
W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z pojawieniem się nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego cho-
robę o nazwie COVID-19, na miejskiej stronie internetowej powstała nowa zakładka koronawirus.wladyslawowo.pl, w której 
znajdują się bieżące rzetelne informacje na temat zaistniałej sytuacji.

więcej na str. 2-8

Zagrożenie epidemiczne koronawirusem
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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

Sławomir Dettlaff
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:
Małgorzata Niemirska-Thiel
Dominika Sułat-Jęcek
Jakub Groenwald

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:
sekretarz@wladyslawowo.pl
tel. 58 674 54 39  

Oznaczenie działów:
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Dyżury Aptek we Władysławowie
Kwiecień 2020

01.04
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10.04
1 1 .04
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17.04
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19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04

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

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

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

Apteka Cetniewska
Dyżury nocne będzie pełnić do godz. 22:00
Godziny otwarcia:
Pon-Sob - 8:00-19:00, Nd - 10:00-18:00

Apteka Domowa
Dyżury nocne będzie pełnić do godz. 22:00
Godziny otwarcia: 
Pon - Pt - 8:00-18:00, Sob - 9:00-14:00, Nd - Nieczynna

Apteka Wracam do Zdrowia
Dyżury nocne będzie pełnić do godz. 22:00
Godziny otwarcia:
Pon-Pt - 8:00-20:00, Sob - 8:00-16:00, Nd - Nieczynna

Apteka Pod Filarami
Dyżury nocne będzie pełnić do godz. 22:00

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu, wywołanemu korona wirusem SARS-CoV-2, wej-
ściem w życie specustawy, a przede wszystkim ograniczeniem personelu fachowego, apteki nie są w stanie pełnić 
dyżurów nocnych w pełnym zakresie.



Przekazujemy informacje na 
temat podstawowych środków 

ochronnych przeciwko nowemu koro-
nawirusowi  SARS-CoV02, wywołu-
jącemu chorobę COVID-19.

Przede wszystkim apelujemy NIE 
WYCHODŹ Z DOMU jeżeli nie ma 
takiej konieczności. Ogranicz kontakt 
z kimkolwiek. Przebywaj w gronie naj-
bliższych. Spowolnimy w ten sposób 
rozprzestrzenianie sie wirusa. Najbar-
dziej narażone są osoby starsze, dla 
których skutki zarażenia się wirusem 
mogą być tragiczne. 

W związku z sytuacją w kraju i na 
świecie spowodowaną zagrożeniem 
epidemicznym wywołanym wirusem 
SARS-CoV02 rząd podjął decyzję 
o odwołaniu wszelkich imprez maso-
wych, ogłosił całkowite zamknięcie 
placówek oświatowych, wychowaw-
czych i opiekuńczych oraz uczelni 
wyższych od 16 marca do 25 marca. 
Rodzicom, którzy mają dzieci w wieku 
do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuń-
czy do 14 dni. Szczegółowe informacje 
na temat zasiłku dostępne są na stro-
nie internetowej ZUS-u.

Pomimo tego, że na czas epidemii 
zajęcia dydaktyczne zostały zawie-
szone, nie jest to czas na wzmożone 
spotkania towarzyskie. To działanie 
ma charakter prewencyjny i ważne 
jest, aby dzieci i młodzież pozostały 
w domach.  

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś 
w miejscu gdzie występuje KORO-
NAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie 
objawy takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI 
I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, 
to bezzwłocznie powiadom telefo-
nicznie stację sanitarno-epidemiolo-
giczną w PUCKU tel. 58 673 03 40, 
kom. 507 159 482

lub w przypadku nasilonych objawów 
zadzwoń pod numer 112, lub bezpo-
średnio do oddziału zakaźnego – naj-
bliższy oddział:

UNIWERSYTECKIE CENTRUM 
MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKAL-
NEJ  Gdynia tel. 58 699 85 78, 58 699 
86 82

POMORSKIE CENTRUM CHORÓB 
ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY Gdańsk tel. 
58 341 40 41 (do 44)

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORO-
NAWIRUSA – 800 190 590

W przypadku kiedy istnieje podej-
rzenie zakażenia ale jeszcze nie masz 
objawów pozostań w domu, unikaj 
kontaktu z innymi osobami aby nie 
doszło do rozprzestrzeniania się 
wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swo-
jego stanu zdrowia wyjaśnij TELEFO-
NICZNIE lub innymi metodami zdalnej 
konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZY-
CHODNI POZ (chyba, że zostaniesz 
o to poproszony w określonym ter-
minie) ani nie udawaj się do szpitala 

bez wcześniejszego uzgodnienia 
gdzie masz się zgłosić i czy jest to 
potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) 
może być źródłem zakażenia wszyst-
kich pozostałych osób w poczekalni .

Myj często ręce wodą z mydłem lub 
środkiem odkażającym na bazie alko-
holu. Unikaj dotykania rękami oczu, 
nosa i ust. Zasłaniaj usta i nos zgiętym 
rękawem lub jednorazową chusteczką 
kiedy kaszlesz lub kichasz. 
Nie zbliżaj się do osób chorych. 

Wszystkie te działania mają charakter 
prewencyjny, aby przeciwdziałać roz-
przestrzenianiu się COVID-19 i innych 
chorób zakaźnych wywołanych wiru-
sem SARS-CoV-2.
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Koronawirus - co musisz wiedzieć?



W trosce o zdrowie nas wszystkich 
oraz mając na celu ogranicze-

nie ryzyka rozprzestrzeniania się pato-
genu Burmistrz Władysławowa podjął 
decyzję o reorganizacji pracy Urzędu 
Miejskiego na czas epidemii.
 
Od 16 marca urząd jest nieczynny dla 
Klientów do odwołania, jednak nie 
będzie przerywał pracy.
 
Zachęcamy do kontaktu telefonicz-
nego i mailowego. 

Wnioski można składać drogą pocz-
tową lub mailową, a część z nich przez 
platformę ePUAP przy pomocy pro-
filu zaufanego (niezbędne informa-
cje na temat założenia profilu zaufa-
nego można znaleźć na stronie: www.
gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany). 

Wszelkich płatności należy doko-
nywać elektronicznie, przeka-
zem pocztowym lub w banku. 
Do budynku Urzędu Miejskiego 
będą wpuszczani tylko pracownicy. 
Interesanci są przyjmowani jedynie 

w wybranych przypadkach, po wcze-
śniejszym telefonicznym umówieniu 
daty i godziny wizyty.
 
Najważniejszych informacji można 
zasięgnąć pod numerami telefonów: 

Biuro Obsługi Interesanta: 58 674 54 00 
Sekretariat Burmistrza: 58 674 54 20 
Urząd Stanu Cywilnego: 58 674 54 65 
(sprawy związane z rejestracją urodzeń 
można załatwiać tylko elektronicznie, 

akty zgonu osobiście po wcześniej-
szym telefonicznym umówieniu). 

Od 16 marca jest również zamknięty 
Bank Spółdzielczy mieszczący się 
w budynku urzędu oraz Biblioteka 
Miejska.
 
Prosimy o zrozumienie, rozwagę i sto-
sowanie się do zaleceń Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz Minister-
stwa Zdrowia.
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Reorganizacja pracy Urzędu Miejskiego we Władysławowie 
na czas epidemii

EKOWIK Sp. z o.o. Władysławowo zmienia organizację pracy 

W związku z wysokim stopniem 
zagrożenia epidemicznego 

MPWiK „EKOWIK” informuje, że od 
16 marca do odwołania wstrzymane 
zostaną wizyty inkasentów w domach 
odbiorców usług oraz zostanie 
zamknięta kasa w siedzibie Spółki.
 
W związku z powyższym zaintereso-
wani mogą podać stan wodomierza 
głównego oraz podlicznika poprzez 

stronę internetową, pocztę elek-
troniczną, telefonicznie lub sms-em. 
W przypadku nie udzielenia ww. infor-
macji rachunki za wodę i ścieki wysta-
wiane będą na podstawie średniego 
zużycia mediów w analogicznym okre-
sie rozliczeniowym. Płatności wyni-
kające z otrzymanych faktur prosimy 
regulować przelewem bankowym 
bądź przekazem pocztowym.
 

Informujemy, że w celu ograniczenia 
ryzyka rozprzestrzeniania się korona-
wirusa od dnia 17.03.2020 r. do odwo-
łania zakład zostanie zamknięty dla 
klientów, ale nie przerywa pracy. 
 
Kontakt z pracownikami Spółki pro-
simy ograniczyć do rozmów tele-
fonicznych lub za pośrednictwem 
dostępnych środków komunikacji 
elektronicznej.
 
Strona internetowa:  
ekowik.com.pl/stan-licznika/
Adres e-mail do odczytów wodomie-
rzy: handlowy@ekowik.pl
Adres e-mail  do kontaktu:  
ekowik@ekowik.com.pl
Telefon stacjonarny: 58 674 15 66
Telefon sms do odczytów wodomie-
rzy: 516 834 261



W związku z zagrożeniem KORONA-
WIRUSEM, w celu ograniczenia 

kontaktów, Ośrodek Pomocy Społecz-
nej we Władysławowie apeluje o wska-
zywanie nr kont bankowych do realizacji 
wszystkich świadczeń, w tym świadczeń 
wychowawczych 500 + oraz świadczeń 
rodzinnych.

Ponadto informujemy, że od dnia 
16.03.2020 r. biura Ośrodka zostaną zam-
knięte. Podania i wnioski można składać 
w wyznaczonym miejscu w Ośrodku.

Apelujemy o ograniczenie wizyt 
w Ośrodku i załatwianie spraw tele-
fonicznie 586 740 319 lub mailowo  
ops_wla@interia.pl.
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Informacja dla klientów ABRUKO

Nowy serwis informacyjny w aplikacji BLISKO

Zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej 
we Władysławowie

W związku z zagrożeniem epi-
demicznym i sytuacją w kraju 

zamknięto teren Spółki Abruko.

Korespondencja przyjmowana 
jest tylko drogą mailową  
abruko@abruko.pl 

W celu uzyskania wszelkich infor-
macji dotyczących pracy Spółki 
należy kontaktować się pod nume-
rem telefonu 58 674 11 41
W celu uzyskania informacji doty-
czących pochówków należy kontak-
tować się pod numerem telefonu: 
697 961 501 

Wstrzymano przyjmowanie odpa-
dów przez PSZOK; 
Pracownicy administracyjni pracują 
w godzinach 7:00-13:00.

Zapotrzebowanie na odbiór odpa-
dów wielkogabarytowych można 
nadal zgłaszać pod numerem tele-
fonu +48 58 674 54 58 lub drogą 
mailową: odpady@wladyslawowo.
pl podając adres, z jakiego mają być 
odebrane odpady oraz rodzaj i ilość 
oddawanych odpadów. Termin 
odbioru odpadów wielkogabary-
towych zostanie ustalony jak tylko 
będzie to możliwe. 

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową na terenie kraju, 
uruchomiono w aplikacji BLISKO dedykowany serwis 

informacyjny, dzięki któremu będą przekazywane mieszkańcom 
najważniejsze komunikaty związane z zagrożeniem epidemią 
wirusa SARS-CoV-2 powszechnie nazywanym koronawirusem. 

Wszystkie informacje będą pochodzić ze sprawdzonych źródeł, 
które zagwarantują rzetelne powiadamianie bez wzbudzania 
niepotrzebnej paniki i dezinformacji.
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Czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności  
związanej z wynajmem miejsc noclegowych

W związku z ogłoszeniem stanu epi-
demicznego w Polsce, Minister 

Zdrowia ustanowił czasowe ogranicze-
nie działalności gospodarczych związa-
nych m.in. z krótkoterminowym wynaj-
mem obiektów noclegowych (pokoi, 
kwater prywatnych, pensjonatów, 
domów wczasowych, domków letni-
skowych, domków campingowych itp.).
 
Ponadto informujemy, że na terenie 
gminy funkcjonuje 25 hoteli, z których 
zdecydowana większość zaniechała 
już prowadzenia swoich działalności. 
Apelujemy do lokalnych Przedsiębior-
ców o zastosowanie się do Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia!

Policjanci i Strażnicy Miejscy spraw-
dzają, czy dane podmioty przestrzegają 
wskazanych zaleceń. Za niestosowanie 
się do ograniczeń grożą surowe kary.
 
Każdy, kto będzie miał informację na 
temat łamania zakazu uregulowanego 
poniższym rozporządzeniem, proszony 
jest o kontakt pod numerem 666 059 
507.
 
Wyciąg z Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w spra-
wie ogłoszenia na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej stanu zagrożenia epi-
demicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 433)

§  1.  W okresie od dnia 14 marca 2020 
r. do odwołania na obszarze Rzeczypo-
spolitej Polskiej ogłasza się stan zagro-
żenia epidemicznego w związku z zaka-
żeniami wirusem SARS-CoV-2.

§  5.  
1.  W okresie, o którym mowa w § 1, 
ustanawia się czasowe ograniczenie:
1) prowadzenia przez przedsiębiorców 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 
marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 
oraz przez inne podmioty działalności:
a) polegającej na przygotowywa-
niu i podawaniu posiłków i napo-
jów gościom siedzącym przy stołach 
lub gościom dokonującym własnego 
wyboru potraw z wystawionego menu, 
spożywanych na miejscu (ujętej w Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności w pod-
klasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji 
usług polegających na przygotowywa-
niu i podawaniu żywności na wynos 
lub jej przygotowywaniu i dostarcza-
niu oraz działalności restauracyjnej lub 
barowej prowadzonej w środkach trans-
portu, wykonywanej przez oddzielne 
jednostki,
b) związanej z organizacją, promocją 
lub zarządzaniem imprezami, takimi 
jak targi, wystawy, kongresy, konfe-
rencje, spotkania, włączając działalności 
polegające na zarządzaniu i dostarcza-
niu pracowników do obsługi terenów 
i obiektów, w których te imprezy mają 
miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 82.30.Z),
c) twórczej związanej z wszelkimi zbio-
rowymi formami kultury i rozrywki 
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności w dziale 90.0),
d) związanej ze sportem, rozrywkowej 
i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Kla-
syfikacji Działalności w dziale 93.0), 
w szczególności polegającej na prowa-
dzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym 

klubów tanecznych i klubów nocnych 
oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
e) związanej z projekcją filmów lub 
nagrań wideo w kinach, na otwartym 
powietrzu lub w pozostałych miejscach 
oraz działalności klubów filmowych 
(ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działal-
ności w podklasie 59.14.Z),
f) związanej z konsumpcją i podawa-
niem napojów (ujętej w Polskiej Klasy-
fikacji Działalności w podklasie 56.30),
g) związanej z prowadzeniem obiek-
tów noclegowych turystycznych 
i miejsc krótkotrwałego zakwatero-
wania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji 
Działalności w podklasie 55.20), takich 
jak pokoje, apartamenty lub mieszka-
nia w budynkach wielopiętrowych lub 
zespołach budynków oraz domki letni-
skowe lub domki kempingowe.
h) związanej z prowadzeniem kasyn, 
z wyłączeniem kasyn internetowych;
2) działalności bibliotek, archiwów, 
muzeów oraz pozostałej działalności 
związanej z kulturą (ujętej w Polskiej 
Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0);
3) działalności w zakresie lecznictwa 
uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 
2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdro-
wiskach i obszarach ochrony uzdrowi-
skowej oraz o gminach uzdrowiskowych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 
1815 oraz z 2020 r. poz. 284);
4) sprawowania kultu religijnego w miej-
scach publicznych, w tym w budynkach 
i innych obiektach kultu religijnego.

§  6.  
1.  Ograniczenia, o których mowa w § 
5 ust. 1:
1) pkt 1 i 2, polegają na całkowitym zaka-
zie prowadzenia wymienionych w tych 
przepisach rodzajów działalności;
2) pkt 3, polegają na nieudziela-
niu pacjentom świadczeń opieki 
zdrowotnej;
3) pkt 4, polegają na konieczności 
zapewnienia, aby w trakcie sprawowa-
nia kultu religijnego na danym terenie 
lub w danym obiekcie nie znajdowało 
się łącznie, zarówno wewnątrz i na 
zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 
50 osób, wliczając w to uczestników 
i osoby sprawujące kult religijny.
2.  Ograniczenie, o którym mowa w § 
5 ust. 2, polega na całkowitym zaka-
zie prowadzenia wymienionych w tym 
przepisie rodzajów działalności.



Pomoc dla Seniorów w czasie epidemii
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Lista barów i restauracji oferujących dowóz posiłków na 
terenie Gminy Władysławowo

Poniżej znajduje się lista przed-
siębiorców oferujących dowóz 

posiłków do klienta na terenie Gminy 
Władysławowo w czasie zagro-
żenia epidemicznego związanego 
z koronawirusem:

1. Bistro Pizza Władysławowo tel. 512 
044 290 
2. Gospoda u Chłopa Władysławowo 
tel. 58 674 21 11 lub tel. 518 169 359  
3. Słodko Słono Bar Władysławowo 
tel. 795 975 072 (+ oferta bezpłatnej 
usługi dowozu zakupów dla Seniorów) 
4. Pizza Max Władysławowo tel. 58 
760 06 00 
5. Hanka Władysławowo tel. 577 040 
933 
6. Pizzeria Soprano Władysławowo  
tel. 609 479 247 
7. Polski Burger Władysławowo  
tel. 797 508 300 
8. W Porcie Władysławowo tel. 570 
047 047 (na wynos z odbiorem własnym) 
9. Promenada Restauracja & Pizzeria 
Jastrzębia Góra tel. tel. 726 688 512 

10. Piwniczka u Jerzego Waśkow-
skiego Karwia tel. 798 081 991 
11. Pizzeria Hot tel. Władysławowo  
tel. 666 923 923 
12. Restauracja Konik Morski w Hotelu 
Faleza Jastrzębia Góra te. 58 674 91 58 
(na wynos z odbiorem własnym) 
13. Sklep „Marina” Władysławowo - 
tel. 578 923 630 (dowóz zakupów do 

domu osobom starszym i samotnym)
14. Shanghai Władysławowo, tel. 507 
631 639.

Pod numerem telefonu: 730 788 100 
można zgłaszać przedsiębiorców, 
firmy, itp., którzy oferują specjalne 
usługi/pomoc na czas epidemii. 

Drodzy Mieszkańcy, nie pozostańmy obojętni 
na drugiego człowieka w tym trudnym dla nas 

wszystkich czasie. Zadbajmy o siebie nawzajem 
Pomóżmy seniorom w codziennych zakupach, 
w załatwieniu spraw on – line, przekazujmy bie-
żące informacje o zaleceniach służb i decyzjach 
rządu w związku z epidemią. 

Seniorze nie wstydź się prosić o pomoc.

W każdą niedzielę do zakończenia epidemii 
o godzinie 11:00 będziemy relacjonować na żywo 
mszę św. z parafii pw. WNMP we Władysławo-
wie. Prosimy o umożliwienie Seniorom uczestni-
czenia we mszy on-line, aby nie musieli wycho-
dzić z domu. 

Poniedziałek-Piątek
58 674 54 15 (w godz. 8:00-14:00)
536 501 215 (w godz. 14:00-20:00)

Sobota-Niedziela
536 501 215 (w godz. 8:00-20:00)

Pod tymi numerami można zgłaszać osoby star-
sze, niepełnosprawne lub samotne, które potrze-
bują pomocy.
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Informacja dla dzieci i młodzieży
Drodzy Uczniowie znaleźliśmy 

się wszyscy w trudnej wyjątko-
wej sytuacji. Musimy odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości i wypraco-
wać plan działania. Przede wszystkim 
nie jest to czas na spotkania towarzy-
skie. Wiemy jak bardzo brakuje Wam 
kontaktu z rówieśnikami, ale prosimy 
Was jednak: ZOSTAŃCIE W DOMU. 
Wam nic nie grozi, ale Waszym naj-
starszym członkom rodziny może 
grozić niebezpieczeństwo. 

Ten czas może być okazją do odnale-
zienia nowych pasji i zainteresowań. 
Zaplanujcie go odpowiednio. Znajdź-
cie czas na naukę, ale również przy-
jemności i odpoczynek.

Na stronie www.gov.pl/zdalnelek-
cje można znaleźć propozycje dla 
uczniów wszystkich klas szkoły 
podstawowej i ponadpodstawowej, 
zgodne z aktualną podstawą 
programową. To treści, które mogą 
być wykorzystane w trakcie zdalnego 
nauczania. Na portalu LIBRUS 
Wasi Nauczyciele przesyłają Wam 

informacje o zadanych pracach na czas 
pobytu w domu. Wykonajcie zadania 
przekazane Wam przez Nauczycieli. 
Możecie sami stworzyć sobie plan, 
jednak ważne jest, aby wykonywać 
je systematycznie i sukcesywnie.

Nie zapominajcie o przerwach od 
nauki. Wskazana jest chwila na 

ćwiczenia fizyczne, przewietrzenie 
pokoju, czy pogawędkę z najbliższymi. 
Spacerujcie, jednak w gronie najbliż-
szych i w miejscach oddalonych od 
skupisk ludzi. 
 
Pamiętajcie, aby dbać o swoje zdro-
wie i najbliższych, a przede wszystkim 
osób starszych #zostanwdomu

Jak co roku z okazji Dnia Kobiet Gmina Władysławowo przy-
gotowała dla Mieszkanek ciekawe atrakcje. 5 marca odbył 

sie występ Kabaretu Hrabi, który przyjechał do Władysławowa 
na zaproszenie Centrum Kultury. Program pt.: „Wady i Waszki”, 
przedstawiony przez kabaret, rozbawił Panie do łez. 

Niestety z powodu zagrożenia epidemicznego, zaplanowana 
wspólna taneczna zabawa została przełożona. Nowe terminy 
zostaną ustalone, jak tylko będzie to możliwe.

Gminny Dzień Kobiet z kabaretem Hrabi
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Kolejna edycja Bursztynowej Kogi
Bursztynowa Koga to podziękowa-

nie dla organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń i fundacji za pracę na 
rzecz lokalnych wspólnot w powiecie 
puckim. 27 lutego odbyła się już jede-
nasta edycja tego konkursu.
 
W Światowy Dzień Organizacji Poza-
rządowych odbyła się uroczysta gala 
wręczenia nagród w konkursie Burszty-
nowej Kogi. Starosta Pucki wraz z Powia-
tową Radą Organizacji Pozarządowych 
i Północnokaszubską Lokalną Grupą 
Rybacką uhonorował 20 najprężniej 
działających podmiotów trzeciego sek-
tora publicznego. 

Laureatami głównych nagród w Kon-
kursie Bursztynowej Kogi za rok 2019 
zostali:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W KARLIKOWIE za wyjątkowe zaanga-
żowanie w organizację szeregu inicjatyw 
o charakterze kulturalnym, edukacyj-
nym i sportowym i aktywną działalność 
pozastatutową, która przeniosła się 
na takie sukcesy jak m.in. reprezento-
wanie Powiatu Puckiego i Wojewódz-

twa Pomorskiego krajowych zawodach 
sportowo-pożarniczych.
STOWARZYSZENIE ALTERNATYWNY 
CYPEL – za niekonwencjonalne działa-
nia edukacyjne i kulturalne, organizację 
wystaw m.in. antywojennej wystawy 

„Makabra XX wieku” , oceanograficz-
nej wystawy „Morskie Tajemnice” oraz 
inicjatywę i uruchomienie na zasadzie 
crowfunding’u miejsca „Cypel Hostel”, 
które stanowi bazę noclegową i miejsce 
spotkań kulturalnych dla mieszkańców 
Powiatu Puckiego i turystów.
GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE 
ZESPOŁY SPORTOWE W PUCKU – za 
stwarzanie odpowiednich warunków do 

rozwoju dzieci i młodzieży oraz współ-
pracę w tym zakresie z samorządami, 
szkołami i organizacjami sportowymi, 
organizację kultury fizycznej w środo-
wiskach wiejskich i małych miejsco-
wościach poprzez organizowanie zajęć 
pozalekcyjnych i zawodów o charakterze 
gminnym i regionalnym.

Wyróżnienia otrzymały:
Stowarzyszenie Pasjonatów Malarstwa,
Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie,
Stowarzyszenie Dziedzictwo Kulturowe 
Szlakiem Północy,
Stowarzyszenie Artystyczne Pictura,
Stowarzyszenie Kobiet Amazonki,
Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny 
Chór „Morzanie”,
Stowarzyszenie Rada Gminna Kół 
Gospodyń Wiejskich w Pucku,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. 
Jastarnia,
Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej 
Góry,
Stowarzyszenie miłośników zimowych 
kąpieli, sportu i czynnej rekreacji „Nor-
dowe Morsy”,
Stowarzyszenie KOLIBER,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o. 
Dębogórze-Kosakowo,
Stowarzyszenie Zrozumieć Świat,
Klub Sportowy Klif Chłapowo,
Stowarzyszenie PORT „S_PORT”
Klub Piłkarski Jantarek

Przyznano także wyróżnienie specjalne 
Marszałka Województwa Pomorskiego 

– Mieczysława Struka, które otrzymało 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Swarzewo „Turystyczne Swarzewo”.

Nagrodę specjalną Starosty Puckiego 
za wybitne osiągnięcia na rzecz lokalnej 

społeczności, otrzymał– Prezes Stowa-
rzyszenia Północnokaszubska Lokalna 
Grupa Rybacka Pan ZBIGNIEW 
CHMARUK.  

Podczas uroczystości wręczono także 
specjalne nagrody Powiatu Puckiego 
Biôli Kôlp (czyli Biały Łabędź) dla osób 
zasłużonych w budowę społeczeństwa 
obywatelskiego powiatu puckiego oraz 
organizacji pozarządowych wyróżniają-
cych się na tle społeczności lokalnej.

Laureatami zostali: Marcin Selonke 
– działacz społeczny i Prezes Funda-
cji Sławny Gród oraz Dawid Choiński 

– Założyciel Studia Tańca DanceFlow 
i Prezes Helskiego Stowarzyszenia Miło-
śników Tańca, a także stowarzyszenia: 

„Zrozumieć Świat” i „Da Capo al. Fine”
Gospodarzem spotkania była gmina 
Kosakowo oraz Kosakowskie Centrum 
Kultury.
Dzięki zaangażowaniu i wsparciu lokal-
nych przedsiębiorców oraz samorzą-
dów, pula nagród w konkursie wyniosła 
21 200 zł.
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Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie placu nad 
Zatoką Pucką w Chałupach - rozstrzygnięty

Celem konkursu pn. „Opracowanie 
koncepcji architektonicznej zago-

spodarowania działki 154/10 w Chału-
pach wraz z otoczeniem tzw. Szperku”, 
ogłoszonego przez Gminę Władysła-
wowo, było uzyskanie najlepszej pod 
względem architektonicznym i funk-
cjonalnym koncepcji zagospodarowa-
nia terenu przestrzeni publicznej we 
wskazanym obszarze.

Oczekiwano ciekawych rozwiązań, 
o wysokich walorach plastycznych, 
z wyczuciem skali i integralności 
poszczególnych elementów zagospo-
darowania konkursowego obszaru, 
tworzących całość przestrzenno-archi-
tektoniczną w celu wytworzenia orygi-
nalnego miejsca przestrzeni publicznej 
skupiającego w sobie najważniejsze dla 
mieszkańców i turystów funkcje użyt-
kowe. Przestrzeń tą musi wyróżniać 
połączenie funkcjonalności sezono-
wej i posezonowej przy jednoczesnym 
zachowaniu najcenniejszych walo-
rów przyrodniczo-krajobrazowych. 
W odpowiedzi na konkurs do Urzędu 
Miejskiego wpłynęło dziewiętnaście 

różnorodnych prac, z których dziewięć 
spełniło wymogi formalne, zaś Sąd 
Konkursowy wyłonił i nagrodził trzy 
najlepsze. Zwycięską pracę przygoto-
wali: Michał Stangel i Karolina Upława 
z Politechniki Śląskiej.

Zwycięstwo w konkursie nie oznacza 
jednak realizacji koncepcji nagrodzonej 

pracy. Podczas konsultacji z mieszkań-
cami zostanie stworzony projekt, który 
będzie zawierał najciekawsze roz-
wiązania zaczerpnięte ze wszystkich 
nadesłanych prac. Dopiero ta skom-
pilowana koncepcja zostanie zrealizo-
wana w Chałupach.

Dzień Sołtysa to święto Gospodarza i Opiekuna wsi, co roku 
obchodzone w Polsce 11 marca.  W tym dniu zwracamy 

szczególną uwagę i podkreślamy znaczenie pracy Sołtysów 
dla lokalnych społeczności. Zaufanie, jakim zostali obdarzeni, 
jest przekładane na działanie, które ma się przyczynić do sze-
roko pojętego rozwoju i integracji mieszkańców wsi. To praca 
wymagająca, która wiąże się z reagowaniem na bieżące pro-
blemy i potrzeby. 

11 marca Burmistrz Władysławowa spotkał się z Sołtysami 
należących do gminy wsi oraz z Przewodniczącymi Osiedli Wła-
dysławowa, aby podziękować im za codzienne zaangażowanie 
oraz za mobilizację mieszkańców do realizacji przedsięwzięć 
prowadzących do rozwoju naszej gminy. Niech wzajemna współ-
praca zarówno między władzami samorządu jak i  mieszkańcami 
przynosi wiele satysfakcji i zadowolenia, a sukcesy będą motywacją 
do dalszego działania. – mówił Roman Kużel.

Szefowie jednostek pomocniczych otrzymali z rąk Burmistrza 
okolicznościowe upominki, a następnie wspólnie rozmawiali 
o kolejnych pomysłach na efektywne funkcjonowanie swoich 

„małych ojczyzn”.

Ogólnopolski Dzień Sołtysa
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W Hallerówce prezentowano wznowioną publikację 
Augustyna Necla pt. „Krwawy Sztorm”

Nowe tabliczki ewidencyjne obiektów świadczących 
usługi hotelarskie

W dniu 3 marca 2020 roku w „Hallerówce” we Wła-
dysławowie Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu 

wraz z Muzeum Ziemi Puckiej przy wsparciu finanso-
wym Gminy Władysławowo, zorganizowało spotkanie 
pt. „Zaślubiny Polski z Morzem w twórczości literackiej 
Augustyna Necla”. 

Inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia były 
obchody 100 – lecia „Zaślubin Polski z Morzem”. Była to 
również okazja do promocji twórczości literackiej Augu-
styna Necla i przedstawienia wznowionej publikacji pt. 

„Krwawy Sztorm”. Uczestnicy odczytali wybrane frag-
menty książki Augustyna Necla. 

Stowarzyszenie Rozwoju Szotlandu przygotowało film bio-
graficzny o życiu i twórczości literackiej Augustyna Necla 
pt. „Śladami Augustyna Necla”, który można zobaczyć na 
kanale SzotlandTV.

Od marca tego roku podmioty świadczące usługi hotelarskie 
(pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypo-

czynkowe itp.) na mocy zarządzenia Burmistrza Władysławowa 
mają obowiązek jednolitego oznakowania swoich obiektów. Przed-
siębiorca, który dokonał wpisu do ewidencji, zobowiązany jest do 
zakupu tabliczki i umieszczenia jej na obiekcie w widocznym miejscu. 

Bieżące tabliczki nie tracą swojej ważności, jednak zachęcamy do 
wymiany ich na nowe. Na wniosek przedsiębiorcy istnieje możli-
wość zakupu tabliczki z nowym wzorem z zachowanym dotychcza-
sowym numerem ewidencyjnym. Cena tabliczki stanowi koszt jej 
wytworzenia i wynosi ok. 25 zł. Pisemne wnioski dotyczące zakupu 
nowej tabliczki należy wysyłać na adres: e.szaflik@wladyslawowo.
pl. Nowe tabliczki będą wydawane po zakończeniu stanu zagrożenia 
epidemicznego, kiedy funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wróci do 
normalnego trybu.



Wybory Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej odbędą się 

w niedzielę 10 maja 2020 r. Ogłosze-
nie postanowienia Marszałka Sejmu 
RP w sprawie zarządzenia wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej oznacza w praktyce rozpoczę-
cie kampanii wyborczej, która potrwa 
do 8 maja br. do godz. 24:00.

Czynne prawo wyborcze, tj. prawo 
udziału w głosowaniu (prawo wybie-
rania) w wyborach Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej ma obywatel 
polski, który: 
1) najpóźniej w dniu głosowania 
kończy 18 lat, 
2) nie został pozbawiony praw publicz-
nych prawomocnym orzeczeniem 
sądu, 
3) nie został ubezwłasnowolniony pra-
womocnym orzeczeniem sądu, 
4) nie został pozbawiony praw wybor-
czych prawomocnym orzeczeniem 
Trybunału Stanu. 

Wyborcy posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności mogą głoso-
wać w lokalu wyborczym lub kore-
spondencyjnie. Zamiar głosowania 
korespondencyjnego powinien być 
zgłoszony przez wyborcę komisa-
rzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 
27 kwietnia 2020 r. (Krajowe Biuro 
Wyborcze w Słupsku, ul. Jana Pawła 
II 1, 59 842 74 20, 59 842 47 29.

Zgłoszenie zamiaru głosowania kore-
spondencyjnego dotyczy również 
ewentualnego ponownego głoso-
wania. W przypadku gdy wyborca 
nie zgłosił zamiaru głosowania 

korespondencyjnego przed dniem 
pierwszego głosowania, może po dniu 
pierwszego głosownia zgłosić zamiar 
głosowania korespondencyjnego 
w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), 
najpóźniej do dnia 14 maja 2020 r. 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania ukończą 75 lat, a także 
wyborcy posiadający orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności mają prawo 
do głosowania przez pełnomocnika. 
W celu sporządzenia aktu pełno-
mocnictwa wyborca składa wniosek 
w urzędzie gminy (miasta), w której 
jest wpisany do rejestru wyborców, 
najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r. 

Akt pełnomocnictwa sporządzony 
przed pierwszym głosowaniem doty-
czy również ponownego głosowania 
(tzw. II tura), jeżeli będzie ono prze-
prowadzone. Natomiast wyborca, 
który nie złożył wniosku o sporzą-
dzenie aktu pełnomocnictwa przed 
pierwszym głosowaniem, może po 
dniu pierwszego głosowania złożyć 

wniosek o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa, najpóźniej w dniu 15 maja 
2020 r.

Krajowe Biuro Wyborcze przypomina 
też, że wyborca, który chce zaanga-
żować się w pracę obwodowej komi-
sji wyborczej w związku z wyborami 
na Prezydenta RP, powinien zgłosić 
się do właściwego komitetu wybor-
czego lub Komisarza Wyborczego 
za pośrednictwem urzędu gminy 
(członkostwo w komisji z uzupełnie-
nia). Warto pamiętać, że kandydat na 
członka obwodowej komisji wybor-
czej musi mieć ukończone 18 lat naj-
później w dniu dokonania zgłoszenia 
i może zostać zgłoszony do komisji na 
obszarze województwa, w którym stale 
zamieszkuje. 

Wszelkie informacje dotyczące wybo-
rów dostępne są na stronie: wybory.gov.
pl/prezydent2020 oraz bip.wladysla-
wowo.pl, zakładka wybory ogólnopol-
skie/wybory Prezydenta 2020.
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Wybory Prezydenckie

Informujemy, że kolejna sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Władysławowa odbę-
dzie się 29 kwietnia (środa) o godz. 12:00 w sali 103 Urzędu Miejskiego we 
Władysławowie.

Z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał można zapoznać się 
na 7 dni przed planowaną sesją na stronie bip.wladyslawowo.pl – Rada Miejska – 
VIII Kadencja 2018-2023 – Terminy posiedzeń Sesji Rady Miejskiej Władysławowa.

Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej
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Po raz piąty z rzędu w Gminie Wła-
dysławowo Mieszkańcy będą mogli 

wypowiedzieć się na jakie zadania 
przeznaczyć wydzieloną z ogólnego 
budżetu Gminy kwotę 350.000,00 zł, 
z podziałem na obszar miasta - 200 tys. 
zł i obszar wsi - 150 tys. zł.

Budżet Obywatelski to demokratyczny 
proces powierzania Mieszkańcom prawa 

rozdysponowania części środków finan-
sowych budżetu Gminy Władysławowo, 
na cele, które sami uznają za najważniej-
sze dla ich społeczności. Swoje propo-
zycje zadań do realizacji, poparte przez 
co najmniej 15 Mieszkańców gminy, 
można przesyłać w wersji elektronicz-
nej od 1 do 30 kwietnia na adres bo@
wladyslawowo.pl. Formularz zgłoszenia 
projektów dostępny jest w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy Władysła-
wowo oraz na stronie wladyslawowo.pl 
w zakładce Budżet Obywatelski. 

Możliwość zgłaszania propozycji zadań 
mają Mieszkańcy Gminy Władysła-
wowo, którzy w roku przeprowadza-
nia procedury ukończą 10 rok życia. 
Koszt realizacji projektu nie może prze-
kroczyć 100.000,00 zł. Wnioski będą 
analizowane przez Zespół ds. Budżetu 
Obywatelskiego, a następnie te, które 
otrzymały pozytywną ocenę, poddane 
pod powszechne głosowanie w formie 
elektronicznej. Najlepsze przeznacza 
się do realizacji, aż do wyczerpania puli 
środków. 

UWAGA! W związku z zagrożeniem 
epidemicznym lista poparcia (przez co 
najmniej 15 osób) projektu, nie będzie 
wymagana. Będzie należało ją uzupełnić 
w późniejszym terminie.

Modernizacja budynku ZS nr 1 we Władysławowie

Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Już od września tego roku dzieci klas 
0-3 uczęszczających obecnie do 

budynku szkoły przy ul. Drogowców 
(bud. D) będą miały lekcje w zmoder-
nizowanym i dostosowanym do ich 
potrzeb budynku Zespołu Szkół nr 1 
przy ul. Morskiej. 

Przebudowa i rozbudowa fragmentu 
budynku Zespołu Szkół nr 1 obejmie 
wykonanie szatni, sanitariatów dla 
dzieci, toalety dla osób z niepełno-
sprawnościami. Ponadto powstanie 
sala sensoryczna, gabinety przed-
miotowe fizyki i chemii, nowa klatka 
schodowa prowadząca do wszystkich 
kondygnacji istniejącego skrzydła 
budynku oraz pomieszczenia pomoc-
nicze. Zagospodarowany będzie 

również teren wokół szkoły. Zosta-
nie utworzony ogrodzony plac zabaw 
z bezpieczną nawierzchnią oraz traw-
nik z kwiatami łąkowymi. Szczegółowe 
informacje poszczególnym rodzicom 

udzielać będzie Zespół Obsługi Pla-
cówek Oświatowych. Umowny koszt 
wykonania robót to 1.521.542,24 zł 
brutto.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku poszukuje 
rodzin zastępczych

Bieg Tropem Wilczym 2020 - Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

Kolejna już VIII edycja Biegu Wilczym Tropem odbyła się 
we Władysławowie 1 marca w Narodowym Dniu Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych. 

W biegu uczestniczyło 35 zawodników, którzy wystartowali pod 
ratuszem, kierując się w stronę mety w Centralnym Ośrodku 
Sportowym w Cetniewie. Biegacze przebiegli trasę w koszulkach 
z podobiznami Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem wydarzenia 
był 43. Batalion Saperów FOW. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pucku poszukuje osób, którym los potrze-

bujących dzieci nie jest obojętny. Gdy w rodzi-
nie dzieje się kryzys i rodzice biologiczni nie 
są w stanie opiekować się swoimi dziećmi, 
potrzebni są rodzice zastępczy, którzy czasowo 
przejmą opiekę nad nimi. 

Oferujemy szkolenie dla kandydatów na rodzi-
ców zastępczych, stałe wsparcie specjalistów 

– koordynatora, pedagoga i psychologa oraz 
pomoc finansową. Jeśli w Państwa sercach tli się 
chęć pomocy dzieciom, które potrzebują ciepła 
rodzinnego i wsparcia, zapraszamy do współ-
pracy. Nasi pracownicy odpowiedzą na wszyst-
kie pytania i wyjaśnią kwestie formalne. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 58 673 41 93



W niedzielę 1 marca na hali COS 
OPO Cetniewo odbyły się XV 

Mistrzostwa Powiatu Puckiego w Fut-
salu „Kibol Cup”o Puchar Burmistrza 
Władysławowa.

W turnieju wzięło udział dwanaście 
drużyn podzielonych na dwie grupy. 
Cztery najlepsze zespoły z rozgry-
wek grupowych awansowały do 
ćwierćfinałów.

Zwycięzcą turnieju została drużyna, 
grająca pod nazwą Kandydaci. W finale 
pokonali zespół OL-Trans wynikiem 2:1.  

W finale bramki dla zwycięzców strzelili 
Arkadiusz Proena oraz Mateusz Wes-
serling. Dla zespołu OL-Trans bramkę 
strzelił Grzegorz Drzeżdżon.

W meczu o trzecie miejsce Siatko-
noga zremisowała w regulamino-
wym czasie gry z zespołem Baja-
dera (3-3). Po rzutach karnych 
tryumfowała Siatkonoga (k. 2:1). 
Dla drużyny Siatkonogi bramki strze-
lili Jakub Biskup (dwie) oraz Mateusz 
Wachowiak. Dla Bajadery do bramki 
trafili: Michał Skwiercz, Paweł Gniew-
kowski oraz Przemysław Szymański.

Najlepszym bramkarzem został Piotr 
Miotk z drużyny Kandydatów. Najlep-
szym strzelcem turnieju został Sylwe-
ster Ilanz (Kandydaci) – 9 bramek (tyle 
samo bramek, co Michał Skwiercz, 
Mateusz Wachowiak i Przemysław 
Szymański. Zdecydowało wyższe miej-
sce w końcowej klasyfikacji turnieju).

Najlepsze drużyny otrzymały puchary, 
medale oraz okazjonalne buttony. Dla 
uczestników turnieju został też przy-
gotowany ciepły posiłek.
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IV Finał Mistrzostw Polski Samorządowców  
w halowej piłce nożnej

W dniu 29 lutego w Sochaczewie odbył się 
IV Finał Mistrzostw Polski Samorządow-

ców w halowej piłce nożnej. Wzięła w nim udział 
reprezentacja Gminy Władysławowo. Turniej 
odbył się w hali Szkoły Podstawowej nr 6 im. 
Króla Władysława Jagiełły. 

Nasza drużyna zajęła czwarte miejsce. Wygrała 
reprezentacja Gminy Kikół. Natomiast Marcin 
Pobłocki został wybrany najlepszym bramkarzem 
turnieju! Gminę Władysławowo reprezentowali: 
Andrzej Budzisz, Mateusz Ceynowa, Mariusz 
Głowienka, Łukasz Kania, Arkadiusz Labudda, 
Mariusz Labudda, Mateusz Meyer, Michał Paw-
lina, Marcin Pobłocki, Tomasz Supruniuk oraz 
kierownik zespołu Janusz Nowicki.

Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie 
„Sport dla Wszystkich” w Chełmie.

XV Mistrzostwa Powiatu Puckiego w Futsalu  
o Puchar Burmistrza Władysławowa




