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Najnowsza w regionie

Bardzo udane Święto Plonów

Gmina Manowo

Uczniowie wrócili do szkół

Sukces 
miodów 
z Grzybnicy

Wielki sukces Leszka Lejma-
nowicza z Grzybnicy - przed-
stawiciela Gminy Manowo w 
Konkursie „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regio-
nów”. 
Pan Leszek otrzymał wyróż-
nienie za kolekcję miodów 
grzybnickich. Członkowie 
komisji konkursowej w 
szczególności zachwycali się 
miodem gorczycowym. 
Serdecznie gratulujemy 
Panu Leszkowi i życzymy 
dalszych sukcesów.

Czytaj str. 2
Świetne oceny zebrało 
stoisko Gminy Manowo 
podczas Powiatowych 
Dożynek w Biesiekierzu. 
Zostało przygotowane 
przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Wyszewie oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich 
w Rosnowie "Kreatywny 
Babiniec".

Święto plonów na stadionie 
w Biesiekierzu rozpoczęło 
się od mszy polowej, następ-
nie odbyła się część obrzędo-
wa - przekazanie i dzielenie 
się chlebem, przemówienia 
oraz występy artystyczne.
Podczas uroczystości prze-
prowadzono i rozstrzygnięto 
trzy konkursy: "Tradycyjny 

Wieniec Dożynkowy", "Po-
wiatowy Specjał" oraz "Naj-
ładniejsze stoisko".

Serdecznie podziękowania  
za zaangażowanie oraz wiel-
kie serce włożone w przy-
gotowanie pięknego stoiska 
Gminy Manowo. 

W sierpniu, w Boninie oddano do użytku nowoczesną, automatyczną oczyszczalnię ścieków, 
dzięki której odprowadzane i przetwarzane będą nieczystości z sołectwa Bonin i części so-
łectwa Manowo. Czytaj str. 2

I po wakacjach!
Pierwszego września 
przerwę w nauce 
zakończyło ponad 
645 uczniów uczęsz-
czających do szkół 
i przedszkoli podle-
głych manowskiemu 
samorządowi.
We wszystkich pla-
cówkach uroczyście 
obchodzono pierw-
szy dzień nauki. 
Migawki z tych wy-
darzeń wewnątrz nu-
meru.
Po prawej innaugura-
cja nauki w szkole, w 
Manowie. 
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Przecięcie wstęgi i oczysz-
czalnia ścieków w Boninie, 
po 13 miesiącach budo-
wy oficjalnie rozpoczęła 
pracę. 

To już druga taka, po ro-
snowskiej, oczyszczalnia 
ścieków w gminie Mano-
wo. Nowoczesna i automa-
tyczna, bo uruchamia się 
samodzielnie, kiedy tylko 
zaczynają do niej spływać 
ścieki, gwarantuje oszczęd-
ność energii, czyli tak zwa-
ny efekt ekologiczny. 
Już wiadomo, że nisko-
oprocentowana pożyczka z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska będzie 
w 1/3 umorzona, bo oczysz-
czalnia spełnia najbardziej 
wyśrubowane normy czysto-
ści i oszczędności energii. 
A był to warunek umorzenia 
1/3 z 7-milionowej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

- Ten obiekt jest następnym 
krokiem w kierunku ekolo-
gii, czystości wód, czystości 
środowiska – mówi Roman 
Kłosowski, wójt gminy Ma-
nowo. - Nie tylko dla gmi-
ny Manowo, ale dla całego 
regionu, dla całego powiatu 
– dodaje. 
- Tej oczyszczalni nie można 
nic zarzucić. Chociażby ze 
względu na to, że jest to bez-
zapachowa oczyszczalnia 
ścieków, a ściek jest krysta-
liczny, do tego oczyszczony 
metodą biologiczną – uzu-
pełnia Robert Murii, prezes 

Elektrociepłowni Rosnowo.
Oczyszczalnia przyjmie 
220 metrów sześciennych 

ścieków na dobę, ale ma 
dużo większe możliwości, 
bo docelowo podłączone 

do niej zostaną także sołec-
twa Wyszebórz, Wyszewo i 
Cewlino.

Bonin

Oczyszczalnia najnowsza w regionie

Piękne stoisko Gminy Manowo i jego obsada (nie cała) pod-
czas Dożynek Powiatu Koszalińskiego w Biesiekierzu.

Biesiekierz

Nasi na Dożynkach

Pan Leszek i jego miody grzybnickie
W ostatnią sobotę sierpnia, 
w Przelewicach, poznali-
śmy finalistów konkursu 

„Nasze Kulinarne Dziedzic-
two – Smaki Regionów” 
na poziomie regionalnym. 

Był uroczysty finał i wręcze-
nie nagród. Wśród wyróż-
nionych Pan Leszek Lejma-
nowicz z Grzybnicy, znany 
wszystkim pszczelarz i pro-
ducent miodu, który otrzy-
mał wyróżnienie za kolekcję 
miodów grzybnickich. 
Konkurs „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Re-
gionów” organizowany jest 
już po raz XXI przez Polską 
Izbę Produktu Regionalnego 
i Lokalnego w partnerstwie 
ze Związkiem Województw 
RP. Jego cel to gromadzenie 
wiedzy o oryginalnych i cha-
rakterystycznych produktach 
żywnościowych regionów. 
Na szczeblu wojewódzkim 

za przebieg kulinarnych 
zmagań odpowiada Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
oraz Zachodniopomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Barzkowicach.
W konkursie na poziomie 
regionalnym udział mógł 
wziąć każdy, kto przedsta-
wił żywnościowy produkt 
regionalny: surowce lub wy-
roby, które są przeznaczone 
do bezpośredniego spożycia. 
Muszą być związane z okre-
ślonym obszarem geogra-
ficznym, charakteryzować 
się szczególnymi cechami 
związanymi z regionem, z 
którego pochodzą. Powinny 
być wytwarzane w małej 
skali, tradycyjnymi metoda-
mi, wywodzić się z tradycji 
i kultywowanych w danym 
regionie zwyczajów oraz po-
winny być od dawna znane 
w okolicy.

Przelewice

Miody grzybnickie 
wyróżnione.
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Wart ponad 345 tysięcy 
złotych sprzęt zakupiono 
w ramach rządowego pro-
gramu wsparcia dla rodzin 
byłych pracowników Pań-
stwowych Gospodarstw 
Rolnych.

Z rządowego grantu w gmi-
nie Manowo skorzystało 
136 dzieci. Jak zaznaczyła 
Joanna Poślednik z działu in-
westycji w Urzędzie Gminy 
Manowo, beneficjenci mogli 
sami zdecydować jaki rodzaj 
sprzętu zostanie dla nich za-
kupiony: 

- Przekazaliśmy 113 lapto-
pów, 20 zestawów kompu-
terowych i trzy tablety. Bar-
dzo często zdarzało się, że 
gdy w danej rodzinie sprzęt 
otrzymywało dwoje lub tro-
je dzieci, to były to zarówno 
laptopy, jak i zestawy kom-
puterowe.
W uroczystości wręczenia 
sprzętu udział wziął wi-

ceminister MSWiA, poseł 
Prawa i Sprawiedliwości 
ziemi koszalińskiej Paweł 
Szefernaker. Podkreślił, że 
ten konkretny program to in-
westycja w młode pokolenie 
oraz wyrównanie szans dla 

dzieci z terenów wiejskich: 
- Ten sprzęt komputerowy 
będzie służył rozwojowi 
dzieci, które tutaj się urodzi-
ły. One mają prawo do takie-
go samego funkcjonowania 
jak ich rówieśnicy w dużych 

miastach.
Jak zaznaczali zarówno ro-
dzice obdarowanych, jak i 
same dzieci, komputery to 
wyjątkowy prezent dla nich, 
który odciąży też rodzinny 
budżet. - Mamy trójkę dzieci, 
w tym dwoje, które się uczą. 
Te komputery bardzo im się 
przydadzą w nauce - powie-
działa jedna z mam.
W całym kraju do uczniów z 
rodzin byłych pracowników 
PGR-ów trafi ponad 215 ty-
sięcy laptopów i kompute-
rów stacjonarnych o wartości 
ponad pół miliarda złotych.

kk/ar

Gmina Manowo
Granty trafiły do rodzin byłych pracowników PGR

20 czerwca br. odbyło 
się spotkanie w siedzibie 
Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej Sp  z o.o. 
w Koszalinie. Tematem spo-
tkania był osiągany poziom 
przygotowania do ponow-
nego użycia i recyklingu 
odpadów komunalnych z 
terenów gmin obsługiwa-
nych przez PGK.                    

Z informacji przekazanych 
przez operatora wynika, iż 
szacowany na podstawie czte-
rech miesięcy poziom przy-
gotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych zebranych z 
terenu gminy Manowo na ko-
niec 2022 roku wyniesie 23%.
Zgodnie z art. 3b ust. 1 usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, gminy są 
obowiązane osiągnąć poziom 

przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych za rok 2022 w 
wysokości co najmniej 25% 
wagowo. Nie osiągnięcie wy-
maganego poziomu skutkuje 
naliczeniem wysokiej kary 
pieniężnej na gminę, konse-
kwencją czego będą podwyż-
ki opłat dla ami komunalnymi 
dla każdego mieszkańca na-
szej społeczności.
W dobie licznych podwyżek 
dbajmy o odpady – o to co i 
do jakiego pojemnika wrzu-
camy. Szczególnie w blokach 
segregacja nie wygląda naj-
lepiej. Coraz więcej odpa-
dów segregowanych ląduje 
w pojemnikach z odpadami 
zmieszanymi a powinno być 
odwrotnie.

Brońmy się przed karą 
– segregujmy śmieci !

Gmina Manowo

Śmieciowy problem

17 listopada 2021 Gmina 
Manowo otrzymała wstęp-
ną promesę dotyczącą 
dofinansowania inwestycji 
z Programu Rządowego 
Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Stra-
tegicznych – I Edycja. 

W sierpniu br. podpisane 

zostały umowy z wykonaw-
cami na realizację zadania 

„Poprawa stanu infrastruktu-
ry kulturalno – turystycznej 
i sportowej na terenie Gminy 
Manowo”. 
Wartość całego zadania to 
kwota 6.042.760,54 zł, z 
czego 4.500.000 zł stanowi 
dofinansowanie.

Gmina Manowo
Polski Ład do realizacji

dokończenie na str 4

56 osobowa grupa senio-
rów, zrzeszona w czterech 
klubach z gminy Pobiedzi-
ska w powiecie poznańskim, 
gościła w dniu 3 września br. 
na Kamiennych Kręgach w 
Grzybnicy. 

Seniorzy odpoczywają w na-
szym powiecie a oprócz tego 
zwiedzają Koszalin i okolice. 
Pobyt seniorów na Kamiennych 
Kręgach dał im wiele pozytyw-
nej energii a legenda głosi, że 
Kręgi wpływają indywidualnie 
na każdego człowieka. Goście 
z Pobiedzisk byli także pod 

wrażeniem panującej tutaj ci-
szy oraz świeżego powietrza 
przepełnionego aromatem so-
snowych żywic. Seniorzy inte-
resowali się historią tego miej-
sca, wielu z nich znało historię 
pobytu Gotów na naszych tere-
nach. Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkową publikację oraz 
pocztówki przygotowane przez 
dział promocji UG Manowo, 
obrazujące to prehistoryczne 
miejsce. Seniorzy byli wdzięcz-
ni za możliwość zwiedzenia 
zabytku oraz tym, że choć na 
chwilę mogli się przenieść o ja-
kieś 1800 lat do przeszłości. 

Grzybnica

Goci i Wizygoci kontra 
seniorzy z Pobiedzisk

Wyszewo
Poszukiwacze 
leśnych 
skarbów
Grupa "Kobieca Siła Pa-
sji" działająca przy GOK 
Wyszewo przygotowuje 
się do realizacji projektu 
ekologicznego "Zjedno-
czeni z manowską natu-
rą, czyli poszukiwacze 
leśnych skarbów" (dofi-
nansowanego z programu 

"Działaj Lokalnie" Polsko-
Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz 
Fundacji Nauka dla Śro-
dowiska). 

Projekt będzie realizowany 
w pięciu świetlicach wiej-
skich i skierowany jest za-
równo do dzieci, młodzieży 
jak i dorosłych. 
Głównym celem projektu 
jest budowanie i zwiększe-
nie świadomości ekologicz-
nej lokalnej społeczności 

- zajęcia będą odbywać się w 
formie zajęć informacyjno-
edukacyjnych, warsztatów 
oraz zabaw ruchowych. In-
formacje o projekcie będą 
zamieszczane na bieżąco na 
stronie www.gok-wyszewo.
pl oraz Facebooku Gminne-
go Ośrodka Kultury w Wy-
szewie.
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Na całość inwestycji będzie 
się składało 5 zadań:
1. „Rozbudowa i wyposa-
żenie świetlicy w Cewlinie” 
– wykonawcą inwestycji bę-
dzie Zakład Ogólnobudow-
lany PRIMA Zenek Bedna-
rek z Koszalina,
2. „Budowa i wyposażenie 
świetlicy w Rosnowie”  - 
wykonawcą inwestycji 
będzie Firma Remontowo 
– Budowlana A -Z Marek 
Twardowski z Kretomina,
3. „Remont sali widowisko-
wej w Klubie Osiedlowym 
w Rosnowie” ”  - wykonaw-
cą inwestycji będzie Firma 
Remontowo – Budowlana 
A -Z Marek Twardowski z 
Kretomina,
4. „Rewitalizacja kąpieliska 
w Rosnowie” – wykonawcą 
inwestycji będzie firma WS 
Sp. z o.o. z Kołobrzegu,
5. „Przebudowa i budowa 
boiska w Wyszewie” – wy-
konawcą inwestycji będzie 
Przedsiębiorstwo Usług 
Budowlanych LEŚ Paweł 
Leś z Żydowa.
Planowany termin zakoń-
czenia wszystkich inwe-
stycji – wrzesień 2023r. Na 
bieżąco będziemy informo-
wać o postępie prac.

Gmina Manowo już przy-
gotowuje się do realizacji 
kolejnych zadań w ramach 
kolejnych edycji Polskie-
go Ładu. W ramach II 
edycji  zostaną zrealizo-
wane inwestycje na kwotę 
ok. 9.300.000 zł,  w tym 
8.323.000 zł będzie dofi-
nansowania z Programu.
Zostaną wykonane dwie 
inwestycje tj. „Przebudowa 
dróg gminnych w miejsco-
wościach Bonin i Manowo” 
oraz „Budowa infrastruktu-
ry kulturalno – sportowej w 
miejscowościach Bonin i 
Rosnowo”.

W ramach III edycji zosta-
nie przebudowana droga 
powiatowa nr 3561Z w 
Boninie. Całość inwestycji 
to koszt ok. 5.200.000 zł, z 
czego dofinansowanie wy-
niesie 5 mln.

Gmina Manowo

Polski 
Ład do 
realizacji
dokończenie ze str 3

Stowarzyszenia Środkowo-
pomorska Grupa Działania 
w Koszalinie informuje, że 
został ogłoszony nabór 
wniosków w ramach przed-
sięwzięcia ZAKŁADANIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ. 

Wnioski o przyznanie pomocy 
można składać w terminie od 
30 września do 14 października 
2022 r. 
Alokacja w konkursie wynosi 

470 150,58 EUR (1 880 602,32 
zł). 
Co najmniej 18 mieszkańców 
obszarów wiejskich będzie mo-
gło pozyskać na otwarcie wła-
snej działalności gospodarczej 
dotację w wysokości 100 000 
zł! (wkład własny nie jest wy-
magany).
Zainteresowanych udzia-
łem w konkursie zapra-
szamy na bezpłatne szko-
lenie, które odbędzie się 
w dniu 3 października 2022 r. 

Uczestnictwo w szkoleniu jest 
punktowane w ramach lokalne-
go kryterium wyboru numer 4. 
Wszystkie niezbędne informa-
cje znajdują się na www.stowa-
rzyszeniesgd.pl w zakładkach 
AKTUALNOŚCI oraz NABO-
RY WNIOSKÓW. 
W razie pytań lub wątpliwości 
zapraszamy do kontaktu z pra-
cownikami biura SŚGD pod 
numerem telefonu 94 340 24 58 
lub 517 311 023. 

Uwaga! Ważne!
Weź dotację na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej

Na koniec lata przypadła dru-
ga edycja eko spływu kajako-
wego. GKS Orlęta Rosnowo 
korzystając ze środków w 
ramach Programu Społecznik 
znów zaprosiła chętnych do 
wyprawy na wody pięknego 
jeziora Rosnowskiego 
i uprzątnięcia jak największej 
ilości śmieci, które w wodzie 
i na brzegach pozostawili nie-
odpowiedzialni użytkownicy 
tych malowniczych terenów. 

Grupa wolontariuszy, która pod-
jęła się wyzwania przedstawiała 
przekrój całej społeczności od 
dzieci do seniorów. Jako wspar-
cie przybyła również ekipa wy-
delegowana przez Brygadę Mo-
tocyklową Rosnowo. Kajakami, 
rowerkami wodnymi i pieszo 
udało się zebrać sporą ilość 

„zgubionych” przez poprzed-
nich właścicieli butelek, puszek, 
wszelkiej maści foliowych tore-
bek, reklamówek, a nawet grilla 
czy falistej blachy. Nie wszyst-
ko co znaleźli wolontariusze 
dało się zabrać. Znaleziona opo-
na nie zmieściła się na kajaku 
i czeka na kolejne wydarzenie 

Jezioro Rosnowo

Eko-pływanie czyli zbierali 
śmieci z wody

aby trafić na właściwe dla niej 
miejsce czyli śmietnik, a nie jak 
w tej chwili jezioro Rosnowskie. 
Poza samym spływem sprząta-
nie nabrzeża przeprowadzili po-
jedynczy wędkarze i inni miesz-
kańcy Rosnowa. 
Po pracy na wolontariuszy cze-

W Rosnowie od sierpnia roz-
poczęła się realizacja projek-
tu pod nazwą „Starość - nowe 
zadanie w życiu” sfinansowa-
nego przez Ministerstwo Ro-
dziny i Polityki Społecznej w 
ramach programu Aktywni+. 

Projekt realizuje Stowarzysze-
nie GKS Orlęta Rosnowo, które 
do końca 2022 roku zaplanowa-
ło szereg aktywności dla senio-
rów i dzieci. W ramach projektu 
mieszkańcy mogą uczestniczyć 
w warsztatach krawieckich, 
wieczorach z grami planszo-
wymi, pogadankach na różne 

tematy od historii regionu do 
podróży po świecie. 
Ponadto działania obejmują 
prace nad opisywaniem zdjęć 
obrazujących życie lokalnej 
społeczności sprzed pół wieku, 
czy podnoszenie umiejętno-
ści grup śpiewaczych. Projekt 
przewiduje również organizację 
Dnia Seniora, gdzie seniorzy i 
inni uczestnicy projektu będą 
mieli okazję pochwalić się swo-
imi osiągnięciami i dobrze się 
bawić udowadniając, że starość 
to po prostu kolejny etap w ży-
ciu, w którym też można być 
aktywnym, twórczym i po pro-

Rosnowo

Starość - nowe zadanie w życiu

Gmina Manowo po raz ko-
lejny otrzymała wsparcie 
z Programu AZBEST. 

Tym razem całkowity koszt 
zadania „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z tere-
nu gminy Manowo – Etap 
VIII” wyniesie 26.616 zł. 
Natomiast dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-

Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Manowo – Etap VIII

spodarki Wodnej w Szcze-
cinie to kwota 12.752,60 zł. 
W wyniku realizacji zadania 
zostanie osiągnięty efekt 

ekologiczny i rzeczowy w 
postaci usunięcia i utylizacji 
44,36 Mg wyrobów zawiera-
jących azbest.
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Jezioro Rosnowo

Eko-pływanie czyli zbierali 
śmieci z wody

stu szczęśliwym.
Obecnie już odbywają się za-
jęcia: krawieckie – w każdą 
środę w Rosnowie, wieczorki 
z planszówkami w Boninie we 
wtorki i w Rosnowie w środy, 
cykliczne spotkania z seniorami 
w ramach zadania akcja – inte-
gracja w poniedziałki rano w 
Rosnowie.
Całość opisywanych aktywności 
to doskonała okazja do samo-
rozwoju, ciekawego spędzenia 
wolnego czasu i nawiązywania 
znajomości przez mieszkańców 
naszej gminy, w tym przede 
wszystkim seniorów. Projekt 

realizowany przez Orlęta to w 
dużej mierze kontynuacja Klu-
bu Seniora prowadzonego w 
ramach projektu Wsparcie Se-
niorów z Gminy Manowo, który 
do czerwca 2022 roku prowa-
dziła Gmina Manowo. Jak wi-
dać wsparcie seniorów może 
być skutecznie realizowane we 
współpracy gmina – organiza-
cja pozarządowa. Choć każdy 
z projektów wynikał z innego 
programu i realizowany był 
przez inną instytucję to najważ-
niejsze, że zapewnia wsparcie 
aktywności seniorów.              
                                Mirosław Pawlak

Rosnowo

Starość - nowe zadanie w życiu

Gmina Manowo

Z życia biblioteki

kało ognisko z poczęstunkiem 
przygotowane przez dzierżawcę 
plaży w Rosnowie – Jacka Pie-
trzaka. Warto też wspomnieć, że 
wszystkie zebrane w trakcie ak-
cji śmieci trafiły do podstawio-
nego przez firmę Ekosan konte-
nera. Jak widać współpraca dla 

wspólnego ekologicznego celu 
kwitnie. 
Zgromadzeni przy ognisku 
uczestnicy projektu zgodnie 
uzgodnili, że kolejna akcja jest 
konieczna i już trzeba ją plano-
wać na wiosnę przyszłego roku. 

Mobilna biblioteka
Tak brzmi tytuł projektu reali-
zowanego przez Gminną Bi-
bliotekę Publiczną w Manowie, 
na który dofinansowanie otrzy-
mano  ze środków programu 

„Działaj Lokalnie” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Fundację Nauka dla Śro-
dowiska.
Cel główny naszego projektu 
to wyjść z ofertą biblioteki na 
zewnątrz. Do tej pory byliśmy 
już w Wyszewie, Manowie i 
Rosnowie.  Pod naszym namio-
tem dzieją się bardzo ciekawe 
rzeczy. 
Między innymi można:

-dowiedzieć się więcej o insty-
tucji, jaką jest biblioteka i co w 
niej, poza wypożyczeniem ksią-
żek, można robić,

-zapisać się do biblioteki,  
-rozpocząć udział w akcji Mała 
Książka Wielki Człowiek (skie-
rowana do dzieci w wieku 3-6 
lat),

-pobrać kod QR na grę mobilną 
„MOP czyli Manowskie Osobli-
wości Przyrody” i w nią zagrać     
  na  swoim smartfonie, 

-zagrać w biblioteczne koło 
fortuny, 

- zabawić się puszczając  du-
uuuuuże bańki,  

- poukładać klocki,  
- pokolorować zakładki do 
książek i malowanki.
W ramach projektu  rozpoczę-
łyśmy akcję bookcrosingową 

„Przynieś-Weź książkę!”. Akcja 
polega na wymianie książek, 
które Państwo już przeczyta-
liście na książki przyniesione 
przez innych czytelników. Za-
chęcamy do udziału w tej akcji. 
Na kolejne spotkanie z Mobil-
ną Biblioteką  zapraszamy do 
Cewlina 24 września.

(tekst: Jolanta Barczyńska-Piekarzewicz,
Zdjęcie : Gminna Biblioteka Publiczna 

w Manowie)

Narodowe Czytanie 
w Gminie Manowo

Narodowe Czytanie, jako naj-
większe święto czytelnicze, jest 
organizowane od 2012 roku pod 
patronatem Pary Prezydenckiej. 
Narodowe Czytanie w Gminie 
Manowo rozpoczęliśmy 3 wrze-
śnia o godz. 12.00 na plaży w 
Rosnowie. 

,,Ballady i romanse” 
Adama Mickiewicza czytali: 

- Krystyna Lewandowska - ,,Rybka”, 
- Joanna Czerwiak -,,Powrót taty”, 
- Małgorzata Rybaczek -,,Świteź”, 
- Katarzyna Barczyńska i Dominika 
Prędka - ,,Pierwiosnek”, 

- Wanda Węgrzyńska- „ Świezianka”,
- Ewa Sztandarska i Katarzyna Kwiat-
kowska - ,,Lilije”, 

- Maria Staciwa - ,,Do przyjaciół”, 
- Tomasz Kapustyński - ,,To lubię”,
-  Paulina Maciejewska i Aleksandra 
Kapela - ,,Pani Twardowska”, 

- Sylwia Krępeć - ,,Rękawiczka”, 
- Paulina Baran - ,,Romantyczność”.

Pozostając  w atmosferze bal-
lad kilka utworów zaśpiewali 
członkowie Zespołu Wacła-
wa Nowickiego z Bonina. Na 
zakończenie zaprosiliśmy do 
wspólnego zatańczenia „belgij-

ki” zgodnie z mottem tegorocz-
nego czytania ,,Bądźmy razem”. 
Bardzo dziękujemy wszystkim 
za udział i ciekawe, własne in-
terpretacje, wcale niełatwych 
w czytaniu i odbiorze utworów. 

Mamy nadzieję, że akcja będzie 
kontynuowana w  2023 roku 
i wspólnie  przeczytamy frag-
menty powieści Elizy Orzesz-
kowej ,,Nad Niemnem”.

 (tekst: Maria Staciwa, 
zdjęcia: Karina Maciejewska)
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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 spo-
łecznej, pedagogów i służby zdrowia. Łączy ich wspólny 
cel – rozwiązywanie problemów przemocy w konkret-
nych 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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dokończenie ze str. 1

Najwięcej, bo aż 175 uczniów 
rozpoczęło naukę w Szkole 
Podstawowej w Boninie.
Co prawda rok szkolny le-
dwie rozpoczęty, ale warto 
znać istone daty.
Przypominamy więc, że na-
uka potrwa do 24 czerwca 
2023 r. 
Przewidziane są przerwy 
świąteczne – zimowa od 23 
do 31 grudnia 2022 r. i wio-
senna od 6 do 11 kwietnia 
2023 r. 
Ferie zimowe dla wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 
zaplanowano od 13 do 26 
lutego 2023 r
Po prawej rozpoczęcie roku 
szkolnego w SP Bonin, poniżej w 
SP Rosnowo

Gmina Manowo

Uczniowie wrócili do szkół

Rozpoczęcie roku szkolnego w SP Manowo

Dzień Policjanta obcho-
dziły przedszkolaki w 
Przedszkolu Gminnym w 
Boninie. 

Z tej okazji na zaprosze-
nie nauczycielki Marzeny 
Chorążewicz-Dąbrowskiej 
przedszkole odwiedzili Pani 
sierż. Paulina Wiśniewska i 
Pan mł.asp. Sebastian Pan-
tanowski oraz   Miś Wojtek 

z II Komisariatu Policji w 
Koszalinie. Podczas spotka-
nia dzieci poznały zawód 
policjanta i dowiedziały się 
jak należy zachowywać się 
w różnych codziennych sy-
tuacjach. 
Dzieci miały możliwość po-
bawić się w miasteczku dro-
gowym jako kierowcy aut i 
przechodnie.

Bonin

Policjanci 
w przedszkolu
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We wtorek 7 czerwca br. 
klasy I-III wraz ze swoimi 
wychowawcami i opiekunami 
wybrały się na wycieczkę do 
Rodzinnego Parku Rozrywki 

„Owadogigant” w Lubnicy.  

Podróż minęła nam szybko i 
bezpiecznie, a na miejscu cze-
kała na dzieci moc atrakcji, mię-
dzy innymi trasa z gigantycz-
nymi modelami pająka, ważki, 
modliszki, szarańczy, pszczoły 
miodnej, muchy, jedwabnika 

morwowego, mrówki czy też 
skorpiona.
Do dyspozycji dzieci były dmu-
chane zamki i tory przeszkód, 
trampoliny oraz park linowy, 
sala zabaw z basenem  z pi-
łeczkami. W basenie czekały 
na dzieci łódeczki wodne,   a 
umiejętności bezpiecznej jazdy 
i kierowania pojazdami mogły 
poćwiczyć na torze gokarto-
wym czy autodromie. Zjazd tu-
bingowy dostarczył wrażeń pra-
wie jak ze skoczni narciarskiej. 

Nasza grupa chętnie zamieniła 
się w piratów podczas zabaw z 
animatorem. Chętne dzieci wy-
brały się z opiekunem na spływ 
tratwą oraz mogły pograć w 
kręgle. 
Po tak dużej dawce atrakcji i 
wrażeń czekał nas pyszny po-
siłek i obowiązkowo zakup pa-
miątek. Niestety, jak to bywa to, 
co przyjemne szybko się koń-
czy - nastał czas pożegnania z 

„Owadogigantem” i powrotu do 
domu. Obiecujemy, że jeszcze 

tam wrócimy.
Serdecznie dziękujemy firmie 
Przewozy Osobowo-Towarowe 

„Rumcajs” i naszym kierowcom 
za bezpieczną podróż w obie 
strony.      
                         Dorota Sadowska

Rosnowo

Wyprawa do „Owadogiganta”

Stowarzyszenie „Przyjazna 
Dłoń” działające przy Szkole 
Podstawowej im. 26 Pułku Lot-
nictwa Myśliwskiego w Rosno-
wie, otrzymało dofinansowanie 
w ramach programu Społecz-
nik 2022-2024 – wspierającego 
działania na rzecz Ukrainy 

„Wioska różnic – Poznajmy się”. 

Uczniowie, nauczyciele oraz ro-
dzice zostali zaangażowani do 
wspólnego gotowania podczas 
warsztatów kulinarnych. Dzięki 

otrzymanemu dofinansowaniu 
5000,00 złotych zakupiliśmy nie-
zbędny sprzęt kuchenny oraz pro-
dukty spożywcze do prowadzenia 
warsztatów. 
W dniu 22 czerwca 2022 roku od-
było się uroczyste podsumowanie 
naszych działań. Zorganizowa-
na została Impreza Integracyjna 

„Wioska różnic – Poznajmy się”. 
Mieliśmy w tym dniu przyjem-
ność gościć Wójta Gminy Ma-
nowo Romana Kłosowskiego, 
Inspektora Oświaty Monikę Bie-

dulską oraz Dyrektora Przedszko-
la Samorządowego w Rosnowie 
Ewę Sztandarską. 
W tym dniu odwiedzili nas także 
5 i 6 – latki z Przedszkola w Ro-
snowie. Dzięki realizacji projektu 
poprzez poznanie kultury, obycza-
jów i zwyczajów nawiązana zo-
stała więź między dziećmi i mło-
dzieżą z terenu Gminy Manowo z 
przybyłymi dziećmi i młodzieżą z 
Ukrainy oraz ich rodzicami.   
               Koordynator Dorota Woźniakiewicz

Rosnowo

„Wioska różnic – Poznajmy się”

W kwietniu 2022 roku rozpo-
częliśmy realizację programu 
profilaktycznego UNPLUG-
GED prowadzonego w 
klasach VII i VIII. UNPLUG-
GED jest programem profi-
laktycznym, który oparty jest 
na strategii Wszechstronnego 
Wpływu Społecznego (CSI).
 
1 czerwca 2022 roku odbyło 
się podsumowanie dotychcza-
sowych działań w ramach pro-
gramu podczas zorganizowanej 
imprezy profilaktycznej „STOP 

Przemocy!Stop Nałogom!”. 
Uczniowie klas I-VIII wykonali 
plakaty o tematyce profilaktycz-
nej. W ciągu dnia rozgrywały 
się mecze piłki nożnej prowa-
dzone przez Pana Andrzeja 
Maksymiuka. Swoje stanowi-
sko z konkursem oraz materia-
łami dydaktycznymi wystawił 
Gminny Zespół ds. Przemocy w 
Rodzinie – Zespół Interdyscy-
plinarny w Manowie. Punktem 
kulminacyjnym zaplanowanych 
działań był happening – przej-
ście w wykonanymi plakatami 

ulicami Rosnowa. Bezpieczeń-
stwo podczas happeningu za-
pewnili nam przedstawiciele 
Policji oraz Straży Gminnej w 
Manowie. Na zakończenie dzie-
ci i młodzież otrzymali nagrody 
za najciekawszy plakat oraz za 
rozgrywki sportowe.
      Realizacja programu sfi-
nansowana została ze środków 
Gminnej Komisji  ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych w Manowie, za co bardzo 
dziękujemy.  
Realizatorzy  Dorota Woźniakiewicz, Ewelina Oleksy

Rosnowo

Stop Przemocy! Stop Nałogom!

...to kolejny rajd pieszy zor-
ganizowany w Przedszkolu 
Samorządowym w Rosnowie. 

Głównym założeniem zorgani-
zowania przedsięwzięcia było 
dostrzeżenie walorów przyrod-
niczych naszej miejscowości 
oraz propagowanie postawy pa-
triotyzmu lokalnego. Nauczy-
cielki wraz z przedszkolakami z 
grupy II, III i IV z samego rana 
wyruszyły w plener.  Celem wę-
drówki było dotarcie do pomni-
ka upamiętniającego katastrofę 
samolotu MiG-21 i śmierci por. 

pil. Włodzimierza Łubniew-
skiego w dniu 23.05.1968r.
W międzyczasie przygotowano 
dla piechurów piknik na ło-
nie przyrody, podczas którego 
mogli nacieszyć się emanującą 
aurą lasu. Mimo włożonego 
trudu, wszystkie dzieci z uśmie-
chem, wróciły do placówki opo-
wiadając o swoich przeżyciach 
podczas pikniku i marszu. Ro-
snowo to wspaniałe miejsce do 
aktywnego wypoczynku, dlate-
go z pewnością będziemy kon-
tynuować nasze wycieczki po 
okolicy.

Rosnowo
Bezpiecznie Rosnowskim 
Szlakiem
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W Kretominie, odbyły się 
turnieje finałowe w ra-
mach rozgrywek Liga 
Bałtycka Orlik 2012 - Po-
wiat Ziemski Koszalin w 
kategorii Trampkarz U14 
i Młodzik U12.

Po wyrównanych i emo-
cjonujących spotkaniach w 

kategorii Trampkarz pierw-
sze miejsce zajął zespół KS 
Bajgiel Będzino (trener Ma-
teusz Wiśniewski ), który 
wyprzedził UKS Olimpia 
Bobolice (trener Dawid Ole-
arczyk, kierownik zespołu 
Henryk Kowalski ) lepszym 
stosunkiem bramek. W bez-
pośrednim spotkaniu padł 

wynik remisowy 4:4. Na 
trzeciej uplasowali się go-
spodarze SP Bonin ( trener 
Mariusz Poślednik, kierow-
nik zespołu Bogumiła Mar-
kiewicz). Najlepszym za-
wodnikiem został wybrany 
Wiktor Ratkiewicz (Bajgiel), 
a bramkarzem Kuba Czar-
necki (Olimpia).

Natomiast w kategorii Mło-
dzik pierwsze miejsce z 
kompletem punktów zajął 
zespół SP Dąbrowa ((trener 
Sebastian Wroński), a ko-
lejne SP Bonin ( trener Ma-
riusz Poślednik, kierownik 
zespołu Bogumiła Markie-
wicz), KS Bajgiel Będzino 
(trener Mateusz Wiśniewski 

), KS Victoria Sianów (tre-
ner  Łukasz Szmajdziak) 
i UKS Olimpia Bobolice 
(trener Dawid Olearczyk, 
kierownik zespołu Henryk 
Kowalski ). Najlepszym za-
wodnikiem został wybrany 
Jakub Pudzik (Dąbrowa), a 
bramkarzem Sebastian Gą-
siorowski (Bonin).

Organizatorem zawodów 
była Szkoła Podstawowa w 
Boninie, która dla wszyst-
kich uczestników ufundo-
wała poczęstunek i napoje. 
Trzy najlepsze zespoły w 
każdej kategorii otrzymały 
puchary i medale, a wyróż-
nieni zawodnicy piłki. 

Piłka Nożna

GKS Manowo przewodzi ligowej stawce

Piłka Nożna 

Sprawozdanie z Turniejów Finałowych Ligi Bałtyckiej

Judocy z GKS Orlęta 
Rosnowo, już zakończyli 
wakacyjną przerwę i ostro 
zabrali się do pracy. 

10 września na jubileuszo-
wym XX Międzynarodo-
wym Turnieju Judo im. Z. 
Kwiatkowskiego w Słupsku 
do rywalizacji stanęło 7 za-
wodników z naszego regio-

nu, startując w kategoriach 
wiekowych dzieci, dzieci 
starszych i młodzików. 
Orlęta łącznie, zdobyły 3 
medale i zajęły wysokie 
miejca w klasyfikacji (patrz 
tabela obok).
Na wyróżnienie w tym tur-
nieju zasługuje Gracjan 
Winiecki, który zdobył 
swój złoty medal w bardzo 

dobrym stylu wygrywając 
wszystkie walki przed cza-
sem, czyli przez Ippon!
Turniej w Słupsku to dopiero 
początek sezonu startowego 
dla judoków z GKS Orlęta. 
Kolejne zawody już w paź-
dzierniku i mamy nadzieję, 
że będą równie owocne. 

Judo

Pierwszy turniej po wakacjach!

Miejsca na turnieju w Słupsku:
Gracjan Winiecki (Zegrze Po-
morskie) – 1 miejsce 
Klaudia Rembowska (Zegrze Po-
morskie) – 2 miejsce
Aleksander Wcisłowski (Rosno-
wo) – 3 miejsce
Hubert Czerwiak (Grzybnica) – 
4 miejsce
Zofia Terlecka (Zegrze Pomor-
skie) – 5 miejsce
Jakub Wiśniewski (Wyszewo) – 
5 miejsce

W czerwcu, trener Orląt Mirosław Pawlak, wywalczył złoty medal 
na XXII Mistrzostwach Polski Weteranów Judo w Luboniu, uzyskując 
tytuł Mistrza Polski w swojej kategorii wiekowej!

Fragment meczu Darłovia Darłowo - GKS Manowo Mecz Sławy Sławno z Zefirem Wyszewo 

Bardzo dobrze zaczęły nowy 
sezon obaj nasi reprezentanci 
w Klasie Okręgowej. 

Po pięciu kolejkach GKS Ma-
nowo zajmuje pierwsze miejsce 
w tabeli, a Zefir Wyszewo jest 
czwarty. 
GKS wygrał cztery mecze a je-
den zremisował. Przy 13 punk-
tach ma zdobyte 22 bramki i 5 
straconych. 
Trochę gorszy bilans ma Zefir, 
który też wygrał 4 mecze, ale je-
den przegrał (ze Sławą Sławno). 
Zefir ma 12 punktów zdobytych. 
Strzelił 14 bramek, a 6 stracił.


