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Wiadomości Gminy Manowo

Kretomino
Lisowo
Mostowo
Policko
Poniki
Rosnowo-Osiedle 
Rosnowo-Wieś
Wiewiórowo
Wyszebórz
Wyszewo
Zacisze

Pandemia za słaba na WOŚP 
Zebraliśmy 31 403,84 zł

Morsy z Rosnowa podczas 29 Finału WOŚP

Znakiem naszych czasów jest 
ogromny postęp technologiczno-
informacyjny. Z roku na rok co-
raz to młodsze dzieci korzystają z 
komputera, Internetu. To dobrze, 
bowiem przed postępem nie uciek-
niemy. Korzystanie z komputera, 

Internetu może przynieść dziecku 
wiele korzyści. Ułatwia i wspo-
maga naukę, uczy - bawiąc. Daje 
możliwość dostępu do olbrzymich 
zasobów informacji, rozwija zain-
teresowania i samodzielność. 

Dzień Bezpiecznego 
Internetu Krew to najcenniejszy dar. 

Krwi nie da się wyprodukować, 
nie da się jej zastąpić. 

Jedyne wyjście to jej podarowanie przez innego człowieka. 
Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Orlęta Rosnowo 
przy wsparciu Stowarzyszenia Polska 2050 powiat koszaliński, 

organizuje w dniu 10.03.2021 
w godzinach 14.00 – 18.00 

akcję honorowego krwiodawstwa. 
Akcja przebiegać będzie przy użyciu ambulansu (krwiobusa) Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczeci-
nie. Krwiobus stanie w Rosnowie w rejonie Klubu Osiedlowego w 
Rosnowie.

   Rosnowo

Przyjdź, oddaj krew. 
Pomóż potrzebujacym!

dokończenie na str. 8

dokończenie na str. 8

Rok 2020 pozostanie dla nas 
wszystkich rokiem pandemii. 
Wiele ograniczeń, o których 
jeszcze rok temu nikt nawet by 
nie pomyślał, weszło do naszego 
dnia codziennego. 

Każdy z nas zmierzyć się musiał 
z utrudnieniami i to praktycznie w 
każdej sferze życia. Podobnie stało 
się z organizacjami jakie działają 
na terenie naszej gminy. Jednym 
ze stowarzyszeń, które musiało 
zmierzyć się z nową rzeczywisto-
ścią jest Stowarzyszenie Gminny 
Klub Sportowy Orlęta Rosnowo.

dokończenie na str. 8

Rok 2020
u Orląt
z Rosnowa

Za nami 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całej Polsce oraz również w gminie Manowo zbierano pieniądze 
na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmiało 

„Finał z głową”. W związku z pandemią finał WOŚP wyglądał zupełnie inaczej niż przed rokiem. Czytaj na str. 8

Foto: Facebook WOŚP Rosnowo
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Robert Murii - Prezes Elektrociepłowni Rosnowo spółka z o.o. wyróżnił  pracowników nagro-
dami i pamiątkowymi dyplomami. Miało to miejsce podczas spotkania noworocznego. Za 
długoletnią pracę na rzecz Spółki i rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych  podzię-
kowania otrzymali: Pani Marlena Ceglarek, Pan Dariusz Królik oraz Pan Robert Machowicz. 
Serdecznie gratulujemy.

Nowe miejsca spotkań, zwięk-
szenie poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców, rozwój 
infrastruktury turystycznej, 
sportowej czy edukacyjnej. Te 
ważne dla mieszkańców ob-
szarów wiejskich zadania będą 
mogły zostać zrealizowane 
dzięki środkom z budżetu wo-
jewództwa. Za kilka dni ruszy 
piąta edycja marszałkowskiego 
konkursu „Granty sołeckie”, w 
którym do zdobycia na jeden 
projekt inwestycyjny jest 10 
tys. zł. 

– „Granty sołeckie” co roku 
cieszą się bardzo dużym zain-
teresowaniem wśród gmin i so-
łectw. Łącznie w poprzednich 
czterech edycjach do Urzędu 
Marszałkowskiego wpłynęło 
ponad 2000 zgłoszeń. Wspar-
tych zostało 605 inicjatyw na 
łączną kwotę ok. 5,5 mln zł. 
Zachęcam do udziału w piątej 
już edycji tego konkursu. Mam 
nadzieję, że te małe inwesty-
cje, które zostaną zrealizowane 
na Pomorzu Zachodnim, będą 

wiele lat służyły mieszkańcom – 
mówi marszałek województwa 
zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz.
Celem konkursu jest wyróżnie-
nie gminy, sołectwa, podejmu-
jącego wartościowe inicjatywy 
na rzecz lokalnej społeczności 
takie jak: podnoszenie jakości 
i bezpieczeństwa życia miesz-
kańców, wzmacnianie udziału 
społeczności w podejmowaniu 
decyzji lokalnych, a także reali-
zacja przedsięwzięć o charakte-
rze kulturalnym, edukacyjnym, 
turystycznym i sportowym. 
Dodatkowo punktowane będą 
także projekty wspierające 
działania ekologiczne. 
Otrzymane w konkursie środki 
będą mogły zostać wykorzy-
stane m.in. na: miejsca aktyw-
ności sportowej, ścieżki spa-
cerowe, place zabaw, siłownie 
pod chmurką czy modernizacje 
świetlic. Zwiększy się rów-
nież bezpieczeństwo lokalnej 
społeczności. Dzięki konkur-
sowym funduszom możliwe 

będzie utworzenie ścieżek ro-
werowych, chodników czy wiat 
przystankowych. 
W konkursie mogą uczestni-
czyć gminy reprezentujące 
sołectwa, działające na obsza-
rach wiejskich województwa 
zachodniopomorskiego. Wnio-
ski można składać od 12 lute-
go do 12 marca 2021 r. Oferty 
przyjmowane będą w formie 
elektronicznej za pośrednic-
twem generatora – Witkac.pl. 
Jedno sołectwo może złożyć 
jeden wniosek z projektem 
nieprzekraczającym całkowi-
tej wartości 25 tys. zł, na jego 
realizację ma szansę otrzymać 
10 tys. zł dofinansowania. W 
konkursie wyłonionych zosta-
nie 180 laureatów, przy czym 
z danej gminy wśród laureatów 
mogą znaleźć się maksymalnie 
2 sołectwa. Pula środków  w 
konkursie to 1,8 mln zł. 
Regulamin konkursu dostępny 
na stronie: http://www.granty-
soleckie.wzp.pl. 

Granty dla zachodniopomorskich 
sołectw

Rosnowo

Nagrody dla najlepszych
Ważne!

Zgłoś 
długoletnie 
pożycie 
małżeńskie
Urząd Stanu Cywilnego za-
prasza Pary Małżeńskie, za-
mieszkujące na terenie Gmi-
ny Manowo, które zawarły 
związek małżeński w 1971 
roku i pragną zostać odzna-
czone Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie, 
o zgłoszenie tego faktu w 
Urzędzie, pok. nr 7. 

Medal za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie stanowi 
nagrodę dla osób, które 
przeżyły co najmniej 50 lat 
w jednym związku małżeń-
skim. 
Rola urzędu stanu cywilnego 
w procedurze nadania odzna-
czeń polega na sporządzeniu 
projektu wniosku, następ-
nie po uprzednim ustaleniu 
aktualnej sytuacji prawnej 
małżeństwa, przesłaniu pro-
jektu wniosku do Wojewo-
dy Zachodniopomorskiego, 
jako organu wnioskującego 
do Prezydenta RP o nadanie 
Medali. Procedura nadania 
medali trwa ok. 180 dni.
Więcej informacji pod nr te-
lefonu 94 3183148. Zapra-
szamy

Śnieg na dachu jest zimą zja-
wiskiem tak powszechnym, 
że praktycznie nie zwraca 
się na niego uwagi. Niestety, 
często stanowi groźne obcią-
żenie dla konstrukcji nośnej 
dachu. 

Jeden metr sześcienny puchu 
śniegowego waży do 200 kg, 
śniegu mokrego 700-800 kg, a 
lodu ok. 900 kg. Mokry śnieg 
jest cięższy od białego puchu. 
Śnieg zalegający na dachu 
może być przyczyną tragedii, 
zwłaszcza gdy nie usuwa się 
go z dachów płaskich i dużych. 
Niebezpieczne dla zdrowia i 
życia są także lodowe sople 
i nawisy śniegowe. Trzeba je 
usuwać na bieżąco, by nie sta-
nowiły zagrożenia dla ludzi.
Prawo nakłada na administra-
torów i właścicieli budyn-
ków określone obowiązki. 
 
Za właścicieli obiektów budow-
lanych są uważane nie tylko 
osoby czy firmy, które dysponu-
ją wyłącznym prawem własno-
ści, ale też współwłaściciele, 
użytkownicy wieczyści oraz in-
stytucje mające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu. 
 
Jeśli podmiot, który włada 
obiektem nie dopilnuje usunię-
cia śniegu z dachu, może spo-
dziewać się mandatu lub nawet 
zamknięcia obiektu. 
Właściciele i zarządcy obiek-
tów o powierzchni zabudo-
wy przekraczającej 2000 m2 
oraz obiekty budowlane o 
powierzchni dachu przekra-
czającej 1000 m2 mają obo-
wiązek przeprowadzenia dwa 
razy w roku kontroli stanu 
technicznego swoich obiek-
tów. Inspektorzy Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budow-
lanego sprawdzają, czy prze-
strzegane jest prawo.

Właściciele, zarządcy i admi-
nistratorzy budynków są zo-
bowiązani przez ustawę Pra-
wo budowlane do usuwania z 
dachów śniegu i lodu. 
W czasie odwilży nawet kil-
kucentymetrowa warstwa 
śniegu robi się ciężka i często 
zamienia się w lód. To zjawi-
sko bardzo niebezpieczne dla 
konstrukcji dachów płaskich, 
pokrywających np. hipermar-
kety, hale produkcyjne lub hale 
wystawiennicze. Zgodnie ze 
wspomnianą ustawą, właściciel 
lub zarządca jest zobowiązany 
do zapewnienia bezpiecznego 
użytkowania obiektu budowla-
nego w razie wystąpienia zda-
rzeń mających lub mogących 
mieć wpływ na uszkodzenie 
obiektu lub bezpośrednie za-
grożenie takim uszkodzeniem, 
które może spowodować za-
grożenie życia lub zdrowia lu-
dzi, mienia oraz środowiska. 
Do zdarzeń tych należą: wy-
ładowania atmosferyczne, 
wstrząsy sejsmiczne, silne 
wiatry, intensywne opady at-
mosferyczne, osuwiska zie-
mi, pożary lub powodzie. 
 
Przypomnijmy, że zimą 2006 
r. zaniedbanie w odśnieżaniu 
hali na Śląsku w istotny sposób 
przyczyniło się do zawalenia 
dachu pod ciężarem śniegu w 
trakcie trwającej tam wystawy. 
W wyniku katastrofy zginęło 
65 osób, a ponad 140 zostało 
rannych.

Opracowano w Wydziale Prewencji Spo-
łecznej KG PSP na podstawie A. Dobrzyń-
ska, Polak mądry przed szkodą. O pożarach 
i innych zagrożeniach.

Uwaga! Niebezpieczeństwo: 

Śnieg na dachach

Kto zostanie 
„Sołtysem 
Roku” 2021?
Odgrywają bardzo istotną rolę 
w budowaniu wizerunku i tra-
dycji wsi – są inspiratorami i 
animatorami podejmowanych 
przez sołectwo działań, to wo-
kół nich skupia się życie kul-
turalne i społeczne. Mowa tu 
o zachodniopomorskich sołty-
sach, których aktywne działa-
nia mogą zostać docenione w 
konkursie „Sołtys Roku” 2021. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 
30 kwietnia br.  
Na laureatów sprawujących 
swoją funkcję przez co naj-
mniej cały rok 2020 oprócz 
tytułu, czekają trzy nagrody 
finansowe, każda w wysoko-
ści 5 tys. zł. 
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Ku końcowi dobiegają 
prace remontowe w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wyszewie. 

Na koniec lutego planowany 
jest odbiór prac. Kolejnym eta-
pem w przedsięwzięciu dofinan-
sowanym ze środków unijnych 
jest zakup wyposażenia. 
Dla przypomnienia warto do-
dać, że remont i zakup wypo-
sażenia aż w około 65% jest 
dofinansowany z  Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-
2020 i budżetu państwa w ra-
mach działania 9.3 Wspieranie 
rewitalizacji w sferze fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubo-
giej społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich.

Remont Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wyszewie

Urząd Gminy Manowo wydał nowy folder informacyjno – turystyczny Gminy Manowo. Znajdują się w 
nim informacje o walorach przyrodniczych, zabytkach, możliwościach aktywnego wypoczynku oraz o 
lokalnych organizacjach i zespołach. 

Poznaj Gminę Manowo

Bonin

Elektrociepłownia Rosnowo szykuje 
kolejną wielką inwestycję

Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych:

- od drogi krajowej nr 11 do 
Bonina,
- od drogi krajowej nr 11 do 
Kretomina (ul. Kretomiń-
ska),

- Wyszebórz – Dęborogi,
- od drogi krajowej nr 11 do 
Kopanina,
należy do powiatowego Za-
rządu Dróg w Koszalinie 
– Sekcja Drogowa w Mano-
wie.

W przypadku niekorzyst-
nych warunków atmosfe-
rycznych dyżury pełnione 

w godzinach od 7 do 15 tel. 
94 342 44 45. Przy obfitych 
opadach śniegu i wystąpie-
niu przerw w ruchu dyżury 
pełnione w godzinach od 7 
do 15 oraz całodobowo w 
dni wolne od pracy telefon 
dyżurny 728 549 255.

Zimowe utrzymanie dróg 
krajowych
(droga krajowa nr 11 Koło-
brzeg – Koszalin – Kreto-
mino – Bobolice) należy do 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Re-
jon w Koszalinie tel. 94 34 
55 273 lub 882 166 245.

Gmina Manowo

Zimowe utrzymanie 
dróg

Jeszcze w tym roku, 
w maju, ruszą prace 
związane z budową nowej 
oczyszczalni ścieków 
w Boninie. 

Obiekt będzie kosztował 
6 980 250 zł, ale będzie 
też najnowocześniejszy w 
powiecie koszalińskim i 
spełniający surowe normy 
ochrony środowiska, bo w 
technologi SBR spełniają-
cej najwyższe europejskie 
normy oczyszczania ście-
ków. 
Przetarg na wykonanie 
przedsięwzięcia w formu-
le zaprojektuj - wybuduj 
wygrała firma Ekowodrol 
z Koszalina. W środę 10 
lutego podpisano stosow-
ną umowę pomiędzy Eko-
wodrolem a inwestorem 
- Elektrociepłownią Rosno-
wo spółka z o.o.. 
Spółka z gminy Manowo  
na razie, na inwestycję nie 
wyłoży ani złotówki. 
Budowa w 100 procentach 
będzie finansowana z po-
życzki udzielonej przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. 
W przypadku osiągnięcia 
efektu ekologicznego, po-
życzka ta będzie w 30 pro-
centach umorzona, pod wa-
runkiem, że zaoszczędzone 
pieniądze zostaną przezna-
czone na kolejną inwestycję 
ekologiczną.  
Zaplanowano, że rozruch 
technologiczny nowej 

oczyszczalni nastąpi w 
czerwcu 2022 r. (po 14 mie-
sięcach)
 - Nowa oczyszczalnia w 
Boninie została tak zapro-
jektowana, aby w przy-
szłości można do niej było 
przyłączyć także Wysze-
wo, Wyszebórz i Cewlino – 
mówi Robert Murii, prezes 
Elektrociepłowni Rosnowo 

sp. z o.o. - Dbanie o środo-
wisko naturalne naszej gmi-
ny to jeden z priorytetów 
działalności firmy, którą re-
prezentuję. Realizacja inwe-
stycji wpłynie korzystnie na 
środowisko Doliny Wodnej 
w Koszalinie oraz jeziora 
Jamno - dodaje Prezes                                        
                                      (sim)

Po podpisaniu umowy: od lewej prezesi Ekowodrolu – Rafał Wojciechowski, Kamil Dzikiewicz i 
Robert Murii -prezes Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o.
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Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Koronawirus stał się faktem. Pierwsze symptomy pojawiły się już w marcu. Autobus z Niemiec, któ-
rym jechał pierwszy zarażony Polak, zatrzymywał się m.in. w Koszalinie i w Sławnie. Podróżowało nim 
kilku mieszkańców powiatu koszalińskiego. W całym kraju wprowadzono szereg obostrzeń i zakazów.  
Zamrożono gospodarkę i nagle stanęło całe życie społeczno-gospodarczo-towarzyskie. W kwietniu 
zamknięto szkoły, place zabaw, nawet nie można było pójść do lasu!

28 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który 
odbył się w styczniu ubiegłego 
roku, po raz kolejny pokazał 
siłę jaka drzemie w mieszkań-
cach Rosnowa. W tej niepo-
zornej miejscowości co roku 
organizowana jest impreza 
charytatywna, która gromadzi 

środki w wysokości nieosiągal-
nej przez wiele miast regionu. 
Ten finał to 44 555, 89 zł ze-
branych przez wolontariuszy, w 
licytacjach i innych atrakcjach 
przygotowanych przez Sztab 
WOŚP w Rosnowie. Ta suma 
to absolutny rekord tej miejsco-
wości i wynik lepszy od takich 

miejscowości jak np. Bobolice 
czy Połczyn Zdrój. Skąd ten fe-
nomen, że miejscowość licząca 
około 1800 mieszkańców po-
trafi zgromadzić tak dużo ludzi 
i zebrać tak wiele pieniędzy dla 
potrzebujących dzieci?

Klub Seniora w Rosnowie oficjalnie otwar-
ty w ostatnim dniu stycznia. 
Od 1 lutego rozpoczął swoją działalność.
W jego oficjalnym otwarciu udział wzięli 
m.in.: Władysław Hermanowicz – staro-
sta koszaliński, Roman Kłosowski – wójt 
gminy Manowo oraz radni i seniorzy. Klub 
powstał dzięki środkom z Programu Wielo-
letniego Senior+ na lata 2015-2020.

Gminny Ośrodek Kultury w 
Wyszewie czeka gruntowny 
remont. 5 marca 2020r. Ro-
man Kłosowski, wójt gminy 
Manowo podpisał umowę 
na remont GOK-u wraz z 
zakupem wyposażenia. 

Zadanie zostanie zrealizo-
wane do końca 2020 r. 
Projekt otrzymał wspar-
cie ze środków unijnych, a 
dokładnie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodnio-

pomorskiego na lata 2014-
2020 działanie 9.3 Wspie-
ranie rewitalizacji w sferze 
fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich społecz-
ności i obszarów miejskich i 
wiejskich.

Kolejna duża inwestycja 
gminnej spółki Elektrocie-
płownia Rosnowo Sp. z o.o. 
W czerwcu podpisana zo-
stała umowa z Marszałkiem 
Województwa Zachodniopo-
morskiego na dofinansowa-

nie projektu „Budowa sieci 
wodociągowej rozdzielczej 
wraz z przyłączami dla 
miejscowości Wyszebórz”. 
Wysokość dofinansowania 
wynosi 63,63% kosztów 
kwalifikowalnych tj. 180.430 

zł, a możliwe ono jest dzięki 
Programowi Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 
2014-2020 działanie „Go-
spodarka wodno-ściekowa”. 
Zadanie zostanie zrealizowa-
ne do kwietnia 2021 roku.

Czerwiec

W połowie maja Urząd Gmi-
ny Manowo oficjalnie prze-
kazał szkołom komputery 
zakupione w ramach progra-
mu „Zdalna Szkoła.” Sprzęt 
służy dzieciom do nauki z 
domu. Komputery
zostały użyczone uczniom, 

którzy nie posiadali własne-
go. Zakupiono dotychczas 
24 komputery, z czego 10 
trafiło do dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. 26 Pułku 
Lotnictwa Myśliwskiego w 
Rosnowie, 9 do SP w Bo-
ninie, a 5 do szkoły w Ma-

nowie.Wartość sprzętu to 
blisko 62 tys. zł.
Ponadto, w ramach progra-
mu „Zdalna Szkoła +”, Gmi-
na Manowo dodatkowo za-
kupiła 21 komputerów typu 
laptop do szkół w Manowie 
i Boninie.
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Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Pamięci pionierów z Zamojszczyzny z rodzin: Flaków, Fryzowskich, Hałasów, Harasimów, 
Jachtomów, Jusiów, Ziarkiewiczow, Kudełków, Makowskich, Niemczuków, Opalińskich, Po-
krzywów, Turczynów  osiadłych w Wyszewie 15.08.1945 r. Dzieci i Wnuki Wyszewo 
15.08.2020 r. - te słowa możemy przeczytać na tablicy zamontowanej za cmentarzu w 
Wyszewie. Została poświęcona pamięci Pionierów z Rodzin z Zamojszczyzny przybyłych 
do Wyszewa - w sierpniu 1945 roku.

Mile wakacje będą wspominały dzieci uczęszczające do świetlic podległych Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Wyszewie. Dzięki pracującym tam paniom, które wykazały się wiel-
ką operatywnością, uczestnicy zajęć mogli przeżyć wiele niezapomnianych chwil. Dzięki 
nim, np. dzieci z Grzybnicy, Wyszewa i Manowa nie zapomną wycieczki do Rosnowa i 
zabawy w niesamowitym labiryncie Paintballu Laserowego. Było też wiele innych zajęć.
Np. zabawy sportowe i ognisko w Wyszewie, rajd rowerowy, czy wyjazd na tor kartingowy 
w Koszalinie, a potem na plac zabaw przy Wodnej Dolinie.

Radni gminy Manowo zdecydowanie zaprotestowali przeciwko pomysłowi odłącznia Kre-
tomina i przyłącznia go do Koszalina. Koszalin zamierza poszerzyć swoje granice i prze-
jąć sześć sąsiadujących sołectw. Koszalińscy urzędnicy twierdzą: żeby miasto mogło się 
rozwijać, musi poszerzać swoje granice. I to najlepiej o wsie, które graniczą bezpośrednio 
z Koszalinem. Chodzi o Kretomino w gminie Manowo, wsie Skwierzynka, Gorzebądz i 
Kędzierzyn w gminie Sianów, Konikowo w gminie Świeszyno oraz Stare Bielice w gminie 
Biesiekierz. W tym celu przygotowano specjalną ankietę, którą skierowano do mieszkańców 
wsi. Pomysłowi temu zdecydowanie przeciwne są władze gmin, który sprawa ta dotyczy. W 
gminie Manowo zwołano sesję nadzwyczajną, podczas której radni jednogłośnie wyrazili 
protest przeciwko knowaniom koszalińskiego urzędu.

Gmina Manowo przejęła dwie drogi: odcinek od drogi nr 11 do Raduszki oraz drogę do
Dęborogów. Do 2023 r. samorząd manowski ma przejąć łącznie 10 km dróg. Ich przejęcia 
mają związek z budową drogi ekspresowej S11. W związku z tą inwestycją, następuje usta-
wowe przekazywanie dróg. GDDKiA przekaże pewne odcinki dróg krajowych Zarządowi 
Dróg Wojewódzkich, Zarząd Dróg Wojewódzkich Zarządowi Dróg Powiatowych, a powiaty 
do gmin.

W październiku 2020 roku kolejny raz przedstawiciele Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń” 
działającego przy Szkole Podstawowej im. 26 PLM w Rosnowie przekazali mieszkańcom
Gminy Manowo żywność. Stowarzyszenie współpracuje z PCK w Koszalinie, skąd otrzy-
muje towary spożywcze. Jego działania są uzupełnieniem oferty pomocowej skierowanej do 
mieszkańców gminy realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Manowie.
Tym razem wsparcie skierowane zostało do mieszkańców Wyszewa, Wyszeborza, Manowa 
i Kretomina.

Grudzień

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Orlęta Rosnowo, dzięki uzyskanym środkom fi-
nansowym z Programu Moja Mała Ojczyzna Fundacji BGK zrewitalizowało izbę pamięci
JW 5069. W ramach projektu zakupiono nowe meble wraz z witrynami, które pozwoliły na 
wyeksponowanie pamiątek z życia lotniska wojskowego. Projekt pozwolił na wykonanie 
nowego wystroju, w tym wykonanie tablicy upamiętniającej byłych dowódców. W ramach 
akcji internetowej, zebrano wiele nieznanych do tej pory fotografii dokumentujących życie 
jednostki wojskowej oraz osiedla w Rosnowie.
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Pomocy Społecznej 
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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
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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 
społecznej, pedagogów i służby zdrowia. Łączy ich 
wspólny cel – rozwiązywanie problemów przemocy w 
konkretnych 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

Gmina Nad Radwią Wiadomości Gminy Manowo nr 1 (87) luty 2021 r.

Bonin:
To był długo wyczekiwany 
Bal Karnawałowy. 

Dzieci świetnie się bawiły 

uczestnicząc wspólnie ze swo-
imi paniami w zabawach i plą-
sach. 
W czasie tańców było bardzo 
kolorowo, wszyscy bawili się 

wesoło, uśmiech nie znikał z 
twarzy dzieci. Wspólna zaba-
wa przyniosła wiele radości, co 
było głównym celem tego spo-
tkania. 

Dziękujemy dzieciom i Rodzi-
com za zaangażowanie w przy-
gotowanie pięknych balowych 
strojów.

Bonin/Rosnowo

Przedszkolne bale przebierańców

Nawet praca w nietypo-
wych warunkach nie jest 
w stanie pozbawić dzieci 
kreatywności. 

Wręcz przeciwnie, zajęcia 
plastyczno- techniczne za-
wsze cieszą się uznaniem 
dzieci, są również formą 
wyrażania emocji oraz wy-
rażania siebie przez sztukę. 
Uczniowie klasy II w cza-
sie pracy zdalnej z zaanga-
żowaniem tworzyli własne 

dzieła, poznając niekiedy 
nowe techniki, jak choćby 
malowanie na szkle. 
Przez ostatnie tygodnie 
stworzyli wiele pięknych 
prac, których tematyka była 
różnorodna. 
Dlatego razem ze szkolnymi 
dzieciakami pragniemy się 
podzielić efektem naszych 
działań, bo pięknem trzeba 
się dzielić. 
                   Beata Banaszak- Kostewicz

Rosnowo

Mali artyści 
z klasy II

Rosnowo:
W Przedszkolu Samorzą-
dowym w Rosnowie nie 
zabrakło księżniczek, wróżek, 
rycerzy, piratów, policjantów, 
Spider-Manów i wiele, wiele 
innych postaci. 

Rozpoznać dzieci było bardzo 
trudno! Każda grupa miała swo-
ją chwilę, aby zaprezentować 
się na sali balowej. Przedszko-
laki świetnie się bawiły przy 
rytmicznej i skocznej muzyce. 
Uśmiech nie znikał z dziecię-
cych twarzy, mimo chwilowego 
zmęczenia. Bal umożliwił dzie-
ciom spędzenie czasu w miłej 
atmosferze. Wspólna zabawa 
przyniosła wiele radości na-
szym przedszkolakom.

Karnawał to miła tradycja, przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale. Bal 
karnawałowy dla przedszkolaków to niezwykły, długo wyczekiwany dzień. Jest atrakcją bardzo lubianą przez 
dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. 
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Prężnie działa Szkolne 
Koło Caritas przy Szkole 
Podstawowej w Manowie.

Między innymi zorganizo-
wało, wśród uczniów, zbiór-
kę  artykułów spożywczych 
dla seniorów z gminy.

Do akcji włączyło się 17 
uczniów  wraz ze swoimi ro-
dzicami. Artykuły spożyw-
cze były przynoszone do 
szkoły. Drugi punkt zbiórki 
był w sklepie spożywczym 
w Manowie. 
Uczniowie przygotowali 

łącznie 5 paczek, które zo-
stały rozwiezione przez opie-
kunkę . Były łzy wzruszenia, 
radość i szczęście. Seniorzy 
byli bardzo wdzięczni, że 
pamiętano o nich w tym 
trudnym czasie. 

Szkolne Koło Caritas wzię-
ło też udział w akcji ,,Szko-
ły Bohaterom”. Była ona 
skierowana do medyków 
będących na pierwszej linii 
frontu walki z koronawiru-
sem. W jej ramach ucznio-
wie przygotowali około 80 

kartek świątecznych z ży-
czeniami. 

- Pragniemy, aby tym 
drobnym gestem - kartką 
świąteczną z życzeniami, 
wykonaną własnoręcznie 
podziękować za trud jaki 
wkładają każdego dnia 

w swoją pracę - Dorota Stan-
kiewicz z SP w Manowie.
Kartki zostały dostarczone 
przez opiekuna do siedziby 
Caritas Diecezji Koszaliń-
sko-Kołobrzeskiej.  
                                  (sd)

Manowo

Szkolne Koło Caritas pomaga seniorom i bohaterom

Z okazji  urodzin papieża 
i w okazji Świąt Bożego 
Narodzenia dwie uczenni-
ce ze Szkoły Podstawowej 
w Manowie przygotowały 
kartki z życzeniami  dla  
papieża Franciszka. 

Kartkę przygotowały Blanka 
Dąbrowska i Hanna Kowal-
czyk.  Kartki z manowskiej 

szkoły są wysyłane już od 
czterech lat i za każdym ra-
zem przychodzi odpowiedź i 
życzenia z Watykanu.                                   
Do kartek zostały dołączo-
ne życzenia z Okazji Świąt 
Bożego Narodzenia od dy-
rekcji szkoły, nauczycieli i 
uczniów. 

Dorota Stankiewicz

Manowo

Blanka i Hanka 
napisały do Papieża

W roku szkolnym 
2020/2021 w Szkole 
Podstawowej w Rosnowie 
kontynuowane są zajęcia 
dodatkowe w ramach pro-
jektu „Fabryka Kompe-
tencji Kluczowych”.

Projekt współfinansowany 
jest z Europejskiego Fundu-

szu Społecznego w ramach 
działania 8.4. Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020. 
Od września 2020 roku 
uczniowie ponownie mają 
możliwość uczestniczenia 
w zajęciach: rozwijających 
kompetencje społeczne, 

korekcyjno – kompensa-
cyjnych, logopedycznych, 
dydaktyczno – wyrównaw-
czych z matematyki, języka 
polskiego, języka niemiec-
kiego, języka angielskiego, 
chemii, przyrody z geogra-
fią. 
Uczniowie mogą rozwijać 
swoje zainteresowania w 

ramach zajęć z informatyki 
i robotyki. 
Wszyscy uczniowie klas VII 
i VIII uczestniczą w doradz-
twie zawodowym. 
Dzięki realizacji projektu 
wyposażyliśmy naszą szko-
łę w nowoczesne jednostki 
komputerowe i monitory.

Koordynator szkolny Dorota Woźniakiewicz

Fabryka Kompetencji Kluczowych
już drugi rok w Szkole Podstawowej w Rosnowie
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dokończenie ze str. 1

Kto może oddać krew lub 
jej składniki? 

Krew lub jej składniki można 
oddać jeśli jest się w wieku 
18-65 lat i posiada dowód 
osobisty (lub inny dokument 
ze zdjęciem), masa ciała prze-
kracza 50 kg i nie chorowało 
się na żółtaczkę, a w ciągu 
ostatnich 6 miesięcy nie miało 
się wykonanego zabiegu ope-
racyjnego, tatuażu, przekłucia 
uszu lub innych części ciała.
Aby oddać krew ważne jest 
spełnienie warunków zwią-
zanych z Covid-19, czyli brak 
kontaktu z osobą chorą na Co-

vid-19 lub objętą kwarantan-
ną, posiada się ogólny bardzo 
dobry stan zdrowia. 

Dawcami krwi nie mogą być 
kobiety: w ciąży, po poro-
dzie lub zakończeniu ciąży w 
czasie 6 miesięcy; w okresie 
menstruacji i do trzech dni po 
jej zakończeniu.
Ważne jest również, aby nie 
oddawać krwi na czczo, na-
leży unikać pożywienia bo-
gatego w tłuszcze, zwłaszcza 
w godzinach poprzedzających 
pobranie krwi, nie spoży-
wanie alkoholu co najmniej 
24 godziny przed oddaniem 
krwi.

   Rosnowo

Przyjdź, oddaj krew. 
Pomóż potrzebujacym!

W styczniu, jak co roku, 
miał miejsce Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

To już dwudziesty dziewiąty 
raz w całej Polsce zaroiło się 
od wolontariuszy, puszek i 
charakterystycznych czer-
wonych naklejanych serc.  
Sztab Rosnowo, pomimo 
pandemii, podjął wyzwanie 
i zmierzył się z organizacją 
zbiórki na ten szczytny cel. 
Sytuacja w kraju nie jest 
zwyczajna, toteż i tegorocz-
ny finał też taki nie był. 
Przede wszystkim, ze wzglę-
du na ograniczenia sanitarne, 
nie zorganizowano imprezy 
w Klubie Osiedlowym w 
Rosnowie, która corocznie 
przyciągała tłumy miesz-

kańców. W tym roku sztab 
postawił na puszki stacjo-
narne czyli puszki, które sta-
nęły w sklepach, szkołach i 
przedszkolach. 
Dodatkową nowością było 
włączenie się do akcji Gmi-
ny Będzino. 
Wspólnymi siłami na tere-
nie obu gmin postawiono 21 
puszek stacjonarnych. Koła 
gospodyń wiejskich z tere-
nu obu gmin przygotowały 
przedmioty na licytacje w 
postaci rękodzieła i wyrobów 
gastronomicznych. Urzędy 
Gminy Manowo i Gminy 
Będzino wsparły akcję po-
przez przekazanie przedmio-
tów na licytacje. Instruktorki 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wyszewie własnoręcznie 
wykonały maskotki. Jak co 

roku przedmioty do licyta-
cji przekazali mieszkańcy i 
firmy. Wszystkie licytacje 
zostały zorganizowane w 
Internecie na bazie Allegro. 
O ponad 150 przedmiotów 
walczyło wielu mieszkań-
ców gmin Manowo i Będzi-
no. Spora część przedmio-
tów trafiła do kupujących 
praktycznie z terenu całej 
Polski. 
Efekt to zebranie łącznie 
31403,84 zł, co w warun-
kach izolacji społecznej, 
braku możliwości wspólnej 
zabawy, a więc i organizacji 
atrakcji, konkursów czy lo-
terii, wydaje się bardzo do-
brym rezultatem. 
Niezależnie od wyniku naj-
ważniejsze, że pomimo trud-
ności i konieczności organi-

zowania działań w zupełnie 
nowych warunkach, po raz 
kolejny udało się wesprzeć 
największą akcję charyta-
tywną w Polsce. 
Wszystko na to wskazuje, 
że nawiązana współpra-
ca międzygminna, będzie 
kontynuowana w kolejnym 
jubileuszowym 30 Finale 
WOŚP.  Może kolejny fi-
nał będzie odbywał się już 
w tradycyjnych warunkach 
i możliwe będzie zorganizo-
wanie wydarzeń gromadzą-
cych mieszkańców. 
Wszystkim nam jest po-
trzebny powrót do tej nor-
malności. 

Szef Sztabu WOŚP Rosnowo 
– Mirosław Pawlak

Koordynatorka Gmina Będzino 
– Anna Wieczorek

Rozmowa z Mirosławem Pawlakiem, trenerem sekcji judo Gminnego Klubu Sportowego Orlęta Rosnowo
wszystko zaczęło się kompliko-
wać. Pandemia nie odpuszczała 
i dała o sobie znać kolejną falą 
zachorowań i w konsekwencji 
kolejnymi wyłączeniami. Nie 
było łatwo, ale przekonaliśmy 
się po raz kolejny, że nie można 
się poddawać i należy walczyć 
do końca. Największą naszą 
stratą są jednak ci, którzy na 
skutek przerw w zajęciach znik-
nęli z naszego radaru. Część 
zawodników nie pojawiła się 
już na zajęciach i trwale zakoń-
czyła przygodę z nami i mamy 
nadzieję, że nie ze sportem. Na 
pocieszenie warto dodać, że 
we wrześniu odnotowaliśmy 
przystąpienia do zajęć nowych 
osób, szczególnie na zajęcia 
judo dzieci w wieku szkolnym. 
To daje nadzieję, że wrócimy 
do normalności, a chcemy być 
dla wszystkich miejscem, gdzie 
można zadbać o swoją formę i 
zdrowie. 

- Klub to nie tylko sport...
- Tak. Działamy społecznie. W 
ubiegłym roku zrealizowaliśmy 
projekt pod nazwą „Lotnicza 
Izba Pamięci” sfinansowany ze 
środków Fundacji BGK, dzięki 
któremu zrewitalizowaliśmy 
Izbę Pamięci JW 5069. W ra-
mach Programu Społecznik 
zorganizowaliśmy projekt "Płeć 

jeszcze piękniejsza" z okazji 
Święta Kobiet, zajęcia surwi-
walowe dla dzieci oraz letnie 
zajęcia judo z zakupem środ-
ków do walki ze skutkami pan-
demii. Od czerwca rozpoczęli-
śmy wykonywanie zlecenia na 
prowadzenie zajęć w ramach 
Klubu Seniora w Rosnowie. 
Obejmowały one wiele aktyw-
ności od zajęć sportowo-rekre-
acyjnych w tym samoobronę, 
poprzez podstawy jogi, auto-
relaks, automasaż, aż do spo-
tkań z ciekawymi ludźmi oraz 
prelekcji. Udało się m.in. ścią-
gnąć aktorów z Koszalina, po-
dróżniczkę, która opowiedziała 
m.in. o swoich wyprawach na 
Syberię. Zorganizowaliśmy też 
zajęcia z pierwszej pomocy. 

- Spory zakres. Jak rozwiąza-
liście to organizacyjnie? 

- Żeby to wszystko było możli-
we klub zarejestrował działal-
ność gospodarczą. To zlecenie 
pozwoliło nam przetrwać naj-
trudniejszy okres i pokryć wio-
senne straty. Udało się i to na 
tyle, że nie musieliśmy zwal-
niać żadnego z naszych instruk-
torów. Wisienką na torcie było 
uzyskanie dotacji z Programu 
Działaj Lokalnie i stworzenie 
modelarni. Choć „normalnie” 
działała tylko miesiąc to jednak 

ze środków pochodzących z 
dotacji zakupiono sprzęt, che-
mię modelarską i modele. Teraz 
przygotowujemy się do ponow-
nego jej uruchomienia mając 
nadzieję, że dzieci i młodzież 
nadal chętnie podejmą się zajęć. 
Obecnie zajęcia sportowe są 
prowadzone, choć mogą w nich 
brać udział jedynie zawodnicy 
klubu. Powoduje to sytuacje, w 
której np. z siłowni nie mogą 
korzystać inne osoby poza 
tymi, które zarejestrowały się 
w naszym klubie. Nic nie stoi 
jednak na przeszkodzie zapisać 
się do klubu i rozpocząć trenin-
gi. Osoby dorosłe mają obecnie 
do dyspozycji zajęcia na macie, 
siłownię i zajęcia wytrzymało-
ściowe na sali fitness, czyli peł-
ne spektrum zajęć i to w profe-
sjonalnych warunkach. 

- Rok 2021 to będą kolejne wy-
zwania... 

- Właśnie skończyliśmy organi-
zację 29 Finału WOŚP, a w ko-
lejce czekają następne projekty. 
Nowy rok to kolejne otwarcie i 
żmudna praca w grupach szko-
leniowych. To kolejne zmiany i 
restrukturyzacja dotychczaso-
wych zajęć. Pomysłów nam nie 
brakuje, energii również. Cze-
kamy tylko na zawodników.

Jaki to był rok dla klubu?
- Przeszliśmy wiele zawirowań 
i musieliśmy pokonać sporo 
przeszkód. Nie wszystko się 
udało, ale parę rzeczy poszło 
do przodu i ostatecznie może-
my powiedzieć, że trzymamy 
się na powierzchni. W ubie-
głym roku musieliśmy, tak jak 
wszyscy, zmierzyć się z pan-
demią. W marcu 2020 r. decy-
zjami rządu wyłączono nam 
praktycznie możliwość prowa-
dzenia wszystkich aktywności. 
W maju, aby nie zaprzepaścić 
całego sezonu, prowadziliśmy 
zajęcia on-line i na szczęście 
od czerwca zaczęliśmy nadra-
biać zaległości na salach zajęć. 
Treningi judo i fitness, pomimo 
wakacyjnego „sezonu ogór-
kowego”, cieszyły się niezłą 
frekwencją, co pokazało, że 
naszym zawodnikom brak jest 
ruchu i standardowych zajęć. 
Niestety od listopada znów 

Nasze rozmowy

Czekamy na zawodników

dokończenie ze str. 1
We wtorek 16 lutego, Panie w 
Przedszkolu Samorządowym 
w Rosnowie przeprowadziły 
zajęcie dotyczące bezpieczne-
go korzystania z urządzeń oraz 
Internetu w formie wielu za-
baw. Dzieci dowiedziały się, że 
Internet jest najsłynniejszy na 

świecie. Można dzięki niemu 
pograć, pooglądać, poczatować, 
z przyjaciółmi pożartować. 
Wspólnie odkryły, że wszyscy 
z niego korzystają, ponieważ 
wiedzę zdobywają i dzięki temu 
się rozwijają, ale najważniejsze 
to zachowanie ostrożności.

Dzień Bezpiecznego 
Internetu

Jednym z zadań OC w czasie 
pokoju jest szkolenie ludno-
ści w ramach powszechnej 
samoobrony.

Szkolenie, ma na celu między 
innymi przygotowanie się, do 
samoobrony przed środkami 
masowego rażenia oraz innymi 
działaniami agresora. W ramach 
przygotowania do samoobrony 
nasza społeczność może być 
zobowiązana do wielu działań 
związanych z samoobroną.
Dla uzyskania szczegółowych 

informacji zapraszam, wszyst-
kich czytających tę informację 
do odwiedzenia strony interne-
towej www.manowo.pl  W menu 
z  lewej strony, proszę otwo-
rzyć pozycję „Bezpieczeństwo 
w gminie”, a następnie pozycję 

„Obrona Cywilna”. Znajdziecie 
tam Państwo m.in. „Informator 
OC dla Gminy Manowo” oraz 
wiele innych interesujących 
materiałów szkoleniowych, np. 
tablicę z sygnałami alarmowymi 
lub sposób zachowania się na 
wypadek ewakuacji.

Gmina Manowo

Obrona Cywilna
WOŚP 2021

Zebraliśmy 31 403,84 zł

Kasia Olak oraz Staszek Barabasz  zaprezentowali się w ramach konkursu talentów 
29 Finału WOŚP w Rosnowie.


