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Wyszebórz
Wyszewo
Zacisze

Po długotrwałym okresie nauki zdalnej, wszyscy uczniowie i słuchacze wracają do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach. 
Nauka będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego. Nie oznacza to, że 
zmniejszyło się zagrożenie pandemią koronawirusa. Dlatego wytyczne dla szkół przygotowali wspólnie: Ministerstwo Edukacji i 
Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Można je w skrócie opisać: dezynfekcja, dystans, higiena, maseczka, 
wietrzenie. Rekomendowane są również szczepienia dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.
W gminie Manowo do szkół poszło 665 uczniów. We wszystkich placówkach uroczyście obchodzono pierwszy dzień nauki. 
Powyżej innauguracja nauki w szkole w Boninie.  

Na stronie 7 migawki z rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach gminy Manowo.

Rozpoczął się nowy 
rok szkolny 2021/2022

Więcej str. 6

Gmina Manowo

Wakacje pełne 
imprez

Wiele działo się podczas wakacji na terenie gmi-
ny Manowo. O festynach, piknikach i działalności 
świetlic w tym okresie czytaj na str 4-5

str 6

Ruszyła rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ście-
ków w Boninie. Obiekt będzie równie nowoczesny, jak 
oddana w 2017 r. oczyszczalnia w Rosnowie. 
Na zdjęciu, na placu budowy: Robert Machowicz, kie-
rownik istniejącej oczyszczalni i Robert Murii, prezes 
Elektrociepłowni Rosnowo.

Bonin

Nowa inwestycja 
Elektrociepłowni Rosnowo 

Czytaj na str. 3

Na krajowych dożynkach...

Stoisko utworzone przez sołectwo Wyszebórz reprezentowało gminę 
Manowo podczas ogólnopolskiego święta „Wdzięczni Polskiej Wsi” w Bo-
bolicach
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Przed nami kolejny sezon 
grzewczy. 

Zadbajmy o bezpieczeństwo 
użytkowników budynków 
w związku z eksploatacją 
urządzeń grzewczych, prze-
wodów kominowych i wen-
tylacji. 
Zaprośmy kominiarza niech 
czyni swoją powinność. 
Ponadto, zapraszamy na 
stronę internetową urzędu  
www.manowo.pl  
W menu należy otworzyć 
zakładkę „Dla Mieszkańców”,  

następnie pozycję „Bezpie-
czeństwo w gminie” i „Ochro-
na przeciwpożarowa”.  
Znajdziecie tam Państwo 
m.in. Komunikat Międzywo-
jewódzkiego Cechu Kominia-
rzy do właścicieli, zarządców 
i użytkowników budynków w 
związku z kampanią społecz-
ną  „Sadza płonie. Czad za-
bija. Żyj!” oraz wiele innych 
interesujących materiałów 
edukacyjnych, np. Rządowe-
go Centrum Bezpieczeństwa, 
lub poradnik pn. Czad.

„Sadza płonie. 
Czad zabija. Żyj!”

Szczepmy się!
Szczepionka przeciwko COVID-19 jest 
szansą na powrót do normalności. Trwa 
jedno z najwieszych wyzwań logistycznych 
w ciągu ostatnich dziesięcioleci – powszech-
ne szczepienie Polaków. 

15 grudnia 2020 r. rząd przyjął Narodowy 
Program Szczepień (NPS). 
Podstawowym celem, określonym w doku-
mencie jest osiągnięcie poziomu zaszczepie-
nia społeczeństwa umożliwiającego zapano-
wanie nad pandemią COVID-19 do końca 
2021 roku, przy jednoczesnym zachowaniu 
najwyższych standardów bezpieczeństwa. 
W dziewięciu rozdziałach Narodowe-
go Programu Szczepień opisano projekty 
działań, m.in. wskazano kolejność szcze-
pień Polaków, sposoby zapisu na szcze-
pienia czy rodzaje placówek, w których 
każdy zainteresowany będzie mógł przyjąć 
darmową oraz dobrowolną szczepionkę. 
Rada Ministrów powołała także pełnomoc-
nika rządu do spraw Narodowego Programu 

Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 
W organizację procesu szczepień angażowano 
organy administracji rządowej oraz jednostki 
samorządu terytorialnego.
Na równi z działaniami logistycznymi prowa-
dzona jest też kampania informacyjna doty-
czącą szczepionek. 
Chodzi o to, żeby Polacy korzystali z rzetel-
nych źródeł informacji. 
Uruchomiono portal gov.pl/szczepimysie, na 
którym dostępne są sprawdzone informacje 
na temat szczepionek, aktualności dotyczące 
działań rządu związanych z NPS, także ze-
staw często zadawanych pytań i odpowiedzi. 
Dementowane są też nieprawdziwe informa-
cje na temat szczepionek. 
Zainteresowani mogą  korzystać również z 
bezpłatnej i całodobowej infolinii w sprawie 
wątpliwości dotyczących szczepień. 
Numer infolinii to 989. Dla dzwoniących z 
zagranicy i operatorów, którzy nie obsługują 
numerów specjalnych uruchomiono numer: 
+48 22 62 62 989. 

Przypominamy, że na terenie gmi-
ny działają dwa punkty szczepień:
- Manowo, ul. Leśna 6 (kontakt telefoniczny w celu 
umówienia terminu szczepienia: 510 940 039)
- Rosnowo 7 (kontakt telefoniczny w celu umówie-
nia terminu szczepienia: 94 314 39 73).
Seniorzy, którzy zarejestrowali się już na szczepienia 
i posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawno-
ści w stopniu znacznym o kodzie R lub N bądź od-
powiednio I grupę inwalidzką lub mają trudności z 
dostępem do punktów szczepień mogą zgłaszać po-
trzebę zapewnienia transportu pod numer telefonu 
94 318 32 20 od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00 – 15.00.   

Gminny 
Ośrodek Kultury w Wyszewie 

informuje
W roku szkolnym świetlice wiejskie w naszej gminie pracu-
ją w następujących godzinach:
- Grzybnica   12.00-18.00
- Wyszebórz  12.00-18.00
- Wyszewo    13.00-19.00
- Manowo     11.00-17.00
- Rosnowo    11.00-17.00
Trwają zapisy. 
Przypominamy o obowiązku zapisania dziecka na zajęcia 
świetlicowe z każdym rozpoczęciem roku szkolnego. Za-
praszamy.
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Uwaga
Dzieci też 
produkują 
śmieci
Na przełomie lipca i sierpnia 
trwało sprawdzanie danych 
składanych w deklaracjach 
o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
 
Dane z deklaracji weryfikowa-
no z dziećmi urodzonymi ostat-
nio i zameldowanymi w gminie 
Manowo. 
Okazało się, że niektórzy rodzi-
ce nie składali korekty deklara-
cji za śmieci pomimo zmiany 
ilości osób zamieszkujących w 
ich mieszkaniu. 
Pytani o powody twierdzili, że 
dzieci nie śmiecą. 
Na pytanie jakich śmieci teraz 
mają najwięcej w koszu – odpo-
wiadali że pampersów…
Czyli małe dzieci też produkują 
śmieci, i to nie mało.
Drodzy rodzice, Wasze maleń-
stwa to też członkowie rodzin 
i chociaż mali, należy złożyć 
korektę w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana.    
Następnie weryfikowane będą 
rodziny pobierające świadcze-
nie 500+.  Jeśli ktoś ma nieaktu-
alne dane w deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi musi  
zaktualizować te dane.

W sierpniu br.  Gmina 
Manowo podpisała z 
Urzędem Marszałkowski 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego umowę na 
dofinansowanie zadania 

„Przebudowa placu zabaw 
– wymiana urządzeń zaba-
wowych  w miejscowości 
Rosnowo”. 

Zadanie w 63,63 % jest do-

finansowane ze środków 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020. 
W ramach inwestycji do-
tychczasowe urządzenia na 
placu zabaw na osiedlu w 
Rosnowie zostaną zastąpio-
ne nowymi.  
Obecnie trwa procedura wy-
łonienia dostawcy urządzeń.

Rosnowo

Będzie nowy plac 
zabaw

Już wkrótce plac zabaw w Rosnowie zyska nowe urządzenia

Zakończył się remont 
torowiska zabytkowej Ko-
szalińskiej Kolei Wąskoto-
rowej, prowadzony przez 
Towarzystwo Koszaliń-
skiej Kolei Wąskotorowej. 

Była to jedna z najwięk-
szych inwestycji TKKW 
prowadzonych w bieżącym 
roku. 
Jej zakres obejmował wy-
mianę 451szt. podkładów na 
odcinku od km 9,752 do km 
10,052 (300 metrów) to jest 
pomiędzy Boninem a Mano-
wem. 
Miejsce to zostało wskaza-
ne na podstawie protokołu 
przeglądu rocznego torowi-
ska i objął miejsce o najgor-
szym stanie technicznym. 
Wymienione podkłady po-
chodziły z lat 60. i 70. XX 
wieku i już dawno powinny 
zostać zastąpione nowymi. 
Prace kosztowały 80 tys zł 
ich efektem jest poprawa 
stanu technicznego torowi-
ska i, co się z tym wiąże, po-
prawa bezpieczeństwa ruchu 
kolejowego. 
Docelowo na wyremonto-
wanym  torowisku można 
będzie zwiększyć prędkość 
pociągów do 40km/h (pod 
warunkiem, że fragment toru 
będzie dłuższy niż obecne 
300 metrów, na tak krótkim 
jest to nieopłacalne i powo-

duje niepotrzebne zwiększe-
nie zużycia paliwa). 
Warto podkreślić, że remont 
prowadzono bez zmiany 
rozkładu jazdy letnich po-
ciągów turystycznych, więc 
pasażerowie Koszalińskiej 
Kolei Wąskotorowej nie 
odczuli żadnych problemów 
związanych z remontami.
Remont prowadzony był we 
współpracy z Gminą Ma-
nowo, kosztował 80 tys. zł. 
Został sfinansowany przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego.

Na przełomie lipca i sierp-
nia prowadzony był również 
remont przejazdu kolejo-
wego w Manowie koło bo-
iska, który został całkowi-
cie zmodernizowany. Prace 
zostały zrealizowane w za-
kresie własnym przez Towa-
rzystwo. Natomiast gmina 
Manowo partycypowała w 
kosztach wykonania nowej 
nawierzchni drogowej.

Pomimo prowadzenia licz-
nych prac remontowych 
przez Towarzystwo Kosza-
lińskiej Kolei Wąskotorowej 
stan techniczny niektórych 
elementów infrastruktu-
ry technicznej zabytkowej 
wąskotorówki (rok budowy 
1898!) jest niezadowalający. 

Gmina Manowo

Remonty i modernizacje oraz stare problemy

Dzieje się to niezależnie od 
prac prowadzonych przez 
TKKW, gdyż Towarzystwo 
nie ma możliwości finanso-
wych ani organizacyjnych, 
aby radykalnie zmienić stan 
techniczny otoczenia stacji. 

- Kolej wąskotorowa funk-
cjonuje dzięki dużym wy-
siłkom Towarzystwa, które 
umiejętnie pozyskuje środki 
zewnętrzne na inwestycje. 
Jednak ubolewamy nad  sta-
nem jej otoczenia – mówi 
Paweł Gajdzica, prezes To-
warzystwa. - Chodzi nam o 
parking na stacji, ogrodze-
nie, zabezpieczenie zabyt-
kowych wagonów, naprawy 
torowe na terenie miasta 

Koszalin oraz opłakany stan 
dworca, który powinien być 
wizytówką a jest antyrekla-
mą. 
Co z jego rewitalizacją? 
Konieczna jest większa 
współpraca Urzędu Miasta 
Koszalin z Towarzystwem w 
zakresie inwestycji w infra-
strukturę kolei wąskotoro-
wej, Towarzystwo samo nie 
udźwignie takiego ciężaru. 
A przecież wszystkim po-
winno zależeć na tym, aby 
jedna z ostatnich zachowa-
nych kolei wąskotorowych 
w Polsce stała się wreszcie 
prawdziwą wizytówką Ko-
szalina.

Wyremontowany przejazd w Manowie

Remont przejazdu w Manowie

dokończenie ze str 1

Oczyszczalnię zmodernizu-
je firma EkoWodrol z Ko-
szalina. 
Inwestorem jest spółka 
Elektrociepłownia Rosnowo  
sp. z o.o. 
W ramach przedsięwzięcia 
powstaje nowoczesna, wy-
sokosprawna instalacja w 
technologii zatopionych re-
aktorów SBR. 
Dzięki umiejscowieniu 
głównego reaktora pod 
ziemią bezpośrednio nie 

oddziałują nań promienie 
słoneczne, a co za tym idzie 
– nie wpływa to na negatyw-
ny rozwój flory bakteryjnej, 
a tym samym żadne zapachy 
nie przedostają się na zwe-
nątrz, co z kolei powoduje, 
że tego typu oczyszczalnia 
nie musi mieć wydzielonej 
tzw. strefy ochronnej.

- To kolejna proekologiczna 
inwestycja w naszej gminie - 
mówi Robert Murii - prezes 
Elektrociepłowni Rosnowo. 
- Jej realizacja spowoduje, 

że będziemy mieli najno-
wocześniejszą infrastrukturę 
gospodarki ściekowej na ca-
łym Pomorzu Środkowym 
- dodaje Prezes. 
Przedsięwzięcie będzie 
kosztowało prawie 7 mln zł, 
a w jego realizacji pomoże, 
częściowo umarzalna po-
życzka z WFOŚiGW. 
Zakończenie inwestycji za-
planowano na koniec czerw-
ca 2022 r.

(r)

Trwa zbrojenie fundamentów pod reaktory

Bonin
Nowa proekologiczna inwestycja 
Elektrociepłowni Rosnowo 
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I Festyn Sołecki w Wy-
szeborzu "Wiatalia 2021" 
przeszedł do historii. 

To spore przedsięwzięcie, 
które po raz pierwszy wzię-
liśmy na swoje barki mile 
przerosło nasze oczekiwania. 
Przede wszystkim dopisała 
nam pogoda, nie krzyżując 
planów. Festyn podzielili-
śmy na dwie części. 
W pierwszej dzieci jak i do-
rośli, licznie i chętnie brali 
udział w wielu konkuren-

cjach i zabawach, w których 
było sporo śmiechu. Do zdo-
bycia było wiele ciekawych 
nagród. Dodatkową atrakcją 
dla dzieci była przejażdżka 
quadem, a dla pań z obsługi 
przejazd kultowym samo-
chodem marki syrena. Z jed-
nego z namiotów dochodziły 
metaliczne dźwięki. Tam 
kowal w pocie czoła prezen-
tował swoje rzemiosło kując 
podkowy. 
Na naszych stoiskach pod 
namiotami można było zjeść 

zarówno coś słodkiego w 
postaci ciast, jak i kuszą-
ce zapachem dania z grilla. 
Chętnych nie brakowało 
na świeżo ulepione pierogi 
okraszone przysmażoną ce-
bulką. Dodatkowo przygo-
towana była loteria, w której 
do wylosowania były cenne 
nagrody rzeczowe oraz ko-
perty niespodzianki. 
Natomiast druga część festy-
nu, to była zabawa taneczna 
przy muzyce, którą prezen-
tował DJ Łukasz. Widać 

było, że nasze społeczeństwo 
potrzebowało takiej formy 
rozrywki. Kiedy na parkie-
cie zabrakło miejsca do tań-
czenia, spora grupa tańczyła 
przy ognisku. Zabawa trwała 
prawie do białego rana.
Z tego miejsca serdecznie 
dziękujemy naszym spon-
sorom, którzy bardzo nas 
wspomogli w organizacji fe-
stynu oraz w zakupie nagród. 
Bardzo dziękujemy obsłudze, 
która świetnie wywiązywała 
się ze swych "kuchennych" 

obowiązków. Dziękujemy 
naszej cioci ze świetlicy za 
przygotowanie gier i zabaw 
dla najmłodszych. Dziękuje-
my kowalowi, który uświet-
nił nasz festyn pokazem 
kucia podków. Dziękujemy 
naszemu mieszkańcowi m. 
in. za prezentację kultowych 
aut z PRL-u. Dziękujemy 
osobom od spraw technicz-
nych, których nie było widać 
podczas festynu. Dziękuje-
my mieszkańcom Sołectwa 
Wyszebórz oraz wszystkim 

naszym sympatykom, któ-
rzy chętnie odpowiedzieli na 
nasze ogłoszenia związane z 
organizacją festynu. 
Ten festyn był dla nas wiel-
kim sprawdzianem, który 
zdaliśmy z dobrą oceną. Bez 
włączenia się mieszkańców 
w organizację, szanse że fe-
styn dojdzie do skutku były 
bardzo małe. Dzięki temu 

"Wiatalia 2021" stanie się im-
prezą cykliczną powtarzają-
cą się co roku.        
                                             (Organizatorzy)

Fot. Tomasz Grzebielucha

Wyszebórz 

I Festyn Sołecki „Wiatalia 2021”

Świetlice uatrakcyjniły najmłodszym wakacjeGmina Manowo: 

Na wycieczkach do rodzinnego parku rozrywki Pomerania w Dygowie i do Parku Dinozaurów w Łebie.

Świetlica w Manowie

Świetlica w Rosnowie

Rosnowo
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Na początku lipca, na 
placu rekreacyjnym 
w Wyszewie odbył się 
„I Rodzinny Piknik Ekolo-
giczno-Sportowy”. 

Otwarcia wydarzenia do-
konała Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Pani Kry-
styna Lewandowska, witając 
uczestników i zapraszając na 
moc atrakcji. Następnie Ko-
mendant Straży Gminnej w 
Manowie Pan Tomasz Min-
goć przypomniał najmłod-
szym najważniejsze zasady 
bezpieczeństwa podczas 
wakacji. Pomimo zmiennej 
pogody humor dopisywał 
wszystkim.
Program pikniku był bardzo 
bogaty: dmuchańce - zjeż-
dżalnia, tor przeszkód oraz 

zamek, festiwal baniek my-
dlanych, malowanie twarzy, 
konkurs wiedzy ekologicz-
nej, ekologiczne podchody 
leśne, wystawa makiet przy-
rodniczych, eksperymenty o 
tematyce wodnej, konkurs 
plastyczny, baseny z piłkami, 
zumba dla dzieci i dorosłych, 
wata cukrowa i popcorn oraz 
wiele konkursów i zabaw 
animacyjnych. 
Aby nikomu nie zabrakło 
sił zadbano również o ką-
cik kulinarny - było stoisko 
z kiełbaskami, poczęstu-
nek przygotowały również: 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Rosnowie "Kreatywny 
Babiniec" , Koło Gospodyń 
Wiejskich "Jagódki" Wysze-
wo, "Babki z Jajem" z Wy-
szewa oraz Klub Seniora z 

Wyszewo

I Rodzinny Piknik Ekologiczno-Sportowy

Rosnowa. 
Ponadto było stoisko infor-
macyjne o szczepieniach 
przeciwko COVID-19 oraz 
o Narodowym Spisie Po-
wszechnym. 
W ramach pikniku przybyli 
goście mogli zobaczyć rów-
nież pokaz judo przygotowa-

ny przez Gminny Klub Spor-
towy "Orlęta" Rosnowo. 
Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwali nasi 
niezastąpieni druhowie z 
OPS Wyszewo.
Organizatorzy dziękują za 
przygotowanie tak pięknych 
stoisk i przepysznych słod-

kości. 
Na zakończenie pikniku 
na najmłodszych czekała 
niespodzianka - Kolorowy 
Zawrót Głowy, czyli pokaz 
kolorowego piasku. Było 
wesoło i tęczowo.
Piknik odbył się w ramach 
projektu "Od kropelki do 

kropelki" realizowanego 
dzięki grantowi finansowe-
mu z Funduszu Naturalnej 
Energii. Organizatorem kon-
kursu jest Operator Gazo-
ciągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. a Partnerem 
Fundacja "Za górami, za 
lasami".

Wyjątkowe słowa wdzięczności należą się 
osobom, które poprzez swoje zaangażowanie oraz 
poświęcenie przyczynili się do ogromnego sukce-
su, jakim okazała się organizacja tej imprezy:

- pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie,
- pracownicy Urzędu Gminy w Manowie,
- Komendant Straży Gminnej w Manowie,
- mieszkańcy Grzybnicy,
- Patrycja Michalska Pati Maluje.
Nie zabrakło również wsparcia ze strony sponso-
rów, dzięki którym zakupiono nagrody dla zwy-
cięzców konkursów:

- Elektrociepłownia Rosnowo Sp. z o.o.
- Inter- Metal Bonin
- hurtownia Optim z Miastka.

Świetlice uatrakcyjniły najmłodszym wakacje

Świetlica w Wyszewie

Świetlica w Wyszewie



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
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Manowie,  jako jedna z 
dwunastu instytucji w kraju 
otrzymała  dofinansowanie w 
kwocie 19.500 zł. na realiza-
cje projektu "Baczyński na 
warsztat!" w ramach konkur-
su grantowego "Patroni roku 
2021" Fundacji LOTTO im. 
Haliny Konopackiej.

Głównym celem projektu jest 
upamiętnienie setnej rocznicy 
urodzin Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, jednego z najwy-
bitniejszych poetów pokolenia 
Kolumbów. 

- Realizując projekt mamy na 
celu przybliżenie młodzieży 
twórczości Patrona Roku 2021, 
pobudzenie aktywnego uczest-
nictwa młodzieży w procesie 
tworzenia dzieła, jakim jest gra 
mobilna oraz rozwijanie wśród 
młodzieży zainteresowania lite-

raturą i czytelnictwem – mówi 
Maria Staciwa z Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Manowie.
Projekt obejmował realizację 
warsztatów w dwóch etapach: 
wyszukiwania wiadomości oraz 
tworzenia gry mobilnej. Aktyw-
ne formy pracy z młodym czy-
telnikiem pozwoliły na nowo 
odkryć im literaturę. Pierwszy 
etap to wyszukiwanie informacji 
o autorze, jego życiu i twórczo-
ści. Zostały one wykorzystane 
podczas warsztatów z tworzenia 
gry mobilnej. Forma warsztatów 
była bardzo atrakcyjna dla mło-
dzieży i w bliskiej im formule. 
Efekty ich pracy będzie moż-
na zobaczyć  24 września br. o 
godz. 10.00 w Rosnowie, gdy 
rozpocznie się gra zaprogramo-
wana przez młodzież w ramach 
zajęć "Baczyński na warsztat!". 
Zapraszamy do udziału w tym 
wydarzeniu.

Manowo

Baczyński na 
warsztat

Stowarzyszenie Gminny 
Klub Sportowy Orlęta 
Rosnowo po raz kolejny 
pozyskało środki na pro-
wadzenie modelarni 
w Rosnowie.
 
Projekt dofinansowano ze 
środków Programu „Działaj 
Lokalnie IX” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce. Dzięki po-
zyskanym funduszom chętni 
mogą korzystać z modelarni 
wyposażonej w sprzęt, na-
rzędzia, farby i chemię mo-
delarską. Z oferty skorzystać 
mogą zarówno ci, którzy 
jeszcze nigdy nie próbowali 
swoich sił w modelarstwie 
redukcyjnym, jak i ci którzy 
znają już podstawy i chcie-
liby się doskonalić. Z pozy-
skanych środków zakupione 
zostaną również modele, tak 
aby dobrać odpowiedni po-

ziom trudności dla każdego 
uczestnika. Poza poziomem 
skomplikowania budowy 
modelu zestawy dobierane 
będą według zainteresowań. 
Możliwe więc będzie skleja-
nie modeli samolotów, czoł-
gów, pojazdów kołowych, 
samochodów, okrętów, po-
ciągów, figurek, pojazdów 
kosmicznych itp. Wszystkie 
te modele mogą pochodzić z 
różnych epok historycznych, 
współczesności, a nawet z 
filmów czy gier kompute-
rowych. Jak widać mode-
larstwo może zainteresować 
fanów historii, motoryzacji, 
lotnictwa, Star Treka, Ava-
tara czy Gwiezdnych Wojen, 
a nawet World of Tanks czy 
Warcraft i wielu, wielu in-
nych. 

Co trzeba, aby skorzystać z 
oferty rosnowskiej modelar-
ni? 
Jeżeli nie masz 10 lat mu-

Rosnowo

Modelarnia zaprasza na 
bezpłatne zajęcia

sisz na zajęcia uczęszczać 
z rodzicem lub opiekunem, 
jeżeli jesteś starszy niż 10 
lat możesz korzystać z za-
jęć samodzielnie. Wszyscy 
chętni wypełniają deklarację 
uczestnictwa i … to wszyst-
ko. Modelarnia zapewnia 
miejsce, sprzęt i instrukto-
rów w osobach Ireneusza 

Szczepockiego i Mirosława 
Pawlaka. 
Dla tych, którzy rozwiną 
swoje umiejętności, mode-
larnia przewiduje udział w 
konkursach i wystawach 
modelarskich. Kto wie może 
dzięki modelarzom, będzie 
można usłyszeć o Rosnowie, 
gdzieś w Polsce?
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Rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022

Rosnowo
Pamiętają o wybuchu 
II wojny światowej

Manowo
#BiegFairPlayPKOl 

Data 1. września to nie tylko 
początek miesiąca w kalenda-
rzu, nie tylko początek roku 
szkolnego. To również data 
szczególnie ważnego dla kraju 
i Polaków wydarzenia histo-

rycznego - rocznica wybuchu 
II wojny światowej. W SP w 
Rosnowie pamiętają o tym wy-
darzeniu, czego dowodem jest 
widoczna na zdjęciu tablica.

W ramach zajęć wychowania 
fizycznego, uczniowie klas 
IV - VIII wzięli udział w akcji 
#BiegFairPlayPKOl. Wygrał 
Wojtek z VIIa, przed Domini-
kiem (VIII a) i Michałem (VII 
a).

– Wierzymy, że sport, uprawia-

ny zgodnie z duchem fair play, 
kształtuje moralność młodszych 
i starszych, poprawia edukację 
oraz wspiera promocję harmo-
nii i pokoju– mówi Andrzej 
Kraśnicki, Prezes Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego.
Brawo dla uczestników biegu.

Kilkunastu biegaczy...

... oglądała spora grupa kibiców.

Szkoła Podstawowa w Manowie

Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie

Szkoła Podstawowa w Boninie
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Wielkie uznanie zdobył I 
Bieg o Czaplą Górę - okazał 
się wielkim świętem aktyw-
ności fizycznej. 

Możliwość do aktywizowania 
się miał każdy – odbyły się 
biegi na 100 m, 300 m, 600 m, 
1200 m, marsz nordic walking 
oraz dystans główny I Bieg o 
Czaplą Górę na 10 km. 
Wydarzeniu towarzyszyły ani-
macje dla dzieci, stoisko pro-
mocyjne Gminy Manowo oraz 
stoisko Sołectwa Wyszebórz z 
pysznymi pierogami i ciasta-

mi. Dla każdego przygotowano 
bezpłatny, ciepły poczęstunek 
oraz kawę i herbatę.
Uczestnicy biegu głównego 
zostali przewiezieni na start 
autokarami. Po wystrzale star-
tera zawodnicy ruszyli na 10-
kilometrową trasę. Na mecie 
każdy z zawodników i zawod-
niczek został udekorowany 
pięknym, odlewanym medalem. 
Bieg zwyciężyli Paweł Pio-
traschke ze Słupska i Anonina 
Wirkus ze Szczecinka.
Imprezę zakończyła dekoracja 
najszybszych w każdej, z 14, 

kategorii. Odbyło się także lo-
sowanie ciekawych nagród.
Uczestnicy z całej Polski nie 
kryli zadowolenia z profesjo-
nalnie zorganizowanej imprezy 
i deklarowali udział w następ-
nych edycjach. 

- Dziękuję serdecznie wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
organizacji tego biegu. Wszyst-
ko przygotowane było na „tip-
top”. Szacunek dla was – ko-
mentował Marek Wiliński ze 
Świdwina.
Podczas wydarzenia byli obecni 
Roman Kłosowski – Wójt Gmi-

ny Manowo oraz Piotr Nowak 
– Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Manowo. Organizatorem biegu 
byli: Stowarzyszenie Pomorski 
Sport, Urząd Gminy Manowo 
oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Wyszewie. 
Nad bezpieczeństwem czuwa-
li OSP Wyszewo, Straż Leśna 
oraz Straż Gminna w Manowie.
Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji 
tego wspaniałego wydarzenia.

Manowo

Rekordy życiowe i niezliczone emo-
cje podczas I Biegu o Czaplą Górę

Końcówka roku szkolnego 
2021/2021 to upragnione 
zluzowanie obostrzeń. 3 
miesiące bez wymuszonych 
przerw w treningach judocy 
Orląt wykorzystali do nad-
robienia zaległości z jesieni i 
początku zimy. 

Udało się wziąć udział w trzech 
turniejach. Z każdego z nich 
wrócili z medalami. 
W maju brali udział w Coperni-
cus Judo Cup 2021 Młodziczek 

i Młodzików w Toruniu. Efek-
tem tego wyjazdu był brązowy 
medal Tomasza Pawlaka w ka-
tegorii wagowej +90kg.
W czerwcu startowali w Otwar-
tych Mistrzostwach Młodzi-
ków Województwa Kujawsko-
Pomorskiego w Szubinie. Tu 
złoty medal zdobył Tomasz 
Pawlak (+90 kg),  a 3 miejsce 
zajął Kimi Wiśniewski w ka-
tegorii wagowej do 46 kg. Na 
tym turnieju dobrze spisała się 
Zuzanna Szczepankiewicz, któ-

ra wystartowała w dwóch kate-
goriach wiekowych, tj. dzieci 
starsze i młodzicy zajmując 
odpowiedni 4 i 5 miejsce.
W czerwcu zawodnicy Or-
ląt wzięłi też udział w XXIV 
Turnieju Pamięci Ewy Larysy 
Krause w Dąbrowie. Nasi za-
wodnicy zdobyli 2 złote me-
dale: Aleksander Wcisłowski 
i Mateusz Dominiak. 5 brązo-
wych: Zofia Terlecka, Gracjan 
Winnicki, Maja Żal, Zuzanna 
Szczepankiewicz i Klaudia 

Rembowska. Pozostali znaleźli 
się poza podium co nie znaczy, 
że łatwo oddali zwycięstwo. W 
przypadku Aleksandra Wci-
słowskiego, warto zaznaczyć, 
że swój wkład w sukces na ta-
tami ma również trener Dawid 
Kret i Zapaśniczy Klub Sporto-
wy Koszalin, gdzie Olek rów-
nolegle i z sukcesami trenuje 
zapasy.
W lipcu, po raz pierwszy w 
historii klubu, zawodnicy po-
jechali do Dźwirzyna na obóz 

sportowy  organizowany przez 
Akademię Judo z Poznania. 
Spotkało się tam około 600 za-
wodników z 23 klubów z całej 
Polski. Zajęcia poprowadził 
utytułowany judoka: Roman 
Gontiuk z Ukrainy - srebrny 
medalista z Igrzysk Olimpij-

skich w Atenach i brązowy z 
Igrzysk Olimpijskich w Peki-
nie. 
Obecnie judocy wracają do 
szkoły i do regularnych trenin-
gów. 
Zapraszamy wszystkich do roz-
poczęcia przygody judo. 

Judo

Orlęta nadrabiają zaległości

Rozpoczęła się runda je-
sienna rozgrywek piłkar-
skich. 
W trzech ligach prowa-
dzonych przez Zachodnio-
pomorski Związek Piłki 
Nożnej występują trzy 
zespoły z terenu gminy 
Manowo. 

IV liga
Aż dwa z nich grają w IV 
lidze. Są to Zefir Wyszewo 
i GKS Manowo. Obu dru-
żynom, jak na razie, idzie 
słabo. Nieco wyżej w tabeli 
IV ligi plasuje się drużyna z 
Wyszewa. 
Po 6 meczach zajmuje 17 
miejsce z dorobkiem 5 punk-
tów, zdobytych dzięki jed-
nemu zwycięstwu i dwóm 
remisom. Bilans bramek – 9 
strzelonych i 16 straconych.

Gorzej wiedzie się GKS 

Manowo. Czołowa druży-
na gminy Manowo zajmuje 
przedostatnie, 19 miejsce w 
tabeli. 
Zdobyła 2 punkty (dwa re-
misy, reszta porażki) oraz 5 
bramek, Straciła ich 12. 

Klasa Okręgowa
W klasie okręgowej gra 
Grot Bonin. Tej drużynie 
też marnie idzie. W czte-
rech meczach zgromadziła 
tylko 3 punkty. Odniosła 
jedno zwycięstwo, ale aż 3 
razy przegrała. I to bardzo 
wysoko (np. z Wiekowianką 
1:10). 
Bilans bramek też jest fatal-
ny. Co prawda zawodnicy 
Grota strzelili 10 bramek (w 
tym 8 Redłovii Redło), ale 
stracili aż 21. 
W sumie daje im to 13 miej-
sce w tabeli (gra 16 zespo-
łów). 

Piłka Nożna

Bardzo słabe wyniki 
w jesiennej rundzie


