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21 marca 2022 r. świętowaliśmy 
pierwszy Dzień Wiosny. Na jej 
poszukiwanie wyruszyły dzieci 
ze szkół i przedszkoli z terenu 
gminy Manowo. 

Przypomnijmy: wiosna to czas 
przebudzenia roślin i ich wege-

tacji, wydłużania się dni i coraz 
wyższych temperatur. Rozróż-
niamy różne rodzaje wiosny. Ta 
astronomiczna przyszła w mo-
mencie, w którym Słońce osiągnę-
ło punkt równonocy wiosennej, 
zwany punktem Barana. Dokład-
nie nastąpiło to 20 marca o godzi-

nie 16:33. Oznacza to, że od tego 
momentu dni będą coraz dłuższe, a 
noce coraz krótsze aż do przesile-
nia letniego (21 czerwca). Wiosna 
kalendarzowa zawsze przypada w 
ten sam dzień - 21 marca. Potrwa 
do czerwca. Wiosna termiczna 
jest związana z temperaturą po-

wietrza. Jest to okres, w którym 
średnie dobowe temperatury po-
wietrza wahają się pomiędzy 5 
a 15 stopniami C. Mamy jeszcze 
wiosnę fenologiczną. Ta pora za-
czyna się gdy rośliny rozpoczy-
nają wegetację, kwitną krokusy i 
przebiśniegi.

Jan Prus
Przewodniczący 

Rady Gminy Manowo

Roman Kłosowski
Wójt 

Gminy Manowo
To nie był prima aprilis, lecz naj-
prawdziwsza lekcja polskiego 
w klasie 8b w SP w Boninie. 

1 kwietnia 2022 roku uczniowie prze-
nieśli się w czasie do starożytnego 
Rzymu i przygotowali gazetę, tema-
tycznie związaną z omówioną właśnie 
na lekcjach języka polskiego powie-

ścią Henryka Sienkiewicza "Quo va-
dis". W zaprezentowanych pracach 
nie mogło zabraknąć nawiązań do 
najważniejszych wydarzeń: śmierci 
małej Augusty, twórczości Nerona, 
podpalenia Rzymu, nieuzasadnionych 
oskarżeń pod adresem chrześcijan czy 
ślubu Ligii i Winicjusza.

Gdyby w czasach Nerona 
wydawano gazety…

Czy Koszalin 
przejmie 
Kretomino?To już Wiosna!

Czytaj str 6

Już ponad rok trwa batalia o 
zachowanie sołectwa Kretomino 
w granicach gminy Manowo. 
Od ponad miesiąca mamy kolej-
ną jej odsłonę. 

Pomimo wyniku konsultacji spo-
łecznych oraz protestu mieszkańców 
Kretomina, proces przejmowania tej 
miejscowości przez miasto Koszalin 
nie został zatrzymany. Rada Miej-
ska w Koszalinie podjęłą kolejną 
uchwałę w tej sprawie... 
Aż 98 procent biorących udział w 
konsultacjach społecznych w sołec-
twie Kretomino, opowiedziało się 
przeciwko włączeniu go w granice 
administracyjne Koszalina. 
W pełni demokratyczny wynik kon-
sultacji, w których udział wzięło aż 
60 procent społeczności, jest jedno-
znaczny: mieszkańcy nie chcą do 
Koszalina. 
Wymowę konsultacji wzmocnił pro-
test, w pierwszy piątek marca, na 
przejściu przez drogę krajową nr 11. 
W proteście wzięło udział około 60 
osób. Przyszli nie tylko miejscowi, 
ale także mieszkańcy gminy Mano-
wo oraz Koszalina. 
Ruch pojazdów został zakorkowany 
od głównego wejścia na cmentarz 
komunalny w Koszalinie aż prawie 
do Bonina. 

Czytaj str 3

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy, aby ten czas był dla was pełen 

pokoju i wiary
oraz stał się źródłem radości 

i wzajemnej życzliwości.
Niech Zmartwychwstanie da siłę w pokonywaniu

codziennych trudności i pozwoli z ufnością
patrzeć w przyszłość.

Życzymy radosnego, wiosennego nastroju 
oraz serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół.
Wesołego Alleluja!



Gmina Manowo

2 Ważne sprawy  www.manowo.pl

Straż Gminna w Manowie  informuje mieszkań-
ców,  że w związku z nadejściem wiosny i  wy-
konywaniem  prac porządkowych na terenach 
nieruchomości  zabrania się:
Wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów 
jak również wszystkiego co jest związane z prowadzonymi 
pracami porządkowymi na terenach zabudowanych, dział-
kach i ogrodach.
Zabronione jest również rozniecanie ognia oraz palenie 
tytoniu na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obsza-
rze łąk, torfowisk i  wrzosowisk,  jak również w odległo-
ści mniejszej niż 100 metrów od nich poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu, z wyjątkiem miejsc na drogach 
utwardzonych i miejsc wyznaczonych pobytu ludzi. 
Jeżeli ktoś wypala trawy, słomę  lub pozostałości roślinne 
na polach w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabu-
dowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub 
stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu dro-
gowym,  a także  bez zapewnienia stałego nadzoru podlega 
ukaraniu.  Jak również ten, kto w inny sposób nieostrożnie 
obchodzi się z ogniem oraz pozostawia małoletniego do lat 
siedmiu w okolicznościach,  w których istnieje prawdopo-
dobieństwo wzniecenia przez niego pożaru.
Należy pamiętać, że kto w razie pożaru nie dopełnia obo-
wiązku określonego w przepisach o ochronie przeciwpoża-
rowej w postaci:

- niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w 
strefie zagrożenia oraz centrum powiadamiania ratunko-
wego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo innych 
uprawnionych organów,

- podporządkowania się zarządzeniu kierującego działaniem 
ratowniczym,

- udzielania niezbędnej pomocy kierującemu działaniem ra-
towniczym, na jego żądanie, podlega karze aresztu, grzyw-
ny albo karze nagany.
Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań 
ratowniczych, a w szczególności utrudnia dojazd do obiek-
tów zagrożonych jednostkom ochrony przeciwpożarowej, 
prowadzącym działania ratownicze.
Należy zdawać sobie sprawę, że jeżeli w wyniku podpale-
nia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie 
utraty zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mie-
nia wielkich rozmiarów, wtedy  osoba, która jest odpowie-
dzialna za zdarzenie może polegać karze pozbawienia wol-
ności zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Karnym.  
Dodatkowo sprawcy grożą dotkliwe kary, które nałożyć 
może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Podobnie,  za świadome wypalanie gruntów rolnych.

StRAŻ GMiNNA
INfoRMuJe
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1 kwietnia br. ruszył 
nabór wniosków o przy-
znanie pomocy finansowej 
z budżetu państwa na re-
alizację celów statutowych 
Kół Gospodyń Wiejskich.

Pomoc finansowa powinna 
być przeznaczona na reali-
zację celów statutowych 
Koła Gospodyń Wiejskich, 
związanych w szczególno-
ści z:

* prowadzeniem działalności 
społeczno-wychowawczej 
i oświatowo-kulturalnej w 
środowiskach wiejskich; 

* prowadzeniem działalności 
na rzecz wszechstronnego 
rozwoju obszarów wiej-
skich; 

* wsparciem rozwoju przed-
siębiorczości kobiet; 

* inicjowaniem i prowa-
dzeniem działań na rzecz 
poprawy warunków życia i 
pracy kobiet na wsi; 

* upowszechnianiem i roz-
wijaniem form współdziała-
nia, gospodarowania i racjo-
nalnych metod prowadzenia 
gospodarstw domowych; 

* reprezentowaniem inte-
resów środowiska kobiet 
wiejskich wobec organów 
administracji publicznej; 

* rozwijaniem kultury ludo-
wej, w tym w szczególności 
kultury lokalnej i regional-
nej. 
Koła Gospodyń Wiejskich 
mogą ubiegać się o przy-
znanie pomocy finansowej 
z budżetu państwa raz w  
roku.
Od roku 2021 roku kwoty 
pomocy finansowej zostały 
zwiększone o 2 tys. zł i wy-
noszą:

* 5 tysięcy złotych dla Kół 
Gospodyń Wiejskich liczą-
cych do 30 członków, 

* 6 tysięcy złotych dla Kół 
Gospodyń Wiejskich liczą-
cych od 31 do 75 członków, 

* 7 tysięcy złotych dla Kół 
Gospodyń Wiejskich liczą-
cych ponad 75 członków. 

Wnioski przyjmowane będą 
w powiatowych biurach 
Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa od 
1 kwietnia do 30 września.

Od kilku tygodni gościmy 
na naszym terenie uchodź-
ców z Ukrainy. 

Pod koniec marca na terenie 
gminy przebywały 132 oso-
by. Liczba ta jest zmienna, 
bo wiele osób przyjeżdża i 

wyjeżdża. W szczytowym 
momencie było ich nawet 
168. Najwięcej uchodźców 
przebywa na terenie Strzel-
nicy w Manowie oraz w 
Wiewiórowie. Do szkoły w 
Rosnowie chodzi już sze-
ścioro dzieci.

Na stronie internetowej urzę-
du https://manowo.pl/strona/
imgw-pib-burza-vademe-
cum-zachowan umieszczane 
są informacje, które mogą 
być przydatne dla Polaków i 
dla Ukraińców. Zapraszamy 
do lektury.

Nabór wniosków na dofi-
nansowanie zadań związa-
nych z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest w 
2022 roku !!
Urząd Gminy Manowo in-
formuje o możliwości uzy-
skania dofinansowania do 
demontażu, transportu i 
utylizacji wyrobów zawie-
rających azbest, do 100% 
kosztów wartości zadania.
Realizacja zadania moż-
liwa będzie po uzyskaniu 
dofinansowana ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szcze-
cinie.
O dofinansowanie mogą 
ubiegać się jednostki samo-
rządu terytorialnego, związ-
ki międzygminne, osoby 
fizyczne, jednostki sektora 
finansów publicznych, fun-
dacje, kościoły i związki 
wyznaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie 
mieszkaniowe, Rodzinne 
Ogrody Działkowe.
Warunkiem uzyskania do-
finansowania jest złożenie 
kompletnego wniosku o do-
finansowanie wraz z załącz-
nikami tj.:
a. akt notarialny nierucho-
mości lub inny dokument 
potwierdzający tytuł praw-

ny do obiektu budowla-
nego, z którego będą usu-
wane wyroby zawierające 
azbest. W przypadku, gdy 
do obiektu budowlanego 
tytuł prawny posiada wię-
cej niż jedna osoba, należy 
dołączyć zgodę wszystkich 
osób na wykonanie prac 
związanych z demontażem 
i unieszkodliwieniem wy-
robów zawierających azbest, 
a w przypadku wspólnoty 
mieszkaniowej – uchwałę 
wspólnoty,
b. kolorowe zdjęcia budyn-
ku z widocznym pokryciem 
zawierającym azbest lub 
kolorowe zdjęcia miejsca 
złożenia materiału zawiera-
jącego azbest, z opisem za-
wierającym dokładny adres,
c. potwierdzone zgłosze-
nie prac budowlanych w 
Starostwie Powiatowym w 
Koszalinie (jeżeli jest wy-
magane).
Dofinansowanie obejmuje 
wyłącznie zinwentaryzo-
wane wyroby zawierające 
azbest.
Dofinansowanie nie obej-
muje kosztów zakupu i wy-
konania nowego pokrycia 
dachowego.
Planowany termin prowa-
dzenia prac związanych z 
demontażem, transportem 
i utylizacją azbestu lipiec - 
wrzesień 2022 r.
Wnioski należy składać w 
Urzędzie Gminy Manowo w 
terminie do dnia 30 kwiet-
nia 2022 r.
Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr tel. 
94 318 32 21, 94 318 31 49.

Gmina Manowo
Złoż wniosek 
na dofinansowanie

Pomoc finansowa 
dla Kół Gospodyń Wiejskich

Gmina Manowo otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 
345.700 zł w konkursie gran-
towym „Wsparcie dzieci 
z rodzin popeegerowskich 
w rozwoju cyfrowym – 
Granty PPGR”.

Dofinansowanie jest w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 2020 
Oś V Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia- RE-
ACT-EU działanie 5.1 Rozwój 

cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagro-
żenia. 
W ramach projektu gmina zaku-
pi sprzęt komputerowy dla 136 
mieszkańców Gminy Manowo, 
którzy spełniali założenia pro-
gramu.
Głównym celem projektu 
jest wsparcie rodzin popege-
erowskich z dziećmi w zakresie 
dostępu do sprzętu komputero-
wego oraz dostępu do Internetu. 
Gmina na początku maja ogłosi 
postępowanie przetargowe na 
dostawę tego sprzętu. Najbar-
dziej prawdopodobnym termi-
nem przekazania dla granto-
biorców jest okres wakacyjny.

„Sfinansowano w ramach reak-
cji Unii na pandemię COVID 

– 19”

Gmina Manowo
Przeciwko cyfrowemu wykluczeniu
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Na zabytkowej Koszaliń-
skiej Kolei Wąskotorowej 
trwają przygotowania 
do sezonu, prace przy 
taborze oraz na szlaku do 
Rosnowa. 

W 2022 roku planujemy 
wymianę aż 1500 podkła-
dów na kilku odcinkach to-
rowiska, w tym: km 10,052 
do 10,540 - wymiana oko-
ło 700 szt. podkładów, km 
10,995 do 11,300 wymiana 
około 400 szt. podkładów, 
km 7,920 do 8,220 wymia-

na około 400 szt. podkładów 
oraz szyn i przytwierdzeń a 
także wymianę podsypki na 
tłuczniową wraz z odtwo-
rzeniem rowów odwadnia-
jących na długości 180 m.
W poniedziałek 28 marca 
rozpoczął się remont toro-
wiska w okolicach wsi Ma-
nowo. Prace obejmują odci-
nek 120 metrów torowiska a 
także naprawę a właściwie 
odbudowę zniszczonego 
przejazdu polnego dla sa-
mochodów. Prace wykonują 
członkowie Towarzystwa 

Koszalińskiej Kolei Wąsko-
torowej.

- To, czy uda się wykonać 
ambitne plany remontowe, 
będzie również zależało 
od podatników i ich woli 
wsparcia Koszalińskiej 
Kolei Wąskotorowej w 
ramach tzw. 1%. Dlatego 
prosimy, przy rozliczeniach 
PIT pamiętajcie również o 
zabytkowej koszalińskiej 
wąskotorówce. Nasz KRS: 
0000244589 – mówi An-
drzej Kisiel z TKKW.

Manowo – Rosnowo

Ruszył remont torowiska

Gmina Manowo

Ciągle realizujemy inwestycje

Podczas marcowej sesji 
Rady Gminy Manowo, 
wójt – Roman Kłosowski 
poinformował o realizacji 
inwestycji drogowych.

W ostatnim czasie na terenie 
gminy wybudowane zostało 
około 2 300 metrów nowych 
dróg szutrowych. Między 
innymi powstała droga 
nad kanałem w Rosnowie 
(alternatywna do drogi po-
wiatowej). Poprawiliśmy 
nawierzchnię drogi do pose-
sji 47 bc i 68c w Wyszewie. 
Także w Manowie zostały 
wykonane nawierzchnie ulic 
Leśnej i Jeżynowej. Z kolei 
w Cewlinie zrobione zostały 
Akacjowa i Wiejska.
Do zrobienia zostały niektó-
re odcinki w Wyszewie oraz 
w Kopaninie.
- Problemem są bardzo suche 
nawierzchnie, które nie dają 
się zawibrować i zagęścić. 
To hamuje roboty drogowe 
– informował Wójt.
Gmina planuje też inne in-
westycje. Niebawem płyty 
jumbo zostaną położone w 
Jagielnie i Grzybniczce, a 
o nowe odcinki kanalizacji 
wzbogacą się: Bonin, Ma-
nowo, Rosnowo i Jagielno. 
Oprócz tego w wielu miej-
scowościach zostanie wyko-
nane oświetlenie.

Droga w Rosnowie

Ulica Leśna w Manowie

Cewlino

Wyszewo

dokończenie ze str 1

- Gdyby zastosowano się 
do demokratycznych roz-
strzygnięć, to protestu by 
nie było. Skoro 60 procent 
mieszkańców Kretomina 
wzięło udział w konsul-
tacjach społecznych i 95 
procent z nich powiedziało 
stanowcze „nie” łączeniu z 
Koszalinem, to sprawa po-
winna być zakończona. A 
tymczasem wszystko wska-
zuje na to, że będzie wbrew 
woli mieszkańców. To nie 
jest demokracja – mówili 
uczestnicy protestu.
Niestety, nie robi to żadne-
go wrażenia na władzach 
Koszalina. W tamtejszym 
ratuszu odbyła się nadzwy-

czajna sesja Rady Miejskiej 
w Koszalinie, na której 
podjęta została uchwała w 
sprawie wystąpienia z wnio-
skiem do ministra spraw we-
wnętrznych i administracji 
o zmianę granic Koszalina. 
Za przyjęciem uchwały gło-
sowali radni klubu Prawa i 
Sprawiedliwości, Wspólne-
go Koszalina oraz radni nie-
zrzeszeni. Przeciw byli radni 
Koalicji Obywatelskiej.
Jeśli dojdzie do przejęcia 
sołectwa Kretomino, to we-
dług szacunkowych danych 
Gmina Manowo straci 14 
procent mieszkańców i aż 
23 procent dochodów wła-
snych. 
Tuż przed sesją nadzwy-

czajną Prezydent Koszalina 
poinformował, że podpisał 
porozumienia z wójtami 
gmin Manowo, Biesiekierz 
i Będzino, zakładające moż-
liwość rekompensaty finan-
sowej za utracone sołectwa. 
Mimo to wszyscy wójtowie 
podkreślą, że są przeciw-
ni pomysłowi wchłonięcia 
przez Koszalin należących 
do nich sołectw.
Nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy się, że jeśli dojdzie 
do połączenia i do wypłaty 
ewentualnych rekompensat 
po utracie Kretomina, to 
cała kwota uzyskana z tego 
tytułu przeznaczona zosta-
nie na inwestycje w miej-
scowości Manowo.

Kretomino

Czy przejęcie 
jest przesądzone?

Fot. Jarosław Krzyżan
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Wielkanocne kartki świąteczne

Rosnowo
Po prawej Światowy Dzień 
Sportu w Rosnowie. Z oka-
zji tego święta świetliczaki 
wzięły udział w sportowych 
konkurencjach. Nagrodą za 
I miejsca były śmigusowe 
jajka. 

Po lewej: zajęcia plastycz-
ne w Rosnowie, podczas 
których dzieci wykonały 
bociany z papieru, rolki od 
papieru i makaronu.

Wielkimi krokami zbliża 
się Wielkanoc, więc naj-
wyższy czas wysłać życze-
nia świąteczne do rodziny 
i najbliższych przyjaciół. 

Największą radość sprawia-
ją kartki świąteczne wyko-
nane własnoręcznie. Dzieci 
ze świetlic gminy Manowo 
przygotowały już swoje 
kartki wielkanocne. 
Oto one wraz z wykonaw-
cami: 

Po prawej: świetlica w Manowie.
Poniżej: świetlica w Grzybnicy

Świetlica w Wyszewie Świetlica w Wyszeborzu

Świetlica w Rosnowie

Z życia świetlic
Wiele dzieje się w świetli-
cach podległych Gminne-
mu Ośrodkowi Kultury 
w Wyszewie. 

Podczas świetlicowych 
zajęć dzieci doskonale się 
bawią, a jednocześnie wie-
le się uczą. Poznają tajniki 
kulinariów, uczestniczą w 
zajęciach sportowych oraz 
wykonują przedmioty arty-
styczne. 

Grzybnica: gruszkowe niebo - zajęcia kulinarne.

Wyszebórz
Powyżej wiosennie w Wy-
szeborzu...
Podczas zajęć świetliczaki 
wykonały kolorowe obraz-
ki przedstawiające bukiet 
krokusów, ozdobiły motyle 
oraz posadziły bratki przed 
świetlicą.
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W Przedszkolu Gminnym 
w Boninie przeprowa-
dzony został konkurs 
recytatorski "Podróże po 
Polsce". 

Do konkursu przystąpiła 
grupa 17 dzieci. 

Zajęte miejsca:  
I miejsce: Dawid i Kamil 
Mazurek, Amelka Ry-
kiel, Julitka Czesnowska 
II miejsce: Michasia i 
Martynka Rzelek, Zosia 
Gładysz, Szymon Walen-
dowski, Amelka Pacyk, 
Marysia i Piotr Otkała,  

III miejsce: Szymon Terka, 
Zuzia Wdowiak, Oliwia 
Skowrońska, Szymon Naro-
dzonek, Amelka Masznicz i 
Zosia Okuniewicz. 
Za organizację konkursu 
odpowiedzialne były: Rena-
ta Pietras-Pacynko i Marta 
Dominikowska.

Bonin

Konkurs recytatorski 
„Podróże po Polsce”

23 marca przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Boninie z radością świętowały Powitanie Wiosny. 
Z tej okazji przedszkolaki wykonały sałatki owocowe. Każdy przedszkolak poczuł się jak prawdziwy 
kucharz – przygotowywał i kroił owoce na kawałki. Sałatki wykonane na grupach były przepyszne i 
szybko znikały.

Rosnowo

Tłusty Czwartek

Szkolne Koło CARITAS przy Szkole Podstawowej w Manowie 4 marca 2022 roku zorganizowało 
sprzedaż ciast. Wolontariusze i rodzice przygotowali ciasta a klientami byli uczniowie i nauczyciele 
szkoły. Dzięki pomocy wszystkich zebrano 805,50 zł, które zostały przelane na konto CARITAS- 
POMOC DLA UKRAINY. 
Wszystkim dziękujemy.

Manowo

Na pomoc ukrainie

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, 
a Bartkowa uwierzyła, tłustych pączków 
nasmażyła” - mówi staropolskie przysłowie. 

Istnieją w naszym kraju różne tradycje i zwy-
czaje, które są ciągle żywe i stale kultywowa-
ne. Jednym z nich jest "tłusty czwartek", a nie-
odzownym jego akcentem są pączki, faworki 
i inne pyszne wypieki. Aby tej wielowiekowej 
polskiej tradycji stało się zadość, dzieci z klasy 
pierwszej uczestniczyły w  wypiekaniu fawor-
ków. Obserwowały jak, i z jakich składników 
przygotowuje się ciasto, a następnie mali ku-
charze sami wycinali i przekładali rozwałkowa-
ne ciasto. Pani kucharka zajęła się smażeniem. 
Mniam, mniam, ale pyszne! Bardzo dobrze, że 
radość  własnoręcznego przygotowania splata 
się z przyjemnością smakowania. Myślimy, że 
ten stary zwyczaj ma szansę na dobre zadomo-
wić się w  naszej szkole. 
Przeprowadzenie akcji możliwe było dzięki za-
kupionemu sprzętowi w ramach programu #La-
boratoriaPrzyszłości#               Renata Woroch

Bonin

Sałatki owocowe

4 kwietnia, w Przedszkolu Gminnym w Boninie, obchodzili Międzynarodowy Dzień Marchewki. Celem 
tego dnia było promowanie spożywania warzyw, poszerzanie wiedzy na temat marchwi, jej odmian, 
budowy, potraw jakie możemy z niej przyżądzić, a także doskonalenie umiejętności pracy w grupie. 
Dzieci brały udział w licznych zabawach muzycznych, ruchowych oraz plastycznych przygotowanych 
przez nauczycieli, z marchewką jako główną bohaterką dnia.

Bonin

Międzynarodowy Dzień Marchewki
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- sekretariat
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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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21 marca 2022 to nie tylko Pierwszy Dzień Wiosny. To także Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli Świa-
towy Dzień Osób z Zespołem Downa. W Przedszkolu Samorządowym w Rosnowie dzieci ze wszyst-
kich grup propagowały tą akcję zakładając kolorowe skarpetki nie do pary. W ten sposób okazując 
symboliczne wsparcie osobom dotkniętym tym zespołem, kształtowały również postawę empatii i 
tolerancji do każdego człowieka.

21 marca 2022 roku 
dzieci ze wszystkich grup 
Przedszkola Samorządo-
wego w Rosnowie świę-
towały Pierwszy Dzień 
Wiosny.  

Tego dnia nie tylko dzieci, 
ale również Panie ubrały 

się na zielono, aby powitać 
tak długo oczekiwaną porę 
roku. 
Od samego rana organizo-
wane były różnorodne za-
bawy. 
Na najmłodszych w gru-
pie „Krasnoludki” cze-
kał list od Pani Wiosny  

z zadaniami i zagadkami do 
wykonania. Grupa „Smerfy” 
i „Tygryski” wykonały wio-
senne prace plastyczne oraz 
banery,  natomiast dzieci z 
grupy „Gumisie” stworzyły 
wymarzoną, kolorową Pa-
nią Wiosnę. 
Na koniec wszystkie grupy 

wyszły na spacer szukając 
pierwszych oznak wiosny. 
Dzięki sprzyjającej pogo-
dzie oczywiście znaleźli 
kiełkujące kwiatki, pąki na 
gałązkach, pierwsze lata-
jące owady oraz mogły się 
wsłuchać w piękne koncer-
ty ptaków. 

***
Pierwszy Dzień Wiosny z 
radością witały także przed-
szkolaki z Gminnego Przed-
szkola w Boninie. 
Dla nich była to doskona-
ła okazja, aby uzmysłowić 
bogactwo, które niesie ze 
sobą budząca się do życia 
przyroda. 
W każdej grupie dzień roz-
począł się od zabaw zwią-
zanych z porami roku. 
Dzieci śpiewały piosen-
ki, rozwiązywały zagadki. 
Aby podkreślić wyjątkowy 
charakter tego dnia, po za-
jęciach dzieci, wraz z pa-
niami, wyruszyły na spacer 
wkoło przedszkola, by od-
naleźć pierwsze zwiastuny 
wiosny. 
Wszystkie dzieci wykonały 
wiosenne opaski na głowy i 
kolorowe wietrzyki. 
To był dla piękny i wyjatko-
wy dzień.

Bonin/Rosnowo

Przedszkolacy Wiosnę witali

Gumisie

Krasnoludki

Smerfy

Tygryski
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Dbaj o język i mów 
poprawnie, ładnie, wy-
raźnie oraz dokładnie, 
bo kto nie ćwiczy często 
języka, ten się w mó-
wieniu potem potyka”.

W dniu 21 lutego w 
Przedszkolu Samorządo-
wym w Rosnowie obcho-
dzono Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego. 
Głównym celem było 
zwrócenie uwagi na pod-
noszenie świadomości 
językowej, kształtowanie 
poczucia odpowiedzial-
ności za polszczyznę 
wśród najmłodszego po-
kolenia oraz rozwijanie 
czytelnictwa.
Dzieci z grupy „Smerfy”, 
Tygryski” i „Gumisie” 
wzięły udział w zajęciach 

i zabawach zorganizowa-
nych przez swoje wycho-
wawczynie, między inny-
mi gimnastykowały swój 
język, próbowały recy-
tować trudne „łamańce 
językowe”. 
Pani Sylwia Tracz w gru-
pie 4-latków przygoto-
wała „kolorowe rebusy”, 
Pani  Małgorzata Ryba-
czek wspólnie z 5-latkami 
rozwiązywała krzyżówki, 
a Pani Ewa Wochna z 
6-latkami omówiła kilka 
przykładów związków 
frazeologicznych i naj-
częstszych błędów języ-
kowych.  
Dzieci miały okazję po-
znać wielkich polskich 
pisarzy oraz takie zwroty 
jak: „mieć muchy w no-
sie”, „pisać jak kura pa-

zurem, „nie wtykać nosa 
w nie swoje sprawy” i 
wiele innych. 
Dzieci dowiedziały się 
również, że poprawna 
polszczyzna to nasza toż-
samość, jedna z cech pa-
triotyzmu, to szacunek do 
naszego kraju.

***
Tydzień później (28 lu-
tego) Międzynarodowy 
Dzień Języka Ojczystego 
obchodzono w Szkole 
Podstawowej w Rosno-
wie.
Nauczyciele rozmawia-
li z dziećmi o pięknie i 
bogactwie języka, o roli 
czytania w pielęgno-
waniu pięknej mowy. 
Działania praktyczne po-
święcone zostały przede 
wszystkim ortografii. 

Klasa VI napisała test 
w ramach Klasowego  
Konkursu Ortograficzne-
go. Klasa IV w sposób 
graficzny przedstawiała 
pisownię słów z trudno-
ścią ortograficzną. Kasa 
V postanowiła napisać 
tekst formą gazetową. A 
potrzebne były do tego: 
nieaktualne gazety, cza-
sopisma, nożyczki, klej 
i... kartka papieru. Za po-
mocą wyciętych wyrazów 
powstały opowieści gaze-
towe. Klasy VII układały 
krzyżówki tematyczne i 
pisały dyktando „Burza 
na morzu”. Dzień upły-
nął na intensywnym, ale 
przyjemnym wdrażaniu 
języka polskiego jako ję-
zyka ojczystego. 

Rosnowo

Międzynarodowy Dzień Języka ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Przedszkolu Samorządowym w Rosnowie.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w SP w Rosnowie.

24 marca przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Boninie 
obchodziły Dzień Wody. Od poniedziałku dzieci rozmawiały 
na temat oszczędzania wody i ochrony wody. Podsumowa-
niem rozmów była budowa filtrów wodnych.

Bonin

Dzień Wody

W Przedszkolu Samorzą-
dowym w Rosnowie, od 
dwóch lat na przełomie 
lutego i marca, pani Mał-
gorzata Rybaczek orga-
nizuje wewnątrzprzedsz-
kolny Festiwal Piosenki 
Pozytywnej. 

Przedszkolaki, od malucha 
do starszaka, prezentują 
swoje utwory świetnie się 
przy tym bawiąc. 

- W dzisiejszych czasach 
często zapominamy o tym, 
co pozytywne. W natłoku 
życiowych spraw i obo-
wiązków pomijamy we-

wnętrzną radość, którą 
każdy z nas skrywa. Nasz 
Festiwal to próba uwolnie-
nia muzycznego światła i 
radości płynącej z pozytyw-
nych dźwięków. Szczegól-
nie w tych trudnych czasach 
potrzeba nam tego, co wy-
wołuje szczery uśmiech na 

twarzy dzieci i dorosłych. 
Pozytywne myślenie niesie 
ze sobą pozytywną postawę 
wobec świata, tą postawę 
chcemy zaszczepić już od 
najmłodszych lat – mówi 
Małgorzata Rybaczek.

Rosnowo

festiwal Piosenki Pozytywnej
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W sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół CKR Bonin odbył się 
turniej koszykówki chłopców 
szkół podstawowych. 

W turnieju brały  udział 4 dru-
żyny szkół podstawowych oraz 
Zespołu Szkół CKR Bonin.
Zawody rozgrywane były pod 
patronatem Prezesa  Zachod-
niopomorskiego  Zrzeszenia 
LZS, Starosty Koszalińskiego , 
Dyrektora Szkoły ZSCKR Bo-
nin.
Uroczystego otwarcia turnieju 
dokonała dyrektor szkoły Pani 
Dorota _ Kinga Grabarek. 
Pierwsze miejsce zajęli gospo-
darze drużyna Zespołu Szkół 
CKR Bonin i otrzymała  puchar, 
pamiątkowe dyplomy   oraz 
złote medale  opiekunem dru-
żyny jest Bożena Konczak. 
Drugie miejsce zajęła drużyna 
Szkoły Podstawowej Bobolice 
i otrzymała   puchar, pamiątko-
we dyplomy oraz srebrne me-
dale  opiekunem  drużyny jest  
Dawid Olearczyk. 
Trzecie miejsce zajęła drużyna 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sia-
nowie i otrzymała puchar oraz 
brązowe medale  opiekunem  
drużyny jest Piotr Starzecki.  
Następne miejsca zajęły druży-
ny SP Bonin opiekun:  Mariusz 
Poślednik, SP Manowo opie-
kun: Tomasz Borusiński. 

Bonin

Turniej koszykówki chłopców
Aleksander Wcisłowski, 
uczeń klasy III Szkoły 
Podstawowej w Rosno-
wie zajął I miejsce w Wo-
jewódzkiej Olimpiadzie 
Młodzieży w zapasach w 
stylu wolnym. Utalento-
wanemu sportowcowi gra-
tulujemy i życzymy wielu 
kolejnych sukcesów. 

Zapasy

Sukces Aleksandra

Odbyły się konkursy rzutów 
osobistych i rzutów za trzy 
punkty. 
Zwycięzca konkursu rzutów 
za trzy punkty został zawodnik 
ZSCKR Bonin - Jakub Bieliń-
ski. 
Natomiast zwycięzcą konkursu 
rzutów osobistych został Ma-
ciej Ryncewicz ( SP2 Sianów ).
 Dyrektor SP Bonin Pani Zofia 
Kozłowska wręczyła nagrodę - 
piłkę do gry w piłkę nożną  dla 
drużyny SP Manowo. 
MVP turnieju został zawodnik  
ZSCKR Bonin Bartosz Pie-

trzak. 
Najlepszym rozgrywającym 
został Tomasz Czarnota z SP 
Bobolice. 
Najlepszym obrońcą natomiast 
Łukasz Korol SP Bonin. 
Najlepsi zawodnicy otrzymali 
okazałe statuetki i pamiątkowe 
dyplomy. 
Uczniowie z Technikum Ży-
wienia, wraz z nauczycielami 
Oriną Miłoszewską oraz Da-
nuta Wronierską, dla drużyn i 
ich opiekunów przygotowały 
smaczny posiłek oraz deser,  
nakryli do stołu oraz obsługi-
wali gości. 

Nie można byłoby przepro-
wadzić turnieju, gdyby nie 
sponsorzy. Bardzo serdecznie 
dziękujemy Zachodniopomor-
skiemu Zrzeszeniu LZS, Staro-
stwu Koszalińskiemu, Radzie 
Rodziców przy Zespole Szkól 
CKR Bonin. 
Turniej odbył się po długiej 
przerwie związanej z epidemią . 
Drużyny z dużym zaangażowa-
niem brali udział w turnieju . 
Uczniowie szkól podstawo-
wych mogli zapoznać się z 
obiektami  szkoły i internatu 
oraz kierunkami kształcenia.

Sprawozdanie z turnieju przygotowała: 
Bożena Konczak 

Za nami tegoroczna III 
edycja turnieju Kreto-
mino CUP. Tradycyjnie 
został rozegrany na hali 
w II LO w Koszalinie im. 
Władysława Broniewskie-
go. 

III edycję halowych turnie-
jów Kretomino Cup rozpo-
częli chłopcy z kat. Orlik 
(urodzeni 2011/12). 
Spośród 6 zespołów naj-
lepszą okazała się drużyna 
AP Mielno, która wygrała 
swoje wszystkie 6 spotkań, 
pokonując w finale drużynę 

Rozwój Koszalin 2:0. Ze-
spół Zryw Kretomino zajął 
3 miejsce, wygrywając de-
cydujące starcie z zespołem 
Olimpii Bobolice (3:2). 
Zespół Zrywu wystąpił w 
składzie: Filip Jarkiewicz, 
Kamil Bulgrin, Jan Pańczy-
szyn, Franciszek Rybaczek, 
Szymon Rychlicki, Szymon 
Szumny, Tymon Olszewski 
oraz Kuba Miziołek. 

W kategorii Młodzik zwy-
ciężyła drużyna Zryw I Kre-
tomino przed Żakami Sław-
no. Drugi zespół z gminy 

Manowo - Zryw II Kretomi-
no zajął 5 miejsce.
Najlepszym strzelcem tur-
nieju został zawodnik Żaków 
Sławno, Franek Słodkowski, 
zdobywając 7 bramek. Na-
tomiast najlepszym bram-
karzem został Szymon Kar-
powicz, bramkarz Zrywu I 
Kretomino, pozwalając ry-
walom tylko na 2 bramki w 
całym turnieju.
Zawodnicy reprezentujący 
Akademię  Zryw I - Bartosz 
Dec, Oliwier Lenio, Filip 
Stawicki, Oliwier Prymas, 
Przemysław Bulczak, Patryk 

Paczkowski, Michał Nowak, 
Dawid Famulski, Szymon 
Karpowicz,
- Zryw II - Mateusz Skryp, 
Hubert Szuba, Dominik 
Siuda, Oliwier Kociubiński, 
Franciszek Wójcik, Julian 
Stachowiak, Marcel Wrona, 
Mateusz Daniel, Bartosz 
Michalski, Filip Walerjań-
czyk.

W kategorii Żak zagrały 
zespoły: Zryw Kretomino 
I, Zryw Kretomino II, AP 
Gwardia Koszalin
AP Bałtyk Koszalin, AP 

Piłka Nożna

III edycja Kretomino CuP to już historia

Mielno oraz GKS Szakale 
Świeszyno.

W turnieju roczników 
2008/2007 wzięło udział 
siedem zespołów. Poziom 
turnieju był bardzo wyrów-
nany, a zwycięzcą okazała 
się drużyna Pomorzanina 
Sławoborze, przed Zrywem 
I Kretomino i Redłovią Re-
dło. Drugi zespół Zrywu był 
6. Królem strzelców został 

Dominik Lewandowski (Re-
dlovia Redło). Najlepszym 
bramkarzem Kacper Grzy-
wacz (Zryw Kretomino I), 
a najlepszym zawodnikiem 
wybrany został Dominik 
Wołowski (Pomorzanin Sła-
woborze).

Dziękujemy wszystkim ze-
społom za udział w Kreto-
mino Cup 2022 i zaprasza-
my za rok.


