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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)

Oficjalne otwarcie kolej-
nego szlaku w Nowym
Warpnie nastąpiło w mi-
nionym miesiącu. Uroczy-
stość przyciągnęła mieszka-
ńców ale też decydentów
powiatu, sejmiku. Była
wstęga, ksiądz poświęcił
nowy szlak, był też tort na
okoliczność zamknięcia in-
westycji. 

Władysław Kiraga podkre-
ślił, że to kolejny element tu-
rystycznej infrastruktury. 

– Musimy budować takie
szlaki, by nasi mieszkańcy,
goście, turyści mieli możli-

wość podziwiania naszej pię-
knej przyrody – podkreślił
burmistrz. 

Ścieżka wytyczona jest po-
między drogą powiatową
Nowe Warpno-Dobieszczyn
a granicą z Niemcami. 

Gmina pozyskała na jej
budowę z puli marszałka
kwotę około 600 tys. zł. Cał-
kowita wartość inwestycji
wyniosła 800 tys. zł. 

Teren pod ścieżkę eduka-
cyjną został wykorytowany,
wykonano odpowiednią
podbudowę. 

Nowy odcinek ścieżki ma

ponad 3 kilometry długości.
Szerokość szlaku zaprojekto-
wano na 2 metry. 

Ścieżka prowadzi po trasie
starego nasypu kolejowego.
Stanowi przedłużenie trasy
dla rowerzystów wzdłuż ul.
Polnej w Nowym Warpnie. 

– Ścieżka edukacyjna jest
jednym ze sposobów, który
umożliwia podróżowanie i
jednocześnie kontakt z przy-
rodą – dodaje burmistrz. – To
także sposób na podnie-
sienie rangi turystycznej na-
szej gminy i wykorzystanie
jej walorów turystycznych. 

Ponad trzykilometrowa ścieżka edukacyjna prowadzi do granicy z Niemcami 
PUSZCZA WKRZAŃSKA Nowy szlak już służy pieszym, rowerzystom, miłośnikom jazdy konnej. 

Na początku bm. w Sali
Kolumnowej Sejmu RP od-
była się konferencja „Zrów-
noważony rozwój społeczno-
gospodarczy jednostek
samorządu terytorialnego”,
podczas której ogłoszono
wyniki dorocznego Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Tery-
torialnego. Zwycięzcami w
swoich kategoriach są Nowe
Warpno, Kleszczów, Krynica
Morska i Warszawa. 

– To efekt pracy zbiorowej,
całego zespołu z nowowar-
pieńskiego miasteczka i za-
angażowania mieszkańców
– podkreśla Władysław Ki-
raga, burmistrz Nowego
Warpna. – To kolejne wy-
różnienie cieszy, ale i zobo-
wiązuje. Łatwiej znaleźć się
na podium, trudniej się na
nim utrzymać. Nam na razie
się udaje. Byliśmy rzeczywi-
ście w tej kadencji na ścieżce
bardzo dynamicznego roz-
woju. W nowej kadencji
będzie można spokojniej
pracować. Nowym wyzwa-
niem jest zapewnienie odpo-
wiedniej bazy edukacyjnej.
Trzeba radykalnie poprawić
warunki edukacji uczniów,
pracy nauczycieli, warunki
pracy w przedszkolu. 

Inwestycje  
Rozmach zakończonych

przedsięwzięć jest naprawdę
imponujący. Trudno się
dziwić, że samorząd znajduje
się w czołówce gmin inno-
wacyjnych, inwestujących w
infrastrukturę itd. Przypo-
mnijmy, że Nowe Warpno w
tym roku po raz drugi z rzędu
triumfuje. Przed dwoma laty
zwyciężyło w rankingu inwe-
stycyjnym Pisma Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota”
w kategorii małe miasta. 

W ubiegłym roku gmina
odebrała także statuetkę za
drugie miejsce tegoż ran-
kingu, za inwestycje w infra-
strukturę techniczną.  

Gmina właśnie kończy
ostatni etap budowy infra-

struktury turystycznej. Po-
wstaje kolejny fragment pro-
menady i wioska żeglarska. 

Najpierw zbudowana zo-
stała 330-metrowa prome-
nada z wieżą widokową na
Zalew Szczeciński i Altwarp.
Powstały też domki gastro-
nomiczne. 

Miłośnicy słonecznych i
wodnych kąpieli mają już do
dyspozycji dwie plaże od

strony Jeziora Nowowarpie-
ńskiego. Częścią promenady
są pomosty rekreacyjne i
wędkarskie na Jeziorze i Za-
toce Nowowarpieńskiej.
Ulice Kościuszki, Dworcowej
i Wojska Polskiego zyskały
nowe, estetyczne oświe-
tlenie. Zniknęła też pod
ziemią w ramach moderni-
zacji linia napowietrzna. 

Latem uruchomiony zo-

stał ośrodek żeglarski z dom-
kami letniskowymi, placem
zabaw, pomostami, na-
brzeżem, zapleczem so-
cjalnym. 

Powstały nowe trasy dla
rowerzystów, m.in. asfaltowy
szlak prowadzący wzdłuż
starego nasypu kolejowe od
ulicy Polnej aż do styku z
drogą wojewódzka nr 114.
Powstała ścieżka edukacyjna

do granicy (patrz poniżej).
Samorządowcy zmodernizo-
wali plac parkingowy przy
dawnym targowisku miej-
skim. 

Do posesji w Miroszewie
nie trzeba już się przedzierać
leśnym duktem. Zbudowano
drogę asfaltową. Zagospoda-
rowano cmentarz komu-
nalny. Zbudowano ciągi dla
pieszych. 

Alejki są oświetlone, upo-
rządkowano cały teren, przy-
gotowano nowe kwartały do
pochówków. 

Gmina zbudowała halę do
selektywnego zbierania od-
padów komunalnych. Została
wyposażona w urządzenia do
przerobu odpadów typu PET.
Zakupiono specjalistyczny sa-
mochód wraz z kontenerami
do transportu odpadów zbie-
ranych selektywnie. 

W trosce o bezpieczeń-
stwo rozbudowany został
system monitoringu. Cen-
trum mieści się w ratuszu.
System rejestruje i wyświetla
obraz z kamer rozmieszczo-
nych w mieście. Kamery cy-
frowe cechuje bardzo duża
rozdzielczość. Obraz nie-
których kamer można śle-
dzić poprzez nasz portal:
www.nowewarpno.pl. 

Najważniejszą i najkosz-
towniejszą inwestycją była
modernizacja drogi z Do-
bieszyczna do Nowego
Warpna. Gmina podjęła się

Gmina znowu najlepsza 
RANKING Nowe Warpno drugi raz z rzędu w kategorii gminy miejsko-wiejskiej zajęło I miejsce 
w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2014. 

przebudowy prawie 13-kilo-
metrowego odcinka w poro-
zumieniu ze starostwem po-
lickim. 

Inwestycja kosztowała
około 17 mln zł. Prawie po-
łowę tej kwoty starostwo
zwróci gminie. 

Droga ma kolosalne zna-
czenie dla gminy. Zapewnia
szybszy dojazd do mia-
steczka ze stolicy regionu i
całego obszaru metropoli-
talnego. 

Gospodarze liczą, iż
dzięki dobrej komunikacji
atrakcyjniejsze staną się te-
reny przeznaczone na
sprzedaż pod zabudowę tu-
rystyczno-mieszkaniową. 

Gmina przygotowała do
sprzedaży bardzo dużo
atrakcyjnych działek nad Za-
lewem, w otoczeniu Puszczy
Wkrzańskiej, w samym
Nowym Warpnie. d

Latem uruchomiony został ośrodek żeglarski z domkami letniskowymi, placem zabaw, pomostami, na-
brzeżem, zapleczem socjalnym. Poszerzył bazę turystyczno-wypoczynkową Nowego Warpna.

Burmistrz Władysław Kiraga ze statuetką i dyplomem. 

d Przygotowywany pod kierun-
kiem prof. Eugeniusza Sobczaka z
Wydziału Administracji i Nauk Spo-
łecznych Politechniki Warszawskiej,
powstaje w oparciu o analizę 16
wskaźników, obejmujących trzy ob-
szary rozwoju: gospodarczy, spo-
łeczny oraz ochrony środowiska. 
Ranking uwzględnia wszystkie
polskie miasta i gminy, a mate-
riałem źródłowym są niezależne
dane Głównego Urzędu Statystycz-
nego z tzw. Banku Danych Lokal-
nych. Wyniki rankingu odzwiercie-

dlają, w sposób wiarygodny i prze-
krojowy, rozwój polskich jedno-
stek samorządu lokalnego i wska-
zują liderów w podziale na gminy
wiejskie, miejsko-wiejskie, miej-
skie oraz miasta na prawach po-
wiatu. 
Organizatorami rankingu są: Ko-
misja Samorządu Terytorialnego i
Polityki Regionalnej, Wydział Ad-
ministracji i Nauk Społecznych Poli-
techniki Warszawskiej i Fundacja
Polskiego Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”. 

O rankingu  

Nowy odcinek ścieżki ma ponad 3 kilometry długości. Szerokość szlaku zaprojektowano na 2 metry. Ścieżka
prowadzi po trasie starego nasypu kolejowego. 
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Do przetargu ogłoszonego
przez gminę zgłosiły się dwie
firmy, policki Trans-Net oraz
szczecińska spółka TomPol.
Na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunal-
nych gmina zarezerwowała
około 417 tys. zł. Oferta po-
lickiej spółki była wyższa.
Szczecińskim TomPol zapro-
ponował kwotę 392 tys. zł. I
będzie kontynuował usługi. 

– I tę ofertę komisja kon-
kursowa wybrała – informuje
Jarosław Burba, dyrektor Za-
kładu Gospodarki Komu-
nalnej w Nowym Warpnie. 

Dyrektor nie krył zadowo-
lenia. 

– Taka kwota gwarantuje,
że nie będziemy musieli
mieszkańcom podnosić
opłat za odbiór śmieci – pod-
kreśla Jarosław Burba. Do-
daje, że z godnie z doku-
mentacją przetargową,
umowa zostanie podpisana
na 2 lata. obowiązywać
będzie od początku stycznia

przyszłego roku do końca
2016 roku. 

Mieszkańcy gminy mają
naliczane opłaty za odbiór i
wywóz śmieci w oparciu o
liczbę osób w gospodarstwie
domowym. Odpady mie-
szane są odbierane co 2 ty-
godnie, biodegradowalne –
co tydzień. 

Opłata za segregowane
odpady komunalne od
osoby wynosi 12 zł, za mie-
szane – 18 zł. 

Punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych
znajduje się przy oczysz-
czalni ścieków. Tu miesz-
kańcy mogą przywozić m.in.
szkło, papier, elementy z
tworzyw sztucznych, meta-
lowych, meble, opony, od-
pady wielkogabarytowe, ma-
teriały chemiczne, lekarstwa
itd. 

PSZOK jest czynny od po-
niedziałku do soboty, w go-
dzinach 10-14. 

Gmina pomaga najuboż-

szym. Mogą korzystać z 50-
procentowych dopłat do se-
gregacji śmieci 

Rajcy miejscy zdecydo-
wali, że gmina może dołożyć

do opłat za odbiór śmieci ro-
dzinom i osobom o najni-
ższych dochodach. 

Osoby których dochody
na członka gospodarstwa

domowego nie przekraczają
800 zł miesięcznie brutto a
w gospodarstwach jedno-
osobowych – 1200 zł brutto,
mogą uzyskać dopłatę. W ta-

kich przypadkach gmina do-
kłada połowę opłaty za od-
biór odpadów na miesz-
kańca. Zainteresowani
muszą jednak złożyć odpo-
wiednią deklarację. Dopłaty
dotyczą tylko odpadów se-
gregowanych. Segregację za-
deklarowało 90 proc. miesz-
kańców Nowego Warpna i
sołectw tej gminy. 

Z takich dopłat już skorzy-
stało ponad 150 mieszkań-
ców. d

TomPol zajmie się odpadami, gmina podpisze ze spółką umowę na dwa lata 
GOSPODARKA ODPADAMI Szczecińska firma zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie nowe Warpno. Spółka wygrała przetarg. 

Warto wiedzieć 

d Opłata za segregowane
odpady komunalne od osoby
wynosi 12 zł. 
d Opłata za mieszane odpady
komunalne wyniosi 18 zł. 
d Przy oczyszczalni ścieków w
Nowym Warnie będzie funkcjo-
nouje tzw. PSZOK (punkt selek-
tywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych). Czynny od poniedziałku
do soboty, w godzinach 10-14. 

Ustawa śmieciowa zobligowała gminy do gospodarki odpadami. Od połowy ub.r. samorządy pobierają
opłaty od mieszkańców za odbiór i wywóz śmieci. Gmina musi zadbać o odbiór śmieci, ich zagospodaro-
wanie, zapewnić pojemniki do selekcji odpadów. 

Gmina Nowe Warpno od
2011 r. wspiera finansowo
odnowę zabytkowych ka-
mienic, obiektów sakralnych,
poprawę ich wyglądu i stanu
technicznego. Taki pomysł
poparli rajcy miejscy. Oni też
decydują o tym, komu przy-
znać dotacje. 

– Właścicieli kamienic
poza strefą zabytków z kolei
wspieramy pożyczkami o
bardzo atrakcyjnym opro-
centowaniu – podkreśla Wła-
dysław Kiraga, burmistrz No-
wego Warpna. 

Taki projekt także zaak-
ceptowali radni na początku
mijającej kadencji. Właści-
ciele otrzymują pożyczki do
50 tys. zł. Na zwrot pieniędzy
mają 10 lat. Oprocentowanie
wynosi zaledwie 3 proc. w
skali roku. 

– W ten sposób popra-
wiamy estetykę miasta – wy-
jaśnia burmistrz. – Mamy
świadomość, że ludzi nie
stać, by za własne pieniądze
zmienić elewacje, wymienić
dachówkę, czy wyremon-
tować obejście. 

Zgodnie z uchwałą
rajców miasta pożyczką są

objęte wyłącznie koszty
związane z odnowieniem
zewnętrznych elewacji bu-
dynków mieszkalnych,
ociepleniem tych bu-
dynków, wymianą pokrycia
dachowego, także z wyko-
naniem nowego ogrodzenia

lub remontem istniejącego. 
Formy wsparcia zarówno

datacjami na remonty
obiektów chronionych przez
konserwatora zabytków jak
również pożyczki dla miesz-
kańców gminy, to unikatowe
programy w skali kraju. 

Burmistrz przyznaje, że
uchwały podjęte przez rad-
nych okazały się strzałem w
dziesiątkę. 

– Z dotacji na odnowę za-
bytków skorzystało 159 be-
neficjantów – kontynuuje
Władysław Kiraga. – Kwota

udzielonych dotacji od 2011
do 2014 roku wyniosła w
sumie prawie 7,7 mln zł. 

Program pożyczek wpro-
wadzono w życie w 2012
roku. Do dzisiaj z preferen-
cyjnych pożyczek skorzystało
88 rodzin lub indywidual-

nych właścicieli budynków
mieszkalnych. 

– Kwota pożyczek prze-
kroczyła już sumę 1,7 mln zł
– dodaje nasz rozmówca. –
W trakcie realizacji jest 7 ko-
lejnych na ponad 117 tys. zł. 

d

Kamienice nam wypiękniały 
ESTETYKA Gmina wspiera finansowo odnowę zabytkowych kamienic, obiektów skaralnych, udziela też pożyczek
mieszkańcom na poprawę estetyki i stanu technicznego elewacji, dachów domów i ogrodzeń. 

Odnowione kamienice i obiekty sakralne przydają miasteczku niepowtarzalnego uroku. Przyjemnie spacerować i oglądać pięknie odrestaurowane budynki.

Część budynków mieszkalnych została już wyremontowana, odnowiono dachy i elewacje. Przy niektórych domach prace jaszcze trwają. 
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Nowe Warpno powoli wyłania się 
z zaścianka. 
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– To już ostatni fragment
spacernika okalającego
półwysep Nowowarpieński –
informuje Magdalena Za-
grodzka, szefowa promocji w
gminie Nowe Warpno. –
Prace, jak widzimy na
zdjęciach są bardzo zaawan-
sowane i powinny być w tym
roku zakończone. 

Kolejny, ostatni etap bu-
dowy promenady na półwy-
spie realizuje Wrocławskie
Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Przemysłowego Nr 2
WROBIS. Zgodnie z pro-
jektem wybuduje w sumie
ponad 550 metrów prome-
nady za blisko 3,6 mln zł.
Częścią tej inwestycji jest
również wioska żeglarska. 

– Plac budowy spółka prze-
jęła przed rokiem – przypo-
mina Magdalena Zagrodzka.
– Konstrukcje promenady i
pomostów są palowane. 

Warto dodać, że są już
zbudowane wejścia na spa-
cernik dostosowane do po-
trzeb osób niepełnospraw-
nych. Znajdują się przy ul.
Jeziornej, pomiędzy ulicami
Żeromskiego a Mylną – na
wysokości wioski żeglarskiej
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. 

W tej chwili wykonawca
kończy budowę promenady,
gotowa jest konstrukcja po-
mostu. Pracownicy stawiają
szkielety altan, wykładają
plac polbrukiem. d

Promenada z wioską żeglarską 
INWESTYCJE Gmina kończy ostatni etap budowy promenady i wioski żeglarskiej od strony Jeziora Nowowarpieńskie-
go. Prace są już bardzo zaawansowane. Stoją konstrukcje obiektów, przystani, gotowe są parkingi i zejścia.

Gospodarze gminy po-
czynili bardzo dużo inwe-
stycji w infrastrukturę Pod-

grodzia, dzielnicy Nowego
Warpna. Nie zapominają
jednak o estetyce tej części

miasteczka. O wiacie kole-
jewogo dworca, ulicach,
urokliwych fontannach. 

Uroki miasteczka nad Zalewem 
WARTO ZOBACZYĆ Gmina nie tylko inwestuje w infrastrukturę, dba także o estetykę dzielnic
i sołectw. Efekty można podziwiać za dnia i w nocy.1) Budowa I etapu promenady wraz

z wieżą widokową, budowa pawi-
lonów pod usługi gastronomiczno-
handlowe, II etap w toku 
2) Renowacja zabytkowego ratusza
wraz z wieżą ratuszową 
3) Remont dróg, m.in. moderni-
zacja drogi w Podgrodziu, budowa
ronda z fontanną 
4) Przebudowa drogi powiatowej
Dobieszczyn-Nowe Warpno 
5) Budowa bezprzewodowej sieci
dostępu do Internetu 
6) Przebudowa linii napowietrznej
0,4 kV na linię kablową w centrum
Nowego Warpna 
7) Remont i przebudowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej i wodociągowej 
8) Utworzenie punktu Informacji
Turystycznej 
9) Budowa ogródków jordanow-
skich z oświetleniem i zagospoda-
rowaniem w Nowym Warpnie, War-
nołęce i Brzózkach 
10) Budowa świetlicy wiejskiej w
Warnołęce 
11) Remont świetlicy wiejskiej w
Brzózkach 
12) Rekultywacja wysypiska śmieci
w Nowym Warpnie 
13) Budowa boisk sportowych na
terenie Gminy Nowe Warpno 
14) Modernizacja jezdni i chod-
ników w strefie zabytkowej miasta 

15) Budowa remizy z Brzózkach 
16) Budowa punktu selektywnego
przerobu odpadów plastikowych
wraz z garażami i zapleczem 
17) Budowa ulicy Miroszewo 
18) Budowa przystani jachtowej
oraz zagospodarowanie terenu
przy ul. Słonecznej w Nowym
Warpnie wraz z niezbędną infra-
strukturą 
19) Przebudowa oświetlenia ulic 
20) Rozbudowa monitoringu
miasta 
21) Budowa lodowiska i kortu te-
nisowego przy ul. Wiejskiej
22) Budowa ścieżki edukacji eko-
logicznej biegnącej wzdłuż starego
nasypu kolejowego od ulicy Polnej
w Nowym Warpnie aż do granicy
polsko-niemieckiej w Rieth 
23) Budowa czterech wiat edukacji
ekologicznej w Mszczujach 
24) Remont wiaty byłego dworca
kolejowego w Podgrodziu 
25) Budowa chodnika wraz z pod-
jazdami na posesje przy ul. Szcze-
cińskiej (Karszno) 

Certyfikaty, atesty,
nagrody 
1) Sportowa Gmina 2011, 2011,
2013 za inwestycjęe w nowo-
czesną bazę sportową i rekre-
acyjną 

2) Nowowarpieński Festyn „Święto
Leszcza” został zwycięzcą plebi-
scytu pt. „Nasze Dobre z Pomorza
2012” w kategorii „produkt”. 
3) Dyplom dla gminy Nowe Warpno
za zajęcie 1. miejsca w Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego
2012 w kategorii Gminy Miejsko
Wiejskiej. 
4) I miejsce w kraju, w rankingu
Pisma Samorządu Terytorialnego
„Wspólnota” w rankingu Inwesty-
cyjnym Samorządów za lata 2009
2011 w kategorii małe miasta 
5) Dwukrotnie II miejsce w ran-
kingu Pisma Samorządu Teryto-
rialnego „Wspólnota” - wydatki sa-
morządowe na infrastrukturę
techniczną kategoria małe miasta 
w latach 2010-2012 oraz w latach
2011-2013 
6) Wyróżnienie w rankingu Euro-
pejska Gmina Europejskie Miasto
w kategorii Gmina Miejsko Wiejska 
7) Wyróżnienie w konkursie Perły
Biznesu 2013 w kategorii Osobo-
wość Biznesu 2013 dla burmistrza
Nowego Warpna Władysława Kiragi 
8) „Lider Skuteczności” dla Włady-
sława Kiragi  za największą liczbę
projektów oraz największą kwotę
dofinansowania w przeliczeniu na
jednego mieszkańca. 

Podsumowanie mijającej kadencji 
NOWE WARPNO Inwestycje, remonty i sukcesy minionych 4 lat 

Po promenadzie bez problemów będą poruszać się osoby niepełnosprawne. Parkingi są już gotowe. Powstaje pomost nad jeziorem. 

Wioska składać się będzie z 4 drewnianych altan. Zostaną zainstalowane stoły i ławy do siedzenia. Powstaje zadaszona wiata do grillowania
wraz z siedziskami w kształcie koła. 

Tak prezentuje się wieczorową porą pięknie oświetlona fontanna w centrum Podgrodzia. 



IV O atrakcjach Nowego Warpna, 
zabytkach, cyklicznych imprezach 
przeczytasz na na stronach: 
www.gs24.pl/nowewarpno 

Głos Nowego Warpna
promocja
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W mijającej kadencji sa-
morząd zrealizował w Pod-
grodziu wiele przedsięwzięć.
Zainwestował w sieć wodno-
kanalizacyjną, deszczową.
Zmodernizowane zostały
drogi dojazdowe. W samej
dzielnicy powstało rondo z
piękną, podświetlaną fon-
tanną. 

– Zakład energetyczny wy-
mieni przestarzałą sieć, po-
łoży kabel zapewniając tej
części miasta niezależne za-
silanie – podkreśla Włady-
sław Kiraga, burmistrz No-
wego Warpna. – To umożliwi
tej dzielnicy dalszy rozwój. 

Gospodarz przypomina o
wyremontowanej histo-
rycznej wiacie dworcowej. 

– To wiata dworcowego
peronu jeszcze z czasów
miasteczka dziecięcego w
Podgrodziu – wyjaśnia bur-
mistrz. – Ocaliliśmy ją od
zniszczenia. Służy różnym
biesiadnym spotkaniom,
plenerowym imprezom nad
Zalewem Szczecińskim. Za-
instalowaliśmy tu ławeczki,

stoły. Teren wokół obiektu
został zagospodarowany. 

Wspomniane Miasteczko
Dziecięce Podgrodzie zo-
stało uruchomione w lipcu
1952 roku. Pomysłodawcy
nawiązali do obozów pio-
nierskich Artek, które funk-

cjonowały w Związku Ra-
dzieckim. 

W miasteczku rządziły
dzieci. Przyjeżdżały z całego
kraju. Miały tu być kształto-
wane przez wakacje w
duchu patriotycznym, spo-
łecznym, uczyć się

współżycia i odpowiedzial-
ności. 

W miasteczku była poczta,
służba morska, dzieci miały
swój samorząd, funkcjono-
wała pod ich nadzorem ko-
lejka wąskotorowa. Wspo-
mniana wiata stała przy

peronie – jest pozostałością z
tamtych czasów. Ekspery-
ment nie wypalił dlatego po
kilku latach miasteczko przy-
brało charakter ośrodka ko-
lonijnego, potem został tu
utworzony ośrodek wycho-
wawczy. 

– Pamiętam miasteczko z
mojego dzieciństwa – wspo-
mina burmistrz. – Chcemy
jeszcze odtworzyć histo-
ryczną bramę wjazdową.
Będzie na niej dawny napis:
Miasteczko Dziecięce Pod-
grodzie”. d

Podgrodzie zmienia się 
WCZORAJ I DZIŚ Podgrodzie jest integralną częścią Nowego Warpna, choć funkcjonuje jako samodzielna dzielnica.
Gmina sporo tu inwestuje. Efekty widać gołym okiem.

Odrestaurowana wiata dworcowego peronu stoi na solidnych filarach. Służy biesiadnikom, integracyjnym imprezom. Obok historyczna brama wjazdowa – też zostanie odtworzona. 

– Ewa Dąbrowska potrafiła
w wielu osobach obudzić po-
trzebę wyrażania się pędzlem
poprzez obraz, czy przez
rzeźbę – wspomina Włady-
sław Kiraga. – Żyła zawsze
blisko natury. Organizowała
plenery w Puszczy Wkrza-
ńskiej. Hasła tych spotkań
były bardzo wymowne, cho-
ciażby tegoroczne: „A ptaki w
puszczy wiecznie śpiewają”.
Zachwycała się przyrodą,
otoczeniem naszego mia-
steczka. 

Burmistrz przyznaje, że
dzięki Jej inwencji i zaanga-
żowaniu ślady dorocznych
plenerów artystycznych po-
zostaną na zawsze w postaci
szkiców, obrazów, rzeźb. 

– Za Jej sprawą przez Nowe
Warpno przewinęło się
mnóstwo artystów z całej Eu-
ropy – podkreśla Władysław
Kiraga. – Była inicjatorką
wielu wydarzeń kulturalnych,
wernisaży. 

To właśnie Ewa Dąbrowska
zainicjowała doroczne spo-
tkania. Międzynarodowy
Plener Malarski na trwałe
wpisał się do kalendarza im-
prez kulturalnych Nowego
Warpna. Artyści przyjeżdżali
tu chętnie, klimat Nowego
Warpna, pałacyku nad je-
ziorem pobudzał ich twórczą
wenę. Wiele dzieł poprzed-
nich plenerów, rzeźb zdobi
przypałacowy ogród –
miejsce, w którym chętnie
oddawali się swojej arty-
stycznej pasji. 

Od lat wsłuchiwaliśmy się
w ten międzynarodowy, arty-
styczny dialog. Przygląda-
liśmy się ich pracy, opisywa-
liśmy bardzo inspirujące

spotkania niezwykle cieka-
wych ludzi. Co roku za Jej
sprawą Nowe Warpno gościło
po kilkudziesięciu artystów:
malarzy, rzeźbiarzy, pla-
styków, ceramików, fotogra-
fików. Przyjeżdżali z Holandii,
Niemiec, a wśród nich wielu
naszych rodzimych twórców. 

Teren wokół pałacu, nad
Jeziorem Nowowarpieńskim,
garaże artyści zamieniali w
pracownie. 

– Inspirujemy się moty-
wami Nowego Warpna,
okolic, otoczenia pałacu, oko-
licznej przyrody – podkreślała
w jednej z rozmów Ewa
Dąbrowska. – Chętnie wyko-
rzystywanym tematem jest
zabytkowy, ratusz miejski o
szachulcowej zabudowie,
uliczki Nowego Warpna, ota-
czająca nas Puszcza Wkrzań-
ska, jezioro. 

Głosu Ewy Dąbrowskiej już

nie usłyszymy. Odeszła po 
ciężkiej chorobie. Ale będzie
nadal przemawiać językiem
swoich obrazów, swojej
sztuki, językiem ludzi, którzy
zachowują Ją w swojej pa-
mięci. 

Tegoroczny czwarty mi-

ędzynarodowy plener inter-
dyscyplinarny, okazał się
ostatnim, który zorganizo-
wała prezeska Niezależnego
Europejskiego Stowarzy-
szenia Twórców „Nest-Art”.
Zawsze skromna, wdzięczna
gospodarzom gminy Nowe
Warpno za możliwość orga-
nizacji spotkań artystów. Za-
pobiegliwa – na ostatni
plener np. udało się stowa-

rzyszeniu pozyskać finan-
sowe wsparcie warszawskiej
Fundacji Współpracy Polsko-
Niemieckiej. 

Warto wspomnieć, że pre-
ludium tegorocznego ple-
neru stanowiła wystawa wła-
śnie Jej prac oraz Matthiasa
Schillinga. Obrazy i grafiki
podziwialiśmy w pałacu
latem. 

d

Jeden z obrazów Ewy Dąbrowskiej. 

Ewa Dąbrowska urodziła się w 1965 roku w Szczecinie. Absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (1997). W swojej twórczości zaj-
mowała się głównie malarstwem, zgłębiając też chętnie inne dziedziny
sztuki. Założycielka Galerii OBOK (1998,) koordynującej europejską wy-
mianę artystów i promującej środowiska twórcze. Od 2009 prezeska
Niezależnego Europejskiego Stowarzyszenia NEST-ART – centrum
współpracy z europejskimi ugrupowaniami artystycznymi w urokliwym
pałacu w Karsznie (Nowe Warpno). Organizatorka licznych interdyscy-
plinarnych projektów europejskich, plenerów artystycznych oraz wielu
międzynarodowych wystaw. 
W ostatnich latach w Nowym Warpnie prowadziła Europejski dialog
– cykl: „Ogrody sztuki”, „Strefa Sztuki”, „Drogowskazy sztuki”, „A ptaki
w puszczy wiecznie śpiewają” – Galeria Pałacowa – Karszno Nowe
Warpno. 

,Kontakty z arty-
stami i praca z
nimi to cztery wy-
miary przestrzeni.
Czwarty, najwa-
żniejszy wymiar
psychologiczny,
zawiera wiele,
wciąż jeszcze od-
krywanych po-
kładów inspiracji i
pretekstów. Są to
przede wszystkim
ludzie i miejsca,
którym ulotność
nadaje rangę ta-
jemnicy. Są to
chwile stwarza-
jące możliwość
obcowania z na-
turą i jej nieokre-
ślonością
– Ewa Dąbrowska

Odeszła od nas artystka, animatorka kultury Ewa Dąbrowska 
PODZWONNE – Była osobą, która tchnęła w Nowe Warpno ducha kultury, słowa, obrazu – wspomina burmistrz Władysław Kiraga. 


