
Trwa nabór wniosków do V edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo. Oprócz tego Mieszkańcy mogą zgła-
szać swoją kandydaturę do prac Zespołu weryfikującego poprawność składanych wniosków.

więcej na str. 12

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego!
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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
Maj 2020
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Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
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Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna
Domowa
Cetniewska
Wracam do Zdrowia
Pod Filarami
Dyżurna

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 koronawirusem 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.



W związku z pojawiającymi 
się licznymi zapytaniami 

o sposób naliczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w obliczu znacznego 
ograniczenia bądź braku możliwości 
prowadzenia działalności gospodarczej 
na terenie Gminy Władysławowo, 
Referat Środowiska i Gospodarki 
Odpadami Urzędu Miejskiego 
we Władysławowie informuje,  
co następuje.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września  
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, obowiązek ponoszenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi powstaje wyłącznie 
w miesiącach, w których na danej nie-
ruchomości zamieszkuje mieszkaniec 
bądź w przypadku nieruchomości nieza-
mieszkałej powstają odpady komunalne.

Art.  6i.  [Powstanie obowiązku pono-
szenia opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi]
1. Obowiązek ponoszenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi powstaje:
1) w przypadku nieruchomości, na której 
zamieszkują mieszkańcy - za każdy mie-
siąc, w którym na danej nieruchomości 
zamieszkuje mieszkaniec;
2) w przypadku nieruchomości, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy - za 
każdy miesiąc, w którym na danej nieru-
chomości powstały odpady komunalne;
3) w przypadku nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy, 
i innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 
za rok bez względu na długość okresu 
korzystania z nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, że jedynie 
właściciel danej nieruchomości (rozumie  
się przez to także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jed-
nostki organizacyjne i osoby posiada-
jące nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością) może 
dokonać jakichkolwiek zmian w zło-
żonej przez siebie wcześniej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

W przypadku zakończenia działalno-
ści, należy złożyć nową deklarację na 

dany adres, z wyzerowaniem opłat od 
miesiąca, w którym tej działalności 
nie będziemy prowadzić i nie będą już 
w związku z tym powstawać odpady 
komunalne. 

NIE MA DZIAŁALNOŚCI – NIE MA 
ODPADÓW – DEKLARACJA „ZERU-
JĄCA” – BRAK OPŁAT

W przypadku, jeśli nie zamykamy 
działalności ale ją w dużym stopniu 
ograniczamy i nadal będą powsta-
wać odpady, ale w dużo mniejszej 
ilości, wówczas możemy skorzystać  
z możliwości złożenia nowej deklaracji, 
w której albo zmniejszamy ilość wcze-
śniej zadeklarowanych pojemników albo 
ilość zadeklarowanego wcześniej zuży-
cia wody. Tutaj musimy jednak pamiętać 
o bardzo ważnej zasadzie.

WAŻNE!!! NIE MA MOŻLIWOŚCI ZŁO-
ŻENIA DEKLARACJI NA KILKA MIE-
SIĘCY DO TYŁU!!!

Deklaracja „wsteczna” jest możliwa 
wyłącznie na miesiąc do tyłu pod 
warunkiem jej złożenia do 10-tego 
kolejnego miesiąca. 

Art.  6m.  [Deklaracja śmieciowa]
(…)
2. W przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustale-
nia wysokości należnej opłaty  

za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powsta-
jących na danej nieruchomości, wła-
ściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienio-
nej wysokości uiszcza się za miesiąc,  
w którym nastąpiła zmiana.
(…)
4. Właściciel nieruchomości nie 
może złożyć deklaracji zmniej-
szającej wysokość zobowiązania  
z tytułu opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi za okres 
wsteczny, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w ust. 2.

Właściciele nieruchomości rozliczają-
cych się według pojemników mogą rów-
nież złożyć nową deklarację zmieniającą 
na kilka miesięcy do przodu, zmniej-
szając według własnego uznania ilość 
deklarowanych pojemników.

Wszystkie druki deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi są dostępne na stro-
nach: bip.wladyslawowo.pl w zakładce 

„gospodarka odpadami – deklaracje” 
oraz wladyslawowo.pl w zakładce „dla 
mieszkańca” – „gospodarka odpadami”.
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Zmiany w naliczaniu opłat za odbiór odpadów komu-
nalnych w czasie epidemii

http://www.wladyslawowo.pl


Obecny stan epidemii spowodował 
chaos na wielu płaszczyznach. 

Ogromna ilość informacji, która nas 
zalewa powoduje niepokój. Wszyscy 
próbują dostosować się do zaistnia-
łych warunków oraz tak przeorganizo-
wać życie zawodowe i prywatne, aby 
przetrwać tę trudną sytuację. 

Na stronie internetowej wladysla-
wowo.pl przygotowaliśmy dla Państwa 
specjalną zakładkę, na której można 
znaleźć rzetelne informacje dotyczące 
podjętych przez gminę działań, mają-
cych na celu zniwelowanie negatyw-
nych skutków trwającej epidemii oraz 
ogólne wiadomości związane z korona-
wirusem. Odwiedzając adres koronawi-
rus.wladyslawowo.pl, mogą Państwo 
znaleźć informacje dotyczące: 

- zakazów, zaleceń i schematów 
postępowań, 

- reorganizacji Urzędu Miejskiego we 
Władysławowie, 

- zakazu wynajmu miejsc noclegowych 
w czasie epidemii, 

- pakietu pomocy dla przedsiębiorców, 
- zmian w funkcjonowaniu Spółki Gmin-
nej EKOWIK oraz ABRUKO, 

- zmian w naliczaniu opłat za odbiór 
odpadów, 

- funkcjonowania Ośrodka Pomocy 
Społecznej we Władysławowie, 

- przedsiębiorców oferujących pro-
dukty z usługą dowozu do klienta, 

- pomocy seniorom, 
- dyżurów telefonicznych specjalistów 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, 

- zmian w funkcjonowaniu placówek 
oświatowych, 

- serwisu informacyjnego w aplikacji 
BLISKO. 

Zapraszamy do monitorowania bieżąco 
aktualizowanych informacji oraz śle-
dzenia profilu Gminy Władysławowo 
na Facebooku.

W skrzynce umieszczonej przed wejściem do ratusza 
mogą Państwo zostawić pisma, dokumenty, kore-

spondencję skierowaną do poszczególnych Referatów 
Urzędu Miejskiego we Władysławowie. 

Wyjątek stanowią sprawy skierowane do Urzędu Stanu 
Cywilnego oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej – 
w tych przypadkach najpierw należy kontaktować się 
telefonicznie: 
Urząd Stanu Cywilnego:                                       58 674 54 65
Ewidencja Działalności Gospodarczej:                58 674 54 32 

Uprzejmie prosimy o pozostawienie na każdym złożonym 
piśmie kontaktu telefonicznego bądź mailowego w przy-
padku konieczności wyjaśnienia ewentualnych niejasno-
ści. To usprawni proces załatwienia sprawy w obecnych 
warunkach.
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Zawsze aktualne informacje - wejdź i sprawdź!

Skrzynka podawcza dla interesantów przed ratuszem



W dniu 24 marca podczas telekonferencji, 
Burmistrz Władysławowa wraz z Radą 

Miejską Władysławowa podjęli decyzję o udzie-
leniu wsparcia ze środków budżetu Gminy Wła-
dysławowo trzem szpitalom z terenu wojewódz-
twa pomorskiego. Środki na ten cel zostały 
przesunięte z części budżetu przeznaczonego 
na działalność kulturalną w gminie. W tym trud-
nym dla wszystkich czasie priorytetem w dzia-
łaniach gminy jest przede wszystkim zdrowie 
i bezpieczeństwo!

Szpitalowi Puckiemu została przekazana kwota 
20 000 zł na zakup niezbędnych środków 
ochronnych i sprzętów medycznych do walki 
z koronawirusem. Szpital Specjalistyczny im. F. 
Ceynowy w Wejherowie otrzymał 20 000 zł na 
zakup potrzebnego sprzętu do uruchomionego 
na czas epidemii laboratorium. Pomoc została 
udzielona również oddziałowi Chirurgii Onko-
logicznej i oddziałowi Chemioterapii Dziennej 
w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

Zakaz wynajmu miejsc noclegowych w czasie epidemii

W dniu 31 marca Prezes Rady 
Ministrów ogłosił podjęcie 

kolejnych kroków w walce z koro-
nawirusem. Hotele i inne miejsca 
noclegowe (działające na zasadzie 
wynajmu krótkoterminowego) zostają 
zamknięte. Mogą one funkcjonować 
tylko i wyłącznie wtedy, gdy przeby-
wają w nich osoby w kwarantannie lub 
izolacji, a także gdy przebywa w nich 
personel medyczny.

Każdy, kto będzie miał informację na 
temat łamania zakazu dotyczącego 
prowadzenia działalności gospodar-
czej, proszony jest o kontakt pod 
numerem 666 059 507.
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Pomagamy służbie zdrowia



Zgłoś się do nas, jeśli oferujesz swoje produkty z usługą 
dowozu do klienta

Nauczanie zdalne - zakup komputerów dla uczniów

Wspierajmy lokalnych restauratorów i innych przedsiębiorców korzystając 
z usługi dowozu produktów do domu. 

Pod numerem telefonu: 730 788 100 może się zgłaszać każdy przedsiębiorca, który 
oferuje dowóz swoich produktów do klienta. Zgłoszenie oznacza dodanie firmy 
do listy przedsiębiorców na stronie koronawirus.wladyslawowo.pl. Zachęcamy 
do skorzystania z tej formy promocji własnej działalności.

Edukacja dzieci i młodzieży musi odbywać się zdalnie, za 
pomocą internetu i komputerów. Nie wszyscy jednak 

w naszej gminie mają dostęp do tych narzędzi. Gmina Wła-
dysławowo złożyła wniosek do Programu Polska Cyfrowa 
2014-2020 w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szeroko-
pasmowego internetu o wysokich przepustowościach” 
o wsparcie finansowe na zakup laptopów i oprogramowania 
dla dzieci, młodzieży i nauczycieli, którzy nie mają obecnie 
możliwości korzystania z tego wyposażenia.

Udało się pozyskać 70 000 zł. Ta kwota pozwoliła na zakup 
31 laptopów, które zostaną rozdysponowane odpowiednio 
do uczniów szkół z terenu Gminy Władysławowo. Część 
sprzętu została zakupiona od lokalnych przedsiębiorców. 
Spośród ofert wybrano najbardziej optymalną opcję, która 
pozwoliła na zakup potrzebnej liczby laptopów. Ponadto 
dla wszystkich szkół zostały uruchomione pakiety Micro-
soft Office, a nauczyciele zostali dodatkowo przeszkoleni 
z ich zaawansowanych funkcji.

Wkrótce uczniowie będą mogli pracować na nowych 
komputerach.
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W dalszym ciągu nie wiadomo, jak 
i kiedy mają się odbyć wybory 

prezydenckie zarządzone na 10 maja. 
Po nowelizacji Kodeksu wyborczego, 
wprowadzonej ustawą z 31 marca 

„o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw” i po podpisaniu tej 
ustawy przez prezydenta, obowiązują 
przepisy, że głosować koresponden-
cyjnie mogą jedynie osoby niepełno-
sprawne, wyborcy przebywający na 
kwarantannie oraz ci, którzy ukoń-
czyli 60. rok życia. Nie mogą głosować 
Polacy za granicą ani polscy maryna-
rze. Wyborcy na kwarantannie mają 
pięć dni przed dniem wyborów na 
zgłoszenie zamiaru głosowania kore-
spondencyjnego, pozostali mają na to 
15 dni.

Te przepisy mogą jednak przestać 
obowiązywać - gdy Sejm ostatecznie 
uchwali, a prezydent podpisze ustawę 

„o szczególnych zasadach przeprowa-
dzania wyborów powszechnych na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych w 2020 roku”. Przewi-
duje ona powszechne głosowanie kore-
spondencyjne - czyli dla wszystkich. 
Oddanie głosu ma być więc możliwe 
tylko tą drogą. Zgodnie z nową ustawą 

wszyscy zarejestrowani wyborcy - 
w Polsce jest ok. 30 mln uprawnionych 
do głosowania - otrzymają do swoich 
skrzynek na listy pakiety wybor-
cze zawierające karty do głosowania, 
które po oddaniu głosu trzeba będzie 
wrzucić, między godziną 6 rano a 20, 
w specjalnej kopercie do wyznaczo-
nej na terenie gminy skrzynki poczto-
wej. Wyborcy po oddaniu głosu mają 
również wypełnić i włożyć do koperty 
zwrotnej - innej niż koperta na wypeł-
nioną kartę do głosowania - oświad-
czenie o osobistym i tajnym oddaniu  
głosu, podając swoje dane osobowe 
wraz z numerem PESEL.

Ustawa trafiła do Senatu 6 kwietnia. 
Jeśli wykorzysta on cały 30-dniowy 
przysługujący mu czas na prace nad tą 
ustawą, trafi ona do Sejmu 6 maja. Jeśli 

prezydent ją podpisze tego samego 
dnia, a nawet jeśli marszałek Sejmu 
przełoży termin wyborów na 17 maja, 
to i tak z wyborów zostaną wykluczeni 
Polacy za granicą. Bo według nowych 
przepisów zamiar głosowania kore-
spondencyjnego obywatele będący 
zagranicą muszą zgłosić na 14 dni przed 
dniem wyborów. A nie będą mogli tego 
zrobić, bo nie będzie do tego jeszcze 
podstaw prawnych.

Na ostateczną decyzję co do kształtu 
procesu wyborczego możemy więc 
czekać do początku maja. Wszystkie 
informacje udostępniane są na stro-
nie wybory.gov.pl/prezydent2020/, 
a dotyczące wyborów w naszej 
gminie na stronie bip.wladyslawowo.
pl, zakładka wybory ogólnopolskie/
wybory prezydenckie 2020. 

Plan powrotu do normalności podzielony na etapy 
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Wybory prezydenckie - chaos prawny

Od 20 kwietnia zmieniły 
się niektóre zasady bez-

pieczeństwa. Zakupy w skle-
pie zrobi w jednym czasie 
więcej osób, do lasu i parku 
wejdziemy w celach rekre-
acyjnych, a młodzież powyżej 
13. roku życia będzie mogła 
poruszać się bez opieki osoby 
dorosłej. Proces powrotu do 
normalności będzie podzie-
lony na etapy.

Daty wejścia w życie pozosta-
łych etapów będą ustalane na 
bieżąco na podstawie dyna-
miki nowych zachorowań.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf
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http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/328_u/%24file/328_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/328_u/%24file/328_u.pdf


Wiosna po raz kolejny zagościła w naszej Gminie!
Wreszcie jest! Długo wyczeki-

wana i wytęskniona wiosna 
przyszła i zachwyca nas mnóstwem 
kolorów. 

Wiosna to taki czas, kiedy wreszcie 
mamy to, czego nam najbardziej bra-
kuje, czyli światło słoneczne i kontakt 
z przyrodą. Czujemy przypływ nowej 

energii, którą chcemy gdzieś skiero-
wać i spożytkować. Łatwiej jest rano 
wstawać i nieco ciężej zasypiać kiedy 
na zewnątrz dopiero zaszło słońce. 

Niestety w tym roku nie możemy 
w pełni korzystać z jej uroków. 
Musimy być odpowiedzialni za zdro-
wie własne i innych. Czas epidemii 

mocno ograniczył naszą aktywność 
fizyczną.

Mimo to mamy nadzieję, że niedługo 
wszyscy będziemy mogli w pełni cie-
szyć się świeżym powietrzem i pięk-
nem przyrody. A spacery i rowe-
rowe wycieczki na nowo zagoszczą 
w naszym życiu.  
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Z ogromnym żalem, ale i niedowie-
rzaniem przyjęliśmy wiadomość 

o odejściu światowej sławy polskiego 
kompozytora Profesora Krzysz-
tofa Pendereckiego - Honorowego 
Obywatela Gminy Władysławowo, 
Patrona Letniego Festiwalu Słowo 
i Muzyka u Jezuitów w Jastrzębiej 
Górze, Honorowego Członka Towa-
rzystwa Miłośników Jastrzębiej Góry.

Wielkim zaszczytem dla Mieszkańców 
jest fakt, że to właśnie naszą Gminę 
Maestro obrał za cel swoich waka-
cyjnych podróży. Przez ponad 50 lat 
Jastrzębia Góra była miejscem wypo-
czynku dla całej Rodziny Penderec-
kich. Czujemy wielką dumę, że w tutej-
szym klimacie, przyrodzie i ludziach 
Kompozytor odnalazł spokój, rów-
nowagę i natchnienie do tworzenia 
wielkich dzieł, które wywarły niewy-
obrażalny wpływ na światową kul-
turę. Odszedł Wielki Artysta, ale Jego 
Twórczość pozostanie z nami i będzie 
nadal inspirowała, cieszyła i eduko-
wała kolejne pokolenia.
 
Oto wspomnienia o Profesorze 
Krzysztofie Pendereckim, opisane 
przez Panią Edwardę Hepek-Cymer, 
u której Maestro z Rodziną spędzał 
wakacje:

„Dla mnie i dla mojej rodziny wierny 
Przyjaciel, którego utraciliśmy 29 
marca 2020 roku, o godz. 6:30 odszedł 
do Domu Pana w swoim domu w Kra-
kowie. Prof. Krzysztof Penderecki 

wraz z małżonką Elżbietą i rocznym 
synkiem Łukaszem po raz pierwszy 
przyjechali do Jastrzębiej Góry na 
wakacje w 1967 roku do Pensjonatu 
Leśna Perła, którego właścicielem 
był mój zmarły małżonek Jan Hepek. 
Miejsce to polecił im znajomy rektor 
AGH z Krakowa, i tak wiernie przy-
jeżdżali Państwo przez wszystkie lata 
do sierpnia 2019 roku. Leśna Perła 
po Krakowie i dworze w Lusławicach 
była dla nich drugim domem. Upodo-
bali sobie to miejsce, klimat i gospoda-
rzy. Często mawiali: „Edziu – roku nie 

było, a my znowu jesteśmy w naszym 
drugim domu. Tak bardzo kochamy 
to miejsce, tu spędziliśmy razem mło-
dość, tu wychowały się nasze dzieci 
Łukasz i Dominika, tu też wychowały 
się nasze wnuczki Marysia i Melania, 
tu jesteśmy szczęśliwi.” Mawiali: „Nie 
ważne, że woda zimna w Bałtyku, ale 
plaża jest piękna, piaszczysta i wspa-
niały klimat.”

Nie będzie przesadą jak powiem, 
że w Leśnej Perle w większej lub 
mniejszej części powstawały prawie 
wszystkie utwory Mistrza. Wakacje 
w Jastrzębiej Górze trwały około 5 
tygodni, we wczesnych latach dwa 
do trzech miesięcy. Profesor Krzysz-
tof Penderecki był Tytanem pracy, 
dzień zaczynał o 6:00 rano, w piżamie 
i szlafroku siadał przy dużym stole na 
antresoli i pisał swoje kompozycje. Na 
mniejszym stoliku był ustawiony key-
board, z którego wydobywał czasami 
potrzebny dźwięk. Na śniadanie scho-
dził około 7:30. Rodzina jadała między 
9:00 a 10:00. Po kawie zbierali się na 
plażę. W domu panowała cisza i wtedy 
Maestro mógł spokojnie pracować. Na 
plażę przy rzeczce pod Karwią jak był 
młodszy chadzał piechotą i później był 
wożony na półtorej godziny dziennie, 
następnie wracali wszyscy na obiad, 
po krótkim odpoczynku pracował 
jeszcze około dwóch godzin.
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Zmarł Krzysztof Penderecki - wielki polski kompozytor

Uroczystość nadania Honorowego Obywatela Gminy Władysławowo

Zdjęcie wykonane w Jastrzębiej Górze



Doskonale pamiętam 10 grudnia 2011 
roku uroczystość w kościele w Jastrzę-
biej Górze. W tym dniu odbyło się 
poświęcenie największej piszczałki 
organowej imienia Profesora Krzysz-
tofa Pendereckiego i zmiana nazwy 
ul. Wesołej na ul. Krzysztofa Pende-
reckiego, ta uroczystość powiązana 
też była z odznaczeniem Złotym Krzy-
żem Zasługi proboszcza Władysława 
Koszyckiego. Na zaproszenie pro-
boszcza Łągwy przyjechała orkiestra 
dęta z Andrzejowa Łódzkiego, aby 
zagrać skomponowane przez ich dyry-
genta fanfary. Okazało się, że czte-
rech wybranych trębaczy było tak 
stremowanych, że niestety zagrali 
bardzo fałszywie. Maestro oburącz 
zatkał sobie uszy. Na następny dzień 
przyszedł do mnie dyrygent tej orkie-
stry z prośbą abym załatwiła wpis 
z autografem do ich kroniki. Popro-
siłam Krzysztofa, aby im coś napisał 
i usłyszałam: „Tym partakom co ja 
mam napisać?”. Stanęłam w obronie 
orkiestry. Wytłumaczyłam, że byli tak 
przejęci ze zdenerwowania, że nogi im 
się trzęsły. Po kilku minutach dosta-
łam kronikę z narysowaną pięciolinią 
i nutami, dokładnie tak, jak należało 
zagrać te fanfary. Dyrygent, biorąc 
do ręki tę kronikę powiedział: „Pani 
Edwardo, to jest właśnie ten fenomen, 
ja przez kilka tygodni pisałem i jesz-
cze źle zabrzmiały. Maestro w kilka 
minut napisał nowe fanfary i pokazał 
jak mają być zagrane”. Ostatni festi-
walowy koncert, na którym był Pro-
fesor Penderecki wraz z Małżonką 
odbył się w lipcu 2019 roku. Chór 

Łukaszewskiego z Gdańska wykonał 
dwa utwory Profesora. Oklaski nie 
milkły. U wielu osób pojawiły się łzy 
wzruszenia. Stałam obok Krzysztofa 
i widziałam jak mężczyzna podszedł 
do Profesora, ukląkł na kolano i poca-
łował go w rękę, mówiąc: „Nie myśla-
łem, że doczekam się tego zaszczytu, 
by uścisnąć Panu dłoń.”

Jako Matka Chrzestna jastrzębio-
górskiego Letniego Festiwalu Słowo 
i Muzyka u Jezuitów, który będziemy 
organizować już 14 rok, muszę 
powiedzieć, że Jastrzębia Góra jest 
wdzięczna Profesorowi Krzyszto-
fowi Pendereckiemu za patronat nad 
naszym festiwalem, gdyż na dźwięk 

Jego nazwiska otwierały się nam drzwi 
w Ministerstwie Kultury, z którego 
otrzymaliśmy dużą dotację na zakup 
organów koncertowych do naszego 
kościoła. (W 70. Rocznicę urodzin 
Krzysztofa Pendereckiego zakupiono 
siedemdzisięciogłosowe organy).

Festiwal stał się imprezą cykliczną 
i łatwiej jest pozyskać środki finan-
sowe z Ministerstwa Kultury czy 
z Urzędu Marszałkowskiego. Mam 
nadzieję, że jastrzębiogórski festiwal 
będzie jeszcze organizowany przez 
długie lata, a na wspaniałe koncerty 
będziemy dojeżdżać ulicą Profesora 
Krzysztofa Pendereckiego.” Edwarda 
Hepek-Cymer

W weekend 4-5 kwietnia Policja wraz ze 
Strażą Miejską we Władysławowie 

kontrolowały samochody wjeżdżające do 
gminy Władysławowo w związku z obowią-
zującymi od 31 marca ograniczeniami w prze-
mieszczaniu się. 

Patrole pojawiły się we Władysławowie 
i innych miejscowościach. Służby zatrzy-
mywały pojazdy o tablicach rejestracyjnych 
spoza Powiatu Puckiego, pytając kierowców 
o cel podróży. Osoby odwiedzające gminę 
Władysławowo w celach turystycznych 
zawracano.

Obyło się bez mandatów. Były pouczenia 
i nakaz powrotu do miejsca zamieszkania.

Kontrole kierowców wjeżdżających na teren gminy Władysławowo 
w czasie obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się
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Zdjęcie Krzysztofa Pendereckiego wraz z rodziną, właścicielami i obsługą ośrodka (2008 r.)



Zgłoś swój projekt w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego

Już po raz piąty w Gminie Włady-
sławowo 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 demokra-
tyczny proces powierzania Mieszkań-
com prawa rozdysponowania części 
środków finansowych budżetu Gminy 
Władysławowo, w perspektywie kolej-
nego roku budżetowego, na cele, które 
sami uznają za najważniejsze dla ich 
społeczności.

Obecnie trwa etap składania wnio-
sków (do 30 kwietnia). Należy pamię-
tać o tym, że każde zwycięskie zadanie 

będzie realizowane przez Gminę Wła-
dysławowo lub miejskie jednostki orga-
nizacyjne w oparciu o prawo zamówień 
publicznych, ustawę o działalności 
pożytku publicznego i o wolontaria-
cie lub inne przepisy prawa. Wniosko-
dawca nie jest realizatorem zadania. 
Zgłoszone projekty zostaną zweryfiko-
wane pod kątem poprawności formal-
nej, prawnej i technicznej. Sprawdzony 
zostanie także kosztorys przedsięwzię-
cia i możliwość jego wykonania. Ważne 
jest to, że koszt realizacji przedsię-
wzięcia nie może przekroczyć kwoty  
100 000 zł. 

Oceny formalno-prawnej zgłasza-
nych projektów dokonuje Zespół ds. 
Budżetu Obywatelskiego w Gminie 
Władysławowo.  W pracy tego Zespołu 

mogą również uczestniczyć Miesz-
kańcy. Do 25 kwietnia każdy Mieszka-
niec Gminy Władysławowo chętny do 
pracy w Zespole ds. Budżetu Obywa-
telskiego może zgłosić swoją kandyda-
turę wypełniając formularz dostępny 
na bip.wladyslawowo.pl/a,27432,za-
proszenie-dla-mieszkancow-gminy-do-

-udzialu-w-pracach-zespolu-ds-budze-
tu-obywatelskiego
Projekty, które przejdą weryfikację 
są publikowane. Następnie trwają 
prace Zespołu i powstaje lista zadań 
z rozstrzygnięciem (po zapoznaniu 
się z listą, Wnioskodawcy mają moż-
liwość złożenia protestu). Ostatnim 
etapem jest głosowanie Mieszkańców 
na te projekty, które pomyślnie prze-
szły całą procedurę. Zwycięskie pomy-
sły zostaną ujęte w projekcie budżetu 
Gminy Władysławowo na 2021 rok.

Budżet Obywatelski jest narzędziem, 
które wspiera Mieszkańców w realizacji 
ich potrzeb dotyczących życia w miej-
scu, w którym żyją. Podczas czterech 
edycji władysławowskiego BO zreali-
zowano wiele projektów, które speł-
niają zadania własne gminy i do tej pory 
służą Mieszkańcom w różny sposób. 
Poniżej przedstawiamy zrealizowane 
zwycięskie inwestycje w poprzednich 
edycjach Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Władysławowo: 

12 OFICJALNY BIULETYN MIEJSKI  RATUSZ



Telefon Zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie

Wielkie serca mieszkańców Gminy Władysławowo

Nowa karetka pojawi się we Władysławowie

Telefon Zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie obsługiwany przez Stowa-
rzyszenie Rodzin Abstynenckich i Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia zachęcamy 
do kontaktu w poniedziałki w godz. 16:00 – 18:00 pod numerem telefonu  
800 294 426.

W obliczu epidemii, wyjątkowej, trudnej dla wszystkich sytu-
acji, budujące jest to, że nie brakuje ludzi, którzy potrafią 

się zjednoczyć, działać razem i realnie wesprzeć tych najbar-
dziej potrzebujących.

Przed Świętami Wielkanocnymi Restauracja M2 w Ostrowie, 43. 
Batalion Saperów w Rozewiu oraz Sportowy Klub Wędkarstwa 
Morskiego Władek TEAM przekazali żywność dla samotnych 
i najbardziej potrzebujących Klientów Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej we Władysławowie oraz środki ochrony osobistej dla 
Szpitala w Pucku. 

Takie gesty sprawiają, że na wielu twarzach, nie tylko tych obda-
rowanych, pojawia się uśmiech.

Ponad 420 tysięcy złotych koszto-
wała nowa karetka dla Puckiego 

Szpitala. Zakup udało się zrealizo-
wać dzięki dofinansowaniu Mini-
sterstwa Zdrowia w kwocie 400 
tysięcy złotych. 

Nowy ambulans wraz z wyposaże-
niem, w sezonie letnim, stacjonować 
będzie we Władysławowie. Zastąpi 
stary i wysłużony sprzęt. Szpital 
Pucki w ciągu ostatnich kilku lat 
pozyskał 4 nowe karetki i motocykl 
ratunkowy.
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Dzień Świadomości Autyzmu obcho-
dzony jest na całym świecie 2 

kwietnia. Data ta jest inauguracją Mie-
siąca Wiedzy na Temat Autyzmu. Co 
roku organizacje, miasta, stowarzysze-
nia i instytucje organizują wydarzenia, 
które mają poszerzyć wiedzę i świado-
mość na temat tego zaburzenia. 

W roku 1943 Leo Kanner z Johns Hop-
kins Hospital jako pierwszy opisał zespół 
objawów składających się na autyzm 

wczesnodziecięcy. Obserwował grupę 
dzieci, u których po krótkim okresie pra-
widłowego rozwoju nastąpiło zerwanie 
komunikacji z otoczeniem i wycofanie 
się ich ku światu wewnętrznych prze-
żyć przy towarzyszącej potrzebie nie-
zmienności otoczenia oraz ograniczeniu 
i wybiórczości zainteresowań.

Osoby z Autyzmem posługują się róż-
nymi sposobami w komunikacji, nawią-
zywaniu relacji i wyrażaniu emocji. 

Każda osoba jest indywidualnością, 
nie ma dwóch takich samych osób 
z autyzmem.

Na autyzm nie wynaleziono jeszcze 
lekarstwa. To wspólna ciężka praca 
rodziny, psychologów, terapeutów 
i nauczycieli powoduje, że osoba z auty-
zmem uczy się funkcjonować w świe-
cie ze swoim odmiennym (nie lepszym 
ani nie gorszym!) postrzeganiem świata. 
Trzeba zrobić wszystko, aby osobom 
z autyzmem żyło się lepiej. Niestety 
świadomość społeczna dotycząca 
autyzmu jest bardzo niska. Reakcje na 
zachowanie osób z autyzmem są często 
krzywdzące i okrutne. Dzieci z auty-
zmem są oceniane jako niegrzeczne i źle 
wychowane. Dlatego powstały inicja-
tywy, które rozpowszechniają wiedzę 
z zakresu autyzmu i organizują akcje, 
które maja na celu zwiększyć świado-
mość na ten temat.

2 kwietnia wiele osób daje wyraz swojej 
solidarności z osobami z autyzmem i ich 
rodzinami: ubierając się na niebiesko, 
propagując logo akcji, rozmawiając z bli-
skimi o autyzmie lub wspierając finan-
sowo fundacje i organizacje działające 
na rzecz osób z autyzmem.

Zmiany w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie Powiatu Puckiego

Od 16 marca 2020 r. zawieszono do 
odwołania przyjmowanie interesan-

tów w punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego na terenie powiatu puckiego.

Udzielanie pomocy prawnej jest możliwe 
wyłącznie drogą telefoniczną bądź za 
pomocą poczty elektronicznej.

1) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 
w Pucku, tel. 790 304 790, e-mail kontakt@
weronika-wrobel.pl
2) punkt nieodpłatnej pomocy prawnej we 
Władysławowie, tel. 572 382 444, e-mail 
bppkalendarz@gmail.com
3) punkt nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego w Kosakowie, tel. 669 142 295, 
e-mail kancelaria@radcalidzbarska.pl

Wspólnota Anonimowych Alko-
holików pragnie poinformować 

wszystkie osoby poszukujące pomocy 
w procesie wychodzenia z uzależnie-
nia od alkoholu, że istnieje możliwość 
kontaktów i spotkań z członkami AA za 
pośrednictwem telefonu oraz Internetu.

Jesteśmy świadomi, jak trudno jest 
w obecnej sytuacji osobom uzależnio-
nym znaleźć pomoc w tym zakresie. 
W związku z powyższym, wychodząc 
naprzeciw ich potrzebom, Wspólnota 
AA udostępnia wszystkim zainteresowa-
nym otrzymaniem pomocy w radzeniu 

sobie z problemem alkoholowym moż-
liwość spotkań telefonicznych oraz 
internetowych. Informację na ten temat 
można uzyskać poprzez: infolinię 801 
033 242, czat online dostępny na stro-
nach aa.org.pl, aa24.pl/pl lub aa24.pl/pl/
mityngi-on-line
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Kwiecień miesiącem poszerzania wiedzy o autyzmie

Informacja dla osób uzależnionych od alkoholu



P ierwsza edycja Klif Esports Cup, 
turnieju e-sportowego w grze 

FIFA 20 za nami. Do turnieju przystą-
piło łącznie 41 klubów z województwa 
pomorskiego.

Zmagania rozpoczęły się w sobotę 
11 kwietnia. Rywalizacja opierała się 
na drabince turniejowej i systemie 
BO1 („best of one”, do jednej porażki) 
zawodnicy walczyli o awans do najlep-
szej czwórki. W niedzielę 12 kwietnia 
czworo najlepszych zawodników zmie-
rzyło się ze sobą w decydującej fazie 
turnieju, której towarzyszyła transmi-
sja na żywo.

Od początku rozgrywki zapewniły nam 
niesamowitą dawkę wrażeń. Średnia 
goli na mecz w I edycji Klif Esports Cup 
to aż 5,7. 

Zdecydowanie najbardziej w pamięci 
uczestników turnieju, jak i kibiców 
utkwi starcie o 3 miejsce, w którym 
mierzyły się ze sobą Akademia Piłkar-
ska LG Gdańsk oraz Celtic Reda, gdzie 
do 82 min widniał wynik 2-1 by osta-
tecznie spotkanie zakończyło się rezul-
tatem 3-4.

Najlepszym graczem turnieju został 
Jakub Kumer z Nowi Nowa Cerkiew, 
zdobywając również tytuł króla strzel-
ców z 26 trafieniami. Odkryciem tur-
nieju została Kornelia Okoniewska 
z Akademii Piłkarskiej LG Gdańsk.

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Nowi Nowa Cerkiew – 
Jakub Kumer 

II miejsce – Błyskawica Postolin - 
Fabian Sałek 
III miejsce – TPS Celtic Reda - Mate-
usz Chmura 
IV miejsce – Akademia Piłkarska LG 
Gdańsk - Kornelia Okoniewska

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
udział i dobrą zabawę E-sport na Pomo-
rzu rozwija się z Klifem.

Nie zaśmiecajmy naszego otoczenia
Apelujemy, aby po zakończonych zakupach, zużyte maseczki 

i rękawiczki wyrzucać do koszy na śmieci.

Apelujemy o zachowanie odpowiedzialności w trosce o nasze zdro-
wie. Zadbajmy o środowisko jak i przestrzeń publiczną na terenie 
naszej gminy, z której, po zakończeniu epidemii, wspólnie będziemy 
mogli korzystać.

Pamiętajmy, że porozrzucane zużyte środki ochrony osobistej sta-
nowią nie tylko zagrożenie dla środowiska, ale także dla nas samych 

- poprzez duże prawdopodobieństwo przenoszenia koronawirusa. 
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