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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
wyniesie 800 tys. zł. 

Teren pod ścieżkę eduka-
cyjną został już wykoryto-
wany i obecnie trwa wyko-
nywanie podbudowy. 

Nowy odcinek ścieżki

będzie miał ponad 3 kilo-
metry długości. Szerokość
szlaku zaprojektowano na 2
metry. 

Ścieżka prowadzić będzie
po trasie starego nasypu ko-
lejowego. Będzie stanowić
przedłużenie trasy dla rowe-
rzystów wzdłuż ul. Polnej w
Nowym Warpnie. 

Ścieżka edukacyjna jest
jednym ze sposobów, który
umożliwia podróżowanie i
jednocześnie kontakt z przy-

rodą - podkreślają włodarze
Nowego Warpna. - To także
sposób na podniesienie
rangi turystycznej naszej
gminy i wykorzystanie jej
walorów turystycznych. 

Jak wspominaliśmy, pieni-
ądze na inwestycję już są.
Umowę o dofinansowaniu
parafował wicemarszałek za-
chodniopomorski Andrzej
Jakubowski podczas jednej z
wizyt w miasteczku. 

(PIT) 

Rowerami będzie można jeździć 
po starym nasypie kolejowym 
TURYSTYKA Gmina buduje ścieżkę edukacji ekologicznej do granicy. 

Edukacyjne Centrum
będzie największą inwestycją
w historii Nowego Warpna.
Gospodarze gminy przygo-
towują się do tego przedsię-
wzięcia od dłuższego czasu. 

Firma Architektoniczna
Fiuk przygotowała pełną do-
kumentację. Inwestor czeka
na pozwolenie na budowę. 

- Liczymy, że w tym roku
uda nam się wyłonić wyko-
nawcę i przekazać plac bu-
dowy - mówi Władysław Ki-
raga, burmistrz Nowego
Warpna. 

Pierwotnie planowano in-
augurację roku szkolnego
2015/2016 już w nowym cen-
trum edukacyjnym. Przedsi-
ęwzięcie jest jednak
ogromnym wyzwaniem fi-
nansowym. Gospodarze
przyznają, że pośpiech nie
jest wskazany. Chodzi o in-
westycję, której koszt szaco-
wany jest na około 25 mln zł. 

Gmina liczy, że część pie-
niędzy uda się pozyskać z
funduszy zewnętrznych. 

Koncepcja centrum ro-
dziła się w wielu głowach. W
2012 r. burmistrz ze stowa-

rzyszeniem Harbour and
River (H&R) i Zachodniopo-
morskim Uniwersytetem
Technologicznym zorgani-
zował warsztaty architekto-
niczne. Zaprosił studentów.
Młodzi ludzie przez tydzień
tworzyli projekt centrum,
które ma pełnić wiele funkcji:
kulturotwórcze, integracyjne,
edukacyjne. 

Studenci przemierzyli
Nowe Warpno wzdłuż i
wszerz po czym zabrali się
do pracy. Efektem były 3 kon-
cepcje, które stały się
punktem odniesienia wersji
ostatecznej. 

Kompleks tworzyć będą
segmenty przeszklone, nawi-
ązujące do konstrukcji sza-
chulcowych ścian nowowar-
pieńskiego 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. 

- Edukacyjne centrum pe-
łnić ma wiele funkcji: ma
edukować ale i promować
Nowe Warpno, zachęcać do
zamieszkania tutaj, budować
lokalną tożsamość - pod-
kreśla burmistrz Władysław
Kiraga. d

Centrum coraz bliżej 
OŚWIATA W tym roku powinno być pozwolenie na budowę i rozstrzygnięcie przetargu 
na wykonawcę. W nowej już kadencji nastąpi otwarcie Edukacyjnego Centrum Nowego Warpna. 

Teren pod ścieżkę edukacyjną został już wykorytowany i obecnie trwa wykonywanie podbudowy. 

Widok holu wejściowego oczyma architektów. 

Kompleks tworzyć będą segmenty przeszklone, nawiązujące do konstrukcji szachulcowych ścian nowowarpieńskiego ratusza. Bryła centrum ma współgrać z otoczeniem, przyrodą,
w którą wkomponowane jest miasteczko. 
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Międzygminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze Ochot-
niczych Straży Pożarnych
odbyły się 6 września br. na
boisku w Tanowie. 

Startowało 12 drużyn, 9
zespołów męskich (Nowe
Warpno, Brzózki, Police, Ta-
nowo, Dobra, Wołczkowo,
Smolęcin, Kołbaskowo, Ahl-
beck), 2 Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze z Nowego
Warpna i Penkun oraz jedna
Kobieca Drużyna Pożarnicza
z Nowego Warpna. Zawody
rozegrano w dwóch konku-
rencjach: sztafeta pożarnicza
7x50m z przeszkodami oraz
ćwiczenie bojowe. 

Najlepszą drużyną w ćwi-
czeniu bojowym okazała się
OSP Brzózki z czasem 46,01
s, w sztafecie najlepszy czas
osiągnęła OSP z Nowego
Warpna - 62,68 s. 

W gminie Nowe Warpno
najlepszy czas uzyskała OSP
z miasteczka, w gminie
Dobra - OSP Wołczkowo, w

gminie Kołbaskowo - OSP
Smolęcin, w gminie Police -
OSP Tanowo. 

W kwalifikacji MDP zwyci-
ężyła drużyna z Penkun. W
kwalifikacji open najlepszy
wynik łączny uzyskała dru-
żyna z Nowego Warpna. Na
drugim miejscu uplasował
się zespół OSP Tanowo, na

trzecim - OSP Brzózki. OSP
Nowe Warpno wygrało za-
wody po raz drugi przej-
mując przechodnią statuetkę
Św. Floriana na najbliższy
rok. Jeśli wygra zwody w
przyszłym roku otrzyma ją
już na zawsze. 

Puchary zwycięzcom
wręczali między innymi bur-

mistrz Nowego Warpna Wła-
dysław Kiraga, wójt gminy
Dobra Teresa Dera, bur-
mistrz Polic Władysław
Diakun,  prezes zarządu po-
wiatowego OSP RP w Poli-
cach Marian Siwiela oraz za-
stępca komendanta
powiatowego PSP w Policach
bryg. Marek Gendek. 

Najlepsi druhowie OSP są w Nowym Warpnie
ZAWODY Strażacy ochotnicy rywalizowali na początku września w Tanowie. 

Ochotnicy z Nowego Warna i Brzózek mieli powody do radości. 

Od 6 do 14 września po wodach Za-
lewu Szczecińskiego pływały żeglar-
skie załogi, na pokładach których
znajdowały się m.in. prof. Monika
Płatek, dr Agnieszka Graff, Kazi-
miera Szczuka, Barbara Nowacka. 
Żeglarki odwiedziły także Nowe
Warpno. Uczestniczyły w Re-Witali-
zacji – spotkaniu z samorządow-
cami oraz przedstawicielami lokal-
nych instytucji, związanych z
tematem ekonomii społecznej.

Uczestnicy rejsu wzięli też udział w
Grze Miejskiej przygotowanej przez
Stowarzyszenie Czas Przestrzeń To-
żsamość przy współudziale eme-
rytów z Koła Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z Nowego
Warpna.  Dodajmy, że w ratuszu
wywiązała się dyskusja dotycząca
przemian społecznych w Nowym
Warpnie, zależności między rewita-
lizacją infrastruktury, gospodarki a
zmianami społecznymi. 

NawiGracje 
Zawitały do Nowego Warpna 

Goszczące w Nowym Warpnie panie podejmują tematy związane z
przemocą wobec kobiet, seksualizacją wizerunku kobiet i dzieci, nie-
równościami w płacach, trudnościami w awansach itp. 

– To bardzo nowoczesna
przystań, wiele widziałem
tego typu obiektów w kraju,
nie mamy się czego wstydzić
– stwierdził Władysław Ki-
raga, burmistrz Nowego
Warpna podczas uroczy-
stego otwarcia nowego
ośrodka żeglarskiego. Dzię-
kował osobom, które przy-
czyniły się do realizacji inwe-
stycji. 

– Przystanią otwieramy
nową perspektywę rozwoju
naszej gminy – dodał. 

Olgierd Geblewicz, mar-
szałek zachodniopomorski
przyznał, że lubi Nowe
Warpno i cieszy go fakt, że
miasteczko jest już na żeglar-
skim szlaku. Do miasteczka
na otwarcie dotarł także Ma-
ciej Styczyński, naczelnik Wy-
działu Polityki Morskiej w re-
sorcie Infrastruktury i
Rozwoju. Pogratulował go-
spodarzom w imieniu wice-
minister Doroty Pyć. 

Po części oficjalnej zaczęła
się zabawa. Na scenie przy
plaży pojawił się Marcin Da-
niec. Koncertowała także
śpiewaczka operowa Joanna
Tylkowska-Drożdż. Wie-
czorną gwiazdą była Kata-
rzyna Skrzynecka. 

W zabawie z okazji
otwarcia przystani uczestni-
czyły tłumy mieszkańców i
gości. 

Przystań robi wrażenie.
Wszystkie domki zostały wy-
najęte. Pojawiły się namioty,
przyczepy kempingowe.

Użytkownicy mają do dys-
pozycji obiekty zaplecza so-
cjalnego, wiatę rekreacyjną,
miejsce do grillowania, plac
zabaw. 

Kemping wyposażono we
wszystkie media, także dla
kamperów (samochody tu-

rystyczne). Przystań została
skomunikowana z resztą
półwyspu oświetlonymi dro-
gami. 

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

wego nr 2 Wrobis i myśli-
borski Sanbud. 

Spółka z Wrocławia zbu-
dowała część promenady,
nowe fragmenty kei, slip do
spuszczania na wodę i wcią-
gania na ląd jednostek, zmo-
dernizowała nabrzeża. Zain-
stalowała estetyczne i
funkcjonalne elementy małej
architektury, oświetlenie pro-
menady. Zbudowała piękną
plażę nad Jeziorem Nowo-
warpieńskim. Część mariny
wykonawca wydzielił pływa-
jącymi pomostami. Sanbud
zagospodarował obszar daw-
nego kempingu. Zbudował
infrastrukturę, wspomniane
domki kempingowe, par-
king, wiaty oraz obiekty so-
cjalne. 

Budowa przystani i
ośrodka żeglarskiego koszto-
wała około 8 mln zł. 

Przystań powstała w ra-
mach Zachodniopomor-
skiego Szlaku Żeglarskiego. d

Kolejna przystań na szlaku 
ŻEGLARSTWO Na początku minionego miesiąca otwarto nową przystań żeglarską. Powstała w Nowym Warpnie 
od strony jeziora. Zbudowano też kemping z domkami, zaplecze socjalne, wiaty do sprzętu, parkingi, plac zabaw.

Wieczorną gwiazdą sceny wzniesionej nad brzegiem jeziora nowowarpieńskiego była znana aktorka i piosenkarka Katarzyna Skrzynecka. 

Po części oficjalnej zaczęła się zabawa. Na scenie przy plaży pojawił się między innym satyryk Marcin Daniec. Nie mogło być więc smutno, gawiedź zataczała się od śmiechu. 
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– To był nasz czwarty mi-
ędzynarodowy plener interdy-
scyplinarny – podkreśla Ewa
Dąbrowska, prezeska Niezale-
żnego Europejskiego Stowa-
rzyszenia Twórców „Nest-Art”. –
Mogliśmy się spotkać, dzięki
uprzejmości gospodarzy
gminy Nowe Warpno. Finan-
sowo wsparła nas warszawska
Fundacja Współpracy Polsko-
Niemieckiej. A patronowało
nam tym razem Nadleśnictwo
Trzebież z Zalesia. 

Na tegorocznym plenerze
spotkało się 20 artystów, w tym
5 rzeźbiarzy. Ze swoich prac
stworzyli kolejną wystawę w
galerii pałacowej – w dawnym
Karsznie, dzisiaj już Nowym
Warpnie. Wystawę otwarto na
zakończenie tegorocznego
spotkania artystów. 

– Rzeźby i obrazy można tu
oglądać przez 3 miesiące – do-
daje nasza rozmówczyni. – Co-
dziennie galeria czynna jest od
godz. 8 do 15. 

Każdy z organizowanych w
Nowym Warpnie plenerów
opatrywany jest tematem wio-
dącym. W tym roku hasło
brzmiało: „A ptaki w puszczy
wiecznie śpiewają”. 

Preludium stanowiła wy-

stawa Ewy Dąbrowskiej i Mat-
thiasa Schillinga. Ich obrazy i
grafiki można było podziwiać w
pałacu latem, do początku ple-
neru artystycznego. 

W siedzibie Nadleśnictwa
Trzebież w Zalesiu odbyło się
też sympozjum z pokazami
multimedialnymi prac uczest-
ników pleneru. Przy okazji
odbył się wernisaż polsko-nie-
mieckiej wystawy malarstwa i

rzeźby. Autorami byli Elizabeth
Ksoll, Maciej Darcz i Beata Król. 

Przypomnijmy, że ubiegło-
roczny Międzynarodowy
Plener Malarski odbył się pod
hasłem: Drogowskazy sztuki. 

Artyści przeobrażają mia-
steczko w centrum sztuki. 

– Zjawiamy się tu chętnie –
dodaje malarka. – Urokliwy za-
kątek pobudza wyobraźnię i
wenę twórczą. 

Swoje dzieła pozostawiają
tutaj – to ślad po ich obec-
ności. Wypełniają galerię,
park przed pałacem. 

W spotkaniach uczest-
niczy bardzo wielu znanych
artystów, profesorów wykła-
dających na renomowanych
europejskich akademiach
sztuki itd. Każde spotkanie
kończą wystawą swoich
prac. 

A ptaki w puszczy wiecznie śpiewają, czyli artystyczne inspiracje 
KULTURA W nowowarpieńskim pałacu artyści po raz kolejny tworzyli podczas międzynarodowego pleneru. Spotkanie tradycyjnie zakończyli wystawą swoich prac. 

Artyści spotykają się w malowniczym pałacu nad Jeziorem Nowowar-
pieńskim. Tutaj mają doskonałe warunki do pracy twórczej. 

Rzeźbiarze swoje wizje materializują w przypałacowym ogrodzie. 

Ostatni tydzień sierpnia dla
Nowego Warpna był świętem
rysunku, wypełnił miasteczko
ponad 80 studentami. Przez
10 dni rysowali i studiowali
ratusz, rynek, bryłę kościoła,
rzędy kamieniczek, urokliwe
zakątki wąskich uliczek
miasta i przepiękne widoki
zalewu i jeziora. Te miejsca-
zainspirowały ich do stwo-
rzenia ponad 1000 rysunków. 

– Plener jest obowiązkową
częścią procesu edukacji
dziedzin, takich jak malar-
stwo, rzeźba ale również ar-
chitektura – podkreśla archi-
tekt Szymon Olbrychowski,
nauczyciel rysunku w Kate-
drze Rysunku, Malarstwa i
Rzeźby ZUT. – Sam rysunek
zaś, historycznie był nie-
odzownym narzędziem dzie-
dzin takich jak biologia, geo-
grafia, medycyna czy
mechanika. Jego podstawową

rolą było zaznajomienie ry-
sownika z rzeczywistością,
zmuszenie go do wnikliwej
analizy, studiowania, a na-
stępnie zamiany tej obser-
wacji na syntetyczny i czy-

telny zapis stanowiący bazę
dalszej komunikacji. W cza-
sach Renesansu termin „di-
segno” oznaczał nadanie
kształtu, przedstawienie
formy przy pomocy linii, a

sam Leonardo da Vinci
uważał rysunek za manife-
stację kreatywności – du-
chowej i świętej – jako cechy
przypisanej Bogu. 

Architekt i nauczyciel przy-

znaje, że dziś coraz rzadziej
sięga się do kopiowania jako
sposobu nauki rysowania,
miejsce to zajmuje rysunek
projektowy oraz rysunek z na-
tury. 

– Zwieńczeniem roku ćwi-
czeń w murach uczelni jest
plener – dodaje Olbry-
chowski. –  Dwa lata temu
odkryliśmy, że świetne
miejsce do tego rodzaju zajęć
dydaktycznych znajduje się
30 minut od Szczecina, po-
siada ono niepowtarzalny
klimat i urok, będący natu-
ralną scenografią dla festi-
wali sztuki i wydarzeń kultu-
ralnych. Mam nadzieje, że
uda się stworzyć podstawy
by Nowe Warpno, na stałe
wpisało się w program dy-
daktyczny przyszłych archi-
tektów i wzorników z Za-
c h o d n i o p o m o r s k i e g o
Uniwersytetu Technologicz-
nego, budując związek
miasta z kolejnymi pokole-
niami twórców ... może
któryś z nich zdobędzie
uznanie równe Hansowi
Hartigowi? d

Chwilę można uwiecznić 
PLENER Nowe Warpno drugi rok z rzędu współorganizowało plener rysunkowo-malarski dla studentów kierunku 
Architektury i Urbanistyki oraz Wzornictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Willa w Podgrodziu. Rysunek Doroty Pąk. Uliczka Nowego Warpna autorstwa Łukasza Grygiera. Pałac w Karsznie. Rysunek Hanny Lipskiej. 

Ostatni tydzień sierpnia dla Nowego Warpna był świętem rysunku. Urokliwe zakątki miasteczka wypełnili studenci ZUT ze sztalugami. 
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Wrzesień jest miesiącem
Europejskich Dni Dzie-
dzictwa w Zachodniopo-
morskiem. 

Do akcji pod hasłem
„Dziedzictwo – źródło tożsa-
mości” dołączyło także Nowe
Warpno. 

W sobotę (27 bm.), w ra-
mach dnia otwartego za-
bytków, będzie można obej-
rzeć siedemnastowieczny

ryglowy ratusz miejski oraz
kościół farny z przełomu XVI
i XVII wieku. 

Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do
ratusza o godz. 11. W pro-
gramie poznawanie tajemnic
jedynego w Polsce ryglowego
ratusza. Przewodnikiem
będzie gospodarz obiektu,
burmistrz miasteczka. Z ra-
tusza miejskiego do zabytko-
wego kościoła jest bardzo
blisko. wiątynia mieści się na
samym cyplu półwyspu. 

– W ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa zorganizo-
waliśmy w gminie konkurs
ph. Nowe Warpno w oczach
dzieci i młodzieży – infor-
muje Magdalena Zagrodzka,
szefowa promocji w gminie.
– Przedszkolaki i uczniowie
szkoły podstawowej odda-
wali rysunki. Gimnazjaliści
mieli za zadanie stworzyć
kompozycje przestrzenne.
Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi właśnie jutro. Mamy
kilkadziesiąt prac. 

Europejskie Dni Dziedzictwa w Nowym Warpnie 
RATUSZ I KOŚCIÓŁ Obiekty będą dostępne jutro, w ramach Dnia Otwartych Zabytków. 

Nowowarpieński ratusz z 1697 roku, a w tle kościół farny z przełomu XVI i XVII wieku. Zabytki będzie można
w sobotę zwiedzać. 

Na biesiadę przybyło
ponad 100 gości z Niemiec.
Rolę gospodarzy sprawowali
burmistrzowie partnerskich
miast Władysław Kiraga i
Frank Gotzmann. 

Zaczęło się zawodami
wędkarskimi. Na wodach Za-
lewu dokazywali młodzi
polscy i niemieccy żeglarze.
Regaty przeprowadzono w
klasach: Optymist, Laser oraz
Omega. Oficjalnie biesiadę
burmistrzowie Nowego
Warpna i Gartz otworzyli po
mszy odprawionej w kościele
parafialnym. I zabawa prze-
niosła się pod scenę przy
pirsie. Rolę konferansjera pe-
łnił znany prezenter radiowy
Robert Bochenko. 

Podczas imprezy Aleja Że-
glarzy wzbogaciła się o ko-
lejną tablicę –  kapitana Hen-
ryka Jaskuły, pierwszego
Polaka i trzeciego żeglarza na
świecie, który samotnie, bez
zawijania do portów, opłynął
ziemię w latach 1979-1980,
na jachcie „Dar Przemyśla”.
Potrzebował 344 dni. 

Biesiada była rajem dla
miłośników rybich potraw.
Nie zabrakło zupy z leszcza
ważonej od 12 lat przez
członków Stowarzyszenia Pa-
mięć i Tradycja – 200 litrów
zupy uwarzyli Grażyna Ki-
raga, Iwona Moskal, Bożena
Buczek, Jolanta Gotfryd,
Anna Burba, Julia Kape-
luszna, Piotr Sornat. 

Jurorzy oceniali potrawy
przygotowane przez restau-
ratorów oraz amatorów.
Wśródu amatorskich potraw
zwyciężyła łososiowa fantazja
Anity Burby. W gronie restau-
ratorów najwyżej oceniono
sandacza w galarecie firmy

gastronomicznej Gabrieli
Giluń. Był konkurs w jedzeniu
pierogów, można było kosz-
tować potrawy mistrzów ku-
linarnego rzemiosła. 

Zaintersowaniem cieszył
się także jarmark różności. 

A publiczność bawiła się
wspólnie z gwiazdami. Na
scenie pojawił się m.in. ze-
spół El Saffron. Uczestników

biesiady bawiła grecka grupa
Orfeusz, zespół Kozak
System. Wystąpiła również
skrzypaczka Monika MoNy’
Wierciak. 

A Hard Fire przy ratuszu
dał popis zabawy z ogniem.
Artyści nawiązali do legendy
o leszczu nowowarpieńskim.
Potem zaczęła się zabawa do

białego rana przy muzyce or-
kiestry Frama. 

Artysta Bohdan Ronin
Walknowski odznaczył bur-
mistrza Nowego Warpna Me-
dalem Bractwa Wybrzeża nr
57 za utworzenie w mia-
steczku pierwszej w Polsce
Alei Żeglarzy. Okoliczno-
ściowym medalem przez wi-
cemarszałka zachodniopo-
morskiego Wojciecha
Drożdża uhonorowany został
także wiceburmistrz Miro-
sław Tokarski. d

Biesiada 

d dofinansowana była z puli Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu pa-
ństwa w ramach Programu Ope-
racyjnego Celu 3 „Europejska
Współpraca Terytorialna”
„Współpraca Transgraniczna”
Krajów Meklemburgia Pomorze
Przednie/ Brandenburgia i Rze-
czypospolitej Polskiej (Woje-
wództwo Zachodniopomorskie)
2007-2013.

Biesiada z leszczem 
WYDARZENIA Tegoroczne Święto Leszcza połączono z Euroregionalną Biesiadą
Rybną. Przy organizacji współpracowały Nowe Warpno i niemieckie Gartz.

Tłumy zjechały do Nowego Warpna na biesiadę. Wypełniły Aleję, bulwar, promenady, plac przed mariną. 

Potrawy przygotowane przez restauratorów oraz amatorów były
oceniane przez jurorów. Można było je kosztować.

K A L E J D O S K O P  

Dzieci klas I – III z Zespołu Szkół w Nowym Warpnie wybrały się z wi-
zytą do Zalesia, siedziby Nadleśnictwa Trzebież oraz do Transgra-
nicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej. 
Gospodarze Nadleśnictwa Trzebież oprowadzili wycieczkę po terenie
przylegającym do siedziby. Dzieci mogły dowiedzieć się wiele o
puszczy i zwierzynie. 
Dzieci odwiedziły również Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekolo-
gicznej, obejrzały zegar słoneczny, ścieżkę dydaktyczną, ekologiczną
oczyszczalnię. 
Zainteresował je także multimedialny pokaz ekologiczny ptaków ży-
jących w rezerwacie Świdwie. Fot. Anna Znyk

Gmina kończy ostatni etap budowy promenady na półwyspie. Wyko-
nawca, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysło-
wego Nr 2 WROBIS wybuduje ponad 550 metrów promenady za
blisko 3,6 mln zł. Częścią tej inwestycji jest też wioska żeglarska. 
Na spacernik będą zbudowane wejścia dostosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Powstaną przy ul. Jeziornej, pomiędzy uli-
cami Żeromskiego a Mylną, – na wysokości wioski żeglarskiej oraz
przy styku parku z ul. Wiejską. 
Wioskę tworzą 4 drewniane altany, stoły i ławy do siedzenia, zada-
szona wiata do grillowania wraz z siedziskami w kształcie koła.
Wzdłuż promenady staną tablice edukacyjne dotyczące żeglarzy,
szlaków żeglarskich itp. Fot. Anna Znyk

Mieszkańcy Brzózek, Warnołęki i Nowego Warpna na boisku spor-
towym w Brzózkach już po raz trzeci uczestniczyli w „Zabawie po
Sąsiedzku”. Sportowy festyn rodzinny połączony z zabawą trwał do
białego rana. W tym roku w ramach turnieju piłki nożnej do wspólnej
rywalizacji stanęli kawalerowie kontra żonaci. Trzecie miejsce w tur-
nieju wywalczyli kawalerowie z Brzózek, drugie miejsce zajęły ex
aequo trzy drużyny: Akademia Nowe Warpno, żonaci z Brzózek oraz
żonaci z Nowego Warpna a zwycięzcami okazali się kawalerowie z
Nowego Warpna. Organizatorami festynu byli sołtys Brzózek, Rada
Sołecka Brzózek oraz radni Nowego Warpna. Fot. Anna Znyk

Promenada z wioską 

W Nadleśnictwie i ośrodku 

Festyn w Brzózkach


