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Z a tydzień Zachodnio-
pomorski Szlak Że-
glarski oficjalnie wzbo-

gaci się o kolejne miejsce dla
miłośników wodnej tury-
styki. 

Żeglarskie święto w uro-
kliwym miasteczku uświetni
wiele gwiazd. Już na po-
czątku imprezy o humory
uczestników zadba znako-
mity satyryk i prześmiewca
Marcin Daniec. Po jego wy-
stępie nieco powagi wniesie
artystka, śpiewaczka ope-
rowa Joanna Tylkowska-
Drożdż. Natomiast wie-
czorem gwiazdą sceny
będzie znana aktorka i pio-
senkarka Katarzyna Skrzy-
necka. 

Warto dodać, że żeglarze
już teraz zawijają do nowego
obiektu. Wszystkie odbiory
zostały bowiem dokonane
wcześniej i gospodarz
otrzymał pozwolenia na
użytkowanie. 

Wieść o tym szybko się ro-
zeszła, bo wszystkie domki w
przystani jachtowej natych-
miast miały lokatorów. 

Na ruchomym pomoście
spotkaliśmy między innymi
szczecinian, Jarosław Kowal-
skiego z 5-letnim synem Oli-
wierem. Był z nimi przyrodni
brat pana Jarosława, Daniel
Pomiatowski – obecnie
mieszkaniec Amsterdamu. 

– Od dłuższego czasu śle-
dziliśmy postęp prac na przy-
stani. Jak tylko inwestycję za-
kończono, wynajęliśmy jeden
z domków – mówi pan Jaro-
sław. – Jesteśmy zachwyceni
Nowym Warpnem i okolicą.
Często tu przyjeżdżamy.
Muszę przyznać, że jeśli
chodzi o infrastrukturę, w
ostatnich latach dokonał się
tu skok cywilizacyjny. 

Ośrodek przy ul. Sło-
necznej w Nowym Warpnie
naprawdę robi imponujące
wrażenie. A jeszcze rok temu

straszyły tu stare nabrzeża,
zdewastowane pomosty, wa-
lące się domki kempingowe. 

W ich miejsce powstała
bardzo ładna i funkcjonalna
przystań jachtowa z plażą i
kempingiem. 

Nowe domki istotnie pre-
zentują się bardzo ciekawie i
nowocześnie. 

Obiekty zaplecza socjal-
nego, biurowe także już
służą. Podobnie wiata rekre-
acyjna, miejsca do grillo-
wania i uroczy plac zabaw. 

Teren kempingu wyposa-
żono we wszystkie media,
także dla kamperów (samo-
chody turystyczne). Przystań
została skomunikowana z
resztą półwyspu oświetlo-
nymi drogami. 

Realizacją inwestycji zaj-
mowały się dwie firmy: Wro-
cławskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysło-

wego nr 2 Wrobis i spółka
Sanbud z Myśliborza. 

Spółka z Wrocławia zbu-
dowała część promenady,
nowe fragmenty kei, slip do
spuszczania na wodę i wci-
ągania na ląd jednostek,
zmodernizowała nabrzeża.
Zainstalowała estetyczne i
funkcjonalne elementy małej
architektury, oświetlenie pro-
menady. Zbudowała piękną
plażę nad Jeziorem Nowo-
warpieńskim. Część mariny
wykonawca wydzielił pływa-
jącymi pomostami. 

Z kolei Sanbud zagospo-
darował obszar dawnego
kempingu. Zbudował infra-
strukturę, wspomniane
domki kempingowe, par-
king, wiaty oraz obiekty so-
cjalne. 

Budowa przystani z kem-
pingiem kosztowała 8 mln zł. 

Przystań powstała w ra-
mach Zachodniopomor-

Jest kolejna przystań  
INWESTYCJE Już 8 sierpnia nastąpi oficjalne otwarcie przystani jachtowej w Nowym Warpnie.
Tego dnia będzie się działo. Pojawią się gwiazdy estrady, satyrycy, śpiewacy. Wstęp wolny.

Otwarcie przystani 
jachtowej 

Nowe Warpno, ul. Słoneczna 
Program, 8 sierpnia 
godz. 15 – uroczyste otwarcie
przystani 
godz. 16 – występ Marcina Dańca 
godz. 18 – występ śpiewaczki
Joanny Tylkowskiej-Drożdż 
godz. 19.30 – występ
Katarzyny Skrzyneckiej 

skiego Szlaku Żeglarskiego.
Obejmuje on 28 portów i
przystani nad Odrą, Za-
lewem Szczecińskim i na wy-
brzeżu Bałtyku. Część z nich
już działa, m.in.: w Świno-
ujściu, Dziwnowie, Kamieniu
Pomorskim, Wolinie, Wap-
nicy, Gryfinie, prawie gotowa
jest w Lubczynie.

d

Na przystani funkcjonuje kawiarnia. Można ugasić pragnienie i smacznie zjeść. Fot. Piotr Jasina 

Jarosław Kowalski z 5-letnim synem Oliwierem ze Szczecina i przyrodnim bratem Danielem Pomiatowskim byli jednymi z pierwszych gości przystani. Pozostałe domki też natychmiast wynajęto. Fot. Piotr Jasina 

Gwiazdą wieczoru będzie Katarzyna Skrzynecka. 
Fot. archiwum koncertowe K. Skrzynecka 
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Jubileuszowe 50. Etapowe
Regaty Turystyczne rozpo-
częły się w tym roku 19 a za-
kończyły 26 lipca. Żeglarze
zawijali do przystani nad
Zalewem Szczecińskim, Ka-
mieńskim i Bałtykiem: Po-
lice, Trzebież, Kamień Po-
morski, Wolin, Nowe
Warpno, Stepnica oraz Świ-
noujście i Dziwnów. 

Wyścig z Wolina do No-
wego Warpna odbył się 24
lipca. Wiatry dopisały, dla-
tego wyścig był szybki. 

W Nowym Warpnie że-
glarzy przywitali włodarze
gminy. Burmistrz Włady-
sław Kiraga nagrodził pu-
charami 3 najszybsze załogi.

Trofeum odebrał kpt. Ce-
zary Wolski z jachtu Sharki. 

Na podium tego etapu
stanął też kpt. Jacek Roma-
nowski z jachtu Bryza 33 a
także kpt. Tomasz Żurawi-
ński, płynący jachtem
Amajo. Żeglarze mogli po-
silić się smacznym żurkiem
i kiełbasą. 

Warto przypomnieć, iż w
ubiegłorocznych wyścigach
The Tall Ships Races wspo-
mniany jach Sharki pod
szyldem gminy Nowe
Warpno zdobył drugie
miejsce na etapie Ryga-
Szczecin. Kapitan jednostki
ma swoje miejsce w Alei Że-

glarzy prowadzącej do ma-
riny. 

Sama marina w Nowym
Warpnie mile zaskoczyła
uczestników regat. Od ubie-
głorocznych regat wiele się
zmieniło, zwłaszcza w ostat-
nich miesiącach. Pojawił się
nowy gospodarz, który upo-
rządkował teren. Zniknęły
stare opony, zastąpiły je
drewniane odbojnice. Beto-
nowe pomosty przykryto
drewnem. Pojawiły się
szafki z prądem, woda. Na
terenie mariny można już
coś zjeść, zaspokoić pra-
gnienie. Nie trzeba też
szukać toalet w miasteczku,
są na miejscu. Gospodarz

zapewnia, że będzie to ma-
rina całoroczna. 

Dodajmy, że jubile-
uszowa edycja jednego z
najciekawszych przedsięw-
zięć regatowych w Polsce
zawsze zaczyna się i kończy
w Trzebieży. Tak było i w tym
roku. 

Te właśnie regaty wielu
żeglarzy uznaje za pierwo-
wzór The Tall Ships Races.
Każdego roku uczestniczy w
nich duża liczba jachtów. W
tym roku do rywalizacji sta-
nęło 100 jachtów żaglowych
oraz około 400 osób. Płynęli
od portu do portu, po wo-
dach Zalewu Szczecińskiego
i Bałtyku. (PIT) 

Uczestnicy Etapowych Regat Turystycznych do Nowego Warpna też zawinęli 
POD ŻAGLAMI Miasteczko od lat przyjmuje uczestników regat uważanych za pierwowzór The Tall Ships Races. 

Euroregionalna Biesiada Rybna 

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” –
„Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej
(Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. 

Piotr Jasina 

piotr.jasina@mediaregionalne.pl 

Święto Leszcze to najbar-
dziej zakorzeniona w
Nowym Warpnie impreza
plenerowa. Warto przypo-
mnieć, że w 2012 roku wła-
śnie ta impreza zdobyła tytuł
Produktu Turystycznego w
konkursie „Nasze Dobre z
Pomorza”. Rywalizacja była
zacięta, a konkurs obej-
mował województwa za-
chodniopomorskie i pomor-
skie. 

W tym roku impreza od-
będzie się już po raz dwu-
nasty przy marinie, na końcu
Alei Żeglarzy. 

– Tegoroczną edycję
Święta Leszcza połączyliśmy
z Euroregionalną Biesiadą
Rybną – dodaje Magdalena
Zagrodzka, szefowa działu
promocji w Nowym Warpnie.
– Ta impreza bowiem dosko-
nale wpisuje się w charakter
biesiady rybnej. Dodam, że
na realizację projektu udało
się nam pozyskać fundusze
unijne. 

Podczas biesiady
będziemy uczestnikami wy-
darzeń o wymownym tytule
– Uczta rybna. Będą między
innymi warsztaty kulinarne.
W miasteczku restauratorów
mistrzowie będą prezen-
tować swój kulinarny kunszt. 

Oczywiście będzie można
skosztować zupy z leszcza.
Takiej, nie zje się nigdzie poza
Nowym Warpnem. Od lat
przygotowuje ją Grażyna Ki-
raga, żona burmistrza. Stwo-
rzyła własną recepturę, której
bardzo strzeże. Co roku
warzy 200 litrów potrawy. 

Tradycją biesiady są kon-
kursy wędkarskie. Także i

teraz zawodami wędkar-
skimi rozpocznie się im-
preza. Będzie też wiele in-
nych atrakcji i konkursów dla
dzieci i dorosłych. 

– Na pewno nikt nie
będzie się nudził – zapewnia
Magdalena Zagrodzka. 

Biesiada rybna, to święto
dla ciała. Będzie też coś i dla
ducha. Na scenie pojawi się
wiele znanych grup muzycz-
nych. W programie mamy
między innymi koncerty ze-
społów El Saffron, greckiej
grupy Orfeusz czy Haida-
maki z Ukrainy. 

Biesiadę zakończy za-
bawa. Organizatorzy zapo-
wiadają, że potrwa do bia-
łego rana. 

Gospodarze gminy przez
cały sezon organizują im-
prezy, by przyciągać do uro-
kliwego miasteczka nad Za-
lewem Szczecińskim jak
największe rzesze turystów. 

– Zależy nam na tym, by
ludzie zobaczyli, jak u nas jest
naprawdę – dodaje Włady-
sław Kiraga, burmistrz No-
wego Warpna. – Chcemy, by
tutaj szukali relaksu, by zoba-
czyli zmiany; nowe przy-
stanie, marinę, plaże, prome-
nady, aleje. Mamy doskonałe
warunki do uprawiania
sportów wodnych, turystyki,
mamy szlaki rowerowe. Sta-
wiamy konsekwentnie na
produkty turystyczne. 

d

Biesiada rybna nad  Zalewem
IMPREZY Święto Leszcza w tym roku będzie częścią Euroregionalnej Biesiady Rybnej. Gospodarze zapraszają do 
Nowego Warpna 16 sierpnia. Będzie dużo dobrej zabawy, przede wszystkim jednak święto smakoszy potraw z ryb. 

Biesiada, 16 sierpnia, 
Program  

d godz. 10 – zawody wędkarskie 
d godz. 12 – uroczysta msza św. 

w kościele parafialnym, w 
Nowym Warpnie 

d godz. 13 – uroczyste otwarcie 
Euroregionalnej Biesiady

Rybnej 
d godz. 13.15 – uczta rybna 

– warsztaty kulinarne 
– pokazy mistrzów 
w „Miasteczku restauratorów” 
– degustacja zupy z leszcza 

d godz. 14 -15 – konkursy 
kulinarne: m.in. jedzenie

pierogów na czas 
d godz. 15.15 – rozstrzygnięcie 

konkursów kulinarnych 
d godz. 15.30 – koncert zespołu 

El Saffron 
d godz. 18 – koncert zespołu 

Orfeusz 
d godz. 21 – koncert zespołu 

Haidamaki z Ukrainy 
d od godz. 23 – zabawa 

do białego rana W ubiegłym roku Święto Leszcza połączono z obchodami jubileuszu 750-lecia praw miejskich Nowego Warpna. Tłumy zjechały do miasteczka.
Gospodarze liczą, że na biesiadzie będzie podobnie. Fot. Piotr Jasina

Grażyna Kiraga, żona burmistrza i w tym roku uwarzy 200 litrów zupy z leszcza według własnej receptury. Fot. Piotr Jasina

W tym roku do rywalizacji w regatach turystycznych stanęło 100
jachtów żaglowych oraz około 400 osób. 
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Kalejdoskop
Kawalerzyści w akcji  

Miłośnicy historii, batalistyki, koni i jeździectwa mogli ujrzeć wy-
stępy kawalerzystów, zawody kawaleryjskie, inscenizację walk a
nawet koński taniec czyli kadryl. Wszystko to odbyło się w ramach
manewrów kawalerii zorganizowanych przez Klub Kawaleryjski im.
12 Pułku Ułanów Podolskich ze Szczecina przy wsparciu Gminy
Nowe Warpno. 
Kawalerzyści kwaterowali w pałacu nad jeziorem. 

Z Ukraińcami na boisku  

Młodzieżowa drużyna FC Podilla przybyła nad Zalew z ukraińskiego
Gródka. Goście zmierzyli się w Brzózkach z wychowankami Aka-
demii Nowe Warpno. Sportowe zmagania zakończyły się rzutami
karnymi. Goście z Ukrainy popłynęli także kutrem Lutt Matten
w rejs po Zalewie . 

Strażacy też świętowali  

W połowie czerwca w Nowym Warpnie odbyły się Powiatowe Ob-
chody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach. 
Pododdziały mundurowych przemaszerowały ulicami miasteczka.
Były odznaczenia i awanse. 

Targi dobrego klimatu  

Nowe Warpno od klilku lat organizuje imprezę dla przedstawicieli
instytucji ekonomii społecznej z regionu. Impreza w tym roku od-
była się pod hasłem „Targi Dobrego Klimatu”. Poruszano m.in. za-
gadnienia związane z turystyką społeczną, modą i designem
społecznym. 

W upalne dni szukamy
ochłody przede wszystkim
nad wodą. W Nowym
Warpnie od kilku tygodni
mamy do wyboru dwie plaże
od strony Jeziora Nowowar-
pieńskiego. Pierwsza, nie-
opodal ratusza miejskiego
działa już od roku. Plażo-
wicze mają do dyspozycji po-
most, mogą opalać się na
piasku. Miejsca do kąpieli
strzegą ratownicy. 

Ale w minionym miesiącu

przybyło jeszcze jedno
miejsce do wodnych i sło-
necznych kąpieli. Kolejna
plaża od strony jeziora jest
częścią przystani jachtowej,
którą oficjalnie gospodarze
otworzą pod koniec przy-
szłego tygodnia. 

Nowe miejsce także przy-
padło do gustu plażowiczom
z gminy i przyjezdnym.
Czują się tu bezpiecznie.
Miejsce do kąpieli zostało

wydzielone ruchomymi po-
mostami. 

Dodajmy, że obok plaży
znajduje się plac zabaw dla
dzieci. Jest ogrodzony a ma-
luchy mają do dyspozycji
sporo ciekawych urządzeń,
huśtawki, zjeżdżalnie.
Można więc swoim pocie-
chom urozmaicić spędzanie
wolnego czasu w okresie wa-
kacji. Przede wszystkim jest
to bardzo bezpieczny plac do
zabawy. 

Jeśli nie lubimy leżeć na
słońcu bądź męczą nas
kąpiele w jeziorze, proponu-
jemy spacery urokliwą pro-
menadą, która okala niemal
cały półwysep nowowarpie-
ński. Zdrożeni możemy
przysiąść na licznych ła-
weczkach. Warto także wejść
na wieżę widokową, z której
roztacza się panorama całej
okolicy. Do dyspozycji są lor-
nety, którymi przybliżymy
sobie na przykład Altwarp. d

Jest nowa plaża 
JEZIORO NOWOWARPIEŃSKIE Druga plaża w miasteczku na upalne lato, to
strzał w dziesiątkę. Ludzie chętnie tu wypoczywają.

Gmina wydzierżawiła
teren mariny od strony Za-
lewu Szczecińskiego na 10
lat. Nowym gospodarzem
został Dominik Stolarczyk
prowadzący z żoną firmę
Real Estate&Medicine z sie-
dzibą w Poznaniu. Dzie-
rżawca już wcześniej nabył
nieruchomość nieopodal ko-
ścioła w Nowym Warpnie.
Zamierza wybudować tu
pensjonat. 

Mariną zajął się natych-
miast. Efekty widać gołym

okiem. Żeglarze mogą
podłączyć się do prądu, mają
wodę. Działa kawiarnia, są
toalety i prysznice. 

Z nowowarpieńskiego
cypla wszędzie jest dosko-
nały punkt wypadowy - na
cały Zalew po stronie nie-
mieckiej, do Świnoujścia, na
Zatokę Pomorską czy przez
Wolin na Zalew Kamieński. 

Atutem mariny jest także
głębokość wody. Mogą tu cu-
mować duże jednostki, o
sporym zanurzeniu. (PIT) 

Marina już zupełnie inna, żeglarze chwalą zmiany 
REKREACJA Jest kawiarnia, drewniane pomosty, prąd, woda. 

Betonowa keja została przykryta estetycznym  drewnem. Fot. Piotr Jasina 

Burmistrz Nowego Warpna Władysław
Kiraga zaprosił do ratusza absol-
wentów tutejszego gimnazjum. Młodzi
ludzie po wakacjach będą kontynu-
ować naukę w szkołach średnich już
poza terenem gminy. 
To była okazja, by w sympatycznej at-
mosferze życzyć młodym ludziom uda-
nych wakacyjnych wojaży. 
- Będziecie potrzebowali sporo sił, by
rozwijać się i kształcić w murach no-
wych szkół - powiedział burmistrz. -
Obyście ich nabrali w okresie kanikuły a
potem osiągali same sukcesy. 
Gospodarz ratusza ufundował uczniom
22 zestawy. Każdy z absolwentów
otrzymał plecak albo torbę, bluzę pola-
rową oraz długopisy. 
Młodzież odwzajemniła się bukietem
kwiatów. 

Nowe Warpno, ratusz miejski, pl. Zwycięstwa 

Absolwenci wyszli z ratusza z plecakami na wakacje 

Liczba odpoczywających tutaj osób potwierdza, że druga plaża nad jeziorem była potrzebna. Na plaży blisko ratusza w upalne dni także są tłumy. 



IV Gmina inwestuje w infrastrukturę turystyczną, 
organizuje wiele imprez. Jak oceniasz działania 
gospodarzy? Podyskutuj na portalu 
www.gs24.pl/forum 
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Gmina realizuje kolejny
etap budowy promenady na
półwyspie. Wykonawca, Wro-
cławskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysło-
wego Nr 2 WROBIS - wybu-
duje ponad 550 metrów pro-
menady za blisko 3,6 mln zł.
Częścią tej inwestycji będzie
też wioska żeglarska. 

Plac budowy spółka prze-
jęła przed rokiem. Warto
dodać, że na promenadę po-
prowadzą wejścia dostoso-
wane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Będą przy

ul. Jeziornej, pomiędzy uli-
cami Żeromskiego a Mylną, –
na wysokości wioski żeglar-
skiej oraz przy styku parku z
ul. Wiejską. 

Wioska składać się będzie
z 4 drewnianych altan. Zo-
staną zainstalowane stoły i
ławy do siedzenia. Powstanie
zadaszona wiata do grillo-
wania wraz z siedziskami w
kształcie koła. Wzdłuż pro-
menady staną tablice eduka-
cyjne dotyczące żeglarzy,
szlaków żeglarskich itp. 

(PIT) 

Promenada 
z wioską 
INWESTYCJE To drugi etap budowy promenady. 

Inwestycja w tym roku będzie zakończona. Fot. Piotr Jasina 

– Wybory coraz bliżej, będzie
pan kandydował? 

– Tak. Będą ubiegał się ponownie
o fotel burmistrza Nowego
Warpna. Z jednej strony traktuję to
w kategoriach realizacji swoich sa-
morządowych pasji. Z drugiej – to
także kwestia odpowiedzialności.
Udało nam się w tej kadencji dużo
zrobić. Ale jeszcze wiele do zro-
bienia przed nami. Jestem prze-
konany, że potrzebna jest konty-
nuacja. Naszą strategię rozwoju
trzeba sukcesywnie realizować. 

– Nie czuje się pan zmęczony,
wypalony? 

- Nie myślę jeszcze o emeryturze.
Mam dużo energii i zapału do
pracy. Duch też jest silny.

– Co udało się zrobić
w mijającej kadencji?  

– Lista jest długa. Wymienię tylko
kilka inwestycji. Zaczęliśmy od
przedsięwzięć stanowiących o bez-
piecznym życiu mieszkańców, ich
komforcie, a więc od wymiany i
budowy sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej. Zainwestowaliśmy w
sieć energetyczną rezygnując w
wielu miejscach z naziemnych linii.
W Podgrodziu zbudowaliśmy całą
infrastrukturę od podstaw, zmo-
dernizowaliśmy drogę, powstało
rondo z fontanną. Ratusz miejski
został odrestaurowany. Niemal
cały cypel otoczyliśmy promenadą
spacerową, teraz realizujemy ko-
lejny etap inwestycji. Powstał taras

widokowy. Zbudowaliśmy przystań
jachtową z drugą plażą od strony
jeziora. Marina od strony Zalewu,
zmienia się w oczach, już służy że-
glarzom. Przybyło nowych dróg,
chodników, ścieżek rowerowych.
Inwestycją o fundamentalnym
znaczeniu dla rozwoju naszej
małej ojczyzny jest zmodernizo-
wana droga z Dobieszczyna do No-
wego Warpna. Skróciła czas do-
jazdu ze Szczecina o 20 minut.
Otworzyła gminę na obszar szcze-
cińskiej metropolii. Lepsza komu-
nikacja powinna przyciągać do
nas turystów ale i inwestorów.
Mamy do zaoferowania ciekawe
tereny. 

– Czegoś jeszcze brakuje?  
– Wyzwań jest wiele. Priorytetem
nowej kadencji będzie budowa
centrum edukacyjnego w Nowym
Warpnie. Koszt inwestycji szacu-
jemy na 15-20 mln zł. Jesteśmy
bardzo zaawansowani w przygoto-
waniu tej inwestycji. Niewyklu-
czone, że rozpoczniemy realizację
jeszcze w tym roku. 
Ciągle do zagospodarowania i re-
montu jest pałac przy ul. Szczeci-
ńskiej (dawne Karszno). Szukamy
partnerów i funduszy. Mamy kon-
cepcję.  
Mamy doskonałe warunki do upra-
wiania sportów wodnych, turystyki,
mamy szlaki rowerowe. Tworzymy
infrastrukturę. Nadal jednak mu-
simy miasteczko i miejscowości

gminy eksponować, promować, by
skierować na siebie uwagę. Dla-
tego oferujemy gościom, turystom
dodatkowe atrakcje. Organizujemy
festiwale, festyny, koncerty, im-
prezy sportowe, ragaty. Przyci-
ągamy ludzi kultury, artystów.
Współpracujemy z uczelniami wy-
ższymi. Inwestujemy w nasze
dzieci i młodzież. Po to, by ludzie
do nas przyjeżdżali w poszuki-
waniu spokoju, zacisza, ale i czyn-
nego relaksu. 
Właśnie złożyliśmy wnisek o fun-
dusze na budowę wyciągu nar-
ciarskiego na jeziorze. To będzie
kolejna atrakcja Nowego
Warpna.
Wiemy, że
przyszłością
tej gminy są
w s p o -
mniane na-
turalne bo-
g a c t w a .
My mu-
s i m y
umieć je
w y k o -
r z y s -
tać. 

Rozmowa z Władysławem Kiragą, burmistrzem Nowego Warpna. 

Będę zabiegał o reelekcję, sił i ducha mi nie brakuje 

Burmistrz Nowego Warpna, Władysław Kiraga 

Piotr Jasina 
piotr.jasina@mediaregionalne.pl 

Każdy z organizowanych
tu plenerów opatrywany jest
tematem wiodącym. W tym
roku hasło przewodnie
brzmi: „A ptaki w puszczy
wiecznie śpiewają”. 

Do pałacu przyjedzie
ponad 20 artystów z Polski i
Niemiec. Będą to rzeźbiarze i
malarze. 

Preludium do tegorocz-
nego pleneru stanowi wy-
stawa Ewy Dąbrowskiej i

Matthiasa Schillinga. Ich ob-
razy i grafiki możemy podzi-
wiać od początku czerwca w
pałacu nad Jeziorem Nowo-
warpieńskim. Wystawa po-
trwa do 11 sierpnia, czyli
dnia rozpoczęcia pleneru ar-
tystycznego. 

Inauguracja kolejnego,
twórczego spotkania arty-
stów w Galerii Pałacowej roz-
pocznie się właśnie 11
sierpnia, o godz. 12. Współor-
ganizatorami pleneru są:
Niezależne Europejskie Sto-
warzyszenie Twórców „Nest-

Art”, Nadleśnictwo Trzebież.
Gospodarzem jest gmina
Nowe Warpno. 

W ramach pleneru, 14
sierpnia w siedzibie Nadle-
śnictwa Trzebież w Zalesiu
odbędzie się sympozjum.
Zaplanowano pokazy multi-
medialne prac uczestników
pleneru. Odbędzie się też
uroczyste otwarcie polsko-
niemieckiej wystawy malar-
stwa i rzeźby. Autorami są
Elizabeth Ksoll, Maciej Darcz
i Beata Król. Początek sym-
pozjum o godz. 12. 

W samo południe, 20
sierpnia zaplanowano zako-
ńczenie tegorocznego ple-
neru. Nastąpi to we wspo-
mnianej Galerii Pałacowej.
Tradycyjnie na zakończenie
odbędzie się wernisaż prac
powstałych w trakcie srty-
stycznego spotaknia. 

Przypomnijmy, że ubie-
głoroczny Międzynarodowy
Plener Malarski odbył się
pod hasłem: Drogowskazy
sztuki. 

Spotkania artystów odby-
wają się od lat w malowni-

czym pałacu nad Jeziorem No-
wowarpieńskim. Przyjeżdżają
na zaproszenie burmistrza
Nowego Warpna. Koordyna-
torem dorocznych spotkań
jest malarka Ewa Dąbrowska
(prezeska Niezależnego Euro-
pejskiego Stowarzyszenia
Twórców w Nowym Warpnie
ART Nest). Artyści swoją obec-
nością i twórczością prze-
obrażają miasteczko w cen-
trum sztuki. Zjawiają się tu
chętnie. Urokliwy zakątek po-
budza ich wyobraźnie i wenę
twórczą. Swoje dzieła pozo-

stawiają tutaj – to ślad po ich
obecności.

W nowowarpieńskich
plenerach uczestniczy
bardzo wielu znanych arty-
stów, profesorów wykłada-
jących na renomowanych
europejskich akademiach
sztuki itd. Każde spotkanie
kończą wystawą swoich
prac. 

Dodajmy, że w tym roku
projekt współfinansowany
jest przez Fundację
Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej w Warszawie. d

Artyści znowu w pałacu 
KULTURA Pałac w Nowym Warpnie po raz kolejny wypełni się sztuką. Od 11 do 20 sierpnia trwać będzie doroczny 
międzynarodowy plener interdyscyplinarny. 

Wojciech Bernasiński, gość ubiegłorocznego pleneru w trakcie twórczej pracy. Ewa Dąbrowska i Elizabeth Ksoll – dialog malarski. 


