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G ospodarze Nowego
Warpna od dłuższego
czasu przygotowują

się do realizacji największej
inwestycji w historii gminy –
budowy Edukacyjnego Cen-
trum Nowego Warpna. Po-
woli zbliżamy się do realizacji
tego przedsięwzięcia. 

– Firma Architektoniczna
Fiuk do końca czerwca ma
przekazać pełną dokumen-
tację z pozwoleniem na bu-
dowę – informuje Władysław
Kiraga, burmistrz Nowego
Warpna. – W lipcu chcieli-
byśmy ogłosić przetarg na wy-
konawcę. Jeśli nie będzie żad-
nych przeszkód, to w sierpniu
będzie można przekazać plac
budowy. Plan jest ambitny. In-
augurację roku szkolnego
2015/2016 chcielibyśmy zor-
ganizować już w nowym cen-
trum edukacyjnym. 

Burmistrz przyznaje, że
inwestycja jest ogromnym
wyzwaniem finansowym.
Koszt budowy centrum to
około 25 mln zł. 

– Część pokryjemy z kasy
gminy, ale będziemy także
zabiegać o fundusze ze-
wnętrzne – deklaruje bur-
mistrz. 

W ubiegłym roku kon-
cepcję centrum analizowali
radni. 

Droga do centrum była
naprawdę daleka. Ale przy-
spieszenie nastąpiło, kiedy w
2012 r. burmistrz ze stowa-
rzyszeniem Harbour and
River (H&R) i Zachodniopo-
morskim Uniwersytetem
Technologicznym zorgani-
zował warsztaty architekto-
niczne. Zaprosił studentów
do malowniczej gminy nad
Zalewem. 

– Młodzi ludzie przez ty-
dzień tworzyli projekt cen-

trum, o którego budowie my-
śleliśmy od dawna – wspo-
mina Władysław Kiraga. –
Miasto bowiem potrzebuje
takiego centrum. Ma pełnić
wiele funkcji: kulturo-
twórcze, integracyjne, edu-
kacyjne. Od młodych ludzi
oczekiwałem burzy mózgów
i ciekawych pomysłów. Nie
zawiedliśmy się. 

Studenci przemierzyli
Nowe Warpno wzdłuż i
wszerz po czym zabrali się
do pracy. Efektem były 3 kon-
cepcje. 

Pierwsza z grup zainspiro-
wana szachulcową zabu-
dową miasteczka zapropo-
nowała bryły łączone
przeszklonymi holami. Po-
mieszczenia otworzyła na
wodę. Druga grupa skupiła
się na otwartym charakterze
centrum edukacyjnego. Za-
proponowała przestrzeń pry-
watną dla każdej z grup wie-
kowych, jak i dużą strefę
wspólną. Centralna część

bryły została przeszklona.
Autorzy trzeciej koncepcji
poszli w kierunku kompleksu
opartego na centrum edu-
kacji żeglarskiej. Istotnym
elementem stał się pomost i
molo. 

Te koncepcje stały się
punktem odniesienia wersji
ostatecznej. Kompleks two-
rzyć będą segmenty prze-
szklone, nawiązujące do
konstrukcji szachulcowych
ścian ratusza. 

Funkcje edukacyjne
(przedszkole, gimnazjum,
szkoła podstawowa) zapro-
ponowane zostały na pierw-
szej kondygnacji, z możliwo-
ścią bezpośredniego dostępu
do boisk. 

Przedszkole, szkołę pod-
stawową i gimnazjum, po-
łączy wspólny hol. 

Koncepcja obejmuje też
wspólną część rekreacyjną.
Boiska mają czytelny podział
na kategorie wiekowe odpo-
wiadające poszczególnym

grupom dzieci i uczniów. Po-
dobnie jest z placami zabaw. 

Usytuowanie hali spor-
towej w środkowej części
obiektu ma podkreślać
ważną rolę sportu w procesie

edukacji. Możliwość
otwarcia hali do wnętrza
holu pozwoli też wykorzy-
stywać przestrzeń do
różnego rodzaju imprez. 

Centrum, które ma po-

wstać, prócz wspomnianych
celów ma też promować
Nowe Warpno, zachęcać do
zamieszkania tutaj, budować
lokalną tożsamość – pod-
kreśla burmistrz. d

Edukacyjne centrum 
ma ruszyć w 2015 roku 
OŚWIATA W czerwcu powinno być pozwolenie na budowę, w lipcu - przetarg na wykonawcę, w
sierpniu -przekazanie placu budowy. We wrześni 2015 roku inauguracja. Takie są plany. 
Piotr Jasina 
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Ważne adresy
i telefony 
d Urząd Gminy Nowe
Warpno 
pl. Zwycięstwa 1 
72-022 Nowe Warpno 
tel. 091 3129660, 
fax. 091 3129713 
e-mail: 
urzad@nowewarpno.pl 
www.nowewarpno.pl 

d Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Nowym
Warpnie 
tel. 091 3129641 
fax. 091 3129696

d Ośrodek Pomocy 
Społecznej
tel. 091 3129055 
fax. 091 3129055

d pracownicy socjalni 
– tel. 091 3129706 

d Zespół Szkół w Nowym
Warpnie 
tel. 091 3129651 

d Przedszkole „Złota
Rybka”
tel. 091 31-29-668 

(PIT)

Bryła centrum ma współgrać z otoczeniem, przyrodą, w którą wkomponowane jest miasteczko.

Usytuowanie hali sportowej w środkowej części obiektu ma podkreślać ważną rolę sportu w procesie
edukacji. 

Edukacyjne centrum pełnić ma wiele funkcji: ma edukować ale i promować Nowe Warpno, zachęcać do zamieszkania tutaj, budować lokalną
tożsamość 



Ścieżka będzie wytyczona
pomiędzy drogą powiatową
Nowe Warpno-Dobieszczyn
a granicą z Niemcami. 

– Udało nam się pozyskać z
puli marszałka kwotę około
600 tys. zł – informuje Mag-
dalena Zagrodzka, kierownik
promocji gminy Nowe
Warpno. – Całkowita wartość
inwestycji wyniesie 800 tys. zł. 

Planowany nowy odcinek
ścieżki będzie miał ponad 3
kilometry długości. Szero-
kośc szlaku zaprojektowano
na 2 m. 

– Ścieżka będzie prze-
biegać po trasie starego na-
sypu kolejowego – dodaje
Zagrodzka. – Połączy się z
wybudowaną trasą dla rowe-
rzystów w Nowym Warpnie,
wzdłuż ul. Polnej. 

O pieniądze gmina nie
musi się martwić. Włodarze
nowego Warpna podpisali
już bowiem umowę o dofi-
nansowaniu. Parafował ją wi-
zytujący w Nowym Warpnie

Andrzej Jakubowski, wice-
marszałek zachodniopo-
morski. 

Marszałek nie ukrywał, że
z podziwem śledzi aktyw-
ność samorządu i realizację
kolejnych inwestycji. 

– Efekt jest taki, że Nowe
Warpno jest wyjątkową miej-
scowością na mapie woje-
wództwa zachodniopomor-
skiego – podkreślił. 

Ścieżka edukacyjna jest
jednym ze sposobów, który
umożliwia podróżowanie i
jednocześnie kontakt z przy-
rodą – podkreśla Władysław
Kiraga, burmistrz Nowego
Warpna. – To także sposób
na podniesienie rangi tury-
stycznej naszej gminy i wy-
korzystanie jej walorów tu-
rystycznych. 

(PIT)

II Więcej informacji dotyczących inwestycji,
imprez i atrakcji gminy Nowe Warpno 
znajdziesz na naszym portalu 
www.gs24.pl/police 
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Dla żeglarzy mamy dobrą
wiadomość. W tym sezonie
będą mieli do dyspozycji ko-
lejną, bardzo ładną ale i funk-
cjonalną marinę, z plażą i
wioską żeglarską. 

Powstaje w ramach Za-
chodniopomorskiego Szlaku
Żeglarskiego. 

Po raz kolejny zrobiliśmy
rekonesans po budowie przy
ul. Słonecznej. Prace sukce-
sywnie postępują.

Aż trudno uwierzyć, że
jeszcze przed rokiem były tu
stare nabrzeża, zdewasto-
wane pomosty, walące się
domki kempingowe. W ich
miejsce stanęły nowe. 

Prace podzieliły między
sobą dwie firmy wyłonione
w przetargu. Wrocaławskie
Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Przemysłowego nr 2
Wrobis zbudowało dalszą
część promenady, zmoder-
nizowało nabrzeża. 

Powstały nowe fragmenty
kei, slip do spuszczania na
wodę i wciągania na ląd jed-

nostek. Pojawiły się este-
tyczne i funkcjonalne ele-
menty małej architektury.
Promenada przy kempingu
jest oświetlona. 

Tu, gdzie były niedawno
chaszcze, powstała piękna
plaża, druga - na Jeziorze No-
wowarpieńskim. Część ma-
riny dla jachtów wydzielą po-
mosty. 

Szczecińska firma Sanbud
zagospodarowuje obszar
dawnego kempingu. Buduje
infrastrukturę, domki kem-
pingowe. Tu praca wre. 

Domki stoją. Część jest
izolowana, w części trwają
prace wykończeniowe. Po-
wstają też obiekty zaplecza
socjalnego, biurowe. Do dys-
pozycji będzie wiata rekre-
acyjna, miejsca grillowania,
plac zabaw. 

Teren kempingu przy ul.
Słonecznej uzbrojono we
wszystkie media. Wioska że-
glarska będzie skomuniko-
wana z resztą półwyspu
oświetlonymi drogami. 

Koszt budowy przystani i
wioski żeglarskiej wyniesie
blisko 8 mln zł. d

Wioska żeglarska rośnie 
REKREACJA Zrobiliśmy rekonesans po budowie przystani i wioski żeglarskiej w Nowym Warpnie. Nabrzeża
i promenada są już gotowe. Rosną domki i obiekty socjalne kempingu. 

Promenada, nabrzeża, slip są gotowe. Także druga plaża na półwyspie od strony Jeziora Nowowarpieńskiego. Tylko czekać na początek sezonu.
Przy kei będzie mogło jednocześnie cumować nawet 8 jednostek o długości do 6 m. Fot. Piotr Jasina

Domki kempingowe już wszystkie stoją. Izolowane są ściany i prowadzone prace wewnątrz. Na placu przed domkami są miejsca dla przyczep w pełni uzbrojone w media. Fot. Piotr Jasina 

MAN zastąpił bardzo wysłużonego Stara 240.

Ochotnicy doczekali się
samochodu do remizy. 

– Mieliśmy 2 samochody,
stara 240 i małego merce-
desa. Właśnie star został wy-
mieniony na MAN-a – infor-
muje Zbigniew
Andrzejewski, prezes OSP
Brzózki, liczącej 25 ochot-
ników. 

Remizę strażacką ofi-
cjalnie odebrano pod koniec
ubiegłego roku. Gmina do-
stosowała do tej funkcji starą
przepompownię w Brzóz-
kach. Zakład Ogólnobudow-
lany z Myśliborza wykonał
pracę za prawie 600 tys. zł. 

Strażacy z OSP Brzózki
teraz mają komfortowe wa-

runki. W budynku są szatnie,
pomieszczenia na sprzęt,
dwa stanowiska na pojazdy. 

Obiekt posiada także świe-
tlicę z zapleczem socjalnym,
dobrze wyposażoną
kuchnią. Można organi-
zować tutaj różne spotkania
integracyjne. 

(PIT)

Powstała nowa remiza, jest nowy wóz  
BRZÓZKI W nowej remizie strażacy mają już wyposażonego MAN-a. 

Ścieżka przebiegać będzie starym nasypem, w tej chwili jeszcze
pokrytym gąszczem krzaków. Fot. Piotr Jasina

Po nasypie kolejowym rowerami 
TURYSTYKA Gmina wybuduje ścieżkę edukacji ekologicznej do granicy. 
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Nowe Warpno powoli wyłania się 
z zaścianka. 
Więcej przeczytasz na: 
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– Punkt selektywnej zbió-
rki odpadów komunalnych
działa przy oczyszczalni
ścieków w Nowym Warpnie –
przypomina wiceburmistrz
Mirosław Tokarski. – Tu
mieszkańcy codziennie
mogą przywozić m.in. szkło,
papier, elementy z tworzyw
sztucznych, metalowych,
meble, opony, odpady wiel-
kogabarytowe, materiały
chemiczne, przetermino-
wane lekarstwa itd. 

Tzw. PSZOK czynny jest od
poniedziałku do piątku, w
godzinach 10-14. 

Nasz rozmówca dodaje, że
dwa razy w roku gmina
będzie uruchamiać Mobilny
Punkt Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunal-
nych. 

– Samochód będzie od-
bierał odpady o nietypowych
gabarytach itd. spod domów
mieszkańców, będą musieli
je tylko wystawić w dostępne
miejsce – wyjaśnia Tokarski. –
W kwietniu będziemy je od-
bierać najprawdopodobniej
24 kwietnia, ale jeszcze po-

twierdzimy mieszkańcom
gminy tę datę. Drugą akcję
zaplanowaliśmy we wrze-
śniu. 

Warto dodać, że gmina
wybudowała w ubiegłym
roku halę, w której jest zlo-
kalizowany punkt selektyw-
nego przerobu odpadów pla-
stikowych. W ramach
projektu powstały także ga-
raże i zaplecze socjalne. In-
westycja realizowana była
właśnie przy wspomnianej
oczyszczalni ścieków. Gmina
wyłożyła na ten cel prawie 1,7
mln zł. 

Przypomnijmy, że radni
Nowego Warpna przyjęli me-
todę naliczania opłat za od-
biór i wywóz śmieci w
oparciu o liczbę osób w go-
spodarstwie domowym. 

Opłata za segregowane
odpady komunalne od
osoby wynosi 12 zł. – infor-
muje Jarosław Burba, dy-
rektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Nowym
Warpnie. – Opłata za mie-

szane odpady komunalne
wynosi 18 zł. 

Przypomnijmy, że tzw.
ustawa śmieciowa zobligo-
wała gminy do gospodarki
odpadami. Od 1 lipca ub.r.
samorządy pobierają opłaty
od mieszkańców za odbiór i
wywóz śmieci. Gminy też
decydują, kto w ich imieniu
odbiera odpady i gdzie są
wożone. 

d

PSZOK mobilny w kwietniu  
ODPADY Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy oczyszczalni codziennie można przewozić niety-
powe odpady. Dwa razy w roku gmina będzie je zabierać spod domów. 

Zimą jest lodowisko,
latem gramy w tenisa 
NOWE WARPNO Kort tenisowy już prawie gotowy. 

Jeszcze podczas ferii zi-
mowych młodzież, dzieci i
dorośli od rana do wieczora
korzystali z nowego lodo-
wiska przy ul. Wiejskiej. Mi-
łośnicy jazdy na łyżwach z
Nowego Warpna i okolic nie
musieli korzystać z zamarz-
niętych oczek czy ryzykować
jazdę po tafli jeziora – na
którym lód zawsze może się
załamać. 

Mamy wiosnę. Tempera-
tura już nie pozwala na sza-
leństwo na łyżwach. Obiekt
został jednak zaprojekto-
wany, tak by służył mieszka-
ńcom zimą i latem. Teraz lo-
dowisko zastąpił kort
tenisowy. Jak tylko zrobi się
cieplej, będzie można tu
miło i w ruchu spędzać
wolny czas. 

Przypomnijmy, że zada-

szony obiekt przy ulicy Wiej-
skiej w Nowym Warpnie wy-
konała firma Hefal Serwis z
Wodzisławia Śląskiego.

Były problemy z ter-
minem zakończenia inwe-
stycji, ale ostatecznie od-
bioru dokonano na początku
tego roku. 

– Nawet krótki okres funk-
cjonowania lodowiska po-
twierdził, że takie obiekty są
potrzebne – mówi Magda-
lena Zagrodzka, kierownik
promocji w gminie Nowe
Warpno. – Zainteresowanie
było duże. Jesteśmy przeko-
nani, że z kortów tenisowych
społeczność lokalna będzie
korzystać równie chętnie. O
terminie uruchomienia
kortów poinformujemy
wszystkich mieszkańców. 

(PIT)

W nowym obiekcie trzeba jeszcze tylko zainstalować słupki i siatkę,
i można grać. Fot. Piotr Jasina

Pod koniec ubiegłego roku
w Mszczujach nieopodal
Brzózek, w sercu Puszczy
Wkrzańskiej gmina oddała
do użytku domki edukacji
ekologicznej i przyrodniczej.
Wykonawcą był Zakład Usług
Handlowo-Budowlanych
Krzysztofa Soroko z Trze-
bieży. Inwestycja kosztowała
34 tys. zł. 

Postawiono 4 domki. W
części podziemnej zostały
wykonane z drewna dębo-
wego. Pozostała część kon-
strukcji jest już z drewna so-
snowego. Projekt objął także
dębowe stoły i siedziska. Jest
miejsce do grillowania i pa-
lenia ogniska. 

Odwiedziliśmy to miejsce.
Jest bardzo urokliwe. Eduka-
cyjne wiaty wyposażono w
tablice informujące m.in. o
zwierzynie, która występuje
w puszczy. 

– Z domków korzystać
mogą wszyscy, ale przede
wszystkim budowaliśmy je z
myślą o naszej młodzieży,
uczniach – podkreśla Włady-
sław Kiraga, burmistrz No-
wego Warpna. – Zależy nam,
by ci młodzi ludzie wiedzieli,
jakie naturalne bogactwa
kryje puszcza, co w niej żyje.
Mają ten przywilej, że nie
musza się tego dowiadywać z
książek. Mogą pod okiem
nadleśniczego, także
współpracujących z nami
członków Koła Myśliwskiego
Bór penetrować puszczę, po-
znawać jej bogactwa. To
świetny sposób zdobywania
wiedzy i poznawania swojej
Małej Ojczyzny. 

Burmistrz dodaje, że my-
śliwi także doglądają eduka-
cyjnej wioski, pełnią rolę go-
spodarza na miejscu, dbają o
domki. (PIT)

Pokazują bogactwo puszczy w terenie 
MSZCZUJE Gmina wybudowała w sercu puszczy domki edukacji ekologicznej i przyrodniczej. 

Edukacyjne domki w Mszczujach. Fot. Piotr Jasina

Drewniane wiaty opatrzone są tablicami informacyjnymi. Fot. Piotr Jasina

Przy oczyszczalni ścieków powstał punkt selektywnego przerobu od-
padów plastikowych. Są tu także garaże i zaplecze socjalne. Tutaj też
funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw.
PSZOK. Fot. Piotr Jasina

Na terenie całej gminy znajdują się pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci. Fot. Piotr Jasina



IV O atrakcjach Nowego Warpna, 
zabytkach, cyklicznych imprezach
przeczytasz na na stronach: 
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Kalejdoskop 

Konkurs wiedzy
pożarniczej 
Z okazji XV-lecia KP Państwowej Straży Pożarnej w Policach w po-
wiecie zaplanowano szereg imprez, m.in. turniej wiedzy pożarni-
czej, konkurs plastyczny dla młodzieży, dzień otwarty komendy oraz
powiatowe obchody Dnia Strażaka. 
W Nowym Warpnie eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się w tu-
tejszym Zespole Szkół. Komisję tworzyły: dyrektor szkoły Stanisława
Ryszewska, pedagog Jolanta Gotfryd oraz nauczycielka Beata Ko-
mocka. Laureaci gminnego etapu konkursu wezmą udział w elimi-
nacjach powiatowych, które odbędą się 31 marca w Policach. 

Przecięli już wstęgę,
ścieżka rowerowa otwarta 
Przed tygodniem na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego oraz
Podgrodzia oficjalnie otwarto nowy szlak rowerowy w Nowym
Warpnie. 
Asfaltowa ścieżka biegnie od ul. Polnej do ul. Szczecińskiej.
To kolejny element turystycznej infrastruktury podnoszący atrak-
cyjność miasteczka i gminy. 
Wśród gości przecinających wstęgę byli m.in.: Wojciech Drożdż, wi-
cemarszałek zachodniopomorski, starosta policki Leszek Guździoł,
także Beata Najmrodzka reprezentująca firmę PHU Sanbud (wyko-
nawcę). Funkcję gospodarza sprawował Władysław Kiraga, bur-
mistrz Nowego Warpna. W uroczystym otwarciu rowerowego szlaku
uczestniczyły też dzieci Zespołu Szkół w Nowym Warpnie. Wszystkie
otrzymały odblaskowe opaski zwiększające bezpieczeństwo na
drodze i ścieżkach rowerowych. 
Asfaltowa ścieżka powstała w ramach projektu finansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kosztowała 850 tys. zł. 

Ratusz w marcowej krasie 
Ratusz miejski w Nowym Warpnie w słoneczny dzień prezentuje się
bardzo okazale. Najcenniejszy i bardzo zadbany zabytek przyciąga
turystów. Ich uwagę zwraca też artysta Hartig, który niezłomnie
maluje na placu przed ratuszem. 

Od lat 1 maja mieszkańcy
nowego Warpna i przygra-
nicznego Rieth świętują
razem. Spotkania organizują
na zmianę. W tym roku go-
spodarzami będą włodarze
Nowego Warpna. Polsko-
Niemiecki Festyn Graniczny
rozpocznie się o godzinie 10.
Wystąpią m.in.: MoNa – Mo-
nika Wierciak , młodzież i
dzieci z Zespołu Szkół w
Nowym Warpnie, niemiecki
Zespół Oldie Kings i mło-
dzież z Greifswaldu. 

Będą gry, zabawy dla
dzieci i młodzieży, wystawa
malarska, dobre jedzenie i...
ładna pogoda. (PIT) 

Polsko-niemiecki festyn graniczny po naszej stronie 
INTEGRACJA W tym roku festyn pierwszego maja mieszkańcy pogranicza będą świętować w Nowym Warpnie. 

Festyn na trwałe wpisał się w kalendarz imprez pogranicza. 

Piotr Jasina 

piotr.jasina@mediaregionalne.pl 

Tylko w ubiegłym roku
gmina przeznaczyła na in-
westycje ponad 36 mln zł.
Rozmach zakończonych
przedsięwzięć jest imponu-
jący. Samorząd znajduje się
w czołówce gmin innowacyj-
nych kraju, inwestujących w
infrastrukturę itd. Przed
dwoma laty Nowe Warpno
zwyciężyło w rankingu inwe-
stycyjnym Pisma Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota”
w kategorii małe miasta. W
ubiegłym roku gmina ode-
brała statuetkę za drugie
miejsce tegoż rankingu, za
inwestycje w infrastrukturę
techniczną. 

W ubiegłym roku powstała
330-metrowa promenada z
wieżą widokową na Zalew
Szczeciński i Altwarp. Po-
wstały punkty gastrono-
miczne, elementy małej ar-
chitektury, bulwar. 

Miłośnicy słonecznych i
wodnych kąpieli w mi-
nionym sezonie mieli już do
dyspozycji plażę od strony

Jeziora Nowowarpieńskiego.
W tym roku jest już druga
plaża nad jeziorem. 

Promenadę uzupełniły
pomosty rekreacyjne i węd-
karskie. Ulice Kościuszki,
Dworcowej i Wojska Pol-
skiego zyskały nowe, este-
tyczne oświetlenie. Zniknęła
też pod ziemią, w ramach
modernizacji, linia napo-
wietrzna. Powstały nowe
trasy dla rowerzystów (patrz:
kalejdoskop). 

Przy ul. Dworcowej samo-
rządowcy zmodernizowali
plac parkingowy. To teren
przy dawnym targowisku
miejskim. Powstały tu 72
miejsca dla samochodów.
Plac wyłożono polbrukiem.
Są nowe dojazdy, chodniki.
Parking jest potrzebny
zwłaszcza w weekendy, kiedy
organizowane są cykliczne
bądź okolicznościowe im-
prezy. 

Do posesji w Miroszewie
zbudowano drogę asfaltową.
Zagospodarowany został
również cmentarz komu-
nalny. Zbudowano ciągi dla
pieszych, wyłożono je po-

lbrukiem. Alejki są oświe-
tlone, uporządkowano cały
teren, przygotowano nowe
kwartały do pochówków. 

Gmina zbudowała także
halę między innymi do se-
lektywnego zbierania od-
padów komunalnych. Zo-
stała wyposażona w
urządzenia do przerobu od-
padów typu PET. Zakupiono
również specjalistyczny sa-
mochód ciężarowy wraz z
kontenerami do transportu
odpadów zbieranych selek-
tywnie. 

Samorządowcy nie zapo-
mnieli też o bezpiecze-
ństwie. Rozbudowany został
system monitoringu. Cen-
trum mieści się w ratuszu.
System rejestruje i wyświetla
obraz z kamer rozmieszczo-
nych w mieście. Częścią sys-
temu jest nowoczesne opro-
gramowanie. Kamery
cyfrowe cechuje bardzo
duża rozdzielczość. Wyposa-
żone w przetworniki o
bardzo wysokiej czułości
mogą pracować przy słabym
oświetleniu. Obraz nie-
których kamer można śle-

dzić poprzez portal:
www.nowewarpno.pl. 

Najważniejszą i najkosz-
towniejszą inwestycją była
modernizacja drogi z Dobie-
szyczna do Nowego Warpna.
Gmina podjęła się przebu-
dowy prawie 13-kilometro-
wego odcinka w porozu-
mieniu ze starostwem
polickim. Przejęła drogę od
powiatu w zarząd. Inwestycja
kosztowała około 17 mln zł.
Prawie połowę tej kwoty sta-
rostwo zwróci w później-
szym okresie. 

Droga ma kolosalne zna-
czenie dla gminy. Zapewnia
szybszy dojazd do urokli-
wego miasteczka ze stolicy
regionu i całego obszaru me-
tropolitalnego. Gospodarze
liczą, iż dzięki dobrej komu-
nikacji atrakcyjniejsze staną
się tereny przeznaczone na
sprzedaż pod zabudowę tu-
rystyczno-mieszkaniową. 

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

Czas inwestycji  
MAŁA OJCZYZNA Nowe Warpno wypiękniało, kamieniczki zmieniają wygląd,
zmodernizowano wiele ulic. Powstały drogi, promenady, obiekty sportowe. 

Droga z Dobieszczyna do Nowego Warpna to najważniejsza z inwestycji zakończonych w mijającej kadencji. 
– To droga do przyszłości i rozwoju naszej Małej Ojczyzny – podkreślają włodarze gminy. 


