
Gmina Władysławowo przeznaczyła ubiegłoroczną nagrodę pieniężną za zajęcie I miejsca w konkursie „Metropolia Głosuje” 
na zakup serc do zbierania plastikowych nakrętek. W ten sposób możemy pomagać potrzebującym i nieustannie dzielić się 
dobrem.

więcej na str. 3 

Wygrana w konkursie na szlachetny cel



Informacja o sposobie zgłaszania awarii 
oświetlenia ulicznego
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POLICJANCI DZIELNICOWI

Rafał Adrych
tel. 723 636 437
obsługuje osiedla:
Hallerowo, Śródmieście

Sebastian Lessnau
tel. 723 636 528
obsługuje osiedla:
Cetniewo, Żwirowa, Szotland oraz
sołectwa: Chałupy, Chłapowo

Piotr Bolda
tel. 723 636 512
obsługuje sołectwa:
Jastrzębia Góra, Karwia, Ostrowo,
Rozewie, Tupadły

Urząd Miejski we Władysławowie
Czynny jest od poniedziałku do piątku:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: Dzień wewnętrzny
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 17:00
Piątek: 7:30 - 14:00

Burmistrz Władysławowa
przyjmuje interesantów
w czwartki (12:00 - 17:00)
po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 20

Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje interesantów w trzeci
i czwarty czwartek miesiąca (13:00-
15:00) po uprzednim umówieniu się
pod nr tel. 58 674 54 33

Wydawca:
Urząd Miejski we Władysławowie
ul. Gen. Józefa Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 58 674 54 00

Redaguje zespół w składzie:
Dominika Sułat-Jęcek
Iwona Konkel
Jakub Groenwald
Konrad Kędzior (zdjęcia)

Nakład: 5 000 egz.
Druk: Top Druk Łomża

Dystrybucja: Poczta Polska, własna
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Wersja elektroniczna informatora
dostępna jest na stronie:
www.wladyslawowo.pl

Uwagi i sugestie:
promocja@wladyslawowo.pl
tel. 58 674 54 39  

Oznaczenie działów:

RATUSZ
OFICJALNY BIULETYN MIEJSKI Dyżury Aptek we Władysławowie

Luty 2021
01.02
02.02
03.02
04.02
05.02
06.02
07.02
08.02
09.02
10.02
1 1 .02
12.02 
13.02
14.02

15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02

Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami

Dyżurna
Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia

Apteka Domowa ul. Niepodległości 17
Apteka Cetniewska ul. Słoneczna 16
Apteka pod Filarami ul. gen. J. Hallera 19

Apteka Dyżurna ul. gen. J. Hallera 1
Apteka Wracam do Zdrowia ul. Gdańska 2a



Wielkie serca na nakrętki
Recyklingowa akcja zbie-

rania nakrętek jest 
nie tylko formą niesienia 
pomocy osobom najbar-
dziej potrzebującym, sta-
nowi też korzystną dla 
środowiska formę prze-
twarzania plastiku. W pro-
cesie recyklingu nakrętki 
przetwarzane są na spe-
cjalny granulat, z którego 
wytwarzane są inne pro-
dukty plastikowe – opa-
kowania, worki na śmieci, 
obudowy do komputerów, 
ramy okienne i narzędzia 
codziennego użytku.

Nakrętki plastikowe są 
wykonane z innego rodzaju 
plastiku niż same butelki, 
który łatwiej poddaje się 
procesowi recyklingu i jest 
tańszy w przetwarzaniu. 
Dodatkowo przetwarzanie 
samych odkręconych bute-
lek (pozbawionych nakrę-
tek) jest korzystniejsze dla 
środowiska. Zaoszczędza 
miejsce podczas transportu 
i czas ich segregacji.

W Gminie Władysławowo 
stanęło 7 czerwonych 
pojemników w kształcie serc, 
do których można wrzucać 
plastikowe nakrętki:
• Jastrzębia Góra przy 

sklepie „Polo Market”,
• Chłapowo – ul . 

Władysławowska obok 
Straży Pożarnej,

• Karwia – skwer na ul. 
Kolorowej,

• Władysławowo – przy 
Urzędzie Miejskim, przy 
Zespole Szkół nr 1, na 
Alei Gwiazd Sportu oraz 
przy Al. Żeromskiego 
(przy przystanku Mevo).

Pięć pierwszych serdu-
szek zostało zakupionych 
ze środków finansowych 
(nagrody pieniężnej) za zaję-
cie I miejsca w konkursie 

„Metropolia Głosuje”. Ostat-
nie dwa zostały zaku-
pione ze środków Osiedla 
Hallerowo.

Zachęcamy mieszkańców 
do zapełniania pojemników 
plastikowymi nakrętkami. 
Mogą to być nakrętki po 
napojach, produktach spo-
żywczych, kosmetykach czy 
chemii gospodarczej.

Całkowity dochód ze skupu 
zebranych nakrętek będzie 
przeznaczony na cele 

charytatywne. Prosimy 
chętne fundacje lub osoby 
potrzebujące, o zgłasza-
nie zapotrzebowania na 
nakrętki w formie pisemnej 
na adres: p.pach@wladysla-
wowo.pl lub bezpośrednio 
do Biura Obsługi Intere-
santa. We wniosku należy 
udokumentować formę 
zbiórki.

Zachęcamy serdecznie do 
wzięcia udziału w tej szla-
chetnej akcji i do systema-
tycznego zbierania nakrętek.
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Mobilny Urzędnik pomoże seniorom i osobom 
z niepełnosprawnościami

Gmina Władysławowo jest jedną z 40 gmin, które przy-
stąpiły do pilotażowego programu „Mobilny urzędnik. 

Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców 
o szczególnych potrzebach” realizowanego przez Funda-
cję Partycypacji Społecznej. Dzięki programowi urzędnicy 
będą docierać do osób, które osobiście do urzędów dojść 
nie mogą i będą świadczyć usługę, polegającą na obsłudze 
Klientów poza siedzibą urzędu.

Z pomocy Mobilnego Urzęd-
nika będą mogli skorzystać 
Mieszkańcy Gminy Włady-
sławowo, którzy z powodu 
niepełnosprawności lub 
wieku doświadczają pro-
blemów z poruszaniem się 
w stopniu uniemożliwiają-
cym im samodzielną wizytę 
w Urzędzie Miejskim we 
Władysławowie.

Gminy, które przystąpiły do 
projektu, miały oddelego-
wać po jednej osobie, która 
weźmie udział w szkole-
niach poświęconych komu-
nikacji interpersonalnej, 
komunikacji z osobami 
o szczególnych potrze-
bach, zagadnieniom praw-
nym związanym z tego typu 
obsługą. Zadaniem Mobil-
nego Urzędnika w ramach 
usługi jest informowanie 
Klienta o zakresie wyma-
gań do załatwienia sprawy, 
doradztwo, dostarcze-
nie druków/dokumentów 
i pomoc w wypełnieniu 
wraz z dostarczaniem ich 
do urzędu.

Aby skorzystać z obsługi 
Mobilnego Urzędnika 
należy dokonać zgłoszenia:
• telefonicznego pod 

numerem 58 674-54-72,
• mailowego na adres 

mobilnyurzednik@wla-
dyslawowo.pl

Zgłoszenia będą przyjmo-
wane od 4 stycznia 2021 
roku od poniedziałku 
do piątku w godzinach  
9.00 – 14.00.

Zakres spraw, jakie można 
załatwić w ramach działania 
Mobilnego Urzędnika:

Zakres spraw Urzędu 
Stanu Cywilnego / sprawy 
Meldunkowe:
• przyjęcie wniosku 

o wydanie dowodu 
osobistego

• w ydanie dowodu 
osobistego

• przyjęcie „Zgłosze-
nia zameldowania na 
pobyt stały lub pobyt 
czasowy” oraz „Zgło-
szenia wymeldowania 
z pobytu stałego lub 
pobytu czasowego”

• przyjęcie zapewnień, 
że nie ma przeszkód do 
zawarcia związku mał-
żeńskiego oraz udziele-
nie ślubu poza lokalem 
USC.

Zakres spraw Referatu 
Finansowo – Budżetowego:
• przyjęcie informacji 

i deklaracji od osób 
fizycznych i prawnych 
dla celów wymiaru 
podatku od nierucho-
mości, podatku rolnego, 
podatku leśnego,

• zebranie informacji 
w sprawie działalności 
gospodarczej na pod-
stawie Centralnej Ewi-
dencji i Informacji Dzia-
łalności Gospodarczej, 
koniecznych dla celów 
wymiaru podatku od 
nieruchomości,

• pomoc przy wypełnie-
niu wniosku o wyda-
nie decyzji w zakresie 
zwrotu podatku akcy-
zowego zawartego 
w cenie oleju napędo-
wego dla producen-
tów rolnych, przyjęcie 
takiego wniosku,

• przyjęcie wniosków 
o wydanie  zaświadczeń 

w zakresie wielkości, 
gospodarstwa rolnego 
dla celów OPS 
Władysławowo,

• przyjęcie wniosków 
o wydanie informacji 
o posiadaniu nierucho-
mości dla celów uzyska-
nia pożyczki w ZOPO

• przyjęcie wniosku 
o wydanie zaświadczeń 
z prowadzonej ewiden-
cji podatkowej,

• przyjęcie wniosku 
o zastosowanie ulgi 
(umorzenie, odroczenie 
terminu płatności, roz-
łożenie na raty) w spła-
cie zobowiązań,

• przyjęcie wniosku 
o wydanie zaświad-
czenia o niezaleganiu 
w podatkach i opłatach

• przyjęcie wniosku 
o zwrot nadpłaty 
w podatkach i opłatach.

Zakres spraw Referatu 
Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej:
• przyjęcie wniosku 

o wydawanie decyzji 
o dodatkach mieszkanio-
wych i energetycznych.

Zakres spraw Referatu 
Gospodarki Nierucho-
mościami i Gospodarki 
Przestrzennej:
• przyjęcie wniosku o wpis 

i wyrys z miejscowego 
planu zagospodarowa-
nia przestrzennego,

• przyjęcie wniosku 
o wydanie zaświadcze-
nia o rewitalizacji

• przyjęcie wniosku 

o nadanie numeracji 
budynku.

Zakres spraw Referatu 
Środowiska i Gospodarki 
Odpadami:
• przyjęcie deklaracji 

o wysokości opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami komunal-
nymi na rok 2021 dla 
nieruchomości, na 
których zamieszkują 
mieszkańcy,

• przyjęcie deklaracji 
o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na 
rok 2021 dla nieru-
chomości, na których 
zamieszkują miesz-
kańcy, w przypadku 
braku opomiarowania.

Zakres spraw Działalności 
Gospodarczej:
• przyjęcie wniosku 

ceidg-1,
• przyjęcie wniosku 

o udzielenie zezwole-
nia na sprzedaż napo-
jów alkoholowych,

• przyjęcie wniosku 
o wpis do ewiden-
cji innych obiektów 
świadczących usługi 
hotelarskie,

• przyjęcie wniosku 
o udzielenie licencji taxi.

Regulamin Programu 
„Mobilny urzędnik. Poprawa 
dostępności usług publicz-
nych dla mieszkańców 
o szczególnych potrzebach” 
dostępny jest na stronie 
wladyslawowo.pl
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Wymiana oświetlenia hali sportowej w Zespole 
Szkół nr 1 we Władysławowie
Pod koniec grudnia 2020 roku 

zakończono inwestycję wymiany 
oświetlenia hali sportowej w Zespole 
Szkół nr 1 we Władysławowie. Do 
tej pory funkcjonowały tam stare, 
20-letnie oprawy sodowe o mocy 
400W (łącznie 36 szt.), które w ostat-
nim czasie często sprawiały problemy 
i oświetlenie nie funkcjonowało pra-
widłowo. Dyrekcja szkoły wspólnie 
z Referatem Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej podjęła decyzję o ich 
wymianie. 

Dokonano analizy funkcjonalnej i ceno-
wej oraz wytypowano optymalne 
rozwiązanie. Do realizacji inwesty-
cji zastosowano nowoczesne oprawy 
LED polskiej firmy LUXIONA dedy-
kowane szczególnie szkolnym halom 
sportowym o nazwie RUBIN SPORT 
o mocach 171 W i 228W. Zgodnie z obli-
czeniami całkowity strumień świetlny 
wyniósł ponad 520.000lm. Porównu-
jąc uzyskane parametry z typowymi 
domowymi oprawami o mocy 10W 
LED – (stare 100W) – to ok. 520 takich 
opraw. Dzięki temu zmniejszy się zuży-
cie energii z 16.500 W do 4.730 W, 
a zatem prawie czterokrotnie. Jedno-
cześnie zwiększy się średnie natężenie 
(obecnie wynosi ponad 700lx) i równo-
mierność oświetlenia na powierzchni 
hali oraz wprowadzono pełną regu-
lację tego natężenia (od 0 do 100%). 

Dodatkowo hala została podzielona 
na trzy odrębne strefy, które mogą 
być samodzielnie oświetlane. Dzięki 
nowoczesnemu sterowaniu zasto-
sowano mechanizm autoregulacji  
i w czasie dużego nasłonecznienia 
światła z zewnątrz czujka światła spo-
woduje obniżenie natężenia w samej 
hali do poziomu stałego. To daje 
dodatkowe oszczędności, ponieważ 

przy wpływie światła słonecznego nie 
zostanie zużyta większa ilość energii. 
Przy założeniu pracy 8h dziennie w dni 
robocze koszt tej inwestycji zwróci się 
w postaci oszczędności energii po ok. 
4 latach.

Całkowity koszt wymiany oświetlenia 
to 65 000 złotych.

Medal za długoletnie pożycie małżeńskie 
U rząd Stanu Cywilnego we Władysławowie infor-

muje stałych mieszkańców Gminy Władysławowo, 
którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim, że 
uhonorowaniem tego zacnego jubileuszu jest Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowanie pro-
cedury nadania medali możliwe jest wyłącznie poprzez 
zawiadomienie o obchodzonym jubileuszu Burmistrza 
Władysławowa, za pośrednictwem Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego we Władysławowie. 

Procedura nadawania medali jest niestety długa i trwa 
około 6 miesięcy. Prosimy zatem Jubilatów o składanie 
wniosków w tej sprawie w Urzędzie Miejskim we Wła-
dysławowie w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub 
w Urzędzie Stanu Cywilnego (pokój 201 - II piętro), do 
dnia 15 lutego 2021 roku. Wzór wniosku dostępny jest 
w miejscu składania wniosku oraz na stronie internetowej 
bip.wladyslawowo.pl. 
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Miniony rok był trudny dla nas 
wszystkich. Był inny. Mimo to 

cieszymy się, iż sporo zadań i inwe-
stycji udało się pomyślnie zrealizować. 
Między innymi dzięki stabilnej i kon-
sekwentnej gospodarce finansowej 
gminy.  

Warto przypomnieć sobie przynaj-
mniej część z nich, gdyż stanowią one 
nasz wspólny sukces.

Styczeń to m.in.: VI Wielkie Nordowe 
Morsowanie, 15-lecie Stowarzyszenia 
Miłośnicy Sztuki

Luty: 100. rocznica Zaślubin Polski 
z Morzem wraz z inscenizacją histo-
ryczną z udziałem mieszkańców, nowa 
nawierzchnia placu zabaw na skwerze 
Hallera, III Gala Sportu

Marzec: V edycja Budżetu Obywa-
telskiego, rozpoczęcie prac moder-
nizacyjnych w budynku ZS nr 1 we 
Władysławowie

Kwiecień: zakup komputerów dla 
uczniów do zdalnego nauczania, nowa 
karetka pogotowia we Władysławowie

Maj: przebudowa ul. gen. J. Hallera 
we Władysławowie, stacja ładowa-
nia samochodów elektrycznych przed 
Urzędem Miejskim 

Czerwiec: zakończona budowa kolej-
nego odcinka ścieżki rowerowej 
w Jastrzębiej Górze, darmowe WiFi na 
ul. gen. J. Hallera we Władysławowie, 
kampania informacyjna „Czuj się bez-
pieczniej w Gminie Władysławowo”, 
program „Polska z Góry” zrealizowany 
w naszej gminie

Lipiec: nowe oświetlenie w Karwi, 
wystawa „Bursztyn Bałtycki. Trady-
cja i Innowacja 2.0”, otwarcie Targo-
wiska Miejskiego we Władysławowie

Sierpień: zwycięstwo w kampanii pro-
frekwencyjnej „Bitwa o Głosy”

Wrzesień: nowe oświetlenie par-
kingu przy ul. kadm. W. Steyera we 
Władysławowie, realizacja projektu 

„Pomorskie Szlaki Kajakowe - Czarna 
Wda”, prace nad Strategią Rozwoju 
Gminy Władysławowo do 2030 roku, 
V Maraton Północy - bieg czterech 
latarni

Październik:  rozbudowa kompleksu 
rekreacyjnego w Ostrowie, termomo-
dernizacja Ratusza Miejskiego

Listopad: historyczny mural w porcie 
rybackim we Władysławowie, wiata 
rowerowa w Chłapowie, lądowe rybki 
w przestrzeni miejskiej, zakup kompute-
rów dla uczniów do pracy zdalnej

Grudzień: nowa nawierzchnia na 
Drodze Chłapowskiej, nowe ogrodze-
nie na skwerze rekreacyjno-sportowym 
w Tupadłach, zakup kolejnych iluminacji 
świątecznych 

Mamy nadzieję, że bieżący rok pozwoli 
utrzymać tendencję rozwojową gminy 
na podobnym poziomie.  

Podsumowanie 2020 roku
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Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na 2021 rok

Udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących

Na ostatniej w 2020 roku sesji Rady 
Miejskiej, radni uchwalili budżet 

gminy na rok 2021. Budżet gminy to 
dokument stanowiący plan finansowy 
jednostki samorządu terytorialnego, 
w którym główne kwoty dotyczą pla-
nowanych dochodów i wydatków.

Zgodnie z Uchwałą XXVIII/418/2020 
w roku 2021 ustalono dochód w wyso-
kości blisko 114 milionów złotych, zaś 
wydatki budżetu gminy zaplanowano na 
kwotę ponad 143 miliony złotych. Róż-
nica między dochodami i wydatkami 
stanowi planowany deficyt budżetu 
w kwocie prawie 30 milionów złotych, 
który zostanie pokryty przychodami 
pochodzącymi z kredytów oraz wol-
nych środków jako nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym 
budżetu.

Przewodniczący rady poinformował, 
że projekty zostały omówione z rad-
nymi podczas pracy komisji i pozytyw-
nie zaopiniowane przez wszystkich 
radnych. Zostały one również, zgodnie 
z przepisami, przedłożone Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej, która pozytyw-
nie zaopiniowała dokumenty. Planu-
jąc wydatki, starano się zabezpieczyć 
niezbędne minimum dla prawidło-
wego funkcjonowania poszczególnych 

jednostek budżetowych oraz gminy 
jako całości. Do głosowania przystą-
piło 14 radnych, którzy jednomyślnie 
zagłosowali za przyjęciem uchwały. 
Znaczna część budżetu gminy w 2021 
zostanie przeznaczona na oświatę, bo 
aż przeszło 27 milionów złotych, na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne przy-
jęto kwotę blisko 47 milionów złotych, 
ochrona zdrowia pochłonie 1,5 miliona 
złotych. Na przebudowę i remonty 
gminnych dróg publicznych zaplano-
wano kwotę blisko 8,5 miliona złotych, 
w tym zostanie zrealizowana m.in. 

przebudowa chodnika (jednostronna) 
przy ul. Błękitnej Armii we Władysła-
wowie, rozbudowa Wojska Polskiego 
w Karwi, przebudowa ulicy Długiej we 
Władysławowie.

Burmistrz Władysławowa podzięko-
wał za wspólne efektywne działanie 
na rzecz rozwoju gminy i podkreślił, że 
praca nad budżetem była merytoryczna 
i konstruktywna, co pozwoliło wypra-
cować zrównoważony plan działania na 
kolejny rok.

W dniu 15 grudnia 2020r. burmistrz Roman Kużel 
wraz z radną Dorotą Jeka i pełnomocnikiem 

burmistrza Bożeną Chechłacz-Twardowską przeka-
zali 4 czytaki niewidomym i niedowidzącym dzie-
ciom z naszej Gminy.

Czytak to nowoczesny odtwarzacz książek mówio-
nych, nagrywanych w formacie MP3 . Jego działanie 
bez ładowania to 30 godzin. Wyposażony jest w dużą 
i łatwą w obsłudze klawiaturę, można do niego pod-
łączyć słuchawki. 

Na prośbę Powiatowego Koła Polskiego Związku Nie-
widomych w Pucku, Gmina Władysławowo  zakupiła 
czytaki w Spółdzielni „Nowa Praca Niewidomych” 
Cepelia w Warszawie.

Czytaki umożliwią niewidomym i niedowidzącym 
dzieciom czytanie lektur, a w czasie panującej pan-
demii ułatwią im również kontynuowanie nauki 
w formie zdalnej.
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Betlejemskie światełko pokoju

W niedzielę 31 stycznia 
odbędzie się 29. finał 

WOŚP. Fundacja Orkiestry 
przesunęła termin akcji 
o 3 tygodnie, w związku 
z wprowadzoną tzw. kwa-
rantanną narodową. Hasło 
przewodnie tegorocznej 
zbiórki to „Finał z głową”.
Tym razem zebrane środki 
przeznaczone zostaną na 
zakup sprzętu dla laryngo-
logii, otolaryngologii i dia-
gnostyki głowy.

29. Finał WOŚP to 1362 
sztaby (w tym 79 poza gra-
nicami kraju, m.in. Stany 

Zjednoczone, Tanzania, 
Australia, Tajlandia, Islan-
dia), które angażują się 
w Finał poprzez organizację 
kwesty, ale też rozmaitych 
wydarzeń towarzyszących. 
Większość przygotowań 
do zbiórki zostało poczy-
nionych już dużo wcześniej. 
Z pomocą UPS do sztabów 
trafiły charakterystyczne 
tekturowe puszki, środki 
ochrony osobistej oraz mate-
riały informacyjne doty-
czące zasad bezpieczeństwa 
w związku z zaistniałą pan-
demią. W trosce o nasze zdro-
wie przypominamy, iż wpłat 

dokonywać można m.in. do 
e-Skarbonek. Więcej infor-
macji znajduje się na stronie 
Fundacji www.wosp.org.pl
Mimo trudnego czasu 

liczymy na solidarne, jak 
co roku, wsparcie Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy ze strony mieszkań-
ców naszej gminy. 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Jak co roku, w okresie poprzedza-
jącym Święta Bożego Narodzenia, 

Urząd Miejski we Władysławowie 
odwiedziła delegacja Morskiego Hufca 
Związku Harcerstwa Polskiego z Pucka 

– Marianna Konkel wraz z Radną Miej-
ską Panią Anną Kollek, przekazując 
Betlejemskie Światełko Pokoju. 

Skąd zrodziła się idea tej pięknej 
tradycji?
W Grocie Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem płonie wieczny ogień. To 
właśnie od niego co roku odpala się 
jedną malutką świeczkę, której pło-
mień niesiony przez skautów w wiel-
kiej sztafecie przez kraje i kontynenty 
obiega świat.

Sam moment odpalania Światła 
w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei 
ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, 
powstrzymać złość i gniew. W 29-let-
niej historii Betlejemskiego Światła 
Pokoju, w zmieniających się warun-
kach politycznych, nigdy nie zdarzyło 
się by Światło nie wyruszyło z Betle-
jem w swoją drogę. To czyni ze Światła 
znak pokoju, poświadczenie wzajem-
nego zrozumienia i symbol pojednania 
między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, 
a wśród nich harcerki i harcerze ZHP 
pragną podzielić się ze wszystkimi. 

Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, 
szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą 
się radosną nowiną i krzewią najwięk-
sze uniwersalne wartości braterstwa 
i pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju zorgani-
zowano po raz pierwszy w 1986 roku 
w Linz, w Austrii, jako część bożona-
rodzeniowych działań charytatyw-
nych. Akcja nosiła nazwę „Światło 
w ciemności” i była propagowana przez 

Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok 
później patronat nad akcją objęli skauci 
austriaccy.

Każdego roku dziewczynka lub chło-
piec, wybrani przez ORF odbierają 
Światło z Groty Narodzenia Pańskiego 
w Betlejem. Następnie Światło trans-
portowane jest do Wiednia za pośred-
nictwem Austrian Airlines. W Wiedniu 
ma miejsce ekumeniczna uroczystość, 
podczas której Płomień jest przekazy-
wany mieszkańcom miasta i przedstawi-
cielom organizacji skautowych z wielu 
krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego orga-
nizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 
1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje 
Światło od słowackich skautów. Prze-
kazanie Światła odbywa się naprze-
miennie raz na Słowacji raz w Polsce. 
Polska jest jednym z ogniw betlejem-
skiej sztafety. Harcerki i harcerze prze-
kazują Światło dalej na wschód: do Rosji, 
Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do 
Niemiec, a także na północ – do Szwe-
cji.” swiatlo.zhp.pl

Po światełko do urzędu zgłosili się także 
mieszkańcy oraz przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych, którzy przeka-
zali swoim bliskim ten piękny symbol 
miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie 
stawiany na wigilijnym stole. 
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W    2020 roku osiemnaście mał-
żeństw z Gminy Władysła-

wowo obchodziło wyjątkowy złoty 
jubileusz 50-lecia wspólnego życia, 
a jedna para celebrowała diamen-
towe gody, czyli 60. rocznicę zawar-
cia związku małżeńskiego. 

Mając na uwadze sytuację epide-
miczną i dbając o bezpieczeństwo 
seniorów, celebrowanie tych znamie-
nitych rocznic odbywało się indywi-
dualnie. Uroczystości udało się zor-
ganizować w dniach 17 i 21 grudnia 
2020 roku. Pomimo tego, że trzeba 

było zrezygnować ze wspólnego świę-
towania to i tak atmosfera na każdym 
ze spotkań była niezwykle podniosła 
i wzruszająca. W Sali Ślubów Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Bogumiła 
Przybył pogratulowała jubilatom tej 
szczególnej rocznicy, wręczyła medale 
nadawane przez Prezydenta RP za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie, listy gra-
tulacyjne od Burmistrza i Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Władysławowa 
oraz kwiaty i upominki. Tak długi staż 
małżeński jest dowodem na to, że 
wszystkie pary łączy bezwarunkowa 
ogromna miłość, szacunek, zaufanie 

i zrozumienie. Jak powiedziała jedna 
z par, codzienne obdarowywanie się 
drobnymi gestami - dowodami miłości, 
wspólne dzielenie się troskami i rado-
ściami oraz umiejętność wybaczania, 
to recepta na sukces udanego związku.

Złote Gody obchodzili: 
• Jadwiga i Stanisław Radtke
• Irena i Mirosław Ulatowscy
• Maria i Jerzy Piaseccy
• Mirosława i Jerzy Bolda
• Jadwiga i Jan Wyskiel
• Halina i Waldemar Sylwester
• Maria i Alfred Kohnke
• Wanda Piesik z Mężem
• Krystyna i Sławomir Jaczewscy
• Elżbieta i Marian Bartczak
• Stefania i Alojzy Hellwig
• Urszula i Tadeusz Kroplewscy
• Anna i Franciszek Hincka
• Ewa i Tadeusz Jażdziewscy
• Halina i Zbigniew Kupscy
• Teresa i Eugeniusz Kanikowscy
• Krystyna i Marian Bisewscy
• Elżbieta i Kazimierz Minga

Diamentowe Gody obchodzili:
• Barbara i Henryk Hinz
 
Wszystkim szanownym Jubilatom 
składamy najserdeczniejsze życze-
nia dobrego zdrowia, pogody ducha 
i radości z każdej wspólnie spędzonej 
chwili. 

Przeżyli ze sobą tyle lat!

Drodzy Mieszkańcy! Ponawiamy apel o pomoc dla 3-letniej miesz-
kanki Władysławowa - Zosi Fronczak, która urodziła się z połową 

serduszka. W tym roku musi odbyć się kolejna, trzecia już operacja serca 
Zosi. Zabieg ten jest bardzo ważny i ogromnie skomplikowany, bo kończy 
cykl trzech etapów paliatywnego korygowania tej wady. 

Obecnie Zosia oczekuje na kwalifikację i wycenę zabiegu w klinice 
w Niemczech. Zosia jest podopieczną fundacji „Kawałek Nieba” i dzięki 
przekazaniu 1% podatku, możemy przyczynić się do sfinansowania lecze-
nia Zosi. 

KRS 0000382243 JAKO CEL SZCZEGÓŁOWY NALEŻY WPISAĆ: „1200 
POMOC DLA ZOSI FRONCZAK” 

Można też pomóc Zosi, przekazując darowiznę na subkonto w Fundacji 
„Kawałek Nieba” 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 tytułem: 1200 
Pomoc dla Zosi Fronczak Wpłaty zagraniczne PL31 1090 2835 0000 
0001 2173 1374 swif code: WBKPPLPP title: 1200 Help for Zosia Fronczak 

Z potrzeby serca dla małej Zosi
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Rozstrzygnięcie konkursu Jastrzębia Góra Retro

Nie stój w kolejce - wypełnij interaktywną deklarację 

Ponad rok temu sołtys 
Jastrzębiej Góry - Pan 

Szymon Redlin, przy współ-
pracy z Urzędem Miejskim 
we Władysławowie, zorga-
nizował konkurs pod nazwą: 
Jastrzębia Góra Retro. Skie-
rowany był do miłośników 
i posiadaczy dawnych foto-
grafii z okolic Jastrzębiej Góry, 
Rozewia i Tupadeł. Polegał 
na dostarczeniu organizato-
rowi unikatowych zdjęć z lat 
1921-2000, w wybranej przez 
siebie kategorii: przyroda, 
budowla, człowiek. 

Mimo wielokrotnego infor-
mowania o konkursie (m.in. 
na łamach biuletynu Ratusz), 
w akcji udział wzięło tylko 9 
osób. 

Komisja konkursowa doko-
nała wyboru najlepszych 
zdjęć w trzech kategoriach, 
wyłoniła zwycięzcę oraz 
kolejne miejsca na „podium”.  
Pierwsze miejsce zajęło zdję-
cie z kolekcji Pana Sławomira 
Macha „Centrum Handlowe 

Jastrzębiej Góry w latach 70. 
i widok na ośrodek wcza-
sowy Stomil”. Drugim miej-
scem uhonorowane zostało 
zdjęcie z kolekcji Pani Moniki 
Fiszer „Grupowe zdjęcie przy 
obelisku w Lisim Jarze, lata 
30.”. Trzecie miejsce zdobyło 
zdjęcie ze zbioru Pani Natalii 
Rumpca „Widok na zachodnie 
tereny Jastrzębiej Góry, ulica 
Żarnowcowa i dzieci pasące 
krowy”. Były też wyróżnie-
nia dla Pań: Katarzyny Żołą-
dek i Izy Bukowskiej. Laureaci 
otrzymali atrakcyjne nagrody 
w postaci elektrycznej hulaj-
nogi, kamery sportowej oraz 
zegarka smartwatch.

Konkursowe zdjęcia zostaną 
wykorzystane w publika-
cjach, które planujemy wydać 
z okazji zbliżającej się 100. 
rocznicy powstania Jastrzę-
biej Góry.

Gratulujemy zwycięzcom, 
a pozostałym osobom dzię-
kujemy za aktywny udział 
w konkursie.

W związku z obecną 
sytuacją epidemio-

logiczną Referat Środowi-
ska i Gospodarki Odpadami 
zachęca właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych 
do wypełniania deklara-
cji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na 2021 rok 
za pośrednictwem druków 
interaktywnych.

Zarówno druki, jak i instruk-
cje znajdują się na stronie 
wladyslawowo.pl
• należy je pobrać,
• wpisać zużycie wody 

z raportu otrzymanego 
z MPWiK EKOWIK,

• a druk już sam wyliczy 
miesięczne opłaty.

Po uzupełnieniu pozosta-
łych pól deklaracji, druk wraz 
z raportem o zużyciu wody 
za 2020 rok wystarczy, przy 
okazji – bez stania w kolejce
• zostawić w Biurze 

Obsługi Interesanta UM 
we Władysławowie,

• wrzucić do skrzynki 
podawczej  przed 
urzędem

• bądź przesłać za pośred-
nictwem platformy tele-
informatycznej EPUAP.

Nie chcąc dopuścić do nad-
miernego gromadzenia 
się osób w jednym miej-
scu, może zostać wprowa-
dzony limit osób przebywa-
jących w budynku urzędu. 
Z uwagi na okres zimowy 

chcielibyśmy nie narażać Pań-
stwa na konieczność stania 
w kolejce przed urzędem. 
Dlatego też szczerze zachę-
camy do składania deklaracji 
za pośrednictwem druków 

interaktywnych! Zachęcamy 
także do zapoznania się z har-
monogramem odbioru odpa-
dów  komunalnych z nieru-
chomości  zamieszkałych 
w 2021 roku.
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CHAŁUPY – WŁADYSŁAWOWO – CHŁAPOWO – 2021 rok 
 

 ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 
 

WŁADYSŁAWOWO wg ulic  

CHAŁUPY 
wszystkie ulice 

 
PONIEDZIAŁEK *  

PONIEDZIAŁEK * WTOREK * 
Bądkowskiego 
Błękitnej Armii 
Boh. Kaszubskich 
Brzozowa 
Burtowa 
Cetniewska 
Ceynowy 
Długa  
Drzeżdżona 
Dworcowa 
Fenikowskiego  
Geodetów 
Hryniewieckiego 
Inżynierska 
Jachtowa 
 

Kapitańska 
Kolejowa 
Komandorska 
Kotwiczna 
Krótka 
Ks. Merkleina 
Ks. Piłata 
Kwiatowa 
Masztowa 
Męcz. Wlk. Wsi 
Morenowa 
Morska  
Myślisza 
Nadmorska 
Nawigacyjna 
Necla 
Niepodległości 
 

Łąkowa 
Parkowa 
Piwna 
Pokładowa 
Róży Wiatrów 
Siedleckiego 
Skwer Abrahama 
Słoneczna  
Starowiejska 
Sterowa 
Stoczniowców 
Stolarska 
Średnia 
Świerkowa 
Towarowa 
Trałowa 
 

1000-lecia P.P. 
8-go Marca 
Abrahama 
Asnyka  
Brzechwy 
Czwartaków 
Dąbka 
Dąbrowskiej 
Dettlaffa 
Droga Chłapowska 
Droga Swarzewska 
Drogowców 
Gawędy 
Gdańska 
Gdyńska 
Golla 
Helska 
Hallera  
Harcerska 
Kochanowskiego 
Konopnickiej 
 

Krasickiego 
Lema 
Mickiewicza 
Młyńska 
Modrzewskiego 
Na Stoku 
Na Wzgórzu  
Obrońców Helu 
Ogrodowa 
Orzeszkowej 
Porazińskiej 
Portowa 
Prusa 
Przemysłowa 
Przybyszewskiego 
Pszeniczna 
Reja 
Reymonta  
Rietza 
Rybacka  
Rzemieślnicza 
Skandynawska 
 

Skautów 
Spokojna 
Sportowa 
Stadionowa 
Steyera 
Sucharskiego 
Szarych Szeregów 
Szkutników 
Szyperska 
Tuwima 
Unruga 
Wewnętrzna 
Władysława IV 
Wyspiańskiego 
Wyzwolenia 
Zawiszy 
Zuchów 
Źródlana  
Żeromskiego  
Żwirowa 
Żytnia 

 
CHŁAPOWO 

wszystkie ulice 
 

CZWARTEK * 

 
* w przypadku, gdy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dzień 

odbioru może ulec zmianie. Informacja o zmianie terminu odbioru odpadów umieszczana będzie na stronach 
internetowych Gminy Władysławowo oraz ABRUKO. 

 
 ODBIÓR SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH   

MIESIĄC 

 
POPIÓŁ I ŻUŻEL  

(środa) 
 

SZKŁO  
(środa) 

BIO 
(czwartek) 

METALE I 
TWORZYWA 

SZTUCZNE 
(piątek) 

PAPIER (piątek) 
(maj-wrzesień – 

soboty) 

STYCZEŃ 6, 20 13 14 8, 22 15 
LUTY 10, 24 17 18 12, 26 19 

MARZEC 10, 24 17 11, 25 12, 26 19 
KWIECIEŃ 7 ,21 14 1, 8, 15, 22, 29  9, 23 16 

MAJ 
Oddajemy 

razem  
z odpadami 

zmieszanymi 

5, 19  6, 13, 20, 27  7, 14, 21, 28 15, 29 
CZERWIEC 9 ,23 3, 10, 17, 24  4, 11, 18, 25 5, 12, 19, 26 

LIPIEC 7, 14, 21, 28 1, 8, 15, 22, 29 2, 9, 16, 23, 30 3, 10, 17, 24, 31 
SIERPIEŃ 4, 11, 18 ,25  5, 12, 19, 26 6, 13, 20, 27 7, 14, 21, 28 

WRZESIEŃ 1, 22 2, 9, 16, 23, 30 3, 10, 17, 24 4, 18 
PAŹDZIERNIK 6, 20 13 7, 14, 21, 28 8, 22 15 

LISTOPAD 10, 24 17 4, 11, 18, 25 5, 19 12 
GRUDZIEŃ 8, 22 15 16 3, 17, 31 10, 24 

ODBIÓR DRZEWEK BOŻONARODZENIOWYCH 14.01, 18.02 

Dzień odbioru danej frakcji odpadu zaznaczony w tabeli kolorem czerwonym może ulec zmianie.  
Pojemniki i worki odbierane są w ciągu roku od godz. 7:00 rano, w sezonie letnim (lipiec i sierpień) - od godz. 6:00 rano. 

BRAK OZNAKOWANIA NIERUCHOMOŚCI LUB POJEMNIKA, POWODUJĄCY UTRUDNIENIA W IDENTYFIKACJI,  
BĘDZIE SKUTKOWAĆ BRAKIEM ODBIORU ODPADÓW. 

W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ODBIERANE  
SĄ WYŁĄCZNIE ODPADY KOMUNALNE WYMIENIONE W HARMONOGRAMIE. 

WAŻNE!!! Odbiorowi podlegają pojemniki i worki, które są wystawione przed posesję, bądź postawione  
w pergolach śmietnikowych. Wejście do pergoli śmietnikowych musi być usytuowane od strony ulicy.  

 
Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego we Władysławowie

tel. (58) 674-54-58, e-mail: odpady@wladyslawowo.pl 
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KARWIA – OSTROWO – JASTRZĘBIA GÓRA – TUPADŁY - ROZEWIE – 2021 rok 

 

 
 

ODBIÓR ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
 

 

 

KARWIA, ROZEWIE OSTROWO, TUPADŁY JASTRZĘBIA GÓRA 

PONIEDZIAŁEK * WTOREK * PIĄTEK * 

 
* w przypadku, gdy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dzień 

odbioru może ulec zmianie. Informacja o zmianie terminu odbioru odpadów umieszczana będzie na stronach 
internetowych Gminy Władysławowo oraz ABRUKO. 

 
 ODBIÓR SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  

 

MIESIĄC 

 
POPIÓŁ I ŻUŻEL  

(środa) 
 

SZKŁO  
(środa) 

BIO 
(wtorek) 

METALE I 
TWORZYWA 

SZTUCZNE 
(czwartek) 

PAPIER 
(czwartek) 

STYCZEŃ 6, 20 13 19 7, 21 14 
LUTY 10, 24 17 16 11, 25 18 

MARZEC 10, 24 17 9, 23 11, 25 18 
KWIECIEŃ 7 ,21 14 6, 13, 20, 27 8, 22 15 

MAJ 
Oddajemy 

razem  
z odpadami 

zmieszanymi 

5, 19  4, 11, 18, 25  6, 13, 20,27 6, 20 
CZERWIEC 9, 23 1, 8, 15, 22,29 3, 10, 17, 24  3, 10, 17, 24 

LIPIEC 7, 14, 21,28 6, 13, 20, 27 1, 8, 15, 22, 29 1, 8, 15, 22, 29 
SIERPIEŃ 4 11, 18 ,25 3, 10, 17, 24, 31 5, 12, 19, 26 5, 12, 19, 26 

WRZESIEŃ 1, 22 7, 14, 21,28 2, 9, 16, 23, 30 2, 23 
PAŹDZIERNIK 6 ,20 13 5, 12, 19, 26 7, 21 14 

LISTOPAD 10, 24 17 2, 9, 16 ,23, 30 4, 18 25 
GRUDZIEŃ 8, 22 15 21 2, 16, 30 9, 23 

ODBIÓR DRZEWEK BOŻONARODZENIOWYCH 19.01, 16.02 
 

Dzień odbioru danej frakcji odpadu zaznaczony w tabeli kolorem czerwonym może ulec zmianie.  

 

Pojemniki i worki odbierane są w ciągu roku od godz. 7:00 rano, w sezonie letnim (lipiec i sierpień) - od godz. 6:00 rano. 
 

BRAK OZNAKOWANIA NIERUCHOMOŚCI LUB POJEMNIKA, POWODUJĄCY UTRUDNIENIA W IDENTYFIKACJI,  
BĘDZIE SKUTKOWAĆ BRAKIEM ODBIORU ODPADÓW. 

 
W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Z NIERUCHOMOŚCI ODBIERANE  

SĄ WYŁĄCZNIE ODPADY KOMUNALNE WYMIENIONE W HARMONOGRAMIE. 

 
WAŻNE!!! Odbiorowi podlegają pojemniki i worki, które są wystawione przed posesję, bądź postawione  

w pergolach śmietnikowych. Wejście do pergoli śmietnikowych musi być usytuowane od strony ulicy.  
 

Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego we Władysławowie 
tel. (58) 674-54-58, e-mail: odpady@wladyslawowo.pl 
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Nowe ekspozytory informacyjne w gminie

Rekordowy mural z oficjalnym certyfikatem

Informujemy, że kolejna sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Władysławowa  
odbędzie się 27 stycznia (środa) o godz. 10:00 w trybie zdalnym.

Z proponowanym porządkiem obrad, projektami uchwał oraz aktulanym terminem sesji można 
zapoznać się na stronie bip.wladyslawowo.pl – Rada Miejska – VIII Kadencja 2018-2023 –  
Terminy posiedzeń Sesji Rady Miejskiej Władysławowa.

U schyłku ubiegłego roku informowaliśmy Państwa na fanpage’u 
Gminy Władysławowo, iż mural w porcie rybackim we Włady-

sławowie wpisany został do księgi Rekordów Polski. W ślad za tym, 
otrzymaliśmy oficjalny certyfikat potwierdzający ten doniosły fakt. 

Na kilka dni przed inauguracją muralu, którą mieliśmy okazję obej-
rzeć w formie wirtualnego spaceru w dniu 11 listopada, zgłosiliśmy 
mural do Biura Rekordów Polski. Ku naszej radości, wniosek prze-
szedł pozytywnie merytoryczną weryfikację, a nadesłane dowody 
zostały ocenione przez Komisję Biura Rekordów i zakwalifikowane 
do uzyskania rekordu w kategorii „Najwięcej obrazów na jednym 
muralu”. Przypomnijmy, że obrazów na muralu jest aż 70, co pozwoliło 
na uzyskanie tego prestiżowego tytułu. Tak więc nasz mural został 
rekordzistą na skalę kraju. Jak podaje Biuro Rekordów „Ten Rekord 
Polski to prawdziwa sztuka przez duże SZ”. Jesteśmy z tego faktu 
dumni i szczęśliwi!

Na całej długości muralu pojawiło się osiem tabliczek z kodami QR. 
To kolejne udogodnienie dla spacerowiczów, które w bezpośredni 
sposób przekierowuje na stronę historiawmorzu.wladyslawowo.pl, 
gdzie znajdują się kompleksowe informacje o idei i powstaniu muralu, 
a także opis poszczególnych jego obrazów.  A zatem zachęcamy Pań-
stwa do spacerów, tych w terenie, ale i tych wirtualnych, które można 
odbyć za pośrednictwem w/w strony.

Wszyscy współtworzący lub korzystający z trendów marketingowych wiedzą, 
jak ważna jest wyrazistość - przede wszystkim w aspekcie widoczności ekspo-

zytorów informacyjnych. Dlatego zainspirowani potrzebami wynikającymi z jeszcze 
lepszej możliwości komunikacji z mieszkańcami – zakupiliśmy eleganckie stojaki 
na biuletyn Ratusz.

Sukcesywnie pojawiać się one będą w wielu miejscach naszej gminy, o czym będziemy 
Państwa informować. Od grudnia ubiegłego roku możemy je zobaczyć w dwóch 
punktach handlowych we Władysławowie: Sieć 34 oraz Albatros, a także w Urzę-
dzie Miejskim. Efektem tego działania jest wzmocnienie i wyróżnienie marki Ratusza 
i utrzymanie jej na wysokim poziomie. 

W opinii odbiorców – czytelników biuletynu jest on wymieniany jako jeden z najpo-
pularniejszych obecnie nośników informacji, co bardzo nas cieszy. Mamy nadzieję, 
że widoczność w przestrzeni miejskiej oraz funkcjonalność stojaków, przełoży się na 
jeszcze szybszy i łatwiejszy dostęp do bieżących informacji z terenu naszej gminy. 
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Jubileusz UKS Bliza Władysławowo

Sukces mieszkanki Władysławowa w  konkursie ceramicznym

Miniony rok z pewnością należał do Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Bliza, który właśnie w 2020 roku obchodził zacny jubileusz 20-lecia ist-

nienia. Klub powstał w czerwcu 2000 roku i rozpoczął szkolenie koszykarek 
z roczników 1986 i 1987, które grały w rozgrywkach kadetek Wojewódzkiej Ligi 
Koszykówki Dziewcząt. Oprócz koszykarek w Lidze Okręgowej rywalizowali 
koszykarze, których trenował Maciej Deling.

Od 2003 roku prace w klubie rozpoczął 
Piotr Oberzig, który objął szkoleniem 
dziewczęta z rocznika 1989. W tym 
samym czasie z rocznikiem 1988 zajęcia 
rozpoczął Augustyn Hadas. Od tej pory 
ilość szkolonych zawodniczek w klubie 
zaczęła systematycznie rosnąć. Bliza 
Władysławowo w swoich najlepszych 
latach posiadała aż 5 zespołów w roz-
grywkach Wojewódzkiej Ligi Koszy-
kówki (młodziczki, 2 zespoły kadetek, 
juniorki oraz juniorki starsze). W 2010 

roku zespół prowadzony przez Macieja 
Delinga zadebiutował w rozgryw-
kach drugiej ligi kobiet. Klub może 
pochwalić się trzykrotnym dotarciem 
do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski 
w kategorii kadetek oraz awansem 
do półfinału MP w kategorii juniorek. 
Zawodniczki Blizy wielokrotnie znaj-
dowały się w czołówce klasyfikacji na 
najlepsze zawodniczki Ligi Wojewódz-
kiej oraz w klasyfikacji na najlepszych 
strzelców ligi. Podopieczna Macieja 

Delinga Patrycja Bolda była powołana 
do reprezentacji Polski do lat 16. 

Klub od 2005 roku organizował 
Międzynarodowy Turniej WŁA-BA-
SKET, który doczekał się aż 15. edycji 
i uważany był za jeden z najlepszych 

Młoda mieszkanka Władysławowa Zosia Tomaszewska została laureatką 
Ogólnopolskiego Konkursu “Ceramiony”, który odbył się w Elblągu już po 

raz dwudziesty pierwszy. Konkurs zorganizowany był przez Centrum Spotkań 
Europejskich ,,Światowid” w Elblągu przy wsparciu Stowarzyszenia „Jantar”. 

Zosia od 3 lat uczęszcza na zajęcia cera-
miki do pracowni Keba we Władysła-
wowie. Zwycięska praca nosi tytuł 

„Kolczasta misa” i została wykonana 
w ramach projektu “Zrób to Sam! Cera-
miczny- użytkowy-ekologiczny-mój 

“ finansowanego przez Urząd Miej-
ski we Władysławowie. Młoda cera-
miczka lepiła misę ponad 11 godzin, po 
czym autorskimi szkliwami dwukrotnie 

pomalowała zwycięskie dzieło i osią-
gnęła zadowalający rezultat. Wystawa 
pokonkursowa odbywa się w prze-
strzeni wirtualnej na platformie Art-
steps, natomiast katalog jest dostępny 
w wersji cyfrowej na platformie Issuu.
 
Na tegoroczną edycję Ogólnopolskiego 
Konkursu „CERAMIONY” wpłynęły 
102 prace. Pomimo, że wszystkie dzieła 

zostały wykonane w tym samym mate-
riale, cechuje je różnorodność zarówno 
pod względem technik, estetyk i tema-
tów. Zostały nadesłane biskwity, jak 
i prace szkliwione, formy pełnopla-
styczne oraz płaskorzeźby, naczynia 
użytkowe oraz formy dekoracyjne. 

W konkursie wzięło udział 18 placówek, 
w tym szkoły, ośrodki kultury, warsz-
taty terapii zajęciowej, organizacje 
pozarządowe oraz osoby prywatne 
z całej Polski.Uczestnikami konkursu 
były dzieci, młodzież i dorośli, osoby 
z niepełnosprawnościami, które roz-
wijają swoje pasje i talenty z zakresu 
ceramiki. Uczennica z Władysławowa 
zwyciężyła w kategorii dzieci i  samym 
zaznaczyła Władysławowo na mapie 
artystycznej całego kraju. 

Pracownia Ceramiki Keba po raz pierw-
szy zdecydowała się zgłosić prace 
swoich uczniów do udziału w tym pre-
stiżowym konkursie. Wszyscy planują 
już swoje prace na kolejny rok, aby móc 
wziąć udział w konkursie.

Jury oraz Organizatorzy serdecz-
nie gratulują osobom nagrodzonym 
i wyróżnionym oraz dziękują wszyst-
kim Uczestnikom XXI Ogólnopolskiego 
Konkursu „CERAMIONY”. 
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turniejów w Polsce. Oprócz zespo-
łów z Litwy, Estonii, Szwecji, Ukrainy 
i Niemiec brały w nim udział najlep-
sze drużyny z Polski, które w swoich 
składach miały reprezentantki Polski. 
Zapewniało to wysoki poziom spor-
towy i organizacyjny. Od 2005 roku 
UKS Bliza uczestniczył w turniejach 
w zaprzyjaźnionej gminie Lamstedt, 
dwukrotnie w miejscowości Bar na 
Ukrainie, gdzie zawodniczki Blizy 
rywalizowały z najlepszymi zespo-
łami naszych granicznych sąsiadów. 
W ciągu minionych 20. lat, w róż-
nych kategoriach wiekowych, zespoły 
UKS Bliza uczestniczyły w wielu tur-
niejach w całym kraju, wielokrotnie 
zajmując czołowe miejsca. W prace 
z młodzieżą zaangażowały się rów-
nież trenerki: Kinga Dettflaff, Beata 
Andrzejewska i Agnieszka Kujawska. 

Szkoleniem przez dwie dekady ist-
nienia klubu, zostało objętych około 
pięciuset zawodniczek. Klub realizo-
wał także wiele imprez dla amatorów, 
takich jak: Amatorska Liga Koszykówki, 
czy turniej Streetballa dla dzieci i mło-
dzieży z Gminy Władysławowo.

Oprócz koszykówki, istniała również 
sekcja modelarstwa, którą prowadził 
Marek Kwietniewski, sekcja lekko-
atletyczna (nadal istniejąca), koordy-
nowana przez Piotra Oberzig, a obec-
nie prężnie działa sekcja badmintona, 
której trenerem jest Zbigniew Czajka.

Sekcja LA powstała w 2003 roku, 
a pierwszym medalistą Mistrzostw 
Polski był Piotr Patalas, który w roku 
2004 w Świeciu został wicemistrzem 
Polski Młodzików na dystansie 1000m. 
Kolejne medale na Mistrzostwach 
Polski zdobyła Agnieszka Nowak, 
która w 2008 roku została Mistrzy-
nią Polski w Biegach Przełajowych 
do lat 18 w Słupsku. W tym samym 
roku okazała się najlepszą w kraju 
juniorką na dystansie 600m podczas 
Halowych Mistrzostw Polski w Spale. 
Najwięcej medali dla Klubu, o randze 
Mistrzostw Polski, otrzymał Tomasz 
Grycko. W latach 2007 - 2020 zdobył 

ich łącznie 27 (od kategorii juniora 
młodszego do seniora). Zawodnik Blizy 
zdobywał medale na dystansach 5km, 
10km, półmaratonu, w biegach prze-
łajowych, w biegach górskich, gdzie 
w 2001 roku w Tiranie wraz z drużyną, 
zdobył tytuł Wicemistrza Świata. Klub 
przez 20 lat organizował szereg imprez 
lekkoatletycznych, m.in. Mistrzostwa 
Władysławowa w Biegach Przełajo-
wych o Puchar Burmistrza Miasta (15 
edycji), Mistrzostwa Władysławowa 
w LA, Bajkowe Bieganie skierowane 
dla najmłodszych mieszkańców gminy. 

W 2016 roku, z inicjatywy Zbigniewa 
Czajki i Lambertusa Soli, powstała 
sekcja badmintona. Początkowe starty 
ograniczały się do turniejów szkolnych 
i amatorskich. Jednak już w 2017 roku 
drużyna chłopców reprezentująca 
Szkołę Podstawową nr 3 we Włady-
sławowie, po wygraniu finałów woje-
wódzkich, awansowała do ogólno-
polskich finałów Igrzysk Dzieci. Był 
to pierwszy znaczący sukces bad-
mintonistów, do którego przyczynili 
się głównie bracia Paweł i Mateusz 
Oberzig, do dzisiaj kluczowi zawod-
nicy sekcji.  W roku 2018 Klub uzyskał 
licencję Polskiego Związku Badmin-
tona. Od tego czasu zawodnicy star-
tują w turniejach klasyfikowanych, 
odnosząc wiele znaczących sukcesów 
i zajmując wysokie miejsca w ran-
kingu PZBad. Ogólną liczbę zdobytych 

medali można już liczyć w setkach. 
W roku 2020 Marianna Konkel awan-
sowała do turnieju głównego Indywi-
dualnych Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. W tym samym roku Paweł 
Oberzig dotarł do ćwierćfinałów gry 
pojedynczej i podwójnej mieszanej 
w Mistrzostwach Polski Młodzików 
Młodszych. Dzięki wielkiemu zaan-
gażowaniu trenerów, zawodnicy stale 
podnoszą swoje umiejętności, które 
procentują podczas zawodów i tur-
niejów organizowanych w całym kraju. 
Trener Zbigniew Czajka jest także 
pomysłodawcą turnieju rodzinnego, 
organizowanego w naszej gminie od 
2018 roku. Zawodnicy z sekcji badmin-

tona otrzymują coraz częściej powoła-
nia do kadry wojewódzkiej.

Klub UKS Bliza Władysławowo nie ist-
niałby bez zaangażowania i pracy wielu 
osób. Nie sposób wymienić wszyst-
kich. To działacze, trenerzy, sponso-
rzy, rodzice, kibice i sami zawodnicy, 
którzy tworzyli i nadal tworzą wspa-
niałą atmosferę. W ciągu tych 20. lat 
Klub objął szkolenie i wychował spor-
towo wielu młodych ludzi. Zarząd UKS 
Bliza dziękuje wszystkim sympatykom 
Klubu, którzy przyczynili się do jego 
rozwoju, mając nadzieję, że kolejne 
lata przyniosą dalsze sukcesy i radość 
z uprawiania sportu. 
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