
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych zapachem choinki
i nutą wspólnie śpiewanej kolędy.
Życzymy, aby w wigilijny wieczór

zapanował w naszych domach pokój,
zrozumienie i wzajemna życzliwość. 
Niech pierwsza gwiazdka przyniesie

wytchnienie od trosk
i prawdziwą radość z chwil spędzonych

w najbliższym gronie. 
Oby zbliżający się Nowy Rok obfitował

w sukcesy, zawodową satysfakcję
i wszelką pomyślność.

Przewodniczący 
Rady Gminy Manowo

Jan Prus

Wójt 
Gminy Manowo

Roman Kłosowski

,
Gmina 
 Nad Radwia
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Bonin
Cewlino
Dęborogi
Gajewo
Grąpa
Grzybnica
Grzybniczka
Jagielno
Kliszno
Kopanica
Kopanino
KostrzewaWiadomości Gminy Manowo

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

Rozstrzygnięto, zorganizo-
wany przez SP w Manowie, 
konkurs na „Najpiękniej-
szy Lampion Adwentowy”. 

W kategorii uczniowie  klasy 
I-III wygrała Liliana Waligó-
ra przed Zuzanną Wenerską 
(obie kl. I  – SP Manowo) i 

Agatą Śliwa (kl. II – SP Bo-
nin). 
Wyróżnienie otrzymała 
Amelia Narodzonek (kl. II - 
SP Bonin). 
W  kategorii uczniowie  kla-
sy IV-VIII zwyciężyła Han-
na Lejmanowicz (kl.V, świe-
tlica w Grzybnicy) przed 

Aleksandrą Nowak (kl. VIII  
- SP Manowo) i Zuzanną 
Wcisłowską (kl. VI SP Ro-
snowo). 
Wyróżnienie otrzymał Do-
minik Sitarski (świetlica w 
Grzybnicy). 
Gratulujemy laureatom.

Gmina Manowo

Najpiękniejszy Lampion Adwentowy

Zostań 
wolontariuszem 
WOŚP 2022

Ruszyły zapisy wolontariuszy 
WOŚP w ramach 30. finału, który 
odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. 
Tym razem celem jest zapewnienie 
najwyższych standardów diagno-
styki i leczenia wzroku u dzieci.
Szukamy osób odpowiedzialnych, 
z siłą do działania, które z uśmie-
chem oraz pozytywną energią będą 
pełnić funkcję wolontariusza. 
Jeżeli jesteś taką osobą, to szukamy 
właśnie Ciebie!
Gramy do końca świata i jeden 
dzień dłużej. Siema!

Nadchodzi świąteczny 
czas

Za kilkanaście dni Święta Bożego Narodzenia. Okres świąteczny zaczyna się już 6 grudnia, w Mikołaj-
ki, czyli w dzień, na który czekają wszystkie dzieci. Święty Mikołaj nie zapomniał o milusińskich z gminy 
Manowo. Odwiedził szkoły, przedszkola i świetlice. Wszędzie sprawił dzieciom wiele niespodzianek.  
Na zdjęciu Mikołajki w świetlicy w Rosnowie.
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Uwaga! Ważne
Sprawdź swój komin
Wraz z początkiem okresu grzewczego apelujemy 
o ostrożność i rozwagę przy eksploatacji urządzeń 
grzewczych oraz kominów. 
Spadek temperatury wiąże się bezpośrednio ze wzro-
stem zagrożenia spowodowanego niesprawnością ko-
minów i systemów ogrzewania. Przed nami najzim-
niejsze dni i kilka miesięcy ogrzewania budynków. 
Niesprawny, rozszczelniony komin może być przyczyną 
nie tylko pożaru ale również zatrucia tlenkiem węgla! 
Prosimy o rozwagę podczas eksploatacji urządzeń 
grzewczych i kominów oraz o terminowe wykonanie 
okresowych przeglądów.

Drogi krajowe i wojewódzkie 
- pozostające w administracji 
Zachodniopomorskiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w Ko-
szalinie ul. Szczecińska 31
Telefony kontaktowe:
Rejon Dróg Wojewódzkich 
RDW Koszalin: 94 342 78 31
Dyżurny zimowego utrzyma-
nia dróg: 606 374 710
Drogi Wojewódzkie utrzymy-
wane są w III standardzie zi-
mowego utrzymania

Drogi powiatowe - pozostają-
ce w administracji Powiatowe-
go Zarządu Dróg w Koszalinie 
Obwód Drogowy w Manowie.
Telefony kontaktowe:
Dyżurny zimowego utrzyma-
nia 728 549 255
Kontakt telefoniczny (94) 34 
244 85, 34 244 45

Drogi Powiatowe są utrzymy-
wane w IV i V standardzie zi-
mowego utrzymania

Drogi Gminne - administro-
wane przez Urząd Gminy w 
Manowie.
Utrzymaniem dróg gminnych 
zajmują się osoby fizyczne 
bądź prawne odśnieżające 
drogi w ustalonym obszarze. 
Drogi utrzymywane są w V 
i VI standardzie zimowego 
utrzymania. Preferowane jest 
ugniatanie śniegu w trakcie 
eksploatacji dróg. Odśnieżanie 
prowadzone jest tylko wów-
czas gdy nadmierna ilość opa-
dów doprowadza do nieprze-

jezdności drogi. Posypywanie 
/usuwanie śliskości/ prowa-
dzone jest tylko w wyjątko-
wych sytuacjach po dokona-
niu oceny przez koordynatora 
zimowego utrzymania. Przy 
intensywnych opadach śniegu 
dopuszczalne jest występo-
wanie okresowej nieprzejezd-
ności dróg gminnych. Akcją 
zimowego utrzymania dróg 
gminnych objęte są wyłącznie 
drogi prowadzące do zabudo-
wań mieszkalnych.

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg 
na terenie gminy Manowo w sezonie zimowym 2021/2022

W ramach programu „Święto Drzewa” dzieci z Przedszkola Samorządowe-
go w Rosnowie wraz z Elektrociepłownią posadzili symboliczne drzewa na 
terenie własnego ogrodu botanicznego. Wspólnymi siłami udało się wko-
pać dorodne klony, które mają symbolizować zdrowie i czyste powietrze. 

Rosnowo

Przykładnie dla 
młodego pokolenia…

Wyszewo

Podniesie poziom 
bezpieczeństwa

Ochotnicza Straż Pożarna z Wyszewa może pochwalić się lep-
szym wozem strażackim. Został pozyskany przez Urząd Gminy 
w Manowie od Państwowej Straży Pożarnej z Koszalina.

Gmina Manowo — zabudowa wielorodzinna miejscowości:
Bonin, Grzybnica, Manowo, Mostowo, Rosnowo.

Odbiór odpadów odbywać się będzie od godziny 6:30 Gajewo, Grąpa, Grzybnica, Grzybniczka, Jagielno, Kliszno, 
Kopanica, Kopanino, Lisowo, Manowo, Mostowo, Rosnowo, Poniki, 
Wyszewo, Wiewiórowo, Zacisze.

Cewlino Kostrzewa, KretominoBonin, Dęborogi, Policko, Wyszebórz

Harmonogram odbioru odpadów przez PGK Koszalin w roku 2022

Rozstrzygnięty został prze-
targ na odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów z terenu 
gminy Manowo od 1 stycznia 
2022r. do 31 grudnia 2023r. 

Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyło Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o. o. w 

Koszalinie i to ta firma przez 
najbliższe 2 lata będzie od-
bierała odpady z terenu naszej 
gminy. 
Pojemniki na odpady zmie-
szane nie będą wymieniane. 
Zostają te z logo EKOSAN-u. 
Firmy doszły do porozumienia 
w tej sprawie.

Podczas odbioru odpadów se-
gregowanych w styczniu PGK 
Koszalin będzie odbierał od-
pady w workach Ekosan-u ale 
zostawi wtedy swoje worki na 
wymianę. 
Na stronie internetowej Urzę-
du Gminy Manowo można 
pobrać harmonogram odbioru 

odpadów na rok 2022 - proszę 
zwracać uwagę na miejscowo-
ści, których on dotyczy.
Aktualnie obowiązuje stawka 
opłaty 24 zł od osoby. 
O ewentualnych zmianach 
stawki mieszkańcy zostaną po-
informowani indywidualnie.

Gmina Manowo

Kto odbierze od nas śmieci po Nowym Roku?

Zima, to bardzo trudny 
okres dla naszych pod-
opiecznych, szczególnie 
dla tych trzymanych na 
uwięzi. 

Jeśli nasz pies mieszka 
w budzie upewnijmy się, 
że jest dobrze ocieplona, 
uszczelniona, odizolowana 
od podłoża i osłonięta od 
wiatru. Wyścielmy ją słomą 
pamiętając, że tkaniny nie 
są odpowiednim materia-
łem do wyściełania budy, 
gdyż zbytnio chłoną wilgoć. 
Doskonałą izolacją od wia-
tru i niskich temperatur bę-
dzie również zasłonka zro-
biona np. z grubego koca i 
przybita w wejściu do budy. 
Pamiętajmy, że metalowe 
łańcuchy nie mogą być za-
kładane bezpośrednio na 
szyję zwierzęcia, gdyż mogą 
powodować odmrożenia i 
poważne obrażenia ciała. 
Psy ras nieprzystosowa-
nych do niskich temperatur 
(psy krótkowłose) ale tak-
że zwierzęta starsze, chore 
oraz szczenięta nie mogą 
zbyt długo przebywać na 
zewnątrz, natomiast na noc 
należy je bezwzględnie za-
brać do domów lub ocieplo-
nych pomieszczeń gospo-
darczych.
Zapewnijmy psu możli-
wość swobodnego ruchu. 
Brak ruchu u psa to podsta-
wowy czynnik wychłodze-
nia organizmu. W okresie 
silnych mrozów należy 
zwolnić zwierzę z uwięzi, 
oczywiście na ogrodzo-
nym terenie, i zapewnić mu 
większą dawkę aktywności. 
Zwierzęta przebywające 
w niskich temperaturach 
potrzebują wysokoenerge-
tycznych posiłków z dużą 
zawartością białka. 
Treściwe i ciepłe posiłki 
pozwolą utrzymać zwierzę-
tom stałą temperaturę ciała. 
Zadbajmy o to, by wszyst-
kie nasze zwierzęta miały 
dostęp do niezamarznię-
tej, najlepiej lekko ciepłej 
wody podanej w dużym i 
stabilnym naczyniu.

Pamiętajmy, że zwierzęta 
gospodarskie nie powinny 
być pozostawiane na polu 
lecz w budynkach gospo-

darczych.

Koty również nie są przysto-
sowane do mrozów i w bar-
dzo niskich temperaturach 
po prostu giną. 
Nie pozostawiajmy ich na 
zewnątrz. Postarajmy się 
zapewnić kotom wolno by-
tującym możliwość schowa-
nia się np. w garażu czy po-
mieszczeniu gospodarczym. 
Jeśli je dokarmiamy, róbmy 
to regularnie. Zwróćmy też 
uwagę na koty, które pod-
czas chłodów lubią ogrze-
wać się w pobliżu ciepłych 
samochodów i często zasy-
piają na ciepłym silniku lub 
w okolicach kół. Dlatego 
przed uruchomieniem auta 
należy obejrzeć je z każdej 
strony i postukać w maskę, 
by wypłoszyć ogrzewające 
się zwierzę.
W okresie zimowym może-
my także dokarmiać dzikie 
ptaki. 
Nie wsypujmy jednak do 
ich karmników resztek na-
szego pożywienia – zawarte 
w nich przyprawy i konser-
wanty mogą jedynie im za-
szkodzić. 
W zamian poczęstujmy je 
mieszanką ziaren, owocami 
lub ugotowanymi w nieoso-
lonej wodzie warzywami. 
Dokarmianie rozpoczynaj-
my dopiero, gdy spadnie 
śnieg, aby nie zniechęcać 
ptaków do odlotu. Regular-
nie sprzątajmy karmniki, by 
jedzenie nie pleśniało. Pa-
miętajmy też, że ptaki mogą 
nie przeżyć zimy bez dostę-
pu do niezamarzniętej wody.

Gdy spotkasz na swojej 
drodze samotne zwierzę za-
bezpiecz je i powiadom od-
powiednie służby – Urząd 
Gminy Manowo, Straż 
Gminną. 
Jeśli zauważysz zaniedbane 
zwierzę, które posiada wła-
ściciela powiadom Policję 
lub organizację prozwierzę-
cą.

Nie reagując, skazujesz zwierzę na śmierć.
Straży Gminna tel. 519 173 735

Można także kontaktować się z Ewa Jażdżyk 
tel. 667 313 457

Uwaga! Ważne

Zadbaj o zwierzęta

2022
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czerwiec
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sierpień
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odpady 
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odpady 
segregowane gabaryty elektronika

4,11,18,25
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6,13,20,27
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11,25
8,22
6,20
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4,18
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12, 26
9, 23
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6, 21
5, 18

1, 15, 29
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10, 24
7, 21
5, 19

3, 16, 30
14, 29

11, 25
8, 22
8, 22
5, 20

4, 17, 31
4, 28
12, 26
9, 23
6, 20
4, 18

2, 15, 29
13, 28

19

19



Zaproszenie dla Par obchodzących Złote Gody w 2022 roku
Urząd Stanu Cywilnego 
w Manowie zaprasza Pary 
Małżeńskie, zamieszkujące 
na terenie Gminy Mano-
wo, które zawarły związek 
małżeński w 1972 roku, do 
składania wniosków o nada-
nie Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

Zgłoszenia Jubilaci mogą do-

konać osobiście lub za pośred-
nictwem najbliższej rodziny w 
Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Manowie (pokój nr 7), w termi-

nie do dnia 28 lutego 2022 r. 
Wzór zgłoszenia można pobrać 
na stronie bip.manowo.pl w za-
kładce eBoi/Karty usług/Urząd 
Stanu Cywilnego lub w siedzi-
bie Urzędu. 

Więcej informacji pod numerem 
telefonu 94 3183148 lub za po-
średnictwem e-mail: e.nowak@
manowo.pl. Zapraszamy!

Wydarzenia 3
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Kolejna, XX odsłona 
Powiatowego Forum 
Sołtysów zorganizo-
wana dzięki staraniom 
Stowarzyszenia Powia-
towe Forum Sołtysów w 
Koszalinie, odbyła się w 
sianowskim kinie Zorza. 

W wydarzeniu wzięło 

udział niemal 60 sołtysów 
oraz przedstawiciele władz 
gmin z Powiatu  Koszaliń-
skiego. 
Wśród uczestników for-
mum widzieliśmy m.in. 
Sylwię Krępeć - sołtys Wy-
szewa.
Spotkanie miało na celu 
wymianę cennych do-

świadczeń w pracy na 
rzecz społeczności lokal-
nej. Zadbano także o wra-
żenia artystyczne, odbyły 
się bowiem koncerty, pod-
czas których wykonane 
zostały utwory z repertuaru 
polskich i zagranicznych 
wykonawców.

Sianów

Powiatowe Forum Sołtysów

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Wyszewa  postawiło przy 
cmentarzu regał na znicze, 
które mogą nadawać się do 
ponownego wykorzystania.

Zachęcamy wszystkich odwie-
dzających cmentarz w Wysze-
wie do korzystania z regału. 
Pomoże to w dbaniu o ekologię 
i recykling, gdyż znicze które 
Państwo wymieniają na gro-
bach swoich bliskich mogą po-
służyć komuś innemu. Serdecz-
nie zapraszamy do korzystania.

Wyszewo 
Proekologiczna 
inicjatywa KGW

W maju Koło Gospodyń Wiej-
skich Wesoły Senior z Bonina 
sprzątało centrum Bonina. 

Pracy było bardzo dużo, bo wy-
jątkowo zaśmiecone było pobo-
cze torowiska kolejki wąskotoro-
wej w okolicach przystanku aż po 
ośrodek zdrowia. Setki butelek 
po alkoholach, plastikowe butelki 
i puszki po napojach, papierki po 

lodach, chipsach i inne "skarby". 
Bałagan posprzątano, potem było 
ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Pracę Koła Gospodyń Wiejskich 

"Wesoły Senior"  doceniło Towa-
rzystwo Koszalińskiej Kolejki 
Wąskotorowej, które w zamian 
za posprzątanie torowiska na 
osiedlu Bonin ufundowało bilety 
na przejazd kolejką do Rosnowa. 
Udało się je zrealizować w listo-

padzie. 
Panie pojechały do Rosnowa a 
tam było ognisko z pieczeniem 
kiełbasek i śpiewy przy gitarze. 
Humory bardziej dopisały, niż 
pogoda; na szczęście nie padało. 

- Panu prezesowi TKKW ślicznie 
dziękujemy – napisali na Face-
booku Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich "Wesoły Senior" w 
Boninie. 

Bonin

Najpierw sprzątały, potem jechały

6 grudnia 2021r. zaszczyt-
ny jubileusz 100. urodzin 
obchodziła  mieszkanka Mano-
wa, Pani Maria Wiatr. 

Z tej okazji Wójt Gminy Roman 
Kłosowski przekazał Jubilatce 
gratulacje, życzenia, drobny upo-
minek i kwiaty. Podczas spotka-
nia został również odczytany a 
następnie przekazany Adresatce 
list gratulacyjny od Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawiec-
kiego. 
Pani Maria osiągnęła wiek, o 
którym wszyscy marzymy i któ-
rego życzymy sobie nawzajem w 
szczególnie uroczystych dla nas 
chwilach, ale który osiągają tyl-
ko nieliczni. Sto lat to nie tylko 
piękny wiek, ale także bogata w 
doświadczenia historia życia na 
przestrzeni dwóch wieków, którą 
Pani Maria niewątpliwie zasłużyła 
sobie na nasz szacunek i uznanie.
Pani Maria jest bardzo pogod-

ną i wrażliwą osobą. Pozostaje 
w świetnej kondycji i cieszy się 
świetną pamięcią, co udowodni-
ła recytując podczas spotkania 
piękne wiersze i podśpiewując 
piosenki. 
Jeszcze raz życzymy Czcigodnej 
Jubilatce wszelkiej pomyślności, 
pogody ducha a przede wszyst-
kim zdrowia oraz mnóstwa ro-
dzinnego ciepła i miłości.

Manowo
Pani Maria obchodzi 100. urodziny

50 lat przeżyli w miłości Pań-
stwo Halina i Jerzy Muraw-
scy z Cewlina. 

W piątek , 3 grudnia br. w Urzę-
dzie Gminy Manowo. 
Otoczeni najbliższą rodziną 
Jubilaci odebrali, z rąk Wój-
ta Gminy Manowo Romana 
Kłosowskiego, Medale za Dłu-

goletnie Pożycie Małżeńskie, 
przyznane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Złotej Parze życzymy, aby 
dalej szli przez życie mocno 
trzymając się za ręce, zawsze 
uśmiechnięci i szczęśliwi, za-
wsze razem oraz pewni swoich 
uczuć!

Manowo
Pół wieku razem

To nie pogromcy duchów. To 
przedstawiciele GKS Orlęta 
Rosnowo podczas ozonowania 
szkoły Podstawowej im. Lotni-
ków Morskich w Rosnowie!

Żeby organizować treningi i tre-
nować potrzebne są nie tylko za-
pał i czas, ale i pieniądze. Chcąc 
poprawić sytuację finansową, 
klub realizuje usługę ozonowa-
nia. 
W ostatnim czasie ozonowali 
szkołę w Rosnowie oraz tamtej-
sze przedszkole. Usługę ozono-
wania sfinansowała Koszalińska 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
SA.

- Robimy co się da, ale i tak czeka-
ją nas podwyżki opłat za zajęcia. 
Przykro nam, ale od stycznia nie 
będziemy mieć wyjścia. Droży-

Rosnowo

„Pogromcy duchów”

Ozonowanie pomieszczeń, powietrza likwiduje bakterie, wiru-
sy, alergeny, grzyby i ich przetrwalniki. W przeciwieństwie do 
stosowania odświeżaczy powietrza, usuwa niepożądane zapachy, 
a nie je maskuje. Dlatego dezynfekcja ozonem przeprowadzana 
jest w mieszkaniach, samochodach, przedszkolach, hotelach i 
innych miejscach, gdzie wymagane jest czyste powietrze. 

zna widoczna na każdym kroku 
dopada i nas – mówią działacze 
GKS Orlęta Rosnowo. 
Zapraszamy do korzystania z ich 
uług. W ten sposób wspomożecie 
wiele cennych działań podejmo-
wanych przez klub. 
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Działo się
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 „Aktywny Senior” to tytul 
festynu zorganizowanego w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Wyszewie.

Otwarcia imprezy dokonała 
Dyrektor GOK Wyszewo Pani 
Krystyna Lewandowska oraz 
Wójt Gminy Manowo Pan Ro-
man Kłosowski, którzy przy-
witali uczestników oraz złożyli 
życzenia z okazji Dnia Seniora.
Współna zabawa w Wyszewie 
to czas celebrowania wieku doj-
rzałego, wymiany doświadczeń 
oraz wspólnego śpiewania. 
Każdy z jej uczestników otrzy-
mał kartkę z życzeniami oraz 
kwiatka z bibuły, które przygo-
towały dzieci ze świetlic wiej-
skich.

- Mam nadzieję, że wydarzenie 
na stałe wpisze się w kalen-
darium imprez kulturalnych 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Wyszewie - mówił Wójt Roman 
Kłosowski.
Podczas uroczystości przygo-
towano kilka atrakcji dla senio-
rów.
Były więc występy gminnych 
zespołów ludowych (Zespół 
Zgoda z Wyszewa, Śpiewają 
Kuba i NESTOR z Rosnowa),
Na scenie pojawił się również 
Pan Wacław Nowicki z zespo-
łem z Bonina, warsztaty two-
rzenia biżuterii, które poprowa-
dziła Pani Anna Stor,
Były też warsztaty z florystyki.
Podczas wydarzenia można 
było również podziwiać piękne 
prace wykonane przez uczest-
ników z Klubu Seniora z Ro-
snowa.

Wyszewo

Festyn Aktywny Senior za nami...

Wyjątkowe słowa wdzięczności za przygotowanie po-
częstunku dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich: 

- Koło Gospodyń Wiejskich Wyszewo
- Koło Gospodyń Wiejskich w Rosnowie „Kreatywny Ba-
biniec”.
Dziękujemy również za przyjęcie zaproszenia przez We-
soły Senior KGW Bonin 

Niestety ze względu na chorobę 
na scenie nie pojawił się Żeński 
Chór Kameralny Kanon z Cew-
lina oraz zespół Manowskie 
Malwy.  
Festyn odbył się dzięki środ-
kom z Europejskiego Fundu-

szu Społecznego oraz budżetu 
państwa w ramach działania 
7.6. Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 
2014 - 2020.



5
 www.manowo.pl

Z życia świetlic
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Jak zwykle bardzo dużo 
dzieje się w świetlicach 
podległych Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury 
w Wyszewie.

Świetlice w Manowie i Wy-
szewie
18 listopada to Światowy 
Dzień Rzucania Palenia 
Tytoniu. Święto jest obcho-
dzone w trzeci czwartek li-
stopada. W świetlicach w 
Wyszewie i Manowie odbyły 
się zajęcia profilaktyczne o 
szkodliwości palenia tytoniu. 
Razem z dziećmi zachęcamy 
Państwa do rzucenia palenia 
hasłami: „Palenie szkodzi” 
oraz „Geniuszem nie trzeba 
być wcale, by umieć powie-
dzieć - Nie Palę!”

Świetlica w Wyszewie. 
„Jak mówić nie- trudna sztu-
ka odmawiania” - taki był 
temat zajęć profilaktycznych 
w świetlicy w Wyszewie.
Świetliczaki poznały spo-
soby asertywnej odmowy i 
zrozumiały potrzebę udzie-

lania sobie wzajemnej po-
mocy. Zajęcia rozwijały też 
umiejętność radzenia sobie 
z presją rówieśniczą. 
Po zajęciach profilaktycz-
nych odbyły się warsztaty 
kulinarne, gdzie dzieci przy-
gotowały i upiekły rogaliki 
drożdżowe. 
Dzieci chętnie uczestni-
czyły w zajęciach zarówno 
profilaktycznych jak i ku-
linarnych, były otwarte na 
doświadczenia oraz chętne 
do współpracy. 
Zresztą zajęcia kulinarne cie-
szą się wielką popularnością, 
wśród uczstników świetlico-
wych zajęć. Na kolejnych 
dzieci upiekły ciasteczka z 
ciasta francuskiego. Świetli-
czaki zgodnie stwierdziły, iż 
były przepyszne.

Świetlica w Wyszeborzu
Zorganizowano tu zajęcia 
kulinarne, podczas których 
dzieci uczyły się piec gofry. 

Świetlica w Manowie.
Święta, święta coraz bliżej. 

Gmina Manowo

Świetlice tętnią życiem - wiele się w nich dzieje... 

Czas zatem było pomyśleć o 
wysłaniu świątecznych ży-
czeń. W świetlicy w Mano-
wie podczas zajęć plastycz-
nych dzieci wykonały kartki, 
które wyślą do najbliższej 
rodziny i przyjaciół. Zachę-
cają przy tym wszystkich do 
wysyłania życzeń za pomocą 
własnoręcznie zrobionych 
kartek świątecznych 

Świetlica w Grzybnicy
Z okazji Dnia Pluszowego 
Misia, w świetlicy w Grzyb-

nicy dzieci wykonały misie 
z papierowych talerzyków. 

Świetlica w Rosnowie. 
Po dłuższej przerwie świe-
tlica wróciła do działania!  
Z okazji zbliżającego się 
Dnia Pluszowego Misia 
dzieci w Rosnowie wykona-
ły zadania z kodowania oraz 
stworzyły przepiękne misie 
na płycie CD. 

Świetlica w Wyszeborzu

Świetlica w Grzybnicy

Świetlica w Wyszewie Świetlica w Rosnowie

Świetlica w Wyszewie

Świetlica w Manowie.



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

6 Rozmaitości  www.manowo.pl

Dyżur Pogotowia 
Ratunkowego
tel. 94 347 16 64; 

94 347 16 88. 
Informacja 

94 347 16 00

Uwaga! Ważne!
Punkt pracy socjalnej czynny w :
1. Świetlica w Rosnowie 
w każdą środę  od  13.00  do 14.00
2. Świetlica w Wyszeborzu 
w każdy poniedziałek od 12.00 do 14.00
3. Świetlica w Boninie 
w każdy wtorek od 12.00 do 13.00
Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów – po-
licjantów, psychologów, pracowników pomocy społecznej, 
pedagogów i służby zdrowia. Łączy ich wspólny cel – roz-
wiązywanie problemów przemocy w konkretnych rodzinach.
Ważne telefony:
Niebieska linia – 801 12 00 02
GOPS Manowo – 94 318 31 61
Pracownicy socjalni, Przewodnicząca Zespołu Interdyscypli-
narnego 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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Biblioteka Publiczna Gminy Manowo

Mała książka wielki człowiek

Spotkania z autorami książek 
to zawsze ciekawe i inspirują-
ce wydarzenia.

Uczniowie klasy VIIIa SP w 
Boninie wzięli udział w spotka-
niu autorskim on-line z autorką 
książek serii „Podróże literac-
kie”- panią Agnieszką Zieliń-
ską, której pasją są podróze lite-
rackie śladami polskich poetów. 
Podczas 40 minutowego spo-
tkania ucziowie zapoznali się z 
ciekawostkami z życia Adama 

Mickiewicza. 
Wirtualnie odwiedzili m.in.: 
miejsca urodzin i śmierci auto-
ra, paryską kamienicę, w której 
Mickiewicz napisał „Pana Ta-
deusza”, dom Mickiewiczów w 
Nowogródku, okolice Jeziora 
Świteź, więzienną celę, w któ-
rej Mickiewicz spędził kilka 
miesięcy za przynależenie do 
tajnej organizacji Filomatów i 
Filaretów, Akerman, Półwysep 
Krymski, Bakaczysaraj, Czatyr-
dah. Dowiedzieli się czym jest 

świerzop, dzięcielina, kądziel, 
akerman oraz poznali odpo-
wiedź na nurtujące ich pytanie: 
dlaczego w Inwokacji Mickie-
wicz ojczyzną nazywa Litwę.
To było bardzo interesujące 
spotkanie. Uczniowie z zacie-
kawieniem słuchali opowieści 
o życiu i podróżach wieszcza. 

Z kolei 16 listopada 2021 r. w 
bibliotece w Rosnowie odbyło 
się spotkanie autorskie z popu-
larną i lubianą pisarką - Pauliną 

Hendel.
Młodzież klas ósmych ze Szko-
ła Podstawowa im. 26 Pułku 
Lotnictwa Myśliwskiego w 
Rosnowie miała okazję zapo-
znać się z dorobkiem pisarskim 
autorki, a także dowiedzieć się 
czegoś więcej o wierzeniach 
słowiańskich.
Książki Hendel to powieści z 
nurtu postapo - bliskie młode-
mu pokoleniu choćby poprzez 
gry internetowe, o których 
nastolatkowie również mogli 

porozmawiać z autorką. Oka-
zało się, że często powstają one 
właśnie w oparciu o literaturę 
piękną.
Autorka oprócz informacji o 
swoich książkach, zaprosiła 
młodzież do sięgnięcia po naj-

nowszą swą powieść „Wisielcza 
góra”, która ukazała się niedaw-
no na rynku wydawniczym.
Odbiorcy docenili jej kunszt 
literacki, a jej książki zdobyły 
nagrody przyznawane przez 
czytelników.

Bonin/Rosnowo

Spotkania ze znanymi pisarkami

Biblioteka Publiczna Gminy Manowo 

Dzień Pluszowego Misia 
W 1902 roku prezydent 

USA Teodor Roosevelt 
sprzeciwił się zabiciu ma-
łego niedźwiadka podczas 
polowania. 
Świadkiem tego wydarze-
nia był Cliffford Berryman, 
który uwiecznił tę historię 
na rysunku. Rysunek uka-
zał się w waszyngtońskiej 
gazecie, gdzie ujrzał go 
Morris Michton, właściciel 
sklepu z zabawkami. 
Michton wpadł na pomysł, 
aby wykonać kilka zaba-
wek przedstawiających mi-
sia i zobaczyć, jak się będą 
sprzedawały. 
Jak można się domyślać, 
pluszowe misie sprze-
dawały się znakomicie. 
Producent zwrócił się do 
prezydenta o zezwolenie 
nadania misiom imienia 
Teddy /zdrobnienie od Teo-
dor - imienia prezydenta/. 
Oczywiście zezwolenie 
otrzymał. 
Słodki niedźwiadek stał 
się nieodłącznym towarzy-
szem zabaw, przytulanką, 
powiernikiem tajemnic i 
najlepszym przyjacielem.

Misie towarzyszą nam od 
dzieciństwa aż po dorosłość 
stając się symbolem tego, co 
dobre, ciepłe i delikatne. 

25 listopada jest obchodzony 
Międzynarodowy Dzień Plu-
szowego Misia. Ustanowiono 
go w setną rocznicę powsta-
nia maskotki (2002) i jest ob-

chodzone na całym świecie. 
Święto to, w Bibliotece w Ma-
nowie, obchodziły też dzieci 
z Przedszkola Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Manowie. 
Pluszowy miś ma swoją histo-
rię, którą nie wszyscy znają. 
Obok przeczytacie skąd się 
wziął.

Kolejne troje dzieci otrzyma-
ło Dyplom Małego Czytel-
nika. 

Otrzymuje go każdy, kto wy-
pożyczając książki uzbiera 10 
naklejek na Karcie Małego 
Czytelnika. Akcja dedykowana 
jest dzieciom w wieku 3-6 lat, 

dlatego ważną rolę odgrywają 
tu rodzice, którzy wraz ze swo-
imi pociechami odwiedzają bi-
blioteczne mury.
Dlaczego warto czytać dziec-
ku? Bo w ten sposób buduje się 
więzi z rodzicem i zdobywa 
wiedzę o otaczającym świecie. 
Czytanie rozwija osobowość i 

poczucie własnej wartości oraz 
wzbogaca słownictwo, mowę, 
swobodę mówienia i myślenia.
Pamiętajcie: Mała książka czy-
ni człowieka Wielkim!
Więcej informacji na temat akcji 
dedykowanej dzieciom w wieku 3-6 
lat odnajdziecie Państwo na stro-
nie: http://bibliotekamanowo.pl..
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W Szkole Podstawowej im. 26 
Pułku Lotnictwa Myśliwskie-
go w Rosnowie podsumowali 
akcję „ Październik miesią-
cem bibliotek szkolnych”. 

Dyrektor szkoły podziękowa-

ła wszystkim osobom, które 
wsparły działania biblioteki oraz 
rozpowszechniają czytelnictwo. 
Spośród uczestników pani Dy-
rektor wylosowała osobę, która 
otrzyma nagrodę. Jest to uczen-
nica klasy 5 Hania Faluta.

Rosnowo

Zachęcała do czytania
Bonin

50-lat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego im. W. Witosa

Wycieczka do koszalińskiej fa-
bryki bombek Glass Color. 

Uczniowie klas I-III poznali proces 

dmuchania bombek w dmuchalni 
szkła, proces srebrzenia, gdzie 
bombka otrzymuje swój podkład.
Zwiedzili także lakiernię, gdzie 

bombki choinkowe nabierają róż-
nych kolorów, a w dekoratorni 
zobaczyli jak nadaje się bombce 
niepowtarzalny wygląd.

W Szkole Podstawowej 
w Boninie zakończyła 
się zbiórkę na rzecz 
Stowarzyszenie Mama w 
Mieście Koszalin organizi-
wana przez klasę VIIIa. 

Hojność uczniów, ich rodzin 
oraz rodziców absolwentów 

przerosła naśmielsze ocze-
kiwania! 
Dzięki dobroci ich serc ze-
brano pokaźny karton gier 
planszowych, puzzli, plu-
szaków, artykułów plastycz-
nych, książek i kolorowanek 
oraz karton różnego rodzaju 
słodyczy. 

Zebrane artykuły wspomo-
gą akcję "Wrzuć słodziaka 
dla dzieciaka oraz świą-
tecznego przysmaka", a tym 
samym umilą świąteczny 
czas i sprawią radość tym, 
którzy z różnych względów 
nie mogą obdarować siebie 
świątecznymi upominkami.

Bonin

Zbierali dla mam

Rozstrzygnięto kon-
kurs układania puzzli 
na świetlicy.

Najlepsza okazała się 
grupa dziewcząt, która 
pokonała chłopców. 
I tak I miejsce i tytuł Mi-
strzyń Układania Puzzli 
zdobyły: Hania, Zuzan-
na i Emilka. 
Na drugim miejscu upla-
sowali się Artur, Kacper 
i Oliwier.
Kolejne mini zawody 
w układaniu puzzli już 
wkrótce.

Manowo

Mistrzynie układania puzzli

Manowo

Jak robi się bombki

50 rocznicę istnienia obcho-
dził Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. 
W. Witosa w Boninie. 

Szkoła została powołana 1 
września 1971 roku i jako 
pierwsze zaczęły funkcjono-
wać w niej: Zasadnicza Szko-
ła Rolnicza oraz Technikum 
Hodowli Roślin i Nasiennic-
twa ze specjalizacją hodowli 
ziemniaka, co było związa-
ne z utworzeniem Instytutu 
Ziemniaka w Boninie.
W październiku w szkole 
zorganizowano uroczystości 
związane z rocznicą. Dzień 
przed uroczystościami Dy-
rektor Dorota Kinga Gra-
barek oraz Profesor Bożena 
Konczak wraz z przedstawi-
cielami Samorządu Uczniow-
skiego złożyli kwiaty oraz 
znicze pod pomnikiem pa-
trona Szkoły - Wincentego 
Witosa. Również z tej okazji 
został zasadzony dąb szy-
pułkowy, który upamiętni to 
wydarzenie. 
Główne obchody miały miej-
sce w szkolnej hali sporto-
wej.
Fot. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego im. W. Witosa w Boninie.  
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Judocy z klubu GKS Or-
lęta Rosnowo wzięli udział 
w turnieju judo Grizzly 
Judo Cup w Gdańsku.

Najmłodsi z ekipy starli się 
z zawodnikami starszymi 
od siebie i pomimo to nie 
oddali pola przeciwnikom.  
Według relacji trenera Mi-
rosława Pawlaka wszyscy 
zasługują na uznanie i po-
chwałę za walkę, podjęcie 
wyzwania, za wiele dni 
treningu, które spowodo-
wały, że w ogóle mogli 
pojechać na ten turniej. 
Zajmując trzecie miejsca, 
doskonale wypadli Zuzanna 
Szczepankiewicz i Gracjan 
Winiecki. Ten drugi zawod-
nik trenuje dopiero nieco 
ponad pół roku, a w walce 
o brązowy medal starł się z 
zawodnikiem posiadającym 
wyższy o pięć stopni pas (!) 
i wygrał rzutem na ippon! 

Pod koniec września Orlę-
ta wywalczyły w Żukowie 
sześć medali na turnieju 
Zukovia Judo Cup 2021. 
    W ostatni weekend listo-
pada Tomasz Pawlak- repre-
zentant Orląt wziął udział w 
Mistrzostwach Polski Mło-
dzików w Pile. Zajął tam 
5 miejsce. W walce o brąz 
uległ Olafowi Płatkowi z KJ 
Shamo Ełk.
    GKS Orlęta Rosnowo 
działa już prawie 6 lat, pro-
wadząc zajęcia judo, fitness, 
siłownię, a nawet modelar-
nię dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Z naszych za-
jęć korzystają mieszkańcy 
miejscowości z gmin Bo-
bolice, Manowo i Świe-
szyno. Judocy zdobywają 
medale na turniejach regio-
nalnych i ogólnopolskich. 
Relacje z treningów, zawodów i wydarzeń realizo-
wanych przez GKS Orlęta można znaleźć na stronie 
https://www.facebook.com/judo.rosnowo

Judo

Nasi znów na podium! 

Mirosław i Tomasz Pawlak po mistrzostwach w Pile.

Bardzo dobrze wypadł 
Bartłomiej Jachimowski 
z SP Rosnowo podczas 
zawodów Młodzieżowej 
Ligi Strzeleckiej w Kosza-
linie – imprezy promującej 
strzelectwo wśród młodzie-
ży regionu koszalińskiego.

Zawodnik z Rosnowa zwy-
ciężył wśród uczniów szkół 
podstawowych, w kategorii 
karabin pneumatyczny oraz 
okazał się najlepszym znaw-
cą historii odzyskania nie-
podległości przez Polskę.
Zawody rozegrano na strzel-
nicy UNIA w Koszalinie, 
gdzie spotkało się 40 uczniów 
szkół podstawowych i śred-
nich, rywalizując w dwóch 
konkurencjach strzeleckich 
karabin i pistolet pneuma-
tyczny.
W każdej konkurencji do od-
dania były 3 strzały próbne i 
10 ocenianych.
Oprócz strzelania uczestnicy 
mogli wziąć udział w konkur-
sie wiedzy historycznej zwią-
zanej z odzyskaniem niepod-
ległości przez Polskę w 1918 
roku. Niestety ze względu na 
sytuację nie było wspólnego 
spotkania wszystkich strzel-
ców, a zawody podzielono 
na dwa dni: w poniedziałek 
strzelali uczniowie szkół 
podstawowych, a we wtorek 
szkół średnich. Dodatkowo 
każda drużyna miała wy-
znaczone godziny strzelań, 
dlatego nagrody niektórym 
wyróżnionym wręczano in-
dywidualnie po zawodach.

Strzelectwo

Dobry występ w Młodzieżowej Lidze Strzeleckiej

Wśród szkół podstawowych 
zdecydowanie dominowa-
li zawodnicy ZSP Polanów, 
którzy zajęli wszystkie 
pierwsze miejsca. Jedynie w 
karabinie pneumatycznym 
chłopców zwyciężył Bartło-
miej Jachimowski zdobywa-
jąc 84 pkt. Zawodnik na dru-
gim miejscu miał ich 73. W 
rywalizacji drużynowej SP 
Rosnowo zajęło 7 miejsce 
(148 pkt.)
Wśród zawodników ze szkół 
średnich dominacja Polano-
wa była mniejsza, a pierwsze 
miejsce w pistolecie pneuma-
tycznym chłopców zajął Pa-
weł Wardak z Bobolic uczeń 
ZSCKR Bonin (76 pkt.). Ten 
sam zawodnik zajął trzecie 
miejsce w karabinie pneu-
matycznym chłopców (45 

pkt.).  ZSCKR Bonin zajął 
3 miejsce wśród szkół śred-
nich (266 pkt). 
Zawodnicy nagrodzeni zo-
stali statuetkami i medala-
mi oraz okolicznościowymi 
kubkami
Zawody sędziowali sędzio-

wie PZSS, sędzią głównym 
był pan Zdzisław Kurta. Im-
preza sfinansowana została 
ze środków województwa 
zachodniopomorskiego w 
ramach Programu Marszał-
kowskiego SPOŁECZNIK 
na lata 2019-2021.

Bartłomiej Jachimowski - 
pierwszy z lewej

Wybitnie „nie poszła” runda 
jesienna czwartoligowcom 
z gminy Manowo. 

GKS Manowo zajmuje 16 
miejsce z 18 punktami zdoby-
tymi i 24 strzelonymi bramka-
mi. Dużo gorzej wypadł Zefir 
Wyszewo, który uplasował 
się na 20. – ostatniej pozycji. 
Bilans punktów i bramek też 

jest marny, Zedfir zgromadził 
8 punktów, zdobył 19 bramek, 
ale stracił ich aż 48. Pomimo 
zakończenia rozgrywek, obie 
drużyny mają teoretyczne szan-
se na poprawę swoich pozycji. 
Zefirowi został do rozegrania 
zaległy mecz z Gwardią Kosza-
lin, a GKS-owi z Orłem Wałcz. 
Oba spotkania wyznaczono na 
19 lutego 2022 r. 

IV liga
Koniec jesiennej rundy

W ostatnim meczu jesieni Zefir Wyszewo przegrał z Vinetą Wolin 0:1

Juniorzy młodsi Zryw Kre-
tomino Akademia Sportu (na 
zdjęciu powyżej) zajmują I 
miejsce w tabeli po rundzie 
jesiennej. 

W ostatnim meczu, na wyjeź-
dzie, pokonali 2:1, zajmujący 
ostatnie miejsce w tabeli, ze-
spół Wieży Postomino. Mło-

dym piłkarzom z Kretomina 
należy się szczegółne uznanie 

– w całej rundzie jeiennej nie 
przegrali żadnego meczu i zde-
cydowanie prowadzą w tabeli 
rozgrywek. W ostatni meczu 
zagrali w składzie: Chodowiec, 
Zieliński,Radliński,Kuzia,Ga-
briel,Klaman,Pietrzak,Soroka, 
Śniedziewski,Grzybak,Igna-

siak. Na zmiany wchodzili: Ko-
wal, Kizanecki, Gontkiewicz, 
Łukowski i Mazur, a obie bram-
ki strzelił Krystian Pietrzak.
Dobrze też spisuje się, grający 
w Regionalnej Lidze, zespół 
młodzików Zrywu. W ostatnim 
meczu rundy 4:1, na wyjeździe, 
pokonał drużynę dziewczyn 
Victoria SP2 Sianów. Do ro-

zegrania został jeszcze jeden 
zaległy mecz, z Akademią z 
Mielna. 
W meczu w Sianowie młodzicy 
wystąpili w składzie: Musiał, 
Nowak, Prymas, Kociubiński, 
Wójcik, Famulski, Paczkowski, 
Karpowicz, Michalski, Stacho-
wiak, Stawicki, Daniel, Skryp, 
Nowacki, Szuba.

Piłka Nożna

Akademia Zrywu Kretomino dobrze 
szkoli młodych piłkarzy


