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Przegrany bój 
o Kretomino?Pożegnali szkolne 

mury

Manowo

Rodzinne bieganie 
i maszerowanie

Czytaj na str. 8

Po 10 miesiącach wytężonej pracy, 
24 czerwca 2022 roku nadszedł czas 
na upragniony wypoczynek. O godzi-
nie 9.00 w szkołach podstawowych 
gminy Manowo, odbyły się uroczyste 
zakończenia roku szkolnego.

Dyrektorzy wręczyli nagrody za wyso-
kie wyniki w nauce i sukcesy osiągnięte 
między innymi w konkursach. Gratula-
cje i podziękowania trafiły również do 
Rodziców.
Mury szkół, w tym roku, opuściło 74 
Absolwentów. Stypendia edukacyjne, 
sportowe oraz Nagrody Dyrektorów za 
średnią ocen powyżej 5.0, otrzymało 36 
uczniów. Prymuska Szkoły Podstawo-
wej w Boninie osiągnęła średnią ocen 
5,65, Szkoły Podstawowej w Manowo, 
5,79, a Szkoły Podstawowej w Rosno-
wie 5,86.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Ab-
solwentom, Prymusom oraz dzieciom, 
które uzyskały promocje do klas progra-
mowo wyższych a za poprawkowiczów 
trzymamy kciuki w sierpniu.

Życzymy udanych i bezpiecznych 
wakacji, pełnych wrażeń 

i słonecznej pogody.

SP Rosnowo

SP Manowo

SP Bonin

Wyszewo

Aktywnym seniorom 
pogoda nie przeszkodziła

Czytaj na str. 6

Fatalna informacja z War-
szawy: Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
pozytywnie zaopiniowało wnio-
sek Koszalina o przyłączenie 
sołectwa Kretomino do tego 
miasta. 
Do Koszalina ma też być przy-
łaczona część sołęctwa Stare 
Bielice z gminy Będzino.

- To są tereny zurbanizowane, 
przyległe do Koszalina. Na całym 
świecie miasta się poszerzają i 

inwestują w kolejne tereny. Żeby 
Koszalin mógł się rozwijać, to 
Kretomino i część Starych Bielic 
będą do niego włączone – tłuma-
czył poseł Paweł Szefernaker – 
wiceminister MSWiA.
Ostateczną decyzję, w sprawie 
zmiany granic administracyjnych 
Koszalina, do końca lipca ma pod-
jąć Rada Ministrów. 
Jeśli tak będzie - zmiany wejdą w 
życie 1 stycznia 2023 roku.

Czytaj na str. 2
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Batalia o zachowanie 
sołectwa Kretomino 
w granicach gminy Mano-
wo trwała ponad rok. Już 
wiadomo, że została prze-
grana i to pomimo wyniku 
konsultacji społecznych 
oraz protestu mieszkań-
ców Kretomina.

Przypomnijmy, aż 98 pro-
cent biorących udział w 
konsultacjach społecznych 
w sołectwie Kretomino, 
opowiedziało się przeciwko 
włączeniu go w granice ad-
ministracyjne Koszalina. 
W pełni demokratyczny wy-
nik konsultacji, w których 
udział wzięło aż 60 procent 
społeczności, był jedno-
znaczny: mieszkańcy nie 
chcą do Koszalina. 
Wymowę konsultacji wzmoc-
nił protest na przejściu przez 
drogę krajową nr 11. 
Niestety, nie przyniosło to 

żadnego skutku.
KIlka dni temu resort spraw 
wewnętrznych i administra-
cji dał zielone światło dla 
przyłączenia do Koszalina 
sołectwa Kretomino i części 
sołectwa Stare Bielice. 

- Miasto jest motorem napę-
dowym wschodniej części 
województwa. Żeby się roz-
wijać, powinno być większe. 
Musi mieć tereny inwesty-
cyjne i możliwość pozyski-
wania inwestorów. Jeśli doj-
dzie do powiększenia granic 
Koszalina, to ościenne gmi-
ny nie zostaną bez wsparcia 
finansowego i organizacyj-
nego. To wynika z zawarte-
go między samorządami po-
rozumienia - w maju mówił, 
na antenie Polskiego Radia 
Koszalin, prezydent Piotr 
Jedliński.
Na początku maja wojewoda 
Zbigniew Bogucki wydał w 
tej sprawie pozytywną opi-

nię. Tłumaczył:
- Rozwój Koszalina jest waż-
ny dla rozwoju Pomorza 
Środkowego. Dlatego roz-
szerzenie granic administra-
cyjnych Koszalina jest uza-
sadnione. Co ważne, mamy 
tu do czynienia z wyjątkową 
sytuacją, ponieważ zawarto 
porozumienia między mia-
stem a gminami, z których 
części miałyby być włączo-
ne w granice Koszalina, aby 
zrekompensować ewentual-
ne ubytki.
Jeśli dojdzie do przejęcia so-
łectwa Kretomino, to według 
szacunkowych danych Gmi-
na Manowo straci 14 procent 
mieszkańców i aż 23 procent 
dochodów własnych. 
Nie wiadomo, czy straty w 
pełni pokryją ewentualne 
rekompensaty finansowej 
za utracone sołectwa, zapo-
wiedziane przez Prezydenta 
Koszalina?

Kretomino

Czy przejęcie 
jest przesądzone?
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W dniu 22 maja br. Pani 
Maria Czuczak, miesz-
kanka Wyszeborza, ob-
chodziła piękny jubileusz 
100-lecia swoich urodzin. 

Z tej okazji w dniu 27 maja 

br. Jubilatkę odwiedzili 
przedstawiciele samorządu 
gminnego, Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecz-
nego, Proboszcz Parafii Ma-
nowo oraz najbliższe osoby 
z rodziny i przyjaciele.

Pani Maria osiągnęła wiek, 
o którym wszyscy marzymy 
i którego życzymy sobie na-
wzajem w szczególnie uro-
czystych dla nas chwilach, 
ale który osiągają tylko nie-
liczni. 

Sto lat to nie tylko piękny 
wiek, ale także bogata w do-
świadczenia historia życia 
na przestrzeni dwóch wie-
ków, którą Pani Maria nie-
wątpliwie zasłużyła sobie 
na nasz szacunek i uznanie.

Podczas spotkania Jubilatce 
został odczytany a następnie 
przekazany list gratulacyjny 
od Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego. 

Jeszcze raz życzymy Do-
stojnej Jubilatce wszelkiej 
pomyślności, nieustającej 

pogody ducha i zdrowia na 
kolejne lata.

Wyszebórz

Setne urodziny Pani Marii

Nawet protest mieszkańców nie zrobił wrazenia na urzędnikach dążących do przejęcia Kretomina 

Zapraszamy na cudowną podróż piękną leśną trasą i zabytkową ciuchcią. Przez całe wakacje zabyt-
kowa Koszalińska Kolej Wąskotorowa będzie zabierała pasażerów nad jezioro do Rosnowa - 20 km 
od Koszalina.  Na wąskotorówce honorowane są wszystkie ulgi ustawowe. Za darmo pojadą rowery. 
Szczegóły na stronie: http://waskotorowka.koszalin.pl/rozklad-jazdy

Gmina Manowo

Kolejką do Rosnowa

Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie

Imprezy w drugim półroczu 2022
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30 czerwca 2022 r., Rada 
Gminy w Manowie, 
udzieliła Wójtowi Gminy 
Manowo - Romanowi 
Kłosowskiemu  wotum 
zaufania oraz absoluto-
rium z tytułu wykonania 
budżetu za 2021 rok.

Głosowania poprzedzi-
ło rozpatrzenie Raportu o 
stanie gminy za 2021 rok, 
debata, przedstawienie 

sprawozdań finansowych. 
Przedstawione zostały po-
zytywne opinie Komisji Re-
wizyjnej i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczeci-
nie.
Za ubiegłoroczną pracę po-
dziękowano Wójtowi grom-
kimi brawami, kwiatami i 
słowami uznania.
W swoim wystąpieniu Wójt 
wyraził ogromną wdzięcz-
ność sołtysom, dyrektorom 

Manowo

Wotum zaufania i absolutorium 
dla Wójta Gminy Manowo

Ogłoszono wyniki drugie-
go naboru do Rządowego 
Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Stra-
tegicznych. 

Gmina Manowo na trzy 
złożone wnioski otrzymała 

wsparcie na dwie inwesty-
cje. Jedna z inwestycji do-
tyczy poprawy infrastruk-
tury drogowej na terenie 
miejscowości Bonin oraz 
Manowo. 
Druga inwestycja będzie 
polegała na budowie świe-

tlicy w miejscowości Bonin 
oraz adaptacji budynku po 
starej kotłowni w Rosnowie 
na centrum rekreacyjno - 
sportowe. 
Suma otrzymanego dofinan-
sowania to ponad 8 mln zł

Gmina Manowo

Są pieniądze na kolejne 
inwestycje

18 czerwca zawarta została 
z firmą GMP Solutions Sp. 
z o.o. z Gdańska umowa na 
dostawę sprzętu komputero-
wego dla mieszkańców Gmi-
ny Manowo w ramach pro-
jektu grantowego „Wsparcie 
dzieci z rodzin popegeerow-
skich w rozwoju cyfrowym 
– Granty PPGR”. 

Zgodnie z zapisami umo-
wy termin dostawy sprzętu 
planowany jest na połowę 
sierpnia br.
Osoby, które zostały za-
kwalifikowane do wsparcia 
zostaną poinformowane o 
terminach odbioru sprzętu.

Ośrodek Wsparcia Eko-
nomii Społecznej w Ko-
szalinie we współpracy z 
Urzędami Gmin Manowo 
oraz Świeszyno zorgani-
zował w sali konferencyj-
nej UG Manowo pierwsze 
warsztaty budowania 
zdolności do współpracy 
w najbliższym otocze-
niu na rzecz ożywienia 
społeczno-gospodarczego 
obu gmin.

W warsztatach, między inny-
mi wzięli udział przedstawi-
ciele samorządów lokalnych 
Manowa oraz Świeszyna, 
organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorcy itd., którzy 
chcą działać na rzecz roz-
woju społeczności lokalnej.
Cel warsztatów to budowa-
nie zdolności do współpracy, 
integracja międzysektoro-
wa, wspólne wypracowanie 
lokalnych zasobów i pro-
blemów obu gmin, wypra-

 Najważniejsze korzyści z warsztatów to:
1. Integracja liderów lokalnych środowisk, tj. samo-
rządu, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych 
oraz wspólna praca nad projektami lokalnego oży-
wienia społeczno-gospodarczego.
2. Promocja lokalnych zasobów i produktów obu 
gmin.
3. Zbudowanie zdolności do współpracy w najbliż-
szym otoczeniu.
4. Poznanie dobrych praktyk i wymiana doświad-
czeń między gminami Manowo i Świeszyno oraz 
możliwość realizacji wspólnych projektów i nawią-
zania partnerstw.
5. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego dba-
jącego o swoją „małą ojczyznę” .

cowanie diagnozy społecz-
no-gospodarczej  a także 
wypracowanie założeń part-
nerskich projektów służą-
cych ożywieniu społeczno-
gospodarczemu, które będą 
mogły być wdrażane w 
kolejnej perspektywy finan-
sowej Unii Europejskiej na 
lata 2021-2027. 
Warsztaty będą organizowa-

ne zamiennie w Urzędzie 
Gminy Manowo oraz w 
Centrum Kultury i Bibliote-
ce Publicznej Gminy Świe-
szyno.
Na pierwszych warsztatach 
ożywienia społeczno-go-
spodarczego wypracowane 
zostały Beczki Lokalnych 
Zasobów i Problemów Gmi-
ny Manowo i Świeszyno.

Manowo

Warsztaty ożywienia 
społeczno-gospodarczego

Gmina Manowo

Wsparcie dzieci z ro-
dzin popegeerowskich

Radni zmienili regulamin 
korzystania z plaży oraz 
terenów rekreacyjnych 
w Rosnowie. 

- Jak wiecie, w Rosnowie nie 
ma kąpieliska strzeżonego. 
Dotychczasowy regulamin 
zdewaluował się, należy go 
dostosować, tak aby nie było 
jakiś nieporozumień. Zmiana 
jest konieczna już teraz, bo ko-
lejna sesja we wrześniu, a wte-
dy sprawa będzie nieaktualna 

– uzasadniał wójt Roman Kło-
sowski, wprowadzenie punktu 
dotyczącego plaży i terenów 
rekreacyjnych w Rosnowie. 

Rosnowo
Zmienili 
regulamin 
korzystania 
z plaży

jednostek oraz pracownikom 
urzędu za dobrą i owocną 
współpracę na rzecz gminy 
Manowo.

Budżet 
Gminy Manowo 

za 2021 rok
Dochody 
39 330 014,48 zł    
wykonanie –    106,4 %
Wydatki: 
34 558 372,58 zł    
wykonanie - 96,9 %

Dotacja z Funduszu Polski Ład może spowodować, że świetlica wiejska w Boninie, ze stare-
go budynku, przeniesie się do nowej siedziby
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Przedszkole Samorządowe 
w Rosnowie wraz z Gmin-
ną Biblioteką Publiczną w 
Manowie zorganizowały w 
kwietniu 2022r. Ogólnopol-
ski Konkurs Plastyczny "Siła 
Powietrznych Marzeń". 

Honorowym patronatem kon-
kursu był: 8. Koszaliński Pułk 
Przeciwlotniczy, Centrum 
Szkolenia Sił Powietrznych im. 
Romualda Traugutta w Kosza-
linie i 17 Wojskowy Oddział 
Gospodarczy Koszalinie.
Do konkursu wpłynęły 83 
prace z przedszkoli w: Łasku, 

Gmina Manowo

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„Siła Powietrznych Marzeń”

Świdwinie, Dęblinie, Radomiu, 
Boninie, Mścicach, Parnowie 
i Koszalinie. 27 kwietnia br. 
jury w składzie kpt. Jarosław 
Barczewski, por. Anna Alek-
sandrowicz, Sylwia Olesiak z 
8 Pułku Przeciwlotniczego w 
Koszalinie oraz Ewa Sztan-
darska dyrektor Przedszkola 
Samorządowego w Rosnowie 

i Karina Maciejewska bibliote-
karz z Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Manowie nagrodzi-
ło prace w dwóch kategoriach 
wiekowych: 5-6 lat i 3-4 lata.
Wszyscy zwycięzcy i wyróż-
nieni otrzymali nagrody i dy-
plomy, pozostali uczestnicy 
otrzymali nagrody pocieszenia 
i dyplomy. 

Celem konkursu było zaszczepienie w dzieciach 
ciekawości poznawczej i dzięki temu wspieranie wielokie-
runkowego rozwoju dziecka i jego osobowości, kształto-
wanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka spo-
łeczności lokalnej, regionalnej, krajowej a także rozwijanie 
patriotyzmu lokalnego i narodowego.

Dnia 20 kwietnia w Przedszkolu Gminnym w Boninie odbył się I etap Powiatowego Konkursu Recyta-
torskiego „Brzechwowe rymy”. Do II etapu dostała się 10 dzieci z naszego przedszkola: Maja Sen-
decka, Zosia Gładysz, Amelka Rykiel, Kamil Mazurek, Igor Szulc, Nikodem Martys, Marcelina Mordas, 
Michalina Rzelek, Dawid Mazurek, Julia Czesnowska.

Bonin 

Powiatowy Konkurs Recytatorski 
w Przedszkolu Gminnym

W Przedszkolu Samorządowym w Rosnowie zorganizowano marchewkowe zajęcia z okazji "Dnia Mar-
chewki". Dzieciom pod opieką Pań udało się zrobić zdrowy i pyszny sok marchewkowy. Dzieci posze-
rzyły swoją wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania i doskonale się bawiły.

Kolejne sukcesy uczniów 
z Rosnowa.

Maria Kruk (kl. VII), Kalina 
Lachowicz (kl. IV) oraz Mi-
kołaj Baston (kl. V) otrzy-
mali tytuł Najaktywniej-
szych czytelników Powiatu 
koszalińskiego 2022 roku. 
Gratulacje!

Dzień Pielęgniarki i Leka-
rza obchodziły dzieci 
z Przedszkola Gminnego 
w Boninie. 

Tego dnia przedszkolaki za-
poznały się z wymieniony-
mi zawodami, dowiedziały 
się jaką odpowiedzialną 
pracę wykonuje lekarz i pie-
lęgniarka, czego potrzebują 
do swojej pracy, jakie noszą 
ubrania. 
Dowiedziały się również jak 
dbać o zdrowie.

Bonin

Dzień Pielęgniarki i Lekarza

Rosnowo
„Zdrowo i pomarańczowo”

Rosnowo

Nikt nie rodzi się Czytelnikiem, 
Czytelnika trzeba wychować

Szkolne Koło CARITAS 
przy Szkole Podstawowej 
w Manowie, co roku, 
w czasie Adwentu i Wielkie-
go Postu, organizuje zbiórkę 
żywności dla starszych 
mieszkańców gminy.  

Zbiórka ma przypominać o tym, 
że obok nas są ludzie, którym 
żyje się jeszcze trudniej, a my 

nie możemy być na to obojętni. 
W tym roku uczniowie przyno-
sili różne produkty  /np. mąka, 
kasza, makaron, puszka mięsna, 
olej, cukier i coś od siebie np. 
herbata, czekolada, ciastka itp/. 
Dzięki wspaniałym rodzicom i 
uczniom udało nam się przygo-
tować 8 paczek. Wolontariusze 
Kasia i Klaudia a także Emil-
ka, Jakub i Natan przygotowali 

paczki, a także do każdej z 
nich kartkę z życzeniami świą-
tecznymi. Jest to praktyczna 
realizacja przykazania miłości 
bliźniego, o którym tak wiele 
nauczał  Chrystus. Wszystkie 
paczki zostały dostarczone 
przez opiekuna SK Caritas . 
Bardzo wdzięczni są seniorzy, 
że pamiętamy i troszczymy się 
o nich.                Dorota Stankiewicz

  Manowo
Szkolne Caritas pomaga starszym mieszkańcom gminy
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W kwietniu 2022 roku w 
SP w Rosnowie rozpoczęto 
realizację programu profi-
laktycznego UNPLUGGED 
prowadzonego w klasach VII 
i VIII. 

UNPLUGGED jest programem 
profilaktycznym, który oparty 
jest na Strategii Wszechstron-
nego Wpływu Społecznego 
(CSI). 
Według teorii programu to, czy 
podjęte zostaną przez jednost-
kę zachowania prozdrowotne 
lub ryzykowne w dużej mierze 
zależy od tego, które z tych 
zachowań postrzegane są jako 
powszechne i akceptowane 
społecznie. 
Postrzeganie zachowań ryzy-
kownych takich, jak np. uży-
wanie substancji psychoak-
tywnych, jako dominujących 
i akceptowanych społecznie 
sprzyja nasilaniu się tego ro-

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. 26 PLM w Rosnowie 
wzięli udział w ogólnopol-
skim konkursie PHO3NIX 
Active School Kids.

Miał on na celu zaangażowanie 
szkolnej społeczności w świę-

towanie aktywności fizycznej 
wśród uczniów. Uczniowie od 
9 do 13 maja 2022 roku brali 
udział w różnorodnych dyscy-
plinach sportowych (kręcenie 
hula – hop, przeciąganie liny, 
wspinaczki, gra siatkowa, pił-
ka nożna). 

W ramach inicjatywy sporto-
wej udało się zorganizować 
spotkanie z Panem Januszem 
Chomontkiem, wielokrotnym 
rekordzistą Księgi Guinnessa 
w podbijaniu różnych rodzajów 
piłek.    Nauczyciele wychowania fizycznego
 Małgorzata Bedryjowska, 

Andrzej Maksymiuk

Rosnowo
PHO3NIX SCHOOL KIDS Rosnowo

UNPLUGGED w szkole

dzaju zachowań problemo-
wych. 
  Realizacja programu sfinan-
sowana została ze środków 
Gminnej Komisji ds. Rozwią-

zywania Problemów Alkoholo-
wych w Manowie, za co bardzo 
dziękujemy. Realizatorzy

Dorota Woźniakiewicz, Ewelina Oleksy

Oliwier Jarosik ze Szkoły Podstawowej w Manowie wygrał finał 53. 
Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszę-
ta Polne” w kategorii Ptaszki. Do finału przeglądu zgłoszono 36 
laureatów eliminacji powiatowych z 6 powiatów byłego woj. kosza-
lińskiego (powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, 
sławieński i świdwiński). Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

Manowo

Sukces Oliwiera
Stowarzyszenie „Przyjazna 
Dłoń”  z Rosnowa działają-
ce przy Szkole Podstawowej             
im. 26 PLM w Rosnowie 
uzyskało dofinansowanie z 
programu Społecznik 2022 na 
realizację projektu „Wioska 
Różnic – Poznajmy Się”. Ce-
lem głównym projektu jest na-
wiązanie więzi między dziećmi 
i młodzieżą z terenu Gminy 
Manowo z przybyłymi dziećmi 
i młodzieżą z Ukrainy. Poprzez 
poznanie kultury, obyczajów i 
zwyczajów przybyłych obywa-
teli Ukrainy na teren Rosno-
wa i Gminy Manowo chcemy 
nawiązać współpracę poprzez 
zorganizowanie spotkań ku-
linarnych podczas których 
uczestnicy z Polski i Ukrainy 
będą mieli możliwość przygo-
towania swoich regionalnych 
potraw z uwzględnieniem za-
sad zdrowego odżywiania. 
Zajęcia kulinarne dają moż-
liwość prowadzenia zajęć z 
różnych przedmiotów, mogą 
się tam odbywać m.in. lekcje 
języków, zajęcia plastyczne i 
techniczne, co z kolei umożli-
wi poznanie języka polskiego i 
ukraińskiego.             Koordynator
 Dorota Woźniakiewicz

 Rosnowo
Pomocna Dłoń

4 maja przypadało święto 
Strażaka, a 5 maja święto 
Leśnika. 

Uczniowie klas I-III z SP w 
Rosnowie odpowiedzieli na 
hasło organizatorów ogólno-

polskiej akcji. Jej celem  było 
podziękowanie za trud i pra-
cę włożoną w ochronę lasów 
przed pożarami  oraz stworze-
nie wirtualnej MEGA laurki 
składającej się z tysięcy laurek 
namalowanych przez przed-

szkolaków i dzieci młodszych 
klas szkół podstawowych z 
całej Polski. Nasi uczniowie 
wykazali się zaangażowaniem 
i zdolnościami plastycznymi, 
poniżej prezentujemy przykła-
dowe prace.    Beata Banaszak-Kostewicz, 

Anna Terlecka, Renata Woroch 

Rosnowo
Cała Polska maluje GIGA 
Laurkę dla Strażników Lasów

„Fabryka Kompetencji Kluczowych 
w Szkole Podstawowej im. 26 PLM w Rosnowie

      W roku szkolnym 2021/2022 zakończyliśmy realizację dodatkowych działań w ramach projektu 
„Fabryka Kompetencji Kluczowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach działania 8.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  
2014-2020. Uczniowie do końca czerwca 2022 roku będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu doradz-
twa zawodowego prowadzonego indywidualnie dla uczniów klas VII i VIII. 

Koordynatorzy szkolni Barbara Wójt oraz Dorota Woźniakiewicz

Kornelia, lat 10, Rosnowo Liliana, lat 10, Rosnowo

Roksana 9 lat Rosnowo Tatiana 9 lat Rosnowo

Zosia lat 8 Rosnowo

W przedszkolu w Rosnowie, 
dzieci 6-letnie z grupy „Gu-
misie” obchodziły "Świa-
towy Dzień Świadomości 
Autyzmu". 

Został on ustanowiony w 
roku 2007 przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ.
Dzieci dowiedziały się, 
czym charakteryzuje się 
osoba mająca autyzm oraz 
rozwijały empatię i wrażli-
wość na potrzeby osób z tą 
niepełnosprawnością. 
Na zakończenie zajęć dzieci 
współdziałały w tworzeniu 
niebieskiego serca, symbo-
licznie ukazując solidarność 
z osobami autystycznymi.

Rosnowo
Dzień autyzmu w przedszkolu



Urząd Gminy 
Manowo

76-015 Manowo 
ul. Szkolna 2

tel. 94 318-32-20 

- sekretariat
fax 94 318-32-89

e-mail: 
urzad@manowo.pl

Straż Gminna 
Manowo

tel. 94 318-39-10 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Manowie 

94 318 30 69

Gminny Ośrodek 
Kultury 

w Wyszewie 

94 318 25 90

Zgłaszanie awarii 
wodociągowo - 

kanalizacyjnych 
 

Rosnowo: 663 207 201 
Pozostałe: 570 970  211

Utylizacja padłej 
zwierzyny 

 94 311 72 38,

Ważne telefony

Dyżur Pogotowia 
Ratunkowego
tel. 94 347 16 64; 

94 347 16 88. 
Informacja 

94 347 16 00

Uwaga! Ważne!
Punkt pracy socjalnej czynny w :
1. Świetlica w Rosnowie 
w każdą środę  od  13.00  do 14.00
2. Świetlica w Wyszeborzu 
w każdy poniedziałek od 12.00 do 14.00
3. Świetlica w Boninie 
w każdy wtorek od 12.00 do 13.00
Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów 
– policjantów, psychologów, pracowników pomocy 
społecznej, pedagogów i służby zdrowia. Łączy ich 
wspólny cel – rozwiązywanie problemów przemocy w 
konkretnych rodzinach.
Ważne telefony:
Niebieska linia – 801 12 00 02
GOPS Manowo – 94 318 31 61
Pracownicy socjalni, Przewodnicząca Zespołu Interdy-
scyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy (94) 3183161 
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Karta 
Dużej Rodziny  94 3183258 Fax 94 3183258
Komisariat Policji w Koszalinie – 94 34 29 103
W sytuacjach zagrożenia życia – POLICJA 997, 112
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Za nami kolejny Festyn 
„Aktywny Senior”. 

Z powodu pogorszenia 
pogody impreza została 
przeniesiona do budynku 
Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Wyszewie. Seniorzy 
zabawę rozpoczęli od roz-
grzewki, którą poprowadzi-
ła Pani Paulina Gryniewicz. 
Rozgrzani i podzieleni na 
drużyny walczyli dzielnie 
o zwycięstwo. Konkuren-
cje były o tematyce PRL-u, 
czyli lat młodości naszych 
gości. Były to: slalom w al-
kogoglach, zakupy w domu 
towarowym i budowanie 
wylosowanych maszyn. 
Nie zabrakło oczywiście 
jedzenia łyżkami przymo-
cowanymi na łańcuchu, czy 
konkurencji pamięciowych. 
Pomiędzy konkurencjami 
sportowymi czas umilały 

gminne zespoły: Manowskie 
Malwy, Zgoda z Wyszewa, 
Nestor z Rosnowa, Zespół 
Pana Wacława Nowickiego 
i Żeński Chór Kameralny 
KANON z Cewlina. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich 

„Kreatywny Babiniec” z Ro-
snowa przygotowały prze-
pyszne naleśniki, racuchy i 
gofry. Dla uczestników był 
przygotowany również grill 
z kiełbaskami i kaszanką 
oraz pyszna zupa. Panie ze 
świetlic przygotowywały 
świeże, zdrowe soki wa-
rzywno – owocowe. Zapro-
szenie organizatorów przy-
jął również Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Ma-
nowie, który zaprezentował 
stoisko z własnoręcznie wy-
konanymi pracami. 
Seniorzy w trakcie festynu 
mogli podczas warsztatów 
prowadzonych przez Panie 

ze świetlic, udekorować 
torbę na zakupy. Gościem 
festynu było również Staro-
stwo Powiatowe ze swoim 
stoiskiem profilaktycznym.
Festyn został zorganizo-
wany dzięki środkom z 

Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz budżetu 
państwa w ramach działania 
7.6 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
2014-2020.

Wyszewo

Nawet pogoda nie popsuła zabawy
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Już niebawem sezon wa-
kacyjny, więc pora podsu-
mować pierwsze półrocze 
tego roku w działalności 
Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Manowie oraz 
jej filiach w Rosnowie, 
Boninie i Wyszewie.

Zimowe ferie dla dzieci to 
okres wypoczynku, ale po 
odsłonach na naszej stronie i 
profilu w mediach widać, że 
propozycje konkursów, qu-
izów i udziału w wydarze-
niach czytelniczych przypa-
dły do gustu najmłodszym 
czytelnikom naszej biblio-
teki. 
Bardzo dziękujemy za tak 
aktywny udział !

Od początku roku prowadzi-
my w bibliotekach różno-
rodne zajęcia warsztatowe, 
akcje czytelnicze i społecz-
ne, spotkania autorskie, spo-
tkania z ciekawymi ludźmi, 
zajęcia czytelnicze dla naj-

młodszych. 

Aktywnie włączamy się tak-
że w działania edukacyjne. 
Po raz drugi przyłączyliśmy 
się do akcji „Żonkile” pro-
wadzonej przez Muzeum 
Żydów Polskich. Jest to co-
roczna akcja upamiętniająca 
męczeńską śmierć Żydów 
polskich podczas II wojny 
światowej.  

Całoroczna (od wielu lat 
już prowadzona) kampania 

„Mała Książka-Wielki Czło-
wiek” , która adresowana 
jest do przedszkolaków, z 
roku na rok cieszy się co-
raz większym zaintereso-
waniem. Trwa nieustannie 
– więc zapraszamy naszych 
milusińskich wraz z rodzi-
cami! 
Każde dziecko otrzyma od 
nas „wyprawkę czytelniczą” 
na nową drogę literackiej 
przygody. Gorąco zachęca-
my do wzięcia udziału w tej 

akcji, bo miłość do książek 
jest prezentem na całe życie.
Widać to było szczególnie 
podczas gminnych elimina-
cji do konkursów recytator-
skich dla dzieci i młodzie-
ży – „Brzechwowe rymy” 
(przedszkolaki) oraz „Ptaki, 
ptaszki i ptaszęta polne” 
(młodzież szkolna). Prze-
piękne recytacje sprawiły 
członkom Komisji Konkur-
sowej nie lada problem z 
wyborem tych, które repre-
zentowały naszą gminę na 
konkursie powiatowym. 
Dumne jesteśmy z tego, że 
dwóch z naszych uczestni-
ków zajęło wysokie miej-
sca w turniejach wyższego 
szczebla. Brawo! 

Dla trochę starszych dzie-
ci, wraz ze zniesieniem ob-
ostrzeń pandemicznych, roz-
poczęliśmy w filii w Boninie 
zajęcia literacko-plastyczne. 
Zajęcia te nie tylko rozwija-
ją wśród uczestników zdol-

ności plastyczne, ale także 
zainteresowanie literatura. 
Podczas zajęć młodzież wy-
konuje własne ilustracje do 
wybranej książki. Super za-
bawa gwarantowana. Miło-
śników książek zapraszamy 
do przyłączenia się do Dys-
kusyjnych Klubów Książki 
dla dorosłych i dla młodzie-
ży. Oba Kluby działają przy 
filii w Boninie. Planujemy 
otwarcie DKK w innych bi-
bliotekach po wakacjach. 

Biblioteka to nie tylko wy-
pożyczanie książek – to 
także miejsce wspólnych 
spotkań. W tym roku udało 
nam się zorganizować dwa 
spotkania autorskie. 
Gośćmi naszych bibliotek 
były  autorki książek dla 
dzieci – Alicja Wendekier i 
Joanna Olech. 
Odbyły się także cykle spo-
tkań z leśnikami i myśliwy-
mi dotyczące konieczności 
ochrony bioróżnorodności 

na terenie Gminy Manowo.  
Nasi goście pięknie opowia-
dali o manowskich osobli-
wościach przyrody, zachę-
cając do leśnych wypraw 
i podziwiana przyrody w 
jej naturalnym środowisku. 
Organizacja spotkań możli-
wa była dzięki nawiązaniu 
współpracy z Nadleśnic-
twem w Manowie oraz Pol-
skim Związkiem Łowieckim 
w Koszalinie. 
Cykl spotkań zorganizowa-
ny został w ramach projek-
tu "MOP czyli manowskie 
osobliwości przyrody”, na 
którego realizację pozyska-
liśmy środki z Funduszu 
Naturalnej Energii w wyso-
kości 9800 zł. 
W ramach tego samego pro-
jektu ogłoszony został i roz-
strzygnięty konkurs fotogra-
ficzny. Wszystkie nadesłane 
zdjęcia wykorzystane zosta-
ną w przewodniku, który do-
stępny będzie na telefony w 
aplikacji ActionTrack. Kod 

QR do aplikacji dostępny 
jest na stronie biblioteki. 

Od 28 czerwca zapraszamy 
do Biblioteki w Rosnowie  
na wystawę   nagrodzonych 
i wyróżnionych w konkursie 
fotografii.
Na naszej stronie oraz na 
fanpage na Facebooku na 
bieżąco polecamy Państwu 

„Książkę na Weekend”, re-
cenzując przeczytane przez 
bibliotekarki pozycje książ-
kowe, dostępne w naszych 
placówkach. Zapraszamy 
i zachęcamy do przesyła-
nia swoich własnych opinii 
co warto przeczytać i jaką 
książkę polecacie innym. 
Na stronie biblioteki www.
bibliotekamanowo.pl znaj-
dziecie Państwo bardziej 
szczegółowe informacje o 
naszych działaniach.

Informacje przygotowała 
Jolanta Barczyńska-Piekarzewicz

- starszy bibliotekarz

Pół roku w Bibliotece
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gminy Manowo: Liliana Wa-
ligóra, Marysia Wawszczyk, 
Amelia i Michał Kaczanowscy, 
Nikola Matysiak oraz Olivier 
Łuczkanin. 

Złoto zdobyły: Lili (w konku-
rencji kata układ/forma dziew-
czynek do 7 lat) oraz Marysia 
(kumite – walka bez kontaktu 
dziewczynek do 7 lat). 
Warto podkreślić, że są to 
pierwsze złote medale w ma-
nowskim klubie Ronin. 

Dla Lili jeden medal to było 
jednak za mało! 
Po zaciętych pojedynkach, wy-
walczyła także brązowy medal 
w kumite dziewczynek 7 lat do 
30 kg oraz brązowy medal w 

kategorii kumite bez kontaktu 
dziewczynek do 7 lat. 
W rezultacie z Czarnego przy-
wiozła do Manowa trzy meda-
le. 

Kolejne brązowe krążki wywal-
czyli: Amelka Kaczanowska 
oraz Nikola Matysiak w kate-
gorii dziewczynek 10-11 lat do 
35 kg oraz Olivier Łuczkanin w 
kategorii kumite chłopców bez 
kontaktu do 7 lat. 
Z dobrej strony pokazał się tak-
że najmłodszy senpai Michał 
Kaczanowski, który w kumite 
chłopców bez kontaktu za-
prezentował szeroki wachlarz 
technik, jednak tym razem 
wrócił bez medalu. 
Trenerami dzieci są sensei Ro-

bert Solniczek oraz Ewelina 
Żuberek. 
Zajęcia odbywają się w środy 
oraz piątki w Szkole Podsta-
wowej w Manowie. 
Klub prowadzony jest pod pa-
tronatem Pomorskiej Fundacji 

„Jaś i Małgosia”.

Manowski Klub Karate Kyoku-
shin RONIN, to kolejny klub w 
naszej gminie, który prężnie 
się rozwija. 
Warto wspomnieć, że pierwszy 
(srebrny) medal wywalczyła dla 
niego sensei Ewelina Żuberek 
w marcu podczas Mistrzostw 
Makroregionu Zachodniego w 
Drawsku Pomorskim. 

Karate

7 medali dla Roninów podczas zawodów w Czarnem!

Odwaga, hart ducha, pracowitość i waleczność - tymi 
cechami popisali się zawodnicy MKKK Ronin podczas 
zawodów o Puchar Burmistrza w Czarnem. 

W turnieju wystartowało 143 
karateków z 11 klubów. Wśród 
nich znaleźli się reprezentanci 

We wtorek 14 czerwca  2022r. 
w Kretominie, odbyły się 
turnieje finałowe w ramach 
rozgrywek Liga Bałtycka Orlik 
2012 - Powiat Ziemski Kosza-
lin w kategorii Trampkarz U14 
i Młodzik U12.

Po wyrównanych i emocjonu-
jących spotkaniach w kategorii 
Trampkarz pierwsze miejsce zajął 
zespół KS Bajgiel Będzino (tre-
ner Mateusz Wiśniewski ), który 
wyprzedził UKS Olimpia Boboli-
ce (trener Dawid Olearczyk, kie-
rownik zespołu Henryk Kowalski 
) lepszym stosunkiem bramek. 
W bezpośrednim spotkaniu padł 
wynik remisowy 4:4. 
Na trzeciej uplasowali się gospo-
darze SP Bonin ( trener Mariusz 
Poślednik, kierownik zespołu 
Bogumiła Markiewicz). Najlep-
szym zawodnikiem został wybra-
ny Wiktor Ratkiewicz (Bajgiel), 
a bramkarzem Kuba Czarnecki 
(Olimpia).
Natomiast w kategorii Młodzik 

pierwsze miejsce z kompletem 
punktów zajął zespół SP Dąbro-
wa ((trener Sebastian Wroński), 
a kolejne SP Bonin ( trener Ma-
riusz Poślednik, kierownik ze-
społu Bogumiła Markiewicz), KS 
Bajgiel Będzino (trener Mateusz 
Wiśniewski ), KS Victoria Sia-
nów (trener  Łukasz Szmajdziak) 
i UKS Olimpia Bobolice (trener 
Dawid Olearczyk, kierownik ze-
społu Henryk Kowalski ). 
Najlepszym zawodnikiem został 
wybrany Jakub Pudzik (Dąbro-
wa), a bramkarzem Sebastian Gą-
siorowski (Bonin).
Organizatorem zawodów była 
Szkoła Podstawowa w Boninie, 
która dla wszystkich uczestni-
ków ufundowała poczęstunek i 
napoje. 
Trzy najlepszej zespoły w każdej 
kategorii otrzymały puchary i 
medale, a wyróżnieni zawodnicy 
piłki.
Organizatorzy dziękują Andrze-
jowi Sokalskiemu za pomoc w 
organizacji turnieju.

Piłka Nożna

Turnieje Finałowe 
Ligi Bałtyckiej

Wielki sukces zespołu tanecz-
nego Just Dance z Rosnowa, 
który wziął udział w Ogólno-
polskim Turnieju "Nadmor-
skie Rytmy" w Łebie. 

Mając za sobą ciężkie przygo-
towania oraz pomimo kontuzji 
tancerek i późnych godzin wie-
czornych, w których odbywał się 
występ, dziewczyny zaprezento-

Taniec

Just Dance najlepszy

wały swoją choreografię wspania-
le. Zaangażowanie, wytrwałość 
oraz sumienność spowodowała, 
że dziewczyny zajęły I miejsce 
w swojej kategorii wiekowej, 

tym samym zostały Mistrzami 
Miniformacji - inne formy tańca 
powyżej 16 lat. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy sukcesów w 
następnych turniejach. 

Piłka Nożna
Fatalny 
sezon 
ligowców
To był jeden z najgorszych se-
zonów w historii manowskiej 
piłki nożnej. 

Z IV ligi spadły oba występują-
ce tam zespoły (GKS Manowo, 
Zefir Wyszewo). 
Z Klasą Okręgową pożegnał się 
Grot Bonin. 
GKS Manowo z 31 zdobyty-
mi punktami i 52. strzelonymi 
bramkami zajął dopiero 17. 
miejsce w swojej klasie roz-
grywkowej. Jeszcze gorzej 
wypadł Zefir Wyszewo, który 
uplasował się na ostatnim miej-
scu w ligowej tabeli. Strzelił 37 
bramek, ale stracił ich aż 109 
(łącznie zdobył 17 punktów).
Podobnie, fatalnie wypadł Grot 
Bonin, który był przedostatni w 
Klasie Okręgowej z 12. punkta-
mi zdobytymi. Dał sobie strze-
lić 151 bramek (sami strzelili 
ich 38).
Spadkowiczom życzymy szyb-
kiego powrotu do opuszczonych 
lig (po przyszłym sezonie). 

z czasem 16’43” oraz Patryk 
Górecki – 17’05”. 
W biegach dla dzieci i młodzie-
ży uczestniczyło ok. 50 osób w 
dziewięciu kategoriach wieko-
wych. 
Uczestnicy wszystkich katego-
rii otrzymali pamiątkowe me-
dale oraz dla trójki najlepszych 
w każdej z kategorii zostały 
ufundowane nagrody.
Dla uczestników biegów czekał 
grill oraz świeżo wyciskane soki. 
Dzieci mogły skorzystać z dar-
mowej waty cukrowej – dzięki 
Pani Sołtys Manowa Wandzie 
Węgrzyńskiej oraz z dmuchań-
ca, który zasponsorował Pan Ja-
cek Pietrzak (Kebab IGA z Ro-
snowa). Na najmłodszych panie 
z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Wyszewie przygotowały za-
bawy i animacje.

Lekkoatletyka

I Bieg Letni i Marsz Nordic Walking Manowo 2022

25 czerwca na starcie biegu 
pojawiło się 53 biegaczy oraz 
13 nordic walkingowców. 

Najlepszymi biegaczami oka-

zali się: Agnieszka Konkel z 
czasem 24’22” oraz Krzysztof 
Rodnik z czasem 18’49”. 
 Wśród kijkarzy najlepszymi 
byli: Dagmara Wieczorkowska 

Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków czuwał Komendant Straży 
Leśnej z Nadleśnictwa Mano-
wo, Ochotnicza Straż Pożarna z 
Wyszewa oraz Komendant Stra-
ży Gminnej w Manowie.
Wszystkim osobom zaangażo-
wanym w sprawną organizację 
biegów serdecznie dziękujemy.


