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               ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA 
 

Jeœli chcesz sprawdziæ w domu na w³asnym komputerze: 
 
1. Gdzie siê leczy³eœ i ile zap³aci³ za to Narodowy Fundusz Zdrowia od 2008 roku? 
2. Czy jesteœ ubezpieczony? 
3. Gdzie i kiedy wykupi³eœ refundowan¹ receptê? 
4. Gdzie z³o¿y³eœ deklaracjê do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej? 
5. W jakich poradniach i szpitalach mo¿esz siê leczyæ bezp³atnie, jak do nich dojechaæ, w jakich godzinach 

pracuj¹? 
 

PrzyjdŸ z dowodem osobistym po login i has³o do systemu Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Login      
i has³o mo¿na otrzymaæ tylko osobiœcie. Trwa to tylko kilka minut. 12 lutego 2014 roku, w œrodê, w Urzêdzie 
Miasta Helu, w godzinach od 12:00 do 16:00 zostanie utworzone stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Szanowni Pañstwo! 
 

Ten numer biuletynu poœwiêcamy przypomnieniu najwa¿niejszych inwestycji i dzia³añ, jakie uda³o siê wykonaæ, 
zakoñczyæ lub rozpocz¹æ w naszym mieœcie, w 2013 roku. Nastêpny numer zostanie poœwiêcony planom  
na ten rok. Ubieg³y rok, pomimo trudnej sytuacji finansowej i trwaj¹cego na œwiecie kryzysu gospodarczego,  
dla Helu by³ naprawdê dobry, ale jak mówi³ wynalazca ¿arówki Thomas Edison „Sukces przychodzi jedynie  
do tych, którzy dzia³aj¹, podczas gdy pozostali oczekuj¹ jego nadejœcia”. To w³aœnie dziêki Pañstwa pomocy, 
zaanga¿owaniu i wspó³pracy z Urzêdem Miasta, mo¿emy cieszyæ siê i byæ dumni z naszych, mo¿e i niewielkich,  
lecz wa¿nych dokonañ. Jestem przekonany, ¿e zarówno ten rok jak i nastêpne lata, bêd¹ pomyœlne dla naszego 
miasta.  

Miros³aw W¹do³owski 
Burmistrz Helu 

KLUB SENIORA 
 

23 stycznia odby³o siê spotkanie za³o¿ycielskie stowarzyszenia Klub Seniora „JANTAR”. Zosta³ wybrany zarz¹d 
stowarzyszenia w osobach: Wies³awa Soliñska, Zofia Jarosz, Miros³awa Samol, Helena Waraksa, Krystyna 
Mierzejewska. Otrzymaliœmy od burmistrza Helu klucze do naszej siedziby przy ul. Komandorskiej 2, w której  
ju¿ zaczêliœmy prace porz¹dkowe. Wszystkich, którzy chcieliby przyst¹piæ do naszego stowarzyszenia serdecznie 
zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbêdzie siê 11 lutego o godz.16:00 w szkolnej œwietlicy. 
 

                                                                                                              Wies³awa Soliñska 
                                                                                                                Prezes Stowarzyszenia 

Natura 2000 
 

Na zlecenie Urzêdu Morskiego w Gdyni, Instytut Morski w Gdañsku opracowuje projekty planów ochrony  
dla obszarów Natura 2000: PLH Zatoka Pucka i Pó³wysep Helski oraz PLB Zatoka Pucka. Proces tworzenia tych 
dokumentów jest na ukoñczeniu. W zwi¹zku z tym wyznaczone zosta³y terminy do wnoszenia uwag. Poniewa¿ 
koncepcja dotyczy ¿ywotnych interesów naszego Miasta, 29 stycznia 2014 r. Rada Miasta Helu przyjê³a 
stanowisko z uwagami i wnioskami do projektu planu dla obszaru PLH Zatoka Pucka i Pó³wysep Helski, 
które zosta³o przekazane do Instytutu Morskiego. Do 7 lutego mo¿na przekazywaæ zastrze¿enia zwi¹zane 
z drugim projektem, dotycz¹cym obszaru PLB Zatoka Pucka. Zachêcam Pañstwa do zapoznania siê z projektami 
planów ochrony, które dostêpne s¹ na stronie internetowej Instytutu Morskiego w Gdañsku, poniewa¿ 
tak jak wczeœniej wspomnia³em dotycz¹ one w bardzo istotny sposób naszego regionu i bêd¹ niew¹tpliwie 
wp³ywa³y na jego przysz³oœæ i rozwój, zaœ prawo do wnoszenia uwag i wniosków ma ka¿dy mieszkaniec.  

 

Miros³aw W¹do³owski 
Burmistrz Helu 

 



Kopiec Kaszubów 
 
W 2007 roku z inicjatywy Tadeusza Mu¿y, ówczesnego 
prezesa oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego 
w Helu i Zbigniewa Chmaruka, ówczesnego zastêpcy 
burmistrza Miasta Jastarni oraz Miros³awa W¹do³owskiego 
burmistrza Helu, zrodzi³ siê pomys³ zaakcentowania Helu jako 
symbolicznego pocz¹tku Polski. Autorem koncepcji, 
która mia³a tê ideê przedstawiæ by³ architekt Bruno Wandtke. 
Jej g³ówny element stanowi wybudowany w jednym 
z najpiêkniejszych miejsc naszej ojczyzny, na Cyplu Helskim, 
kamienny obelisk. 

 

 
 

 

Przekazanie przez Agencjê Mienia Wojskowego obiektu 
militarnego dla Helu 

                                                                                   
21 sierpnia, dziêki staraniom burmistrza Helu Miros³awa 
W¹do³owskiego i podjêtej uchwale Rady Miasta Helu, prezes Agencji 
Mienia Wojskowego, Krzysztof Michalski, przekaza³ w formie darowizny 
Miastu Hel stanowisko nr 1 baterii Schleswig-Holstein.  

 
 

Mieszkania 
 
Burmistrz Helu pozyska³ z zasobów mieszkaniowych Wojskowej 
Agencji Mieszkaniowej 20 mieszkañ, które przydzielone zosta³y 
mieszkañcom Helu, oczekuj¹cym na mieszkania lub na poprawê 
warunków mieszkaniowych. Od 2001 roku ³¹cznie pozyskano 42 
mieszkania. 

 
 
 

 

Przekazanie samochodu dla  
komisariatu Policji dla gmin Hel i Jastarnia 

 
W grudniu nast¹pi³o przekazanie dla komisariatu policji 
w Juracie  nowego radiowozu. W imieniu gmin Hel i Jastarnia 
dokonali go burmistrzowie obu miast. Radiowóz sfinansowany 
zosta³ przez te samorz¹dy w 50%, drugie 50% wyasygnowa³ 
Komendant Wojewódzki Policji. 

 
 
Rozbudowa przystani jachtowej w Porcie Morskim Hel 
 
W wyniku realizacji projektu powsta³a bezpieczna przystañ 
¿eglarska, której wyposa¿enie odpowiada wspó³czesnym 
standardom. Realizatorem projektu by³ Zarz¹d Portu 
Morskiego Hel Koga Sp. z o. o., której jedynym 
udzia³owcem jest Miasto Hel. Wykonano miêdzy innymi: 
monta¿ pomostu p³ywaj¹cego, wyposa¿onego w punkty 
poboru energii elektrycznej i wody pitnej przy Falochronie 
Zachodnim Zewnêtrznym i Pirsie Rybackim, 
przystosowano istniej¹ce stanowiska postojowe przy 
Pirsie Wewnêtrznym dla jednostek o d³ugoœci 12-24 m 
i zamontowano dodatkowe punkty poboru energii 
elektrycznej i wody pitnej, zamontowano kamerê obrotow¹ 
z w³¹czeniem do istniej¹cego w obszarze portu systemu 
monitoringu z podgl¹dem w Internecie i dostêpem 
na stronie internetowej Spó³ki oraz na stronach  partnerów 
projektu (Gminy Hel i ¯eglugi Gdañskiej). 
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CO NAM PRZYNIESIE ROK 2014?... 
 

Odnoszê wra¿enie, i¿ obawy dotycz¹ce przysz³oœci i mog¹cych mieæ miejsce w 2013 roku wydarzeñ nachodzi³y mnie 
stosunkowo niedawno. Tymczasem min¹³ ju¿ rok i kolejny raz zastanawiam siê, có¿ nam przyniesie… Znowu rozsypie 
siê worek z ¿yczeniami, niespe³nionymi nadziejami, którym mo¿e jeszcze damy szansê.  
Czy jako naród mo¿emy liczyæ na poprawê sytuacji materialnej? Chyba nie, poniewa¿ w tej dziedzinie nast¹pi³ marazm, 
spowodowany wprowadzeniem w roku ubieg³ym szeregu niekorzystnych reform. Obecn¹ sytuacjê da³oby siê okreœliæ 
has³em: „Ratuj siê, kto mo¿e”. 
I w myœl tej w³aœnie idei pracujemy, wykonujemy swe codzienne obowi¹zki, staramy siê prze¿yæ, czasami tylko 
pozwalaj¹c sobie na krótk¹ refleksjê nad sensem tego, co robimy. Rzadko bowiem maj¹c czas na zastanowienie  
siê nad tym, co tak naprawdê daje nam satysfakcjê b¹dŸ sprawia przyjemnoœæ, zawsze gotowi jesteœmy do startu  
w codziennym wyœcigu szczurów. W pogoni za… No w³aœnie! Czy jest to tylko poœpiech za prac¹ i pieniêdzmi  
na rodzinne wydatki? A mo¿e wsiedliœmy do poci¹gu, który jedzie tylko w jedn¹ stronê. Do miejsca, z którego powrotu 
ju¿ nie ma, bo nasza duma, a mo¿e nawet pycha na to nie pozwalaj¹? To poci¹g, w którym nie ma miejsca dla 
s³abszych, wra¿liwszych, schorowanych, tzw. „g³upszych” (których historii nie warto s³uchaæ), mniej zamo¿nych, gorzej 
ubranych  
i nieurodziwych…. Czy poci¹g, którym codziennie zmierzam, pe³en jest pewnych siebie pysza³ków? A mo¿e pozostajê 
wci¹¿ na peronie wraz z tymi, którzy nie maj¹ zbyt silnych ³okci, aby siê dostaæ do œrodka? Ka¿dego dnia stajê przed 
wyborem odpowiedniego dla siebie towarzystwa. I zawsze od nowa zasiadam przy tych, którzy nie krzycz¹,  
aby byæ zauwa¿onymi i (jak mawia³ Ró¿ewicz w „Liœcie do Ludo¿erców”): ,,nie mówi¹ odwróceni ty³em: ja, mnie, mój, 
moja ¿ona, mój stó³, moje dziecko…”. „Nie wykupuj¹ wszystkich œwiec, sznurowade³ i makaronu”, ustêpuj¹ innym 
miejsca, bo wiedz¹, ¿e oni te¿ „maj¹ dwie nogi i siedzenie”. I maj¹ jeszcze swoje plany oraz marzenia,  
a przede wszystkim k³opoty. Mo¿e wiêc warto wzi¹æ sobie do serca proœbê poety, aby „nie zjadaæ siê” wzajemnie,  
bo „NIE ZMARTWYCHWSTANIEMY! NAPRAWDÊ!” Byæ mo¿e s³owa wiersza zabrzmia³y tu œmiesznie i niepowa¿nie, 
ale czy wiara w podstawowe prawdy g³oszone przez autorytety nie jest tym, co mo¿e nas ,,zbawiæ” od nienawiœci, 
zazdroœci i egoizmu? Jeœli w pogoni za naszym poci¹giem podepczemy kilku, a mo¿e nawet tylko jednego 
wartoœciowego cz³owieka, to poeta nam tego nie zapomni: „Który skrzywdzi³eœ prostego cz³owieka ch³ost¹ œmiechu, 
zabójstwem na œmietniku (…). Gromadê b³aznów ko³o siebie maj¹c na pomieszane dobrego i z³ego. Nie b¹dŸ 
bezpieczny!” (Cz. Mi³osz „Który skrzywdzi³eœ”) 
Mo¿e wiêc w³aœnie w obliczu kryzysu nale¿y wspomnieæ o tak cennej wartoœci jak ¿yczliwoœæ. S¹dzê, ¿e warto 
chocia¿by dla spokoju w³asnego sumienia spróbowaæ okazaæ siê pomocnym i przychylnie nastawionym do innych,  
a nie kierowaæ siê tylko przys³owiowym „czubkiem w³asnego nosa”. Myœlê, ¿e warto zacz¹æ zmieniaæ œwiat od siebie.  
 

                                                                                     Wies³awa Buniowska 
nauczyciel w ZSO w Helu 
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FERIE ZIMOWE W ZSO W HELU 
 

W dniach 20 – 30.01.2014 r. w ramach ferii zimowych dla uczniów pozostaj¹cych w naszym mieœcie nauczyciele 
ZSO w Helu przygotowali ró¿norodne zajêcia na terenie szko³y. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y  
siê zajêcia sportowe w Hali Widowiskowo-Sportowej prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego.  
Na zajêciach przyrodniczych uczniowie mieli okazjê pracowaæ z mikroskopem i ogl¹daæ ciekawe filmy. Zajêcia  
w bibliotece szkolnej, czytelni i œwietlicy rozwija³y zainteresowania artystyczne, plastyczne i filmowe, a tak¿e 
logiczno-zrêcznoœciowe.  
Chêtni mogli poznaæ alfabet i podstawowe zwroty jêzyka rosyjskiego, a zawi³oœci jêzyka ojczystego poznawaæ przy 
pomocy weso³ych zagadek, rebusów i ³amig³ówek. 
Oprócz tego odbywa³y siê warsztaty dla zg³oszonych dru¿yn SP i Gimnazjum przygotowuj¹cych  
siê do ogólnopolskich eliminacji „Odysei umys³ów”. Zajêcia odbywa³y siê w godzinach 09:00 – 12:00. 
W czasie ferii zimowych w ZSO odbywa³ siê XXIII Krajowy Kongres Nauczycieli Matematyki. Szko³a goœci³a ponad 
400 matematyków. Trzech nauczycieli ZSO w Helu przeprowadzi³o zajêcia otwarte dla uczestników kongresu. 

                                                                                    

Dyrektor ZSO w Helu 
mgr Irena Sojecka 

STYPENDIUM O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
 

Wnioski o przyznanie stypendium o charakterze socjalnym przyjmowane bêd¹ do 28 lutego 2014 roku i nale¿y  
je sk³adaæ do Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Helu. Z tej formy pomocy mog¹ skorzystaæ uczniowie, 
którzy znajduj¹ siê w trudnej sytuacji materialnej, a miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie ucznia 
uprawniaj¹cego do ubiegania siê o stypendium szkolne, nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ 456,00 z³ (netto) na osobê  
w rodzinie. 
Refundacja udokumentowanych kosztów zakupu nast¹pi po przed³o¿eniu rachunków, za zakup np.: podrêczników 
szkolnych, lektur szkolnych, s³owników, atlasów, butów i strojów gimnastycznych. 
Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ w Miejskim Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Helu w pokoju nr 202, 
tel. (58) 67 77 244. 
                                                                                          Kierownik MOPS w Helu 

Irena Lenc 



FERIE NA SPORTOWO 2014 
 

Tradycyjnie w okresie ferii zimowych Urz¹d Miasta Helu zorganizowa³ na swoich obiektach cykl zajêæ 
sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y. W okresie od 20 do 31 stycznia przygotowany zosta³ urozmaicony 
program zajêæ, by m³odzi helanie w sposób aktywny spêdzili wolny czas od nauki.  
W Miejskiej Hali Sportowo – Widowiskowej odbywa³y siê zajêcia sportowo – rekreacyjne, w trakcie których 
przeprowadzano konkursy sprawnoœciowe, gry i zabawy ruchowe oraz turnieje dru¿ynowe. Bardzo du¿ym 
zainteresowaniem cieszy³y siê zajêcia w si³owni sportowej, w której tak¿e nie zabrak³o konkurencji sprawnoœciowo 
– si³owych. Dla najlepszych przygotowane by³y drobne upominki w formie s³odyczy oraz pami¹tkowe puchary, statuetki 
czy medale. Ka¿dy uczestnik zajêæ otrzyma³ pami¹tkowy dyplom za aktywny udzia³ w zajêciach sportowo 
– rekreacyjnych organizowanych podczas ferii.  
Oprócz bezp³atnych zajêæ zorganizowany zosta³ przez Burmistrza Helu i Przewodnicz¹cego Rady Miasta Halowy 
Turnieje Pi³ki No¿nej dla dzieci klas 1-3 i 4-6 szko³y podstawowej, cieszy³y siê bardzo du¿ym zainteresowaniem. Nie 
zabrak³o ciep³ego poczêstunku i smacznych p¹czków. 
 

W drugim tygodniu ferii helanie wraz z UKS w Jastarni wyjechali na lodowisko i do kina w Gdañsku. 
 

Klasyfikacja poszczególnych dyscyplin sportowych wygl¹da³a nastêpuj¹co: 
 

PI£KARSKI WIELOBÓJ w kat. 1 - 3 SP 
I miejsce – Hubert Kwietniewski (19 pkt) 
II miejsce – Daniel Furgo³ (10 pkt) 
III miejsce – Olaf Kott (9 pkt) 
 

WIELOBÓJ TENISA STO£OWEO w kat. 4 – 6 SP 
I miejsce – Janek Walczak  (6 pkt) 
II miejsce – Jakub Bobrowski (5 pkt) 
III miejsce – Kacper Knitter (4 pkt) 
 

TURNIEJ BADMINTONA w kat. 4 – 6 SP 
I miejsce – Janek Walczak  
II miejsce – Erwin Ciesielski 
III miejsce – Jakub Bobrowski 
 

KONKURENCJE SPRAWNOŒCIOWE w kat. 1 - 3 SP 
I miejsce – Olek Januszewski (18 pkt)  
II miejsce – Daniel Furgo³, Wojciech Michler (12 pkt)  
 

MISTRZ ZAGRYWKI w kat. 4 – 6 SP 
I miejsce – Jakub Bobrowski  (3 pkt) 
II miejsce – Wiktor Dr¹g (2 pkt) 
III miejsce – Kacper Knitter (0 pkt) 
 

MISTRZ RZUTÓW OSOBISTYCH w kat. 4 – 6 SP 
I miejsce – Wiktor Dr¹g (10 pkt) 
II miejsce – Jakub Bobrowski (8 pkt) 
III miejsce – Kacper Knitter (7 pkt) 

TURNIEJ PI£KI KOSZYKOWEJ w kat. GIM/LO 
I miejsce – Piotr Bona, Kamil Michniewicz (6 pkt) 
II miejsce – Michniewicz Grzegorz, Marcin Godlewski (3 pkt) 
III miejsce – Sebastian Godlewski, Aneta Michniewicz (0 pkt) 
 
SZEŒCIOBÓJ WYTRZYMA£OŒCIOWY w kat. CH£OPCY  
I miejsce – Alexander Romero (286 pkt) 
II miejsce – Piotr Bona (144 pkt) 
III miejsce – Sebastian Godlewski (136 pkt) 
 
SZEŒCIOBÓJ WYTRZYMA£OŒCIOWY w kat. DZIEWCZ¥T  
I miejsce – Narina Harutyunyan (111 pkt) 
II miejsce – Sabina Mu¿a (100 pkt) 
III miejsce – Oliwia Olender (84 pkt) 
 
MISTRZ ̄ ONGLERKI w kat. GIM/LO 
I miejsce – Piotr Bona  (225 pkt) 
II miejsce – Grzegorz Michniewicz (44 pkt) 
III miejsce – Marcin Godlewski (21 pkt) 
 
MISTRZ RZUTÓW OSOBISTYCH w kat. GIM/LO 
I miejsce – Pawe³ Pszeniczny  
II miejsce – Narina Harutyunyan  
III miejsce – Adrian Andrzejczak  

 

Porównuj¹c ubieg³e lata mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e oferta sportowa, która zosta³a przygotowana, okaza³a siê 
atrakcyjna i wystarczaj¹ca. Gwarantowa³a aktywny, i przede wszystkim bezpieczny wypoczynek, a efektem tej formy 
spêdzenia czasu by³o szczêœcie i radoœæ uczestnicz¹cych dzieci i m³odzie¿y. 
 

Koordynator ds. sportu 
Norbert Górski 

FERIE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W HELU 
 

Wis³awa Szymborska napisa³a, ¿e kiedy wymawia s³owo „przysz³oœæ”, pierwsza sylaba odchodzi ju¿ do przesz³oœci. 
Podobnie sta³o siê z „Feriami w Bibliotece 2014” – niestety, sta³y siê ju¿ przesz³oœci¹.  
Dwa tygodnie ferii spêdziliœmy w towarzystwie p. Ewy, p. Agnieszki i p. Marcina z „KuŸni Talentów” z Gdyni. Zajêcia, 
które zaproponowali spotka³y siê z ogromnym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. W ci¹gu dwóch tygodni powsta³y 
maski karnawa³owe, papierowe mobile, miasto marzeñ, polarowe czapki, szaliki i rêkawiczki, karmniki dla ptaków  
oraz piêkne prace plastyczne inspirowane twórczoœci¹ Pabla Picassa oraz martw¹ natur¹. Dzieci pozna³y wiele nowych 
technik artystycznych, dowiedzia³y siê równie¿, jak wa¿na w ¿yciu jest ekologia oraz pomoc zwierzêtom w czasie zimy.  
W pi¹tki spotykaliœmy siê w „Zimowym kinie wœród ksi¹¿ek”, które spodoba³o siê tak bardzo, ¿e zamiast jednego seansu 
chcia³y ogl¹daæ dwa.  
Chcia³abym bardzo podziêkowaæ naszym sponsorom, bez wsparcia których wyjœcie z atrakcyjn¹ propozycj¹ spêdzenia 
wolnego czasu by³oby niemo¿liwe. K³aniam siê nisko firmie „Koga Maris”, pp. Izabeli Radomskiej i Jackowi Chwirotowi, 
p. Karolinie Myœlisz-Bubienko oraz panu Markowi Chroniowi. Dziêki Ich pomocy „Ferie w Bibliotece” po raz kolejny sta³y 
siê faktem. 
W ci¹gu 10 dni ferii w zajêciach wziê³o udzia³ 192 dzieci, które z radoœci¹ chcia³ybym powitaæ w naszej Bibliotece 
równie¿ za rok. 

Ma³gorzata Ostaszewska 
MBP Hel 
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Budowa umocnienia brzegów Morza Ba³tyckiego  
w Helu wraz z infrastruktur¹ turystyczn¹ 

 
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków 
Funduszu Spójnoœci w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Œrodowisko – realizowany by³ przez Urz¹d 
Morski w Gdyni.  W rejonie Cypla Helskiego konstrukcjê 
umocnienia wykonano jako opaskê brzegow¹ oraz umocnienie 
z kamienia, z krawêdziami z walców gabionowych. Powsta³ 
tak¿e deptak wzd³u¿ umocnionego brzegu, pomosty spacerowe 
z platform¹ widokow¹ w rejonie wydm, dokonano równie¿ 
modernizacji dwóch œcie¿ek gruntowych. Urz¹d Miasta Helu 
uczestniczy³ w tym projekcie zarówno na etapie projektowania 
jak równie¿ w realizacji i odbiorze budowy.  

 
 

Ogólnodostêpne centrum fitness w Helu 
 

29 czerwca zosta³o otwarte „Ogólnodostêpne centrum fitness 
w Helu". Celem operacji by³o podniesienie jakoœci ¿ycia 
mieszkañców i turystów oraz wzrost atrakcyjnoœci turystycznej 
Helu. W ramach tego przedsiêwziêcia dokonano zakupu i instalacji 
ogólnodostêpnych urz¹dzeñ rekreacyjno – sportowych. Zosta³o to 
zrealizowane przez Gminê Miejsk¹ Hel w ramach dzia³ania 
objêtego PROW na lata 2007-2013. 

 

 
 

 

Poœwiêcenie figury Œwiêtego Piotra 
 
29 czerwca podczas obchodów Œwiêta Miasta odby³o siê ods³oniêcie 
i poœwiêcenie figury œw. Piotra patrona rybaków i miasta, na które przyby³ 
Arcybiskup Metropolita Gdañski S³awoj Leszek G³ódŸ. Ods³oniêcia figury dokonali: 
Miros³aw W¹do³owski – burmistrz Helu, Jaros³aw Kirszling – prezes Zrzeszenia 
Rybaków Morskich Organizacja Producentów oraz ojciec Marek Janus 
– proboszcz helskiej parafii. Poœwiêcenia figury œw. Piotra dokona³ Arcybiskup 
Metropolita Gdañski S³awoj Leszek G³ódŸ. Figura ufundowana zosta³a przez 
helskiego proboszcza, natomiast kapliczkê do figury ufundowali rybacy. 

 
 

„Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej 
na terenie miasta Helu” 

 

W styczniu zosta³a zakoñczona realizacja projektu pn.: 
Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie 
miasta Helu. Projekt dofinansowany by³ ze œrodków Unii 
Europejskiej, a realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Inwestycja mia³a 
swój pocz¹tek 27 lipca 2010 roku, kiedy to zosta³a 
podpisana umowa z wykonawc¹ robót budowlanych. Roboty 
prowadzone by³y w ró¿nych czêœciach miasta jednoczeœnie, 
o ka¿dej porze roku i bez wzglêdu na pogodê. Koszt: 
35.506.317,30 z³. Efekt rzeczowy: 

Nazwa wskaŸnika 

Wartoœæ wskaŸnika 
osi¹gniêta 

od pocz¹tku 
realizacji projektu 
(narastaj¹co) (km) 

D³ugoœæ wybudowanej 
sieci kanalizacji 

sanitarnej 
2,02 

D³ugoœæ 
zmodernizowanej sieci 
kanalizacji sani tarnej 

12,36 

D³ugoœæ 
zmodernizowanej sieci 

wodoci¹gowej  
7,28 

D³ugoœæ wybudowanej 
sieci wodoci¹gowej 

0,61 

D³ugoœæ wybudowanej 
kanalizacji deszczowej 

7,34 
 

 
 

 

Iluminacja Muzeum Rybo³ówstwa 
 
9 paŸdziernika firma ES – System zaprezentowa³a projekt 
podœwietlenia (iluminacji) obiektu Muzeum Rybo³ówstwa. 
Wspó³w³aœciciel firmy ES – System Pan Jacek Wysocki 
na spotkaniu z burmistrzem, które odby³o siê w czerwcu, 
zadeklarowa³ zasponsorowanie w 100% urz¹dzeñ i opraw 
oœwietleniowych do iluminacji Muzeum Rybo³ówstwa oraz 
wykonanie jej projektu. Ze wzglêdu na warunki atmosferyczne 
prace zosta³y wstrzymane, jednak¿e w lutym br. powinny zostaæ 
zakoñczone. 

 

IN W E S T Y C J E  I D Z IA £ A N IA  W  20 1 3  R O K U  



HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU MIASTA HELU W LUTYM 2014 ROKU 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt

Ba³tycka 3 X X X X X X X X
Leœna 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 X X X X X X X X
Kapitañska 1-10 X X X X X X X X

Komandorska 2-7 X X X X X X X X
Obr. Helu 1-13 X X X X X X X X
Kmdr. por. Przybyszewskiego 2, 4, 6 X X X X  X X X X
Admira³a Steyera 4, 6, 8, 10, 12, 16 A i B, 18 X X X X X X X X
Wiejska 58, 65, 66, 70, 79, 80 X X X X X X X X
¯eromskiego 2, 4, 6, 8, 12, 14 X X X X X X X X

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

sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt

Ba³tycka 2, 7, Leœna 1, 2, 9, 11, 13, 14, 16 X X
Dworcowa, Boczna, Szkolna, X X
Kaszubska, Kuracyjna, Sosnowa X X
Admira³a Steyera 14-40 X X
Lipowa, Morska, Pla¿owa, Portowa, 

Rybacka
X X

Maszopów i Wiejska                                              

(od strony Maszopów)
X X

Wydmowa, Sztormowa, Bursztynowa X X

Wiejska od strony ¯eromskiego, 

¯eromskiego 5, 21, 24
X X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt

Dzia³alnoœæ gospodarcza 2 x w tyg. X X X X X X X X

Dzia³alnoœæ gospodarcza 1 x w tyg. X X X X
Dzia³alnoœæ gospodarcza 2 x w m-c X X

Dzia³alnoœæ gospodarcza 1 x w m-c X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt

Papier, wielomateria³owe, metal X

Odpady zielone X

Szk³o 

Tworzywa sztuczne

XX

POSESJE ZAMIESZKA£E                               

(wywóz 2 razy w tygodniu)

POSESJE ZAMIESZKA£E                           

(wywóz 2 razy w miesi¹cu)

Wiejska - gospodarstwa indywidualne 

oraz budynki do 4 lokali 

POSESJE NIEZAMIESZKA£E

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

PRZYJD� I ZA£Ó¯ DLA SIEBIE BEZP£ATNE KONTO „PUE” 
(Platforma us³ug elektronicznych ZUS) 

 

Platforma Us³ug Elektronicznych zosta³a utworzona, by u³atwiæ i usprawniæ klientom ZUS za³atwianie spraw zwi¹zanych 
z ubezpieczeniami spo³ecznymi. Teraz wszyscy, którzy chc¹ skontaktowaæ siê z ZUS, mog¹ to zrobiæ za poœrednictwem 
Internetu, bez wychodzenia z domu. Profil PUE mo¿ecie Pañstwo spersonalizowaæ zgodnie ze swoimi potrzebami. 
Dla ka¿dej grupy klientów przygotowano specjalny panel u³atwiaj¹cy za³atwienie specyficznych dla nich spraw. 
W ten sposób mo¿na sprawdziæ lub uzyskaæ nastêpuj¹ce informacje: 
 

Dla wszystkich klientów: 

· odpowiedŸ na pytania z zakresu systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, ZUS i samej PUE; 
· sprawdziæ swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS; 

· œledziæ stan swoich spraw i otrzymywaæ powiadomienia e-mail lub SMS; 
· rezerwowaæ wizyty w jednostce ZUS. 

 

Dla ubezpieczonych: 
· stan konta ubezpieczonego; 
· informacje o ubezpieczeniach do których go zg³oszono i podstawach  

wymiaru sk³adek wykazanych w dokumentach rozliczeniowych  
z³o¿onych przez pracodawcê; 

· kalkulator emerytalny, który wyliczy prognozowan¹ emeryturê. 
 

Dla p³atników sk³adek: 
· nale¿ne sk³adki i wp³aty; 
· informacje o osobach zg³oszonych do ubezpieczeñ. 

 

Zapraszamy do przyjœcia z dowodem osobistym i adresem mailowym po login i has³o do systemu Platforma Us³ug 
Elektronicznych „PUE”. Login i has³o mo¿na otrzymaæ tylko osobiœcie. Trwa to tylko kilka minut. 28 lutego 2014 roku, 
w pi¹tek, w Urzêdzie Miasta Helu, w godz.: od 09:00 do 12:00 (pomieszczenie nr 4 – biuro Stra¿y Miejskiej – parter) 
zostanie utworzone stanowisko Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W tym samym dniu o godz.: 10:00, w sali 
konferencyjnej Urzêdu Miasta Helu, odbêd¹ siê spotkania informacyjne w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych. 
 

     Organizatorzy  
Burmistrz Helu Miros³aw W¹do³owski i Kierownik Inspektoratu ZUS w Pucku Ma³gorzata Go³embiowska 
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