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Trzecia sobota sierpnia w Nowym Warpnie już od 12 lat stoi pod znakiem Święta Leszcza - 
festynu rodzinnego połączonego z ucztowaniem, zabawą oraz występami estradowymi. W tym 
roku festyn dofinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjne-
go Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów 
Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczypospolita Polska (województwo 
zachodniopomorskie) 2007-2013, a lokalne dotąd Święto Leszcza odbyło się pod hasłem Eurore-
gionalnej Biesiady Rybnej.

Euroregionalna Biesiada Rybna - Święto Leszcza została zrealizowana przy ścisłej współpracy part-
nera zagranicznego z Gartz. W imprezie wzięło udział ponad sto osób z Niemiec, będących przedsta-
wicielami zarówno samorządu jak i społeczności lokalnej.

Tradycyjnie pierwszym z punktów programu były Zawody Wędkarskie rozgrywane przy nabrzeżu 
bulwaru pod okiem Stanisława Reteckiego. W zawodach mógł wziąć udział każdy w dwóch kategoriach 
konkursowych: junior oraz kategorii Open dla pozostałych. W tym samym czasie za sceną ustawioną 
przy nowowarpieńskim pirsie, na wodach Zalewu rywalizowali ze sobą niemieccy i polscy żeglarze w 
wieku od 6 do 17 lat, którzy podczas zawodów mieli okazję do zaprezentowania regionalnych tradycji i 
obyczajów żeglarskich oraz nawiązania transgranicznych kontaktów. Regaty przeprowadzono zgodnie 
z obowiązującymi przepisami regatowymi w trzech klasach: Optimist, Laser oraz Omega.

W południe odbyła się uroczysta Msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie.
Uroczyste otwarcie festynu miało miejsce na scenie, na której pojawił się Robert Bochenko, zna-

ny prezenter radiowy, który wprowadzał poszczególne punkty programu oraz moderował przebieg 
biesiady. Po przywitaniu gości oficjalnych, turystów z Polski i z Niemiec oraz mieszkańców Gminy 
Nowe Warpno burmistrz miasta Władysław Kiraga oraz Frank Gotzmann burmistrz Gartz uroczyście 
otworzyli Euroregionalną Biesiadę Rybną. Obok nich na scenie stanęli m.in. wicemarszałek woje-
wództwa zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, starosta policki Leszek Guździoł, dyrektor In-
stytutu Rozwoju Regionalnego dr Zbigniew Zychowicz. Komendant Powiatowy Policji w Policach 
Andrzej Zakrzewski. Następnie Bohdan Ronin Walknowski odznaczył burmistrza Nowego Warpna 
Władysława Kiragę Medalem Bractwa Wybrzeża nr 57 za utworzenie w Nowym Warpnie pierwszej 
w Polsce Alei Żeglarzy, w której podłożu wmurowane zostały płyty upamiętniające znanych żeglarzy. 
Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż uhonorował wiceburmistrza 
Nowego Warpna Mirosława Tokarskiego pamiątkowym medalem okolicznościowym województwa 
zachodniopomorskiego.

W godzinach popołudniowych odbyło się odsłonięcie kolejnej tablicy pamiątkowej poświęconej 
kapitanowi jachtowemu Henrykowi Jaskule, pierwszemu Polakowi i trzeciemu żeglarzowi w historii 
światowego jachtingu, który samotnie, bez zawijania do portów, opłynął świat w latach 1979-1980, 
na jachcie „Dar Przemyśla” w 344 dni. Mosiężną tablicę oficjalnie odsłonili wicemarszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, starosta policki Leszek Guździoł, burmistrz mia-
sta Władysław Kiraga, dyrektor Instytutu Rozwoju Regionalnego dr inż. Zbigniew Zychowicz oraz 
Bohdan Ronin Walknowski, który wykonał projekt odlewu tablicy.

W ramach biesiady nie mogło zabraknąć potraw rybnych oraz zupy z leszcza, warzonej od 12 lat 
przez nowowarpieńskie Stowarzyszenie Pamięć i Tradycja. Zupę przygotowali: Grażyna Kiraga, Iwo-
na Moskal, Bożena Buczek, Jolanta Gotfryd, Anna Burba, Julia Kapeluszna i Piotr Sornat.

Jak co roku odbyły się również konkursy kulinarne - jury, w którym zasiedli wicemarszałek woje-
wództwa zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, burmistrz Nowego Warpna Władysław Kiraga, 
burmistrz Gartz Frank Gotzmann, wiceburmistrz Nowego Warpna Mirosław Tokarski, Państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny Henryka Ewa Buciak oraz kierownik sekcji organizacyjno-admini-
stracyjnej Instytutu Rozwoju Regionalnego p. Ewa Borejszo, musiało ocenić potrawy przygotowane 
przez restauratorów oraz amatorów.                                                                           ciąg dalszy na str. 4

Euroregionalna Biesiada Rybna - Święto Leszcza w Nowym Warpnie

16 sierpnia 2014 r.

Na zdjęciach: uczestnicy otwarcia; samorządowcy na Mszy św.; przemawia burmistrz W. Kiraga, obok 
wicemarszałek W. Drożdż i starosta L. Guździoł. Na dole - migawka z Alei Żeglarzy.
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Żeglarze
w Nowym Warpnie!

Uznawane za pierwowzór The Tall Ships Ra-
ces, Etapowe Regaty Turystyczne po Zachodnio-
pomorskim Szlaku Żeglarskim doczekały się już 
jubileuszowej 50 edycji. Wzorem lat ubiegłych, 
Nowe Warpno leżące na trasie Szlaku, przywita-
ło żeglarzy, którzy wpłynęli do portu w czwartek 
24 lipca br.

Uczestnicy regat do Nowego Warpna dotarli 
z wolińskiego portu, zaliczając kolejny IV etap 
wyścigu. Na miejscu zastali marinę w całkiem 
nowej odsłonie - nowi dzierżawcy od czerwca 
zdążyli przygotować się na ich przybycie. Poja-
wiły się nowe odbojnice, zniknęły szpetne opo-
ny. Przy nabrzeżu stoją teraz słupki z dostępem 
do mediów - prądu i wody, a w centralnej części 
przystani stanęło urokliwe bistro. Wszystko to 
sprawiło że żeglarze czuli się w Nowym Warp-
nie świetnie. Część z nich traktuje regaty jako 
wyzwanie i rywalizację, inni płyną rekreacyjnie. 

W każdym z odwiedzanych portów tradycyj-
nie zorganizowano biesiadę żeglarską, włodarze 
miasta postarali się o stworzenie przyjemnej at-
mosfery dla odpoczywających od trudów żeglu-
gi marynarzy. Po przywitaniu przez gospodarza 
miasta, burmistrza Władysława Kiragi, rozdano 
nagrody za IV wyścig regat z Wolina do Nowe-
go Warpna oraz wręczono puchary ufundowane 
przez burmistrza. Na żeglarzy czekał gorący po-
częstunek, a w tle rozbrzmiewały szanty. Kolej-
ny, przedostatni przystanek regat  miał metę w 
Stepnicy, uroczyste zakończenie regat odbyło się 
w Trzebieży, 27 lipca br.

Regaty organizuje Zachodniopomorski Okrę-
gowy Związek Żeglarski wraz ze Związkiem 
Portów i Przystani Jachtowych, Lokalną Or-
ganizacją Turystyczną Zachodniopomorskiego 
Szlaku Żeglarskiego przy współudziale urzędów 
miast i gmin.

Autor tekstu: Dawid Mikulski,
zdjęcia: Dawid Mikulski

Starostwo Powiatowe zaprasza

Do uczestnictwa
w opracowaniu projektu

 

W związku z rozpoczęciem, przez Referat 
Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa 
Powiatowego w Policach, prac nad projektem 
Programu Współpracy Powiatu Polickiego z 
Organizacjami Pozarządowymi w 2015 r. zapra-
szamy organizacje pozarządowe oraz podmio-
ty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 

poz. 1536 z późn. zm.) do uczestnictwa w opracowaniu projektu „Programu Współpracy Powiatu 
Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2015 r.”

Mając na uwadze powyższe zachęcamy ww. podmioty prowadzące, odpowiednio do terytorialnego 
zakresu działania Powiatu Polickiego, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym 
zadaniom samorządu powiatowego, do zgłaszania opinii, uwag, propozycji itp. dotyczących zagad-
nień, o których mowa w art. 5a ust. 4 powołanej ustawy.

Wszelkie stanowiska, spostrzeżenia oraz wnioski w przedmiotowej sprawie można przekazywać 
(składać) pisemnie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (parter, po-
kój nr 18) lub bezpośrednio w referacie, o którym mowa powyżej (parter, pokój nr 016), w godzinach 
pracy urzędu, tj. w poniedziałki w godzinach 7.30 - 16.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 
- 15.30 oraz w piątki w godzinach 7.30 - 15.00 lub pocztą elektroniczną na adres: rudecka@policki.pl 
oraz dudek@policki.pl, w terminie do dnia 15 września 2014 r.

Do udziału w konkursie 
fotograficznym „Senior 

w obiektywie i za 
obiektywem”

Szanowni Państwo,
Niniejszym mam zaszczyt poinformować 

Państwa o konkursie fotograficznym „Senior w 
obiektywie i za obiektywem” organizowanym 
przez Fundację Dworek Skórzewski - organizację 
pozarządową zajmującą się m.in. tworzeniem wa-
runków do zamieszkania, opieki i spokojnego ży-
cia osobom starszym o różnym stopniu niepełno-
sprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, 
osobom samotnym, a także pomaganiem osobom 
kształcącym się w kierunkach realizujących pod-
stawowe cele Fundacji.

Celem konkursu jest:
1. Pobudzanie zainteresowania życiem i środo-

wiskiem osób starszych
2. Integracja środowiska seniorów, a także orga-

nizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących 
się osobami starszymi

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej
4. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotogra-

fii seniorów oraz związanej z życiem i środowi-
skiem osób starszych

5. Motywacja do podejmowania zadań twór-
czych przez osoby starsze

6. Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych 
środowisk na sprawy, życie i los osób starszych.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
*Senior w obiektywie - obejmuje prace, których 

autorami mogą być wszystkie osoby, które ukoń-
czyły 18 rok życia, a głównym tematem są osoby 
starsze,

*Senior za obiektywem - ”Najważniejsze dla 
mnie jest/są...” obejmuje prace, których autorami 
są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są lu-
dzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktu-
alnie najważniejsze w życiu seniora.

Zasady ogólne 
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficz-

ne wykonane samodzielnie, będące oryginałami. 
2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie 

(współautorstwo). 
3. Nadesłane prace należy opisać (tytuł pracy, 

imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, 
data urodzenia oraz jeśli osoba posiada opiekuna - 
imieniem i nazwiskiem opiekuna). 

4. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o po-
siadaniu praw autorskich do nadesłanych prac 
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
zgodnie z załącznikiem do 

niniejszego regulaminu. 
5. Przesłane prace nie będą zwracane. 
6. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
7. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opu-

blikowane na stronie Fundacji oraz na jej profilu 
Facebook. 
 

Zasady szczegółowe
1. Przedmiotem konkursu są fotografie, których 

tematyka wiąże się z podanym tytułem. 
2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. 
a) Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy 

czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej 
ingerencji graficznej będą odrzucane. 

b) Dopuszcza się: 
- konwersję zdjęć kolorowych do czarno bia-

łych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.; 
- korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrza-

nie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie); 
3.Nie będą akceptowane prace, których jakie-

kolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w 
wyniku obróbki graficznej; powstałe w wyniku po-
łączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże). 

4. Format wywołanej fotografii nie może być 
mniejszy niż 18x24 cm. 

5. Prace w formie elektronicznej przesłane na 
płycie CD lub DVD muszą spełniać następujące 
kryteria: jedna praca powinna zostać przesłana w 
wersji: 3000 x 2000 px 300 dpi w formacie JPG. 

6. Jeden autor może dostarczyć do trzech zdjęć. 
7. O ile na fotografiach konkursowych znajdu-

je się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając 
fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek 
znajduje się na fotografii wyraziła zgodę na nieod-
płatną publikację tego wizerunku. 

 8. Jury zastrzega sobie prawo do dyskwalifi-
kacji zdjęć nierealizujących tematu konkursu lub 
niespełniających innych zasad konkursu. Z udzia-
łu w konkursie mogą zostać wykluczone prace 
zdradzające wady formalne (słaba jakość zdjęć, 
zbyt mała rozdzielczość itp.). Odrzuceniu podle-
gają zdjęcia, na których znajdują się znaki, cyfry 
(daty, znaki wodne, podpisy, ramki). 

Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 
roku na adres Fundacja Dworek Skórzewski ul. 
Poznańska 6, 60-185 Skórzewo lub e-mail:

dworekskorzewski@gmail.com
z wyrazami szacunku - Monika Filipowska

kom. 511 068 713
Fundacja Dworek Skórzewki

ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo
Pełna informacja, regulamin i formularz zgło-

szeniowy dostępne są na stronie internetowej
http://www.fundacjadworekskorzewski.pl
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Otwarcie
przystani jachtowej

Długo oczekiwana przez mieszkańców Gmi-
ny Nowe Warpno oraz żeglarzy województwa 
zachodniopomorskiego przystań jachtowa w 
Nowym Warpnie została ukończona i jest do-
stępna dla odwiedzających! Uroczyste otwar-
cie obiektu odbyło się w piątek, 8 sierpnia br. 

Na uroczystość przybyło wielu gości hono-
rowych oraz osób bezpośrednio związanych 
z budową przystani i przebudową kempingu. 
W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Naczelnik 
Wydziału Polityki Morskiej w Departamencie 
Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Maciej 
Styczyński, marszałek województwa zachodnio-
pomorskiego Olgierd Geblewicz, wicemarszałek 
województwa zachodniopomorskiego Wojciech 
Drożdż, starosta policki Leszek Guździoł, wi-
cestarosta policki Anna Rybakiewicz, nadleśni-
czy Nadleśnictwa Trzebież Antoni Michnowicz, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym 
Warpnie Grzegorz Grochecki, radni Rady Miej-
skiej w Nowym Warpnie. 

Burmistrz Nowego Warpna, Władysław Kira-
ga podkreślił zaangażowanie i pomoc otrzymaną 
od przedstawicieli władz regionu oraz osób zaan-
gażowanych w projekt dzięki czemu zrealizowa-
no tak duże przedsięwzięcie. 

Po oficjalnym przecięciu wstęgi przy bramie 
wjazdowej na zaproszonych gości oraz miesz-
kańców gminy czekał bogaty poczęstunek oraz 
ciekawy program rozrywkowy. W godzinach po-
południowych satyryk Marcin Daniec rozbawiał 
widownię do łez, a śpiewaczka operowa Joanna 
Tylkowska-Drożdż oraz piosenkarka Katarzyna 
Skrzynecka zachwycały swoimi występami aż 
do godzin wieczornych.

Przystań jachtowa w Nowym Warpnie powsta-
ła w ramach projektu „Zachodniopomorski Szlak 
Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza 
Zachodniego”. Przedsięwzięcie obejmuje za-
kresem robót łącznie 12 portów i przystani tury-
stycznych, pełniących funkcję najważniejszych 
ośrodków żeglarskich Pomorza Zachodniego. 
Zostaną one ze sobą połączone i utworzą uni-
katowy w skali kraju, ponadregionalny produkt 
turystyczny. Źródło dofinansowania Projektu: 

dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka 2007 - 2013, działanie 6.4. „In-
westycje w produkty turystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym”. Beneficjentem dofinanso-
wania Projektu jest Zachodniopomorska Regio-
nalna Organizacja Turystyczna. Koszt inwestycji 
wyniósł ok. 5,5 miliona złotych. 

Autor tekstu: Dawid Mikulski
zdjęć: Gracjan Broda

Na foto m.in.: szpalta 1, na dole - J. Tylkowska-
-Drożdż. Szpalta 2, od góry - marszałek O. Geble-
wicz, burmistrz W. Kiraga, ksiądz kanonik S. Dre-
wicz. Szpalta 3 - przecięcie wstęgi, na pierwszym 
planie, od lewej: przewodniczący Rady Powiatu 
- Z. Kropidłowski, burmistrz W. Kiraga, marsza-
łek O. Geblewicz, przewodnicząca Sejmiku - T. 
Kalina, starosta L. Guździoł i wicestarosta A. Ry-
bakiewicz. Niżej - M. Daniec i K. Skrzynecka.



Po degustacjach jury wyłoniło laureatów konkursów i tak: w Konkursie dla Amatorów łososiowa 
fantazja Pani Anity Burby oraz w Konkursie dla Restauratorów sandacz w galarecie firmy gastrono-
micznej Gabriela Giluń okazały się najsmaczniejsze oraz najbardziej estetycznie podane. Zaraz potem 
nadszedł czas na konkurs w jedzeniu pierogów na czas, do którego udziału zgłosiło się jedenastu 
uczestników. Każdy z nich miał za zadanie zjeść 10 pierogów w jak najkrótszym czasie. Na zwycięz-
ców wszystkich konkursów czekały atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. 

W czasie gdy jury oceniało potrawy, wszyscy smakosze ryby mogli nieodpłatnie skosztować po-
traw wystawionych przez restauratorów, którzy ustawili swoje stoiska na terenie biesiady. Po prawej 
stronie Alei powstał jarmark, swoje produkty oferowali wystawcy biżuterii, obwarzanków, miodów, 
zabawek i wielu innych. Oczywiście nie zabrakło wędzonego leszcza. 

Jak na każdej dobrej biesiadzie, również na Euroregionalnej Biesiadzie Rybnej - Święto Leszcza 
nie zabrakło odpowiedniej oprawy muzycznej. Jako pierwsi na scenie pojawili się więc członkowie 
zespołu El Saffron, następnie tłumy poderwała do tańca grecka grupa artystów zespołu Orfeusz, a w 
godzinach wieczornych atmosferę podgrzał Kozak System, zespół grający połączenie ukraińskiej i 
bałkańskiej muzyki. Serię estradowych występów na żywo zakończył znakomity występ skrzypaczki 
Moniki „MoNy” Wierciak, artystki z Myśliborza Wielkiego. Na wszystkich fanów zabawy z ogniem 
czekał występ zespołu Hard Fire - znanego z efektownych popisów artystycznych.

Pokaz miał miejsce na placu przy Ratuszu Miejskim. W tym roku obejrzeliśmy pokaz z dodatkową 
narracją burmistrza Nowego Warpna - członkowie zespołu odegrali historię stanowiącą kanwę legend 
o Leszczu Nowowarpieńskim. 

Uczestnicy biesiady jeszcze do wczesnych godzin rannych bawili się przy muzyce orkiestry Frama.
Autor: Dawid Mikulski Zdjęcia: Gracjan Broda
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Na zdjęciach: B. Ronin-Walknowski wręcza odznaczenie burmistrzowi Nowego Warpna. Obok - wi-
cemarszałek W. Drożdż odznacza wiceburmistrza Mirosława Tokarskiego. Niżej, z lewej - wiceburmistrz 
M. Tokarski wręcza nagrodę pani Anicie Burbie. Obok - laureatka konkursu żeglarskiego. Z prawej - od-
słonięcie tablicy ku czci kapitana Jaskuły. Na dole - artyści: „Orfeusz”, „Kozak System” i „MoNa”. 
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