
Od 7 do 21 września można oddać swój głos na jeden z tegorocznych projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatel-
skiego. Wejdź na stronę wladyslawowo.pl w zakładkę Budżet Obywatelski i oddaj głos na wybrany przez siebie projekt.

więcej na str. 8-10

Rusza głosowanie w Budżecie Obywatelskim
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POLICJANCI DZIELNICOWI

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

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

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

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

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

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

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

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

Nakład: 5 000 egz.
Druk: Top Druk Łomża

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

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

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

Oznaczenie działów:
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Dyżury Aptek we Władysławowie
Wrzesień 2020

01.09
02.09
03.09
04.09
05.09
06.09
07.09
08.09
09.09
10.09
1 1 .09
12.09 
13.09
14.09
15.09

16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09

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

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

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

Sołectwo Data Godzina Miejsce spotkania

Tupadły 07.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 19:00 Świetlica Wiejska  
w Tupadłach, ul. Szkolna 3

Ostrowo 09.09.2020 r. (środa) godz. 18:00
Ośrodek Wypoczynkowy 
„Natura Park” w Ostrowie, 
ul. Łowiecka 18

Karwia 15.09.2020 r. (wtorek) godz. 18:00
Szkoła Podstawowa 
w Karwi, ul. Wojska  
Polskiego 47

Jastrzębia Góra 21.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 18:00
Szkoła Podstawowa 
w Jastrzębiej Górze,  
ul. Słowackiego 4

Chałupy 21.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 19:00
Świetlica Stowarzyszenia 
Mieszkańców „Bliza”w Cha-
łupach, ul. Kaperska 25

Chłapowo 22.09.2020 r. (wtorek) godz. 18:00 Remiza Strażacka w Chłapo-
wie, ul. Władysławowska 28

Rozewie 25.09.2020 r. (piątek) godz. 18.00 Okulski Grand Rozewie 
ul. Garnizonowa 40

Zebrania wiejskie w sprawie rozdysponowania środ-
ków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok



Wojewoda Pomorski zarządza 
wybory uzupełniające do Rady 

Miejskiej Władysławowa w jednoman-
datowym okręgu wyborczym Nr 14, 
w którym wybierany będzie jeden radny.

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 
27 września 2020 r. Szczegóły na stro-
nie bip.wladyslawowo.pl w zakładce 
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 
Władysławowa kadencja 2018-2023.

Zachęcamy do odwiedzania nowo otwartego Tar-
gowiska Miejskiego we Władysławowie, zlokali-

zowanego na skrzyżowaniu ulic Morskiej i Spokojnej.  
Na stoiskach handlowych przedsiębiorcy, rzemieślnicy 
i twórcy ludowi przygotowali ciekawe produkty regio-
nalne i rękodzielnicze: haftowane serwety, koszule, kra-
waty, biżuterię z włóczki, wiklinę, malowane ozdoby, 
kaszubskie czapki czy tabakierki.

Targowisko funkcjonuje 
od 1 sierpnia, ale nadal 
osoby chętne-wystawcy 
mogą zgłaszać się do 
Urzędu Miejskiego w celu 
wynajmu boxu handlo-
wego. Nowoczesne sto-
iska dostosowane są pod 
względem funkcjonalności 
i dostępności do potrzeb 
osób oferujących swoje 
produkty jak i kupują-
cych. Miejsce to zostało 
zagospodarowane także 
w ławki i stoły, stwarza-
jąc tym samym możliwość 
odpoczynku, rekreacji 
i wsłuchania się w język 
kaszubski, którym posłu-
gują się wystawcy.

16 sierpnia na targowisku 
zagościł regionalny zespół 
Manjioce, który przed-
stawił folklor kaszub-
ski w muzycznym wyda-
niu. Były również skecze, 
anegdoty, duża dawka 
humoru i dobrej zabawy.

Stwórzmy tur ystom 
odwiedzającym naszą 
Gminę możliwość zakupu 
ekologicznych, ręcznie 
wykonanych i niepowta-
rzalnych pamiątek, a tym 
samym promujmy nasz 
region i to co w nim naj-
piękniejsze: kulturę i tra-
dycje kaszubskie.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Władysławowa

Targowisko Miejskie we Władysławowie
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Gmina Władysławowo zwyciężyła w metropolitalnej akcji 
„Bitwa o Głosy”

W porcie jachtowym w Krynicy Morskiej gminy Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot podsumowały akcję #MetropoliaGłosuje. 30 tys. 

zł dla samorządów z największą frekwencją w wyborach prezydenckich trafiło 
do Sopotu, Władysławowa i Krynicy Morskiej. Frekwencja w całej metropolii 
wyniosła rekordowe 67,24%.

W rywalizacji #MetropoliaGłosuje brało 
udział 48 miast i gmin OMGGS. Bitwa 
o głosy rozgrywała się w trzech kate-
goriach: gminy do 10 tys. mieszkańców, 
gminy od 10 do 30 tys. mieszkańców 
oraz gminy powyżej 30 tys. mieszkań-
ców. Zwycięzcy każdej kategorii otrzy-
mali 30 tys. zł i sami zdecydują na co 
wydać pieniądze.

W kategorii gmin do 10 tysięcy miesz-
kańców zwyciężyła Krynica Morska 
z końcową frekwencją 86,07%, o włos 
wyprzedzając lidera z I tury – Jastar-
nię, gdzie średnia frekwencja wyniosła 
85,83%.

Liderem w gminach od 10 do 30 tys. 
mieszkańców zostało Władysławowo 
(81,12%) wyprzedzając dzielnie walczącą 
gminę Kosakowo (77,74%).

-  Cała akcja to bardzo ciekawa inicja-
tywa integrująca samorządy i aktywi-
zująca mieszkańców naszej metropo-
lii. Jak najwyższa frekwencja w każdych 
wyborach to przejaw dojrzałości społe-
czeństwa. Z perspektywy gminy Włady-
sławowo frekwencja 81,2% jest efektem 
przede wszystkim świadomości naszych 
mieszkańców, ale też w znacznym stop-
niu turystów, którzy chętnie przybywają 
do naszej gminy. Były to trudne wybory 

organizacyjnie, ale moi współpracownicy 
doskonale zdali ten egzamin. Dziękuję 
mieszkańcom za wynik. Nagroda zosta-
nie spożytkowana na potrzeby mieszkań-
ców, a na co dokładnie to ustalimy w kon-
sultacjach z mieszkańcami po wakacjach. 
Nagroda bardzo cieszy, bo to nagroda za 
dojrzałość naszych mieszkańców - mówi 
Roman Kużel, burmistrz Władysławowa.

Wśród gmin powyżej 30 tysięcy miesz-
kańców ostatecznie wygrał Sopot 
(75,95%), wyprzedzając Gdynię (73,59%) 
i Gdańsk (73,22%). Każdy ze zwycięz-
ców wygrywa 30 tysięcy złotych.

Źródło: OMGGS

Dzwon okrętowy z drobnicowca „Władysławowo” podaro-
wany Gminie Władysławowo
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Gmina Władysławowo otrzymała dzwon okrętowy 
pochodzący z drobnicowca „Władysławowo”, który 

w latach 1971 – 1997 służył w Polskich Liniach Oceanicznych. 

Przekazał go pan Tomasz Kijewski, który wiele lat wcześniej 
otrzymał go od swojego przyjaciela – Teofila Grydyka, będą-
cego wówczas drugim oficerem na statku „Władysławowo”. 

Pan Tomasz od lat nosił się z zamiarem przekazania go miastu 
i w końcu się udało przy okazji służbowej podróży. To wspaniały 
prezent, który dołączy do posiadanych przez nas eksponatów – 
m.in. dzwonu z kutra rakietowego ORP Władysławowo. Razem 
będą stanowiły wspaniałą kolekcję - mówi Burmistrz Roman 
Kużel. 



Rajd Pojazdów Zabytkowych tylko dla Zuchwałych

Rajd Pojazdów Zabytkowych tylko dla Zuchwałych zakoń-
czył się 1 sierpnia we Władysławowie. Organizatorem 

Rajdu było Jaworskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji.

Na Alei Gwiazd Sportu 
można było podziwiać 16 
zabytkowych aut, którym 
udało się przejechać 
zaplanowaną trasę z Jawora 
do Władysławowa. Do 
pokonania było ponad 900 
km, w planie były cztery etapy 
i trzy przystanki: w Ostrowie, 
Toruniu i Ostródzie. Po 
drodze załogi miały do 
wykonania szereg zadań, 
z których punkty wliczały się 
do końcowej klasyfikacji. 

Na mecie we Władysławo-
wie odbyła się prezentacja 
pojazdów, a następnie Bur-
mistrz Władysławowa Roman 
Kużel i Prezes Jaworskiego 
Stowarzyszenia Miłośników 
Motoryzacji Andrzej Giera 
wręczyli uczestnikom rajdu 
puchary i upominki. Oprócz 
nagród za udział w rajdzie 
dla wszystkich załóg, Bur-
mistrz Władysławowa wrę-
czył trzy specjalne dla naj-
młodszych zabytkowych 
samochodów oraz jedną 
wyjątkową dla załogantki 

o najpogodniejszym uśmiechu.  
W tym roku swój szczególny 
jubileusz obchodził Jawor-
ski Hufiec ZHP. Pięćdziesiąt 
lat temu utworzona została 
w Rozewiu pierwsza Jawor-
ska Baza Harcerska i wła-
śnie z tej okazji Burmistrz 
Władysławowa podarował 
Komendantowi Hufca Jawor 
hm. Michałowi Czarneckiemu 
bardzo potrzebną w bazie 
kosę spalinową, życząc przy 
tym wspaniałych przygód, 
wyjątkowych emocji i miłych 
wspomnień z pobytów na 
obozach w najdalej na północ 
wysuniętej gminie w Polsce.  

Po uroczystości na Alei 
Gwiazd Sportu Burmistrz 
Roman Kużel, hm. Michał 
Czarnecki oraz Prezes 
Andrzej Giera uczcili 76. 
rocznicę Wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego składa-
jąc wiązanki pod pomnikiem 
Bohaterów Męczenników 
Obrońców Ziemi Kaszubskiej 
1939 na cmentarzu na ulicy 
Gdańskiej.
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Telefon Zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie

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.
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W grudniu 2019 roku Ministerstwo Cyfryzacji w ramach pro-
jektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych, uruchomiło 

Rejestr Danych Kontaktowych (RDK). Do tej pory do RDK dołączyło 
ponad 3 500 Polaków. Przekazanie danych (nr telefonu i e-mail) 
jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto w każdej chwili można je 
zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnianych w ramach rejestru RDK jest 
ułatwienie kontaktu urzędników  z obywatelami. Dzięki RDK urzędy 
mogą z wyprzedzeniem (telefonicznie lub mailowo) informować oby-
wateli np. :
• o kończącym się terminie ważności dowodu osobistego czy 

paszportu
• o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+)
• o uzupełnieniu danych w złożonych dokumentach tym samym 

ograniczając do minimum wizyty w urzędzie - w trosce o cenny 
czas naszych obywateli.

Dołączyć do RDK można na dwa sposoby: w urzędzie poprzez wypeł-
nienie formularza lub przez internet na stronie www.gov.pl

Przypominamy o rozpoczynającym się 1 września POWSZECHNYM SPISIE 
ROLNYM. Spis jest obowiązkowy i dotyczy każdego gospodarstwa rolnego pro-

wadzącego działalność rolniczą. 

Spis rolny zostanie prowadzony w gospo-
darstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach 

indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemają-

cych osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane są do 
udzielania dokładnych, wyczerpujących 
i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie 
samopisu internetowego, wywiadu 

telefonicznego lub bezpośrednio w trak-
cie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji 
o gospodarstwach rolnych poprzez:
• Samospis internetowy przeprowa-

dzony za pośrednictwem interaktyw-
nej aplikacji, która będzie dostępna 
na tej stronie internetowej;

• Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer 22 279 99 99

• Z użytkownikami gospodarstw rol-
nych, którzy nie spiszą się samodziel-
nie skontaktują się rachmistrzowie 
spisowi:

• Telefonicznie, w celu przeprowadze-
nia spisu w wywiadzie telefonicznym,

• Bezpośrednio – w celu przeprowa-
dzenia spisu w wywiadzie bezpośred-
nim w miejscu dogodnym dla użyt-
kownika gospodarstwa rolnego.

Nie masz w domu dostępu do Internetu? 
Jest na to sposób!

Gmina Władysławowo zorganizowała 
Gminne Biuro Spisowe, w którym zapew-
niony jest sprzęt komputerowy oraz 
doradcy, którzy nieodpłatnie udzielą 
wszelkich informacji na temat spisu. 
Gminne Biuro Spisowe działa w Urzę-
dzie Miejskim na III piętrze przy pokoju 
309 w godzinach pracy urzędu.

Spisz się przez telefon!
Od 1 września na infolinii spisowej (pod 
numerem 22 279 99 99) będzie również 
możliwość spisania się przez telefon. Po 
połączeniu się z numerem wybierz „1” – 
zostaniesz skierowany na infolinię spi-
sową. Następnie wybierz opcję „Spisz 
się przez telefon”, połączysz się z naszym 
rachmistrzem – to doskonale przygoto-
wana osoba do przeprowadzenia z Tobą 
spisu przez telefon.

Rolniku spisz się w Powszechnym Spisie Rolnym

Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK)



Każdy wczasowicz nominowany do tego nie-
zwykłego wyróżnienia ma swoją odrębną 

wyjątkową historię związaną z pobytami we Wła-
dysławowie. W sierpniu aż 9 osób otrzymało tytuł 
Przyjaciela Gminy Władysławowo. Podczas spo-
tkania w Urzędzie Miejskim opowiadali o tym dla-
czego pokochali naszą gminę tak bardzo, że wra-
cają do niej co roku, a czasami nawet i częściej.

Historia Państwa Kono-
niuk dowodzi tego, że 
dobrego złe początki. 
Wczasowicze z War-
szawy przyjechali na 
wakacje do Władysła-
wowa po raz pierwszy 
w 2004 roku ze swoimi 
synami Karolem i Fili-
pem. Wydawać by się 
mogło, że ich pierw-
szy pobyt nie wywróży 
rychłego powrotu w to 
miejsce, bo z powodu 
pomyłki zamiast czte-
roosobowego pokoju 
otrzymali trzyosobowy. 
Jednak właściciele 
obiektu, w którym się 
zatrzymali, stanęli na 

wysokości zadania, spe-
cjalnie kupując łóżeczko 
dla najmłodszego syna 
turystów. I właśnie 
dzięki tej szybkiej reak-
cji zawiązała się między 
nimi przyjaźń, która 
trwa już 15 rok.

Państwo Joanna 
i Kacper Szulińscy 
jak i Stanisław i Ewa 
Bocianowie oraz Irena 
Brandenbur, którzy 11 
sierpnia odebrali z rąk 
Burmistrza Romana 
Kużel dyplom Przyjaciół 
Gminy Władysławowo, 
przyjeżdżają na waka-
cje do Władysławowa 

już od kilkunastu 
lat, zapewniając, że 
ich przygoda z naszą 
piękną gminą szybko się 
nie zakończy. Zgodnie 
twierdzą, że pozytywne 
zmiany, które zachodzą 
w przestrzeni miej-
skiej jeszcze bardziej 
utwierdzają ich w tym 
przekonaniu. Wszyscy 
wyróżnieni aktywnie 
korzystają z możliwo-
ści spędzania wolnego 
czasu, jakie oferuje 
atrakcyjne położenie 
naszej gminy. Spacery, 
zwiedzanie, jazda na 
rowerze, smakowanie 
kaszubskich przysma-
ków jak i poznawa-
nie regionalnych tra-
dycji to nieodzowne 
punkty programu każ-
dych wakacji wszyst-
kich uhonorowanych 
wczasowiczów. 

Niejednokrotnie zdarza 
się tak, że wieloletni 
bywalcy zaprzyjaźniają 
się ze swoimi gospoda-
rzami do tego stopnia, 
że stają się niemalże 

„przyszywaną rodziną”. 
Tak też było z Pań-
stwem Kal z Rawicza, 
których pierwszy pobyt 
we Władysławowie 
miał miejsce w 2000 

roku i był prezentem 
od męża dla żony na jej 
40. urodziny. Od tego 
czasu przyjeżdżają co 
roku wraz z córkami 
i wnukami. Wzbudzili 
takie zaufanie u wła-
ścicieli pensjonatu, że 
kiedy nastąpiła przykra 
losowa sytuacja, zastą-
pili ich w roli gospoda-
rzy. Pan Ryszard Kal, 
z racji swojego zawodu 
niejednokrotnie doko-
nywał przeglądu komi-
niarskiego w pensjo-
nacie jak i w pobliskich 
obiektach. 

Wczasowicze zgodnie 
twierdzą, że decyzja 
o przyjeździe do Gminy 
Władysławowo jest 
podyktowana nie tylko 
jej unikatowym poło-
żeniem, ale również 
chęcią kontynuowania 

pięknej przyjaźni jaka 
nawiązała się miedzy 
nimi i mieszkańcami. 
Przypominamy, tytuł 

„Przyjaciel Gminy Wła-
dysławowo” nadaje się 
osobie fizycznej – tury-
stom, którzy przyjeż-
dżają na teren Gminy 
Władysławowo i tu 
wypoczywają od mini-
mum 15 lat. Więcej 
informacji nt. wyróż-
nienia, w tym wniosek 
o przyznanie, dostęp-
nych jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Zachęcamy do zgłasza-
nia wniosków o nada-
nie tytułu „Przyjaciela 
Gminy Władysławowo”. 
Dla wczasowiczów, 
którzy pokochali naszą 
gminę będzie to na 
pewno niezwykle miłe 
wyróżnienie.  

Przyjaciół Gminy Władysławowo jest coraz więcej!
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Od 7 września można oddać swój głos 
na jeden z tegorocznych projektów 

zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. 
Głosowanie trwa do 21 września br.

Kto może głosować? Głosować może 
każdy mieszkaniec Gminy Władysławowo, 
który w roku przeprowadzenia procedury 
Budżetu Obywatelskiego ukończy 10. rok 
życia.

Jak głosować? Każdy chętny może złożyć 
jedną kartę do głosowania, która dzieli się 
na projekty miejskie i projekty wiejskie, 
kartę należy dokładnie wypełnić. Odda-
nie głosu polega na postawieniu znaku 

„X” przy wybranym projekcie na formu-
larzu on-line.

Głos jest nieważny wtedy, gdy:
 – głosujący nie zaznaczył żadnego 

pola, lub zaznaczył więcej niż jedną 
pozycję,

 – jedna osoba wypełniła kilka kart 
do głosowania, wówczas wszystkie 
karty wypełnione przez tę osobę 
będą uznane za nieważne,

 – brakuje na formularzu danych iden-
tyfikujących głosującego.

Kartę będzie można wypełnić elektro-
nicznie. W chwili rozpoczęcia głosowa-
nia na stronie www.wladyslawowo.pl 
w zakładce Budżet Obywatelski pojawi 
się aktywny formularz. 
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Oddaj swój głos w V edycji Budżetu Obywatelskiego

Zadania zgłoszone pod głosowanie według podziału na obszar realizacji:

L.p. Tytuł projektu wraz ze skróconym opisem zadania Koszt szacunkowy

PROJEKTY MIEJSKIE

1.
Film dokumentalno – fabularny pt.: „Historia Prawdy Życiowej Przystani” Projekt polega na 
wykonaniu filmu dokumentalno – fabularnego opowiadającego o codzienności rodzin zamiesz-
kujących na przestrzeni dziejów tereny nadmorskie – dzisiejszej Gminy Władysławowo.

95.000,00 zł

2.
Ozdoby Wielkanocne Projekt polega na zakupie elementów ozdobnych w postaci ogromnej 
pisanki oraz palmy wielkanocnej dla wprowadzenia klimatu świątecznego Wielkanocy. Posado-
wienie iluminacji ul. Gen. J. Hallera

37.000,00 zł

3.
Lodówka na żywność Projekt polega na postawieniu lodówki na żywność tzw. społecznej 
lodówki, w której mieszkańcy Władysławowa będą mogli pozostawić jedzenie dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców Gminy.

36.000,00 zł

4.

Psia Kość – plac zabaw dla czworonogów Projekt polega na stworzeniu placu zabaw dla czwo-
ronogów na  terenie dz. nr 142/2 położonej przy ul. Męczenników Wielkiej Wsi (za pomnikiem 
ofiar II Wojny Światowej). W ramach zadania wydzielony teren zostanie ogrodzony, wyposażony 
w sprzęt do agility tj. zwinności, a także zamontowane zostaną ławki i kosze na psie odchody 
wraz z regulaminem korzystania ze strefy.

60.000,00 zł
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5.
Kastracja / sterylizacja, chipowanie psów właścicielskich z Gminy Władysławowo Projekt polega 
na możliwości skorzystania przez mieszkańców Gminy Władysławowo z bezpłatnego zabiegu 
styrylizacji / kastracji oraz oznaczenia zwierzęcia elektronicznie czipem.

41.625,00 zł

6.
Budowa chodników dla pieszych przy ul. Fenikowskiego we Władysławowie Projekt polega na 
budowie chodników dla pieszych umożliwiających bezpieczne dotarcie do każdej posesji na ul. 
Fenikowskiego we Władysławowie

95.439,00 zł

7.
„Zakątek malucha” budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat przy Przedszkolu nr 1 we 
Władysławowie Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci w wieku 3-6 lat przy Przed-
szkolu nr 1 we Władysławowie. Plac zostanie wyposażony w elementy zabawowe, w tym wie-
lofunkcyjną zabawkę przypominającą statek, ławki oraz kosze na śmieci

71.619,90 zł

8.

Zwiększenie potencjału przeciwpowodziowego Gminy Władysławowo Projekt polega na zakupie 
agregatu pompowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie. Zakupiony zestaw 
pozwoli na odpompowywanie wody z zalanych obszarów w bardzo krótkim czasie tj. 4500 litrów 
na minutę. Może również zostać wykorzystany podczas gaszenia pożarów oraz użyty podczas 
przepompowywania nieczystości.

100.000,00 zł

9. Wymiana ogrodzenia boisk piłkarskich Projekt polega na wymianie ogrodzenia na boisku głównym  
i bocznym na Stadionie Miejskim przy ul. Żwirowej we Władysławowie

100.000,00 zł

10.
Bądź  dobrze poinformowany – nowe podświetlane słupy reklamowe we Władysławowie Pro-
jekt polega na zakupie i montażu dwóch nowoczesnych podświetlanych słupów reklamowych 
we Władysławowie w pobliżu skrzyżowania ul. Morskiej z ul. Spokojną oraz ul. Gen. J. Hallera 
z ul. Abrahama.

76.500,00 zł

11.
E-sportowe Mistrzostwa Gminy Władysławowo - II edycja Projekt polega na organizacji E-spor-
towych Mistrzostw Gminy Władysławowo dot. rozgrywek na konsolach PlayStation, gra FIFA21. 
Cykl rozgrywek to łącznie 5 turniejów, w tym 4 kwalifikacyjne oraz turniej finałowy.

10.000,00 zł

12.
Psi ogródek Projekt polega na utworzeniu wybiegu dla psów, gdzie właściciel czworonoga będzie 
mógł swobodnie wypuścić psa tak, by nie zagrażało to innym spacerowiczom lub zwierzętom. 
Teren wskazany do realizacji zadania to zbieg ul. Rybackiej i ul. Towarowej.

30.000,00 zł

13.

Modernizacja Boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 we Władysławowie wraz z ułożeniem 
modułowej nawierzchni sportowej Projekt polega na wykonaniu remontu i wymianie nawierzchni 
na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Władysławowie - ul. Morska 1. Projekt 
przewiduje wykonanie nawierzchni polipropylenowej, wymalowanie lin, aby stworzyć boisko 
wielofunkcyjne, montaż bramek stalowych.

99.384,00 zł

14.
Siłownia zewnętrzna wraz z monitoringiem ul. Wyzwolenia Projekt polega na wykonaniu siłowni 
zewnętrznej na terenie rekreacyjnym przy istniejącym placu zabaw na ul. Wyzwolenia wraz 
z wykonaniem monitoringu, obejmującego obszar całego boiska, placu zabaw i przyległych 
terenów

54.500,00 zł

PROJEKTY WIEJSKIE

1.
Aktywny Senior – Play Park Karwia ul. Kolorowa Projekt polega na wykonaniu placu aktywnego 
wypoczynku dla seniorów w centrum Karwi przy ul. Kolorowej. Przewiduje się wyposażenie 
placu w siedem różnych urządzeń pozwalających spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu 
seniorom oraz osobom niepełnosprawnym.

80.000,00 zł

2.
Nakręceni na pomoc Projekt polega na zakupie i ustawieniu na terenach wiejskich Gminy Wła-
dysławowo pojemników w kształcie serca na nakrętki plastikowe, które oddawane są na cele 
charytatywne.

25.000,00 zł

3.
Kierowco prowadź bezpiecznie II – montaż radarowych wyświetlaczy prędkości Projekt polega 
na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości w miejscowościach Tupadły, Karwia, Jastrzę-
bia Góra oraz Chałupy.

65.104,00 zł



Od 1 sierpnia 2020 roku można składać wniosek 
o Polski Bon Turystyczny. Bon ważny jest do 

końca marca 2022 roku. Nie podlega wymianie na 
gotówkę ani inne środki płatnicze.

Jak złożyć wniosek o bon turystyczny?
Pozyskanie bonu nie wymaga składania żadnych wnio-
sków. Trzeba jedynie posiadać swój profil na PUE, który 
można założyć za pomocą Profilu Zaufanego lub za 
pośrednictwem swojego banku - w ramach bankowości 
elektronicznej. Bon turystyczny trzeba będzie jednak 
aktywować, zanim będziemy mogli go użyć. Aby to 
zrobić, należy zalogować się na swój profil na Platfor-
mie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na www.zus.pl. 
Wybrać zakładkę „Ogólny” i przejść do zakładki „Polski 
Bon Turystyczny” > „Mój bon”. Potrzebne będzie uzu-
pełnienie danych o swój aktualny e-mail oraz numer 
telefonu komórkowego.
Bon należy zrealizować w firmach, które zgłoszą się do 
programu Polski Bon Turystyczny.

W jaki sposób zgłosić firmę?
Osoby, które prowadzą własne przedsiębiorstwa tury-
styczne i chcą przystąpić do programu PBT będą mogły 
to zrobić tylko elektronicznie. W lokalach stacjonar-
nych ZUS nie będzie to możliwe. ZUS udostępnił łatwą 
funkcję rejestracji firmy. Najpierw trzeba założyć konto 
na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Następnie 
złożyć „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego 
lub organizacji pożytku publicznego w celu przystą-
pienia do programu Polski Bon Turystyczny”.

Więcej informacji: bonturystyczny.polska.travel/
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4.
Bezpieczne Serce – instalacja zewnętrznych defibrylatorów Projekt polega na zakupie i mon-
tażu zewnętrznych defibrylatorów na budynkach użyteczności publicznej na terenie miejsco-
wości Ostrowo i Tupadły.

25.000,00 zł

5. Lokalny Patriota Projekt polega na montażu uchwytów flagowych na słupach oświetleniowych 
przy ul. Plażowej w Ostrowie (główna droga dojazdowa do miejscowości).

4.000,00 zł

6.
Czysta przestrzeń publiczna – zakup spersonalizowanych stojaków na worki na śmieci Projekt 
zakłada zakup 55 szt. stelaży (śmietników) na worki na śmieci o pojemności 120l spersonalizo-
wanych dla miejscowości Ostrowo i Rozewie. 

50.000,00 zł

7.
Ekologiczne kredki – pojemniki do segregacji odpadów Projekt polega na zakupie i montażu 5 
szt. koszty do segregacji odpadów komunalnych w kształcie kredek (żółty, niebieski, zielony, 
brązowy i czarny). Teren wskazany do realizacji zadania zmodernizowany plac zabaw przy ul. 
Bielawskiej w Ostrowie.

5.922,45 zł

8.
Smart Chałupy Projekt polega na montażu 4 szt. solarnych ławeczek z wejściem USB oraz dostępem 
do hot spot Wi-Fi dla wszystkich użytkowników. Teren wskazany do realizacji zadania deptak między  
ul. Kaperską o Bosmańską w miejscowości Ostrowo.

57.896,00 zł

9.
Wirtualne Chłapowo Projekt polega na zakupie i montażu kamery obrotowej na wieży kościoła 
w Chłapowie i wyświetlaniu obrazu w czasie rzeczywistym oraz zakupu 4 szt kamer na staty-
wach, laptopa i drona do fotorelacji wydarzeń kulturalnych i sportowych.

38.900,00 zł

Bon Turystyczny - jak zgłosić podmiot turystyczny do programu
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Stypendia Pomostowe - zdobądź stypendium na I rok studiów

Ruszyła ogólnopolska infolinia „Czystego Powietrza”

W poniedziałek, 3 sierpnia 2020, rozpoczęła 
działanie ogólnopolska infolinia programu 

„Czyste Powietrze”. Konsultanci udzielają informa-
cji o programie oraz tłumaczą szczegóły związane 
z realizacją programu.

Infolinia działa pod numerem telefonu 22 340 40 
80, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8:00 do 16:00.
Z infolinii wnioskodawcy mogą skorzystać zarówno 
przed, jak i po złożeniu wniosku. Uzyskają odpo-
wiedzi na wszelkie pytania i wyjaśnią wątpliwości 
dotyczące programu „Czyste Powietrze”.
 
W celu uzyskania informacji o statusie swojego 
wniosku lub umowy należy skontaktować się 
z właściwym wojewódzkim funduszem ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.
Kontakt z WFOŚiGW w Gdańsku: tel. 58 743 18 21 
(wtorek, środa, czwartek godz. 10:00-15:00), mail: 
czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Na maturzystów, którzy rozpoczną 
studia dzienne w roku akade-

mickim 2020/2021 czeka około 600 
stypendiów w wysokości 500 zł mie-
sięcznie, wypłacanych przez 10 kolej-
nych miesięcy.

Rekrutacja do programu przebiega 
on-line, a wnioski można składać od 
12 sierpnia do 14 września 2020 r.

Po pierwszym roku stypendyści, 
którzy osiągną dobre wyniki w nauce, 
mogą korzystać ze stypendiów na II, 
III i IV rok studiów, stypendiów języ-
kowych, stypendiów na wyjazd na 
zagraniczną uczelnię, stypendiów 
doktoranckich. Uczestnicy programu 
mogą również brać udział w warszta-
tach, szkoleniach i konferencjach roz-
wijających ich kompetencje miękkie 
i umiejętności niezbędne do rozwi-
jania późniejszej kariery zawodowej.

O PROGRAMIE
„Stypendia Pomostowe” są jedną z naj-
większych pozarządowych inicjatyw 
stypendialnych w Polsce. Dotych-
czas, w ramach programu, przyznano 
blisko 24 tysiące różnego rodzaju sty-
pendiów, w tym prawie 17 tysięcy na 
pierwszy rok studiów.

Partnerzy Strategiczni: Polsko-Ame-
rykańska Fundacja Wolności, Naro-
dowy Bank Polski
Partnerzy Główni: Fundacja Wspo-
magania Wsi, Fundacja BNP Paribas
Partnerzy: koalicja blisko 90 lokal-
nych organizacji pozarządowych

Na realizację osiemnastu edycji pro-
gramu Partnerzy przeznaczyli ponad 
117 milionów zł.
 

Program realizowany jest przy wspar-
ciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa, Centrum im. Profesora Broni-
sława Geremka oraz Pracowni Badań 
i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Programem zarządza Fundacja Edu-
kacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stypendia-po-
mostowe.pl



Ruszyła kampania „Bezpieczna droga do szkoły”
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Jak co roku już w okresie kończącego 
się sezonu wakacyjnego, Prefektura 

Straży Gminnych i Miejskich wojewódz-
twa pomorskiego rozpoczyna ogólno-
polską akcję „Bezpieczna droga do 
szkoły”, która będzie trwała dwa tygo-
dnie, od 20 sierpnia 2020 do 13 wrze-
śnia 2020 roku.

W tym roku koordynatorem kampanii 
została Straż Miejska z Władysławowa, 
która będzie prowadziła akcję „Bez-
pieczna droga do szkoły” i koordyno-
wała działania 17 jednostek pomorskich 
straży Gminny i Miejskich.

Cała akcja jest podzielona na dwa etapy:
• w I Etapie od dnia 20.08.2020 do 

dnia 31.08.2020 roku municypalni 
sprawdzą i dokonają przeglądu 
infrastruktury drogowej przysz-
kolnej tak, aby była ona czytelna 
i widoczna z daleka dla uczniów. 
W szczególności sprawdzone są 
przejścia dla pieszych, widocz-
ność oznakowania i stan barierek 
ochronnych oraz stan nawierzchni 
pasa drogowego i pieszego. W razie 
wystąpienia nieprawidłowości lub 
zagrożenia, będą składane wnioski 
do zarządców terenu o jak najszyb-
sze ich usunięcie lub modernizację 
infrastruktury o dodatkowe ele-
menty poprawiające bezpieczeń-
stwo w drodze do szkoły,

• w II Etapie od dnia 01.09.2020 do 
dnia 13.09.2020 roku będą wyko-
nywane patrole przy obiektach 
szkolnych, przejściach dla pieszych 
oraz organizowane spotkania edu-
kacyjne z uczniami. Spotkania straż-
ników z uczniami to jeden z ważniej-
szych elementów akcji „Bezpieczna 
droga do szkoły”, który pozwoli 
dotrzeć do nich bezpośrednio 
poprzez rozmowy, zadania profi-
laktyczne, a także poznanie zasad 
ruchu drogowego.

Pamiętajmy, że sama akcja nie kończy 
działań Straży Miejskiej - wszy-
scy funkcjonariusze przez cały rok 
szkolny będą sprawdzać otoczenie 
szkół. A samą ideą akcji municypal-
nych jest między innymi nauczyć dzieci 

i rodziców właściwych zasad porusza-
nia po ulicach i chodnikach, zwracać 
uwagę na nieprawidłowości w infra-
strukturze przyszkolnej oraz reagować 
na wykroczenia drogowe.

Informujemy, że kolejna sesja VIII kadencji Rady Miejskiej Władysławowa odbę-
dzie się 30 września (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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Podsumowanie I edycji Kaszubskiego Maratonu 
o Wschodzie Słońca
Za nami pierwsza edycja Kaszub-

skiego Maratonu o Wschodzie 
Słońca. Na starcie o świcie stanęło 
69 zawodników. 

W kategorii mężczyzn tryumfował 
Roman Elwart (Kowo Udvikling/LKS 
Puck/Team Elwart) z Pucka. Mara-
ton ukończył z czasem 2:52:10,72. Na 
drugim miejscu uplasował się Wojciech 
Labudda (LKS Puck) także z Pucka, 
z czasem 2:59:21,20. Na trzeciej pozy-
cji na metę dobiegł debiutujący na tym 
koronnym dystansie Dawid Nikrant 
(DN9 RUN) z Domatowa (3:03:41’75). 

W kategorii kobiet zwyciężyła 
Aneta Machajewska (Polonia Środa) 
z miejscowości Środa Wielkopolska 
(3:51:07’64). Drugie miejsce zajęła 
Barbara Łuczak-Pokój (Nowosarzyń-
ska Grupa Biegowa) z Sarzyna (woj. 
podkarpackie) z czasem 03:55:18’84. 
Na najniższym stopniu podium uplaso-
wała się Anna Markowska (SP 8 Gru-
dziądz) z Grudziądza (4:05:13’26).
Pucharami nagrodzono także najszyb-
szą kobietę i najszybszego mężczyznę 
z terenu gminy Krokowa, gminy Puck 
i gminy Władysławowo. W katego-
rii mężczyzn zwyciężył Damian Koza 
z Władysławowa (3:26:47’77). W kate-
gorii kobiet tryumfowała Aurelia 
Dehling (Rebels Legion Team) z Wła-
dysławowa (4:57:25’50).

Na trasie maratonu, na 32 kilometrze 
pojawił się także odcinek specjalny, 
stumetrowy podbieg. Statuetkami 
dla najszybszej kobiety i najszybszego 
mężczyzny na odcinku specjalnym 

„Diabelska Ściana” nagrodzeni zostali: 
Marcin Żelazny (Sportowy Klub 
Wędkarstwa Morskiego Władek 
Team) z Pruszcza Gdańskiego 
(22’73) oraz Małgorzata Kowalska 
(Zadyszka) z Konina (41’25). Statuetki 

z bursztynem ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Pucku.

Całościowe wyniki z maratonu oraz 
odcinka specjalnego znaleźć można na 
elektronicznezapisy.pl/event/4934/
Do najlepszych zawodników trafiły 
puchary. Ponadto wszyscy zawod-
nicy, którzy ukończyli maraton zostali 
nagrodzeni medalami. Wśród uczest-
ników rozlosowano także nagrody rze-
czowe. Na mecie czekał na zawodni-
ków poczęstunek.
Dziękujemy za udział w wydarzeniu 

i gratulujemy osiągniętych wyników! 

Organizatorami Kaszubskiego Mara-
tonu o Wschodzie Słońca byli: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji we 
Władysławowie, Ośrodek Kultury 
Sportu i Turystyki w Gminie Puck,  
Krokowskie Centrum Kultury 
w Krokowej, 

Patronem wydarzenia był: Bar Na 
Skarpie 
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Za nami IV odsłona Plenerowego Maratonu Zumby

Pierwsza edycja Otwartych Mistrzostw Władysławowa 
w Biegu Górskim

Za nami pierwsza edycja Otwartych Mistrzostw Władysławowa w Biegu 
Górskim. Wydarzenie odbyło się 8 sierpnia w Parku Miejskim we Włady-

sławowie. Do zawodów zapisało się 54 zawodników.

W kategorii kobiet na pierwszej pozy-
cji uplasowała się Barbara Szelest 
z Mysłowic [Burza Team/28:02.74]. 
Drugie miejsce zajęła Katarzyna 
Butowska ze Starogardu Gdańskiego 
[29:12.66]. Na najniższym stopniu 
podium stanęła Ewa Kopczak z Prze-
myśla [Coast Fit Lab/29:42.91].
 
W kategorii mężczyzn tryumfował Bar-
tłomiej Mollin ze Strzelna [26:03.86]. 
Drugie miejsce na podium zajął Kamil 
Bobyk z Warszawy [26:10.49]. Na trze-
ciej pozycji uplasował się Krzysztof 
Szymański z Domatówka [26:23.02].
Wyniki dostępne na stronie: 

elektronicznezapisy.pl/event/5001 
Najlepsi uczestnicy biegu otrzymali 
pamiątkowe puchary. Po wręcze-
niu pucharów nastąpiło losowanie 
nagród rzeczowych oraz voucherów 
i wejściówek. 

Zawody zaliczamy do udanych i mamy 
nadzieję, że zobaczymy się w przy-
szłym roku na kolejnej edycji biegu 
górskiego we Władysławowie.

Wielkie podziękowania kierujemy do:
• Hanka Władysławowo – ufun-

dowanie wejściówek do Pixel-
-Mania (salon retro gier) wraz 

z poczęstunkiem,
• Cafe Bar „IKA” – voucher dla 

dwóch osób na wykorzystanie 
w kawiarni, 

• Od-Dech – vouchery na bezpłatne 
kursy podstaw windsurfingu,

• Ośrodek Kultury Sportu i Tury-
styki w Pucku – vouchery na 
skorzystanie z rowerków wod-
nych bądź kajaków w Przystani 
Swarzewo,

• Centrum Kultury we Władysławo-
wie - wejściówki na wieżę wido-
kową w Domu Rybaka.

Organizatorem wydarzenia był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji we 
Władysławowie

W dniu 1 sierpnia w sobotę odbył się IV Plenerowy Mara-
ton Zumba & Fitness w Bedroom Beach na plaży we 

Władysławowie.

W maratonie wzięło udział 120 
osób w różnym wieku, męż-
czyźni, kobiety oraz dzieci pod 
opieką rodziców. 

Uczestnikami byli zarówno 
mieszkańcy okolic, jak i tury-
ści. Zajęcia prowadzili między 
innymi instruktorzy z Bydgosz-
czy, Bytowa, Pucka, Siedlec 
i Trójmiasta. 

Idealne warunki pogodowe spra-
wiły, że „maratończyków” przy-
bywało z każdą godziną. Była to 
ciekawa forma spędzania czasu 

nad morzem – aktywnie, na 
świeżym powietrzu i w doboro-
wym towarzystwie.

Już dziś zapraszamy chętnych do 
wzięcia udziału w V Maratonie 
Zumba za rok!

Organizatorami wydarzenia byli 
Marta Janaczek Zumba oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji we 
Władysławowie. 

Współorganizatorem wydarze-
nia była Gwiazda Morza Resort 
Spa&Sport.




