
 Za nami kolejny sezon letni. Przed nami czas podsu-
mowań, ale już teraz śmiało można stwierdzić, że pomimo 
nie najlepszej pogody, zaliczyć go należy do bardzo udanych. 
Hel jest miejscem coraz chętniej odwiedzanym i w oczach 
turystów postrzegany jest jako miejsce, w którym warto 
spędzać wolny czas, często podkreślali oni także wysoki po-
ziom utrzymania czystości i porządku w mieście.  Z pewno-
ścią moglibyśmy przyjąć znacznie więcej wypoczywających, 
jednak helska baza noclegowa ciągle jest zbyt skromna. 
Mam jednak nadzieję, że sytuacja zmieni się w najbliższych 
latach i z roku na rok noclegów będzie przybywać. Warto 
także przypomnieć, że jak co roku mieliśmy bardzo atrakcyj-
ną ofertę kulturalną (kolejne edycje „Teatru w Remizie”, 
„Międzynarodowego Festiwalu Kultury i Sztuki”, „D-Day 
Hel”). Po remoncie otwarto Muzeum Rybołówstwa, także 
inne helskie muzea wzbogaciły swoją ofertę, w tym w szcze-
gólności Muzeum Helu, część Helskiego Kompleksu Muzeal-
nego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Przyjaciele He-
lu”.  
 Nowe, atrakcyjne zagospodarowanie zyskała duża 
plaża, a kulminacją wydarzeń była dwudniowa impreza ple-
nerowa „EB Hel Spot”, w której uczestniczyło łącznie ponad 
20.000 osób. Nowością były też zajęcia dla naszych, helskich 
dzieci na placu zabaw, prowadzone dwa razy w tygodniu 
przez specjalnie do tego zaangażowaną i posiadającą odpo-
wiednie kwalifikacje opiekunkę. To wszystko, a także wiele 
innych, nie wymienionych helskich atrakcji, wywołało u od-
wiedzających nasze miasto turystów, jak i mieszkańców, 
bardzo pozytywny oddźwięk, który z pewnością zaprocentu-
je kolejnymi ich rzeszami w latach kolejnych. Chciałbym  
w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować przede 
wszystkim mieszkańcom, ale także innym osobom, za przy-
czynienie się do tak pozytywnego wizerunku Helu, zwłaszcza 
za dbanie o zachowanie porządku i czystości.   
 Koniec sezonu to także dla wielu mieszkańców, 
zwłaszcza tych prowadzących działalność gospodarczą, wię-
cej czasu na relaks i odpoczynek. Zarówno ich, jak i wszyst-

kich innych chętnych chciałbym zachęcić do skorzystania  
z nowej oferty miejskiej hali sportowo - widowiskowej,  
a w szczególności klubu fitness. Dzięki staraniom kierownika 
Zespołu Zakładów Obsługi Miasta, który zarządza halą, 
wzbogacono wyposażenie dotychczasowej siłowni o nowy 
sprzęt cardio, mający na celu poprawę wydolności układu 
sercowo - naczyniowego. To dopiero początek zmian, plano-
wane jest też pozyskanie nowego sprzętu siłowego,  
a przede wszystkim rozbudowa tej części hali o dodatkową 
powierzchnię nad przejściem, łączącym halę ze szkołą. Je-
stem przekonany, że uda się wprowadzić te zmiany w ciągu 
najbliższych kilkunastu miesięcy i doczekamy się w naszym 
mieście klubu fitness z prawdziwego zdarzenia. Jednak, tak 
jak zaznaczyłem na wstępie, już dziś warto skorzystać z ofer-
ty klubu i ją wypróbować, a następnie podjąć systematyczne 
ćwiczenia na nowym sprzęcie. 
 Wiele osób pyta, czy będzie kolejny nabór wniosków 
w ramach budżetu obywatelskiego. Odpowiadając zaintere-
sowanym i wszystkim innym, informuję, że do końca wrze-
śnia taki nabór zostanie ogłoszony, z terminem składania 
projektów do końca października. Szczegóły zostaną podane 
w ogłoszeniu. Wybrane projekty będą zaplanowane do reali-
zacji w roku 2017. 
 Chciałbym także zapowiedzieć, że wzorem lat ubie-
głych, wraz z radnymi zorganizujemy cykl spotkań z osobami 
prowadzącymi działalność gospodarczą i porozmawiać  
o minionym sezonie letnim. 3 października zaplanowane jest 
spotkanie z właścicielami melexów. O terminach kolejnych 
spotkań będziemy Państwa informować wcześniej. 
 Z okazji nowego roku szkolnego, chciałbym życzyć 
uczniom, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i pracow-
nikom szkoły, owocnej nauki i pracy, aby w dobrej, przyjaznej 
i życzliwej atmosferze doczekać do kolejnych wakacji. 
 
     Burmistrz Helu 
      Dr Klemens Adam Kohnke 

INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA DEKLARACJI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

KOMUNALNYMI DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

I ZMIANIE WZORU DRUKÓW DEKLARACJI 

Właściciele nieruchomości, którzy zamknęli działalność gospo-

darczą, powinni złożyć do burmistrza Helu nową deklarację  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Niedopełnienie 

wyżej wymienionego obowiązku spowoduje naliczenia opłaty  

za odpady na kolejne miesiące. 

Od 9.08.2016 r. obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-4.  

W drukach dokonano wyłącznie zmian w podstawach prawnych 

przepisów wymienionych na deklaracjach. Zmianę wymusiła 

nowelizacja ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gmi-

nach i była obligatoryjna dla wszystkich gmin w Polsce. 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZADEKLAROWALI  

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW 

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Hel zgła-
sza coraz częstsze sytuacje, w których właściciel nieruchomości,  
deklarujący selektywną zbiórkę odpadów, nie dopełnia tego obo-
wiązku. Każde kolejne zgłoszenie od firmy o braku segregacji, 
będzie wiązało się z przeprowadzeniem kontroli przestrzegania 
zasad segregacji na danej nieruchomości, a w wyniku jej braku, 
wydaniem decyzji administracyjnej zwiększającą wysokość opła-
ty za odpady komunalne. 

 

Zmieszane odpady komunalne zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Helu o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie należy składo-
wać w wyznaczonych w uchwale pojemnikach oraz zgodnie  
ze złożoną do burmistrza Helu deklaracją o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W związku z tym firma odbierająca odpady nie będzie zabierać 
leżących na nieruchomości worków z odpadami zmieszanymi,  
a wyłącznie te, które zawierają odpady segregowane odpowied-
nio oznakowane, wystawione do krawędzi jezdni. 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH 

Informuję, że od 1 września 2016 r. odbiór odpadów segrego-

wanych, tj.: papier, metal, odpady wielomateriałowe i tworzywa 

sztuczne, odbywa się 1 raz w tygodniu, natomiast szkło oraz 

odpady zielone 2 razy w miesiącu, zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem wywozów odpadów komunalnych.  

W związku z tym proszę wystawiać odpady segregowane w wy-

znaczonych w harmonogramie terminach.  

Wystawienie odpadów niezgodnie z harmonogramem może 

skutkować nałożeniem mandatu przez strażnika miejskiego. 

Szanowni mieszkańcy Helu! 

Od 11 do 15 października 2016 r. do Helu przybędzie z oficjalną 
wizytą 34 osobowa delegacja partnerskiego miasta Hermeskeil 
m.in. burmistrz związku gmin Hermeskeil, Michael Hülpes, 
który już kilkakrotnie był w naszym mieście oraz wiele osób 
zaangażowanych w działalność partnerską. Plan wizyty obej-
muje zwiedzanie atrakcji naszego miasta i regionu, między in-
nymi Muzeum Rybołówstwa, Muzeum Helu oraz wizyta w Eu-

ropejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W imieniu miasta 
całość przedsięwzięć wizyty koordynuje stowarzyszenie Polsko 
- Niemieckie Koło Partnerskie Hel - Hermeskeil.  
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz tych, którzy już 
poznali Hermeskeil i jego mieszkańców do spotkania na terenie 
naszego miasta.  

PARTNERSTWO MIAST HEL – HERMESKEIL 



 

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 

15 września Posiedzenie Komisji Gospodarczej 2 października Obchody zakończenia obrony Helu w 1939 r. 

16 września Dyżur Klubu Radnych „Lepsza Przyszłość Dla Helu” 2 października 
I Biegowy Maraton Północy - Bieg Czterech Latarni 
(Hel - Rozewie) 

17 września 
Maraton rowerowy Północ Południe z Helu do Gło-
dówki koło Zakopanego (930km) 

3 października 
Spotkanie burmistrza Helu z przedsiębiorcami pro-
wadzącymi przewóz turystyczny pojazdami wolno-
bieżnymi typu Melex 

20 września 
Spotkanie organizacji pozarządowych ze Starostą 
Puckim 

9 października SięPrzyda - pchli targ 

22 września 
Szkolenie dla nauczycieli oraz osób mających upraw-
nienia instruktora Badmintona i  wszystkich sympa-
tyków tej dyscypliny 

11-15  
października 

Wizyta delegacji z partnerskiego miasta  
Hermeskeil 

24 września VI Otwarty Rajd Rowerowy Szlakiem Obrońców Helu 19 październik 
Wywóz odpadów wielkogabarytowych i elektrood-
padów 

26 września 
Wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimenta-
cyjnego, świadczeń pomocy społecznej, 500+  

25 października 
Wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimenta-
cyjnego, świadczeń pomocy społecznej, 500+ 

29 września Sesja Rady Miasta 27 października  Sesja Rady Miasta 

30 września Pokaz tańca Studia Tańca Dance Flow Hel   

SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO! 

Załatwiając sprawę w urzędzie, banku czy na poczcie, do po-
twierdzenia tożsamości używamy dowodu osobistego. Jego ter-
min ważności to 10 lat od daty wydania. Wyjątek stanowią oso-
by niepełnoletnie, które otrzymują dokument z pięcioletnim 
terminem ważności i osoby po 65. roku życia, które mogą otrzy-
mać dowód ważny bezterminowo. 
Pamiętać należy jednak, że dowód osobisty traci ważność nie 
tylko w wyniku upływu terminu, na jaki został wydany. Doku-
ment przestaje być aktualny również w przypadku zmiany da-
nych, które są na nim uwidocznione. Kiedy dokument zostanie 
uszkodzony, bądź zaistnieje inna okoliczność utrudniająca usta-
lenie tożsamości osoby, dowód osobisty również staje się nie-
ważny. 
  
 

Wydanie dowodu osobistego oraz jego wymiana są bezpłatne. 

 

 
NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I ARTYSTYCZNE 

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/162/13 Rady Miasta Helu z 28 lutego 
2013 roku komisja przyznała nagrody za osiągnięcia sportowe: 

- Laurze Piskorskiej i Fabianowi Panek za zajęcie II i III miejsca  
w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w sportowym tań-
cu towarzyskim, w kwocie 500,00 zł; 

- uczniom ZSO Hel U12 I za zajęcie II miejsca w XVI edycji turnieju 
piłki nożnej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”,  
w kwocie 200,00 zł; 

- uczniom ZSO Hel U8 za zajęcie I miejsca w XVI edycji turnieju 
piłki nożnej „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”,  
w kwocie 200,00 zł; 

- uczniom ZSO Hel za zajęcie III miejsca w XVI Powiatowych Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej chłopców,  
w kwocie 200,00 zł. 

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z 28 lutego 
2013 roku komisja przyznała nagrody za osiągnięcia artystyczne: 

- zespołowi Wędrowcy II za zdobycie III miejsca w VII Ogólnopol-
skim Konkursie Wokalnym Kolęd i Pastorałek „Nad światem ci-
cha noc”, w kwocie 1000,00 zł; 

- Paulinie Pałkowskiej za zdobycie I miejsca w konkursie na naj-
lepszego wokalistę „Talenty 2015”, w kwocie 100,00 zł; 

- Adrianowi Kościkowi za zdobycie I miejsca XVIII Ogólnopolskim 
Przeglądzie Piosenki Religijnej „CREDO 2015”,  
w kwocie 500,00 zł; 

- Patrycji Paruch za zdobycie III miejsca w IV Wojewódzkim kon-
kursie piosenki „Rytm i melodia”, w kwocie 250,00 zł. 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/140/12 Rady Miasta Helu z 29 listo-
pada 2012 roku komisja przyznała stypendia: 
 

Szkoła Podstawowa: 
1. Daria Januszewska - uzyskana średnia 5,82 
2.  Izabela Baranowska - uzyskana średnia 5,41 
3.  Kasper Rijsdam - uzyskana średnia 5,63 
4.  Julia Rąpała - uzyskana średnia 5,81 
5.  Kinga Loose - uzyskana średnia 5,64 
6.  Joanna Urbanowicz - uzyskana średnia 5,83 

Gimnazjum: 
1.  Jakub Kretkiewicz - uzyskana średnia 5,06 
2.  Wiktoria Światowy - uzyskana średnia 5,40 
3.  Wiktor Strzeżek - uzyskana średnia 5,47 
4.  Filip Empel - uzyskana średnia 5,07 
5.  Michał Boszke - uzyskana średnia 5,73 
6.  Aleksandra Maszota - uzyskana średnia 5,14 
7.  Sebastian Beczak - uzyskana średnia 5,06 
8.  Paulina Pałkowska - uzyskana średnia 5,40 
9.  Aleksandra Maksym - uzyskana średnia 5,47 
10.  Maciej Hemlich - uzyskana średnia 5,29 
11.  Anna Strojna - uzyskana średnia 5,92 

12.  Marta Makowska - uzyskana średnia 5,11 
13.  Filip Ziętara - uzyskana średnia 5,44 
14.  Kinga Jamke - uzyskana średnia 5,05 
15.  Fabian Piskorski - uzyskana średnia 5,53 
16.  Julia Staroń - uzyskana średnia 5,18 
17.  Agata Dargacz - uzyskana średnia 5,85 

Szkoła ponadgimnazjalna: 
1.  Kinga Kula - uzyskana średnia 4,86 
2.  Anna Bruhn - uzyskana średnia 5,00 
3.  Michał Wróbel - uzyskana średnia 5,06 
4.  Wiktoria Czelej - uzyskana średnia 5,00 
5.  Joanna Czelej - uzyskana średnia 5,18 
6.  Paweł Ceynowa - uzyskana średnia 4,87 
7.  Roksana Bona - uzyskana średnia 5,06 
8.  Adrian Kościk - uzyskana średnia 5,33 
9.  Krzysztof Wilczyński - uzyskana średnia 4,86 
10. Alicja Figurska - uzyskana średnia 4,88 

Szkoły wyższe: 
1.     Klaudia Panek - uzyskana średnia 4,82 
2.     Sylwia Klińska - uzyskana średnia 4,69 
3.     Michał Hałas - uzyskana średnia 4,90 

SPOŁECZNY PUNKT POMOCY PRAWNEJ 

W „Klubie Seniora” przy ul. Komandorskiej 2 (budynek Miejskiej 
Biblioteki Publicznej) funkcjonuje społeczny punkt pomocy 
prawnej dla mieszkańców Helu. Prowadzony jest przez doświad-
czonych prawników - magistrów prawa Sylwestra Kurowskiego  
i Agnieszkę Reda. 

Porady i informacje prawne udzielane są bezpłatnie w ponie-
działki i piątki w godzinach od 14:00 do 16:00. 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES 
ŚWIADCZENIOWY 2016/2017 

Od 1 sierpnia 2016 r. MOPS w Helu przyjmuje wnioski w sprawie 
ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
na  nowy okres świadczeniowy 2016/2017, który rozpoczyna się 
1 października 2016 r. 
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego nie zmieniło się i wynosi 725 zł netto na osobę 
w rodzinie.   
Wymagane dokumenty o przyznanie świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego to m.in.: 
-  wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego; 
- zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji od komornika sądo-
wego; 
- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające uczęszczanie 
do szkoły; 
- odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty. 
 

Ponadto od 1 września 2016 r. MOPS w Helu przyjmuje wnioski 
w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych (w tym 
do specjalnego zasiłku opiekuńczego) na nowy okres zasiłkowy 
2016/2017, który rozpoczyna się 1 listopada 2016 r. Podobnie, 

jak w ubiegłym okresie zasiłkowym, kryterium dochodowe 
uprawniające do świadczeń rodzinnych  wynosi: 
- 674,00 zł netto na osobę w rodzinie,  
- 764,00 zł netto na osobę w rodzinie z dzieckiem legitymują-
cym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.  
 

Od nowego okresu zasiłkowego wzrastają kwoty zasiłków rodzin-
nych oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.  
Wymagane dokumenty o przyznanie świadczeń rodzinnych 
to m.in.: 
- wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych lub opie-
kuńczych; 
- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające uczęszczanie 
dziecka  do szkoły; 
- odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty. 
 

Wnioski o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy składać w siedzibie 
MOPS w Helu, od poniedziałku  do piątku w godz. 07:30 - 15.30, 
parter budynku Urzędu Miasta Helu, pokój nr 4, tel. 58 6777 266. 

„MAY DAY” 

 

SPOTKANIE ROCZNICOWE W SZKOLE RODZENIA 
„BOCIEK” 

Serdecznie zapraszam wszystkie Panie uczestniczące w zajęciach 
w Szkole Rodzenia "Bociek" w Helu na spotkanie rocznicowe, któ-
re odbędzie się 23 września br. o 11:00 w Świetlicy Środowisko-
wej, ul. Komandorska 2 w Helu. Proszę o potwierdzenie przybycia, 
tel. 696 437 112. 
       Izabela Żeglicz  

OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY 

3 października 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących odbędą  
się obchody święta Patrona Szkoły: 
 

9:00  - uroczystość ślubowania klas pierwszych szkoły podstawowej; 
10:00 - uroczystość ślubowania klas pierwszych gimnazjum; 
11:00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem poświęconym Obrońcom 
Helu. 
 

Rok szkolny 2016/2017 jest Rokiem Patrona Szkoły. Szczegółowy plan 
działań, przedsięwzięć i atrakcji zamieszczony zostanie na stronie inter-
netowej szkoły po 15 września. 



 

 

PRZYPOMNIENIE O TERMINACH PŁATNOŚCI 

30 września 2016 r. upływa termin wniesienia III raty opłaty 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w 2016 r.  
Opłata ta wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
Helu w Pekao SA O/Hel nr 71 1240 5400 1111 0000 4919 
0072. 
15.09.2016 r. upływają terminy płatności następujących po-
datków i opłat lokalnych: 

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (płatność  

na indywidualny nr konta bankowego) III rata, 

- podatek od środków transportowych II rata, 

- opłata z tytułu dzierżawy gruntu (np. garaż) II rata, 

- opłata miejscowa (klimatyczna) za sierpień 2016 r. 

UWAGA: W przypadku zakończenia lub zawieszenia działal-
ności gospodarczej w trakcie roku, „Książkę opłaty miejscowej 
miasta Helu” zdaje się w terminie 14 dni od dokonania powyż-
szej czynności (pokój 101 Urzędu Miasta Helu). 

INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem sezonu letniego 
przypominamy, że osoby fizyczne w przypadku zmiany sposo-
bu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, 
są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu 
informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, 
sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru (IN-1), 
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasad-
niających powstanie (m.in. zakup, rozbudowa nieruchomości, 
rozpoczęcie/wznowienie działalności gospodarczej) albo  

wygaśnięcie obowiązku podatkowego (m.in. sprzedaż nieru-
chomości, zakończenie działalności gospodarczej) w zakresie 
podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia 
mającego wpływ na jego wysokość w 2016 r. 

Takiemu obowiązkowi zgłoszenia zmiany przedmiotu opo-
datkowania lub jego części, podlega także prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług tury-
stycznych, np. wynajmu kwater, prowadzenia parkingu, 
gastronomii, i innych. 

INFORMACJA DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW 

Ministerstwo Rozwoju (MR) przypomina, że rejestracja  
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej jest całkowicie bezpłatna.  

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsię-
biorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez sie-
bie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wy-
konywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma 
on charakter czysto informacyjny czy reklamowy.  

Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, 
a także wniesienie ewentualnych opłat jest całkowicie dobro-
wolne.  

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domnie-
mania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim 
rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym 
zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewi-
dencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłat-

nych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych 
rejestrach CEIDG czy też REGON. MR nie ponosi odpowiedzial-
ności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców pro-
wadzonych przez firmy komercyjne.  

Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę  

przed podejmowaniem współpracy z firmami  

oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów! 

 

ECHA KONKURSU  „CZAS NA ZDROWIE” 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących w Helu wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie 
“Czas na zdrowie”. Celem projektu było propagowanie zdrowej 
żywności i ekologicznych gospodarstw oraz sportowego trybu 
życia. Pod czujnym okiem p. Justyny Chruścikowskiej i p. Olgi 
Fikus dziesięcioosobowy zespół uczniów realizował założenia 
konkursu. Projekt trwał od marca do końca czerwca 2016 r. 
Podsumowaniem był „Festyn Zdrowia” zorganizowany dla 
mieszkańców Helu. W jego przygotowanie zaangażowała się 
cała społeczność szkolna, uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz 
przedstawiciele: Urzędu Miasta, Fokarium, Szpitala, Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Wspólnie zorganizowaliśmy dobrze przemyśla-
ną i pełną atrakcji imprezę, która propagowała zdrowie. Promo-
waliśmy potrawy przygotowane z regionalnych produktów 
przez Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie, Stowarzyszenie Alter-

natywny Cypel, Radę Rodziców, Powiatowe Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego oraz helskich restauratorów. 
Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych gości m.in. 
poseł Kazimierz Plocke, zastępca dyrektora ds. sportu w Urzę-
dzie Marszałkowskim Maciej Kowalczuk, burmistrz Helu Dr Kle-
mens Adam Kohnke. „Festyn Zdrowia” był okazją do świetnej 
zabawy, integrującej rodziców, uczniów i nauczycieli.  

Jego efektem było zajęcie I miejsca w drugim etapie konkursu. 
Nagrodą jest wyjazd całej grupy do Warszawy na oficjalną galę 
wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych dla uczniów i szkoły 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasz sukces zawdzię-
czamy wielu osobom mniej lub bardziej zaangażowanym w pro-
jekt, które bezinteresownie pomagały nam w przygotowaniach 
do festynu. Dziękujemy i liczymy na więcej takich imprez  
w Helu.     



 

 

ZAPRASZAMY DO KLUBU FITNESS  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Helu,  
a w szczególności osób korzystających z Klubu Fitness, a tak-
że, aby zachęcić nowe osoby do korzystania z oferty klubu,  
w szczególności z nowego sprzętu cardio, informujemy,  
że cennik nie ulegnie zmianie i będzie obowiązywał w wersji 
takiej, jak do 31 sierpnia 2016 r.  

Jednocześnie już dziś zapraszamy Państwa na spotkanie, któ-
re odbędzie się w Miejskiej Hali Sportowo - Widowiskowej   
w Helu, w listopadzie tego roku, dotyczące prezentacji pla-
nów rozwoju nowego Klubu Fitness i dalszej jego przyszłości. 
Dokładną datę spotkania podamy Państwu w późniejszym 
terminie.  

Klub Karate Tradycyjnego Gdynia zaprasza wszystkich zainte-
resowanych poznaniem i praktyką karate. 

Program ten ma na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzie-
ży. Wychowanie poprzez wysiłek sportowy jest jednym  
z najważniejszych celów jakie stawia przed sobą karate trady-
cyjne jako dyscyplina, a Polski Związek Karate Tradycyjnego  
i kluby w nim zrzeszone jako organizacje propagujące ten 
sposób aktywności fizycznej.  

Zajęcia w ramach programu będą BEZPŁATNE. Program po-
trwa do końca roku kalendarzowego. 

Treningi zaplanowane są w soboty od godziny 14.45 w sali 
gimnastycznej ZSO w Helu, począwszy od 10 września 2016 
roku. 

PROGRAM „SPORTOWY TALENT”  

CENNIK KLUBU FITNESS* 

 WEJŚCIE  

JEDNORAZOWE 
KARNET MIESIĘCZNY 

BILET ULGOWY  

JEDNORAZOWY 

KARNET STUDENCKI  

I MŁODZIEŻOWY 

NIEZRZESZENI  

W MZKS HEL 
10 zł 80 zł 7 zł 50 zł 

ZRZESZENI  

W MZKS HEL 
8 zł 60 zł 5 zł 35 zł 

GODZINY OTWARCIA KLUBU FITNESS 

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 
8:00 - 12:00 

16:00  - 21:00 

SOBOTA 11:00 - 19:00 

*zniżka dotyczy studentów studiów dziennych (do 25 roku życia)  
i młodzieży uczącej się, po okazaniu ważnej legitymacji 

*wejście grupowe do 10 osób z instruktorem - 10.00 zł od osoby 

*wejście grupowe od 11 osób z instruktorem - 8.00 zł od osoby   
(instruktor bezpłatnie) 

SZKOLENIE „SHUTTLE TIME” 

Finansowane przez Pomorski Związek Badmintona i Pomorską 
Federację Sportu dla instruktorów, nauczycieli i sympatyków tej 
dyscypliny sportu. 

22 września 2016 od godziny 14:30 do 19:00 w Miejskiej Hali 
Sportowo-Widowiskowej w Helu. 

Zajęcia prowadził będzie Trener Polskiego Związku Badmintona 
Przemysław Ciastoń. 

Zgłoszenia: Norbert Górski 

tel. 694 533 389 

e-mail: n.gorski@gohel.pl 


