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– By zrealizować projekt
Miasto-Galeria potrzebowa-
liśmy odpowiedniej prze-
strzeni takiej, która zmieści-
łaby w sobie mieszkańców,
sztukę, artystów, galerię, wi-
dzów.... – wyjaśnia Szymon
Olbrychowski, wiceprezes
Stowarzyszenia Harbour and
River, nauczyciel z Katedry
Rysunku, Malarstwa i
Rzeźby ZUT w Szczecinie,
współorganizator wyda-
rzenia. – Inspiracją do tego
projektu było fizycznie ist-

niejące miejsce, czyli Nowe
Warpno. 

Olbrychowski zastrzega, iż
by zrozumieć istotę zamysłu
musimy przekroczyć po-
toczne postrzeganie tego,
czym jest miasto, czym jest
galeria, czym jest sztuka. 

– Musimy zauważyć prze-
strzeń, która przenika i łączy
w sobie miasto i sztukę, z ich
wszystkimi aspektami – pod-
kreśla. – By zauważyć prze-
strzeń musimy wycofać
swoją uwagę z przedmiotów
i przenieść ją bardziej „do
wewnątrz”, do naszej wy-
obraźni. 

Projekt Miasto-Galeria to
dwudniowe wydarzenie,
podczas którego prezento-
wane będą obiekty sztuki,
obrazy, ceramika, fotografie
w prywatnych przestrze-
niach kamienic Nowego
Warpna. 

– W tym przypadku po-
jęcie miasta rozumiemy naj-
szerzej, włączając w to rów-
nież jego mieszkańców –
dodaje Szymon Olbry-
chowski. – To mieszkańcy
bowiem współtworzą
miasto, wypełniają jego
funkcję, życie. Tworzą prze-
strzeń, w której miasto żyje i

oni również będą współtwór-
cami tego wydarzenia. 

Nasz rozmówca przy-
znaje, że jesteśmy bardziej
przyzwyczajeni do postrze-
gania przedmiotów i zjawisk,
które się w przestrzeni znaj-
dują. 

A istotą projektu jest wy-
tworzenie relacji pomiędzy
ludźmi oraz miejscem-mia-
stem. 

– Zauważenie przestrzeni
wymaga od nas pewnego
wysiłku – kontynuuje wice-
prezes H&R. – Mówiąc o
przestrzeni miasta odru-
chowo kierujemy swoją

uwagę na budynki, ulice,
place i pozostałe obiekty. Ale
można ją również odczuwać
jako rodzaj oddziaływania,
relacji między formami. 

Warto dodać, że na-
miastkę Miasta Galerii w
Nowym Warpnie mieliśmy
już przed rokiem. Prace z ko-
lejnego pleneru studentów
Wydziału Budownictwa i Ar-
chitektury Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szcze-
cinie zostały zaprezentowane
w trakcie Targów Ekonomii
Społecznej. 

Wystawę pokazano przy

współudziale mieszkańców
Nowego Warpna. Zorganizo-
wana była w jednej z ka-
mienic przy pl. Zwycięstwa.
Tymczasowa galeria powstała
w korytarzu i podwórku. 

Była kawiarnia, miesz-
kańcy zapewnili catering,
herbatę, kawę, ciasto. 

– To była pierwsza galeria
sztuki w historii Nowego
Warpna – podkreśla Olbry-
chowski. 

To było również pierwsze
tego rodzaju wydarzenie ar-
tystyczne wkomponowane w
przestrzeń urokliwego mia-
steczka. d

Miasto Galeria 
WYDARZENIA Przez dwa dni (21 i 22 czerwca) w prywatnych przestrzeniach kamienic Nowego
Warpna będziemy podziwiać obiekty sztuki, obrazy, ceramikę, fotografie. 
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Ważne adresy
i telefony 
d Urząd Gminy Nowe
Warpno 
pl. Zwycięstwa 1 
72-022 Nowe Warpno 
tel. 91 3129660, 
fax. 91 3129713 
e-mail: 
urzad@nowewarpno.pl 
www.nowewarpno.pl 

d Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Nowym
Warpnie 
tel. 91 3129641 
fax. 91 3129696

d Ośrodek Pomocy 
Społecznej
tel. 91 3129055 
fax. 91 3129055

d pracownicy socjalni 
– tel. 91 3129706 

d Zespół Szkół w Nowym
Warpnie 
tel. 91 3129651 

d Przedszkole „Złota
Rybka”
tel. 91 31-29-668 

(PIT)

Gospodarze Nowego
Warpna i Stowarzyszenie
Czas Przestrzeń Tożsamość
zapraszają w pierwszy dzień
lata na Targi Dobrego Kli-
matu. Po raz szósty odbędą
się spotkania na największej
imprezie w regionie promu-
jącej ekonomię społeczną. 

Podczas tegorocznych
targów dominować będą
dwa bloki tematyczne.
Pierwszy związany z tury-
styką społeczną i turystyką
dobrej pogody oraz drugi,
dotyczący kultury, mody i de-
singu społecznego. 

Uczestnicy targów zapre-
zentują swoje produkty, ale
też będą zachęcać zwiedza-
jących do udziału w warsz-
tatach, pokazach i w innych
aktywnych formach. 

Targom po raz pierwszy
będą towarzyszyć pokazy
mody na nowowarpieńskiej
promenadzie. Zobaczymy
kolekcje odzieży i dodatków
produkowanych przez
przedsiębiorstwa społeczne. 

W pokazach zaprezentują
się uznani projektanci zwią-
zani z Pomorzem Za-
chodnim, a na wybiegu wy-
stąpi grupa modeli złożona

z osób niepełnosprawnych
oraz profesjonalnych mo-
delek. To okazja do wymiany
doświadczeń i idei oraz mo-
żliwość poznania działa-
jących przedsiębiorstw spo-
łecznych. To również szansa
na spotkanie ze społecznie
odpowiedzialnym biznesem,
ludźmi, którzy działają. 

Szczegóły na stronie:
www.dobryklimat.es.

Targi Dobrego Klimatu – VI Targi Ekonomii Społecznej już za tydzień
WYDARZENIA W Nowym Warpnie, 21 czerwca pojawią się przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych z całej Polski. Zaprezentują się, podzielą doświadczeniem z kolejnego roku pracy. 

d sobota, 21 czerwca 
godz. 11 – otwarcie targów
godz. 11.15-15 – pokazy mody,
koncert szantowy, otwarta scena,
prezentacje wystawców 
godz. 15 – 16.30 – koncert zespołu
AFTER BLUES 

godz. 16:30 – pokaz finałowy: 
– warsztaty i gry (Inkubator Kul-
tury, 4coopertive i inni): design i
upcykling, gra Coo-Poly, warsztaty
żeglarskie, strefa najmłodszych,
glina i wiklina, kawiarenka spo-
łeczna, prawdziwy paprykarz itd. 

Program targów 

W ubiegłym roku targi odbyły się we wrześniu, pogoda kaprysiła. W tym roku organizatorzy liczą na dobrą
aurę. 

W ubiegłym roku studenci swoje prace pokazali już w przestrzeni prywatnej kamienicy przy pl. Zwycięstwa. Wernisaż przygotowało Stowarzyszenie Harbour&River z gospodarzami
gminy Nowe Warpno. Mieszkanki kamienicy także wzięły udział w przedsięwzięciu: upiekły ciasta, częstowały zwiedzających kawą, hrebatą.
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B Gmina inwestuje w infrastrukturę 
turystyczną, organizuje wiele imprez. Jak
oceniasz działania gospodarzy? Napisz: 
www.gs24.pl/forum 

Głos Nowego Warpna
– promocja
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Ostatnio do stanicy zawi-
tali  uczniowie Zespołu Szkół
z Nowego Warpna. 

Młodzież nowowarpie-
ńskiej szkoły z nauczycielami
wyruszyła do Mszczuj przede
wszystkim w celach eduka-
cyjnych.

Wycieczkę ekologiczną
zorganizowali im włodarze
Nowego Warpna i Nadle-
śnictwo Trzebież. W spo-
takniu uczestniczył między
innymi burmistrz Władysław
Kiraga.

Młodzież w stanicy myśli-
wych mogła poszerzyć swoją
wiedzę o gatunkach zwierząt
i roślin występujących w
okolicznych lasach. 

Przy okazji młodzi ludzie
dowiedzieli się, czym zaj-
mują się myśliwi z koła ło-
wieckiego „Bór”. Ich okręg

działania obejmuje również
teren stanicy.

Uczniowie o faunie i florze
gminy mogli również do-
czytać wiele informacji z ta-
blic ekologicznych umiesz-
czonych w drewnianych
wiatach. 

Kulminacyjnym mo-
mentem wyprawy było
ognisko i pieczone kiełbasy. 

Domki edukacji ekolo-
gicznej i przyrodniczej w
Mszczujach nieopodal
Brzózek, w sercu Puszczy
Wkrzańskiej gmina oddała
do użytku pod koniec ubie-
głego roku. 

Zakład Usług Handlowo-
Budowlanych z Trzebieży
wykonał je za 34 tys. zł. 

Postawiono 4 domki. W
części podziemnej zostały
wykonane z drewna dębo-

wego. Pozostała część kon-
strukcji jest już z drewna sos-
nowego. 

Zbudowano także dębowe
stoły i siedziska. Teren do
grillowania i palenia ogniska
jest – i jak widzimy, służy. 

Miejsce jest bardzo uro-
kliwe. 

Burmistrz Władysław Ki-
raga przyznaje, że z domków
korzystać mogą wszyscy,
przede wszystkim jednak po-
wstały z myślą o młodzieży,
uczniach. 

Tu mogą poznawać natu-
ralne bogactwa puszczy,
zwierzynę. 

Nie muszą się tego dowia-
dywać z książek. 

Mogą pod okiem nadle-
śniczego czy myśliwych pe-
netrować puszczę, poznawać
jej bogactwa. 

W stanicy myśliwych o zwierzętach i roślinach 
MSZCZUJE Domki edukacyjne w sercu puszczy służą przede wszystkim młodzieży, ale dorośli też tu chętnie zaglądają. Taki też był cel ich budowy.

Kulminacyjnym momentem wyprawy było ognisko i pieczone kiełbasy. 

Piotr Jasina 
piotr.jasina@mediaregionalne.pl 

Gmina Nowe Warpno pod
koniec lutego br. rozstrzygnęła
przetarg na dzierżawę terenu
mariny o powierzchni blisko
0,8 ha. Wpłynęła jedna oferta
spełniająca wszelkie kryteria.
Dlatego komisja konkursowa
przyznała dzierżawę wspo-
mnianej nieruchomości za-
budowanej - na 10 lat. 

Nowym gospodarzem jest
Dominik Stolarczyk prowa-
dzący firmę Real Estate&Me-
dicine z siedzibą w Poznaniu. 

– Nowy dzierżawca jest
nam dobrze znany – przy-
znaje Władysław Kiraga, bur-
mistrz Nowego Warpna. –
Mamy do niego pełne za-
ufanie. Wcześnej nabył nie-
ruchomość nieopodal ko-
ścioła. Zamierza wybudować
w tym miejscu pensjonat.
Budowę planuje rozpocząć
jeszcze w tym roku. 

Mariną od strony Zalewu
Szczecińskiego, przylegającą
do pirsu nowy dzierżawca
już się zajął. A było co robić,
poprzedni dzierżawca zbyt
o ten teren nie dbał. 

Po marinie oprowadza nas
pani bosman Izabela Look. 

Oglądamy teren, który zo-
stał już wysprzątany, upo-
rządkowany, wykoszono
trawy. 

– Do bosmanki, która zo-
stanie zmodernizowana do-
budujemy przeszklone pię-
tro – informuje pani Izabela.
– Jak już całkowicie uporząd-
kujemy teren, powstaną tu 3
domki. 

Pani bosman pokazuje
także nabrzeża, które będą
wyremontowane. Właśnie
ściągane są stare opony. W
ich miejsce będą zamonto-
wane drewniane odbojnice.
Pojawią się słupki z mediami:
wodą, prądem. 

Jest miejsce do parko-
wania samochodów, teren
zostanie zabezpieczony, aby
goście czuli się tu bez-
piecznie i nie obawiali o
swoje rzeczy. 

– Myślimy o urucho-
mieniu szkółki dla dzie-
ciaków, może nawet jeszcze
w te wakacje – dodaje nasza
rozmówczyni, która jest za-
paloną żeglarką i instruk-
torką. – To doskonałe
miejsce do prowadzenia
zajęć żeglarstwa, przygoto-
wywania pasjonatów
sportów wodnych do regat.

Potrzeba tylko jeszcze trochę
infrastruktury. Myślimy
także o szkoleniach ratow-
ników WOPR. 

Pani Izabela podkreśla, że
z nowowarpieńskiego cypla
wszędzie jest doskonały
punkt wypadowy – na cały

Zalew po stronie niemieckiej,
do Świnoujścia, na Zatokę
Pomorską czy przez Wolin na
Zalew Kamieński. 

– Liczymy m.in. na moto-
cyklistów, którzy zaczynają
uprawiać żeglowanie – do-
daje. – Tu można będzie

przyjechać, postawić ma-
szynę a dalej relaksować się
żeglowaniem. 

Dodatkową atrakcją jest
kuter jednego z nowowar-
pieńskich rybaków, który po-
zostanie na terenie mariny.
Właściciel i rodzina ciągle

żyją z rybaczenia. Jest też
oczywiście slip do wodo-
wania lub wciągania jedno-
stek. 

Atutem mariny jest także
głębokość podejścia. Mogą
tu cumować duże jednostki,
o sporym zanurzeniu. d

Marina niebawem odżyje 
REKREACJA Gmina wydzierżawiła teren mariny od strony Zalewu Szczecińskiego na 10 lat. Nowy gospodarz
nie próżnuje. Zapuszczony teren zmienia się w oczach. W sezonie marina będzie służyć żeglarzom.

Z Nowego Warpna jest doskonały punkt wypadowy – na Zalew po stronie niemieckiej, do Świnoujścia, na Zatokę Pomorską czy przez Wolin na
Zalew Kamieński. 

Kuter rybacki pozostanie w marinie. Opony znikną, pojawią się drewnaine odbojnice. A kotwica, którą odkryto przy porządkowaniu terenu, będzie nową atrakcją. 
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Co dwa, trzy miesiące ro-
bimy rekonesans po powsta-
jącej przystani żeglarskiej i
kempingu w Nowym
Warpnie. 

Przed tygodniem po-
nownie zjawiliśmy się na bu-
dowie przy ul. Słonecznej. 

Byliśmy mile zaskoczeni
stanem robót. Jeszcze rok
temu straszyły tu stare na-
brzeża, zdewastowane po-
mosty, walące się domki
kempingowe. 

W tej chwili trwają już
tylko kosmetyczne prace wy-
kończeniowe. Praktycznie
wszystko jest gotowe. Bardzo
ładna i funkcjonalna marina
z plażą i kempingiem może
przyjmować żeglarzy. 

Domki są już wykończone
i prezentują się bardzo cie-
kawie, nowocześnie. 

Obiekty zaplecza socjal-
nego, biurowe także są go-
towe. Podobnie wiata rekre-
acyjna, miejsca do
grillowania i uroczy plac
zabaw. 

Teren kempingu wyposa-
żono we wszystkie media,

także dla kamperów (samo-
chody turystyczne). Ośrodek
żeglarski został skomuniko-
wany z resztą półwyspu oświe-
tlonymi drogami. 

Realizacją inwestycji zajmo-
wały się dwie firmy: Wrocław-
skie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Przemysłowego nr 2
Wrobis i szczeciń-ski Sanbud.

Spółka z Wrocławia zbu-
dowała część promenady,
nowe fragmenty kei, slip do
spuszczania na wodę i wcią-
gania na ląd jednostek, zmo-

dernizowała nabrzeża. Zain-
stalowała estetyczne i funk-
cjonalne elementy małej ar-
chitektury, oświetlenie
promenady. Zbudowała pi-

ękną plażę, drugą na Jeziorze
Nowowarpieńskim. Część
mariny wydzieliła pływa-
jącymi pomostami. 

Sanbud zagospodarował
obszar dawnego kempingu.
Zbudował infrastrukturę,
domki kempingowe, par-
king, wspomniane wiaty,
obiekty socjalne. 

Koszt budowy przystani
żeglarskiej i kempingu wy-
niesie blisko 8 mln zł. 

Władysław Kiraga, bur-
mistrz Nowego Warpna za-
powiada otwarcie kom-
pleksu żeglarskiego 1 lipca br. 

– Jesteśmy już po odbiorze
budowlanym i projektowym
– dodaje. – Czekamy na
opinie sanepidu i PSP. d

CGłos Nowego Warpna
– promocja

Więcej informacji o wydarzeniach
w gminie Nowe Warpno
na naszym portalu: 
www.gs24.pl/glosnowegowarpna www.gs24.pl    Głos Szczeciński    piątek 13 czerwca 2014 r. 

Piotr Jasina 

piotr.jasina@mediaregionlane.pl 

Bardzo dobra lokalizacja
miasteczka na nowowarpie-
ńskim cyplu to okazja do cie-
kawych wypraw statkiem po-
łączonych z rowerowymi
eskapadami. 

Kuter „Lutt Matten” od 18
kwietnia do 5 października
kursuje jako połączenie z Al-
twarp. 

Możemy skorzystać z
usług niemieckiego przewo-
źnika, który oferuje krótkie i
dłuższe rejsy po Zalewie.
Przewozi też chętnych do 
Altwarp. Jeśli zabierzemy ze
sobą rower, mamy ciekawe
tereny do penetracji. 

Przewoźnik oferuje rów-
nież wspomniane wycieczki
po Zalewie Szczecińskim. 

Kuter z Nowego Warpna
do Altwarp wypływa od

środy do niedzieli, o godz.:
10.30; 13 oraz 17.45. 

Natomiast z Altwarp do
Nowego Warpna wypływa od
środy do niedzieli, o godz.:
10; 11.45 oraz 14.15. 

Czas podróży promem w
jedną stronę wynosi 15 min.
Za bilet tam i z powrotem
płacimy 6 euro (25 zł). 

Biorąc ze sobą rower,
opłata dodatkowa w jedną
stronę wynosi 3 euro (12 zł). 

Godzinne wycieczki po
Zalewie Szczecińskim od
środy do niedzieli z Nowego
Warpna rozpoczynają się o
godz. 12. Jedną osobę taki
rejs kosztuje 7.5 euro (30 zł).
Możemy skusić się na 2-go-
dzinny rejs. W tych samych
dniach statek odpływa z no-
wowarpieńskiego pirsu o
godz. 14.30. Koszt biletu to
15 euro (60 zł). Dzieci do lat 7
płacą połowę ceny biletu. d

Z Nowego Warpna do Altwarp i po Zalewie 
REJSY Możemy na prom zabrać ze sobą rower i jednośladem penetrować malownicze okolice naszych sąsiadów by po kilku godzinach powrócić statkiem.

Kuter „Lutt Matten” niemieckiego przewoźnika, na nowowarpieńskim pirsie pojawia się kilka razy dziennie, od środy do niedzieli. 

Obiekty socjalne i wiaty rekreacyjne oraz domki są  gotowe. Zagospodarowano również bardzo ładnie teren wokół. 

Takie miejsca wypoczynku przygotowano dla osób, które zatrzymają się w ośrodku żeglarskim. Obok urokliwy i bezpieczny (ogrodzony) plac zabaw. 

Żeglarze czekają na otwarcie ośrodka
INWESTYCJE Od strony budowlanej i projektowej ośrodek żeglarski już zyskał akceptację właściwych służb. Trwają obiory sanepidu i strażaków. W lipcu
ma nastąpić oficjalne otwarcie. W tym sezonie żeglarze będą już mogli z kempingu i przystani korzystać do woli.
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Szlak Żeglarski 

d Przystań powstaje w ramach
Zachodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego. Szlak obejmuje 28
portów i przystani nad Odrą, Za-
lewem Szczecińskim i na wy-
brzeżu Bałtyku. Część z nich już
powstała, m.in.: w Świnoujściu,
Dziwnowie, Kamieniu Pomor-
skim, Wolinie, Wapnicy, Gryfinie,
prawie gotowa jest w Lubczynie.



D Nowe Warpno wyłania się z zaścianka. 
Więcej przeczytaj 
na stronach: 
www.gs24.pl/nowewarpno 

Głos Nowego Warpna
– promocja
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Zabawę z okazji Dnia Dziecka gospodarze gminy przy-
gotowali na boisku w Brzózkach. Były dmuchane atrakcje,
gry, zabawy i konkursy, malowanie twarzy oraz grill dla
wszystkich. Ładna pogoda sprawiła, że dzieci ze wszyst-
kich miejscowości gminy bawiły się wspaniale. 

Do zabawy organizatorzy włączyli też samo-
rządowców. Radny Marcin Różański wystąpił np. w roli
bramkarza a dzieci strzelały karne. 

Do zabawy zachęcała również Justyna Kozłowska, in-
struktorka tańca. Maluchy mogły poczuć się strażakami
w akcji na wozie OSP. 

Uczestnicy konkursów odbierali nagrody z rąk burmi-
strza. Uśmiechnięte buzie wskazywały, że bawili się do-
brze. 

Kalejdoskop
Dzień Dziecka na wesoło  

Dużym zainteresowaniem cieszyło się przeciąganie liny. Po przeciw-
nych stronach stanęli młodzież oraz dzieci. 

Można było zmierzyć siły w walce z przeciwnikiem uzbrojonym w
dmuchany młot. 

Zabawa farbami i malowanie twarzy przyciągały przede wszystkim
dziewczynki. 

Skakanie w dmuchanym zamku jest przyjemne ale i męczące. Od
czasu do czasu trzeba odpocząć. 

NA DMUCHAŃCU

MALOWANIE TWARZY

WALKA NA MŁOTY 

PRZECIĄGANIE LINY  

d 15 czerwca  
– Powiatowe Ob-

chody Dnia Strażaka
(program obok), 

d 18-22 czerwca  
– Ogólnopolskie

Manewry Kawalerii,
pałac w Nowym
Warpnie przy ul.
Szczecińskiej, 

– 19 czerwca,
godz. 15 – w Nowym
Warpnie odbędzie się
defilada połączona z
inscenizacją walki ka-
walerii z piechotą, 

d 21 czerwca 
– Targi Dobrego Klimatu w Nowym Warpnie 

d 21-22 czerwca  
– Miasto Galeria festiwal (szczegóły na str. I), 

d 26 czerwca  
– godz. 12 – Mecz o Puchar Burmistrza Nowego Warpna,

rozgrywki pomiędzy piłkarzami Akademii Nowe Warpno a
ukraińską drużyną Karpaty Lwów, 

d 29 czerwca  
– godz. 12, Brzózki – powitanie lata, Festyn Survivalowy, 

d 5 lipca  
– godz. 14 – 18 – Dzień Otwarty Remizy Strażackiej w Brzóz-

kach, 
– godz. 20 – zabawa strażacka, 

d 19 – 27 lipca 
– 50 Etapowe Regaty Turystyczne, w tym 24 lipca w Nowym

Warpnie, o godz. 18 – Biesiada Żeglarska, 

d 16 sierpnia 
– godz. 12 – Święto Leszcza, Aleja Żeglarzy w Nowym

Warpnie, 

d 30 sierpnia  
– godz. 20, Brzózki – Pożegnanie Lata, Festyn i Zabawa po

Sąsiedzku. 

d 6-14 września  
– NAWIGRACJE - Rejs Kobiet na Zachodniopomorskim

Szlaku Żeglarskim, w tym 13 września w Nowym Warpnie – Re-
witalizacja. 

Wakacje w Nowym Warpnie 

Kalendarz imprez 2014  

Powiatowe Obchody Dnia
Strażaka zbiegają się z 15-le-
ciem KP PSP w Policach.
Uroczystości odbędą się w
Nowym Warpnie. Rozpoczną
się 15 czerwca (niedziela) o
godz. 12, mszą w kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Nowym
Warpnie. Oficjalna część ob-
chodów odbędzie się przy
ratuszu miejskim, część re-
rozrywkowa – przy Alei Że-
glarzy. 

O godz. 13.15 nastąpi
przemarsz i ustawienie pod-
oddziałów na pl. Zwycięstwa
1. O godz. 13.30 zaplano-
wano uroczysty apel
wraz z nadaniem
sztandaru dla Ko-
mendy Powia-
towej PSP w Poli-
cach. O godz.
15 poznamy
zwycięzców
k o n k u r s u
plastycz-
nego pn.
„ W i a t r,
w y -
padek,
ogień,

woda – Strażak zawsze rękę
poda”. 

Będą pokazy ratownictwa
technicznego, prezentacja
sprzętu pożarniczego, po-
kazy gaśnicze. Zobaczymy
pokazy ratownictwa me-
dycznego i wodnego, psów
ratowniczych. Będą kon-
kursy dla najmłodszych i do-
rosłych, atrakcje dla dzieci.
Zobaczymy też zawody ra-
townicze, pokazy arty-
styczne. 

Gwiazdą wieczoru będzie
„Tea Time Boogie”. 

Powiatowy Dzień Strażaka
NOWE WARPNO Przyjemne połączą z pożytecznym. 

– Skąd pomysł ma Mini
Mundial?  
– Sam kiedyś brałem

udział w takich turniejach.
Zresztą nasz mistrz Florian
Krygier coś podobnego or-
ganizował pod nazwą Mi-
strzostwa Świata. Będąc
jeszcze w szkole podsta-
wowej brałem udział w ta-
kich turniejach. Udało mi się
zrobić karierę. Wyszedłem
na szersze wody, zacząłem
realizować marzenia z dzie-
ciństwa, grałem w ekstra-
klasie. Kiedy zabrakło pana
Floriana, wspomniane tur-
nieje już nie były organizo-
wane w takiej skali, jak wcze-
śniej. I wtedy narodził się
pomysł Mini Mundialu.
Mam nadzieję, że tym dzie-
ciakom pomożemy spełniać
marzenia, tak jak niegdyś
inni pomogli mnie. 

– Pierwszy turniej...  
– Zorganizowaliśmy W

Dobrej Szczecińskiej.
Uczestniczyło 12 drużyn. Po-
łowa w grupie wiekowej III i
IV klas, pozostałe 6 drużyn
tworzyły dzieci klas V - VI.

Były to dzieci z Dobrej i szkół
z terenu tej gminy. 

– Impreza rozrosła się?  
– W Mini Mundial zaan-

gażował się szczeciński
ośrodek TVP i Bene Sport
Centrum. Wspólnie posta-
nowiliśmy rozszerzyć for-
mułę imprezy na woje-
wództwo. Obecnie w Mini
Mundialu bierze udział 9
gmin łącznie ze Szczecinem.
W okresie rocznych roz-
grywek w turniejach elimi-

nacyjnych i finale uczest-
niczy 1200 dzieciaków. 

– W Nowym Warpnie
założyliście akademię
piłkarską...  
– Gmina dołączyła do im-

prezy w drugim roku ist-
nienia Mini Mundialu. Bur-
mistrz tej gminy Władysław
Kiraga zgodził się na uczest-
nictwo bez większego na-
mysłu. Zapytał również, czy
moglibyśmy uczyć gry w
piłkę dzieci z tej gminy i

przygotować je do turnieju.
Tak powstała Akademia
Nowe Warpno. Funkcjonuje
do dzisiaj. Trenują chłopcy i
dziewczynki. 

– Robią postępy?  
– Bardzo duże. Na pierw-

szych treningach dzieciaki
nie wiedziały jak poruszać
się po boisku. Po 2 latach gry
w Akademii wiedzą już na
czym polega zabawa w piłkę.
Nie ma porównania do po-
czątków. 

Zaczynaliśmy z grupą 18-
osobową. W tej chwili w Aka-
demii uczestniczy 50 dzieci.
A już przygotowujemy się do
utworzenia kolejnych
dwóch grup wiekowych –
przedszkolaków i w wieku 6-
8 lat. Na razie trenują dzieci
w wieku od 9 do 14 lat. 

Z rodzicami maluchów
uzgodniliśmy, że zorganizu-
jemy dzieciom wakacje z
piłką, 45-minutową zabawę.
Jeśli łykną bakcyla, to we
wrześniu dołączymy ich do
Akademii Nowe Warpno. 

ROZMAWIAŁ: 
PIOTR JASINA

Spełniamy marzenia 
ROZMOWA Z Grzegorzem Matlakiem, prezesem Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Sports Academy,
byłym piłkarzem Pogoni Szczecin, inicjatorem Mini Mundialu prowadzącym Akademię Nowe Warpno. 

Grzegorz Matlak z córeczką Marysią. 
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