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44 524,36 zł
tyle zebrano 

w gminie 
Manowo!

Rekordowa zbiórka 
na WOŚP

Za nami 30 finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 

Jak co roku, w Rosnowie po-
wołano sztab, który przygoto-
wał się do tego jubileuszowego 
finału. Łatwo nie było, bo był 
to już drugi finał w warunkach 
pandemii. 
Sztab zdecydował, że ze wzglę-

du na obostrzenia sanitarne fi-
nał nie odbędzie się w formie 
stacjonarnej, choć zaplanowa-
no kilka wydarzeń na terenie 
Rosnowa 29 i 30 stycznia. 
Występy artystyczne i licytacje 
przeniesiono do Internetu, ale 
osoby zainteresowane mogły 
już  w sobotę przed samym fi-
nałem wziąć udział w zbiórce 

krwi (dzięki Mobilnej Stacji 
Krwiodawstwa ze Szczeci-
na), przeszkolić się w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy 
(dzięki firmie ZDR-Rescue z 
Czaplinka) oraz nabyć losy do 
loterii fantowej, czy nabyć cia-
sta wykonane przez mieszkań-
ców naszej gminy

Rosnowski sztab WOŚP w gminie Manowo.

Więcej na str. 4

Gmina Manowo

Ferie nudne nie były

Więcej na str. 5Feryjne zajęcia w SP Rosnowo

Manowo

Dobro wraca 
- warto 
pomagać!

O inicjatywie Koła Caritas przy 
Szkole Podstawowej w Mano-
wie na str 7

Rosnowo

To przecież 
Karnawał...

... czyli czas zabaw, imprez i... ma-
sek Więcej na str. 8

56.406 zł
- dostaliśmy 
na asysten-
tów osób 
niepełno-

sprawnych
Więcej na str. 2

                                 Z okazji Dnia Sołtysa 
składamy serdeczne życzenia 

oraz podziękowania za trud,  zaangażowanie 
i pracę na rzecz lokalnej społeczności.

       Życzymy Wam wszelkiej pomyślności zarówno 
w życiu zawodowym jak i osobistym 

oraz  satysfakcji z realizowanych działań.
Przewodniczący 

Rady Gminy           
Jan Prus                                                 

Wójt Gminy Manowo
Roman Kłosowski

oraz pracownicy Urzędu Gminy Manowo
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Zmiany stawki opłat za odpady 
komunalne od 1 lutego 2022r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/268/2021 Rady Gminy Ma-
nowo z dnia 30 grudnia 2021 r. z dniem 1 lutego 2022r. 
zmianie ulega miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i wynosić będzie 26 zł od osoby 
zamieszkującej nieruchomość.
Opłata uiszczana za luty 2022r. powinna być wniesiona w 
nowej wysokości jako iloczyn ilości mieszkańców i stawki 
(przykład: w domu mieszkają 2 osoby, mnożymy zatem 2 
osoby x 26zł. Opłata za miesiąc wynosi 52zł). 
Numery kont do wnoszenia opłat pozostają bez zmian. 

Straż Gminna w Manowie  na podstawie  Ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach informu-
je o obowiązkach  jakie spoczywają  na właścicielach 
nieruchomości.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czysto-
ści i porządku przez: 
1) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, prze-
znaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie 
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porząd-
kowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim sta-
nie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 
chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 
6r ust. 3, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina 
jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną 
przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi; 
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanaliza-
cyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest 
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości cie-
kłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, 
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; 
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przy-
domową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania okre-
ślone w przepisach odrębnych; 
3) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nie-
ruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w 
przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1; 
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezod-
pływowych; 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieru-
chomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odręb-
nymi; 
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym 
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 
służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy gra-
nicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obo-
wiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczo-
ny płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych; 
5) realizację innych obowiązków określonych w Regulaminie 
uchwalonym przez Radę Gminy w Manowie,

Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właści-
ciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponosze-
nia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 
1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie 
umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
 1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posia-
dającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych lub
 2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę od-
bierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym 
mowa w art. 9b ust. 2 – przez okazanie takich umów i dowo-
dów uiszczania opłat za te usługi.

Od 1 stycznia 2022 r. 
elektroniczne wnioski o 
świadczenia „500 plus” 
można składać do ZUS, 
aby uzyskać prawo do 
świadczenia na okres do 
31 maja 2022 r. - to w 
przypadku jeśli rodzic 
dziecka obecnie nie pobie-
ra tego świadczenia.

Jeśli w zeszłym roku składa-
liście już Państwo już wnio-
sek o „500 plus”, nie ma po-
trzeby składać go ponownie. 
Gminy kontynuują wypłaty 
już przyznanych świadczeń 
do końca maja 2022 r.
Od 1 lutego 2022 r. będzie 
można złożyć wniosek do 
ZUS na nowy okres świad-
czeniowy, który będzie 

trwał rok i rozpocznie się 
od 1 czerwca 2022 r. 
Szczegółowe informacje w 
linku na stronie www.zus.
pl.
Od 1 stycznia 2022 r. na 
drugie i każde kolejne 
dziecko w rodzinie w wieku 
od 12. do 35. miesiąca życia, 
przysługuje nowe, dodatko-
we świadczenie – Rodzinny 
Kapitał Opiekuńczy (RKO). 
Jest ono realizowane przez 
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych. 
W ramach RKO rodzice 
otrzymają maksymalnie 12 
tys. zł. Świadczenie będzie 
wypłacane w miesięcz-
nych częściach – po 500 zł 
miesięcznie przez dwa lata 
lub po 1000 zł miesięcznie 

przez rok, w zależności od 
wyboru rodzica. Wsparcie 
jest niezależne od docho-
dów rodziny, a środki nie 
są opodatkowane. Szczegó-
łowe informacje w linku na 
stronie www.zus.pl.
Wnioski o przyznanie 
świadczenia „500 plus” i 
RKO można przesyłać tyl-
ko elektronicznie przez 
Platformę Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS, 
portal Empatia lub przez 
bankowość elektroniczną. 
Ustalanie uprawnień do 
świadczeń oraz ich wypła-
tę przejął ZUS. Wszystkie 
pisma, informacje i decyzje 
będą przekazywane elektro-
nicznie na PUE ZUS i będą 
tam dostępne dla zalogowa-

nych klientów. Sam sposób 
wypłaty świadczeń rów-
nież się zmienił. Będą one 
wypłacane wyłącznie bez-
gotówkowo na wskazany 
przez wnioskodawcę numer 
rachunku bankowego.
ZUS chce pomóc wszystkim 
rodzicom i opiekunom, któ-
rzy potrzebują informacji 
jak złożyć wniosek o „500 
plus” oraz RKO. 
Klienci mogą skorzystać 
ze specjalnej infolinii pod 
numerem 22 290 55 00 lub 
umówić się na e-wizytę. 
Pracownicy ZUS pomogą 
również wypełnić wniosek 
o świadczenia we wszyst-
kich placówkach Zakładu.

Informacje ważne dla mieszkańców naszej gminy.

Informacje dotyczące dodatku osłonowego, wnioski do wypełnienia można uzyskać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Manowie. 

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Mano-
wie uzyskał dofinansowa-
nie w kwocie  56.406,00  
zł  ze środków Funduszu 
Solidarnościowego na 
realizację projektu 

„Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej – edy-
cja 2022”. 

Głównym celem Progra-
mu jest wprowadzenie 
usług asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wspar-
cia w wykonywaniu co-
dziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu 
społecznym.

Urząd Stanu Cywil-
nego w Manowie za-
prasza Pary Małżeń-
skie, zamieszkujące 
na terenie Gminy Ma-
nowo, które zawarły 
związek małżeński w 
1972 roku, do skła-
dania wniosków o 
nadanie Medali za 
Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie.
Zgłoszenia Jubilaci 
mogą dokonać oso-
biście lub za pośrednic-
twem najbliższej rodziny w 
Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Manowie (pokój nr 7). 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać 
na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestni-
ka Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Progra-
mu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzę-
dowych;
4) korzystaniu z dóbr kultu-
ry (np. muzeum, teatr, kino, 
galerie sztuki, wystawy);
5) podejmowaniu aktywno-
ści życiowej i komuniko-
waniu się z otoczeniem.
Program ma na celu prze-
ciwdziałanie dyskryminacji 
i wykluczeniu społecznemu 
osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje doty-
czące Programu dostępne są 
pod niżej wskazanym linkiem:
http://www.niepelnospraw-
n i . gov. p l / a , 1295 , p rog ra -
m-asystent-osobisty-osoby-
niepelnosprawnej-edycja-2022

Zaproszenie dla Par obchodzących 
Złote Gody w 2022 roku

Wzór zgłoszenia można pobrać na stronie bip.manowo.pl 
w zakładce eBoi/Karty usług/Urząd Stanu Cywilnego lub w 
siedzibie Urzędu. 
Więcej informacji pod numerem telefonu 94 3183148 lub 
za pośrednictwem e-mail: e.nowak@manowo.pl. 
Zapraszamy!

Gmina Manowo
Strategia 
uchwalona
Rada Gminy Manowo podję-
ła uchwałę w sprawie przyję-
cia Strategii Rozwoju Gminy 
Manowo na lata 2021-2027.

Strategia jest dokumentem, 
który został opracowany z 
uwzględnieniem aktualnych 
uwarunkowań ekonomicz-
nych, przepisów prawnych 
oraz zmieniających się potrzeb 
mieszkańców. 
Jej opracowanie jest istotne 
z punktu widzenia możliwo-
ści ubiegania się o środki ze-
wnętrzne, w tym pomocowe 
środki unijne w nowej perspek-
tywie finansowej 2021-2027.

StRaż GMINNa
InFORMUJe
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Dobra wiadomość dla miesz-
kańców Gminy Manowo 

- wniosek złożony 
w ramach konkursu gran-
towego Programu Cyfrowa 
Gmina – Wsparcie dzieci 
z rodzin popegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym –„Gran-
ty PPGR” został pozytywnie 
oceniony i oczekuje na podpi-
sanie umowy grantowej. 

W naborze prowadzonym przez 
Urząd Gminy Manowo miesz-
kańcy, zainteresowani otrzyma-
niem sprzętu komputerowego 
dla swoich dzieci, złożyli 147 
wniosków. 
W wyniku przeprowadzonej we-

ryfikacji 136 wniosków zostało 
pozytywnie zaklasyfikowanych.
W ramach projektu sfinan-
sowany zostanie zakup 
sprzętu do zdalnej nauki: 
20 szt. komputerów stacjonar-
nych, 113 szt. laptopów i 3 szt. 
tabletów na łączną kwotę ponad 
345 700 zł. 
Po podpisaniu umowy grantowej 
Gmina przystąpi do prac przetar-
gowych w celu wyboru dostaw-
cy sprzętu.
Centrum Projektów Polska Cy-
frowa na realizację programu 
Granty PPGR przeznaczyło po-
nad 500 mln zł. 
Stosowne zmiany w Regulami-
nie programu zostały dokonane 

11 lutego br. Równocześnie ze 
zwiększeniem alokacji zmienio-
ne zostały dopuszczalne ceny 
za zakupiony dla dzieci sprzęt 
komputerowy. Pierwotnie prze-
widziane stawki 3,5 tys. zł za 
komputer stacjonarny lub laptop 
oraz 1,5 tys. zł za tablet zostały 
obniżone odpowiednio do 2,5 
tys. zł oraz 1 tys. zł.
Szczegółowe informacje na te-
mat programu Cyfrowa Gmina 
dostępne są pod adresem: https://
www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-
ppgr
Informacje w Urzędzie Gminy 
Manowo pod nr tel. 94 318 31 
49

Gmina Manowo

Granty PPGR do realizacji

Powstał 11 lat temu z inicja-
tywy Pomorskiej Fundacji 

„Jaś i Małgosia” z  myślą 
o najbardziej potrzebują-
cych, pokrzywdzonych przez 
los oraz  niepełnospraw-
nych mieszkańców Gminy 
Manowo. 

- Pomagamy osobom z różnymi 
problemami i chorobami m.in. 
z depresją, stanami lękowymi, 

chorobą Alzheimera, schizo-
frenią  i z innymi zaburzeniami 
psychicznymi lub neurologicz-
nymi – mówi Andrzej Biedul-
ski - kierownik ŚDS PEGAZ. 

- Budynek, w którym mieści się 
ŚDS został przekazany przez 
Wójta Gminy Manowo,  re-
mont kapitalny i zaadoptowa-
nie go do potrzeb i wymagań 
osób niepełnosprawnych został 
sfinansowany ze środków  Za-

chodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie 
- dodaje. 
Działalność PEGAZA w ca-
łości jest finansowana przez 
ZUW w Szczecinie. Dzięki 
czemu świadczone są tu usługi 
dla 26 uczestników. Pomorska 
Fundacja „Jaś i Małgosia rów-
nież przyczynia się do poprawy 
jakości życia podopiecznych  -  
kilka razy w roku są przekazy-

wane dary rzeczowe. 
Ośrodek organizuje podopiecz-
nym m.in. wyjazdy terapeu-
tyczno-krajoznawcze, byli 
m.in. w Berlinie, Stralsundzie, 
Pradze, Kudowej-Zdróju, To-
runiu, Szklarskiej Porębie,  
Zgorzelcu itd. Brali też udział 
w  turnusie  rehabilitacyjnym w  
Ciechocinku.

- Bierzemy udział w  imprezach 
integracyjnych, zabawach oko-
licznościowych, w  przeglądach, 
prezentacjach i kiermaszach 
organizowanych przez inne 
placówki i podmioty – uzupeł-
nia A. Biedulski. - W naszym 
ośrodku czekają na niepełno-

Środowiskowy Dom Samopomocy PEGaZ w Ma-
nowie mieści się przy ulicy Myśliwskiej 1.
Ośrodek czynny jest w godzinach 7-15. Pobyt w 
ośrodku jest bezpłatny. Rodziny osób wymagających 
pomocy zapraszamy do współpracy. Numer kon-
taktowy - kierownik ŚDS PEGaZ andrzej Biedulski 
781 574 371.

Manowo

ŚDS Pegaz ma już 11 lat. 

sprawnych z naszej gminy wy-
kwalifikowani specjaliści (m.in. 
terapeuci zajęciowi, psycholog, 
psychiatra, fizjoterapeuta, pra-
cownik socjalny i inni w razie 
potrzeb), którzy ustalają in-
dywidualny plan wsparcia dla  
każdego uczestnika. Zapew-
niamy  udział w  pracowniach 
terapeutycznych tj.: stolarska, 

plastyczna, krawiecka, sporto-
wa, kulinarna, muzykoterapia, 
choreoterapia, ogrodoterapia. 
Dzięki modelowej współpracy 
z GOPS w Manowie i Wójtem 
Gminy Manowo placówka cały 
czas się rozwija i niesie pomoc 
osobom niepełnosprawnym z 
terenu gminy Manowo. 

Wyszebórz - Policko

Jest dofinansowanie na remont drogi
Remontu doczeka się, około 
3 kilometrowy odcinek drogi 
powiatowej Wyszebórz – 
Policko. 

Przebudowa traktu, obecnie z 
płyt jumbo, ma kosztować 4,8 
mln zł, z czego rządowa dota-
cja to 2,4 mln zł. 
Właśnie kilka dni temu Rząd 
zatwierdził oficjalnie listę 
inwestycji powiatowych i 
gminnych, które otrzymają 
dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. 
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Udało się zorganizować wo-
lontariuszy, ustawiono pusz-
ki stacjonarne w sklepach, 
szkołach i przedszkolach 
na terenie gminy i przede 
wszystkim pozyskano wielu 
sponsorów. 
Sponsorzy to szereg firm z 
regionu powiatu koszaliń-
skiego, mieszkańców Gmi-
ny Manowo i sam Urząd 
Gminy Manowo. 
Przekazali oni bardzo dużą 
ilość przedmiotów i vouche-
rów, które zostały wysta-
wione w ponad dwustu licy-
tacjach w portalu Allegro. 
Wystawione tam przedmio-
ty to ogromna różnorod-
ność, od własnych wyrobów 
naszych mieszkańców po 
sprzęt AGD, vouchery na 
usługi, itp. aż po voucher na 
element placu zabaw o war-
tości 10000 zł! 
Sponsorami byli też sami 
mieszkańcy, którzy poświę-
cili czas i swoje środki na 
pieczenie ciast, żeby prze-
kazać je do sprzedaży w 
trakcie finału. 
I na końcu warto wspomnieć 
o samym sztabie czyli gru-
pie kilkunastu osób, które 
podjęło się samej organi-
zacji i koordynacji działań, 
angażując czas i nierzadko 
pieniądze. 
Sam finał to przecież wynik 
całej pracy, a więc nie tylko 
dzień lub dwa a faktyczne 
kilka tygodni przed samą 

Agnieszka Kondracka
Agnieszka Kowalska Rustica Art.
Akademia Sportu Zryw Kretomino
Anita Płatonienko
Anna Barczak
Anna Kondrat
Anna Mazurek
Anna Stor
Barbara Buluk
Bartek Burkiet
Brygada Motocyklowa Rosnowo
Burgery u Krzycha
Daniel Ditrich
Daniel Królik
Deserowo ewelina Lickiewicz i Marcin 
Magiera

DKTB Sebastian nowakowski
Dorota Woźniakiewicz
elżbieta Machowicz i Radek Suski
era kobiet
ewa Lewandowska
ewa Sztandarska
ewelina Oleksy
ewelina Żmalik-Lisaj 
Friedrichs Polska Spółka z o.o.
Fundacja Mądrzejemy – Bistro w 
koronkach
Fundacja Projekt Kreatywny
GAWeX MeDIA Spółka z o.o.
Grupa nieformalna „Kawałek Podłogi”
Gminny Klub Sportowy Manowo
Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie

Imaginarium Studio Tatuażu
Instalacje Sanitarne, Wod-Kan, C.O., 
Gaz Arkadiusz Pawluch.
Insta-Servis Sp jawna
Izabela Rutkowska
Izabela Stefaniak
Joanna Kamińska
Joanna Konopka
Joanna Minkiewicz
Joanna Wójcik
Kamila Łukawska
Karolina Pietura
Karolina Wrzosek
Kebab u Igi
Klub Seniora w Rosnowie
Koło Gospodyń Wiejskich Babki z jajem

Koło Gospodyń Wiejskich Jagódki 
Wyszewo
Koło Gospodyń Wiejskich Kreatywny 
Babiniec
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktyw-
ności Lokalnej „era Kobiet”
Krystian Łęcki
Krystyna Mazur
Krzysztof Czarnecki
Krzysztof Kuczyński
Kuba Siudowsky Bajertatoo.pl
Kwiaty Znicze Bogumiła Kuczyńska
Lena Andracka

Te osoby, firmy, organizacje i instytucje wsparły tegoroczny finał:

imprezą i długo po niej. 
Licytacje wystawiane przez 
Sztab Rosnowo skończyły 
się 14 lutego, ale przedmio-
ty trzeba spakować, wysłać, 
itd. Całość trzeba rozliczyć, 
podsumować i sporządzić 
sprawozdania i nie zapo-
mnieć o podziękowaniach 
dla tych wszystkich, którzy 
przyłożyli się do całego 
przedsięwzięcia. 

efektem tej pracy, 
współdziałania i hoj-
ności osób praktycznie 
z całej Polski, jest ko-
lejny rekord zebranej 
w czasie finału kwoty. 
44 524,36 zł !!! 

Z czego ponad 17 000 zł ze-
brano do puszek, a pozostała 

kwota pochodzi z licytacji. 
W tym miejscu warto przy-
pomnieć, że niezależnie od 
całej organizacji, przygoto-
wanych atrakcji, sponsorów, 
loterii, itp., to zebrane pie-
niądze zależą od hojności 
nas wszystkich. 
Ta hojność to osoby, które 
wrzucają od kilku groszy 
do kilkuset złotych do pusz-

ki, to upieczenie ciasta do 
sprzedaży, to przekazanie 
swojej pamiątki czy pro-
duktu na licytację. 
Ta hojność to podstawa suk-
cesu, jakim był rekordowy 
finał przebijający kwotą 
nawet te realizowane przed 
pandemią. 
Dodatkowym paliwem 
działań w każdym finale to 

również sytuacje, napędza-
jące całą atmosferę każdego 
finału. 
W tym roku to niewątpliwie 
pojawienie się vouchera o 
dotychczas niespotykanej 
wartości bo aż 10 000 zł i 
przekazanie wygranej w lo-
terii nagrody na rzecz świe-
tlicy. 
Tych „mikro wydarzeń” 

było oczywiście więcej i nie 
sposób wszystkich opisać. 

Całość sprowadza 
się do jednej prawdy, 
że Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy 
będzie grała do końca 
Świata i jeden dzień 
dłużej. 

Gmina Manowo

Rekordowy finał WOŚP 2022

dokończenie ze str 1
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... i nudne nie były! 
Wspólne zajęcia zorgani-
zowały świetlice, szkoły 
oraz Gminna Biblioteka 
Publiczna w Manowie 
wraz z jej filiami. 

W bibliotece w Manowie 
dzieci „budowały relacje z 
innymi ludźmi” w ramach 
zajęć z bajkoterapii. Metoda 
ta pozwala na przezwycię-
żanie leków związanych z 
różnymi sytuacjami na pod-
stawie właściwie dobranego 
tekstu. Bajki terapeutyczne 
pokazują jak sobie radzić 
i przedstawiają wzorce po-
stępowania. 

W Filii w Rosnowie dzieci 
miały możliwość poznać 
historię Pingwina Obie-
żyświata o imieniu Pablo, 
który chciał zamieszkać w 
ciepłym kraju. Dodatko-
wo dowiedziały się wielu 
ciekawostek o zwierzętach 
zamieszkujących rejon Ark-
tyki. W drugiej części za-
jęć samodzielnie wykonały 
pingwina złotoczuba. 
Kolejne zajęcia w Rosno-
wie to zapoznanie z prawem. 
„Nieznajomość prawa szko-
dzi" (łac. Ignorantia iuris 
nocet), to prawie bajka na-
pisana przez Jakuba Skwo-
rza, która wprowadziła 

najmłodszych czytelników 
w świat prawa, nauczyła 
podstawowych pojęć oraz 
pokazała jak wygląda pra-
ca prawnika. Zajęcia były 
doskonałym pretekstem do 
dyskusji z dziećmi na temat 
znaczenia prawa w codzien-
nym życiu.

Natomiast w Filii w Wysze-
wie zainspirowani książką 
„Różowe babeczki” Joanny 
Jagiełło, wcielili się w de-
tektywów i z odnalezionych 
w bibliotece produktów 
przygotowali muffinki. 
W kolejnym tygodniu kró-
lowała pizza. Uczestnicy 

zajęć wysłuchali informacji 
o historii pizzy, a także do-
wiedzieli się kilku ciekawo-
stek o tej potrawie. Począt-
kowo „komponowali” pizzę 
za pomocą kredek, aby póź-
niej przenieść swoją wiedzę 
do kuchni i wspólnie przy-
gotować tą najpopularniej-
szą z włoskich potraw. 
Wszystkie zajęcia realizo-
wane były na podstawie 
książek dostępnych w na-
szych bibliotekach. 

Jolanta Barczyńska-Piekarzewicz
autorkami zdjęć są:

Maria Staciwa
Paulina Gryniewicz
Małgorzata Kowal

Biblioteka w Rosnowie Biblioteka w Manowie

Biblioteka w Wyszewie

Ciekawie było też w Szkole Podstawowej im. 26 Pułku Lot-
nictwa Myśliwskiego w Rosnowie, gdzie dzieci dzięki zakupio-
nym pomocom dydaktycznym z programu #LaboratoriaPrzy-
szłości uczyły się szycia na maszynie krawieckiej, zapoznały 
się z tajnikami wyszywania na papierze (haft matematycz-
ny) oraz "wyszywania półkoralikami" (haft diamentowy). 
Uczestnicy zajęć m.in. uszyli torebki na maszynie, wykonali 
kartki walentynkowe oraz obrazki z półkoralików. 

Dorota Sadowska

Gmina Manowo

Ferie zimowe nie muszą być nudne 

Na pewno nie nudziły się też 
dzieci uczęszczające do świe-
tlic z terenu gminy Manowo.
Przez 2 tygodnie instruktorki 
organizowały dzieciom prze-
różne atrakcje m.in. zajęcia 
plastyczne, kulinarne, spor-
towe, zabawy integracyjne, 
warsztaty kreatywne z Panią 
Ewą Lewandowską oraz nocki 
w świetlicach. 
Odbyły się też dwie wycieczki 
do Koszalina - do parku tram-
polin oraz na kręgle. Dzieci 
odwiedziło również Studio 
Teatralne KRAK-ART z Kra-
kowa, które zaprezentowało 
przedstawienie "Lodowa Kra-
ina". Ponadto w ramach współ-
pracy z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Manowie dzieci 
wzięły udział w zajęciach prze-
prowadzonych w bibliotekach. 
Podziękowania należą się rów-

nież Panu Tomaszowi Mingoć 
-  Komendantowi Straży Gmin-
nej w Manowie za przekazanie 
najważniejszych zagadnień 
dotyczących bezpieczeństwa 
podczas ferii zimowych.



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 
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 Interdy-
scyplinarnego 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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„Dzień Czekolady” obchodzi-
ły dzieci z Przedszkoli 
w Rosnowie i w Boninie. 

Był on połączony z „Dniem 
Pozytywnego Myślenia”. Dzie-
ci poznały cechy osoby opty-
mistycznej i pesymistycznej. 

Określiły sposoby radzenia 
sobie ze smutkiem, jednym z 
nich były czekoladowe zaję-
cia... bo każdy wie, że czeko-

lada przywraca dobry humor, 
a upaćkane buzie i paluszki 
są tym, co przedszkolaki lubią 
najbardziej... 

Kręcenie Bączków w Boninie Dzień Czekolady w Rosnowie i w Boninie
I Mistrzostwa Przedszkolne 
w Kręceniu Bączkiem Mate-
matycznym zorganizowano w  
Przedszkolu Gminnym w Boni-
nie. Konkurs został przeprowa-
dzony w grupie III i IV, osobno 
dla dziewcząt i dla chłopców, w 
dwóch kategoriach wiekowych 
(5 i 6 lat).
Bączek matematyczny, którego 
twórcą jest Andrzej Grabow-
ski ze Szczecinka, to trady-
cyjny drewniany bączek oraz 
różnokolorowe, papierowe 
pierścienie, które spełniają 
rolę liczmanów. Zawody po-
legały na wprawieniu bączka 
w ruch obrotowy i nałożeniu 
jak największej ilości krążków. 
Dzieci nakładały na wirujący 
bączek pierścienie, następnie 
przeliczały je, ustalając w ten 
sposób liczbę punktów. Kręce-
nie bączkiem i nakładanie pier-
ścieni pozwala na przyswajanie 
przez dzieci ciągów liczb natu-

ralnych, wzmacnia sprawność 
manualną i koordynację wzro-
kowo-ruchową.

Gmina Manowo

U naszych milusińskich w przedszkolach

Tradycyjnie jak co roku 
wszystkie dzieci od samego 
rana z niecierpliwością cze-
kały na gościa z białą brodą, 
spoglądały przez okno, na-
słuchiwały "mikołajkowego" 
dzwonka. 

Dzieci były bardzo grzeczne i 
wiedziały, że Mikołaj przyjdzie 
do każdego z nich! 
Oczywiście Mikołaj nie zawiódł 
i w tym roku. Przyjechał i pobył 
z nami troszeczkę. 
Zaproponował dzieciom dużo 

zabaw i konkursów. Pozwolił 
sobie na zrobienie zdjęć z dzieć-
mi, a na zakończenie obdarował 
wszystkich słodkościami. 
Do wspólnych zabaw miko-
łajkowych, zaprosił Teatrzyk 

"Frajda" z Koszalina.

Mikołajki w Przedszkolu Gminnym w Boninie.

Dnia 17 lutego w przedszko-
lu w Boninie odbył się bal 
karnawałowy. 
Dla przedszkolaków jest to 
dzień niezwykły, często wycze-
kiwany przez wiele tygodni. W 
przedszkolu pojawiły się kolo-
rowe postaci znanych bajek i 
nie tylko. Na wyjątkową oka-
zję zaprosili do prowadzenia 

Bal Karnawałowy w Przedszkolu Gminnym w Boninie

balu wodzireja, który zachęcał 
dzieci do tańca z przygotowa-
ną muzyką. Dzieci świetnie się 
bawiły uczestnicząc we wspól-

nych zabawach tanecznych. 
Kiedy czas zabawy dobiegł 
końca dzieci z żalem opuszcza-
ły balową salę.
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Dziewczęta Szkoły Podsta-
wowej w Boninie mogą ko-
rzystać z zawartości Różowej 
Skrzyneczki, która znajduje 
się w damskiej toalecie. 

W razie konieczności uczenni-
ce szkoły mają stały dostęp do 
niezbędnych artykułów higie-
nicznych. 
Różowa skrzyneczka to ogól-
nopolski projekt, którego ce-

lem jest walka z wykluczeniem 
i tabu menstruacyjnym oraz 
ułatwienie dostępu do środków 
higieny osobistej podczas men-
struacji. Idea jest prosta - w 
miejscach ogólnodostępnych 
umieszcza się specjalnie ozna-
czoną skrzynkę zawierającą 
środki higieny, z których - w 
nagłych przypadkach - mogą 
skorzystać kobiety. 
Oprócz sytuacji tzw. "awaryj-

nych", skrzyneczka ma także 
pomóc kobietom, które mają 
utrudniony dostęp do tego typu 
środków. Akcji przyświeca za-
sada: "Weź, jeśli potrzebujesz, 
zostaw jeśli masz nadmiar". 
To inicjatywa Samorządu 
Szkolnego, która nie udałaby 
się bez wsparcia finansowego 
Rady Rodziców.

Maja Nowak z kl. I zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „Unicef- Marzenia dzieci świata. Magiczne ptaki”, a Julia 
Michalska- I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 

„Miś pluszowy” .

Bonin
Sukcesy uczennic klasy I!

Bonin 

Różowa Skrzyneczka dostępna 
dla dziewcząt 

Na terenie Szkoły  Pod-
stawowej w Manowie już 
od listopada trwała akcja 
zbiórki żywności na Paczkę 
dla Seniora. 

Udało się uzbierać sporą ilość 
żywności, tak że można było 

zrobić 9 paczek świątecznych. 
Klaudia i Kasia - wolontariusz-
ki SK Caritas razem z opie-
kunką popakowały paczki i do 
każdej z nich dołączyły ręcznie 
zrobione kartki z  życzeniami 
świątecznymi od dzieci, rodzi-
ców i nauczycieli.

9 grudnia 2 paczki trafiły do 
Wyszeborza, 1 do Bonina, a 7 
otrzymali seniorzy w Mano-
wie.
Wszyscy byli bardzo wzruszeni, 
że najmłodsi pamiętają o nich. 

Opiekun SK Caritas  
Dorota Stankiewicz

Manowo

Pamiętajmy, dobro wraca, 
więc warto pomagać!

Walentynki w tym roku mia-
ły zupełnie inny przebieg. 

W szkole byli tylko najmłodsi 
uczniowie, dlatego członko-
wie SK PCK – klasa IV , aby 
radośnie przywitać starszych 
kolegów, stworzyła plakaty, 
nawiązujące do tego dnia. Ich 
dzieła promują radość, przy-
jaźń, dobro i wiele innych 
wartości. Radość jest najprzy-
jemniejszym momentem na-
szego życia. Dzięki poczuciu 
radości czujemy się spełnieni 
i szczęśliwi. Radość nadaje 
naszemu życiu sens.  W takich 
nastrojach czekamy na powrót 

„starszaków”. 
Klasa IV oraz opiekunowie koła

Rosnowo
Miły powrót do nauki stacjonarnej

Rosnowo

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
5 grudnia na całym świecie 
obchodzony jest Międzyna-
rodowy Dzień Wolontariusza. 

Samo słowo „wolontariusz”, 
czyli łaciński voluntarius, ozna-
cza dobrowolny, ochotniczy. 
Zaangażowanie wolontariusza 
jest zatem dobrowolne i wy-
nika z jego woli, a nie z jakiś 
norm czy nakazów. Może być 
to działanie indywidualne lub 
aktywność profesjonalnie zor-
ganizowana w ramach grupy. 
Podstawową cechą, która różni 
wolontariusza od pracownika 
otrzymującego wynagrodzenie, 
jest motywacja wolna od zara-
biania pieniędzy. Wolontariu-
sze pytani właśnie o motywy 
swoich działań, odpowiadają, 
że każdy by tak postąpił na ich 
miejscu, że trzeba umieć dzie-
lić się swoim czasem i umiejęt-
nościami, a przede wszystkim 
sobą.
Krajem, w którym najwięcej 
ludzi dobrowolnie angażuje się 
w pracę na rzecz innych osób i 
różnych instytucji społecznych, 
jest Norwegia. 
Prawie połowa mieszkańców 
udziela się tam społecznie w 
domach dziecka, hospicjach, 
szpitalach, punktach chary-
tatywnych, schroniskach dla 
zwierząt, stowarzyszeniach, 
fundacjach i organizacjach po-
zarządowych.
W Polsce potrzebującym ro-

dakom dobrowolnie pomaga 
już niemal 11 milionów osób, 
czyli co trzeci mieszkaniec na-
szego kraju. Można już mówić 
o prawdziwym trendzie, któ-
ry dodatkowo wzmaga się w 
okresie świątecznym. 
Wtedy właśnie wolontariusze 
ofiarowują bezinteresownie 
swój czas, umiejętności, a nie-
rzadko i pieniądze. 
Tacy są również uczniowie na-
szej szkoły, zrzeszeni w szkol-

nym kole PCK oraz sympatycy 
wolontariatu. 
Od kilku lat współpracują z 
koszalińskim hospicjum w 
różnych formach (zbiórki, czy-
tanie książek podopiecznym, 
rozmowy, wykonywanie prac 
plastycznych, itp.), wspoma-
gają karmą schroniska dla 
zwierząt, organizują zbiórkę 
żywności dla seniorów z naszej 
gminy, uczestniczą w akcjach 
koszalińskiego PCK, są wolon-

tariuszami WOŚP.
W tym roku kulminacja ob-
chodów tego dnia odbyła się 
3 grudnia. Szkołę w tym dniu 
odwiedzili Pan Krzysztof 
Wróblewski - Prezes PCK Ko-
szalin oraz wieloletni wolon-
tariusz Bernard Krupski, pan. 
Panowie spotkali się z  klasami 
VII i VIII,  opowiedzieli o for-
mach niesienia pomocy, odpo-
wiedzieli na pytania. 
Uczniowie wszystkich klas 
wykonali tematyczne plakaty, 
ilustrujące ideę wolontariatu. 
Na holach znalazły się przy-
gotowane przez członków SK 
PCK i SU informacje o histo-
rii wolontariatu, fundacjach i 
organizacjach humanitarnych, 
działających w naszym kraju. 
Zakończyliśmy  zbiórki darów 
w ramach „Szlachetnej paczki” 
oraz karmy dla zwierząt, prze-
bywających w schronisku w 
gminie Manowo.
W imieniu organizatorów ser-
decznie dziękujemy za ogrom-
ne zaangażowanie uczniów, 
rodziców i nauczycieli oraz 
pracowników naszej szkoły.

„Ważny jest rodzaj pomocy, 
którą się oferuje, ale jeszcze 

ważniejsze od tego jest serce, 
z jakim tej pomocy się udziela.” 

Jan Paweł II

organizatorzy:
Dorota Woźniakiewicz

Małgorzata Bedryjowska
Elżbieta Madejek

członkowie SK PCK (klasa VIII b)
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Sztafeta Pokoleń to projekt 
dwóch Klubów Sportowych: 
UKS Grad Polanów i UKS 
Lotnik Rosnowo mający 
na celu zaangażowanie 
pokolenia 50+ w aktywi-
zację młodszego pokolenia 

- dzieci i młodzieży poprzez 
włączenie ich w atrakcyjne 
zajęcia strzeleckie, szachowe, 
gier planszowych, kreatywne 
(ekokreatywność i mode-
larstwo) oraz aktywności 
fizycznej (gimnastyka i eko-
turystyka).

Podsumowaniem projektu bę-

dzie zorganizowanie zawodów/ 
turniejów/, wystaw pozwalają-
cych zaprezentować aktywność 
uczestników oraz wspólny wy-
jazd uczestników projektu po-
wiązany z udziałem w warszta-
tach ekologicznych.
Dodatkowymi celami niższe-
go rzędu jest wsparcie rodzin 
poprzez pogłębianie więzi po-
koleniowych, zwiększanie ak-
tywności obywatelskiej wśród 
osób młodych i seniorów po-
przez włączenie ich w działal-
ność Klubów, promowanie po-
staw proekologicznych wśród 
odbiorców projektu, podtrzy-

mywanie tradycji narodowej 
przez działania grupy modelar-
skiej i wystawę jej prac.
Ideą projektu jest uczestnicze-
nie w zajęciach par uczestni-
ków senior - junior na zasadzie 
wspierania młodych ludzi przez 
osoby z większym doświadcze-
niem, ale też wzajemne pozna-
wanie sposobu myślenia.
Starsi uczestnicy pełnią rolę 
mentorów dla młodszych part-
nerów, młodsi zarażają star-
szych aktywnością i potrzebą 
poznawania świata. W czasie 
zajęć wspomagają kształto-
wać takie cechy u młodszych 

uczestników jak odpowiedzial-
ność i bezpieczeństwo (strze-
lectwo), umiejętność współpra-
cy i cierpliwość (modelarstwo), 
umiejętność radzenia sobie z 
emocjami i porażkami, szacun-
ku do rywala i zasad fair play 
(gry planszowe/szachy). 
Zdobyte umiejętności podnio-
są poczucie własnej wartości 
u uczestników co ułatwi im 
angażowanie się w dalszą dzia-
łalność Klubów. 
Zajęcia prowadzone będą rów-
nolegle dla grup z Polanowa i 
Rosnowa, w każdej miejsco-
wości po 5 w/w grup. 

Sprawdzianem efektywności 
projektu i włączenia uczest-
ników do życia społecznego 
swoich miejscowości będą 
przygotowane przez uczestni-
ków imprezy dla społeczności 
lokalnych: 2 turnieje strze-
leckie, 2 turnieje szachowe, 2 
turnieje gier planszowych i 2 
wystawy prac grupy ekokre-
atywności/ modelarskiej. 
Każde z tych wydarzeń będzie 
również okazją do spotkania i 
wymiany doświadczeń uczest-
ników.
Efektem długofalowym pro-
jektu ma być zaangażowanie 

nowych osób w działalność 
Klubów (utworzenie sekcji se-
niorów) jak i wzmocnienie po-
tencjału Klubów poprzez włą-
czenie seniorów w działalność 
organizacyjną (przygotowywa-
nie turniejów, wystaw, udział w 
kolejnych projektach). 
Będzie to rozszerzenie działal-
ności obu Klubów, które do tej 
pory skupiały się wyłącznie na 
działaniach dla uczniów szkół 
z Polanowa i Rosnowa.   

Promocja projektu NOWE FIO 
– Magdalena Olejnik

Rusza Sztafeta Pokoleń

Karnawał -  czas zabaw, bali, pochodów noworocznych trwa. Nie organizujemy zabawy, ale chcemy zaakcentować ten weso-
ły okres również w szkole.  W dniu 21 stycznia 2022 roku uczniowie klas młodszych  założyli  nie tylko maski higieniczne, 
ale również maski karnawałowe. Większość zrobiona była własnoręcznie z rodzicami  w domu.  To prawdziwe dzieła sztuki. 
Wyróżniliśmy najciekawsze, ale każdy uczeń otrzymał nagrodę za udział w tym szkolnym konkursie.  
Dziękujemy za pomysłowość i  zaangażowanie w akcję przygotowaną przez wychowawców klas 1 – 3.    Wychowawcy klas I-III

Rosnowo

Maski karnawałowe


