
Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację na odbiór odpadów 
komunalnych zobowiązani są do comiesięcznego wnoszenia, bez dodatko-
wego wezwania, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w wysokości wynikają-
cej ze złożonej deklaracji na indywidualny rachunek bankowy. 
 

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.  
 

1) Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawki opłaty 
wynoszą odpowiednio: 
a) 25,20 zł za każdego mieszkańca miesięcznie jeżeli odpady komunalne  
są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny; 
b) 12,60 zł za każdego mieszkańca miesięcznie jeżeli odpady komunalne  
są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
 

2) Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselek-
tywny stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności wynoszą odpo-
wiednio: 
a) za każdy pojemnik o pojemności 110 - 120 litrów - 37,40 zł; 
b) za każdy pojemnik o pojemności 240 litrów - 74,80 zł; 
c) za każdy pojemnik o pojemności 1100 litrów - 262,00 zł. 
 

3) Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny 
stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności wynoszą odpowied-
nio: 

a) za każdy pojemnik o pojemności 110 - 120 litrów - 18,70 zł; 
b) za każdy pojemnik o pojemności 240 litrów - 37,40 zł; 
c) za każdy pojemnik o pojemności 1100 litrów - 131,00 zł. 
 

Przypomina się, że w sytuacji, gdy na nieruchomości jest prowadzona 
działalność gospodarcza i są produkowane odpady komunalne lub nieru-
chomość zamieszkują mieszkańcy, właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację  
w celu naliczenia opłaty. 
 

Jednocześnie w przypadku, gdy na nieruchomości nie jest już prowadzona 
działalność gospodarcza i nie są produkowane odpady komunalne lub nie 
zamieszkują na niej mieszkańcy, właściciel nieruchomości powinien złożyć 
nową deklarację w celu dalszego nienaliczania opłat. 
 

Jeżeli na nieruchomości nie zaistniała żadna zmiana (ilość osób w gospo-
darstwie domowym nie zmieniła się) w stosunku do wcześniej złożonej 
deklaracji, właściciel nieruchomości nie składa nowej deklaracji. 
 

Właściwy druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej Urzędu 
Miasta Helu pod adresem: www.bip.hel.eu lub osobiście w siedzibie Urzę-
du Miasta Helu. 
 
 Więcej informacji uzyskać można pod nr telefonu (58) 6777 249 lub oso-
biście w siedzibie Urzędu Miasta Helu, pokój 104. 

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Szanowni Mieszkańcy Helu! 

19 stycznia br. w miejskiej hali sportowo - widowiskowej odbyło się spo-
tkanie, w trakcie którego dokonałem podsumowania mijających dwóch 
lat kadencji, a także przedstawiłem plany na najbliższą przyszłość. W trak-
cie krótkiej prezentacji (dostępnej aktualnie na stronie internetowej mia-
sta www.gohel.pl) przedstawiłem analizę naszych dotychczasowych dzia-
łań w kontekście możliwości budżetu miasta, jak również zaprezentowa-
łem aktualny stan i zaawansowanie inwestycji planowanych do realizacji  
w mieście, jak i przez inwestorów, dysponujących nieruchomościami  
pozyskanymi głównie od Agencji Mienia Wojskowego. Tych, którzy  
nie mieli okazji uczestniczyć w spotkaniu, zachęcam do zapoznania z pre-
zentacją, w której zawarte są szczegółowe informacje na wspomniane 
wyżej tematy. 
 

Jednym z tematów, który został zasygnalizowany, jest budowa mieszkań 
komunalnych. Do niedawna bieżące potrzeby mieszkaniowe naszych 
mieszkańców zaspokajane były głównie na bazie lokali pozyskiwanych  
z zasobów Agencji Mienia Wojskowego (wcześniej Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej). Niestety, w ostatnim czasie szansa na wynajęcie kolej-
nych lokali znacznie się zmniejszyła, a kolejka chętnych jest coraz dłuższa. 
Od pewnego czasu prowadzimy więc działania, których celem jest budo-
wa budynków wielorodzinnych z nowymi lokalami komunalnymi, prze-
znaczonymi dla mieszkańców Helu. Przygotowana została koncepcja bu-
dowy osiedla, składającego się z trzech budynków, w których znajdować 
się będzie łącznie ok. 60 mieszkań. W I etapie wybudowany zostałby je-
den budynek, w którym znajdowałoby się 18 mieszkań. Planowana lokali-
zacja dla tych budynków to nieruchomość niezabudowana, znajdująca  

się przy ul. Bursztynowej i Sztormowej. Obecnie planujemy dokonanie 
wyboru projektanta, zlecenie opracowania projektu budowlanego i uzy-
skanie pozwolenia na budowę. Jednocześnie prowadzone będą działania 
związane z opracowaniem modelu finansowania całej inwestycji, a także 
zasad wynajmowania wybudowanych lokali mieszkalnych. O postępach  
w sprawie będziemy informowali w kolejnych biuletynach.  
 

Podczas grudniowej sesji, Rada Miasta Helu nadała pośmiertnie tytuł 
„Honorowy Obywatel Miasta Helu”, upamiętniając dwóch szczególnie 
zasłużonych dla naszego miasta mieszkańców - Augustyna Schomburga  
i Klemensa Kohnke - Wuja Klemensa. Wewnątrz biuletynu znajdziecie 
Państwo wkładkę, zawierającą życiorys i dokonania Wuja Klemensa. Je-
stem przekonany, że warto ten tekst przeczytać i przypomnieć sobie frag-
ment historii Helu związany z tą postacią.  
 

 W lutym w naszym mieście przeprowadzone zostały dwie akcje związane 
z pomocą dla chorych, tj. akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku 
oraz pomocy dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Obu akcjom towarzy-
szyły wydarzenia kulturalne i sportowe. Chciałbym w tym miejscu bardzo 
podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w tych imprezach oraz tym, 
którzy przyczynili się do ich organizacji. To bardzo ważne, że w natłoku 
codziennych, własnych spraw i problemów, potrafimy znaleźć czas  
i wspomóc potrzebujących. Nie były to pierwsze akcje tego typu i bardzo 
się trzeba cieszyć z tego, że ciągle jeszcze trafiają one na dobry grunt  
i nasi mieszkańcy zawsze gotowi są do ich wspierania i pomagania innym.  
 
                                                                                                 Burmistrz Helu         

Dr Klemens Adam Kohnke 

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Na budżet obywatelski Gminy Miejskiej Hel przeznacza się środki finan-
sowe w wysokości 38.936,00 zł. 
Mieszkańcy mogą składać formularze z propozycją zadań do budżetu 
obywatelskiego w terminie od 20 marca 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r.  
 

Formularz zgłoszeniowy projektu z listą poparcia dla projektu znajduje 
się na stronie internetowej www.budzetobywatelski.gohel.pl 
 

Podanie do publicznej wiadomości wysokości środków przeznaczonych na budżet obywatelski oraz 
ogłoszenie terminu składania propozycji zadań 

15 lutego 

Składanie formularzy z propozycją zadań w sekretariacie Urzędu Miasta Helu od 20 marca do  19 kwietnia 

Weryfikacja formalno-prawna formularzy zgłoszeniowych od 20 kwietnia do  28 kwietnia 

Wezwanie do uzupełnienia lub modyfikacji zakresu rzeczowego zgłoszonego zadania do 12 maja 

Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych 16 maja 

Podanie do publicznej wiadomości punktów do głosowania 17 maja 

Głosowanie mieszkańców od 1 do 30 czerwca 

Ogłoszenie wyników głosowania 7 lipca 

http://www.bip.hel.eu


ELEKTRONICZNY PROFIL UŻYTKOWNIKA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W HELU 

Miejska Biblioteka Publiczna w Helu powoli, ale sukcesywnie wkracza  
w XXI wiek. Wprowadzamy elektroniczną obsługę "Profilu Użytkownika". 
Każdy Czytelnik może zgłosić się do nas i otrzymać login oraz hasło  
do swojego indywidualnego konta czytelniczego online.  
Po pierwszym logowaniu hasło może, ale nie musi być zmienione.  
Warunkiem otrzymania dostępu do takiego konta jest posiadanie adresu  
e-mail. 
Dzięki "Profilowi Użytkownika" czytelnik może wejść na swoje konto 

poprzez katalog online dostępny na stronie www.mbp-hel.org.pl  
lub bezpośrednio http://katalog.mbp-hel.org.pl/ 
Logując się w "Profilu Użytkownika" można: 
- sprawdzić swoje aktualne wypożyczenia oraz termin ich zwrotu; 
- sprawdzić swoje wszystkie wypożyczenia; 
- dokonać zamówienia lub rezerwacji książki 
- sprawdzić swoje zaległości wobec biblioteki; 

ZAŁÓŻ FIRMĘ PRZEZ TELEFON 

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców.  

Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. 

Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżają-

cych się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi  

to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji. 
 

Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest 
pod numerem 801 055 088. 
 

Załóż firmę przez telefon - Jak to działa? 
 

W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady rejestracji 

działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia 

wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms  

z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu 

gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą reje-

strację można wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując 

do tego profil zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż firmę przez tele-

fon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej administracji publicz-

nej. 

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach 
 

Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest aktywne 

informowanie przedsiębiorców. W styczniu akcja obejmie firmy zajmu-

jące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów, które do końca 

miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań. Przedsiębiorcy uzyskają 

m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki drogą elektro-

niczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl. 
 

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl 
 

Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy Przed-
siębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju. 
 

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających prowadzić  

i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc  

w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz 

uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia fir-

my. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl. 

NOWOROCZNE SPOTKANIE SENIORÓW 

26 stycznia 2017r. odbyło się „Noworoczne spotkanie Seniorów”  
z naszego miasta. Tym razem miejscem spotkania był Ośrodek Wypo-
czynkowy WDW Rewita. Zaproszonym gościom zapewniono transport 
autokarem. Gości gorąco przywitali kierownik MOPS w Helu Irena Lenc 
oraz Burmistrz Helu Dr Klemens Adam Kohnke i przewodniczący Rady 

Miasta Arnold Antkowski. Seniorów poczęstowano obiadem i słodkim 
deserem. Muzyka, taniec i śpiew wypełniały pozostałą część spotkania.  
Wszyscy wracali ze spotkania w dobrych humorach. 
Jeszcze raz życzymy Seniorom dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego  
w Nowym Roku. 

PRZYPOMNIENIE 

Zgodnie z rozdz. 2 § 7 regulaminu utrzymania czystości i porządku  
w gminie miejskiej Hel: 
„1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śnie-
gu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użyt-
ku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do nie-
go nieruchomości, w sposób obejmujący: uprzątnięcie mechaniczne  
lub ręczne, usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie 
dopuszczonych do tego celu. 
 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia 
wskazane w ust. 1 w sposób niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowe-
rów, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków okre-
ślonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych 
środków do układu korzeniowego roślin.”. 
Natomiast zgodnie z art. 117 Kodeksy Wykroczeń, właściciel nierucho-
mości (dzierżawca lub użytkownik), który nie wykonuje swoich obowiąz-
ków utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, podlega 
karze grzywny (do 1500 zł) albo karze nagany. 

OFERTA ZESPOŁU ZAKŁADÓW OBSŁUGI MIASTA W HELU NA ODŚNIEŻANIE 

Zespół Zakładów Obsługi Miasta w Helu (ul. Kuracyjna 3,  
tel. 58 5750574) prowadzi na zlecenie usługę odśnieżania i żwirowania 
chodników przyległych do posesji w cenie 0,80 gr za m². W celu zlecenia 

w/w usługi proszę o złożenie podania wraz z wymiarami chodnika  
do odśnieżenia w sekretariacie lub w biurze nr 7 naszego Zakładu. 

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA KASZUBACH 

Powiat Pucki rozpoczął przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych  
w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”.  
Projekt adresowany jest do zamieszkujących powiat pucki osób pozosta-
jących bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku ży-
cia) należących do co najmniej jednej z grup: 
 

 osoby w wieku 50 lat i więcej, 

 kobiety, 

 osoby z niepełnosprawnościami, 

 osoby długotrwale bezrobotne, 

 osoby o niskich kwalifikacjach, 
 

z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospo-
darczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 
 

Przewidziane wsparcie: 

 bezpłatne, obowiązkowe szkolenia. Podstawowe wsparcie szkolenio-
wo-doradcze obejmie szkolenie „ABC przedsiębiorczości” (60 godzin, 
10 dni) oraz dodatkowe szkolenia wynikając z diagnozy potrzeb szko-

leniowych przeprowadzonej przez doradcę zawodowego dla każdego 
z uczestników projektu i ujętej w formie Indywidualnego Planu Działa-
nia (30 godzin, 5 dni), 

 do 19 350 zł jednorazowej dotacji inwestycyjnej, 

 do 1 850 zł wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy, 

 inne. 
 

Uwaga: 
Projekt będzie realizowany w trzech turach. 
 

I tura: styczeń - luty 2017r. 
II tura: sierpień - październik 2017r., 
III tura marzec - maj 2018r. 
 

W przypadku pytań z zakresu wypełniania dokumentów rekrutacyjnych 
prosimy o kontakt telefoniczny, tel. 58 673 41 94 bądź mailowy: 
wiz@starostwo.puck.pl. Istnieje także możliwość skorzystania z indywi-
dualnych konsultacji, w tym celu zapraszamy do telefonicznego kontaktu  
i rezerwacji terminów spotkań. 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 

23.02.2017 r. Sesja Rady Miasta Helu 04.03.2017 r. III Zlot Morsów w Helu 

25.02.2017 r. 
II Międzynarodowy Amatorski Turniej Badminto-

na w Helu 
24.03.2017 r. Narodowy Dzień Życia 

27.02.2017 r. 
Wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimen-

tacyjnego, świadczeń pomocy społecznej, 500+ 
27.03.2017 r. 

Wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimen-

tacyjnego, świadczeń pomocy społecznej, 500+ 

01.03.2017 r. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 30.03.2017 r.  Sesja Rady Miasta Helu 

KIEDY WYWIESIĆ FLAGĘ NARODOWĄ? 

Dni wolne od pracy: 

 1 maja: święto państwowe 1 maja  -  Święto Pracy, 

 3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja, 

 11 listopada: Narodowe Święto Niepodległości. 

 
Święta narodowe, nie będące dniami wolnymi 

 1 marca: Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", 

 24 marca: Narodowy Dzień Życia, 

 13 kwietnia: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 

 2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 

 2 maja: Dzień Polonii i Polaków za Granicą, 

 28 czerwca: Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r., 

 1 sierpnia: Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, 

 15 sierpnia: Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny, 

 31 sierpnia: Dzień Solidarności i Wolności, 

 27 września: Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, 

 16 października: Dzień Papieża Jana Pawła II (ustanowione w 2005). 

 
Od 10 kwietnia 2004 roku (dzień wejścia w życie ustawy z 20.02.2004  
o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej) 
każdy może legalnie wywieszać flagę narodową nie tylko z okazji świąt 
państwowych, narodowych czy lokalnych, ale także z okazji uroczystości  
i wydarzeń z życia prywatnego! Nastąpiło zatem poszerzenie obszaru 
wolności osobistej. Dlaczego z tej wolności nie korzystać? Swoją polskość 
manifestować flagą masz prawo każdego dnia. Nie ma dni nieodpowied-
nich! 

12 lutego 2017 minął rok od śmierci Profesora Krzysztofa Skóry, założy-
ciela i Szefa Stacji Morskiej IOUG, utytułowanego naukowca, pasjonata  
i wielkiego orędownika ochrony bałtyckiej przyrody. Dla upamiętnienia 
osoby Profesora, pracownicy Stacji Morskiej, Instytutu Oceanografii, jego 
rodzina i przyjaciele spotkali się pod pomnikiem morświna, przy nabrzeżu 
portowym w Gdyni - rodzinnym mieście Krzysztofa Skóry. 
 

Pomnik morświna został wybrany nie przypadkowo. Stworzony rękami 
artysty powstał dzięki zaangażowaniu i staraniom Profesora Skóry przy 
wsparciu Urzędu Miasta Gdyni. Postument ma przypominać o istnieniu 
bałtyckich morświnów, ich trudnej egzystencji wobec zagrożeń i koniecz-
ności ich ochrony. 

Nakład pracy Profesora zaakcentowano zawieszeniem na pomniku mor-
świna symbolicznej tabliczki z dedykacją od załogi Stacji Morskiej. Mamy 
nadzieję że przy wsparciu władz Miasta Gdyni, dedykacja w trwalszej 
postaci stanie się stałym elementem pomnika morświna, a miejsce  
to będzie kojarzyć się zarówno z morświnami jak i z samym Profesorem 
Krzysztofem Skórą, który dużą część swego życia poświęcił ochronie tych 
zwierząt i dzięki któremu Polacy wiedzą, że Bałtyk jest domem tego nie-
wielkiego morskiego ssaka.  
 

Źródło: (Stacja Morska IOUG) 

ROCZNICA ŚMIERCI PROF. KRZYSZTOFA SKÓRY 

http://katalog.mbp-hel.org.pl/
mailto:wiz@starostwo.puck.pl
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Pracy
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Narodowe_Trzeciego_Maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci


Maja Lewicka lat 8 cierpi na achondroplazję (karłowatość)  
i mukowiscydozę (choroba powoduje niewydolność oddechową 
oraz zaburzającą m.in. wchłanianie pokarmów z przewodu po-
karmowego. 
 

Aby dokonać przekazania 1% podatku na konto Mai, które pro-
wadzi Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą  
w Rabce - Zdroju, należy w zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce 
Numer KRS, czyli Nr Krajowego Rejestru Sądowego należy wpi-
sać poniższy numer 0000064892, natomiast w rubryce Cel szcze-
gółowy 1% koniecznie dopisać: Maja Lewicka. 
 

Hospicjum Stacjonarne w Pucku powstało, aby zapewnić kom-
pleksową opiekę osobom nieuleczalnie chorym i od początku 
powstania realizuje ten cel. Naszym celem jest towarzyszenie 
choremu i jego rodzinie (niezależnie od ich przekonań i świato-
poglądu) w terminalnym okresie choroby, a szczególnie choroby 
nowotworowej poprzez roztoczenie kompleksowej opieki domo-
wej oraz w hospicjum stacjonarnym nad chorymi, którzy zakoń-
czyli leczenie przyczynowe, a u których zachodzi konieczność 
leczenia objawowego, pielęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu 
problemów rodzinnych i wsparcia duchowego w obrębie powia-
tu puckiego i wejherowskiego. Działalność Hospicjum jest dzia-
łalnością nieodpłatną. 
 

Aby dokonać przekazania 1% podatku w rubryce Numer KRS, 
należy wpisać 0000231110, natomiast w rubryce Cel szczegóło-
wy 1% koniecznie dopisać: Hospicjum w Pucku. 
 

Dawid Kuczerski lat 8 jest dzieckiem, które od 6 lat cierpi  
na autyzm - nie mówi. Jego pasją jest jazda samochodem, a po-
nadto, bardzo lubi układać puzzle, słuchać muzyki i bawić  
się ze swoim pieskiem, uczy się pisania, które sprawia mu wielką 
przyjemność. Uczęszcza na terapie behawioralną, hipoterapię  
i terapię SI. Chodzi do pierwszej klasy integracyjnej. W szkole 
uczy się między innymi komunikacji i zachowania wśród rówie-
śników oraz pracuje z logopedą. Dawid jest pogodnym, otwar-
tym na ludzi i radosnym dzieckiem.  
 

Aby dokonać przekazania 1% podatku w rubryce Numer KRS, 
należy wpisać 0000127075, natomiast w rubryce Cel szczegóło-
wy 1% koniecznie dopisać: #1556 Dawid Kuczerski. 
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Helu, strażacy ochotnicy od poko-
leń pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia, zdrowia, 
mienia, środowiska, tradycji i kultury narodowej. Kierują  
się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy po-
szkodowanym.  
 

Aby dokonać przekazania 1% podatku w rubryce Numer KRS, 
należy wpisać 0000116212, natomiast w rubryce Cel szczegóło-
wy 1% koniecznie dopisać: OSP Hel, ul. Strażacka 1, 84-150 Hel. 
 

„Wędrowcy" to zespół muzyczny działający w duchu helskim, 
turystycznym, morskim i harcerskim. Nieprzerwanie od 1994 r. 
czuwa nad nim phm. Zbigniew Wiekiera, który kieruje zespołem 
muzycznie, pisze muzykę i teksty do nowych utworów oraz rede-
finiuje te wszystkim znane i lubiane. Dzieci i młodzież działająca 
w zespole bierze udział w licznych konkursach, przeglądach  
i koncertach skąd wielokrotnie wraca ze słowami uznania i licz-
nymi nagrodami. Zespół działa w strukturach Związku Harcer-
stwa Polskiego pod nazwą: 14 Artystyczna Helska Drużyna Har-
cerska: „Wędrowcy".  

Aby dokonać przekazania 1% podatku w rubryce Numer KRS, 
należy wpisać 0000273799, natomiast w rubryce Cel szczegóło-
wy 1% koniecznie dopisać: 08/19. 
 

Cyprian Gaweł lat 3 urodził się z wadą mózgu i cierpi na padacz-
kę lekooporną, która hamuje rozwój chłopca. Cyprian niedawno 
przeszedł operację neurochirurgiczną, dzięki której większość 
wyładowań w głowie została zatrzymana. Chłopiec musi jednak 
przez najbliższe lata pozostać pod stałą opieką lekarską i wyma-
ga licznych terapii: logopedycznej, psychologicznej, pedagogicz-
nej, SI oraz fizjoterapii, które umożliwią rozwój Cypriana i pomo-
gą nadrobić to co zabrała choroba. Leczenie i rehabilitację Cy-
priana można wesprzeć przekazując 1% podatku do Fundacji 
Dzieciom Zdążyć z Pomocą.  
 

Aby to uczynić w zeznaniu podatkowym PIT należy podać: KRS 
0000037904. Cel szczegółowy: 28650 Gaweł Cyprian oraz zazna-
czyć pole WYRAŻAM ZGODĘ.  
 

Fundacja HODOS to organizacja pożytku publicznego założona 
przez franciszkanów w 2012 roku. Ma na celu działalność w za-
kresie nauki, edukacji i formacji chrześcijańskiej, służenie pomo-
cą w ułatwianiu dostępu do studiów i szkoleń osobom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji życiowej. Każda podarowana złotówka 
jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową, ponieważ 
fundacja działa w oparciu o pracę wolontariacką. 
 

Aby dokonać przekazania 1% podatku na konto fundacji, należy  
w zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce Numer KRS, wpisać 
0000419261, natomiast w rubryce Cel szczegółowy 1% koniecz-
nie dopisać: Fundacja HODOS 
 

Pomorski Koci Dom Tymczasowy to niewielka grupa wolonta-
riuszy działająca w ramach Fundacji Viva. Daje schronienie bez-
domnym kotom i kociętom. Zajmuje się sterylizacją, dokarmia-
niem oraz leczeniem kotów wolno bytujących.   
 

Aby dokonać przekazania 1% podatku na konto fundacji, należy  
w zeznaniu podatkowym PIT, w rubryce Numer KRS, wpisać 
0000135274, natomiast w rubryce Cel szczegółowy 1% koniecz-
nie dopisać: PKDT 

PODZIEL SIĘ PODATKIEM 



Klemens Kohnke - urodzony  
20 października 1887 r. w Jastarni, 
zmarł 19 lutego 1973 roku  
w Helu. Przede wszystkim -  rybak. 
W 1901 roku zaczął rybaczyć na 
żaglowym kutrze swojego ojca.  
W młodości służył w Cesarskiej 
Marynarce Wojennej - Kaiserliche 
Marine. Później przez kilka następ-
nych lat pływał po portach Dale-
kiego Wschodu - Władywostok, 
Hong-Kong, Makao, Szanghaj.  
Kuter Klemensa, Jas-10, wychodził 
na połowy aż pod Borholm. Kle-
mens bacznie obserwował zagra-
niczną flotę rybacką, by nie odsta-

wać w nowych technologiach połowowych, ale rybacki hart du-
cha i waleczność w walce z żywiołem wniósł z żaglowych kutrów, 
od których zaczynał. Był człowiekiem morza, kaszubskim ryba-
kiem, albo rybakiem Kaszubą, którego koleje losu, choć wrośnię-
te w rzemiosło, nie zamknęły się ostatecznie w sprawach ryb, ich 
połowu i morskiej legendy, ale z nich wyrósł jego autorytet. Czło-
wiek, który żył na Nordzie, pływał po Bałtyku i innych morzach, 
rybaczył i według filozofii rybaczenia układał swój los. Nie miał 
się za gorszego obywatela świata, przeciwnie, żył na najlepszej 
dla siebie ziemi i po najlepszym dla siebie morzu prowadził ster - 
był u siebie, na swojej ziemi, jakby powołany by właśnie być naj-
lepszym sobą. Traktat wersalski z 28 czerwca 1919 r. przywrócił 
Polsce niepodległość i osadził nasze północne granice między 
innymi na 147 kilometrach wybrzeża. Staliśmy się państwem z 
dostępem do morza, a niemal połowa granicy brzegu przebiegała 
przez Półwysep Helski, co więcej do Rzeczypospolitej włączono 
sam Hel. Należało zatem spolonizować miasto na końcu cy-
pla,  ponieważ do tamtej pory zamieszkiwali je w większości 
Niemcy. W 1920 roku z Boru przyjechał do Helu autorytet wśród 
Kaszubów - wuja Klemens i objął stanowisko pierwszego polskie-
go sołtysa w Helu. Jako sołtys stanął przed wieloma zróżnicowa-
nymi problemami. Z jednej strony konflikt etniczny: Niemcy kon-
tra Kaszubi, z drugiej powiązany z nimi konflikt rybackich intere-
sów w jednym porcie, jeszcze oczywista trudność mniejszości 
kaszubskiej, zdecydowanie mniej zamożnej, usiłującej na różne 
sposoby się utrzymać. Klemens gorliwie pracował nad poprawą 
losu mieszkańców Helu, stąd Współpraca z Urzędem Rybackim 
opiniującym kredyty dla rybaków i starania o wzniesienie kolonii 
rybackiej. Kolejna sprawą, była budowa świątyni dla katolików. 
Do lat 30-tych gromadzili się w niewielkiej kapliczce,  
z czasem jednak istnienie prawdziwego Kościoła zaczęło być ele-

mentem ugruntowywania polskiej, kaszubskiej społeczności  
w miasteczku. Dlatego Klemens z komitetem Budowy Kościoła 
podejmuje działania, których owocem jest do dziś uczęszczana 
świątynia. Z gospodarskiej troski wyrósł także pomysł założenia 
w Helu OSP, której stał się pierwszym prezesem. I tak postać 
Wuja Klemensa rosła w legendę, stał się dla Kaszubów w Helu 
mężem opatrznościowym, do którego przyjść po pomoc było 
rozwiązaniem słusznym i skutecznym. 
 Szacunek i sympatia towarzyszyły mu nawet w chwilach rezy-
gnacji z urzędu. Po 17 latach, pięćdziesięcioletni wówczas Wuja 
Klemens zrezygnował z oficjalnej służby państwu i miastu, nie 
rezygnował jednak ze służby rybakom - Kaszubom. Przestał być 
sołtysem, ale nie przestał Wujem Klemensem. 
Klemens Adam, który dobrze pamięta dziadka, powiada, że dzia-
dek był kimś zwykłym i niezwykłym zarazem. Był przede wszyst-
kim ciepłym, serdecznym człowiekiem. Dzieci kochał i akcepto-
wał ze wszystkim, co ze sobą wniosły do rzeczywistości.  
Klemens Adam urodził się w 1949 roku, dziadek miał wtedy 62 
lata i ponownie mieszkał z rodziną w Helu. Wcześniej, jak opo-
wiadał, w początkach II wojny światowej, musiał uciekać i schro-
nił się w Chłapowie, potem mieszkał w Jastarni i tam przeczekał 
zawieruchę. Dopiero w latach 50-tych powrócił do Helu. Jeśli 
mówić o dziedzictwie ważnych wartości, Klemens Adam najbar-
dziej zapamiętał szkołę punktualności, uczciwości, poczucia od-
powiedzialności za słowa i czyny. W tej schedzie upatruje dzisiej-
szy burmistrz Helu Dr Klemens Adam Kohnke, sukcesu we wła-
snym biznesie prowadzonym przed laty poza granicami kraju, jak  
również w Polsce, a także przekonanie, że człowiek może wpły-
wać na losy ziemi, na której żyje. 

 

HONOROWI OBYWATELE MIASTA HELU 

15 grudnia 2016 roku podczas sesji Rady Miasta Helu nadano pośmiertnie tytuły Honorowych Obywateli Miasta Helu: 

 Uchwałą Nr XXIV/136/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku nadano pośmiertnie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Helu"  
Klemensowi Kohnke - Wujowi Klemensowi. 

 Uchwałą Nr XXIV/135/16 z dnia 15 grudnia 2016 roku nadano pośmiertnie tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Helu"  
Augustynowi Schomburgowi.  

WUJA KLEMENS -  HISTORIA 

Dziadek był dumnym człowiekiem - Wnuk Wuja Klmensa uważa, 
że dziadek był w pełni wolnym człowiekiem, postawił z bratem 
piekarnię, potem wędzarnie, pływał na swoim kutrze, tworzył w 
Helu kolonię dla kaszubskich rybaków, pomagał budować ko-
ściół, nie bał się trudności. Zawsze chodził środkiem ulicy  
w Helu, nie czuł się ani słaby ani gorszy, był u siebie, gotów po-
rozmawiać z każdym, bez kompleksów, a już na pewno bez kom-
pleksu kaszubskiego. 
 

Klemens Adam Kohnke podziwia dziadka. W pewnym sensie robi 
to, co trzeba, co dziadek udowodnił swoim życiem: stara się być 
sobą u siebie i przekonywać tutejszych, że Tutaj i Teraz zależy  
od nich. Razem mogą wszystko. 
 
W życiu, jak zwykle, medale, ordery i inne dowody uznania róż-
nych działań przychodzą spóźnione, jakby w aktualnym lustrze 
czasu pokrzywiały się groteskowo. Klemensa Kohnke doceniono 

za życia honorami wielu instytucji. Szkoda, że ich wartość nie 
mogła rozproszyć poczucia samotności prawdziwie wolnego Ka-
szuby na ziemi pozornie uwolnionej. 

 W 1960 roku Minister Żeglugi i Gospodarki wodnej wyróżnił 
Klemensa Kohnke odznaką Zasłużony Pracownik Morza. 

 W 1966 roku Wuja Klemensa otrzymał złoty Krzyż Zasługi 

 1967 medal 800-lecia Pucka od Puckiej Rady Narodowej 

 1971 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia 
Polski 

26 września 2008 roku Rada Miasta Helu nadała imię Wuja Kle-
mensa jednej z ulic Helu. To krótki odcinek, ale ważny znak, trop, 
niemal etniczny drogowskaz przeznaczony na pewno i przede 
wszystkim dla mieszkańców tej ziemi. 
 
Źródło:  Wuja Klemens, mgr Małgorzata Strachanowska  

STRAŻ MIEJSKA OSTRZEGA! 

Wielu mieszkańców by zaoszczędzić na opale spala w domowych 
piecach śmieci. Przypominamy, że taki proceder jest nie tylko 
niezwykle groźny dla zdrowia ale również nielegalny. 
Straż Miejska już rozpoczęła kontrole. Szczególną uwagę będą 
zwracać na rodzaj zgromadzonego do celów grzewczych paliwa. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku  
do osób odpowiedzialnych stosowane będą sankcje karne wyni-
kające z art. 191 ustawy o odpadach. Za palenie odpadami  
w piecu można otrzymać do 500 złotych mandatu. 

SPRZĄTANIE W OBRĘBIE NIERUCHOMOŚCI 

Straż Miejska rozpoczęła kontrolę nieruchomości pod względem 
ładu i porządku. Na podstawie  art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250, 1920 późniejszymi zmianami) 
oraz uchwały nr XXI/110/16 Rady Miasta Helu.  Wobec właścicie-

li nieruchomości niestosujących się do w/w przepisów prawnych 
Straż Miejska wyciągnie konsekwencje zgodnie z art. 117 kodek-
su wykroczeń. Za niezachowanie czystości w obrębie nierucho-
mości można otrzymać do 500 złotych mandatu. 

NUMERACJA BUDYNKÓW 

Straż Miejska informuje, że odbędą się kontrole odnośnie ozna-
czenia numeracji budynków. Właściciele nieruchomości zabudo-
wanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami wła-
dają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu  
na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządko-
wym. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym obowiązko-

wo umieszcza się także na ogrodzeniu. 
Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika  
z art. 47b Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 
Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu 
skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Ko-
deksu Wykroczeń i podlega karze grzywny do 250 złotych. 
 

FERIE ZIMOWE -  PODSUMOWANIE 

Ferie zimowe jak wszyscy wiedzą to wymarzony czas dla dzieci  
i młodzieży. Tradycyjnie w ich okresie Gmina Miejska Hel zorga-
nizowała w Miejskiej Hali Sportowo - Widowiskowej w Helu cykl 
zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 
W drugim tygodniu ferii dodatkowo przeprowadzone zostały 
turnieje, przygotowano także konkurencje dla  grupy wiekowej 
Z tej formy spędzenia czasu skorzystało bardzo dużo dzieci i mło-
dzieży. 

Każdy z uczestników otrzymał dyplom i drobny upominek,  
a dla najlepszych przygotowane zostały okolicznościowe medale 
i nagrody rzeczowe. 
Zadowolenie uczestników, uśmiech dziecka umacnia w przeko-
naniu, że warto było ponieść trud tych przedsięwzięć podczas 
organizacji ferii zimowych. 
Podsumowując był to bardzo miły czas, spędzony w aktywny 
sposób. 

DRUKI PIT 

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Helu (I piętro, obok sekreta-
riatu) dostępne są formularze zeznania podatkowego PIT. Jed-
nocześnie przypominamy, że poprzez stronę internetową  

www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, możliwe jest składanie dekla-
racji  za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

http://www.portalpodatkowy.mf.gov.pl/

