Maszewie 
poprzez remont obiektu”. Decyzje te podjęte zostały w celu 
zapewnienia prawidłowej realizacji projektu finansowanego w 
znacznej części ze środków Unii Europejskiej oraz ze względu na 
finansowe bezpieczeństwo Gminy. Szczegółowe wyjaśnienie 
dotyczące remontu ratusza znajdą Państwo w tym numerze.
Mam nadzieję, że nasz biuletyn umili Państwu długie, jesienne 
wieczory.

Burmistrz  Maszewa
Jadwiga  Ferensztajn

 7 sierpnia br. odbyła się uroczystość nadania nazwy rondu w 
Maszewie.
Maszewscy radni poparli wniosek kilkuset mieszkańców i 
zdecydowali, aby rondo nosiło imię ks. kan. Jana Żyły. 
W uroczystości udział wzięli m.in. ks. bp Henryk Wejman, ks. 
infułat prof. Andrzej Offmański, ks. dr Paweł Płaczek – dyrektor 
Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej 
Szczecińsko-Kamieńskiej, ks. prałat Andrzej Buczma oraz 
księża z Dekanatu Maszewo i Gminy Maszewo, rodzina i 
przyjaciele ks. Jana Żyły, burmistrz Jadwiga Ferensztajn, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Maszewie Henryk 
Kozakowski oraz mieszkańcy Maszewa. 
W samo południe w Kościele Parafialnym w Maszewie odbyła 
się uroczysta Msza Św. odprawiona w intencji zmarłego 
proboszcza ks. Jana Żyły, której przewodniczył ks. bp Henryk 
Wejman. Po zakończonej Eucharystii uczestnicy w asyście 
pocztów sztandarowych: Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Maszewie, Koła Związku Kombatantów R.P. i b. Więźniów 
Politycznych  w Maszewie, Klubu Seniora w Maszewie udali się 
na rondo w Maszewie, gdzie po poświęceniu ronda przez ks. bp 
Henryka Wejmana dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy z 
imieniem księdza kanonika Jana Żyły. 
Burmistrz Jadwiga Ferensztajn dziękując mieszkańcom za ich 
inicjatywę i wniosek, a radnym za jego przyjęcie m.in. mówiła: 
„Pamiętamy księdza Jana nie tylko jako kapłana. Pamiętamy Go 
też jako dobrego człowieka. Pamiętamy Jego życzliwy, ciepły 
uśmiech, Jego wysoką kulturę osobistą, Jego związek  z lokalną 
społecznością i zaangażowanie w prace na rzecz tej 
społeczności…Wierzę, że w maszewianach tablica z nazwą 
ronda będzie budzić wdzięczne wspomnienie o naszym 
kapłanie, a dla kierowców spoza Maszewa będzie inspiracją do 
myśli, że ksiądz Jan Żyła z pewnością na taką pamięć sobie 
zasłużył. I będą rozjeżdżać się w cztery strony świata z 
przekonaniem, że w Maszewie żył dobry kapłan i dobry 

człowiek – ks. Jan 
Żyła”.
Następnie udano się 
n a  C m e n t a r z  

Nadanie imienia Komunalny w Maszewie, gdzie złożono kwiaty, zapalono znicze i 
odmówiono modlitwę przy grobie śp. ks. Jana Żyły.
Na uroczystość nadania rondu imienia przyjechała najbliższa rodzina 
zmarłego kapłana. Jego siostry i bracia  nie ukrywali wzruszenia. Jak 
nam powiedzieli, ostatnią wolę  brata o pochowaniu go na maszewskim 
cmentarzu przyjęli z mieszanymi uczuciami. „Na cmentarzu w 
Ostrowie, skąd nasz brat pochodził, jest rodzinny grobowiec. Tam 
mieszka  też rodzina,  która troskliwie grobem by się opiekowała. W 
pierwszym odruchu myśleliśmy, że mieszkańcy Maszewa szybko o 
swoim kapłanie zapomną. Dlatego wiadomość o nadaniu rondu Jego 
imienia niezwykle nas poruszyła i wzruszyła. Teraz już wiemy, że nasz 
brat swoim parafianom ufał i wiedział, że maszewianie o grobie i swoim 
kapłanie  będą pamiętać. Wyjeżdżamy stąd spokojni i z taką samą wiarą 
w mieszkańców Maszewa jaką miał nasz ś.p. Brat”.

Tablicę z nazwą poświęcił ks. bp Henryk Wejman



Segregacja nie dro¿eje

Rodzaje odpadów Lipiec 2013 r. – 
masa odpadów w 
Mg 

Lipiec 2014 r. – 
masa odpadów w 
Mg 

Lipiec 2015 r. – 
masa odpadów w 
Mg 

Odpady zmieszane 81,52 95,58 85,04 
Odpady segregowane 
(w tym) 

29 67,1 84,32 

Szkło 16,7 14,34 27,32 
Mix opakowaniowy 9,2 20,02 24,24 
Biodegradowalne oraz odpady 
zielone 

3,1 32,74 32,76 

Wszystkie odpady 110,52 162,68 169,36 
 

 Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w 
Nowogardzie ul. 15 Lutego 

14c, tel. (91) 39 21 322 
Pojemniki używane 

DVL Polska Sp. z o.o. w 
Goleniowie ul. Chopina 2, tel. 

(91) 461 63 94 
Pojemniki używane 

PSB Mrówka 
ul. Zakładowa 2 

72-100 Goleniów 

tel. +48 91 418 24 3  
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Pojemniki nowe 
 Cena (brutto) za kupno 

pojemnika o określonej 
pojemności 

 

140 l. 80,00 zł. 55,35 zł. 109 zł. 

240 l. 105 zł. 63,96 zł. 149 zł.  

1100 l. 650 zł. 553,50 zł. - 

Cena (brutto) 
wydzierżawienia 
pojemnika za sztukę 
(Opłata za 
wydzierżawienie  płatna z 
góry za cały okres 
dzierżawy) 

 

140 l. 3,50 zł./ m-c - - 

240 l. 6,93 zł./m-c - - 

1100 l. 26,73 zł./m-c - - 

 

Za nami 2 lata od momentu, w którym rozpoczął się w Gminie Maszewo przełom w 
systemie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Mieszkańcy segregują 
odpady u ,,źródła'', z podziałem na: szkło, mix opakowaniowy (papier i tektura, tworzywo 
sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe), biodegradowalne, odpady zielone oraz 
pozostałe odpady komunalne. Budujące jest to, że coraz więcej odpadów zbieranych jest 
selektywnie, i ta tendencja wyraźnie zyskuje na dynamice. To duży sukces, który świadczy 
o rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców. 
Poniższa tabela przedstawia zebrane odpady komunalne w lipcu 2013 r., 2014 r. 

Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina nie 
może zarabiać i nie może dokładać do wywozu śmieci. Po dokonaniu wnikliwej analizy 
finansowej gospodarki odpadami komu-
nalnymi wyliczono, że obowiązujący 
dotychczas system w Gminie Maszewo nie 
bilansuje się.
Na chwilę obecną odpady segregowane są w 
pojemnikach, jednak ze względu na ponoszone 
przez gminę, wysokie koszty dzierżawy tych 
pojemników muszą zostać wprowadzone 
zmiany. 
Aby utrzymać stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi na 
obecnym poziomie, od 1 stycznia 2016 r. na 
terenie Gminy Maszewo zostanie wprowadzony system workowej segregacji 
odpadów.
Worki na selektywnie zebrane odpady będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady 
komunalne z terenu naszej gminy bezpłatnie, będzie je również można pozyskać w 
tutejszym urzędzie. Właściciele nieruchomości, którzy w dalszym ciągu będą chcieli 
prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w pojemnikach, będą mogli 
wydzierżawić je od firmy odbierającej odpady komunalne lub zakupić pojemniki na własny 
koszt. 
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kosztów nabycia pojemników 
informujemy, że na rynku jest wiele przedsiębiorstw w których można zakupić pojemniki 
na segregację odpadów. Podajemy przykładowe firmy, które znajdują się najbliżej Gminy 
Maszewo, w których można je zakupić lub wydzierżawić. 

Informujemy też, że  w sprawie wątpliwości 
dotyczących wymaganych przez gminę  
parametrów technicznych pojemników oraz 
pytań w sprawie gospodarki odpadami 
komunalnymi można kierować do Urzędu 
Miejskiego w Maszewie  tel. (91) 402 33 86.  
Natomiast Gmina Maszewo nie bierze na 
siebie funkcji pośrednika i doradcy w 
transakcjach nabycia lub dzierżawy poje-
mników. Jak również zastrzega, że wskaza-
nie wyżej przedsiębiorców sprzedających 
pojemniki ma charakter wyłącznie orienta-
cyjny, i Gmina nie bierze odpowiedzia-
lności za jakość i solidność wymienionych 
przedsiębiorców, jak również nie rekomen-
duje ich ofert jako najkorzystnieszych. 

Trwają prace wykończeniowe na obiekcie 
remizy OSP w m. Bagna. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
robót remontowo-budowlanych polega-
jących na wyremontowaniu pomieszczeń 
budynku OSP, wydzieleniu nowych po-
mieszczeń, ociepleniu ścian zewnę-
trznych, pokryciu dachu blachą trape-
zową oraz przebudowie wewnętrznych 
instalacji elektrycznych, grzewczych  i 
wodno-kanalizacyjnych. 
Informujemy, że roboty są na ukończeniu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie 
wzorem lat ubiegłych, w okresie jesienno-
zimowym świadczyć będzie pomoc dla osób 
bezdomnych, ubogich, starszych i niepełno-
sprawnych, z terenu Gminy Maszewo. 
W związku z możliwością wystąpienia 
zagrożeń, z którymi w czasie zimy mogą być 
dotknięte ww. osoby, należy takie przypadki 
zgłaszać do Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Maszewie telefonicznie:
91 418-74-24 , 91 418-77-05 , 91 418-74-24
lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, ul. 
Szkolna 2, 72-130 Maszewo. 
Każda z osób dotkniętych  skutkami zimy 
może uzyskać pomoc w formie schronienia, 
posiłku, ubrania.

OPS informuje

Remont remizy 
OSP w Bagnach

Cena (brutto) wydzierżawienia pojemnika 
za sztukę (opłata za wydzierżawienie płatna

 z góry za cały okres dzierżawy)

Cena (brutto) za kupno pojemnika 
o określonej pojemności

+48 91 418 24 33



1. Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
29.09.2015 r. w sprawie wyboru ławników.
2. Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
29.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia 
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
3. Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
29.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia 
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
4. Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
29.09.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody odnośnie udzielenia 
bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
5. Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
29.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015.
6. Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
29.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2015.
7. Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
29.09.2015 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2015.
8. Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
29.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Uchwa³y podjête na IX sesji Rady Miejskiej w dniu 29.09.2015 r.:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Wisławie, gm. 
Maszewo.
9. Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
29.09.2015 r. w sprawie stwierdzenia nienaruszalności ustaleń 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Maszewo przez miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 
ewidencyjnym nr 2 miasta Maszewo w rejonie ulic: 
Nowogardzkiej, 1-go Maja, Hanki Sawickiej  i Wojska Polskiego.
10. Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
29.09.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym  
nr 2 miasta Maszewo w rejonie ulic: Nowogardzkiej, 1-go Maja, 
Hanki Sawickiej i Wojska Polskiego.
11. Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 
29.09.2015 r. 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.

W dniu 18 września 2015 r podczas konferencji „70 lat polskiej administracji 
na Pomorzu Zachodnim”  za wyjątkowe zaangażowanie, trud i bezinteresowne 
oddanie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i samorządu 
terytorialnego wręczono Pani Jadwidze Ferensztajn Odznakę Honorową za 
Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. 
Wydarzenie było kolejnym - po konferencji „Od Solidarności do 
samorządności" - etapem obchodów 25-lecia pierwszych wolnych wyborów 
samorządowych, okazją do historycznych odniesień do I Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ „ Solidarność " oraz wspomnień o osobach, które 
przyczyniły się do rozwoju gmin, powiatów i całego regionu.
Uroczystej dekoracji dokonał Pan Andrzej Halicki Minister Administracji i 
Cyfryzacji.

Odznaka Honorowa za Zas³ugi dla Samorz¹du 
Terytorialnego dla Burmistrz Maszewa

Szkoła/przedszkole Liczba 
uczniów 

w klasach  
I 

Liczba dzieci w 
oddziałach 

przedszkolnych 
w tym „0” 

Łączna liczba 
uczniów/przedszkolaków 

w placówce 

Gimnazjum w 
Maszewie 

68 - 242 

Szkoła 
Podstawowa w 
Maszewie 

78 - 394 

Szkoła 
Podstawowa w 
Dębicach 

30 29 178 

Szkoła 
Podstawowa w 
Rożnowie 
Nowogardzkim 

13 18 106 

Przedszkole 
Miejskie w 
Maszewie 

- 102 102 

Przedszkole 
Niepubliczne 
„Niezapominajka” 
w Maszewie 

- 73 73 

Ognisko 
Przedszkolne TPD 
w Dębicach 

- 12 12 

ZSP w Maszewie/ 
ZSZ w Maszewie 

16 - 68 

 

Z dniem 1 września 941 uczniów rozpoczęło swoją 
edukację w szkołach na terenie Gminy Maszewo, 
natomiast   234 przedszkolaków zaczęło realizację 
wychowania przedszkolnego.
W klasach pierwszych naukę rozpoczęło  205 uczniów, z 
czego w szkołach podstawowych – 121 uczniów, w 
gimnazjum  - 68 uczniów, a  szkole ponadgimnazjalnej 
16 uczniów. 

Rok szkolny 2015/2016

W ramach nawiązania współpracy z firmą RESEP na terenie naszej 
gminy zostały zamontowane 2 LAMPY SOLARNE w celach testowych, 
lokalizacja w/w: skrzyżowanie przy PKS Dobrosławiec oraz  
skrzyżowanie ul. Żeromskiego  – ul. Korczaka w Maszewie.

LAMPY SOLARNE
 Blisko 30 litrów krwi udało się pozyskać podczas 
otwartej akcji poboru krwi, która odbyła się w sobotę 19 
września 2015 r. przed siedzibą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Maszewie.
 Dzięki doskonałej organizacji i rozpropagowaniu akcji 
w środowisku lokalnych dawców, także tym razem 
chętnych do oddania krwi nie brakowało.
Zarejestrowały się 72 osoby, a krew oddały 64. Łącznie 
oddano 28 litrów krwi. Strażacy z OSP Maszewo oraz 
kluby: Dar Życia i Strażak bardzo za okazane wsparcie i 
pomoc dziękują. Jednak największe podziękowania 
kierują do wszystkich tych, którzy na apel odpowiedzieli 
i oddali swoją krew - dla nich hasło: „Oddając krew – 
darujesz życie” - to nie jest pusty slogan.

Dar krwi
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1 września br. „pierwszy dzwonek” zabrzmiał w szkołach, w całej Polsce. 
Tak również było w Szkole Podstawowej w Maszewie. We wtorek, 1 
września, na szkolnym boisku zebrali się uczniowie klas I – VI, rodzice, a 
nawet dziadkowie, aby uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny 2015/2016. 
Wszystkich zebranych serdecznie powitała Dyrektor szkoły – pani Renata 
Żak, która podkreśliła, że rozpoczynający się rok szkolny jest wyjątkowy, 
ponieważ Szkoła Podstawowa w Maszewie będzie obchodziła 70-lecie 
swojej działalności. Obecni byli również Burmistrz Maszewa – pani 
Jadwiga Ferensztajn oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Henryk 
Kozakowski, którzy w swoich przemówieniach życzyli uczniom jak 
najlepszych wyników w nauce. Szczególnie życzenia skierowane zostały 
do przyszłorocznych absolwentów, przed którymi została zawieszona 
wysoko poprzeczka z wynikami sprawdzianu szóstoklasisty przez 
tegorocznych absolwentów, którzy okazali jedynymi z najlepszych w 
województwie zachodniopomorskim.                                Po zaśpiewaniu 
hymnu szkolnego zabrzmiał pierwszy dzwonek i oficjalnie rozpoczął się 
nowy rok szkolny w maszewskiej podstawówce.
Rekordowe pierwszaki
Rok szkolny 2015/2016 przyniósł kolejny rekord w Szkole Podstawowej w 
Maszewie. 1 września rozpoczęło naukę prawie 90 uczniów w klasie I, 
dlatego zostały utworzone aż cztery oddziały dla pierwszoklasistów. 
Sześciolatki dobrze czują się w szkole, co pokazał już poprzedni rok 
reformy.  A drugi rok z rzędu tak liczna grupa dzieci stawia pierwsze kroki 
w szkolnych  murach. Wszyscy otrzymali darmowy podręcznik 
"Elementarz" oraz podręczniki do nauki języka angielskiego. Zgodnie z 
założeniami reformy rodzice zakupili tylko katechizm, jeśli dziecko 

Pierwszy dzwonek w SP Maszewo

uczęszcza na lekcje religii. Pozostałe podręczniki uczniowie 
otrzymali na podstawie umowy użyczenia. 
Mamy nadzieję, że tegoroczne pierwszaki będą czuły się  w szkole 
dobrze i bezpiecznie. Już teraz wraz z wychowawczyniami:  
Agnieszką Wiatrowską, Anną Wachtor, Anną Kozakowską  oraz 
Alicją Lewandowską przygotowują się do uroczystości pasowania na 
ucznia, która odbędzie się wkrótce. Ale przed nimi jeszcze wiele 
innych wspaniałych i miłych chwil w szkole. Ich szkolna przygoda 
dopiero się rozpoczęła!

Po dwóch miesiącach wakacji uczniowie wrócili do nauki. Rok szkolny 
w Szkole Podstawowej w Dębicach rozpoczął się od Mszy Świętej. 
Następnie wszyscy udali się na uroczysty apel, który odbył się na sali 
gimnastycznej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Alicja 
Szuster – sekretarz Urzędu Miejskiego oraz  Henryk Kozakowski - 
Przewodniczący Rady Miejskiej. Najpierw wysłuchano piosenki w 
wykonaniu uczennicy klasy pierwszej - Wiktorii Woźniak, wprowadzono 
sztandar szkoły oraz odegrano hymn, a następnie podczas swojego 
wystąpienia Dyrektor Szkoły pani Monika Jóźwik powitała wszystkich 
przybyłych, a w szczególności przedszkolaków i pierwszoklasistów. 
Życzyła uczniom samych dobrych osiągnięć w nauce, a także 
cierpliwości, dużo zdrowia, rodzicom pociechy ze swoich dzieci, 
natomiast nauczycielom wiele wytrwałości i satysfakcji z pracy.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015 – 2016 w SP w Dêbicach

Grupa Azoty  dla Szko³y Podstawowej w Dêbicach
przedstawicieli firmy AGROSKŁAD NOWAKOWSKI S.J.  Pani Wiolety 
Nowakowskiej i Pani Emilii Grzyb oraz przedstawiciela GRUPY AZOTY.
AGRO-SKŁAD NOWAKOWSKI S.J. na terenie Gminy Maszewo działa 
od 1992 r. zajmuje się sprzedażą i dystrybucją artykułów związanych z 
działalnością rolniczą, a także w swoim asortymencie posiada artykuły 
budowlane. W roku 2015 Pan Szymon Nowakowski przekształcił 
działalność z osoby fizycznej w spółkę.
W imieniu uczniów Szkoły Podstawowej w Dębicach składamy 
podziękowania za otrzymane materiały edukacyjne, które przyczynią się 
do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej szkoły.
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Grupa Azoty lider branży nawozowej w Polsce po raz kolejny przekazała 
materiały edukacyjne dla najmłodszych uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach (klasy I-III).
Szkoła otrzymała materiały edukacyjne dzięki  bardzo dobrej współpracy 
pomiędzy Grupą Azoty a firmą AGROSKŁAD NOWAKOWSKI S.J. w 
Maszewie. 
Przekazanie materiałów nastąpiło w dniu 4 września br. w obecności 







CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

POGRZYMIE
RYS HISTORYCZNY   (do 1945 r. Bierkenwerder)
Kolonia założona w 1820 r. przez C.A.F. Karbe, właściciela majątku 
Mosty, na należących do nich ziemiach. Teren przeznaczony pod osadę 
był w tym czasie częściowo zalesiony. Umowy zawarte z 20 koloniami 
zawierały klauzulę niesprzedawalności bez zgody właściciela 
majątku, obowiązek wzniesienia w przeciągu dwu lat niezbędnych 
budynków a wcześniej dokonania karczunku. Charakterystyczne, że 
od nowych osadników wymagano swego rodzaju świadectwa 
moralności, wydanego przez przedstawicieli sądu i kościoła w miejscu 
ich wcześniejszego zamieszkania.
Kanonem podziału gruntu były działki o wielkości 63,45 i 25 mg. 
W roku 1867 we wsi było 24 gospodarstw, 24 budynki mieszkalne oraz 
233 mieszkańców. Kościół i szkoła znajdowały się w Mostach. Na 
początku lat 30 – tych XX w. liczba domów mieszkalnych wzrosła 
tylko o jeden, natomiast liczba mieszkańców zmniejszyła się o 116 
osób. Współcześnie wieś chłopska.
CHARAKTERYSTYKA
Wieś zlokalizowana 1,5 km na płd. – wschód od Mostów, przy szosie 
Goleniów – Maszewo. Natomiast od Maszewa Pogrzymie oddalone 
jest o około 7 km. 
Forma wsi od czasu jej założenia do chwili obecnej nie ulegała 
zmianie. Zabudowa w formie regularnej rzędówki, zlokalizowana po 
północno. – wschodniej stronie drogi; czystość układu zakłócają trzy 
zagrody, usytuowane po stronie przeciwnej. Na mapie z 1890 r. 
potwierdzony jest moduł gruntowy, przyjęty jeszcze w roku 1820 – 
tym. Widoczne są na niej zagrody 2 i 3 budynkowe, niewielkie, 
usytuowane bezpośrednio przy drodze. Współcześnie występują 
głównie dwa typy zagród: 
a) Luźna podkowa otwarta w kierunku drogi, z chałupą ustawioną 
kalenicowo w głębi siedliska i budynkami gospodarczymi 
usytuowanymi po bokach podwórza, szczytem do drogi.
b) Zagroda z chałupą ustawioną kalenicowo, ale bezpośrednio przy 
drodze, równolegle do niej usadowioną stodołą w głębi podwórza oraz 
z budynkami gospodarczymi ogradzającymi podwórze z prawej bądź 
lewej strony.
O ile odzwierciedlają układ pierwotny, nie można obecnie ustalić.
Generalnie istniejąca zabudowa pochodzi z 1 ćw. XX w. Jedynie trzy 
obiekty: domostwa nr 5, 9 i 18 mają metrykę XIX  wieczną (ta ostania 
datowana na 1886) i ryglową konstrukcję. Jest też kilka budynków 
wzniesionych w ostatnich latach. Brak obiektów o znaczących 
walorach kulturowych.  ***
 *** źródło – studium ruralistyczne skrócone
Okolica:
Miejscowość  otoczona jest piękną okolicą, wokół wsi jest dużo 
zieleni, pola lasy, łąki i jezioro. Jezioro Lechickie inna nazwa to 
Pogrzymie. Jest ono wydłużoną rynną o przebiegu południkowym, 
długośći 2,8 km i przeciętnej szerokości 250 m.;

Mapa Gminy Maszewo

Rozciąga się między miejscowościami Maciejewo i Jarosławki. 
Powierzchnia zbiornika wynosi 66 ha, a maksymalna głębokość 
3,2 m. Objętość misy jeziornej sięga 1 526.800 m3. Zbocza jeziora 
wynoszą na 10 do 15 m ponad lustro wody. Praktycznie całe 
jezioro otoczone jest lasami. W pobliskim Maciejewie, nad 
jeziorem, położony jest pałac użytkowany obecnie jako obiekt 
noclegowy. Na jeziorze prowadzona jest gospodarka rybacka. 

Po raz szósty w Gminie Maszewo rusza akcja                  
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Maszewo” finansowana w 100% ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. Zostanie usuniętych około 100 ton 
azbestu z 26 posesji na terenie Gminy Maszewo.  

O kolejnym etapie 
poinformujemy odrę-
bnym ogłoszeniem.

To ju¿ „VI”  ETAP

16

Zachodniopomorski Zakład Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Terenowy Oddział w Goleniowie, w bieżącym 
roku przeprowadza konserwację rzek na terenie gminy 
Maszewo. Prace konserwacyjne dotyczą rzek: Sokola, 
Leśnica, Giełdnica, Małka, Stepnica i Struga Rożnowska, 
łącznie ok. 40 km, i będą prowadzone do końca 
października. Również w ramach prac ZZMiUW oddział 
Terenowy w Goleniowie usuwa na bieżąco tamy bobrowe 
na rzece Giełdnicy, kanale Nastazin i Strudze Rożnowskiej.

Konserwacja rzek 
w Gminie Maszewo
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Historia oświaty w powojennym Maszewie 
rozpoczęła się w 1945 r. powołaniem Szkoły 
Powszechnej, przemianowanej w 1947 roku 
na Szkołę Podstawową . W tym roku 
„maszewska podstawówka” obchodzi swoje 
70-lecie.
7 marca 1945 roku  jednostki Armii Czerwonej  
zdobyły Maszewo. W wyniku walk, zniszczeniu 
uległo prawie 30% miejskiej zabudowy. Na 
szczęście ocalała  starówka, ocalał też budynek, 
w którym przed wojną mieściła się szkoła. 
Pod koniec wojny  szkołę przekształcono w 
szpital polowy, który podczas ewakuacji wojsk i 
walk o miasto sporo ucierpiał .  „W 
zdewastowanym budynku brakowało okien, 
szyb i drzwi... Na boisku szkolnym leżały sterty 
gruzu i śmieci, a wśród nich zdarzały się też 
niewypały. Sala gimnastyczna również uległa poważnemu 
zniszczeniu”. (Monografia szkoły wydana z okazji jej 50-lecia).
Na początku maja 1945 r. w Nowogardzie (siedziba powiatu) 
ustanowiony został obwodowy pełnomocnik rządu. W grupie 
pełnomocnika była też osoba, której powierzono stanowisko 
inspektora szkolnego – Czesław Ilnicki. Jego głównym zadaniem 
było zorganizowanie od września nauczania na terenie powiatu 
nowogardzkiego, w tym w Maszewie.
Po wizji lokalnej zdecydowano, że szkoła działać będzie w tym 
samym budynku co przed wojną, a jej organizację powierzono 
Wincentemu Sikorskiemu. Pierwszego w powojennej historii 
Maszewa kierownika szkoły, przywoływana już monografia tak 
charakteryzuje: „ ...Był to człowiek wielkiego serca, przykład 
pionierskiej zaradności, oddania się sprawie, po prostu pedagog z 
powołania, wierny przyjaciel dzieci.”
Monografia wspomina też „dobrego ducha szkoły” - pierwszego 
woźnego – Jana Jackowiaka. To on bronił ocalałe po wojnie 
wyposażenie przed szabrownikami, kompletował szkolne meble. 
Jak wspomina kronika, wielce pomocni w wyposażaniu i remoncie 
szkoły byli też rodzice pierwszych uczniów, czyli maszewscy 
pionierzy.
Zapisy do szkoły rozpoczęły się już w połowie maja 1945 r., a w 
pierwszych dniach września w wyremontowanej starej szkole, dla  
87 uczniów, zadźwięczał pierwszy dzwonek.
Jedynym nauczycielem był wtedy Wincenty Sikorski, ale już w 
drugim półroczu  1946/47 w Szkole Powszechnej w Maszewie 
nauczało 7 nauczycieli: Etauche Stefania, Adamczewska Helena, 
Kamińska Janina, Urbańska Wanda, Pieczyński Marian, Kufel 
Marian i Krzystoń Edward, który od 1 lipca 1946 r. powołany 
został na stanowisko kierownika szkoły. 
To z jego inicjatywy uruchomiono jedną z pierwszych w kraju 
szkolnych burs dla  dzieci „ z odległych wsi”. 
W roku szkolnym 1948/49 do maszewskiej szkoły powszechnej 

Pocz¹tki...

uczęszczało 360 uczniów. W okresie zimowym, 80 z nich mieszkało 
w bursie.
"Na dzień 20 lutego – jak odnotował kierownik – szkoła była w 
posiadaniu gmachu szkolnego, bursy, sali gimnastycznej, domu 
nauczycielskiego i 2 ha ziemi ornej". 
Grono nauczycielskie liczyło wtedy 9 osób, 1 kierownika świetlicy i 
księdza. Byli to:
Krzysztoń Edward – kierownik, Masłowska Halina, Helena 
Dankowska, Agata Kraszkiewicz, Maria Kaflowska, Cyprian 
Masłowski, Halik Szczepan, Żywicow Kazimierz, Skowroński 
Henryk, Dąbrowska Genowefa – kier. świetlicy i pomoc 
kancelaryjna oraz katecheta - ks. dr Świetliński Kazimierz.
Personel fizyczny składał się z 2 osób:  Jackowiak Jan - woźny i 
Paluszewska Maria – sprzątaczka.
Dzieje maszewskiej szkoły podstawowej poznać można nie tylko z 
oficjalnych dokumentów, ale przede wszystkim,  ze szkolnej kroniki 
zapoczątkowanej 20 stycznia 1947 r., a więc od czasu, gdy Szkoła 
Powszechna została przekształcona w Szkołę Podstawową w 
Maszewie.  Zamieszczane w niej wpisy przybliżają historię nie tylko 
szkoły, ale też miasta i regionu, opisują m.in. szkolne apele, 
wieczornice, uroczystości państwowe i lokalne, występy, czyny 
społeczne i wycieczki. Podsumowują szkolne sukcesy, podają 
szkolne statystyki oraz nazwiska prymusów i nauczycieli, którzy w 
kolejnych latach w maszewskiej podstawówce uczyli. 
Zaskoczeniem może być wpis dotyczący szczepień przeciwko 
kokluszowi, którymi objęte zostały nie tylko dzieci szkolne, ale i 
młodsze, łącznie z niemowlakami. Jak podaje kronika: „Matki 
przynosiły do szkoły m  na rękach”. Wielka szkoda, że 
ostatni wpis pojawił się w kronice 25 czerwca 1964 roku. 
Tak rozpoczęła się 70-letnia historia Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza, która rozpoczynała też historię oświaty w 
powojennym Maszewie.
Znacznie więcej o historii szkoły można przeczytać w najnowszej 
monografii, którą wydano  z okazji 70 – lecia szkoły.
W kronikę wklejono też sporo fotografii, a jedną z nich 
zamieszczamy na sąsiedniej stronie. Zdjęcie  wykonano  z okazji 
Dnia Dziecka - 1 czerwca  1960 r. 

ałe dzieci

18

Szkolna bursa. Widok od strony podwórka. (rok 1947)

Grono nauczycielskie na zakończenie roku 48/49 (opis z kroniki szkoły)

Rząd górny od lewej:
Stojałowski Józef, (Masłowska) Adamczewska Halina, kol. 
Kiejzik, kol. Dankowska Helena i kol. Pieczyński Marian.
Rząd dolny od lewej:
Kol. Sławska, synek kier. szkoły, żona kierownika szkoły, 
kol. Krzysztoń Edward – kier. szkoły, kol. Gadzińska Helena, 
kol. Wojtowicz Jadwiga.
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