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jest dofinansowane przez Powiat Pucki

Gmina Władysławowo

Drugie życie nakrętek

Recyklingowa akcja zbierania 
nakrętek jest nie tylko formą 
niesienia pomocy osobom 
najbardziej potrzebującym, 
stanowi też korzystną 
dla środowiska formę 
przetwarzania plastiku. 
W procesie recyklingu nakrętki 
przetwarzane są na specjalny 
granulat, z którego wytwarzane 
są inne produkty plastikowe – 
opakowania, worki na śmieci, 
obudowy do komputerów, 
ramy okienne i narzędzia 
codziennego użytku.

N akrętki plastikowe są wyko-
nane z innego rodzaju pla-
stiku niż same butelki, który 

łatwiej poddaje się procesowi recy-
klingu i jest tańszy w przetwarzaniu. 
Dodatkowo przetwarzanie samych 
odkręconych butelek (pozbawionych 
nakrętek) jest korzystniejsze dla śro-
dowiska. Zaoszczędza miejsce pod-
czas transportu i czas ich segregacji.

W Gminie Władysławowo stanęło 7 
czerwonych pojemników w kształcie 
serc, do których można wrzucać pla-
stikowe 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 serduszek zosta-
ło zakupionych ze środków finanso-
wych (nagrody pieniężnej) za zajęcie 
I miejsca w konkursie „Metropo-
lia Głosuje”. Ostatnie dwa zosta-
ły zakupione ze środków Osiedla 
Hallerowo.

Zachęcamy mieszkańców do zapeł-
niania pojemników plastikowymi 
nakrętkami. Mogą to być nakręt-
ki po napojach, produktach spo-
żywczych, kosmetykach czy chemii 
gospodarczej.

Całkowity dochód ze skupu zebra-
nych nakrętek będzie przeznaczo-
ny na cele charytatywne. Prosimy 
chętne fundacje lub osoby potrze-
bujące, o zgłaszanie zapotrzebowa-
nia na nakrętki w formie pisemnej 
na adres: p.pach@wladyslawowo.pl 
lub bezpośrednio do Biura Obsługi 
Interesanta. We wniosku należy udo-
kumentować formę zbiórki.

Zachęcamy serdecznie do wzię-
cia udziału w tej szlachetnej akcji 
i do systematycznego zbierania 
nakrętek.

 n Urząd Miejski we Władysławowie

Gmina Władysławowo

Obdarowani w czytaki

W dniu 15 grudnia 2020 r. 
burmistrz Roman Kużel 
wraz z radną Dorotą Jeka 
i pełnomocnikiem burmistrza 
Bożeną Chechłacz-Twardowską 
przekazali cztery czytaki 
niewidomym i niedowidzącym 
dzieciom z naszej Gminy.

C zytak to nowoczesny odtwa-
rzacz książek mówionych, 
nagrywanych w formacie 

MP3. Jego działanie bez ładowania 
to 30 godzin. Wyposażony jest w dużą 
i łatwą w obsłudze klawiaturę, można 
do niego podłączyć słuchawki.

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

Czytaki umożliwią niewidomym 
i niedowidzącym dzieciom czytanie 
lektur, a w czasie panującej pande-
mii ułatwią im również kontynuowa-
nie nauki w formie zdalnej.

 n Tekst i foto: Urząd Miejski 
we Władysławowie

Kaszuby Północne

Na szlaku turystycznym
Szlak Puszczy Darżlubskiej liczy 
sobie 38 km i prowadzi przez 
takie miejsca: Krokowa – 
Łętowice – Diabelski Kamień 
– Odargowo – Żarnowiec – 
Sobieńczyce – Lubocino – j. 
Dobre – Piaśnica Wlk. – Dolina 
Redy – Wejherowo. 

T rasa do pokonania pieszo 
wiedzie przez zachodnią 
część Puszczy Darżlubskiej, 

na pograniczu powiatu puckiego 
i wejherowskiego. Zaczyna się przy 
dworcu kolejowym w Wejherowie, 
prowadzi w kierunku leśniczówki 

Miga, po czym wchodzi w las zosta-
wiając za sobą Pradolinę Redy. 

Po ok. 10 km dociera do Lasów 
Piaśnickich. Od pomnika Ofiar 
Faszyzmu idziemy ok. 1 km asfal-
tową drogą do Piaśnicy Wielkiej, 
po czym skręcamy w las. Po 4 km 
jesteśmy nad Jeziorem Dobrym.Skra-
jem lasu wędrujemy przez Sobień-
czyce do Żarnowca. Po lewej stronie 
widać najwyższą część Kępy Puc-
kiej z kulminacyjną Zamkową Górą 
(95 m n.p.m.). 

Z Żarnowca udajemy się do Kro-
kowej, mijając po drodze Odargowo. 
Jedną z atrakcji na trasie szlaku jest 
głaz narzutowy zwany „Diabelskim 
Kamieniem” w okolicy Odargowa. 
Szlak przebiega wzdłuż granicy rezer-
watu „Zielone”, w którym znajduje 
się stanowisko rzadkiego na terenie 
Polski, efektownie kwitnącego pną-
cza – wiciokrzewu pomorskiego. 

Szlak dostępny jest również dla 
rowerzystów.

 n LOT Kaszuby Północneźródło: www.pomorskieszlakipttk.pl
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Genowefa Szczygielska: 

U mnie malowanie wynika  
z potrzeby duszy

Malarka rodem z Kuźnicy 
w cyklu „Z pasją przez życie” 
opowiedziała o wyjątkowych 
walorach przyrodniczych 
Mierzei Helskiej, malarstwie 
jako potrzebie duszy czy 
bliskim jej sercu portrecie ojca.

Oskar Struk: W jaki sposób odkryła 
Pani w sobie zmiłowanie do malar-
stwa?

Genowefa Szczygielska: Nigdy się 
nie zastanawiałem, skąd on się wzię-
ło, bo zawsze we mnie było. To była 
potrzeba duszy. Musiałam to robić. Póź-
niej miałam długą, dwudziestoletnią 
przerwę, kiedy nie miałam czasu. Te 
dwadzieścia lat bez malowania były 
dla mnie okropne. Obserwowałam 
piękno świata i chciałam je przełożyć 
na płótno.

– Jakie motywy dominują w Pani 
twórczości?

– U mnie malowanie wyni-
ka z potrzeby duszy. Jeśli zachwy-
ci mnie jakiś kwiat, to go namaluję, 
ale to nie jest tak, że od tego momen-
tu będę malować tylko kwiaty. Dana 
rzecz zaspakaja mnie artystycznie tylko 
na chwilę. Ciągle szukam nowych inspi-
racji. Swego czasu organizowaliśmy 
wystawy plenerowe i profesorowie 
pytali, ilu autorów wystawia tu swoje 
prace, a były to tylko moje. Wynika 
to z tego, że w mojej twórczości nie 
ma jednostajności.

– Jest Pani pierwszą mieszkanką 
Kuźnicy w naszym cyklu, dlatego 
proszę powiedzieć, na czym pole-
ga wyjątkowość tej miejscowości?

– Tu Wszystko zachwyca! Kuźnica 
jest tak urokliwa, Dominuje w niej spo-
kój. Właściwie tu jest wszystko: morze, 
zatoka i ten wyjątkowy pas Półwyspu 
Helskiego. Przede wszystkim natu-
ra. Ja kocham Kuźnicę. Ja się tutaj 

– Można powiedzieć, że maluję ser-
cem. Inni malarze wszystko dokładnie 
planują, analizują. Ja staram się prze-
kładać na płótno to, co widzę. Dzia-
łam na zasadzie prób i błędów. Wiem, 
czego chcę. Nie zawsze mi to wycho-
dzi, ale staram się wiernie przedstawić 
poszczególne elementy.

– Czy malarstwo można określić mia-
nem sztuki cierpliwości?
– Na pewno malarstwo wymaga 
ogromnej cierpliwości, ale ja nie odbie-
ram tego jako trudność. Gdy robię coś 
innego, to często patrzę na zegarek, 
żeby już skończyć. Z malarstwem tak 
nie jest, bo to moja pasja, więc muszę 
to robić.

– Skąd pomimo upływu lat czer-
pie pani tyle pozytywnej energii 
do działania?

– Odpowiedź na to pytanie jest 
bardzo prosta. Siłę do działania daje 
mi Eucharystia. Fascynuje mnie 
świat stworzony i stwórca, czyli Bóg. 
W swojej twórczości podejmuje nie-
zbyt popularne tematy piekła, czyść-
ca czy wizerunków Świętych, ale 
ja to robię.

– Czy jest jakiś obraz, który uznaje 
Pani za szczególnie udany?

– Z żadnego nie jestem dumna, 
bo żaden nie jest do końca taki, jak 
bym chciała (śmiech). Natomiast por-
tret, który jest szczególnie bliski moje-
mu sercu, przedstawia wizerunek moje-
go ojca, rybaka.

– Czego można Pani życzyć w kon-
tekście dalszej działalności?

– Ja mam tylko jedno marzenie, 
żebym do końca mogła pracować. 
To byłby szczyt szczęścia. Wiek niesie 
ze sobą pewne ograniczenia, ale to nie 
ma znaczenia. Ważne jest, żeby mieć 
w sobie tyle sił, pasji, by móc do końca 
pracować.

urodziłam, podobnie jak moi dziado-
wie i pradziadowie. Tu są moje korze-
nie. Wszystko, co wiąże się z Kuźnicą, 
jest dla mnie ważne.

– Jaką techniką Pani maluje?

– Lubię farbę olejną, bo mogę się nią 
bawić, nanosić poprawki. Nie należę 
do osób, które szybko malują. Malu-
ję kilka obrazów jednocześnie. Zaczy-
nam jeden, ale gdy coś innego mnie 
zainspiruje, to zaczynam następny. 

Ta technika pozwala mi swobodnie 
nanosić poprawki. Malowanie to jest 
takie oderwanie się od rzeczywistości.

– Jak udaję się Pani uzyskać per-
spektywę na obrazach?
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Gmina Władysławowo

Podsumowanie roku 2020
Przypominamy część zadań i inwestycji, które są dziełem Urzędu Miejskiego we Władysławowie w roku 2020

LUTY: 100. rocznica Zaślubin Polski 
z Morzem wraz z inscenizacją historyczną 
z udziałem mieszkańców, nowa nawierzch-
nia placu zabaw na skwerze Hallera, III 
Gala Sportu

STYCZEŃ to m.in.: VI Wielkie Nordowe 
Morsowanie, 15-lecie Stowarzyszenia Miło-
śnicy Sztuki

MARZEC: V edycja Budżetu Obywatelskie-
go, rozpoczęcie prac modernizacyjnych 
w budynku ZS nr 1 we Władysławowie

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

CZERWIEC: zakończona budowa kolejne-
go odcinka ścieżki rowerowej w Jastrzębiej 
Górze, darmowe WiFi na ul. gen. J. Hal-
lera we Władysławowie, kampania infor-
macyjna „Czuj się bezpieczniej w Gminie 
Władysławowo”, program „Polska z Góry” 
zrealizowany w naszej gminie

MAJ: przebudowa ul. gen. J. Hallera we 
Władysławowie, stacja ładowania samo-
chodów elektrycznych przed Urzędem 
Miejskim

LIPIEC: nowe oświetlenie w Karwi, wysta-
wa „Bursztyn Bałtycki. Tradycja i Innowa-
cja 2.0”, otwarcie Targowiska Miejskiego 
we Władysławowie

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

PAŹDZIERNIK:  rozbudowa kompleksu 
rekreacyjnego w Ostrowie, termomoder-
nizacja Ratusza Miejskiego

WRZESIEŃ: nowe oświetlenie parkingu 
przy ul. kadm. W. Steyera we Władysławo-
wie, realizacja projektu „Pomorskie Szlaki 
Kajakowe - Czarna Wda”, prace nad Stra-
tegią Rozwoju Gminy Władysławowo do 
2030 roku, V Maraton Północy - bieg czte-
rech latarni

LISTOPAD: historyczny mural w porcie 
rybackim we Władysławowie, wiata rowe-
rowa w Chłapowie, lądowe rybki w prze-
strzeni miejskiej, zakup komputerów dla 
uczniów do pracy zdalnej

GRUDZIEŃ: nowa nawierzchnia na Drodze 
Chłapowskiej, nowe ogrodzenie na skwe-
rze rekreacyjno-sportowym w Tupadłach, 
zakup kolejnych iluminacji świątecznych

Mamy nadzieję, że bieżący rok pozwoli utrzymać tendencję rozwojową gminy na podobnym poziomie.  n Urząd Miejski we Władysławowie
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KUPIĘ 
NIERUCHOMOŚĆ

POD STADNINĘ KONI 
/AGROTURYSTYKĘ

TEL. 534 273 137

R E K L A M A

Gmina Władysławowo

Rekordowy mural

U schyłku ubiegłego roku 
informowaliśmy Państwa 
na fanpage’u Gminy 
Władysławowo, iż mural 
w porcie rybackim 
we Władysławowie wpisany 
został do księgi Rekordów 
Polski. W ślad za tym, 
otrzymaliśmy oficjalny 
certyfikat potwierdzający ten 
doniosły fakt. 

N a kilka dni przed inauguracją 
muralu, którą mieliśmy oka-
zję obejrzeć w formie wirtu-

alnego spaceru w dniu 11 listopada, 
zgłosiliśmy mural do Biura Rekordów 
Polski. Ku naszej radości, wniosek 
przeszedł pozytywnie merytorycz-
ną weryfikację, a nadesłane dowody 
zostały ocenione przez Komisję Biura 
Rekordów i zakwalifikowane do uzy-
skania rekordu w kategorii „Najwięcej 

obrazów na jednym muralu”. Przy-
pomnijmy, 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 pojawi-
ło się osiem tabliczek z kodami QR. 
To kolejne udogodnienie dla space-
rowiczów, które w bezpośredni spo-
sób przekierowuje na stronę histo-
riawmorzu.wladyslawowo.pl, gdzie 
znajdują się kompleksowe informa-
cje o idei i powstaniu muralu, a także 
opis poszczególnych jego obrazów. 
A zatem zachęcamy Państwa do spa-
cerów, tych w terenie, ale i tych wirtu-
alnych, które można odbyć za pośred-
nictwem w/w strony.

 n Urząd Miejski we Władysławowie

LODOWE KULE

Poznaj przyrodę lepiej

W styczniu byliśmy 
świadkami prawdziwej zimy 
i towarzyszących jej zjawisk, 
które coraz rzadziej mają 
miejsce. 

N iesamowity podziw zdo-
były lodowe kule, zwane 
po kaszubsku morszkul-

cami, w pobliżu molo w Jastarni, 
od strony Zatoki Puckiej. Jastar-
nia, to jedyne miejsce w kraju, 
gdzie natura tworzy takie cuda. 
Kule stanowią mieszaninę chłod-
nej wody, śniegu/błota pośniego-
wego i śryżu (zlodowaciałe krysz-
tałki tworzące się w wodzie). 
Nie bez znaczenia były warun-
ki, w tym południowo-wschod-
ni wiatr, niskie temperatury oraz 
słabe zasolenie Bałtyku, co tłu-
maczy prof. Marek Zajączkowski 
z Instytutu Oceanologii PAN.  

rzadkiego zjawiska. Przedstawiamy 
zdjęcia pani Julii Kohnke.

 n Barbara Mudlaff 
LOT Kaszuby Północne

 fot. Julia Kohnke

Kule o regularnych kształtach osią-
gały średnicę od kilku do nawet kil-
kunastu centymetrów. W serwisach 
społecznościowych spacerowicze 
wybrzeża umieszczali fotografie tego 

 fot. Barbara Mudlaff
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Kaszuby Północne. Krokowa

Kaszubskie sacrum
Dział przedstawia bogactwo 
architektoniczne ziemi 
puckiej, czyli świątynie, 
w których koncentruje się 
życie na poziomie duchowym. 
Czytelnicy dowiedzą się 
o ciekawostkach i zabytkach, 
które kryją w sobie nordowe 
kościoły.

K ościół zbudowany wg projek-
tu Karola Gustawa Adolfa von 
Krockow w połowie XIX wieku 

należy obecnie do Parafii pw. Świętej 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Kroko-
wej. Proboszczem od lata 2020 jest ks. 
Sebastian Habowski CR.

Neogotycką świątynię charaktery-
zują dwie płasko zakończone wieże. 
Wysokość od posadzki do sufitu wyno-
si 11 m, długość -21 m, szerokość – 
12 m. Wewnątrz warto zwrócić uwagę 
na loże kolatorskie. Godne obejrze-
nia są podziemia, w których znaj-
dują się szczątki członków rodu von 
Krockow. Przy kościele znajduje się 
nagrobek rodziny Hevelke, najsłyn-
niejszym członkiem rodziny był astro-
nom Heweliusz.

Krokowa to jedna z parafii pol-
skiej prowincji Zgromadzenia Zmar-
twychwstania Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa. Niedaleko, bo w Dębkach 

znajduje się ośrodek rekolekcyjny 
ów zgromadzenia.

 n Barbara Mudlaff 
LOT Kaszuby Północne

Widok na lożę kolatorską

Kościół z lotu ptaka

 fot. Zbigniew Heft
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Gmina Puck

Co działo się podczas ferii?

Podczas tegorocznego 
zimowego odpoczynku Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki 
w Gminie Puck przygotował 
bogaty harmonogram zajęć 
artystycznych, kulinarnych 
czy sprawnościowych głównie 
dla młodszych mieszkańców. 
Wszystkie przedsięwzięcia 
odbywały się w warunkach 
domowych, zgodnie 
z panującymi obostrzeniami.

W śród aktywności znalazło 
się: wykonanie oryginal-
nych prezentów na Dzień 

Babci i Dziadka, dekoracji domowych 
i biżuterii, budowa karmników, przy-
gotowywanie pokarmu dla ptaków, 
przyrządzanie przekąsek.

Dodatkowo w poniedziałki dzie-
ci mogły rozwijać swoje umiejętno-
ści muzyczne, ćwicząc grę na gitarze 
z nauczycielem muzyki i dyrygen-
tem zespołu regionalnego „Bursztyn-
ki” Maciejem Kleisą.

OKSiT w Gminie Puck zorganizował 
warsztaty ruchowe z tancerką i trener-
ką Dominiką Bernaśkiewicz. W pią-
tek 8 stycznia poprowadziła zajęcia 
z podstaw tańca streetdance dla młod-
szej części odbiorców, a 13 stycznia – 
stretching i ćwiczenia na zdrowy krę-
gosłup dla dorosłych.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się również bezpłatne zajęcia 
z podstaw rysunku ołówkiem prze-
prowadzone przez architekt Arletę 
Olszak. Po zajęciach każdy uczest-
nik otrzymał miniprzewodnik, który 
pozwolił na dalsze ćwiczenie swoich 

umiejętności malarskich w warunkach 
domowych.

W ciągu dwóch tygodni ferii można 
było wziąć udział w sobotnich lek-
cjach archeologii online z jednym 
z przewodników Osady Łowców Fok 
w Rzucewie – Wiesławą Roszman-
-Selin. Dozwolone było również zwie-
dzanie ścieżki dydaktycznej Parku 
Kulturowego.

Co więcej, dowiedzieliśmy się wielu 
interesujących informacji o gadach 
i płazach. Wiedzę, podczas jednych 
z naszych spotkań online, przekazał 
nam biolog Jarosław Wrosz.

Kilkaset osób obejrzało na naszych 
mediach społecznościowych premierę 
spektaklu dla dzieci agencji artystycz-
nej theART z Katowic pt. „O Jasiu 
i Małgosi i chatce łakoci”.

Zapraszamy do śledzenia naszego 
kalendarza zajęć oraz obserwowa-
nia naszej strony internetowej oraz 
mediów społecznościowych.

 n Wiktoria Gaffke OKSiT  
w Gminie Puck
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 fot. OKSiT w Gminie Puck

Gmina Władysławowo

Jubileusz UKS Bliza Władysławowo

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

K lub 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 Maciejem Delingiem.

Od 2003 roku prace w klubie roz-
począł Piotr Oberzig, który objął szko-
leniem dziewczęta z rocznika 1989. 
W tym samym czasie z rocznikiem 
1988 zajęcia rozpoczął Augustyn 
Hadas. Od tej pory ilość szkolonych 
zawodniczek w klubie zaczęła syste-
matycznie rosnąć. Bliza Władysławowo 
w swoich najlepszych latach posiadała 
aż 5 zespołów w rozgrywkach Woje-
wódzkiej Ligi Koszykówki (młodziczki, 
2 zespoły kadetek, juniorki oraz junior-
ki starsze). W 2010 roku zespół pro-
wadzony przez Macieja Delinga zade-
biutował w rozgrywkach drugiej ligi 
kobiet. Klub może pochwalić się trzy-
krotnym dotarciem do ćwierćfinałów 
Mistrzostw Polski w kategorii kadetek 
oraz awansem do półfinału MP w kate-
gorii juniorek. Zawodniczki Blizy wie-
lokrotnie znajdowały się w czołówce 
klasyfikacji na najlepsze zawodnicz-
ki Ligi Wojewódzkiej oraz w klasy-
fikacji na najlepszych strzelców ligi. 
Podopieczna Macieja Delinga Patry-
cja Bolda była powołana do reprezen-
tacji Polski do lat 16.

Klub od 2005 roku organizował Mię-
dzynarodowy Turniej WŁA-BASKET, 
który doczekał się aż 15. edycji i uwa-
żany był za jeden z najlepszych turnie-
jów w Polsce. Oprócz zespołów z Litwy, 
Estonii, Szwecji, Ukrainy i Niemiec 
brały w nim udział najlepsze druży-
ny z Polski, które w swoich składach 
miały reprezentantki Polski. Zapewnia-
ło to wysoki poziom sportowy i orga-
nizacyjny. Od 2005 roku UKS Bliza 
uczestniczył w turniejach w zaprzy-
jaźnionej gminie Lamstedt, dwukrot-
nie w miejscowości Bar na Ukrainie, 
gdzie zawodniczki Blizy rywalizowały 
z najlepszymi zespołami naszych gra-
nicznych sąsiadów. W ciągu minionych 
20. lat, w różnych kategoriach wieko-
wych, zespoły UKS Bliza uczestniczy-
ły w wielu turniejach w całym kraju, 
wielokrotnie zajmując czołowe miejsca. 
W prace z młodzieżą zaangażowały się 
również trenerki: Kinga Dettflaff, Beata 
Andrzejewska i Agnieszka Kujawska. 
Szkoleniem przez dwie dekady istnie-
nia klubu, zostało objętych około pięciu-
set zawodniczek. Klub realizował także 

wiele imprez dla amatorów, takich jak: 
Amatorska Liga Koszykówki, czy tur-
niej Streetballa dla dzieci i młodzieży 
z Gminy Władysławowo.

Oprócz koszykówki, istniała również 
sekcja modelarstwa, którą prowadził 
Marek Kwietniewski, sekcja lekkoatle-
tyczna (nadal istniejąca), koordyno-
wana przez Piotra Oberzig, a obecnie 
prężnie działa sekcja badmintona, któ-
rej 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 Pol-
ski zdobyła Agnieszka Nowak, która 
w 2008 roku została Mistrzynią Pol-
ski w Biegach Przełajowych do lat 
18 w Słupsku. W tym samym roku 
okazała się najlepszą w kraju junior-
ką na dystansie 600m podczas Halo-
wych Mistrzostw Polski w Spale. Naj-
więcej medali dla Klubu, o randze 
Mistrzostw Polski, otrzymał Tomasz 
Grycko. W latach 2007 – 2020 zdo-
był 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 Zbignie-
wa Czajki i Lambertusa Soli, powstała 
sekcja badmintona. Początkowe star-
ty ograniczały się do turniejów szkol-
nych i amatorskich. Jednak już w 2017 
roku drużyna chłopców reprezentują-
ca Szkołę Podstawową nr 3 we Wła-
dysławowie, po wygraniu finałów 

wojewódzkich, awansowała do ogól-
nopolskich finałów Igrzysk Dzieci. 
Był to pierwszy znaczący sukces bad-
mintonistów, do którego przyczyni-
li się głównie bracia Paweł i Mateusz 
Oberzig, do dzisiaj kluczowi zawodni-
cy 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 rankin-
gu 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 Olimpia-
dy Młodzieży. W tym samym roku 
Paweł Oberzig dotarł do ćwierćfina-
łów gry pojedynczej i podwójnej mie-
szanej w Mistrzostwach Polski Mło-
dzików Młodszych. Dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu trenerów, zawodni-
cy stale podnoszą swoje umiejętności, 
które procentują podczas zawodów 
i turniejów organizowanych w całym 
kraju. Trener Zbigniew Czajka jest 
także pomysłodawcą turnieju rodzin-
nego, organizowanego w naszej gmi-
nie od 2018 roku. Zawodnicy z sekcji 
badmintona otrzymują coraz częściej 
powołania do kadry wojewódzkiej.

Klub UKS Bliza Władysławo-
wo nie istniałby bez zaangażowa-
nia i pracy wielu osób. Nie sposób 
wymienić wszystkich. To działacze, 
trenerzy, sponsorzy, rodzice, kibi-
ce i sami zawodnicy, którzy tworzy-
li i nadal tworzą wspaniałą atmosferę. 
W ciągu tych 20. lat Klub objął szkole-
nie i wychował sportowo wielu mło-
dych ludzi. Zarząd UKS Bliza dziękuje 
wszystkim sympatykom Klubu, któ-
rzy przyczynili się do jego rozwoju, 
mając nadzieję, że kolejne lata przy-
niosą dalsze sukcesy i radość z upra-
wiania sportu.

 n Urząd Miejski we Władysławowie




