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– Panie burmistrzu,
zdecydował się pan
walczyć o reelekcję... 
– Tak. Powołałem Komitet

Wyborczy Wyborców
„Razem z Kiragą”. Będę się
ubiegał ponownie o fotel
burmistrza Nowego
Warpna. Z jednej strony
traktuję to w kategoriach re-
alizacji swoich samorządo-
wych pasji. Z drugiej – to
także kwestia odpowiedzial-
ności. Udało nam się w tej
kadencji dużo zrobić. Zreali-
zowaliśmy wiele inwestycji.
Ale jeszcze wiele do zro-
bienia przed nami. Jestem
przekonany, że ta gmina po-
trzebuje konsekwencji, kon-
tynuacji. Opracowaliśmy
strategię rozwoju, którą
trzeba sukcesywnie reali-
zować. 

– Czym chce pan prze-
konać do siebie wybor-
ców?  
– Lista dokonań samo-

rządu w tej kadencji jest
bardzo długa. Wymienię
tylko kilka inwestycji. Za-
częliśmy od przedsięwzięć

stanowiących o bez-
piecznym życiu mieszka-
ńców, ich komforcie. By za-
pewnić ludziom bezpieczne
życie, pewien komfort za-
częliśmy od wymiany i bu-
dowy sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej. Zainwesto-
waliśmy także w sieć ener-
getyczną, rezygnując w wielu
miejscach z naziemnych
linii. W Podgrodziu zbudo-
waliśmy całą infrastrukturę
od podstaw, zmodernizowa-
liśmy drogę, powstało rondo
z fontanną. Ratusz miejski
został odrestaurowany.
Niemal cały cypel otoczy-
liśmy promenadą space-
rową, teraz realizujemy jej
ostatni etap. Powstał taras
widokowy. Właśnie zako-
ńczyliśmy budowę przystani
jachtowej z drugą plażą od
strony jeziora. Marina od
strony Zalewu, przy pirsie
zmienia się w oczach. Przy-
było sporo nowych dróg,
chodników, ścieżek rowero-
wych. Inwestycją o funda-
mentalnym znaczeniu dla
rozwoju naszej małej oj-

czyzny jest droga z Dobiesz-
czyna do Nowego Warpna.
Skróciła czas dojazdu ze
Szczecina o 20 minut, otwo-
rzyła gminę na obszar szcze-
cińskiej metropolii. Lepsza

komunikacja powinna przy-
ciągać do nas ludzi. Mamy
bardzo wiele ciekawych
działek do sprzedania. 

– Czego mogą spodzie-
wac się wyborcy w no-
wej kadencji?  
– Wyzwań jest wiele. Prio-

rytetem nowej kadencji
będzie budowa centrum
edukacyjnego w Nowym
Warpnie. Koszt inwestycji
szacujemy na około 25 mln
zł. Jesteśmy bardzo zaawan-
sowani w przygotowaniu tej
inwestycji. Niewykluczone,
że rozpoczniemy realizację
jeszcze w tym roku. 

Przed nami także ko-
nieczność zagospodaro-
wania i remontu pałacu przy
ul. Szczecińskiej (dawne
Karszno). Szukamy part-
nerów i funduszy. Mamy
koncepcję. 

Są u nas doskonałe wa-
runki do uprawiania
sportów wodnych, turystyki,
mamy szlaki rowerowe.
Tworzymy infrastrukturę.
Nadal jednak musimy wy-
konywać ogromny wysiłek

by miasteczko i miejsco-
wości gminy wyekspo-
nować, wypromować. Mu-
simy skierować na siebie
uwagę. Dlatego oferujemy
gościom, turystom dodat-
kowe atrakcje. Organizu-
jemy festiwale, festyny, kon-
certy, imprezy sportowe,
regaty. Przyciągamy ludzi
kultury, artystów. Współpra-
cujemy z uczelniami wy-
ższymi, zwłaszcza młodymi
architektami. Inwestujemy
w nasze dzieci i młodzież. 

Wiemy, że przyszłością tej
gminy są wspomniane na-
turalne bogactwa. My mu-
simy umieć je wykorzystać.
Wszystko po to, by ludzie do
naszej enklawy przyjeżdżali
w poszukiwaniu spokoju,
zacisza, ale i czynnego re-
laksu. 

Jestem samorządowcem z krwi i kości, sił i zapału mi nie brakuje 
ROZMOWA z Władysławem Kiragą, burmistrzem Nowego Warpna. 

Komitet Wyborczy
Razem z Kiragą 

d Lista kandydatów na radnych 
1) Jolanta Gotfryd obecna radna 
2) Bożena Szostak obecna radna 
3) Iwona Moskal obecna radna 
4) Krzysztof Szmidt obecny radny 
5) Grzegorz Grochecki obecny
radny 
6) Konrad Kolatowski 
7) Mirosław Krajewski obecny
radny 
8) Augustyn Rola obecny radny 
9) Marek Kasierski 
10) Maria Kobuszyńska obecna
radna 
11) Grzegorz Krukowski 
12) Mateusz Kryger 
13) Helena Kowalska 
14) Marcin Różański obecny radny 
15) Krystyna Czerwińska-Twa-
rowska obecna radna 

Burmistrz Nowego Warpna, Wła-
dysław Kiraga 

Piotr Jasina 

piotr.jasina@mediaregionalne.pl 

Władysław Diakun,
prezes WS Gryf XXI, ubiega-
jący się o reelekcje na stano-
wisku burmistrza Polic przy-
pomniał, iż ugrupowanie
dzierży władzę w gminie
nieprzerwanie od 1990 roku.
Zapewniał, iż gryfici nie
mają się czego wstydzić. Wy-
mienił najważniejsze inwe-
stycje mijającej kadencji.
Przede wszystkim wspo-
mniał o powstałym w Poli-
cach osiedlu komunalnym
w miejsce byłych hotelo-
wych baraków. Wymienił też
ośrodek w Zalesiu, wizy-
tówkę edukacji ekolo-
gicznej,Trzebież - tury-
styczną perełkę gminy. 

Lider Gryfa XXI przywitał
prezydenta Szczecina Piotra
Krzystka. Samorządowcy
wspólnie wystawiają kandy-
datów na radnych Sejmiku
Województwa Zachodniopo-
morskiego. Z ramienia Gryfa
o mandaty w sejmiku
ubiegać się będzie Alek-
sander Doba (człowiek który

kajakiem dwukrotnie po-
konał Atlantyk) oraz Jerzy Kli-
szewski, były dyrektor Ze-
społu Szkół im. Łukasiewicza
w Policach, jeden z pomysło-
dawców Niemiecko-Pol-
skiego Gimnazjum w Loeck-
nitz. 

Piotr Krzystek, gość kon-

wencji przyznał, iż z po-
dziwem patrzy na Police. 

– Czuje się w tej gminie
rękę dobrego gospodarza  -
dodał. Przypomniał, że sa-
morządy od lat współpra-
cują, zwłaszcza w dziedzinie
komunikacji.  

Przywołał Szczecińsko-Po-

lickie Przedsiębiorstwo Ko-
munikacyjne. 

Prezydent przekonywał, że
w gminach czy sejmiku
trzeba więcej samorządności
niż partii politycznych. 

– Dlatego zachęcamy do
aktywności ludzi, którzy coś
w życiu osiągnęli, chcemy

wykorzystać ich potencjał -
tłumaczył Krzystek. Chcemy
samorządu obywatelskiego a
nie partyjnego. 

W czasie konferencji
dziennikarze prosili o ko-
mentarz do pomysłu przy-
łączenia Polic do Szczecina. 

– To zły pomysł, nieracjo-
nalny i jesteśmy w tym
zgodni - stwierdził burmistrz
Polic. Nasze relacje od lat bu-
dujemy na zasadzie partner-
skiej. Kluczem jest dobra
współpraca. 

Prezydent Szczecina
dodał, że kolejnym kon-
kretnym pomysłem potwier-
dzającym to partnerstwo jest
rozwój komunikacji. 

– Chodzi o połączenia ko-
lejowe, myślimy o stwo-
rzeniu metropolitalnej sieci
połączeń szynobusami  -
dodał. 

Diakun nawiązując do
programu wyborczego pod-
kreślił dalszy rozwój
współpracy przygranicznej,
między innymi poprzez
wspólne kształcenie zawo-
dowe. 

Deklarował lobbing

wspólnie ze Szczecinem w
sprawie budowy zachodniej
obwodnicy stolicy regionu i
Polic. 

Cezary Aciszewski z komi-
tetu wyborczego WS Gryf XXI
przekonywał, że okręgi jed-
nomandatowe nie powinny
wpłynąć na jakość samo-
rządowej polityki. 

– Już to przerabialiśmy w
latach 1990-1998, nie mamy
żadnych obaw - dodał. A
plusem z pewnością jest ta-
ńsza kampania. 

– Nie brakuje przeciw-
ników istnienia powiatów,
brak współpracy gminy Po-
lice i powiatu może w takim
stanowisku utwierdzać? 

– Wszystko zależy od ludzi
– stwierdził Diakun broniąc
zasadności powołania po-
wiatu polickiego. 

Cezary Arciszewski poin-
formował zebranych, iż WS
Gryf XXI wystawia kandy-
datów do rady miejskiej we
wszystkich 21 okręgach. 

Wspólnota będzie też we
wszystkich 5 okręgach wal-
czyć o mandaty do rady po-
wiatu . d

Gryfici ujawnili kandydatów
POLITYKA Wspólnota Samorządowa Gryf XXI na konwecji wyborczej w polickim
ośrodku kultury ujawniła kandydatów na radnych samorządowych.

d Okręg nr 1 (Kołbaskowo): 
1. Izabela Wesołowska-Kośmider 
2. Sylwia Napiontek-Balińska 
3. Iwona Wierzbicka 
4. Ryszard Partyka 
5. Arkadiusz Sztadilów 
6. Wojciech Woźniak 
d Okręg nr 2 (Nowe Warpno): 
1. Mariusz Jędrak 
2. Ryszard Szarzec 
3. Maciej Agaciński 

4. Małgorzata Toczek 
5. Katarzyna Kostecka-Hałajda 
6. Małgorzata Sipowicz 
7. Dariusz Podhajny 
8. Agnieszka Głębocka-Handzel 
9. Jacek Kubiś 
10. Piotr Łuszczek 
d Okręgi polickie 
Okręg nr 3: 
1. Waldemar Echaust 
2. Władysław Borowski 

3. Marian Siwiela 
4. Jolanta Szalińska 
5. Anna Wojciechowska 
6. Elżbieta Stawińska 
Okręg nr 4: 
1. Andrzej Bednarek 
2. Janina Dobosz 
3. Jakub Pisański 
4. Ewa Barecka 
5. Łukasz Sowa 
6. Jarosław Królak 

7. Grzegorz Baran 
8. Beata Golisowicz 
Okręg nr 5: 
1. Władysław Diakun 
2. Cezary Arciszewski 
3. Anna Ryl 
4. Iwona Pokora 
5. Antoni Rogowski 
6. Elżbieta Biś 
7. Ryszard Szremski 
8. Adam Pacholik. 

Kandydaci do Rady Powiatu 

1. Michał Rajewski 
2. Zygmunt Kołacki 
3. Iwona Strzelczyk 
4. Sławomir Kajkowski 
5. Mirosława Butryn 
6. Krystyna Seweryńczyk 
7. Andrzej Partyka 
8. Zofia Hlek 
9. Marcin Michalak 
10. Wiesław Gaweł 
11. Kazimierz Wirkijowski 

12. Halina Olejarnik 
13. Grzegorz Ufniarz 
14. Elżbieta Jaźwińska 
15. Maciej Greinert 
16. Maciej Dolak 
17. Władysław kosiorkiewicz 
18. Artur Echaust 
19. Witold Król 
20. Piotr Diakun 
21. Andrzej Rogowski 

Kandydaci do Rady Miejskiej w Policach 
w poszczególnych okręgach:  

Kandydaci WS Gryfa XXI do Rady Miejskiej w Policach. Fot. Piotr Jasina 


