
1

informator
nowowarpieńskinr 1/2015

Bezpłatny biuletyn informacyjny Gminy Nowe Warpno

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Nowe Warpno najserdeczniejsze życzenia
radosnych świąt Wielkiej Nocy składają:

Burmistrz Władysław Kiraga i Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Grochecki

Wybory sołeckie
Warnołęka

W dniu 4 marca 2015 roku odbyły 
się wybory sołtysa oraz członków do 
Rady Sołeckiej sołectwa Warnołęka. 
Sołtysem został wybrany Pan Józef 
Ławniczak. Członkami Rady Sołec-
kiej zostali:

1) Aneta Wiśniewska,
2) Anna Adamczewska,
3) Janusz Nabrzycki,
4) Mariusz Wiśniewski.

Brzózki
W dniu 10 marca 2015 roku odby-

ły się wybory sołtysa oraz członków 
do Rady Sołeckiej sołectwa Brzóz-
ki. Sołtysem została wybrana Pani 
Anna Znyk, dotychczasowa sołtys. 
Członkami Rady Sołeckiej zostali:

1) Regina Wyzuj,
2) Natalia Matuła,
3) Helena Kowalska,
4) Dariusz Znyk.

Na terenie gminy od niedawna funkcjonują 
nowe siłownie na świeżym powietrzu, których za-
daniem jest umożliwienie wszystkim, niezależnie 
od wieku i umiejętności, dostępu do atrakcyjnej 
formy aktywności fizycznej. Siłownie takie po-
wstały w Nowym Warpnie, na terenie przylega-
jącym do Wioski Żeglarskiej oraz w Warnołęce, 
przy świetlicy wiejskiej. Każda z nich została 
wyposażona w osiem różnych urządzeń, z cze-
go część oferuje dwa stanowiska do ćwiczeń. 
Powstałe sprzęty przeznaczono do ćwiczeń siło-
wych, kardio oraz do rozciągania.  Użytkownicy 
nowych siłowni mogą korzystać między innymi z 
trenażera nóg, wioślarza, narciarza i wielu innych 
wzmacniających mięśnie całego ciała, wydolność 
serca i płuc jak również poprawiające koordyna-
cję ruchową. 

Nowa infrastruktura powstała z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działa-
nia 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Umowa przyznania pomocy 
została zawarta pomiędzy Samorządem Województwa Zachodniopomorskie-
go a Gminą Nowe Warpno dnia 30 grudnia 2014 r. Wysokość przyznanej po-
mocy to ponad 48 tys. zł, co stanowi 80% kosztów budowy nowych siłowni. 
Prace wykonała firma Body Works Outdoor Fitness z siedzibą w Warszawie.

Siłownie w Nowym 
Warpnie i Warnołęce
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promenada II etap

W sobotę 21 lutego br., w Nowym Warpnie odbyło się uroczy-
ste otwarcie Wioski Żeglarskiej oraz drugiego, półkilometrowego 
odcinka promenady - ciągu spacerowego położonego na połu-
dniowym brzegu półwyspu nowowarpieńskiego. Sobotnią uro-
czystość uświetniła obecność przedstawicieli władz powiatowych, 
samorządów oraz służb mundurowych i instytucji.

- Znajdujemy się w miejscu szczególnym. W jedynym miejscu na 
świecie, gdzie stoi globus, na którym dużymi literami jest napisane 
Nowe Warpno - rozpoczął Władysław Kiraga, burmistrz Nowego 
Warpna. - To również jedyne miejsce gdzie jest wioska żeglarska. 
Zawsze staramy się być tym pierwszymi - kontynuował burmistrz.

Jak zapowiedział Władysław Kiraga, w późniejszym terminie na 
terenie Wioski Żeglarskiej staną dwie tablice upamiętniające znane-
go w Nowym Warpnie śp. Władysława Dulka Mizielińskiego, który 
przez wiele lat zajmował się młodzieżą.

- To miejsce będzie poświęcone właśnie temu człowiekowi, za to 
co zrobił dla Nowego Warpna, za to że przez wiele lat zajmował i 
opiekował się naszą młodzieżą - podkreślił Władysław Kiraga.

- Miło jest być starostą Powiatu Polickiego, gdzie w poszczegól-
nych jego gminach są tak silne osobowości, gdzie władze samorządo-
we pokazują jak cieszą się potężnym zaufaniem, ale również gdzie są 
tak skuteczni menadżerowie - komplementował Andrzej Bednarek, 
starosta Powiatu Polickiego.

Starosta policki podkreślił, jak ważne jest dzisiaj skuteczne sięga-
nie po środki z Unii Europejskiej, dzięki którym mogą powstawać 
takie miejsca jak wioska żeglarska w Nowym Warpnie.

- Pamiętam jak jeszcze kilkanaście lat temu gmina miała braki in-
frastrukturalne, jak mimo bogactwa w postaci mieszkańców musiała 
sobie radzić z codziennymi problemami - mówił A. Bednarek. - Minęło 
15 lat i chyba nikt nie ma wątpliwości, że wydarzyło się tak wiele, że 
Nowe Warpno jak i cała gmina zmieniła się nie do poznania. Panie bur-
mistrzu, szczerze panu gratuluję - podsumował starosta policki.

Następnie kierownik Działu Promocji Magdalena Zagrodzka przy-
bliżyła obecnym zakres inwestycji i źródła jej finansowania, po czym 
Władysław Kiraga wspólnie z Andrzejem Bednarkiem, Teresą Derą i 
Witoldem Królem symbolicznie przecięli wstęgę. Opening zakończył 
się występem niemieckiego zespołu szantowego z Ahlbeck "Shanty-
chor".

Skrót wykonanych prac oraz źródła finansowania projektu
„Modernizacja przystani w Nowym Warpnie poprzez stworzenie 

zaplecza infrastrukturalnego - budowę promenady (Etap II) i wioski 
żeglarskiej” projekt polegał na usprawnieniu ciągów komunikacyj-
nych prowadzących do Przystani Jachtowej oraz utworzenie Wioski 
Żeglarskiej - centrum rekreacyjno-wypoczynkowego dla żeglarzy i tu-
rystów odwiedzających przystań.

Źródło dofinansowania projektu: dotacja w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2007 - 2013, działanie 6.1 „Infrastruktura turystyczna na obsza-

rze metropolitalnym”. Prace budowlane obejmowały m.in.:
• Powstanie odcinka promenady rozpoczynającego się na wysoko-

ści ul. Reymonta i dalej o długości 500 m (ciąg pieszy) o szerokości 
3 m wraz z elementami uzupełniającymi: ławki, kosze na śmieci, la-
tarnie,

• Budowę czterech wejść i zejść szerokości 6 m z przystosowaniem 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

• Stworzenie globusa, wykonanego z tworzywa sztucznego z zala-
ną mapą świata o średnicy 1,5 m,

• Wybudowanie ściany żeglarskiej opisującej szlaki żeglarskie i hi-
storię żeglarzy,

• Stworzenie miejsca wypoczynkowego zawierającego 4 altany 
drewniane wraz z miejscem do grillowania i rozpalania ognisk,

• Budowa sanitariatów - 2 toalet publicznych,
• Stworzenie systemu monitoringu promenady, składającego się z 

12 szt. kamer,
• Stworzenie żeglarskiego placu zabaw.

Promenada - ukończenie II etapu
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promenada - kalendarium

Promenada - kalendarium budowy
Zamysł budowy promenady powstał w roku 2010, w ramach przygotowanego programu VI kadencji (2010 - 2014). Pierwszy etap został 

ukończony w roku 2013. Powstała wówczas część południowo-zachodnia, z efektowną wieżą widokową i wygodnym traktem okalającym no-
wowarpieński cypel. Uroczyste otwarcie nastąpiło 26 czerwca 2013 roku. W rok później, ósmego sierpnia 2014 roku, została oddana do użytku 
przystań jachtowa nad Jeziorem Nowowarpieńskim. Jest ona  istotną inwestycją towarzyszącą promenadzie. Opisywana na poprzednich stro-
nach uroczystość zakończenia II  etapu promenady, wraz z unikatową Wioską Żeglarską, nastąpiła 21 lutego 2015 roku. Realizacja inwestycji 
była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Funduszu Europejskiego. Na zdjęciach, od góry: uroczyste zakończenie I etapu; niżej 
- przystań jachtowa; na dole - Wioska Żeglarska.   
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aktualności

"Kaziuki"
w Brzózkach
Już po raz trzeci w marcu - miesiącu 

pamięci św. Kazimierza, w Brzózkach 
odbył się tradycyjny "Jarmark Kaziu-
kowy". W niedzielne popołudnie, 22 
marca, miejscową świetlicę wypełnili 
mieszkańcy i zaproszeni goście. Z 
ViP-ów m.in.: Starosta Policki An-
drzej Bednarek z Małżonką, 5-osobo-
wa delegacja Związku Piłsudczyków 
ze Szczecina, przewodniczący Rady 
Powiatu Cezary Arciszewski, w to-
warzystwie Burmistrza Polic Włady-
sława Diakuna, radni RM w Nowym 
Warpnie i wiele innych Dostojnych 
Osób. "Honory domu" czynił za-
stępca Burmistrza Nowego Warpna, 
Mirosław Tokarski, wspierany przez 
Magdalenę Zagrodzką i Beatę Ko-
mocką.

Spotkanie miało charakter wspólno-
towej biesiady, wypełnionej akcenta-
mi patriotycznymi - pieśniami i recyta-
cjami, wspólnym śpiewem zebranych 
(świetny konferansjer muzyczny) i 
występami dzieci z TPD (Teatrzyk 
"Leszczyki") oraz nowowarpieńskie-
go Zespołu Szkół. Istotnym punktem 
programu był - cieszący się wielkim 
powodzeniem - konkurs wypieków. 
Jury, złożone z ViP-ów, długo nie mo-
gło się zdecydować komu przyznać 
palmę pierwszeństwa. Ostatecznie, 
jednym punktem, zwyciężyła pani 
Krystyna Stramkowska. Laureatom 
nagrody i wyróżnienia wręczali: Mi-
rosław Tokarski, Stanisław Krzywicki 
i Magdalena Zagrodzka.

Imprezie patronowała gmina, a do 
jej organizacji przyczynili się: TPD 
(koło kierowane przez Joannę Łosin), 
Biblioteka, Polski Związek Renci-
stów, Emerytów i Inwalidów oraz Ze-
spół Szkół w Nowym Warpnie. Sło-
wa podziękowania należą się również 
licznym wolontariuszom - Mieszkan-
kom i Mieszkańcom Brzózek.

Było rodzinnie, ciepło, wspólno-
towo i miło. Bardzo udane spotkanie 
zakończyło się ok. godziny 18.


