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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

Zakończył się najdziwniejszy rok szkolny w historii manowskich szkół. 
Za sprawą izolacji, zdalnych lekcji i wielu obostrzeń, ten rok nie był 
łatwy dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Z sal lekcyjnych zajęcia 
zostały przeniesione do sieci, a uczniowie nie mogli spotykać się z ró-
wieśnikami.
W gminie Manowo wakacje zaczynają się dla kilkuset uczniów. Uroczy-
stości związane z zakończeniem roku szkolnego odbywały się w reżimie 
sanitarnym.
Z raportu Departamentu Edukacji  wynika, że najkrócej z powodu pan-
demii w domach zostały przedszkolaki: od 29 marca do 19 kwietnia. 
Szkoły podstawowe kilkukrotnie przeżyły zawieszenie zajęć stacjonar-
nych i przechodzenie na naukę zdalną lub hybrydową (tydzień w szkole, 
tydzień zdalnie). 

- Manowska edukacja poradziła sobie ze zdalnymi zajęciami i z zachowa-
niem wszelkich zasad bezpieczeństwa, walka z pandemią nie jest łatwa, 
jednak pomimo wszelkich przeciwności udało się wspierać edukację. Od 
dziś uczniowie zaczynają wakacje i życzę im, aby ten czas był jak naj-
lepiej wykorzystany. Mam nadzieję, że nadchodzący rok będzie lepszy i 
wrócimy do normalności – mówi Roman Kłosowski – wójt gminy Ma-
nowo.

To był trudny rok szkolny

Szkoła Podstawowa w Boninie

Szkoła Podstawowa w Rosnowie

Szkoła Podstawowa w Manowie

Wszystkim darczyńcom, a w szczególności dla organizatorów 
zbiórki nakrętek dla chorej Milenki, a wśród nich dla: 
Aleksandry Lenio, Rady Osiedla Bonin, Szkoły Podsta-
wowej w Boninie,  Przedszkola Gminnego w Boninie 

oraz wszystkich mieszkańców Bonina 
za zorganizowanie zbiórki i udział w niej.

Rodzice 
Milenki Patyk

W imieniu Milenki
Dziękujemy

Bardzo dobra wiadomość dla 
mieszkańców sołectwa Rosnowo 
i Osiedla Bonin. Marszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomorskie-
go przyznał dotacje w wysokości 
po 10.000 zł w ramach konkursu 

"Granty Sołeckie 2021". Rosnowo 
dostało na projekt „Sportowe inte-
gracje” a Bonin na projekt „Strefa 
rekreacyjna wielopokoleniowa”. 
Serdecznie gratulujemy!

Gmina Manowo
Brawo Bonin 
i Rosnowo

Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie
zaprasza na

I Rodzinny Piknik
Ekologiczno-Sportowy

3.07.2021/11.00-16.00/Plac rekreacyjny przy GOK Wyszewo

W programie:

* ekologiczne podchody leśne,
* dmuchańce,
* strefa edukacyjna „Od kropelki do kro-
pelki”, a w niej: konkursy ekologiczne z 
nagrodami, wystawa makiet przyrodni-
czych, eksperymenty o tematyce wod-
nej,

* malowanie twarzy,
* stoiska Koł Gospodyń Wiejskich 
  i Organizacji Pozarządowych,
* pokazy OSP Wyszewo,
* zumba dla dzieci i dorosłych,
* wata cukrowa, popcorn, grill 
z kiełbaskami,
* oraz wiele innych atrakcji i konkursów  
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Mieszkańcy gminy Ma-
nowo (i nie tylko), za-
równo dorośli jak i dzieci 
wzięli udział w corocznym 
sprzątaniu Kamiennych 
Kręgów! 

Wśród sprzątających była 
też grupa ze Słupska oraz 
członkowie koła PTTK w 
Boninie, którzy, jak co roku 
licznie wsparli, nie tylko 
pracą rąk, ale również dobrą 

energią, słowem i śpiewem. 
Stowarzyszenie organizują-
ce sprzątanie otrzymało też 
prezent niespodziankę od 
stowarzyszenia „Bractwo 
Rycerzy Bezimiennych” z 

Wałcza. Jest to rekonstruk-
cja popielnicy z podobnego 
stanowiska  archeologiczne-
go z okolic Czaplinka.

Foto Jan Siwczyński, 
Andrzej Kasprzak

Podobną akcję zorganizo-
wano w Wyszewie.
Tu, pomimo tropikalnych 
upałów, zebrała się spora 
grupa mieszkańców, która  
uprzątnęła teren cmentarza.

- Dziękujemy wszystkim za-
angażowanym za obecność 
i wykonaną pracę - mówi 
Sylwia Krępeć - sołtys Wy-
szewa.

Wyszewo - Grzybnica

Sprzątali „Kamienne Kręgi” i cmentarz

Niezależnie od remontu  
parowozu Px 48, który 
ma wyjechać na tory już 
w lipcu, przeprowadzono 
inne prace na zabytkowej 
Koszalińskiej Kolei Wą-
skotorowej.
 
Na odcinku ok. 300 m w re-

jonie wsi Bonin wyremon-
towane zostało torowisko. 
Wymieniono tam ok. 400 
szt. podkładów. Prace zo-
stały dofinansowane i wyko-
nane między innymi dzięki 
dotacji otrzymanej od Za-
chodniopomorskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Szczecinie (10 
tys. zł) oraz ze Starostwa 
Powiatowego w Koszalinie 
(12 tys. zł)., przeznaczonych 
na ochronę zabytków w na-
szym regionie. 
Po ich wykonaniu poprawi-
ło się bezpieczeństwo jazdy 
i wzrósł komfort podróży.

Bonin 

Torowisko gotowe do sezonu

Foto: Jarosław Krzyżan

Dotacja: biznes z misją 

Rusza ostatni nabór wnio-
sków o przyznanie środków 
na utworzenie miejsca pra-
cy i udzielenie wsparcia po-
mostowego w ramach pro-
jektu: „SZOWES – OWES 
w regionie koszalińskim”.
Wysokość dotacji: 22 000 zł
Wnioski możesz składać od 
1 do 23 lipca.

Formularz, harmonogram 

oraz szczegółowe informa-
cje dostępne na stronie:
http://owes.koszalin.pl/pli-
ki-do-pobrania/regulamin-
dotacje/
http://owes.koszalin.pl/har-
monogram-rekrutacji-i.../
Masz pomysł jak łączyć mi-
sję społeczną z biznesem? 
Potrzebujesz informacji? 
Czekamy na Ciebie!

Więcej informacji uzyskasz 
pod numerem 515 281 074

  Uwaga! Ważne:

Wypełnij wniosek i weź dotację

… taki tytuł nosi projekt, na 
którego realizację, Biblioteka 
Gminy Manowo, jako jedna z 
dwunastu instytucji w kraju 
otrzymała dofinansowanie w 
kwocie 19.750 zł. w ramach 
konkursu grantowego "Patroni 
Roku 2021" ogłoszonego przez 
Fundację LOTTO im. Haliny 
Konopackiej. 

Głównym celem projektu jest upa-
miętnienie setnej rocznicy urodzin 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 
jednego z najwybitniejszych po-
etów pokolenia Kolumbów. 
Zamierzenia projektowe to przy-
bliżenie twórczości Patrona Roku 
2021, pobudzenie aktywnego 
uczestnictwa młodzieży w pro-
cesie tworzenia dzieła, jakim jest 
gra mobilna oraz rozwijanie wśród 
młodzieży zainteresowania litera-
turą i czytelnictwem.
Projekt realizowany będzie w 
trzech częściach:
1 – wakacyjne warsztaty poszu-

kiwaczy, czyli cykl spotkań w bi-
bliotece. Spotkania będą miały na 
celu wyszukiwanie i przygotowa-
nie materiałów dotyczących życia 
i twórczości Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego.
2 – warsztaty z GoodGames, czyli 
projektujemy grę mobilną. Uczest-
nicy zajęć poznają technikę projek-
towania gry mobilnej od tworzenia 
fabuły, poprzez opracowanie me-
chaniki i zasad gry do kodowania 
gry w narzędziu ActionTrack. Gra 
stworzona przez młodzież podczas 
warsztatów będzie ogólnodostępna 
dla wszystkich, którzy pobiorą kod 
QR ze strony Biblioteki. Premiera 
gry planowana jest na październik 
br.
Już dzisiaj zapraszamy młodzież 
klas starszych szkoły podstawowej 
oraz szkół średnich do zapisów na 
zajęcia warsztatowe. Ilość miejsc 
jest ograniczona. Chęć udziału w 
projekcie można zgłaszać w Bi-
bliotece w Manowie lub Rosnowie. 
Czekamy na Was.

Gmina Manowo

Baczyński na 
warsztat! 

Wyszewo
Rozbudowali
remizę

W dniu Św. Floriana – opieku-
na Strażaków w Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wyszewie 
odbyło się, ze względu na sy-
tuację epidemiczną, bardzo 
skromne, oficjalne oddanie do 
użytku rozbudowanej o część 
socjalną strażnicy. Druhowie 
zyskali salkę szkoleniową 
oraz zaplecze kuchenne i sa-
nitarne. 
Ponadto wyróżniający się w 
działaniach ratowniczych 
druhowie: Wojciech Łukow-
ski, Ryszard Spera, Radosław 
Michalski, Andrzej Ćwikliń-
ski,  Michał Oleksy i Rafał 
Prusik odebrali listy gratula-
cyjne z rąk Wójta Gminy Ro-
mana Kłosowskiego.

Uwaga! Ważne!
Wójta Gminy Manowo zarządził przeprowadzenie konsultacji 
społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Manowo na lata 2021 - 2026. 
Ich celem jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców 
gminy Manowo. Więcej - www.manowo.pl:
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Manowo na lata 2021 - 2026



Wydarzenia 3
 www.manowo.pl Gmina Nad Radwią Wiadomości Gminy Manowo nr 3 (89) czerwiec 2021 r.

Pomimo pandemii, w 
pierwszym półroczu 2021 
r., w gminie Manowo zre-
alizowano wiele ważnych 
dla mieszkańców inwe-
stycji. 

Przebudowano ul. Lipową 
w Manowie. 
Prace, wykonane na od-
cinku 220 m kosztowały 
118.387,50 zł, a polegały na 
mechanicznym oczyszcze-
niu powierzchni jezdni, wy-
frezowaniu nierówności w 
nawierzchni wraz z wywo-
zem i utylizacją, a następ-
nie korekcie profilu drogi 
przed przepustem i ułożeniu 
dwóch warstw ścieralnych 
jezdni (druga warstwa z be-
tonu).

Przebudowa ul. Kasztano-
wej w Manowie
Tu prace wykonano na 
odcinku 90 m. Po oczysz-
czeniu mechanicznym po-
wierzchni jezdni wykonano 
podbudowę na odcinku 56 
m i szerokości 1m z kruszy-
wa łamanego. Skorygowano 
łuk poziomy, ułożono geo-
siatkę w celu wzmocnienia 
nawierzchni na całym re-
montowanym odcinku  oraz 
ułożono warstwę ścieralną z 
betonu asfaltowego. Koszt 
51.438,60 zł

Przebudowa drogi w m. 
Wyszebórz.
Na odcinku 56 m wykonano 

identyczne prace jak powy-
żej, z tą różnicą, że podczas 
oczyszczania powierzchni 
jezdni konieczny był wy-
wóz i utylizacja gruzu beto-
nowego. Koszt inwestycji to 
37.207,50 zł.

Zbudowano oświetlenie 
drogowe. 
W Cewlinie na  Osiedlu 
Przy Lesie postawiono 35 
punktów świetlnych, a w 
Manowie, przy ulicach 
Orzechowej, ul. Malinowej 

i Lipowej – razem 18 punk-
tów świetlnych. Koszt inwe-
stycji 252.480,00 zł
Z kolei Energa Operator w 
ramach umowy (częściowo 
finansowane przez gminę) 
zbudowała oświetlenie dro-

gowe w m. Manowo (ul. 
Cisowa, ul. Tartaczna), m. 
Zacisze, m. Wyszebórz, m. 
Grzybniczka, m. Cewlino 
(ul. Sosnowa), m. Kreto-
mino – razem 73 punkty 
świetlne.

Przebudowano też drogi z 
gruzu ceglano-betonowego 
w m. Kretomino, Manowo, 
Cewlino na ogólną kwotę 
ok. 500.000 zł

Gmina Manowo

Inwestycje poprawią komfort życia mieszkańców

Roman Kłosowski, wójt 
gminy Manowo, wraz 
z przedstawicielami 22 
samorządów obszaru 
Koszalińsko-Kołobrzesko-
Białogardzkiego, podpisał 
porozumienie w sprawie 
opracowania Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego 
dla Koszalińsko-Koło-
brzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
na lata 2021-2030. 

Po wielu miesiącach inten-
sywnych prac, dopełnione 
zostały formalności doty-

czące współpracy rozpoczę-
tej już w 2020 r. 
W trakcie ostatnich kilku 
miesięcy odbywały się spo-
tkania i webinary, podczas 
których dyskutowano o za-
sadach współpracy, partycy-
pacji w kosztach opracowa-
nia i wdrażania dokumentu, 
a stosowne uchwały zostały 
już przyjęte przez wszystkie 
rady gmin i powiatów.
Opracowany dokument 
umożliwi wspólne plano-
wanie działań rozwojowych 
oraz aplikowanie o środki 
zewnętrzne w nowej per-

Gmina Manowo

Strategia Rozwoju nabiera kształtu

spektywie Unii Europejskiej 
w latach 2021-2027. 
Strategia Rozwoju Ponad-
lokalnego będzie podlegać 
szerokim konsultacjom m.in. 
z lokalnymi partnerami spo-

łecznymi i gospodarczymi, 
a przede wszystkim z miesz-
kańcami Koszalińsko-Ko-
łobrzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego.

Nie możesz poradzić sobie z samospisem internetowym. A 
może masz sąsiada, który jeszcze się nie spisał ?
Zapraszamy do Gminnego Punktu Spisowego i spełnienia 
obowiązku udziału w NSP2021 przy wsparciu członków 
Gminnego Biura Spisowego.

Gmina Manowo

Spisz się w Urzędzie

Rachmistrze ruszyli 
w teren
Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczęli reali-
zację wywiadów bezpośrednich w terenie. 
Rachmistrzowie kontaktują się z osobami, które nie spisały 
się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) 
ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.
Uwaga! 
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy 
o narodowym spisie powszechnym ludności i miesz-
kań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można 
odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontak-
tującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.
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Ze względu na pandemię, 
ten szczególny dzień, 
w Szkole w Rosnowie, 
świętowano zdalnie. 

W klasach młodszych od-
były się rozmowy na temat 
zanieczyszczenia naszej pla-
nety i tego, jak ludzie przez 
swoje działania mogą po-
móc Ziemi. 
Uczniowie klas młodszych 
wykonali w ramach infor-
matyki ekologiczne prace 
w edytorze tekstu Paint na-
tomiast uczniowie klas star-
szych na plastyce i technice 
prace z wykorzystaniem ma-
teriałów do recyklingu. 
Z wykorzystaniem prac 
uczniowskich powstała ga-
zetka tematyczna.
 
Klasy 5 i 6 obejrzały krótki 
film pt. „Tak plastik zabija 
zwierzęta”, z którego do-
wiedziały się jak poważnym 

Rosnowo

Zdalny Dzień Ziemi

zagrożeniem dla przyrody 
są plastikowe odpady i jakie 
konsekwencje ma nagroma-
dzenie odpadów w morzach 

i oceanach dla zwierząt. 

Wspólnie    z nauczycielami 
p. Joanną Margraf – Sobań-

ską i p. Dorotą Sadowską 
oraz paniami praktykant-
kami wybrali się na ekolo-
giczny spacer do lasu. Była 

to okazja do wspólnego 
spotkania i odpoczynku od 
lekcji zdalnych oraz kom-
putera. 

Uczniowie wspólnie                       
z nauczycielami rozmawiali 
o stanie naszej Ziemi, wy-
kazali się dużą znajomością 
zagadnień dotyczących re-
cyklingu i segregacji odpa-
dów. 
Przy okazji spaceru pozbie-
rali odpady w lesie, a najak-
tywniejsi uczniowie otrzy-
mali dyplom ekologa.
 
Chętne uczennice z klasy 8 
wzięły udział w warsztatach 
ekologicznych „Gotuję - nie 
marnuję”, warsztacie modo-
wym „Fashion” oraz „Zero 
waste od podstaw”, podczas 
których zdobyły wiedzę o 
klimacie i ekologii oraz jak 
powtórnie wykorzystać od-
pady – warsztaty odbywały 
się na platformie zoom.                               

Dorota Sadowska

Blanka Dąbrowska, kl. 4 SP Manowo Jakub Miziołek, kl. 3 SP Manowo Amelia Adamczyk, kl. 2 SP ManowoOliwier Jarosik Oliwier, kl. 3 SP Manowo

W ramach konkursu 
z okazji Dnia Ziemi na te-
renie Szkoły Podstawowej 
w Manowie, klasy I-III 
tworzyły eko-koszulki. 

Kreatywność i kunszt wy-
konania prac był wspaniały! 
Jury miało trudny orzech do 
zgryzienia! 
Piękne i ekologiczne koszul-

ki wykonało - 4 uczniów.
Oto wyniki:
I miejsce: Miziołek Jakub, 
kl. 3
II miejsce: Adamczyk Ame-

lia, kl.2
wyróżnienia: Dąbrowska 
Blanka, kl. 4 i Jarosik Oli-
wier, kl. 3

Serdecznie gratulujemy 
wszystkim!!!
- Mamy nadzieję, że eko-ko-
szulki będą przez Was wy-
korzystywane! Dziękujemy 

za ekologiczną postawę! 
- Iwona Daniuk i Dorota 
Stankiewicz

Manowo

Eko-koszulki na Dzień Ziemi

                         Aktywny wypoczynek 
– ogólne zasady zdrowego odżywiania:

* przed każdym wyjściem na wycieczkę zjedz wysokokalorycz-
ne, pełnowartościowe śniadanie

* zaplanuj trzy większe posiłki w ciągu dnia (wliczając śniada-
nie), zachowując między nimi odpowiednie odstępy

* do każdego z trzech głównych posiłków włącz warzywa i/lub 
owoce

* w trasę zabierz przekąski zawierające węglowodany, np. batony 
z suszonymi owocami, orzechy, banany

* posiłki nie powinny być ciężkostrawne – nie mogą obciążać 
żołądka

* jeśli przy znacznym wysiłku masz uczucie suchości w ustach, 
żuj suszone owoce – są zdrowsze niż bezwartościowe cukierki

* pamiętaj o wodzie mineralnej i napojach izotonicznych tempe-
raturze pokojowej – pij wolno, małymi łykami

* stosuj złotą regułę – „zjedz zanim zgłodniejesz i wypij zanim 
poczujesz pragnienie”

Te proste zasady dotyczą wszystkich form aktywnej turystyki – i 
tej stacjonarnej z powrotami do bazy, i tej wędrownej z pleca-
kiem. Nawet z daleka od cywilizacji i wygód możesz zdrowo 
się odżywiać. 

Rosnowo

Nocka w szkole
Z 18 na 19 czerwca dla 
członków SK PCK została 
zorganizowana nocka pod 
hasłem „Żyj zdrowo”. 

Rozpoczęliśmy od meczu siat-
kówki, w którym zagrały dwie 
drużyny. Wysoka temperatura 
nie sprzyjała pięknym zagra-
niom, jednak pięć setów roze-
grano.
Następnym punktem imprezy 
był quiz na temat zdrowego 
odżywiania i aktywnych form 
wypoczynku. 
Rozmawialiśmy o zbliżających 
się wakacjach i związanych z 
nimi wycieczkami. 

W toku dyskusji wypracowali-
śmy kilka zasad, z których war-
to skorzystać (patrz obok). 
Kolejna atrakcja – to ognisko, 
w trakcie którego Julka przy-
grywała nam na gitarze.
Dalsza część nocki to dwa jed-
nocześnie odbywające się ma-
ratony – filmowy i gier kompu-
terowych. 
Zabawa trwała do rana, kiedy 
to wszyscy zabrali się do sprzą-
tania i pakowania. 
O godzinie 6:30 szczęśliwi, 
chociaż zmęczeni uczestnicy 
wrócili do domów.

M. Bedryjowska
E. Madejek
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Liczba zaszczepionych 
min. 1 dawką  - 2 769
Liczba mieszkańców 
w pełni zaszczepionych - 1 859
Liczba mieszkańców - 6 919
Procent zaszczepionych min. 1 dawką - 40,0% 
Procent mieszkańców w pełni zaszczepionych - 26,8% 
Miejsce w rankingu ogólnopolskim - 953

     Przedział wiekowy    Liczba zaszczepionych min. 1 dawką
 12-19    119
 20-39    508
 40-59    973
 60-69    704
 70+    465

Szczepienia w gminie Manowo

Kto jest zaszczepiony?

Gdzie można się 
zaszczepić?
Koszaliński powiat 
Będzino, NZOZ "BĘDZINO" S.C. Małgo-
rzata Gasińska,  Stanisław Celmer, Będzino, 
18, 94 316 24 28 
Biesiekierz, zespół mobilny z podmiotu: 
SANATUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 
Koszalin, Żwirowa, 10, 694 447 434 
Bobolice, Przychodnia Lekarska "Amelia" 
Piotr Burgieł, Reymonta, 2, 793 587 777 
Bobolice, ZOZ ASKLEPIOS Sp. z o.o., Plac 
Zwycięstwa, 8 - 12, 94 318 74 76 
Dobrzyca, NZOZ "BĘDZINO" S.C. Małgo-
rzata Gasińska,  Stanisław Celmer, Dobrzy-
ca, 26, 943181289 
Manowo, SANATUS Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowa, Leśna, 6/4, 510 940 039 
Mielno, zespół mobilny z podmiotu: SA-
NATUS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 
Żwirowa, 10, 694 447 434 
Mścice, BALTICMED Przychodnia Sp. z 
o.o. Rzemieślnicza, 4, 511 834 177 
Polanów, Zespół Opieki Zdrowotnej, Bobo-
licka, 4, 94 318 83 99 
Polanów, (zespół wyjazdowy na powiat 
kołobrzeski, białogardzki, koszaliński, 
sławieński, Koszalin) Zespół Opieki Zdro-
wotnej, Bobolicka, 4, 94 318 83 99,  690 
990 236 
Rosnowo, SANATUS Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowa, Rosnowo, 7, 94 314 39 73 
Sarbinowo, OMNIS Gutowscy Spółka Jaw-
na, Nadmorska, 62, 94 316 55 89 
Sianów, Spółka Cywilna NZOZ "Kolmed" 
Wspólnicy: Zbigniew Kolankowski,  Marze-
na Grażyna Kolankowska, Słowackiego, 1, 
94 347 3262 
Świeszyno, (PUNKT SZCZEPIEŃ PO-
WSZECHNYCH), Multimedialne Centrum 
Kultury e-Eureka Biblioteka Publiczna, 
Świeszyno, 36, 739 260 200 
Świeszyno, SANATUS Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowa, Świeszyno, 85, 94 340 7315 

Szczepmy się!

Szczepionka przeciwko COVID-19 jest szansą na powrót do normalności. 
Przed nami jedno z najwieszych wyzwań logistycznych w ciągu ostatnich 
dziesięcioleci – powszechne szczepienie Polaków. 15 grudnia 2020 r. rząd 
przyjął Narodowy Program Szczepień (NPS). To krajowy „planer” działań 
związanych ze szczepienieniem - ma gwarantować, że proces ten będzie pro-
sty, a przede wszystkim bezieczny dla obywateli. 
Podstawowym celem, określonym w dokumencie jest osiągnięcie poziomu 
zaszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowanie nad pandemią 
COVID-19 do końca 2021 roku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych 
standardów bezpieczeństwa. W dziewięciu rozdziałach Narodowego Progra-
mu Szczepień opisano projekty działań, m.in. wskazano kolejność szczepień 
Polaków, sposoby zapisu na szczepienia czy rodzaje placówek, w których każdy 
zainteresowany będzie mógł przyjąć darmową oraz dobrowolną szczepionkę. 
 
Rada Ministrów powołała także pełnomocnika rządu do spraw Narodowego 
Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Stanowisko objął 
Michał Dworczyk – szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Główne obo-
wiązki pełnomocnika to:

* analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakre-
sie szczepień ochronnych, 

* przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych w celu wdrożenia naro-
dowego program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 

* koordynacja planowania strategicznego oraz wdrażania narodowego pro-
gram szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, 

* przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w za-
kresie narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2. 



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

 www.manowo.pl

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
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1 czerwca w Przedszkolu 
Gminnym w  Boninie ob-
chodzono Dzień Dziecka 

- jeden z najradośniejszych 
dni w roku, na który cze-
kają wszystkie dzieci. 

Korzystając ze sprzyjają-
cej pogody dzieci spędziły 
ten dzień na placu przed-
szkolnym. Przedszkolaki 

- te młodsze i starsze miały 
okazję zabawy na świeżym 
powietrzu. Były sportowe 

atrakcje, zabawa ze spa-
dochronem, malowanie 
farbami, jak również  zaba-
wa  bańkami. Na każdego 
przedszkolaka czekał też 
upominek. 

- Mam nadzieję, że przed-

szkolaki zapamiętają ten 
dzień jako radosny i pełen 
wrażeń, a sądząc po uśmie-
chu na twarzach dzieci - taki 
był – mówi Marzena Chorą-
żewicz - Dąbrowska.

Bonin 

Dzień Dziecka w przedszkolu
„Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat”  J.Korczak 

Znamy wyniki tegorocznego 
Gminnego Przeglądu Recyta-
torskiego dla przedszkolaków 

„Wierszowanie z Agnieszką 
Frączek”. 

W tym roku laureatami i repre-
zentantami gminy Manowo w 
Konkursie Powiatowym są:
I miejsce – Eliza Grzebielucha
II miejsce – Zuzanna Wenerska
III miejsce – Alicja Szczypek
ponadto komisja przyznała 
dziewięć wyróżnień dla:

- Dawida Bielińskiego;
- Nadii Kowal;

- Leny Kowalczyk;
- Zuzanny Kuczyńskiej;
- Antoniny Kulas;
- Alicji Kułak;
- Oskara Kurdybacha;
- Oliviera Łuczkanina;
- Mai Sławkowskiej.
Serdecznie gratulujemy laure-
atom i wyróżnionym w konkur-
sie i zapraszamy za rok.
Ze względu na pandemię, dzie-
ci uczestniczące w konkursie 
nagrody i dyplomy odbierały w 
bibliotekach w swoich miejsco-
wościach.

Gmina Manowo

Nasi młodzi 
recytatorzy

W Szkole Podstawowej 
w Manowie, dla klas 
młodszych, został ogłoszony 
konkurs na wykonanie pracy 
przestrzennej przedstawiają-
cej Bociana Białego. 

Konkurs został przeprowa-
dzony w ramach kwietniowo-
majowych świąt ptaków. Ce-
lem Międzynarodowego Dnia 
Ptaków, ustanowionego już w 
1906, jest zwrócenie uwagi na 
zagrożenia przed jakimi stoją 
ptaki, oraz zachęcenie ludzi 
do zaangażowania się w ich 
ochronę. Z okazji święta za-
chęcamy do bardziej uważnego 
przyjrzenia się ptakom. Aby je 
obserwować nie trzeba robić 
dalekich wypraw – na początek 
zajrzyjmy do ogrodu, parku czy 
na skwerek. Nawet w mieście, 
wśród domów możemy rozpo-
cząć swoją przygodę z ptakami. 
Wystarczy spojrzeć na świat 
trochę innym okiem – z odrobi-
ną uwagi i cierpliwości.
Dzień Bociana Białego obcho-
dzimy 31 maja. 

W konkursie wzięło udział 2 

Manowo

Konkurs Białych Bocianów

uczniów - z klasy II i III. I miej-
sce ex aequo zajęli: Amelia 
Adamczyk, kl. II oraz Oliwier 

Jarosik, kl. III
Iwona Daniuk i Dorota Stankiewicz

W ramach realizacji  programu 
„Mały Miś w Świecie Wielkiej 
Literatury” – dzieci  z grupy I  
wraz  z wychowawcą  Marzeną 
Chorążewicz – Dąbrowską  -  z 
Przedszkola w Boninie wzięły 
udział w realizacji ostatniego 
modułu  – Mały Miś  i  Supertaj-
ny Projekt. 
 
Ostatni moduł misiowego projek-
tu jest króciutki, może niepozorny, 
ale równocześnie  pełen ważnych 
wartości. Kończy się bowiem w  

„Dzień Niezapominajki” . Projekt 
ma na celu ocalenie od zapomnie-
nia: ważnych chwil w życiu, osób, 
miejsc i sytuacji,  lokalnych tra-
dycji.
Zachęca do pielęgnowania życz-
liwości i pamięci o bliskich, do 
dostrzeżenia osób   wyjątkowych, 
o dobrym sercu w najbliższym oto-
czeniu dziecka. „Supertajny pro-
jekt...” Ma uczyć postawy wdzięcz-
ności i otwartości. W tym dniu nie 
zapominamy  również o polskiej 
przyrodzie i przypominamy o po-

trzebie jej ochrony. Dzieci wzięły 
udział w zajęciach związanych z 
realizacją projektu, a następnie  z 
pomocą rodziców wykonały kartki 
z motywem niezapominajki   
Adresatami tych  kartek   zostali  
Seniorzy – z   Klubu Wesołego Se-
niora KGW  w  Boninie, których 
przedstawicieli gościliśmy 28 maja 
w przedszkolu. Panie  Elżbieta 
Szulc, Halina Goska i Teresa Sob-
czak odebrały z rąk przedszkola-
ków wykonane przez dzieci kartki. 
Marzena Chorążewicz - Dąbrowska

Bonin

Supertajny Projekt Małego Misia

6



7Szkolne sprawy www.manowo.pl Gmina Nad Radwią Wiadomości Gminy Manowo nr 3 (89) czerwiec 2021 r.

Na terenie Szkoły Podstawowej w Boninie i Manowie odbywała 
się zbiórka karmy dla kotów w naszej gminie. Uczniowie jak za-
wsze nie zawiedli. Zebrali puszki, przysmaki a także suchą karmę. 
Wszystko zostało przekazane Panu Strażnikowi ze Straży Gminnej, 
który przekazał do domów tymczasowych pupili w naszej gminie. 
Dziękujemy.                                                    Iwona Daniuk i Dorota Stankiewicz 

Fabryka Kompetencji 
Kluczowych projekt w 
ramach którego wsparcie 
w wysokości 236.640 zł 
otrzymała Szkoła Pod-
stawowa im. 26 Pułku 
Lotnictwa Myśliwskiego w 
Rosnowie nadal trwa. 

Za nami już drugi rok kie-
dy nasi uczniowie mają 
możliwość uczestniczenia 
w zajęciach dydaktyczno – 
wyrównawczych z języka 
polskiego, matematyki, che-
mii, przyrody z geografią, 
języka angielskiego oraz ję-

zyka niemieckiego.  
Uczniowie, którzy intere-
sują się programowaniem 
mogą uczestniczyć w za-
jęciach z programowania i 
robotyki. Dzieci w ramach 
zajęć specjalistycznych  ko-
rekcyjno – kompensacyj-

nych, logopedycznych oraz 
wspierających kompetencje 
społeczne pracują nad swo-
imi słabymi stronami i jed-
nocześnie wzmacniają swo-
je mocne strony. 
Wszyscy uczniowie klas VII 
i VIII objęci są zajęciami in-

dywidualnymi oraz grupo-
wymi w ramach doradztwa 
zawodowego.  
Podczas zajęć dzieci pra-
cują na nowo zakupionych 
komputerach do pracowni 
komputerowej oraz mogą 
korzystać z dużego wachla-

rza ciekawych gier i pomocy 
dydaktycznych. 
    

                  Koordynator gminny 
Barbara Wójt

    
       Koordynator szkolny 

Dorota  Woźniakiewicz

Rosnowo

Fabryka  Kompetencji  Kluczowych 

Fabryka  Kompetencji  Kluczowych projekt finansowe  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 8.4 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie 
ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Bonin/Manowo

Pamiętają o kotach

Po długim okresie nauki 
zdalnej uczniowie klasy 
IV i V szkoły w Rosnowie 
przystąpili do egzaminu 
na kartę rowerową. 

Celem tego egzaminu było 
wpajanie zasad i przepisów 
ruchu drogowego, kształto-
wanie nawyków właściwe-
go zachowania na drodze, 
utrwalanie podstawowych 
zasad udzielania pierwszej 

pomocy, popularyzowanie 
roweru jako środka trans-
portu, a także rekreacji i 
sportu.
Egzamin teoretyczny pro-
wadzony był przy współ-
pracy nauczycieli techniki. 
Zdali go uczniowie, którzy 
rozwiązali poprawnie 80% 
zadań. Następnie uczniowie 
przystąpili do części prak-
tycznej. Jakie umiejętności 
sprawdzano – patrz obok.

Kartę rowerową   w   roku  
szkolnym  2020/2021  
otrzyma  15 uczniów  naszej  
szkoły.

- Za zaangażowanie w tę ak-
cję serdecznie dziękuję pani 
Małgorzacie Kotowskiej i 
pani Dorocie Sadowskiej. 
Wszystkim   szczęśliwym   
posiadaczom –  pierwsze-
go w życiu „Prawa Jazdy” 
- gratulujemy! - mówi orga-
nizator Renata Woroch

Umiejętności 
sprawdzane podczas 
egzaminu praktyczne-

go:
a) ruszanie z terenu pła-
skiego i pod górkę,
b) jazda do przodu po pro-
stej i łukach w kształcie 
cyfry 8 (tzw. „ósemki”),
c) jazda po wyznaczonym 
torze,
d) prawidłowe hamowanie 
i zatrzymywanie pojazdu w 
wyznaczonych miejscach,
e) prawidłowe wykonywa-
nie i sygnalizowanie ma-
newrów,
f) właściwe reagowanie na 
znaki i sygnały drogowe.

Rosnowo

Karta Rowerowa dla 15 uczniów
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Turniejem Finałowym w 
Boninie zakończyły się 
rozgrywki Ligi Bałtyc-
kiej Orlik 2012 - Powiatu 
Ziemskiego Koszalin 
w kategorii Trampkarz 
U14.  

Mistrzem Ligi Bałtyckiej 
został zespół SP I Bonin. 
Na drugiej pozycji uplaso-
wał się Gryf Polanów, a ko-
lejnych UKS Olimpia Bobo-

lice, SP II Bonin i Olimpia/
LUKS Bobolice.

W zawodach wzięło udział 
pięć zespołów: 
MKS Gryf Polanów (trener 
Kamil Popowicz), 
SP I Bonin (trener Mariusz 
Poślednik, kierownik zespo-
łu Bogusława Markiewicz), 
UKS Olimpia Bobolice 
(trener Henryk Kowalski), 
SP II Bonin (trener Mariusz 

Poślednik (trener Mariusz 
Poślednik, kierownik zespo-
łu Bogusława Markiewicz) 
i Olimpia/LUKS Bobolice 
(trener Henryk Kowalski). 

Najlepszym zawodnikiem 
został wybrany Kamil Paź-
dziurski (SP I Bonin), 
najlepszym pomocnikiem 
Damian Niedźwiedź (Gryf), 
a najlepszym bramkarzem 
Oskra Szal (Olimpia).  

Trzy pierwsze drużyny 
otrzymały puchary i me-
dale, wyróżnieni zawod-
nicy nagrody rzeczowe, a  
wszystkie zespoły piłki.  

Organizatorzy turnieju fi-
nałowego - Szkoła Pod-
stawowa w Boninie dla 
uczestników przygotowała 
słodki poczęstunek i napoje. 
 

Wyniki: 
SP I Bonin - SP II Bonin     2:1 
UKS Olimpia Bobolice - Olimpia/LUKS Bobolice  7:3 
SP I Bonin - MKS Gryf I Polanów    3:2 
SP II Bonin - Olimpia/LUKS Bobolice   1:1 
SP II Bonin - UKS Olimpia Bobolice   0:4 
Olimpia/LUKS Bobolice - MKS Gryf I Polanów  0:3 
SP I Bonin - Olimpia/LUKS Bobolice   6:0 
MKS Gryf I Polanów - UKS Olimpia Bobolice  4:0 
SP II Bonin - MKS Gryf Polanów    1:4 
SP I Bonin - UKS Olimpia Bobolice   1:0 

 
Tabela:

1) SP I Bonin    12  12-3 
2) MKS Gryf I Polanów     9  13-4 
3) UKS Olimpia I Bobolice    6  11-8 
4) SP II Bonin      1    3-11 
5) Olimpia/LUKS Bobolice    1    4-17

źródło: Henryk Kowalski

Wcześniej, trampkarze zmierzyli się na turnieju 
w Świeszynie. 
Tu pierwsze miejsce w grupie I zajął SP I Bonin, a ko-
lejne MKS Gryf I Polanów, UKS Olimpia Bobolice i  
GKS Szakale I Świeszyno. 
Natomiast w grupie II na pierwszym miejscu upla-
sował się zespół SP II Bonin. Drugie miejsce zajął 
zespół Olimpia/LUKS Bobolice, trzecie GKS Szakale 
II Świeszyno.

Piłka Nożna

SP I Bonin mistrzem Ligi Bałtyckiej Orlik 2012

Karolina Michalska, zwyciężczyni zawodów w Polanowie.

Fragment meczu Sława Sławno- Zefir Wyszewo

Bardzo dobrze wypadli 
zawodnicy  gminy Mano-
wo podczas Międzyszkol-
nych Zawodów Strzelec-
kich o Puchar Dyrektora 
ZSP w Polanowie. 

Zawody odbyły się we środę 
2 VI, a nasi strzelcy zajęli 
czołowe lokaty:
W kategorii dziewcząt:
I miejsce - Karolina Mi-
chalska 
II miejsce - Kornelia Jachi-
mowska
W kategorii chłopców:
I miejsce - Filip Jachimow-
ski
II miejsce - Wojciech Ło-
puch

Drużynowo:
II miejsce - I LO Koszalin 
(Karolina Michalska, Li-
dia Kozłowska, Julia Kot 

- cała trójka UKS LOTNIK 
Rosnowo)

III miejsce - ZSCKR Bonin 
(w składzie drużyny Amelia 
Jachimowska - UKS LOT-
NIK)
Na zawodach debiutował też 
Cyprian Wcisłowski z SP 
Rosnowo.

Kilka dni później (18.06) w 
Kołobrzegu odbyły się za-
wody zatytułowane: „Serial 
Strzelecki - Mistrz Pneuma-
tyka”.
Tu startowała szóstka na-
szych zawodników, która 
miała okazję sprawdzić 
swój poziom wyszkolenia, 
a przy okazji podpatrzeć 
bardziej doświadczonych 
zawodników i uzyskać cen-
ne wskazówki do dalszych 
treningów. 
Najlepiej strzelała Kornelia 
Jachimowska, która wy-
strzelała 299,1 pkt. na 40 
strzałów.

Strzelectwo

Czerwcowe sukcesy
Piłka Nożna

Zefir Wyszewo awansował do IV ligi
Od sezonu 2021-2022 aż 
dwa zespoły będą repre-
zentowały gminę Manowo 
w rozgrywkach IV ligi 
zachodniopomorskiej. 

„Stary” ligowiec GKS Leśnik 
Manowo, który na jedną ko-
lejkę przed końcem rozgry-
wek zajmuje  wysoką 4 lokatę, 
oraz debiutant Zefir Wyszewo, 
który wygrał rywalizację w 
grupie mistrzowskiej Klasy 
Okręgowej. 

Leśnik Manowo ostatni mecz 
rozegra w środę (30.06). 
Przeciwnikiem będzie Hutnik 
Szczecin. Dotychczas, w 39 
ligowych meczach odniósł 19 
zwycięstw, 7 razy zremisował 
i 13 razy razy doznal goryczy 
porażki. Łącznie zdobył 64 
punkt, zdobył 76 bramek, a 
74 stracił.   

Zefir Wyszewo wygraną w li-
dze przypieczętował remisem 
w Sławoborzu, z tamtejszym 

Pomorzaninem. 
Z powodu pandemii zespoły 
klasy okręgowej zostały po-
dzielone na grupę walczącą 

o mistrzostwo ligi oraz grupę 
walczącą o utrzymanie się w 
lidze. 
Bilans Zefira w grupie to 6 

zwycięstw i 2 remisy. Między 
innymi w meczu z najgroź-
niejszym rywalem – Iskierką 
Białogard (1:1).

W siedzibie ZZPN w Szczecinie rozlosowano 
VII rundę Pucharu Polski ZZPN. Tym razem 
los skojarzył GKS Leśnik Manowo z zespołem 
Gwardii Koszalin. Mecz odbędzie się 5 lipca w 
Manowie. Zwycięzca zmierzy się 8 lipca z wy-
granym pary: Prawobrzeże Świnoujście - CRS 
Pogoń Barlinek
Wcześniej, w VI rundzie Leśnik miał zmie-
rzyć się z Wieżą Postomino. Jednak zespół ten 
przysłał pismo, w którym poinformował, że nie 
przystąpi do meczu. 

Puchar Polski

Gwardia Koszalin rywalem Leśnika
Piłka Nożna 

Zryw szuka 
zawodników
Akademia Piłkarska Zryw 
Kretomino ogłosiła nabór 
uzupełniający do druży-
ny piłki nożnej skrzatów 
rocznik 2015 i 2016. 
Chętni proszeni są 
o kontakt z trenerem Wła-
dysławem Kasztelanem 
tel. 693 066 251.

źródło: ligowiec.net


