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

 

Wiadomości Gminy Manowo

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

W dniu 3 listopada 2021r. 
Gmina Manowo podpi-
sała umowę z Wojewodą 
Zachodniopomorskim 
na udzielenie dotacji na 
dofinansowanie zakupu 
nowości wydawniczych i 
elementów wyposażenia 

do bibliotek szkolnych 
i placówek wychowania 
przedszkolnego. 
Dotacja przyznana jest 
w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czy-
telnictwa 2.0. na lata 2021 

-2025, Priorytet 3: Zakup 

nowości wydawniczych 
do placówek wychowa-
nia przedszkolnego, bi-
bliotek szkolnych i peda-
gogicznych.
Dofinansowanie w kwo-
cie 9.000 zł zostanie 
przeznaczone na dopo-

sażenie Szkoły Podsta-
wowej w Manowie oraz 
Przedszkola Gminnego 
w Boninie i Przedszkola 
Samorządowego w Ro-
snowie.

Gmina Manowo

Dostali dotację dla bibliotek

Bonin 
Ze wsparciem od marszałka

Kocham Cię 
Mamo/Tato

Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie 
             przystąpił do projektu

sieć na kulturę

Zaskocz najbliższych w te święta.
Prześlij już dziś życzenia świąteczne i zobacz ich 
reakcję w wigilię Bożego Narodzenia. Więcej in-
formacji na stronie: https://kochamcietatomamo.pl/

Firma Inter-Metal z Bonina rozbudowuje park maszyno-
wy. Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
Tomasz Sobieraj i Tomasz Maksymiuk (właściciel firmy) 
oglądają jedno z nowoczesnych urządzeń na firmowej hali. 
                                                              Więcej na str. 3

Gminny Ośrodek Kultury 
w Wyszewie przystąpił do 
projektu "Sieć na kulturę", 
którego organizatorem jest 
Fundacja Zrównoważonego 
Rozwoju.

Głównym celem projektu jest 

podniesienie kompetencji i 
kwalifikacji cyfrowych pra-
cowników instytucji kultury 
oraz rozwijanie kompetencji 
cyfrowych dzieci i młodzieży. 
 Przy okazji placówki kultury 
zostaną wyposażone w nie-
zbędny sprzęt elektroniczny.

Pierwszy etap szkoleń  odbywa 
się w świetlicy w Grzybnicy. 
W ramach zajęć projektowych 
dziewięcioro dzieci w wieku 
od 10 do 14 lat bierze udział 
w 30 godzinnym szkoleniu on- 
line. 
W trakcie warsztatów uczest-

nicy pogłębią wiedzę na temat 
zasobów internetu, poznają 
ciekawe strony i aplikacje, 
które ułatwią im naukę i poka-
żą jak pożytecznie wykorzy-
stać czas wolny.

4 500 000 zł 
otrzyma gmina Manowo na po-
prawę stanu infrastruktury kul-
turalno-turystycznej i sportowej 
z programu Polski Ład

Kolejne granty dla manowskiego 
samorząduKolejne pieniądze z rządowych funduszy otrzy-

ma gmina Manowo.

W ramach Polskiego Ładu, za około 5 mln zł 
(w tym 4,5 mln zł dotacji) rozbuduje i wyposa-
ży świetlice w Cewlinie i Rosnowie, wyremon-
tuje salę widowiskową w klubie osiedlo-
wym w Rosnowie, będzie kontynuowała 
rewitalizację kąpieliska w Rosnowie oraz 
przebuduje boisko w Wyszewie. 
Z kolei grant z Programu „Cyfrowa Gmi-
na” (ok. 207,5 tys, zł) wzmocni działal-
ność Urzędu Gminy w zakresie ofero-
wanych usług dla mieszkańców oraz w 
zakresie cyberbezpieczeństwa systemów 
informatycznych. 
Planowany jest zakup sprzętu komputerowego 
dla urzędu, jednostek podległych i szkół. Zostanie 
również zakupiony nowy serwer z zabezpieczenia-
mi typu UTM. W ramach grantu zakupiona i urucho-
miona zostanie platforma e-usług dla mieszkańców 
gminy, która usprawni zdalne załatwianie spraw oraz 
zostanie wykonana diagnoza cyberbezpieczeństwa.
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Listopad; zimno, deszczo-
wo, sennie. Po prostu je-
sień…. 
Środa, to dzień kolejna kie-
dy firma Ekosan odbiera 
odpady z naszych posesji. 
 
W większości domów pry-
watnych zawartość poszcze-
gólnych pojemników sta-
nowią odpady prawidłowo 
segregowane ale zdarza się, 
że do worków z plastikami 
(żółte) wkładane są odpady 
budowlane.  
Podobnie jest w blokach  
– w pojemnikach żółtych 
znaleziono części lodówki. 
Do pojemników niebieskich 
wrzucane są pampersy, zu-
żyte chusteczki higieniczne, 
zużyte ręczniki papierowe. 
Odpady budowlane na wła-
sny koszt należy zawieźć do 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w 
Chałupach 13 B.  
Natomiast pampersy, zużyte 

chusteczki higieniczne, zu-
żyte ręczniki papierowe to 
odpady komunalne i powin-
ny być wrzucane do pojem-
ników w tymi odpadami. 

Krótkie przypomnienie co 
i gdzie wrzucać: 

Papier – tu wrzucamy: opa-
kowania z papieru lub tek-
tury, gazety i czasopisma, 
katalogi, prospekty, foldery, 
papier szkolny i biurowy, 
książki i zeszyty, torebki pa-
pierowe, papier pakowy.
Nie wrzucać: papieru po-
wlekanego folią i kalki, kar-
tonów po mleku i napojach, 
pieluch jednorazowych i 
podpasek, pampersów i 
podkładów, worków po na-
wozach, cemencie i innych 
materiałach budowlanych, 
tapet.

Plastiki, tworzywa sztuczne 
i metale – tu wrzucamy: bu-
telki po napojach, opakowa-

nia po chemii gospodarczej, 
kosmetykach, opakowania 
po produktach spożywczych, 
plastikowe zakrętki, torebki, 
worki, reklamówki i inne fo-
lie, plastikowe koszyczki po 
owocach i innych produk-
tach, styropian, puszki po 
napojach i po żywności, so-
kach, złom żelazny i metale 
kolorowe, metalowe kapsle 
z butelek, zakrętki słoików 
i innych pojemników, folia 
aluminiowa, kartoniki po 
mleku i napojach.
Nie wrzucać: strzykawek, 
wenflonów i innych artyku-
łów medycznych, odpadów 
budowlanych i rozbiórko-
wych, nie opróżnionych opa-
kowań po lekach i farbach, 
lakierach i olejach, zużytych 
baterii i akumulatorów, zu-
żytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego.
Tworzywa sztuczne przed 
wrzuceniem do worka zgnia-
tamy.

Szkło – tu wrzucamy: bu-
telki i słoiki szklane po na-
pojach i żywności, butelki 
po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po ko-
smetykach.
Nie wrzucać: szkła żarood-
pornego, ceramiki, fajansu 
i porcelany, żarówek i świe-
tlówek, szkła kryształowego, 
reflektorów, nie opróżnio-
nych opakowań po lekach, 
olejach, rozpuszczalnikach, 
termometrów i strzykawek, 
monitorów i lamp telewi-
zyjnych, szyb okiennych i 
zbrojonych, szyb samocho-
dowych, luster.
Zaleca się wrzucać opako-
wania opróżnione z produk-
tu - bez zakrętek, szkło w 
całości, nie tłuczone. 
Worki muszą być zawiąza-
ne. W razie przewrócenia 
worka nie wysypuje się jego 
zawartość. Pamiętajmy, że 
wystawiamy pełne worki.

Do mieszkańców 
Gminy Manowo!

Wzywa się do utrzymania porządku wokół pojem-
ników PCK na używaną odzież tj. nie pozostawianie 
żadnych rzeczy poza pojemnikami.
Rzeczy nie wrzucone do pojemnika są bezużyteczne 
i nie będą odbierane. 
Pamiętać należy, że zaśmiecanie terenu stanowi 
wykroczenie zagrożone karą grzywny. 

 Tomasz Mingoć
Komendant Straży Gminnej 

w Manowie
ul. Szkolna 2

76-015 Manowo
Tel.: 943183910

Uwaga! Ważne

Pamiętaj o zasadach segregacji

Kretomino

Zapomniał 
o umywalce?

W Kretominie przy ul. Kościelnej (od strony Rolnej) przy po-
jemniku PCK ktoś pozostawił „przez przypadek” umywalkę. 
Jeśli w ciągu najbliższych 2 dni nie odnajdzie się właściciel 
umywalki i nie zabierze swojej własności Straż Gminna w 
Manowie rozpocznie czynności ustalające sprawcę podrzu-
cenia odpadów a wtedy grozi mu grzywna.

Każdy, kto jeździ trasą 
Koszalin – Bobolice zna 
przejazd kolejowy w Ma-
nowie i wie w jakim jest 
stanie technicznym. 

Od 15 listopada ruszył re-
mont tego przejazdu. Prace 
potrwają do końca listopada 
br. Za utrudnienia przepra-
szamy ale po skończonych  
pracach na pewno użytkow-
nicy tej trasy będą zadowo-
leni – poinformowało Towa-
rzystwo Koszalińskiej Kolei 
Wąskotorowej.
Kilka miesięcy wcześniej 
wyremontowany został 
przejazd koło boiska w Ma-
nowie. W pracach tych par-
tycypowała gmina Manowo.

Rosnowo

Nowy plac zabaw już cieszy najmłodszych

Manowo

Ruszył remont przejazdu

Kolejna inwestycja zosta-
ła zrealizowana 
w Rosnowie. 

Właśnie dobiegła końca, 

trwająca od października 
przebudowa placu zabaw 
na osiedlu w Rosnowie. W 
ramach inwestycji dotych-
czasowe, drewniane, wy-

eksploatowane urządzenia 
zastąpione zostały nowymi. 
Inwestycję w 63,63 procen-
tach dofinansował Urząd 
Marszałkowski Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego 
ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014- 2020.
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Firma Inter-Metal 
z podkoszalińskiego 
Bonina otrzymała 2 mln 
zł dofinansowania z RPO 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego na projekt 

„Wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań technologicz-
nych w zakresie obróbki 
metalu”. 

Umowę, która pozwoli za-
kupić m.in. automatyczny 
magazyn blach, prasę kra-
wędziową, linie do obróbki 
wibrościernej, galwanizacji, 
elektropolerowania i pasy-
wacji stali nierdzewnej, pod-
pisali w poniedziałek wice-
marszałek Tomasz Sobieraj i 
właściciele przedsiębiorstwa 
Tomasz i Elżbieta Maksy-

miukowie.
Dzięki unijnym funduszom 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego ko-
szalińska firma Inter-Metal 
wkroczy na jeszcze wyższy 
poziom innowacyjności, roz-
wijając aktywność badawczo 
rozwojową, rozbudowując 
park maszynowy i wdrażając 
nową metodę świadczenia 
usług.

- Przedsiębiorstwa wdrażają-
ce innowacyjne rozwiązania 
technologiczne, zdobywa-
jące nowych kontrahentów, 
zwiększające zatrudnienie 

- budują potencjał gospodar-
czy Pomorza Zachodniego 

– mówi wicemarszałek woje-
wództwa Tomasz Sobieraj.

Bonin

Specjaliści od innowacyjnej obróbki 
metalu z marszałkowskim wsparciem

Wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj (w środku) i prezes firmy Inter-Metal Tomasz Maksymiuk (błękitna marynarka) na hali 
produkcyjnej. 

„Złote Gody” to Jubileusz 
niezwykły, tak jak niezwykli są 
ludzie, którzy przeżyli razem 
pół wieku. 

We wrześniu i w październiku w 
Urzędzie Gminy Manowo miały 
miejsce dwie uroczystości, pod-

czas których uhonorowano pary 
obchodzące jubileusze.
10 września br. był wyjątkowym 
dniem dla Państwa Zofii i Bo-
lesława Kurasów z Kretomina, 
którzy obchodzili 50-lecie Po-
życia Małżeńskiego. Z tej okazji 
w Urzędzie Gminy odbyła się 

uroczystość, podczas której Wójt 
Gminy, Roman Kłosowski ude-
korował Dostojnych Jubilatów 
Medalami za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie, nadanymi przez 
Prezydenta RP.
Z kolei 22 października 2021r. 
Wójt Gminy Manowo odznaczył 

Państwa Marię i Franciszka Trze-
ciaków z Kretomina, Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, przyznanymi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Czcigodni Małżonkowie podzię-
kowali sobie za przeżycie wspól-
nych lat we wzajemnej miłości, 

na dobre i na złe. Spotkanie odby-
ło się w miłej i serdecznej atmos-
ferze, były gratulacje, życzenia, 
kwiaty, tort, tradycyjna lampka 
szampana oraz łzy wzruszenia w 
oczach honorowych Gości.
50 wspólnie przeżytych lat to 
wspaniały przykład do naślado-

wania dla wszystkich młodych 
małżeństw. To również powód do 
dumy i satysfakcji. Jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy Czcigod-
nym Małżonkom, a na dalsze lata 
wspólnego życia życzymy wiele 
słońca, spokoju i nade wszystko 
zdrowia.

Manowo

Odznaczeni za miłość

21 sierpnia br. odbyła się 
XX edycja konkursu „Na-
sze Kulinarne Dziedzictwo 

– Smaki Regionów”. 

Organizatorami tego wyda-
rzenia był Urząd Marszał-
kowski Województwa Za-
chodniopomorskiego oraz 
Zachodniopomorski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego 
w Barzkowicach. Finał re-
gionalny w województwie 
zachodniopomorskim odbył 
się w Ogrodach Przelewi-
ce z Zachodniopomorskim 
Centrum Kultury Obszarów 
Wiejskich i Edukacji Ekolo-
gicznej.
Cel konkursu jest zawsze ten 
sam: poznanie oryginalnych 
regionalnych produktach 
żywnościowych, wytwarza-
nych w gospodarstwach i 
przez lokalnych rzemieślni-
ków.

- To poszukiwanie produktów 
specyficznych, charaktery-
stycznych dla naszego regio-
nu, które mogą stać się jego 
wizytówką oraz upowszech-
nianie wiedzy o możliwo-
ści wykorzystania walorów 
regionalnych produktów w 
ofercie lokalnego rolnictwa, 
turystyki, rzemiosła i prze-
twórstwa - tłumaczy Adam 
Kalinowski, zastępca dyrek-
tora Zachodniopomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Barzkowicach.
Miło nam poinformować 
Państwa, że syrop lawendo-
wy, hit gospodarstwa agro-
turystycznego Pani Urszuli 
Mejer, zdobył wyróżnienie 
w tym konkursie. Dzięku-
jemy Pani Urszuli za udział 
w konkursie i życzymy dal-
szych sukcesów.

Zbigniew Trojanowski
ZODR Barzkowice

Rosnowo

Syrop lawendowy 
wyróżniony
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3 października 2021 roku 
w centrum Rosnowa, 
odbył się XVII Otwarty 
Rodzinny Festyn Węd-
karski pn „Puchar Ziemi 
Koszalińskiej” będący jed-
nocześnie Wędkarskimi 
Mistrzostwami Powiatu 
Koszalińskiego. 

Zawody odbyły się na Zale-
wie Rosnowskim utworzo-
nym wzdłuż dawnego kory-
ta rzeki Radwi. W festynie 
uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób.

Pomimo wielu trudności na 
jakie napotkali organizato-
rzy, mógł się on odbyć dzię-
ki kolegom z koła wędkar-
skiego w Rosnowie.
Jako pierwsi do boju wyru-
szyli spinningiści opanowu-
jąc teren zalewu od centrum 
Rosnowa po Zieloną Zatokę 
i Budki.
Łącznie złowiono 21 oko-
ni. Po ładnej fotce na tle 
przymiaru, ryba wracała do 
wody. Niestety szczupaka 
nie złowiono i piękny pu-
char Romana Kłosowskiego 

– Wójta Gminy Manowo po-

zostaje do zdobycia w roku 
przyszłym. 
Powód? Przy brzegu nie 
było drobnicy, czego dowo-
dem były zerowe wyniki w 
wędkarstwie gruntowym. 
Jak mówią „nie ma drobnicy 
nie ma drapieżnika”.  
                              
Zawodnicy, którzy postano-
wili łowić metodą gruntową 
mieli w tym dniu najgorzej. 
Tak było na całym zalewie.
Takim to szczęśliwym tra-
fem Mistrzem Powiatu Ko-
szalińskiego został Adam 
Szulc z koła w Niedalinie 

łowiąc jedną rybę, okonia o 
wadze 82 dkg.
Natomiast rewelacyjne wy-
niki osiągnęli zawodnicy 
łowiący na spławik. Wy-
glądało na to, że do  kanału 
energetycznego wpłynęła 

„biała ryba” z całego zale-
wu!
Ważnym elementem festynu 
było „Rodzinne grzybobra-
nie w koszalińskich lasach”. 
Indywidualnie zwyciężył i 
Królem Grzybobrania został 
Mariusz Pomorski, przybyły 
z dalekiej krainy, bo z Go-
rzowa Wlkp. Pełny kosz bo-

rowików ( w tym największy 
w zawodach) oraz kozaki z 
gęstych brzezin wskazały 
wagę 9 kilogramów.
Rodzinne grzybobranie oka-
zało się sukcesem Lucyny i 
Piotra Mikołajczaków.
Na zakończenie spotka-
nia, wśród wszystkich jego 
uczestników, rozlosowano 
kilkadziesiąt nagród i upo-
minków.

- Dziękuję Sponsorom za 
wsparcie naszego przedsię-
wzięcia. Kolegom z koła 
wędkarskiego w Rosnowie 
- za zabezpieczenie logi-

styczne miejsca festynu oraz 
wzorowe sędziowanie. Panu 
Jackowi, dzierżawcy terenu, 
za przygotowanie miejsca 
zbiórki, zabezpieczenie sa-
nitarne i  epidemiologiczne 
– mówi Jerzy Makara, Sę-
dzia Główny zawodów. - Do 
zobaczenia za rok (jest już 
deklaracja Starostwa co do 
przyszłorocznej kontynuacji 
imprezy, którą wspólnie z 
Koszalińskim Starostwem 
organizował Środkowo-
pomorski Wędkarski Klub 
Sportowy „Jurmen” - doda-
je sędzia.

XVII  Rodzinny Festyn Wędkarski „Puchar Ziemi Koszalińskiej”

Wyniki Spinningowych Mistrzostw 
Powiatu:

1. Marcin Tyburski – koło Rosnowo – 9 
okoni – 970 pkt 
2. Andrzej Wołujewicz – koło Rosnowo – 5 
szt – 450 pkt
3. Andrzej Książek z Drawska Pom. 2 szt 
– 400 pkt
4. Mirosław Ustianowski – Koszalin – 310 
pkt, największy okoń – 32 cm
5. Marian Kuźmicz z koła PZW w Koczale 
– 3 szt – 250 pkt

Wyniki Spławikowych Mistrzostw 
Powiatu.

1. Marcin Wołodkowicz z koła w Szczecin-
ku – 7770 pkt – mistrz
2. Michał Olszewski z kola w Niedalinie – 
7240 pkt – I wicemistrz
3. Edward Jarotek z koła Agros – 6920 – II 
wicemistrz
4. Bogusław Bilicki z koła z Koczały – 
6540
5. Zdzisław Barszczewski  z koła Agros – 
5880
6. Ryszard Banaszek – Agros – 5370 pkt

Dodatkowo uhonorowano:
1. Mirosława Ustianowskiego – za najwięk-
szego okonia (32cm)
2. Józefa Wojtkowskiego z Warszawy – Se-
niora Festynu
3. Mariusza Pomorskiego – za największe-
go borowika 
4. Michała Olszewskiego – najmłodszego 
zawodnika
5. Globtroter festynu – Mariusz Pomorski.

Komitet Honorowy i sponsorzy:
1.Starosta Powiatu Koszalińskiego – Marian  
Hermanowicz
2. Wójt Gminy Manowo – Roman Kłosowski,
3, Prezes ZG PZW Warszawa - kol. Teodor Rud-
nik 
3. Prezes TV Max Koszalin – Jarosław Bihun
4. Prezes Zarządu Powiatu Grodzkiego PSL w  
Koszalinie - Piotr Iwat
5. Przewodniczący Rady Osiedla Jedliny – Ma-
ciej Zawadzki
6. Dariusz Dyś - właściciel sklepu wędkarskiego 

„Darko” Koszalin
7. Środkowopomorski Wędkarski Klub Sporto-
wy „Jurmen”.

Zgodnie z tradycją, od 
kilku lat klasa pierwsza 
sadzi drzewo na terenie 
Szkoły Podstawowej 
w Rosnowie. 

Tak jest tu obchodzony 
Dzień Drzewa. W tym dniu 
szkołę odwiedzają pracow-
nicy Nadleśnictwa Manowo. 
W tym roku uczniowie 
klas pierwszych wysłucha-

li informacji dotyczących 
drzew, przygotowane przez 
kolegów i koleżanki z klasy 
VIII oraz złożyli ślubowa-
nie, że będą szanować i dbać 
o drzewa. Przy sadzeniu 

drzewa- jabłonki, wszyscy 
uczniowie pomagali, a na 
zakończenie otrzymali dy-
plom.
Pięknie jest zrobić coś poży-
tecznego.

Rosnowo

Sadzili drzewa na Dzień Drzewa

W Szkole Podstawowej 
w Manowie wolontariusze 
SK Caritas posadzili cebulki 
żonkili. 

Jest to symboliczny akt solidar-
ności z chorymi przebywający-

mi w hospicjum. Wiosną, gdy 
zakwitną żonkile odbędzie się 
akcja, której celem jest pozy-
skiwanie funduszy na potrzeby 
Domu Hospicyjno-Opiekuń-
czego im. bpa Czesława Domin 
w Darłowie.           Dorota Stankiewicz

Manowo

Pola nadziei
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Rosnowska podstawówka 
oraz Przedszkole Samo-
rządowe w Rosnowie 
wzięły udział w „28 Finale 
Akcji Sprzątanie świata - 
Polska!”. 

Do akcji ekologicznej na 
rzecz poszanowania środo-

wiska pod hasłem „Myślę, 
więc nie śmiecę" włączyły 
się wszystkie przedszkola-
ki. Udział w  zdarzeniu po-
przedzony został zajęciami 
dydaktycznymi, które zain-
spirowały dzieci do pracy 
mającej na celu dbanie o 
najbliższe środowisko oraz 

ukazały potęgę i piękno 
otaczającego nas świata. 
Przedszkolaki podczas za-
jęć rozmawiały o ekologii, 
uczyły się, co robić by nie 

„produkować” nowych śmie-
ci, poznały i przypomniały 
sobie zasady segregowania 
odpadów. 

W Szkole Podstawowej 
w Rosnowie „Sprzątanie 
Świata-Polska” to wspólna 
lekcja poszanowania środo-
wiska. Zorganizowano ją w 
formie prac porządkowych 
(terenów szkolnych i przyje-
ziornych). 
Jej celem było propago-

wanie wśród społeczności 
szkolnej proekologicznych 
zachowań, troski o naturalne 
środowisko oraz edukacja w 
zakresie segregacji śmieci 
czyli  mądrego gospodaro-
wania odpadami.
Akcja Sprzątanie Świata 
w Rosnowie przebiegała 

przy współpracy społecz-
ności szkolnej Szkoły Pod-
stawowej w Rosnowie ze 
Świetlicą Środowiskową w 
Rosnowie i zakończyła się 
wspólnym ogniskiem przy 
jeziorze przygotowanym 
przez Radę Osiedla.

Rosnowo

Przedszkolaki i uczniowie posprzątali świat

11 września na Jeziorze 
Rosnowskim odbył się 
nietypowy spływ kajakowy. 
Kajakarze wystartowali 
z Mostowa i przepłynęli 
do Rosnowa zatrzymując 
się po drodze, penetrując 
brzegi jeziora w poszuki-
waniu śmieci. 

Uczestnicy spływu znaleź-
li śmieci zarówno na brze-
gach, jak i w wodzie. Butel-
ki, puszki, sprzęty domowe, 
buty… Tego typu znaleziska 
kajakami dostarczono na 
plażę w Rosnowie, gdzie  
zostały złożone do kontene-
ra. Śmieci było niestety wię-
cej niż możliwości prawie 
40 kajakarzy. Te kilkadzie-
siąt kilogramów śmieci to 
tylko niewielka część tego, 
co znaleźć możemy w lasach 
i w jeziorze wokół Rosnowa. 
Piękne tereny są nieustan-
nie zaśmiecane. Szkoda, że 
istnieje konieczność orga-
nizowania tego typu akcji. 
Sprzątanie organizują szkoły, 
stowarzyszenia, sami miesz-
kańcy w ramach spacerów 
potrafią zebrać worek odpa-
dów. 
Może, kiedy o tym głośno 
mówimy, choć parę kolej-
nych osób zastanowi się nad 
tym i zabierze ze sobą opa-
kowania, które przyniósł do 
lasu? 
To niewielki wysiłek, a dzię-
ki temu będziemy mogli 
cieszyć się pięknem naszej 
lokalnej przyrody. Można 
powiedzieć, że temat za-
śmiecania to „temat rzeka” 
ale to nikt inny jak my sami, 

Mostowo-Rosnowo

Pływali i śmieci zbierali

jako mieszkańcy, wędkarze, 
grzybiarze, turyści zosta-
wiamy te „pamiątki”. Or-
ganizatorzy widzą potrzebę 
powtórzenia akcji, a nawet 

wprowadzenia jej na stałe 
do kalendarza wydarzeń w 
Rosnowie. 
Organizatorem spływu był 
miejscowy Gminny Klub 

Sportowy Orlęta Rosnowo. 
Jednak impreza udała się, 
przede wszystkim dzięki 
wsparciu i współpracy Pla-
cówki Opiekuńczo-Wycho-

wawczej w Starych Bieli-
cach, Stowarzyszenia Polska 
2050 powiat Koszalin, Bistro 
w Koronkach, Igi Pietrzak i 
Eweliny Lickiewicz. Całość 

wydarzenia sfinansowano w 
ramach programu „Społecz-
nik na lata 2019-2021 – Pro-
gram Marszałkowski” i ze 
środków własnych klubu. 
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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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Szkolne sprawy

Rosnowo

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje 
się cały świat

Ogólnopolski Dzień Przed-
szkolaka obchodzony 
jest 20 września. 

Święto to zostało ustanowione, 
aby podkreślić wagę eduka-
cji przedszkolnej w rozwoju i 
edukacji dzieci. Dzień ten ma 
także dostarczyć najmłodszym 
kolejnych okazji do świętowa-
nia, wspaniałej zabawy oraz 
czerpania radości z bycia przed-
szkolakiem. Imprezy związane 
z tym dniem odbyły się również 
w Przedszkolu Samorządowym 
w Rosnowie. Nauczycielki we 

wszystkich grupach zorganizo-
wały zajęcia, animacje i kon-
kursy. To radosne święto zostało 
ustanowione na wniosek Rzecz-
nika Praw Dziecka, dlatego war-
to właśnie dzisiaj przypomnieć 
sobie i zatrzymać się na chwilę 
przy tak ważnym temacie, jakim 
są prawa dziecka. 

Czerpiąc ze słów Janusza Kor-
czaka „Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”, wszyst-
kim przedszkolakom życzymy 
radości ze zdobywanej wiedzy, 
samych wesołych chwil spędza-
nych w przedszkolach, uśmie-
chu i beztroski.

Rozpoczęcie nauki w szkole 
jest ważnym momentem 
życia każdego dziecka. Czeka 
ono na dzień, w którym sta-
nie się prawdziwym uczniem 
i poprzez pasowanie zostanie 
włączone do społeczności 
szkolnej. 

Uroczystość ślubowania i pa-
sowania na uczniów na stałe 
została włączonado kalendarza 
uroczystości szkolnych. 
15 października 2021 roku w 
sali gimnastycznej ślubowały 
pierwszaki z SP w Rosnowie. 
Wspierani przez starsze kole-

żanki, mali bohaterowie ujaw-
nili swoje talenty recytatorskie 
i muzyczne. Zaprezentowali 
program artystyczny złożony 
z wierszy i piosenek. Wykazali 
się wiedzą na temat zasad pa-
nujących w szkole oraz zasad 
bezpieczeństwa w ruchu dro-

gowym.
W obecności Pani dyrektor Do-
roty Woźniakiewicz, rodziców 
i kolegów z klas I-III, złożyli 
uroczyste ślubowanie. Następ-
nie Pani dyrektor dokonała uro-
czystego pasowania.
Każdy pierwszak otrzymał le-

gitymację szkolną, pamiątkowy 
dyplom oraz drobne upominki 
ufundowane  przez   rodzi-
ców.  Miłym akcentem  były 
także życzenia od  koleżanek 
i kolegów z klasy II i III, tym 
bardziej, że dołączono do nich 
drobne niespodzianki.

Serdecznie dziękujemy oso-
bom, które nie szczędziły czasu 
i włączyły się w organizację tej 
pięknej uroczystości. Pierw-
szakom życzymy samych suk-
cesów i wspaniałych przygód 
związanych z nauką w naszej 
szkole.          Organizator: Renata Woroch

Rosnowo

Ślubowanie 2021

W Przedszkolu Gminnym w Boninie 
od najmłodszych lat dzieci uczą się 
patriotyzmu, przywiązania do swojej 
Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajany 
jest szacunek dla polskich symboli. 

Z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości, podczas uroczystej akademii  
przedszkolaki z grupy IV pod opieką p. 
Magdy Piotrowskiej i p. Eweliny Osmul-
skiej recytowały wiersze patriotyczne i 
śpiewały piosenki oraz zaśpiewały Hymn 
Polski przyjmując odpowiednią postawę. 
Dzień Niepodległości był bardzo rado-
snym dniem w przedszkolu i zapadnie on 
w pamięci Małych Patriotów. 

Marzena Chorążewicz - Dąbrowska

Bonin

Narodowe Święto Niepodległości

Manowo
Dzień Papieski
W październiku w Szkole Podstawowej 
w Manowie obchodzony był Dzień Papie-
ski. 

Uczniowie razem z katechetką przygotowali 
przedstawienie Sylwii Pałka „Przyszliście do 
mnie...". Uczniowie przenieśli nas do roku 
1920  do domu państwa Wojtyłów, do roku 
1978 , kiedy  Karol Wojtyła został  papieżem, 
a także do 2 kwietnia 2005 roku, kiedy Jan Pa-
weł II odszedł do domu Ojca. 
W jednej ze scen  wspominały papieża osoby, 
które znały osobiście Ojca Świętego: Franci-
szek Łabuś, nauczycielka, stary góral, lekarka 
z kliniki Gemelii, reprezentant gwardii waty-
kańskiej oraz osobisty fotograf Arturo Marii. 
Na zakończenie Maja zaśpiewała pieśń Barka. 
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Uczniowie SP Rosnowo uczestniczyli w takich zajęciach jak: 
* suszarnia słoneczna w układzie hybrydowym;
* pakowanie próżniowe żywności;
* obróbka metalu przy wykorzystaniu maszyn CNC;
* druk 3D;
* panel sensoryczny, tablice Ishihary;
* wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w procesach produkcji;
* pomiary struktury geomertycznej powierzchni przy wykorzysta-
niu różnych metali.

Rosnowo

Na Festiwalu Nauki

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Rosnowie pogłębiali 
swoją wiedzę w ramach 
Festiwalu Nauki na Politech-
nice Koszalińskiej. 

Byli tam wraz z opiekunami 
Ewą Rutkowską, Elżbietą Ma-
dejek i Piotrem Łojewskim. 

Podstawowym celem festi-
walu było popularyzowanie 
nauki i zdobywanie wiedzy w 
sposób zrozumiały i atrakcyj-
ny.  Uczniowie zadawali pyta-
nia prowadzącym, mogli sami 
uczestniczyć czynnie w zaję-
ciach a na zakończenie otrzy-
mali wiele gadżetów.

Szkoła Podstawowa w Boninie

Tu bardzo dużo się dzieje...
Szkoło, pomóż i ty!
Szkoła Podstawowa w Boni-
nie przyłączyła się do udziału 
w akcji „Szkoło, pomóż i Ty!” 
organizowanej Fundację na 
Rzecz Osób Niewidomych i 
Niepełnosprawnych „Pomóż i 
Ty”. Uczniowie  wraz ze swo-
imi rodzinami okazali ogromne 
serca! Zebrali kwotę 271,62 zł, 
która zasiliła konto Fundacji.
W tym roku szczególną opieką 
został otoczony 10 letni Kacper 
Pawłowski, który choruje na 
Dziecięce Porażenie Mózgowe. 
Zebrane środki posłużą na za-
kup sprzętu, który pomoże mu 
w komunikacji, nauce pisania, 
czytania i mówienia.

Wirtualne podróże
Klasa I i III SP w Boninie biorą 
w tym roku szkolnym udział w 
projekcie edukacyjnym Wir-
tualne Podróże . W atrakcyj-
ny sposób poznają świat oraz 
planują także podróże. Dzieci 
uczestniczą w lekcjach on line, 
a w klasie przygotowują album 
podróżnika i mapę świata.

Mistrz
Klasy VIII SP w Boninie miały 
okazję w koszalińskim Multi-
kinie obejrzeć film "Mistrz" w 
reż. Macieja Barczewskiego. 
Seans poprzedził edukacyjny 
filmik, który wprowadził mło-
dych widzów w czasy II woj-
ny światowej oraz zobrazował 
realia obozu koncentracyjnego. 
Pokazano również losy głów-
nego bohatera filmu - Tadeusza 
Pietrzykowskiego oraz przygo-
towania Piotra Głowackiego do 
odegrania głównej roli.
Film "Mistrz" to zekranizowa-
na historia więźnia-pięściarza 
obozu Auschwitz, Tadeusza 

"Teddiego" Pietrzykowskiego, 
który by przeżyć w nazistow-
skim obozie zagłady, musiał 
walczyć na ringu. Jego upór, 
siła i waleczność pozwoliły mu 
nie tylko ocaleć, ale także dały 
jego współwięźniom nadzieję 
na zwycięstwo.
Przedstawiona w filmie historia 
chwyciła za serce niejednego 
młodego widza. Z pewnością 
duże znaczenia miała też feno-
menalna gra aktorska odtwórcy 
głównej roli-Piotra Głowackie-
go. Z filmu poprzedzającego 
seans wiemy, że długie i żmud-
ne treningi przygotowujące 
do perfekcyjnie odegranej roli 
trwały aż 14 miesięcy!  Film 
ten z pewnością zostanie na 
długo w pamięci.

Uczniowie SP w Boninie 
uczestniczyli w zajęciach on-
line realizowanych w ramach 
Programu Nauka dla Ciebie. 
To inicjatywa mająca na celu 
umożliwienie samodzielnego 
odkrywania nauki bez wycho-
dzenia z domu. Skierowana 
jest do szkół podstawowych z 

małych miejscowości na tere-
nie całej Polski. Zajęcia były 
prowadzone na żywo przez pra-
cowników Centrum Nauki Ko-
pernik. Pokaz transmitowany 
był na żywo prosto z Planeta-
rium Centrum Nauki Kopernik. 
W trakcie pokazu prezenterzy 
zabrali młodzież naszej szkoły 

w podróż po kosmosie, a tak-
że pokazali ciała niebieskie i 
gwiazdozbiory jakie można ak-
tualnie oglądać na nocnym nie-
bie. Uczniowie mogli dowie-
dzieć się m.in. dlaczego planeta 
Mars jest koloru czerwonego 
oraz poznać największe księży-
ce w Układzie Słonecznym.

Nauka dla Ciebie

24 września 2021 r. w Ro-
snowie odbyła się gra tereno-
wa „Baczyński na warsztat”. 
Organizatorem imprezy była 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Manowie. SP w Boni-
nie reprezentowały uczen-
nice z klasy VIII B. Dzięki 
nowoczesnym technologiom 
odbyły wirtualną wycieczkę 
do czasów Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego. Rewela-
cyjna zabawa dała im okazję 
do poznania ciekawostek z 
życia poety. Maja Foremna 
otrzymała wyróżnienie, a 
Martyna Fiedorowicz na-
grodę za zajęcie miejsca na 
podium.

Baczyński na warsztat

Pod koniec września uczniowie 
SP w Boninie udali się na wy-
cieczkę do Słowińskiego Parku 
Narodowego. Głównym punk-
tem programu była wspinaczka 
na Wydmę Czołpińską. Trudy 
wędrówki wynagrodził zapie-
rający dech w piersiach widok 

na Morze Bałtyckie. Po drodze 
uczniowie zwiedzili także la-
tarnię w Czołpinie oraz punkt 
widokowy w Rowokole. Było 
pięknie! Wymarzona pogoda 
i doborowe towarzystwo – to 
nasz przepis na udaną wyciecz-
kę!

W Słowińskim Parku Narodowym

W ramach obchodów Dnia 
Chłopaka, Samorząd Uczniow-
ski zorganizował Dzień Muchy 
i Krawata. 
Wszystkie osoby mające w tym 
dniu na sobie muchę lub krawat, 
były zwolnione z odpowiedzi 
ustnych i niezapowiedzianych 
kartkówek. 
Akcja cieszyła się dużym zainte-
resowaniem, szczególnie wśród 
uczniów klas starszych. 
Oprócz tego Samorząd Uczniow-
ski zorganizował słodką niespo-
dziankę dla wszystkich Panów 

- tych małych i tych większych

Dzień Chłopaka

W Przedszkolu Samorzą-
dowym w Rosnowie odbył 
się „Narodowy Dzień 
Sportu”. 

Z tej okazji wszystkie dzie-
ci i ich wychowawczynie 
przyszły do przedszko-
la w strojach sportowych. 
Głównym celem tej akcji 
było zachęcenie dzieci do 
aktywności ruchowej na 
świeżym powietrzu, ale też 
integrowanie się w grupach 
przedszkolnych i nabywanie 
wiary we własne siły i moż-
liwości oraz wzbogacanie 
przeżyć poprzez szlachetne 

współzawodnictwo. 
Konkurencje sportowe od-
bywały się w grupach, które 
przeprowadziła Pani Sylwia 
Tracz i Pani Ewa Wochna. 
Każdy przedszkolak z wiel-
kim przejęciem brał udział 
w przygotowanych konku-
rencjach. 
Każde prawidłowo wyko-
nane ćwiczenie budziło w 
dzieciach ogromna radość i 
zadowolenie z dobrze wy-
konanego zadania. 
Na zakończenie każdy z 
przedszkolaków otrzymał 
dyplom za aktywny udział 
w „Dniu Sportu”.

Rosnowo

Narodowy Dzień 
Sportu

Więcej wody dla przy-
rody
Uczniowie klasy III, IV i V 
SP w Boninie uczestniczyli 
w projekcie edukacyjnym 
„Mała retencja czyli wię-
cej wody dla przyrody”. W 
każdej klasie odbyły się 
godzinne zajęcia z wyko-
rzystaniem materiałów i 
prezentacji przygotowanej 
przez LOP dotyczącej tema-
tu wody w naszym otocze-
niu. Na zakończenie projek-
tu uczniowie wzięli udział 
w zajęciach terenowych na 
obszarze Mokradeł Pyszka.
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W Manowie po półtora-
rocznej przerwie spowo-
dowanej pandemią Co-
vid-19 ponownie ruszyła 
Filia Judoków Klubu 
Gwardia Koszalin. 

- Na terenie szkoły w Ma-
nowie dzięki dyrektoro-
wi Krzysztofowi Puścian 
oraz Gminie Manowo, a 
w szczególności Wójtowi 
Romanowi Kłosowskiemu 
możemy trenować jak za 
dawnych lat  - mówi trener   
Cezary Wojniusz - posia-
dacz V Dana w Judo. - W 
Manowie jesteśmy już 15 
lat nie licząc pandemii Co-
vid-19 poprawiamy dzie-
ciakom cechy motoryczne, 

bawimy się w judo i spę-
dzamy miło czas, wynik 
nie jest najważniejszy, tyl-
ko zdrowy tryb życia, a w 
szczególności ruch - doda-
je Cezary Wojniusz.
W Manowie przez ten 
okres trenowali i rozpo-
czynali treningi medali-
ści Mistrzostw Polski we 
wszystkich kategoriach 
wiekowych od młodzika 
do seniora.
Pierwsze 4  medale wy-
walczyły siostry Iwona i 
Małgorzata Głowacka, aż 
6 medali zdobył Patryk Ru-
sin, dwa kolejne to Weroni-
ka Jaworska, Mistrzostwo 
Polski Młodzików zdobyła 
Marta Setlak. 

Łącznie, byli uczniowie 
ze szkół z terenu gminy 
Manowo wywalczyli 13 
medali. Ponadto pozostali 
wychowankowie wywal-
czyli kilkadziesiąt medali 
na Pucharach i Turniejach 
Judo na terenie kraju w po-
wyższym okresie.
Na treningi w Manowie 
mogą uczęszczać zarówno 
dzieci, młodzież, jak i do-
rośli.
Treningi w Manowie od-
bywają się we wtorek i 
w czwartek w godzinach 
16.30 -18.00.
- Zapraszamy, dołącz do nas 
nie siedź w domu - uzupeł-
nia trener.

Judo

Szkolna kuźnia talentów zaprasza na maty

Piłka Nożna

SP Bonin wygrywa turnieje

Przy pięknej słonecznej 
pogodzie w niedzielę 
31 października 2021r. 
na Boisku Gminnym 
w Będzinie, odbył się tur-
niej w ramach rozgrywek 
Liga Bałtycka Orlik 2012 
- Powiat Ziemski Koszalin 
w kategorii Trampkarz 
U14 i Młodzik U12.

W zawodach wzięło udział 
sześć zespołów, po trzy 
w kategorii wiekowej, któ-
re grały systemem „każdy 
z każdym” mecz i rewanż. 

Z przyczyn organizacyjnych 
na turniej nie przyjechały 
zespoły AP Mielno. 
W kategorii Trampkarz 
pierwsze miejsce zajął ze-
spół SP Bonin (trener Ma-
riusz Poślednik, kierownik 
zespołu Bogusława Mar-
kiewicz), który wyprzedził 
UKS Olimpia Bobolice 
(trener Dawid Olearczyk, 
kierownik zespołu Henryk 
Kowalski) i Bajgiel Będzino 
(trener Wojciech Zacholski). 
Wśród Młodzików najlep-
si byli również piłkarze SP 

Bonin (trener Mariusz Po-
ślednik, kierownik zespołu 
Bogusława Markiewicz). 
Na drugiej pozycji upla-
sowali się zawodnicy SP 
Dabrowa (trener Sebastian 
Wroński), a na trzeciej UKS 
Olimpia Bobolice (trener 
Dawid Olearczyk, kierownik 
zespołu Henryk Kowalski.

***
Wcześniej, na Stadionie 
Miejskim w Bobolicach od-
były się turnieje w ramach 
rozgrywek Liga Bałtycka 
Orlik 2012 - Powiat Ziemski 

Koszalin w kategorii Tramp-
karz U14 i Młodzik U12. 
W kategorii Trampkarzy 
pierwsze miejsce zajął ze-
spół SP Bonin, prowadzony 
przez pana Mariusza Po-
ślednika, w składzie: 
Sebastian Gąsiorowski, Łu-
kasz Korol, Mateusz Paw-
luch, Oskar Duda, Tomasz 
Śliwa, Krzysztof Milczarz, 
Danylo Kizyma i Kacper 
Ścisły
Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Święto Niepodległości eki-
pa UKS Lotnik Rosnowo 
uczciła udziałem w zawo-
dach strzeleckich w Boboli-
cach. W sumie barwy Klubu 
reprezentowało 9 osób. W 
konkurencji karabin sporto-
wy Filip Jachimowski zajął 
trzecie miejsce z wynikiem 
63 pkt. W pistolecie sporto-
wym najlepszy z naszej eki-
py był Arkadiusz Mróz, któ-
ry z wynikiem 76 pkt. zajął 
15 miejsce. 
W składzie drużyny debiuto-
wała p. Danuta Mazur. Za-
jęcia realizowane w ramach 
Programu #NOWEFIO  fi-
nansowanego przez #NIW.

Strzelectwo

Niepodległość świętowali na strzelnicy


