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Bonin
Cewlino
Dęborogi
Gajewo
Grąpa
Grzybnica
Grzybniczka
Jagielno
Kliszno
Kopanica
Kopanino
Kostrzewa

 

Wiadomości Gminy Manowo

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

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!
Przewodniczący 

Rady Gminy Manowo
Jan Prus

Wójt Gminy 
Manowo

Roman Kłosowski

Gmina Manowo

Pandemia odpuściła tylko 
na chwilę

Gdy na początku marca, po kil-
ku miesiącach, otwierano stoki 
narciarskie, kluby, siłownie, 
instytucje kultury (itd) wydawa-
ło się, że najgorsze w pandemii 
koronawirusa mamy za sobą. 

Niestety, szybko okazało się, że 
wirus nie odpuszcza, a co gorsza  
pojawiły się kolejne jego mutacje, 
które atakują z jeszcze większą 

„zjadliwością”. 
Rząd podjął niepopularną decyzję 
i po kilku tygodniach „luzu” znów 
wróciły ostre obostrzenia. 
Od 20 marca do 9 kwietnia w ca-
łym kraju obowiązują nowe ogra-
niczenia. 
Znów swoją działalność zawiesiły 
instytucje kultury, galerie handlo-
we, kluby  fitness i siłownie (itd). 
Dodatkowo w klasach 1–3 od 20 
marca do 9 kwietnia powraca na-
uka zdalna.  

Szczegóły na str. 2

Na zdjęciu: Klub Seniora w Rosno-
wie - chwila wytchnienia od covido-
wych obostrzeń.

Gmina Manowo wspólnie 
z Powiatem Koszalińskim oraz 
gminami Biesiekierz, Bobolice, 
Mielno, Polanów, Sianów 
i Świeszyno zakupiła separator 
komórkowy MCS+ służący do 
pobierania osocza.

Urządzenie trafiło do Oddziału 
Terenowego Regionalnego Cen-

trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Koszalinie, w związku 
z działaniami mającymi na celu 
przeciwdziałanie skutkom roz-
przestrzeniania się koronawirusa 
SARS-Cov-2. 
Dzięki tej wspólnej inicjatywie 
osoby, które przechorowały CO-
VID-19 swoje osocze mogą już 
oddawać w Koszalinie.

Gmina Manowo

Dołożyliśmy do separatora
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Wróciły obostrzenia
Od 20 marca do 9 kwiet-
nia zamknięte są:

* hotele (wyjątkiem są m.in. 
hotele robotnicze, a także 
noclegi świadczone w ra-
mach podróży służbowych 
– dokładny katalog wyjąt-
ków wraz z wymaganym 
potwierdzeniem odbywania 
podróży służbowej znajdzie 
się w rozporządzeniu);

* galerie handlowe – z wy-
jątkiem m.in.: sklepów spo-
żywczych, aptek i drogerii, 
salonów prasowych, księgar-
ni, sklepów zoologicznych i 
z artykułami budowlanymi. 
W galeriach handlowych na-
dal będą mogły działać m.in. 
usługi fryzjerskie, optyczne, 
bankowe, pralnie.

* teatry, muzea, galerie sztuki 
(możliwa jest jednak organi-
zacja prób i ćwiczeń, a także 
wydarzeń online);

* kina (zakaz projekcji fil-
mów dotyczy również do-
mów i ośrodków kultury);

* baseny (wyjątkiem są base-
ny w podmiotach wykonują-
cych działalność leczniczą i 
dla członków kadry narodo-
wej);

* sauny, solaria, łaźnie turec-
kie, salony odchudzające, 

* kasyna
* stoki narciarskie
* kluby fitness i siłownie
* obiekty sportowe (mogą 
działać wyłącznie na potrze-
by sportu zawodowego i bez 
udziału publiczności).
Dodatkowo w klasach 1–3 
od 20 marca do 9 kwietnia 
powraca nauka zdalna. Po 
tym okresie możliwy jest 
powrót do nauczania hy-
brydowego. Nie ma decyzji 
o zamknięciu przedszkoli i 
żłobków, będą one funkcjo-
nować.
Na razie, w związku ze 
świętami wielkanocnymi, 
rząd nie planuje zmian w 
ograniczeniach dotyczących 
liczby osób w kościołach. W 
tym zakresie obowiązują do-
tychczasowe restrykcje, 1 os. 
na 15 m kw.

Nie wiadomo czy to osta-
teczna decyzja rządu odno-
śnie do restrykcji w okresie 
wielkanocnym. 

Jeśli twój zwierzak zaginie 
– na 90% trafia do schro-
niska i jest w tych staty-
stykach!

Dlaczego zatem czipo-
wanie jest tak ważne?
Czipowanie psów i ko-
tów, to najskuteczniejsza 
metoda szybkiej identyfika-
cji skradzionych, bezdom-
nych, zaginionych oraz od-
nalezionych zwierząt. Jeśli 
chcemy wyjechać ze swoim 
pupilem na zagraniczne wa-
kacje, niezbędny jest pasz-
port zwierzęcia zawierający 
kod kreskowy wszczepione-
go mikroczipa. Mikroczip 
może wszczepić lekarz we-
terynarii lub technik wetery-
narii. Mikroczip jest apliko-
wany podskórnie, a zastrzyk 
jest prakrycznie bezbolesny 
dla naszego zwierzaka. Po 
wykonanej iniekcji udo-
stępniany jest  właścicielo-
wi zwierzęcia przypisany 
numer, który jest załączany 
przez producentów mikro-
czipów w postaci naklejek z 
kodem kreskowym. 
Mikroczip się nie zużywa 
i nie wymaga wymiany, a 
przypisany do niego numer 
identyfikacyjny można w 
krótkiej chwili odczytać spe-
cjalnym urządzeniem tzw. 
czytnikiem czipów. Czytnik 
czipów posiadają fundacje 
dla zwierząt, schroniska dla 
zwierząt, straże miejskie czy 

Gmina Manowo 

Region Dobrego Wsparcia
Pakiet środków/ma-
teriałów ochronnych 

obejmuje:
* bluzy medyczne 
                 – 234 sztuki
* maski niemedyczne 
                – 1.943 sztuki
* rękawiczki nitrylowe 
                 – 4.000 sztuk
* rękawiczki lateksowe 
               – 10.000 sztuk
* płyn do dezynfekcji rąk 
                – 1.000 litrów
* płyn do dezynfekcji po-
wierzchni    - 1.000 litrów

Ważne sprawy

Jak zapobiegać bezdomności 
zwierząt? 
Czipując swojego zwierzaka!

gminne, policja, gabinety 
weterynaryjne. 
Ostatnią rzeczą, którą musi-
my wykonać po iniekcji jest 
rejestracja numeru czipa w 
bazie danych Safe-Animal, 
która współpracuje z euro-
pejską bazą danych EuroPet-
Net, podając obowiązkowo 
swoje dane (imię i nazwisko, 
adres oraz telefon).
Koszt zabiegu w gabinecie 
weterynaryjnym waha się 
od 50 zł do 100 zł. 
Niektóre gminy czy miasta 
oferują darmowe czipy dla 
swoich mieszkańców. 

Aktualnie w naszej gminie 
trwa akcja darmowego czi-
powania zwierząt, finan-
sowana przez Fundację na 
Rzecz Zwierząt Marzenia 
Zwierzaków z Koszalina, 
którą koordynuje Pani Ewa 
Jażdżyk – mieszkanka Cew-
lina. 
Zaczipowany zwierzak ni-
gdy nie będzie bezdomny!

Kastracja to jedyny sku-
teczny sposób zapobiegania 
bezdomności zwierząt. To 
dzięki kastracji, na świat 
nie przychodzą niechciane 
zwierzęta, które są później 
porzucane, czy bestialsko 
mordowane. Wiele z nich  
nieleczonych umiera w 
ogromnych cierpieniach. 
Musimy powiedzieć temu 

stop! 

Teraz jest najlepszy czas, aby 
umówić swojego zwierzaka 
na zabieg i nie dopuścić do 
niekontrolowanego rozrodu 
zwierząt. 
Wiele organizacji prozwie-
rzęcych współfinansuje 
takie zabiegi, wiele gmin 
czy miast oferuje darmowe 
kastracje kierując mieszkań-
ców do wybranych gabine-
tów weterynaryjnych. 
Więcej informacji na temat 
kastracji zwierząt będzie w 
kolejnym artykule.

Kastrujesz = ratujesz!

Wystartowały roboty polowe. 
Jednym z zabiegów agro-
technicznych stosowanych 
na wiosnę jest nawożenie pól 
gnojowicą. 

W okolicy Grzybnicy areały 
uprawia firma Goodvalley – 
Agro. Jej kierownictwo poin-
formowało, że zgodnie z pla-
nem nawożenia, do 9 kwietnia 
będzie, w sposób bezpieczny 

dla środowiska, wylewało gno-
jowicę na pola. 

„W razie gdyby terminy nawo-
żenia w jakikolwiek sposób 
kolidowały z planami miesz-
kańców prosimy  o kontakt z 
Sołtysem wsi Grzybnica lub 
działem Produkcji Roślinnej w 
Zegrzu Pomorskim” - czyta-
my w piśmie skierowanym do 
Urzędu Gminy Manowo.

Grzybnica

Ostrzegają przed 
uciążliwościami Tego myszołowa znalezio-

no na terenie Nadleśnic-
twa Manowo. 

Ptak był bardzo osłabiony, 
bez zdolności do lotu i z wy-
raźnie widocznymi oznaka-
mi oszołomienia. 
Na rehabilitację i leczenie 
trafił do zaprzyjaźnionej z 
Nadleśnictwem Manowo 
Pani Katarzyny Lesner z 
Fundacji dla Dzikich Zwie-
rząt Larus. 
Po okresie leczenia (3 tygo-
dnie) został wypuszczony na 
wolność. 
Ze wzgórza Czaplej Góry 
przy siedzibie nadleśnictwa, 
na roztaczających się polach, 
myszołów na nowo ćwiczył 
zdolność do lotu i powrót do 
normalnego życia.

Foto: Nadleśnictwo Manowo

Manowo

Wrócił
do śro-
dowiska

Druhowie z OSP Wyszewo ak-
tywnie uczestniczą w progra-
mie szczepień przeciwko CO-
VID-19. Zostali zaangażowani 
do akcji promocyjnej #Szcze-
pimysie i od wczoraj rozpoczęli 
dostarczanie mieszkańcom 
poszczególnych sołectw ulo-
tek informacyjnych. Celem akcji 
jest zachęcenie społeczeństwa 
do szczepień. 
Ulotki zawierają m.in. informa-
cje o sposobach zapisania się 
na szczepienia oraz o możliwo-
ściach pomocy w transporcie 
do punktów szczepień.

Wyszewo

OSP w walce z COVID 19

Gmina Manowo została 
Partnerem Projektu pn. 

„Region Dobrego Wspar-
cia”.
 
W ramach Projektu na-
sza gmina pozyskała pa-
kiet środków/materiałów 
ochronnych  na wsparcie 

usług społecznych w walce 
z COVID 19 (patrz obok).
Materiały i środki zostaną 
przekazane m.in. Gminne-
mu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej, Klubowi Seniora w 
Rosnowie, Środowiskowe-
mu Domu Samopomocy w 
Manowie.

Projekt pn.  „Region Dobre-
go Wsparcia” realizowany 
jest przez Województwo Za-
chodniopomorskie w part-
nerstwie z Fundacją Nauka 
dla Środowiska, Caritas 
Diecezji Koszalińsko-Koło-
brzeskiej, Caritas Archidie-
cezji Szczecińsko-Kamień-

skiej, w okresie 01.04.2020 
roku – 31.03.2023 roku na 
terenie województwa za-
chodniopomorskiego.
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Szanowni 
Mieszkańcy!

Zwracam się do 
Państwa z prośbą, 
aby rozliczając się 
z Urzędem Skar-
bowym wskazali 
Państwo faktyczne 
miejsce zamieszka-
nia – Gminę Mano-
wo (niezależnie od 
miejsca zameldo-
wania). 
To ważne, ponieważ 
część z Państwa 
posiada miejsce 
zameldowania inne 

Ruszają prace nad 
opracowaniem Strategii 
Rozwoju Gminy Manowo 
oraz Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Spo-
łecznych. 

Strategia rozwoju gminy  ma 
za zadanie diagnozować naj-
ważniejsze uwarunkowania 
i potrzeby rozwojowe oraz 
potencjał gminy. Pomoże w 
określeniu obszarów, celów 
i działań polityki społeczno-
ekonomicznej prowadzonej 
w gminie w perspektywie 

najbliższych lat.
- Strategia rozwoju gminy 
powinna wskazywać kie-
runki rozwoju społecznego, 
gospodarczego i przestrzen-
nego. Pełni także rolę włą-
czającą społeczność lokalną 
w sprawy gminy, na przy-
kład poprzez proces kon-
sultacji czy oceny działań 
samorządowców – mówi 
Roman Kłosowski, wójt 
gminy Manowo. - Z pewno-
ścią umożliwi sprawne kie-
rowanie gminą oraz stworzy 
również możliwość zaanga-

żowania mieszkańców i in-
nych partnerów zaintereso-
wanych rozwojem małych 
ojczyzn – dodaje Wójt.
W sprawie Strategii Rozwo-
ju Gminy Manowo już  zo-
stała podjęta uchwała Rady 
Gminy Manowo w sprawie 
szczegółowego trybu i har-
monogramu jej opracowania, 
w tym trybu konsultacji. 
W tabeli obok informacja, co 
w szczególności uwzględnia 
Strategia Rozwoju Gminy 
Manowo? 
                                    (r)

Strategia Rozwoju Gmi-
ny Manowo 

będzie zawierała:
a) diagnozę sytuacji spo-
łecznej, gospodarczej i prze-
strzennej, z uwzględnieniem 
obszarów funkcjonalnych;
b) cele strategiczne rozwo-
ju w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzen-
nym;
c) kierunki działań podejmo-
wanych dla osiągnięcia celów 
strategicznych;
d) oczekiwane rezultaty pla-
nowanych działań, w tym 
w wymiarze przestrzennym, 
oraz wskaźniki ich osiągnię-
cia;
e) model struktury funkcjo-
nalno-przestrzennej gminy;
f) ustalenia i rekomendacje 
w zakresie kształtowania i 
prowadzenia polityki prze-
strzennej w gminie;
g) obszary strategicznej in-
terwencji określone w stra-
tegii rozwoju województwa, 
o której mowa w art. 11 ust. 
1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie wo-
jewództwa wraz z zakresem 
planowanych działań;
h) obszary strategicznej 
interwencji kluczowe dla 
gminy, jeżeli takie zidenty-
fikowano, wraz z zakresem 
planowanych działań;
i) system realizacji strategii, 
w tym wytycznych do spo-
rządzania dokumentów wy-
konawczych;
j) ramy finansowe i źródła 
finansowania.

Gmina Manowo

Strategia pokaże, co 
trzeba robić?

niż miejsce zamieszkania, 
wobec tego część zapłacone-
go podatku PIT zasila konto 
innej gminy, a nie miejsca w 
którym Państwo mieszkacie.

Pieniądze z podatku docho-
dowego od osób fizycznych, 
czyli z rozliczeń rocznych 
wskazanych w PIT, trafiają 
w około 38 % do budżetów 
gmin. 
Kwotę tę można przezna-
czyć na rozwój Naszej Ma-
łej Ojczyzny, czyli finanso-
wanie usług publicznych, z 
których Państwo na co dzień 
korzystacie. Przekazane w 
ten sposób podatki posłużą 
nam wszystkim.

Złóżcie Państwo Formularz 
ZAP-3 – zgłoszenie aktuali-
zacyjne osoby fizycznej bę-
dącej podatnikiem – to druk, 
za pomocą którego podatnik 
będący osobą fizyczną in-

formuje urząd skarbowy o 
zmianie w swoich danych, 
np. adresu zamieszkania.

Rozliczając się z podatku 
dochodowego, proszę aby 
wpisali Państwo we właści-
wym dla siebie zeznaniu po-
datkowym (PIT-36, PIT-37, 
itd.) w części A: 

„Urząd do którego adreso-
wane jest zeznanie” Drugi 
Urząd Skarbowy w Koszali-
nie, ul. Stanisława Moniusz-
ki 15, 75-549 Koszalin; 
w części B właściwego dla 
siebie zeznania podatkowe-
go: 
adres zamieszkania na tere-
nie Gminy Manowo.

Pamiętajmy – razem 
możemy więcej!

Z poważaniem
Wójt Gminy Manowo

Roman Kłosowski

Rozlicz PIT 
w Gminie Manowo

życzy
Robert Murii - Prezes 

Elektrociepłowni Rosnowo sp. z o.o. 
wraz z Pracownikami

Radosnych, 
spokojnych i zdrowych

Ćwiczeniami uczciły Dzień Kobiet Panie uczestniczące w zajęciach 
w Gminnym Klubie Sportowym Orlęta Rosnowo. 

Wszystkim Mieszkankom Gminy Manowo, życzenia wszelkiej 
pomyślności 

składa Redakcja Gminy nad Radwią

Rosnowo

Aktywny Dzień 
Kobiet

Wyszewo

Budynek GOK już gotowy

Świąt Wielkanocnych 
Mieszkańcom Gminy Manowo

9 marca 2021r. został oficjal-
nie podpisany protokół koń-
cowy robót budowalnych na 
budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Wyszewie. 

Kolejnym etapem projek-
tu „Przeprowadzanie remontu 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Wyszewie wraz z zakupem wy-
posażenia” jest zakup mebli i 

sprzętu na potrzeby placówki . 

Dla przypomnienia zadanie jest 
współfinansowane przez Unię 
Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz budżetu państwa w 
ramach Regionalnego progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
2014-2020. 

Narodowy Program Szczepień 
w Gminie Manowo

Informujemy, że na terenie gminy znajdują się 
dwa punkty szczepień:

1. Manowo, ul. Leśna 6 (kontakt telefoniczny w celu 
umówienia terminu szczepienia: 510 940 039),
2. Rosnowo 7 (kontakt telefoniczny w celu umówienia 
terminu szczepienia: 94 314 39 73).

Rejestracji można dokonać na kilka sposobów:
- poprzez e-rejestrację na stronie pacjent.gov.pl,
- dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień 
989,
- kontaktując się bezpośrednio z wybranym przez siebie 
punktem szczepień.

Osoby, które zarejestrowały się już na szczepienia i po-
siadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stop-
niu znacznym o kodzie R lun N bądź odpowiednio I gru-
pę inwalidzką lub mają trudności z dostępem do punktów 
szczepień mogą zgłaszać potrzebę zapewnienia transportu 
pod numerem telefonu 94 318 31 41 lub 501 331 259 od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. 
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Pomimo pandemii korono-
wirusa świetlice w gminie 
Manowo działają według 
założonych planów. 

Odbywają się w nich rożne 
zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży. 
Popularnością cieszą się za-
jęcia kulinarne i plastyczne 

w Wyszeborzu, Grzybnicy i 
w Manowie. 
Dobrą zabawą dla dzieci z 
Rosnowa było sprzątanie 
świata. 

Na długo w pamięci dziew-
czynkom z Wyszeborza za-
padł Dzień Kobiet w świe-
tlicy. 
Z kolei w Rosnowie podoba-
ła się gra „Mam oko” - gra 
ćwicząca spostrzegawczość 
i refleks.
Powyżej tylko niektóre z 
zajęć w świetlicach gminy 
Manowo. Niestety, mamy 
za mało miejsca ma opisa-
nie tego, co tam się dzieje? 
A dzieje się tam bardzo wie-
le...

Gmina Manowo
W gminnych świetlicach wiele się dzieje

Sprzątanie w Rosnowie Dzień Kobiet w świetlicy w Wyszeborzu

Świetlica w Manowie

Świetlica w ManowieŚwietlica w Rosnowie

Świetlica w Grzybnicy

Świetlica w Manowie

Świetlica w Wyszeborzu

Świetlica w Grzybnicy
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Wykorzystajmy potencjał 
sportowo-turystyczny naszej gminy

Minął rok od ogłoszenia 
pandemii jednakże sytuacja 
epidemiologiczna oraz ograni-
czenia związane z obostrzeniami 
dotyczącymi uprawiana sportu, a 
także zamknięcie klubów fitness 
przyczyniły się do obniżenia 
aktywności fizycznej.  

Warto w trudnych czasach szukać 
alternatyw. Może obecna sytuacja 
spowoduje odkrycie w nas nowych 
pasji i upodobań. 
Istnieje wiele sposobów na popra-
wę sprawności fizycznej, która ma 
swoje odbicie również w kondycji 
psychicznej.  
Nadchodząca wiosna to dobry czas 
na zadbanie o siebie. Szczególnie, że 
infrastruktura turystyczna dostępna 
w Gminie Manowo sprzy-
ja aktywnościom fizycznym 
i zaprasza całe rodziny oraz 
amatorów sportu do ruchu. 
Jazda na rowerze, na rolkach, jog-
ging, spacery, nordic walking, jeź-
dziectwo, wędkarstwo, kajakarstwo 
- wachlarz sportów na świeżym po-
wietrzu jest szeroki, a tereny naszej 
gminy mobilizują do działania!

Warto przypomnieć, że w gminę Ma-
nowo można zwiedzać korzystając 
z ogólnodostępnych szlaków rowe-
rowych, tras pieszych czy konnych, 
których na terenie gminy nie braku-
je. Szlaki są poprowadzone w spo-
sób umożliwiający poznanie naj-
ważniejszych walorów kulturowych 
i turystycznych gminy.  
Osoby ceniące sobie naturę, ciszę i 
spokój jak również wędkarzy przy-
ciągaja jezioro w Rosnowie, cieka-
wy, zróżnicowany krajobraz oraz 
malowniczo meandrująca rzeka 
Radew. 
Pisząc o potencjale turystycznym 
Gminy Manowo nie można pomi-
nąć tras pieszych, bardzo popular-
nych i lubianych wśród osób upra-
wiających jogging, Nordic Walking 
czy po prostu ceniących sobie chwi-
le spędzone sam na sam z przyrodą 
wśród głuchej ciszy lasu zanurzo-
nej w aromatycznym zapachu ziół, 
krzewów i traw.
Zapraszamy do aktywnego odpo-
czynku z Gminą Manowo.

Powstał w XV wieku. Kościół budowany w stylu gotyckim. Z dwuspadowego dachu wyrasta 
barokowa wieżyczka na sygnaturkę. Kapitalny remont świątyni przeprowadzono w 1907r., 
z inicjatywy ówczesnego prezydenta regencji koszalińskiej von Sendena. Po II wojnie świato-
wej przejściowo – do 1979r. zamieniony na klubokawiarnię.

Zespół hydrotechniczny na rzece Radew, w pobliżu wschodniego skraju jez. Hajka, zbudowa-
ny w latach 1910-1924, złożony z budynku elektrowni wodnej o mocy 33,3 MW, śluzy o 
wysokości 17 metrów i kanału o długości 2,8 km.

„Atlas turystyczny powiatu koszalińskiego” to pierwszy tego typu (atlas) materiał promocyjny powiatu koszalińskie-
go. Znalazły się w nim najaktualniejsze dane dot.: szlaków pieszych, rowerowych, konnych oraz sieć lokalnych dróg 
i połączeń; miejscowości z siłowniami sportowymi (na powietrzu); miejscowe atrakcje; zabytkowe pałace, dwory, 
kościoły; pomniki przyrody; parki; rezerwaty, a dodatkowo informacje o siedzibach Kół Gospodyń Wiejskich. Wydany 
został w polsko – niemieckiej wersji językowej, w ilości 2 000 egz.

Tereny leśne zajmują 
66% powierzchni gminy. 
Manowo uzyskało połą-
czenie kolejowe w 1898 
r. po wybudowaniu linii 
kolei wąskotorowej o 
szerokości 750 mm z Ko-
szalina do Polanowa. 
W 2008 r. ponownie ru-
szyły przejazdy kolejką 
wąskotorową na trasie 
Koszalin - Manowo. 
W gminie znajdują się 3 
rezerwaty: przy granicy 
z Koszalinem rezerwat 
Jezioro Lubiatowskie, w 
pobliżu Manowa – Me-
chowisko Manowo, nad 
rzeką Radew – miejsce 
wyjątkowe - Kamienne 
Kręgi .
Rezerwat archeologiczny, 

który jest jednym z nie-
wielu przykładów pra-
dziejowych konstrukcji 
kamiennych w Polsce. 
Innymi zabytkami arche-
ologicznymi są wczesno-
średniowieczne grodzi-
sko w Kretominie oraz 
grobowce megalityczne z 
młodszej epoki kamienia 
w Mostowie. 
Miłośnicy architektury 
znajdą w Boninie gotyc-
ką, a w Wyszewie neogo-
tycką budowlę sakralną. 
W Wyszeborzu znajduje 
się pałac o ciekawej neo-
barokowej architekturze 
oraz pozostałości pała-
cowego parku, w Policku 
z pietyzmem odrestau-
rowany XIX-wieczny 

neoklasycystyczny dwór 
z oficyną i chałupą przy-
dworską, mieszczący 
dziś gospodarstwo agro-
turystyczne. 
Oprócz zabytków arche-
ologicznych w gminie 
warto zobaczyć ciekawy 
zabytek techniki. 
Jest nim elektrownia wod-
na w Rosnowie. Zwolen-
nicy pływania i sportów 
wodnych mogą skorzy-
stać z kąpielisk zlokali-
zowanych nad jeziorami: 
Rosnowskim, Skocznia 
i Kąpielowym oraz z 
wypożyczalni sprzętów 
wodnych w Mostowie i 
Rosnowie.

Rezerwat obejmuje uroczysko leśne o powierzchni około 3 ha. Na polanach, którego znajdują się kamienne kręgi zbudowane 
przez przybyłych ze Skandynawii Gotów. Ogrodzone stojącymi głazami miejsca wieców plemiennych, a w ich sąsiedztwie 
nagrobne bruki kamienne, są świadectwem pamięci o pochowanych tam przodkach. Zwoływano tu wiece i grzebano zmarłych 
w ciągu około 150 lat - od około 70 do 200 roku naszej ery. W kręgach zostały stwierdzone ślady uczt obrzędowych oraz 
pozostałości ceremonii rytualnych, związanych z ciałopaleniem i chowaniem prochów zmarłych.

Gmina jest poło-
żona w środkowej 
części powiatu ko-
szalińskiego na Wy-
soczyźnie Polanow-
skiej i Równinie 
Białogardzkiej. 
Przez południo-
wą część gminy 
przepływa Radew 
tworząca Jezioro 
Rosnowskie, rzeka 
jest dostępna dla ka-
jaków. 
Przez gminę prowa-
dzi czerwony szlak 
turystyczny pieszy 
im. J. Chrząsz-
czyńskiego z Góry 
Chełmskiej do Ty-
chowa oraz kilka 
szlaków turystycz-
nych rowerowych, 
m.in. niebieski i 
czerwony wzdłuż 
Radwi. 



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
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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 GminyManowo  nr 2 (88) marzec 2021 r.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im.W.Witosa w Boninie przeprowadzono 
próbne matury. Trzymamy kciuki za Maturzystów, aby w tym roku pandemia nie przeszko-
dziła w przeprowadzeniu najważniejszego dla nich egzaminu.

Nadal trwa akcja dla najmłodszych. 
Projekt dla dzieci w wieku przedszkol-
nym realizowany jest w ramach ogólno-
polskiej kampanii „Mała książka - wielki 
człowiek” we współpracy z bibliotekami 
publicznymi. 
Akcja ma zachęcić rodziców do odwie-
dzania bibliotek i codziennego czytania z 
dzieckiem. 
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, 
które przyjdzie do biblioteki biorącej 
udział w projekcie, otrzyma w prezencie 
wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na do-
bry czytelniczy start.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Manowie wraz 
ze swoimi filiami w Boni-
nie, Rosnowie i Wyszewie 
zaprasza mieszkańców 
gminy do aktywnego odze-
wu na nasz apel. 

Czekamy na Państwa od po-
niedziałku do piątku w każ-
dej naszej placówce. 

Z uwagi na czas pandemii 
prosimy o wcześniejszy 
kontakt telefoniczny.
 Szczegóły znajdziecie 
Państwo na naszej stronie 

www.bibliotekamanowo.pl 
oraz na profilu biblioteki 

- www.facebook.com/Gmin-
na-Biblioteka-Publiczna-w-
Manowie.

Manowo

Podaruj książkę do GBP

Gminna Biblioteka Publiczna 
włączyła się do akcji „Bilet po-
wrotny do biblioteki”, adreso-
wanej do dzieci z klas I-III. Ak-
cja ma na celu zaprosić dzieci 
wraz z rodzicami do powrotu do 
biblioteki po rocznym okresie 
stagnacji. Każde dziecko jest w 

posiadaniu wzorcowego biletu, 
na którym bibliotekarz „kasuje” 
rodzaj przeczytanej książki. Do 
wyboru są pozycje z zakresu: 
komiksy, książki o zwierzętach, 
magii,  przyjaźni, otaczającym 
świecie, sporcie, a także lektu-
ry i książki detektywistyczne. 

Każdy, kto do końca „skasuje” 
swój bilet w upominku otrzyma 
pamiątkowy dyplom i nagrodę 
książkową. Bilety już zosta-
ły dostarczone do wszystkich 
szkół podstawowych na terenie 
gminy, więc teraz czekamy na 
Was...

Manowo

Bilet powrotny do biblioteki

Bonin

Przed nimi matury
Manowo

Mała Książka-Wielki Człowiek
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Rosnowo

Z życia gminnego przedszkola
Dzień Języka Ojczystego

Światowy Dzień Wielorybów

Dzień Kota

15 lutego 2021 roku był to 
dzień miłości i przyjaźni 
w Przedszkolu Samorzą-
dowym w Rosnowie. 

Dzieci wzięły udział w róż-
nych zabawach związanych 
z "Walentynkami", m.in.: 
szukały drugiej połówki ser-
ca, rozwiązywały zagadki 

dotyczące bohaterów bajek, 
trafiały do "serduszkowe-
go celu", sprawdzały bicie 
własnych serc, wykonywały 
walentynki dla swoich przy-

jaciół. Nie zabrakło oczywi-
ście sercowych kolorowa-
nek, spontanicznych emocji 
oraz pozytywnych uczuć. 
Był to dzień miłych wrażeń.

Walentynki

Międzynarodowy Dzień Języ-
ka Ojczystego został ustano-
wiony przez UNESCO w celu 
promocji wielojęzyczności 
oraz ochrony różnorodności 
językowej jako dziedzictwa 
kulturowego. 

Język polski jest jednym z naj-
trudniejszych na świecie. Dzieci 
5-letnie z Przedszkola Samorzą-
dowego w Rosnowie pod opieką 
Pani Ewy Wochny włączyły się 
do obchodów. Wszelkie działa-
nia, w jakich uczestniczyły mia-
ły na celu zwrócenie uwagi na 
potrzebę dbania o język ojczysty, 
troskę o jego rozwój i trwanie. 
Dzieci podczas zabaw poznały 
piękno i bogactwo  języka pol-
skiego. 
Słuchały gwar polskich oraz  
bawiły się twórczością J. Brze-
chwy, J. Tuwima i W. Chotom-
skiej. 

Dzień wielorybów nie jest 
zbyt znanym świętem, ale 
warto tym niezwykłym zwie-
rzętom poświęcić trochę czasu. 

Największe obchody święta od-
bywają się na Maui, wyspie w 
archipelagu Hawajów. Każdej 
zimy w pobliżu wyspy pojawia-
ją się stada humbaków. 
Z okazji "Światowego Dnia 
Wielorybów", (15 lutego) w 
grupie „Smerfy” odbyły się za-
jęcia edukacyjno-przyrodnicze, 
które przeprowadziła Pani Mał-
gorzata Rybaczek. 
Dzieci wzięły udział w poga-
dance na temat tych ogromnych 
ssaków oraz dowiedziały się 
kilku ciekawostek na temat ich 
życia. 
Na zakończenie spotkania przed-
szkolaki stworzyły przepiękne 
przestrzenne prace pływających 
wielorybów w oceanie. 

„Dzień Kota” - w tym dniu 
przedszkolaki upodobniły się 
do swoich czworonożnych 
przyjaciół: dorysowując sobie 
wąsy oraz zakładając maski 
i opaski z uszami. 

Oglądały ilustracje przedsta-
wiające różne koty, zapoznawa-
ły się z kocimi obyczajami oraz 
sposobami pielęgnacji kotów. 
Były też wesołe „kocie zabawy”, 
takie jak: koci spacerek, zabawy 
ruchowe przy piosenkach o ko-
tach, zabawy z chustą animacyj-
ną i kotami – pluszakami, „ko-
cie masażyki”, rozwiązywanie 
zagadek – „Z jakiej bajki jest 
ten kot?”, wykonywanie różno-
rodnych zadań konkursowych: 
picie mleka z miseczki jak kot-
ki, nawijanie kłębka wełny czy 
układanie puzzli z kotkami „na 
czas”, a także śpiewanie kocich 
piosenek. 

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań 2021!
Potrwa do 30 września 2021 roku. Obowiązkową formą jest 
samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefo-
niczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowe-
go. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Na-
rodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
jest obowiązkowy.

Czym jest spis?
Spis ludności to podstawowe badanie i źródło danych z za-
kresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informa-
cji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficz-
nych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, 
na określonym terytorium.
Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywate-
lom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim 
jesteśmy” i „jak żyjemy”. 
Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i 
mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego 
ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przy-
padku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane 
uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od 
wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech 
demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość 
czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla 
państwa jedynym źródłem danych.
Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne 
są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów da-
nych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podzia-
łu terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu 
umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demo-
graficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich 
podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodar-
cze i społeczne na kolejne lata.
Powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki: 
powszechności (obejmować całą ludność), jednoczesności 
(musi być przeprowadzony w określonym czasie), imienno-
ści (każda osoba ma zostać spisana z imienia i nazwiska). 
Dodatkowo w Polsce stosuje się zasady periodyczności (spi-
sy odbywają się wg zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośred-
niości (odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio 
osoba spisywana, w wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi 
domownicy).
Jak można się spisać?
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 
będzie realizowany następującymi metodami
obowiązkowo: metodą samospisu internetowego (CAWI) 
uzupełniająco: metodą wywiadu telefonicznego (CATI) lub 
metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI) 
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej sa-
mospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli 
ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia 
czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, 
pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i tele-
fonicznie.
Samospis internetowy (CAWI)
Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszech-
ny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych 
komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wy-
magane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie 
internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest 
uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzy-
skać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalne-
go hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent 
właściwie wypełnia rubryki.
Spis realizowany przez rachmistrza telefonicznie lub bez-
pośrednio
Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać 
się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z 
dwóch innych metod:

* wywiadu telefonicznego wspieranego programem kompu-
terowym (CATI) 

* wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza 
spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu 
przenośnym (CAPI)

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021!
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1. Vineta Wolin   23  49  60-18
2. Kluczevia Stargard  22  48  61-32
3. Ina Goleniów   23  42  49-33
4. Olimp Gościno  23  37  44-40
5. MKP Szczecinek  23  37  60-41
6. Mechanik Bobolice  23  36  56-44
7. Biali Sądów   23  35  38-41
8. Hutnik Szczecin  23  34  46-38
9. Leśnik Manowo  23  34  41-40
10. Sokół Karlino  23  33  44-45
11. Rasel Dygowo  23  31  46-48
12. Darłovia Darłowo  23  30  38-37
13. Wieża Postomino  23  29  43-44
14. Lech Czaplinek  21  29  28-27
15. Rega Trzebiatów  23  28  39-52
16. Orzeł Wałcz   23  28  27-41
17. Gryf Kamień Pomorski 23  27  37-49
18. Iskierka Szczecin  23  23  31-52
19. Polonia Płoty   22  22  35-65
20. Błękitni II Stargard  22  22  44-48
21. Sparta Węgorzyno  23  18  36-68

Tabela po 23 kolejkach

Tabela po 19 kolejkach
Klasa Okręgowa

1.  Iskra Białogard 19 47 65-19
2.  Zefir Wyszewo 19 45 60-15
3.  Vimobilia Będzino 19 42 71-28
4.  Sława Sławno  19 37 52-18
5.  Wiekowianka Wiekowo   19 33 50-26
6.  Gryf Polanów  19 33 39-34
7.  Głaz Tychowo  19 33 45-29
8.  Pomorzanin Sławoborze   19 29 37-36
9.  Astra Ustronie Morskie 19 28 30-19
10. Wybrzeże Biesiekierz 19 27 42-36
11. Radew Białogórzyno 19 22 37-40
12. LZS Kowalewice 19 21 39-39
13. Victoria Sianów 19 19 34-44
14. Błękitni Stary Jarosław   19 18 22-52
15. Saturn Mielno 18 18 34-54
16. Strong Zielenica 19 16 34-62
17. Iskra Kłanino  18   6 17-94
18. Płomień Myślino  19    6  24-87
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Trampkarze SP I i SP II Bonin 
wygrali Turniej Ligii Bałtyckiej

Grupa II
MKS Gryf II Polanów - SP II Bonin    0:2
GKS Szakale II Świeszyno - Olimpia/LUKS Bobolice  0:2
MKS Gryf II Polanów - GKS Szakale II Świeszyno  0:0
SP II Bonin - Olimpia/LUKS Bobolice    1:0
MKS Gryf II Polanów - Olimpia/LUKS Bobolice  0:0
SP II Bonin - GKS Szakale II Świeszyno   1:0

Tabela:
1) SP II Bonin    9  4-0– awans do grupy I
2) Olimpia/LUKS Bobolice   4  2-1
3) MKS Gryf II Polanów  2  0:2
4) GKS Szakale II Świeszyno 1  0-3
Kolejne turnieje zostaną rozegrane 20 maja 2021r. i 10 czerwca 
2021r. 

Opracował :
Henryk Kowalski

Wyniki:
Grupa I

UKS Olimpia Bobolice - SP I Bonin    0:2
MKS Gryf I Polanów - GKS Szakale I Świeszyno  2:0
UKS Olimpia Bobolice – MKS Gryf I Polanów   0:2
SP I Bonin - GKS Szakale I Świeszyno    4:0
UKS Olimpia Bobolice - GKS Szakale I Świeszyno  2:0
SP I Bonin – MKS Gryf I Polanów    1:1
UKS Olimpia Bobolice – KS Bajgiel Będzino   3:0
SP I Bonin – KS Bajgiel Będzino    3:0
MKS Gryf I Polanów – KS Bajgiel Będzino   3:0
 GKS Szakale I Świeszyno – KS Bajgiel Będzino  3:0

Tabela :
1) SP I Bonin    10  10-1
2) MKS Gryf I Polanów  10    8-1
3) UKS Olimpia I Bobolice     6    5-4
4) GKS Szakale I Świeszyno    3    3-8
5) KS Bajgiel Będzino     0             0-12 – spadek do grupy II

Kolejny turniej w ramach 
rozgrywek Liga Bałtycka 
Orlik 2012 – Powiat Ziemski 
Koszalin w kategorii Tramp-
karz U14 zorganizowano w 
Polanowie. 

W zawodach wzięło udział 
osiem zespołów z podziałem 
na dwie grupy: grupa I –MKS 
Gryf I Polanów (trener Kamil 
Popowicz ), SP I Bonin (trener 

Mariusz Poślednik, kierownik 
zespołu Bogusława Markie-
wicz), UKS Olimpia Boboli-
ce (trener Henryk Kowalski), 
GKS Szakale I Świeszyno (tre-
ner Piotr Radliński); 
grupa II – GKS Szakale II 
Świeszyno (trener Piotr Radliń-
ski), SP II Bonin (trener Ma-
riusz Poślednik (trener Mariusz 
Poślednik, kierownik zespołu 
Bogusława Markiewicz), MKS 

Gryf II Polanów (trener Kamil 
Popowicz), Olimpia/LUKS 
Bobolice (trener Henryk Ko-
walski). 
Zespoły grały w grupach syste-
mem „każdy z każdym”. 
Na  turniej, z przyczyn organi-
zacyjnych, nie dojechała druży-
na KS Bajgiel Będzino i mecze 
z jej udziałem zostały zweryfi-
kowane jako walkowery 3:0. 
Pierwsze miejsce w grupie I za-
jął SP I Bonin, a kolejne MKS 
Gryf I Polanów, UKS Olimpia 

Bobolice, GKS Szakale I Świe-
szyno. KS Bajgiel Będzino 
(spadek do grupy II ). 

Natomiast w grupie II na pierw-
szym miejscu uplasował się 
zespół SP II Bonin, który jed-
nocześnie awansował do grupy 
I.  Drugie miejsce zajął zespół 
Olimpia/LUKS Bobolice,  trze-
cie MKS Gryf II Polanów, a 
czwarte GKS Szakale II Świe-
szyno.

IV ligaPiłka Nożna

Kretomino Cup 2021 dla Bałtyku Koszalin
Akademia Sportu Zryw Kre-
tomino zorganizowała turniej 
halowy trampkarzy. Wystąpiło 
8 zespołów podzielonych na 2 
grupy.

W grupie A pierwsze miejsce za-
jął Zryw Kretomino, przed Olim-
pem Gościno, Gwardią Koszalin 
i Unią Białogard. Grupa bardzo 
wyrównana i o awansie pierw-
szych dwóch zespołów musiała 
zadecydować mała tabela.
W grupie B pierwsze miejsce 
zajęła AP Kotwica Kołobrzeg, 
kolejne miejsca: Bałtyk Kosza-
lin, Gwardia Koszalin 2 i druga 
drużyna Zrywu Kretomino.
Po grach grupowych zespoły 
zostały znowu podzielone na 2 
grupy. Pierwsza rywalizująca o 
miejsca 1-4, druga o miejsca 5-8.
Mecze były bardzo emocjonu-
jące i zacięte każdy z zespołów 
chciał przechylić szale zwycię-
stwa na swoją stronę.

O pierwszym miejscu decydował 
ostatni mecz, w który AP Kotwi-
ca Kołobrzeg grała ze Zrywem 
Kretomino. Zwycięstwo dawało 
końcowy sukces kołobrzeżanom. 
Był remis  0:0 i w ten sposób AP 
Bałtyk Koszalin mógł się cieszyć 
z końcowego sukcesu. 
Każdy z zespołów otrzymał pu-
char za zajęte odpowiednie miej-
sce w turnieju oraz wyróżniono 
dodatkowo 3 zawodników statu-

etkami za;
Król strzelców - Miłosz Piątek 

-(AP Bałtyk Koszalin)
Najlepszy bramkarz - Bartek Mi-
chalski (AP Kotwica Kołobrzeg)
Najlepszy zawodnik turnieju - 
Marek Chodowiec (ZRYW Kre-
tomino)
Skład Zryw Kretomino 1

-Chodowiec,Faluta,Kopytko,Pietrza-
k,Soroka,Klaman, Kozanecki,Śnie-
dziewski

Tabela końcowa
1. Bałtyk Koszalin  
2. Ap Kotwica Kołobrzeg 
3. Zryw Kretomino 
4. Olimp Gościno  
5. Gwardia Koszalin 
6. UKS Unia Białogard 
7. Gwardią Koszalin 2 
8. Zryw Kretomino 2  

Skład Zryw Kretomino 2
Zieliński,Rybaczek,Gołębiewski,Na-
niewicz,Gabriel,Szewczyk, Hycki,
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Runda wiosenna rozpoczęta

Dobrze wystartowały nasze zespoły w rundzie wiosennej. Grający w IV lidze Leśnik Manowo, po 23 kolejce zajmuje miejsce w tabeli, a Zefir Wyszewo (klasa okręgowa) jest wiceliderem tabeli. 
Powyżej, po lewej mecz Zefira z Viktorią Sianów (5:0), po prawej, zwycięski wyjazdowy mecz Leśnika  z Polonią Płoty (2:0). 


