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W imieniu SZTABU 
WOŚP ROSNOWO zachę-
camy Państwa do wzięcia 
udziału w 31 Finale Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy 

W tym roku planujemy prze-
prowadzić Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy 
w zupełnie innej formule. 
Zapraszamy do zabawy 
wszystkie sołectwa Gminy 
Manowo. W każdej miejsco-
wości chcemy zorganizować 
wydarzenie w dzień poprze-
dzający Wielki Finał, czyli 
w sobotę 28 stycznia. Zapla-
nujcie w swoich świetlicach 
wiejskich wydarzenia i za-

proście na nie mieszkańców. 
Niech to będzie małe święto 
waszej miejscowości z cia-
stem, kawą, muzyką. W każ-
dej miejscowości znajdzie się 
ktoś, kto umie śpiewać, grać 
na instrumentach lub ma inne 
unikalne zdolności. Zaproście 
ich do występów, może znacie 
kogoś spoza naszej gminy, a 
chciałby wystąpić? W każdej 
świetlicy umieścimy puszkę 
stacjonarną, do której będzie 
można wrzucać datki. W każ-
dej miejscowości będziecie 
mogli zebrać przedmioty i je 
licytować, a ponadto Sztab 
dostarczy oryginalne WOŚP-
owe gadżety. 

dokończenie na str 3

Rosnowo

Sztab WOŚP już działa

Drodzy Mieszkańcy 
Gminy Manowo!

Najpiękniejszych Świąt Bożego 
Narodzenia,

wypełnionych ciepłem kochają-
cych serc, bliskością, pokojem i 

radością
oraz nutą wspólnie śpiewanej 

kolędy.
Niechaj Nowy 2023 Rok przy-

niesie Państwu optymizm życia, 
pomyślność i 

szczęście, które sprawi, że 
wszelkie podjęte działania 

zakończą się 
sukcesem.

Życzą 
Jan Prus

Przewodniczący Rady 
Gminy Manowo 
wraz z radnymi

Roman Kłosowski
Wójt Gminy Manowo 

wraz 
z pracownikami 

Urzędu

Gmina Manowo

Ruszyła dystrybucja 
węgla

Od początku grudnia można 
odebrać tańszy węgiel roz-
prowadzany przez manow-
ski samorząd. 
Jego dystrybucją zajęła się 

spółka Elektrociepłownia 
Rosnowo. 
Bliższych informacji udzie-
la pani Halina Śliwa tel. 
502 372 715.

Dnia 10 grudnia br. w budynku GOK w Wyszewie została zorganizowana zabawa mikołajkowa. Poza spotkaniem 
ze Świętym Mikołajem i paczkami, były również wspólne zabawy animacyjne, konkurs na najdłuższy łańcuch 
świąteczny, warsztaty pierniczkowe i dekoracyjne oraz fotobudka. Słodki poczęstunek przygotowały Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich z Rosnowa oraz Wyszewa.

Mikołajkowe szaleństwo 
w Wyszewie
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Na przełomie września i paź-
dziernika br. mieliśmy przyjem-
ność gościć w Urzędzie Gminy 
Dostojnych Jubilatów obchodzą-
cych swoje „Złote Gody”. 

Odznaczenia przyznane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
odebrali z rąk Wójta Gminy Mano-
wo, Państwo Krystyna i Jan Pażąt-

kowie-Lipińscy z Kretomina, Jani-
na i Józef Kuźniaccy z Rosnowa 
oraz  Antonina i Stanisław Chmie-
lewscy z Wyszewa. 

Radośni i wciąż wpatrzeni w siebie 
Małżonkowie, otoczeni miłością 
najbliższych osób mogli powró-
cić wspomnieniami do odległych 
czasów młodości oraz wzajemnie 

sobie podziękować za wspólnie 
przeżyte lata.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
zdanego na medal egzaminu z mi-
łości i życzymy naszym Jubilatom, 
aby każdy kolejne lata były przepeł-
nione szczęściem i zdrowiem, aby 
trosk i kłopotów było jak najmniej, 
a jak najwięcej zdrowia i radości.

Trzy pary świętowały Złote Gody

Antonina i Stanisław Chmielewscy z Wyszewa.

Krystyna i Jan Pażątkowie-Lipińscy z Kretomina

Janina i Józef Kuźniaccy z Rosnowa

Zapraszamy Pary 
Małżeńskie, za-
mieszkujące na te-
renie Gminy Mano-
wo, które zawarły 
związek małżeński 
w 1973 roku, do 
składania wniosków 
o nadanie Medali 
za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie. 

Zgłoszenia Jubilaci 
mogą dokonać oso-
biście lub za pośred-
nictwem najbliższej 
rodziny w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w 
Manowie (pokój nr 
7). 

Wzór zgłoszenia 
można pobrać na 

stronie https://eboi.
manowo.pl/karty-
uslug lub w siedzibie 
Urzędu. 

Więcej informacji 
pod numerem te-
lefonu 94 3183148 
lub 509964453.

Zaproszenie dla Par obchodzących Złote Gody w 2023 roku

Seniorzy to życiowa mądrość, doświadczenie, 
zrozumienie, empatia, oddanie.

Dziś osoby starsze obchodzą swoje święto.
To doskonała okazja by wszystkim naszym Seniorom 

powiedzieć dziękuję.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych skła-

damy wszystkim Drogim Seniorom
serdeczne życzenia długich lat życia w zdrowiu, 

pogody ducha,
a także rodzinnego ciepła i szczęścia.

Niech dojrzały wiek będzie czasem aktywnym, 
pełnym pasji,

realizacji dotąd niespełnionych marzeń oraz 
by każdy dzień był pełny ludzkiej troski i życzliwości.

Cieszmy się i doceniajmy każdą chwilę spędzoną z 
naszymi Seniorami, to moc mądrości życiowych 

i wspaniałych wspomnień.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych sześciolatki z Przedszkola Samorządowego w Rosnowie, 
jako przedstawiciele wszystkich dzieci z placówki wybrały się do zaprzyjaźnionego Klubu Seniora, aby prze-
kazać przygotowany „Jesienny kosz zdrowia” oraz złożyć życzenia następującej treści:

Rosnowo

Przedszkolaki - Seniorom w dniu ich święta
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30 listopada 2022r. Wójt 
Gminy Manowo podpisał 
umowę na dofinansowanie 
zadania pn. „Modernizacja 
placu rekreacyjnego – wy-
miana domków drewnianych 
w miejscowości Wyszewo”. 

Dzięki uzyskanemu wspar-
ciu na placu zostanie zamon-
towanych 8 nowych, zada-
szonych stolików wraz ze 
stołami i ławkami.  Środki fi-
nansowe w kwocie 86.242 zł  
będą pochodzić z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020 
w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego 
na społeczność”. 

Wyszewo

Nowe domki rekreacyjne

W manowskim urzędzie 
gminy odbyły się III 
warsztaty ożywienia spo-
łeczno-gospodarczego dla 
Gminy Manowo i Gminy 
Świeszyno. 

Tym razem uczestnicy pra-
cowali nad czterema zasada-
mi ożywienia społeczno-go-

spodarczego. 
Pojawiły się pierwsze propo-
zycje projektów wspólnych 
dla obu Gmin: projekt dla 
seniorów z Programu Ak-
tywni + oraz wsparcie dzia-
łania istniejących organizacji 
w ramach środków z Naro-
dowego Instytutu Wolności.
Kolejne warsztaty już w 

styczniu w Świeszynie! 
Liczymy, że dołączą do Nas 
kolejni aktywni mieszkańcy 
i organizacje.
Warsztaty poprowadziły: Te-
resa Janik, Marzena Mural i 
Ewa Kaczanowska

#GminaManowo 
#GminaŚwieszyno 

#OWES

Manowo

Gminy Manowo i Świeszyno 
- podwójna siła działania!

Gmina Manowo  w paździer-
niku zakończyła pierwszy 
etap remontu zaplecza 
szatniowo – sanitarnego na 
boisku Orlik w Rosnowie. 

Środki na modernizację po-
chodziły w 50%  z programu 
wsparcia jednostek samorządu 
terytorialnego z obszaru woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go z przeznaczeniem na popra-
wę i modernizację infrastruktury 
sportowej w 2022r. 
Otrzymane wsparcie zostało 
przeznaczone na wykonanie 
niezbędnych napraw dachu,  w 
tym orynnowania na obiekcie 
oraz na wymianę drzwi ze-
wnętrznych. 

Rosnowo
Orlik wyre-
montowany

I etap

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII
/349/2022 Rady Gminy Ma-
nowo z dnia 28 października 
2022r. w sprawie wyboru me-
tody ustalania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenia stawki 
tej opłaty z dniem 01 stycznia 
2023r. zmianie ulega wysokość 
opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, stawka 
wynosić będzie 28 zł miesięcz-

nie od osoby. 
Wszyscy mieszkańcy zobowią-
zani są do wnoszenia opłat w 
zmienionej wysokości. 
Właściciele nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy, 
a którzy nie złożyli deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 
zobowiązani są do jej złożenia 
do Urzędu Gminy Manowo.

Uwaga! Ważne
Odpady komunalne 
- zmiana stawki od stycznia 2023 r.

Po tych sobotnich wydarzeniach 
w swoich miejscowościach, za-
prosimy wszystkich do Rosno-
wa na Finał Finałów w niedzielę 

WOŚP 2023
29 stycznia 2023 r. Tu odbędzie 
się loteria, przygotowane zosta-
ną występy i inne atrakcje. 
Szykujemy więc specjalny or-
kiestrowy weekend, w którym 
każdy będzie mógł wziąć udział 
jako organizator i jako uczest-
nik. Jeżeli sponsorzy dopiszą to 
część licytacji odbywać się bę-
dzie poprzez Allegro. 
Zaprosimy do współpracy przed-
siębiorców, samorząd, oświatę z 
naszej gminy tak, aby jak naj-
więcej puszek stanęło w skle-
pach, szkołach, przedszkolach. 
Będzie się działo!

dokończenie ze str 1

”Biblioteka przypomina grupę zna-
jomych lub przyjaciół. Gdy człowiek 
czuje się samotny, zniechęcony, po-
zostają mu książki. Są one na wycią-
gnięcie ręki” (Umberto Eco)

Rozstrzygnięty został kon-
kurs na Najaktywniejszego 
Czytelnika Gminy Manowo 
2022. 

Przez kilka miesięcy śledzi-
łyśmy statystyki wypożyczeń 
wśród naszych czytelników, aby 
wyłonić tych, którzy najwięcej 
czytają.  No i MAMY  TO !  
Spośród 1036 osób zapisanych 
do naszych bibliotek, wyłonio-
no 9 laureatów. 

Najwięcej książek przeczyta-
ły: Ewa Kruk, Ewa Jażdżyk, 
Maria Kumaniecka, Teresa 
Kozłowska, Urszula Kołodziej 
i Grażyna Śliwińska.
Najmłodsi Najaktywniejsi Czy-
telnicy to: Lena Wójcik, Alicja 
Szczypek oraz Staś Sikora.

Celem konkursu było zachęce-
nie dzieci, młodzieży oraz do-
rosłych do czytania książek, a 
także zaproszenie do częstego 
odwiedzania biblioteki oraz ko-
rzystania z jej usług.
Przeprowadzenie konkursu 
było możliwe dzięki dofinanso-
waniu otrzymanemu  w ramach 

projektu „Mobilna Biblioteka” 
- program Działaj Lokalnie Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Fun-
dacji Nauka dla Środowiska. 
To było ostatnie działanie w ra-
mach projektu Mobilna Biblio-
teka. 
W tym miejscu bardzo chciały-
byśmy podziękować wszystkim 
instytucjom, stowarzyszeniom, 
organizacjom, przedsiębiorcom 
oraz  sołtysom z terenu Gminy 
Manowo, a także mieszkańcom 
za pomoc  przy realizacji nasze-
go projektu. 
To dzięki Państwa wsparciu, a 
także przy wsparciu wolontariu-
szek: Pauliny, Oli, Kasi, Tosi i 
Dominiki udało nam się zreali-
zować wszystkie zaplanowane 
działania, a nawet zrobić jesz-
cze więcej! 
Mieszkańcom gminy dziękuje-
my za wizyty w naszym mobil-
nym stoisku podczas festynów, 
za wszystkie przeprowadzone 
rozmowy, za sugestie co do za-
kupu nowych książek, za wzrost 
czytelnictwa.   
Cieszy fakt, że czytelnictwo w 
naszej gminie z roku na rok sys-
tematycznie wzrasta. Oznacza 
to, że coraz więcej osób korzy-
sta z zasobów Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Manowie oraz 
jej trzech filii w Rosnowie, Wy-
szewie i Boninie. 

Kronikarki          
Tekst: Jolanta Barczyńska-Piekarzewicz

Zdjęcia : Karina Maciejewska                

Manowo

Mobilna Biblioteka
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Drogi czytelniku, krótko 
i na temat. Nasz wspólny 
sierpniowo - wrześniowy 
wyczekiwany wyjazd do 
Szklarskiej Poręby wła-
śnie dobiegł końca. 

Z rozmów z Uczestnikami 
wiem, że było mega faj-
nie wręcz niewyobrażalnie 
wspaniale. Wszyscy podróż-
nicy wrócili zrelaksowani, 
wypoczęci i z nowym zdro-
wym duchem. A dlaczego? 

Bo każdy dzień był inny. 
Przemierzyliśmy ponad 40 
km po malowniczych szla-
kach górskich. Odwiedzili-
śmy dwa ościenne państwa: 
Czechy i Niemcy. Byliśmy 
pod mamucią skocznią w 

Harrachovie, hucie szkła, 
zamku Stolpen, twierdzy 
Koningstein i Szwajcarii 
Saksońskiej ze skalnym mia-
stem Bastei. Nie omieszkali-
śmy  odwiedzić Świeradów-
Zdrój gdzie skosztowaliśmy 

tam słynnej, przywracającej 
witalność wody. 
Resztę wolnego czasu spę-
dziliśmy na tarasach nasze-
go ośrodka odpoczywając 
i podziwiając wspaniałą 
Szklarską Porębę. A perełką 

wyjazdu była nieoczekiwana 
wizyta w Kościele Pokoju w 
Jaworze, który jest na Liście 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.

Autor: 
Radosław Maciejewski

 - pedagog

Pegaz Tour

Hej, piszę właśnie do Ciebie. Nie masz znajomych? Czujesz się samotny? Masz jakieś schorzenie? Twój rodzic nie powinien przebywać w domu sam?

Przyjdź do Środowiskowego Domu Samopomocy PEGAZ 
w Manowie, a zaopiekujemy się Tobą lub Twoim bliskim!

   Stworzymy atmosferę , w której poczujesz się jak w rodzinnym domu. Pogramy w karty, pójdziemy na spacer, polepimy w glinie, zagramy w ping ponga i bilarda. Poszy-
jemy  na maszynach do szycia i wykonamy robotki na drutach. Mamy do dyspozycji ogród rekreacyjny i warzywny, w którym miło spędzamy czas. 
   Podczas treningów kulinarnych przygotujemy potrawę również tą wymyśloną przez Ciebie. 
   Codziennie zjesz ciepły obiad !

                                      A TO WSZYSTKO ZA DARMO
                                                            Osoba do kontaktu kierownik Andrzej Biedulski
                                                                                      94 341 02 28  lub  781 574 371

Zapraszamy do współpracy osoby z różnymi problemami i chorobami: depresja, stany lękowe, nerwica, zaburzeniami nastroju, Alzheimer, UDARY, demencja, schizofrenia, 
stres, zaburzenia adaptacyjne.
Oferujemy wyżywienie (gorący posiłek), przebywanie w przyjaznej atmosferze, dajemy szanse na poznanie nowych miejsc i ludzi. Umożliwiamy bycie aktywnym w wielu 
obszarach życia. Pomagamy w załatwieniu wszelkich spraw urzędowych oraz dostępie do świadczeń zdrowotnych.
Naszych podopiecznych wspierają: psycholog, fizjoterapeuta, terapeuci zajęciowi, pracownik socjalny oraz inni w razie potrzeb.
Uczestniczymy w wyjazdach i imprezach integracyjnych, turnusach rehabilitacyjnych, przeglądach, prezentacjach i kiermaszach organizowanych przez inne placówki i 
podmioty.
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W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patrioty-
zmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej 
oraz wpajamy szacunek dla polskich symboli narodowych. 

Dlatego też, 10 listopada 2022 roku, w Przedszkolu Samorządo-

wym w Rosnowie odbyła się uroczysta akademia z okazji Na-
rodowego Święta Niepodległości. Data 11 Listopada to święto 
pokoleń, z tej okazji dyrektor pani Ewa Sztandarska zaprosiła 
do wspólnego świętowania zespół ludowy "Nestor" oraz  senio-
rów z Klubu Osiedlowego w Rosnowie. Po prezentacji przez 

wszystkie grupy przygotowanych wierszy i piosenek o tema-
tyce patriotycznej, zespół "Nestor" zaprezentował kilka pieśni 
patriotycznych. Tak obchodzony Dzień Niepodległości na długo 
zapamiętają w swoich sercach zarówno nasi wychowankowie, 
jak i zaproszeni goście.

W dniu 10 listopada grupa 4-latków  z Przedszkola Gminnego w Boninie pod okiem nauczycielek: Marty 
Dominikowskiej i Małgorzaty Nowak zorganizowały dla wszystkich przedszkolaków uroczystą akade-
mię z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Listopad miesiącem Nie-
podległej!
Listopad to wyjątkowy mie-
siąc dla wszystkich Polaków. 
11. dnia miesiąca świętujemy 
odzyskanie niepodległości po 
123 długich latach nieobecno-
ści na mapach Europy. 

Jednak obchody tego ważnego 
wydarzenia rozciągają się często 
na cały miesiąc. Wówczas sza-
rość listopada ustępuje miejsca 
biało-czerwonym barwom. Po-
lacy dają piękny przykład swo-
jej przynależności narodowej: 
ozdabiają domy flagami, roz-
mawiają w nich o historii Polski,  
a także śpiewają patriotyczne 
pieśni.

A skoro wszyscy Polacy to jed-
na rodzina to i uczniowie naszej 
szkoły włączyli się w te ważne 
obchody. 
Dla trzecioklasistów był to mie-
siąc, w którym rozkwitały ich 
patriotyczne uczucia. Przez cały 
ten czas na lekcjach muzyki słu-
chali patriotycznych pieśni, jak i 
doskonalili umiejętność śpiewa-
nia hymnu narodowego. Poznali 
również okoliczności jego po-
wstania. Rozmawiali o historii 
naszego kraju. 
Oglądali defilady wojskowe z 
poprzednich lat. 
Na zajęciach plastycznych z 
ogromnym zaangażowaniem 
tworzyli godła Polski, które na-
stępnie zostały zaprezentowane 

na wystawie w bibliotece Cen-
trum Szkolenia Sił Powietrznych 
w Koszalinie.
Podsumowaniem tych patriotycz-
nych działań były odwiedziny 
żołnierzy z ww. jednostki, którzy 
opowiedzieli trzecioklasistom o 
pracy w wojsku, swojej jednost-
ce i służbie dla ojczyzny, a także 
zaprezentowali strój maskujący 
typu Ghillie Suit. W ten sposób 
miłość do ojczyzny rozgrzała na 
nowo i zagościła w sercach trze-
cioklasistów już na zawsze.
Ogromne podziękowania kieruję 
do pani Anny Styrskiej - Mróz za 
niezastąpioną pomoc w zorgani-
zowaniu wystawy i spotkania z 
żołnierzami.

Joanna Dziurla

Narodowe Święto NiepodległościNarodowe Święto Niepodległości

Ponad 3 miesiące realizowa-
ny był projekt ekologiczny 

„Zjednoczeni z manowską 
naturą, czyli poszukiwacze 
leśnych skarbów”.

Wykonywała go grupa nie-
formalna „Kobieca Siła Pasji” 
działającą przy GOK Wyszewo. 
Podczas trwania projektu zre-
alizowano m.in. zajęcia infor-
macyjno-edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży, zajęcia z "cieka-
wymi ludźmi lasu", warsztaty 

"Obraz z mchu" czy "Okładki do 
książek". Przy projekcie nawią-
zano współpracę z Gminną Pu-
bliczną Biblioteką w Manowie, 

Nadleśnictwem Manowo, ZUL 
Wyszewo. Projekt był dofinan-
sowany ze środków programu 

"Działaj Lokalnie" Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Fundację Nauka dla Śro-
dowiska.

Wyszewo
Poszukiwacze leśnych skarbów.
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Urząd Gminy 
Manowo

76-015 Manowo 
ul. Szkolna 2

tel. 94 318-32-20 

- sekretariat
fax 94 318-32-89

e-mail: 
urzad@manowo.pl

Straż Gminna 
Manowo

tel. 94 318-39-10 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Manowie 

94 318 30 69

Gminny Ośrodek 
Kultury 

w Wyszewie 

94 318 25 90

Zgłaszanie awarii 
wodociągowo - 

kanalizacyjnych 
 

Rosnowo: 663 207 201 
Pozostałe: 570 970  211

Utylizacja padłej 
zwierzyny 

 94 311 72 38,

Ważne telefony

Dyżur Pogotowia 
Ratunkowego
tel. 94 347 16 64; 

94 347 16 88. 
Informacja 

94 347 16 00

Uwaga! Ważne!
Punkt pracy socjalnej czynny w :
1. Świetlica w Rosnowie 
w każdą środę  od  13.00  do 14.00
2. Świetlica w Wyszeborzu 
w każdy poniedziałek od 12.00 do 14.00
3. Świetlica w Boninie 
w każdy wtorek od 12.00 do 13.00
Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów 
– policjantów, psychologów, pracowników pomocy spo-
łecznej, pedagogów i służby zdrowia. Łączy ich wspólny 
cel – rozwiązywanie problemów przemocy w konkret-
nych rodzinach.
Ważne telefony:
Niebieska linia – 801 12 00 02
GOPS Manowo – 94 318 31 61
Pracownicy socjalni, Przewodnicząca Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy (94) 3183161 
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta 
Dużej Rodziny  94 3183258 Fax 94 3183258
Komisariat Policji w Koszalinie – 94 34 29 103
W sytuacjach zagrożenia życia – POLICJA 997, 112
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7 listopada w Przedszkolu 
Gminnym w Boninie odbył 
się Bal postaci z bajek. 

Wszyscy tego dnia przyszli 

przebrani w piękne, bajko-
we stroje.  W grupach moż-
na było spotkać księżniczki, 
wróżki, Spider-Mana, czy  
tygryski. Pojawili się rów-

nież strażacy, listonosz Pat 
oraz kilku Batmanów. Ten 
bajkowy dzień pozostanie 
na długo w pamięci dzieci.

Bonin 

Bal postaci z bajek

W trzeci weekend września 
dzieci z Przedszkola Gmin-
nego  uczestniczyły  
w corocznej akcji "Sprząta-
nie Świata".

W tym roku pod hasłem: 
"Wszystkie śmieci nasze są"!
Dzieci z przedszkola chętnie 
przystąpiły do działania. Ubra-
ne w rękawiczki wybrały się na 
porządkowanie terenu wokół 
przedszkola. Zebrały całe wor-
ki odpadów, które ostatecznie 
trafiły tam gdzie ich miejsce 
czyli na wysypisko.

Bonin

Posprzątali swój świat

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Rosnowie wraz 
z nauczycielami oraz z 
organizatorką akcji, panią 
Pauliną Baran, bardzo 
aktywnie włączyli się do 
29 Akcji Sprzątania świata 
pod hasłem: „Wszystkie 
śmieci są nasze”. 

Biorąc udział w lokalnym 
przedsięwzięciu ogólnopol-
skiej akcji wzięliśmy się do 
roboty i usunęli śmieci zale-
gające w naszej okolicy. 
Udowodniliśmy, że nie tylko 
bliska jest nam troska o na-
szą Planetę, ale również za-
chęcaliśmy innych do utrzy-
mywania porządku wokół 
najbliższego otoczenia oraz 
do podjęcia działań, dzięki 
którym nauczymy się nie 
tworzyć niepotrzebnych od-
padów. 
Będziemy wtedy stawać się 
coraz bardziej odpowiedzial-
nymi.

Małgorzata Kotowska

Rosnowo 

Wszystkie śmieci są nasze

– takie hasło towarzyszyło 
dzieciom z klasy I i II w 
czasie wspólnego przygotowy-
wania i spożywania drugiego 
śniadania w szkole. 

O naszym zdrowiu w znacznej 
mierze decydujemy sami, zale-
ży ono od naszego stylu życia. 
Ważne jest zatem, by świadome, 
właściwe zachowania kształto-
wać od najmłodszych lat. Ocze-
kujemy, że poprzez realizację 
zadań w ramach „Programu 
dla szkół” wdrożymy na stałe 
zasady zdrowego stylu życia 
i wykształcimy wśród dzieci i 
dorosłych właściwe postawy 
prozdrowotne. 

Wychowawczynie klasy I i II

Rosnowo

Smacznie, zdrowo, kolorowo
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Wrzesień w Szkole Podsta-
wowej w Boninie to czas 
integracji i wspólnego spę-
dzania czasu. Dlatego też 
uczniowie szkoły uczest-
niczyli w jednodniowych 
wycieczkach. 

Klasy I-III odwiedziły pod-
darłowską Leonardię, gdzie 

w Królestwie Gier Drewnia-
nych, na świeżym powietrzu, 
miło i aktywnie spędzili czas. 
Klasy starsze natomiast były 
z wizytą w Parku Ewolucji k. 
Redy (na zdjęciu powyżej). 
Tam największe wrażenie 
zrobiły na nich kina 7D: 
łódź podwodna Batyskaf i 
ucieczka przed klątwą Fa-

raona. Sporą dawkę wiedzy 
uczniowie zdobyli podczas 
przejścia Ścieżką Ewolucji 
Dinozaurów oraz w Świecie 
Człowieka Pierwotnego. 
To był dobrze spędzony 
czas! 
Na pewno pozostanie w pa-
mięci na długo.

Bonin 

Integracyjny wrzesień 

Na terenie parafii pw. Matki 
Bożej Wspomożenia Wier-
nych w Manowie  i  Szkoły 
Podstawowej w Manowie zo-
stał zorganizowany konkurs 
na ,,Najładniejszy Różaniec 

– ekologiczny” wykonany 
dowolną techniką, z różnych 
materiałów. 

Celem konkursu było rozbu-
dzenie umiłowania modlitwy 
różańcowej indywidualnej i 

wspólnotowej oraz rozwój ta-
lentów u dzieci.
W konkursie wzięli udział 
uczniowie klas I-IV . Specjal-
ne powołane jury konkursowe 
wyłoniła zwycięzców, którym 
przyznano nagrody i dyplomy 
pamiątkowe.
Nagrody zostały ufundowane 
przez księdza proboszcza i ka-
techetkę. Gratulujemy uczniom 
kreatywności.

Manowo

Rozstrzygnęli 
parafialny konkurs

I miejsce
Amelia Adamczyk
Karolina Wolf-Jędryszczak

II miejsce
Kajetan Markiewicz
Martyna Rzelek

III miejsce
Zuzanna Wenerska
Lena Kowalczyk
Wyróżnienie
Maja Sławkowska
Szczupakowska Ana
Pola Artym
Artur Ścisły
Za udział Lilianna Waligóra

Lista laureatów

To tytuł akcji na rzecz 
środowiska lokalnego 
zorganizowanej w Rosno-
wie przez nauczycielkę z 
Przedszkola Samorządo-
wego - Panią Ewę Wochnę. 

Dzięki lokalnym przedsię-
biorcom, rodzicom, senio-
rom oraz radnym gminy, któ-
rych zachwyciła inicjatywa, 
udało się pozyskać cebulki 
krokusów. Za zgodą Wójta 
Gminy Manowo zostały one 
posadzone na trawnikach 
gminnych w okolicy parku i 

klubu w Rosnowie. W akcji 
wzięły udział przedszkolaki 
z grup 5-cio i 6-cio letnich 
wraz ze swoimi paniami, 
a także rodzice i seniorzy. 
Wspólna praca przebiegła 
zaskakująco szybko, w zale-
dwie godzinę udało nam się 
obsadzić cały wyznaczony 
teren. Mamy nadzieję, że 
już tej wiosny oczarują nas 
dywany kwitnących kroku-
sów tworzących wyjątkową 
scenerię uatrakcyjniającą 
Rosnowo.

Rosnowo

Krokusowe trawniki

13 października br. w 
Szkole Podstawowej w 
Rosnowie obchodzony był 
Dzień Edukacji Narodowej. 

Z tej okazji odbył się uro-
czysty apel, który rozpoczął 
się od przedstawienia przy-
gotowanego przez uczniów. 
Występ wywołał szero-
kie uśmiechy na twarzach 
uczestników, nie zabrakło 
również zabawy przy pio-
sence. W trakcie uroczysto-
ści Pani Dyrektor wręczyła 
również podziękowania dla 
nauczycieli i pracowników 
obsługi, którzy zasłużyli się 
swoją działalnością na rzecz 
Szkoły. Miłą niespodziankę 
zrobiły Panie z Rady Ro-
dziców wręczając kosze dla 
grona nauczycielskiego i 
pracowników administracji. 

Rosnowo
Dzień 
Edukacji 
Narodowej

Dzień Przedszkolaka jest 
właśnie dzisiaj, to święto 
Ani, Basi i Krzysia, Dzień 
Przedszkolaka, każdy to 
wie, bawi się z nami, kto 
tylko chce!"

Kolejny raz, w Przedszkolu 
Samorządowym w Rosno-
wie, obchodziliśmy Święto 
Przedszkolaka. Tego dnia 
na dzieci czekało wiele nie-
spodzianek i atrakcji - zo-
stały bowiem zaproszone do 
wspólnej zabawy, udziału w 
konkursach i tańcach przy 
ulubionych przebojach mu-
zycznych dla dzieci. Pani 
Magdalena Mazur w gru-

pie „Smerfy” zorganizowała 
tego dnia „piżamowe party”, 
a Pani Sylwia Tracz zorgani-
zowała zabawy na sportowo, 
po których dzieci pięcio-
letnie zostały pasowane na 
prawdziwych „Tygrysków”. 
Radość i śmiech świadczyły 
o wspaniałej zabawie. 
Złożyliśmy wszystkim, ma-
luszkom i starszakom życze-
nia samych słonecznych dni 
i radosnych chwil w naszym 
przedszkolu, aby każdy 
dzień był wspaniałą przy-
godą i niósł ze sobą wiele 
cudownych i pozytywnych 
doświadczeń.

Rosnowo

Dzień Przedszkolaka

Rosnowo

#przerwanaczytanie

Już po raz drugi cała 
społeczność rosnowskiej 
podstawówki wzięła udział w 
III międzynarodowej edycji 
VII Ogólnopolskiej akcji 
bicia rekordu w czytaniu na 
przerwie. 

Czytali wszyscy, czytali wszę-

dzie, czytali książki przyniesio-
ne z domu lub wypożyczone z 
biblioteki. Dla najmłodszych 
czytały starsze koleżanki.
Akcja była realizowana w ra-
mach Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 
Przerwę z książką w dłoni spę-
dziło 168 osób. Renata Woroch
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2 złota, 2 srebra i 1 brąz - 
taki jest dorobek senpai z 
Manowa, którzy wzięli udział 
w XVIII Międzynarodowym 
Turnieju Karate Kyokushin, 
który odbył się 24 września w 
Świnoujściu. 

W zawodach wzięło udział 
ponad 200 zawodników z 21 
ośrodków w tym 5-cioro repre-
zentantów Manowskiego Klubu 
Karate Kyokushin RONIN sen-
pai: Amelia Abramczyk, Olivier 
Łuczkanin, Nikola Matysiak, 
Liliana Waligóra oraz Marysia 
Wawszczyk. 
  Medale z najcenniejszego 
kruszcu zdobyli Nikola Maty-
siak i Oliwier Łuczkanin. Ni-
kola, pewnie pokonując swoje 
rywalki stanęła na najwyższym 
stopniu podium w kategorii 
kumite dziewcząt 10-11 lat do 
35kg. 
Oliwier, choć ma zaledwie 7 lat, 
startował w konkurencji kata 
chłopców 8-9 lat i był najmłod-
szym senpai w tej grupie. Nie 
przeszkodziło mu to jednak w 
pokonaniu 7 rywali i zdobyciu 
złotego medalu!
   Srebrne krążki przywieźli Ma-
rysia Wawszczyk oraz, ponow-
nie, Olivier Łuczkanin, którzy 

Karate Kyokushin
5 medali Roninów z Manowa

startowali w kategoriach kumite 
bez kontaktu do lat 8. 
Oboje pewnie weszli do finału 
i dopiero tam, przez wskazanie 
sędziów, nieznacznie ustąpili 
pola swoim konkurentom. 
  Brązowy medal w kategorii 
kata dziewcząt 16-17 lat przy-
wiozła do Manowa Amelia 
Abramczyk, która na matę wró-
ciła po długiej przerwie. 
Lili Waligóra reprezentowała 
nasz klub w kategorii kumi-
te dziewcząt bez kontaktu do 
8 lat. Bez cienia wątpliwości 
wygrała pierwszą walkę, nie-
stety w drugiej musiała uznać 
wyższość swojej przeciwniczki, 

która ostatecznie okazała się 
zwyciężczynią kategorii. Tym 
razem więc bez medalu, ale z 
dumnie podniesioną głową i 
godnym reprezentowaniem na-
szego klubu. 
Opiekunem drużyny była sensei 
Ewelina Żuberek, a jednym z 
sędziów zawodów sensei Ro-
bert Solniczek. 
   Wszystkim zawodnikom ser-
decznie gratulujemy. 
Kolejne zawody już 19 listopa-
da w Szczecinku. 
Manowski Klub Karate Kyoku-
shin RONIN prowadzi Pomor-
ska Fundacja „Jaś i Małgosia” z 
Cewlina.

Doskonale wypadli zawodni-
cy z powiatu koszalińskiego 
podczas XX Wojewódzkich 
Igrzysk Sportowo-Rekreacyj-
nych Ludowych Zespołów 
Sportowych w Pyrzycach – po 
raz drugi z rzędu zdobyli I 
miejsce.  

Powiat Koszaliński reprezen-
towało 40 zawodników w tym 
silna grupa młodzieży z Zespołu 
Szkół CKR Bonin. To ich po-
stawa zadecydowała o zdobyciu 
275,5 punktów i ostatecznym 
zwycięstwie w klasyfikacji ge-
neralnej. 
Medale zdobywali: złoto - Karol 
Kołaszewski, a jego pięciooso-

bowa drużyna srebro w przecią-
ganiu liny, Hanna Maszkiewicz 
(złoto w strzelaniu z broni pneu-
matycznej).  Srebro – męska 
drużyna tenisa stołowego, Fi-
lip Jachimowski (w strzelaniu). 
Maja Gabryś - 2 złote medale w 
trójkach koszykarskich i w kon-
kurencji rzutów do kosza. Srebro 
przypadło sztafecie 4x200 m w 
składzie Nadia Zabrocka, Bartosz 
Pietrzak, Małgorzata Racięda i 
Nikodem Banasiak. Bartek Pie-
trzak zdobył w sumie 3 srebrne 
medale (sztafeta 4x200m, szta-
feta na torze przeszkód, skoku w 
dal z miejsca).  Nikodem Bana-
siak oprócz srebrnego medalu w 
sztafecie również zdobył srebrny 

medal w przeciąganiu liny.
Nadia Zabrocka zdobyła złoty 
medal w konkurencji drużyno-
wej trójek koszykarskich,  srebr-
ny medal w sztafecie i  srebrny 
medal w konkurencji tor prze-
szkód . 
Medale zdobywali też absolwen-
ci szkoły - Jakub Bieliński (złoto 
w rzutach do kosza oraz srebrno 
w trójkach koszykarskich) oraz 
Paweł Cieśla (srebrno w prze-
ciąganiu liny). Drużyna siatkarek 
pod kierunkiem kapitana druży-
ny Magdaleny Marszałek zdo-
była brązowy medal, a siatkarze 
cenne punkty do klasyfikacji ge-
neralnej.    
                                                  Bożena Konczak

Doskonały występ na 
Igrzyskach LZS

13 zwycięstw i jeden remis 
w rundzie jesiennej, w Klasie 
Okręgowej daje GKS Ma-
nowo pewną pozycję lidera 
i bardzo przybliża powrót 
zespołu do IV ligi zachodnio-
pomorskiej. 

Jedyne punkty manowianie stra-

cili remisując, w drugiej kolejce, 
1:1 na boisku Darłovii Darłowo. 
Po za tym jedno pasmo sukce-
sów przekładające się na 40 
punktów (bilans bramek 57:6). 
Trochę gorzej wiedzie się Zefi-
rowi Wyszewo, który zajmuje 
7 miejsce w tabeli z 25. punk-
tami zdobytymi przy 33 bram-

kach zdobytych i 20 straconych. 
Łącznie zespół z Wyszewa wy-
grał 8 spotkań, jedno zremiso-
wał i cztery przegrał.
Oba nasze zespoły miały się 
spotkać w ostatniej rundzie roz-
grywek na boisku w Wyszewie, 
jednak aura spowodowała, że 
mecz został przełożony.

Piłka Nożna

GKS Manowo niepokonany, 
Zefir Wyszewo na 7. miejscu

Uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. 26 Pułku Lotnic-
twa Myśliwskiego z Rosnowa 
zdobyli czołowe miejsca w 
Mistrzostwach ziemskiego po-
wiatu koszalińskiego w druży-
nowym tenisie stołowym. 

W rozgrywanych listopadzie 
2022 roku zawodach w ramach 
Igrzysk Dzieci w Suchej Kosza-
lińskiej zarówno dziewczęta i 
chłopcy zajęli trzecie miejsce w 
swoich kategoriach. 

Tenis stołowy

Sukces sportowy Szkoły 
Podstawowej w Rosnowie

W drużynie dziewcząt wystą-
piły: Kinga Bębeńca, Kinga 
Grotkowska, a chłopców: Kuba 
Grotkowski, Andrzej Lipiński, 
Filip Lipiński, Franciszek Ry-
baczek. 
Opiekunem drużyny był na-
uczyciel wychowania fizyczne-

go p. Andrzej Maksymiuk.
Zanim drużyna z Rosnowa do-
stała się do tego etapu zawodów, 
wcześniej wyłoniona została z 
rozgrywek szkolnych. 
Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Opiekun SKS
Andrzej Maksymiuk


