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Szanowni Mieszkañcy Helu! 
 
 16 listopada 2014 r. odby³y siê wybory, w wyniku których powierzyliœcie mi Pañstwo funkcjê burmistrza Helu.  
1 grudnia, po z³o¿eniu œlubowania podczas sesji Rady Miasta Helu, obj¹³em obowi¹zki i rozpocz¹³em pracê na tym 
zaszczytnym stanowisku. Pierwsze dni to przede wszystkim zapoznanie z aktualnym stanem miasta, kadr¹ kierownicz¹  
i pracownikami Urzêdu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Ale by³y to tak¿e dni podejmowania wa¿nych 
decyzji, zwi¹zanych z funkcjonowaniem miasta, takich jak uchwalenie stawek podatków i op³at lokalnych, uchwalenie taryfy 
za dostawê wody i odbiór œcieków, czy wreszcie uchwalenie bud¿etu miasta na rok 2015. Odby³em tak¿e pierwsze spotkania 
z szefami instytucji wspó³pracuj¹cych z miastem. W tych kwestiach chcia³bym Pañstwu przekazaæ kilka zdañ komentarza. 
 W ramach realizacji programu wyborczego mojego komitetu, podjêliœmy razem z radnymi decyzjê, aby nie podnosiæ 
podatku od nieruchomoœci w zakresie nieruchomoœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Pozosta³e stawki 
podniesione zosta³y jedynie o obowi¹zuj¹cy wskaŸnik inflacji za poprzedni rok. Zdecydowa³em tak¿e, aby nie podwy¿szaæ 
stawek dzier¿awy gruntów przeznaczonych pod tego typu dzia³alnoœæ. W miarê mo¿liwoœci bêdziemy starali siê wspieraæ 
helskich przedsiêbiorców, a pozostawienie podatków na dotychczasowym poziomie to dopiero pocz¹tek tych dzia³añ.  
 Na pocz¹tku kadencji przysz³o nam tak¿e zmierzyæ siê z przed³o¿on¹ jeszcze w paŸdzierniku propozycj¹ Zespo³u 
Zak³adów Obs³ugi Miasta w Helu w zakresie nowych cen za dostawê wody i odbiór œcieków. Zak³ada³a ona obni¿enie stawki 
za dostawê wody o 24 %, przy jednoczesnej podwy¿ce o 22 % ceny odebranych œcieków. Wzrost sumarycznej stawki 
wyniós³ 7%. Uzasadnienie nowych stawek, szczególnie w zakresie podwy¿szenia op³aty za œcieki, wynikaj¹ce  
ze zmniejszenia iloœci zrzucanych œcieków z terenów wojskowych oraz zwiêkszonych kosztów amortyzacji sieci i urz¹dzeñ 
kanalizacyjnych, by³o przekonuj¹ce i spowodowa³o, ¿e zosta³y one zatwierdzone. Chcia³bym podkreœliæ,  
¿e by³a to decyzja w pe³ni œwiadoma i podjêta w poczuciu odpowiedzialnoœci za miasto. Nie mogliœmy jednak zgodziæ  
siê na z³o¿on¹ ad hoc, przez radnych opozycyjnych, propozycjê zmniejszenia skali podwy¿ki do poziomu inflacji, bo jej 
skutkiem by³aby koniecznoœæ przyznania dla ZZOM dodatkowej dotacji z bud¿etu miasta, rekompensuj¹cej obni¿enie 
stawek. To z kolei musia³oby siê odbyæ kosztem innych, wa¿nych zadañ realizowanych przez miasto. Na to nie mogliœmy 
pozwoliæ i dlatego podjêliœmy tak¹, a nie inn¹ decyzjê. Muszê w tym miejscu wyraziæ zdziwienie postaw¹ radnych 
opozycyjnych wobec mnie, którzy po zmianie burmistrza oraz utracie wiêkszoœci w radzie, zupe³nie zmienili sposób 
postrzegania spraw miasta i wnosz¹ o podejmowanie decyzji sprzecznych ze swoimi dotychczasowymi dzia³aniami. Ale có¿, 
jak mówi znane powiedzenie „punkt widzenia zale¿y od punktu siedzenia”. Szkoda, ¿e tak siê dzieje, bo przynajmniej w tych 
sprawach, które s¹ ewidentn¹ kontynuacj¹ dotychczasowych praktyk, wydaje siê, ¿e powinniœmy byæ zgodni.  
 W grudniu uchwalony zosta³ tak¿e bud¿et miasta na 2015 rok. Ze wzglêdu na czas, w jakim przysz³o go nam 
zatwierdzaæ, zosta³ on oparty w ca³oœci na projekcie przygotowanym jeszcze przez poprzedniego burmistrza. Nie oznacza  
to jednak, ¿e w pe³ni akceptujemy wszystkie zapisy i zadania, które zosta³y w nim ujête i z pewnoœci¹ w ci¹gu roku bud¿et 
bêdzie ulega³ zmianom, które umo¿liwi¹ nam realizacjê celów za³o¿onych w programie wyborczym naszego komitetu.  
 W tych pierwszych tygodniach pracy odby³em tak¿e kilka bardzo wa¿nych spotkañ, które mia³y na celu z jednej 
strony charakter zapoznawczy, ale które tak¿e przynios³y konkretne efekty. Wspomnê w tym miejscu tylko o spotkaniu  
z dyrektorem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, który przekaza³ do dyspozycji miasta piêæ kolejnych lokali mieszkalnych, 
obiecuj¹c jednoczeœnie kontynuacjê tych dzia³añ. Ponadto zarówno z dyrektorem WAM, jak i dyrektorem Agencji Mienia 
Wojskowego rozmawia³em o pozyskaniu na rzecz miasta innych nieruchomoœci, dziêki którym moglibyœmy zaspokoiæ 
potrzeby miasta w zakresie lokali socjalnych dla osób, którym na podstawie wyroków s¹dowych miasto zobowi¹zane jest taki 
lokal zapewniæ. 
 Chcia³bym przypomnieæ restauratorom, którzy planuj¹ otworzyæ zadaszone ogródki gastronomiczne, o koniecznoœci 
zg³oszenia tymczasowej zabudowy do Wydzia³u Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pucku, w terminie co najmniej  
31 dni przed rozpoczêciem budowy. Osoby, które chcia³aby posiadaæ ogródek gastronomiczny przed lokalem 
gastronomicznym, powinny z³o¿yæ podanie w Urzêdzie Miasta Helu. 
 To tylko kilka najwa¿niejszych spraw, które od pocz¹tku kadencji by³o przedmiotem dzia³añ moich i radnych.  
Aby sukcesywnie je Pañstwu przybli¿aæ podj¹³em decyzjê o wznowieniu wydawania biuletynu informacyjnego,  
by to co dzieje siê w mieœcie dociera³o do jak najwiêkszej liczby mieszkañców.  Bêdzie siê on ukazywa³ raz w miesi¹cu  
i s¹dzê, ¿e dziêki temu bêd¹ Pañstwo na bie¿¹co mogli œledziæ najwa¿niejsze sprawy dziej¹ce siê w Helu. Bardzo proszê  
o przekazywanie wszelkich sugestii i potrzeb,  zwi¹zanych z zawartoœci¹ biuletynu, tak, by jak w jak najwiêkszym stopniu 
spe³nia³ on Pañstwa oczekiwania.  
 

         Dr Klemens Adam Kohnke 
                                                                       burmistrz Helu 
  

 
 
 



STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 
 

Do koñca lutego mo¿na, w sekretariacie Urzêdu Miasta Helu, sk³adaæ wnioski o przyznanie stypendium 
za wyniki w nauce, za I pó³rocze roku szkolnego 2014/2015. Wnioski stypendialne rozpatrywane s¹ zgodnie  
z uchwa³¹ Nr XXIV/140/12 Rady Miasta Helu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu przyznawania 
stypendium za wyniki w nauce. Komisja Stypendialna rozpatruje z³o¿one wnioski do 10 marca i pisemnie 
zawiadamia wnioskodawcê o swojej decyzji. Stypendia za wyniki w nauce przyznawane s¹ uczniom:  
Szko³y Podstawowej w Helu (klasy 4-6, œrednia ocen min. 5,30), szkó³ gimnazjalnych (œrednia ocen min. 5,00), 
szkó³ ponadgimnazjalnych (œrednia ocen min. 4,80) i studentom (œrednia ocen min. 4,50). 

 

sala gimnastyczna 

L.p. ZADANIE 
ETAP 

WYKONANIA 
ZADANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

ZADANIA 

1. Zamurowanie istniej¹cych okien sali na 2 poziomach zrealizowane ------------------ 

2. 
Pozostawienie obustronnie najwy¿szych rzêdów i zastosowanie naœwietli 
zabezpieczonych siatkami powlekanymi przed uderzeniami pi³ek sportowych 

------------------- kwiecieñ 2015 

3. Demonta¿ starej pod³ogi sportowej zrealizowane ------------------ 

4. Wymianê pod³ogi sportowej oraz wzmocnienie konstrukcji noœnej pod³ogi ------------------- kwiecieñ 2015 

5. Zwiêkszenie wydajnoœci wentylacji grawitacyjnej pod pod³og¹ (wywiew) zrealizowane ------------------ 

6. Zwiêkszenie wydajnoœci wentylacji grawitacyjnej pod pod³og¹ (nawiew) ------------------- marzec 2015 

7. Oczyszczenie i dezynfekcja przestrzeni pod stropem pod³ogi zrealizowane ------------------ 

zaplecze sali gimnastycznej 
8. Przebudowa zaplecza zrealizowane ------------------ 

9. 
Postawienie œcianek dzia³owych gruboœci 12 cm z ceg³y ceramicznej co ma 
spowodowaæ wydzielenie nowego korytarza oraz wyjœcia komunikacyjnego 
na zewn¹trz budynku 

zrealizowane ------------------ 

  

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH – SALA GIMNASTYCZNA  
 

3 paŸdziernika 2014 roku podpisano umowê z Firm¹ Budowlan¹ Kompleks, na wykonanie robót 
budowlanych w ramach projektu pn.: „Sport, rekreacja i kultura dla ka¿dego – remont sali gimnastycznej wraz  
z zapleczem” w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Helu, znajduj¹cej siê przy ul. Szkolnej, dofinansowanego  
ze œrodków Programu Operacyjnego Zrównowa¿ony Rozwój Sektora Rybo³ówstwa i Nabrze¿nych Obszarów 
Rybackich 2007-2013. 
 

Ogólna kwota dofinansowania wynosi: 441.740,00 z³ (brutto). 
 

Inwestycja jest w trakcie realizowania poni¿szych zdañ: 

ZAPROSZENIE PARTNERÓW DO KARTY TURYSTY KASZUBY PÓ£NOCNE 2015 
 

W ubieg³ym roku wprowadzono po raz pierwszy w ca³ym naszym subregionie wspóln¹ ofertê bran¿y 
turystycznej, tj. Kartê Turysty Kaszuby Pó³nocne. We wspó³pracy z 40 partnerami uda³o siê przed³o¿yæ turyœcie 
krajowemu i zagranicznemu atrakcyjn¹ ofertê turystyczn¹, zachêcaj¹c¹ do d³u¿szego pobytu u nas i do wielu 
aktywnoœci na Nordzie. Karta Turysty w 2014 roku oferowa³a ponad 50 zni¿ek na gastronomiê, noclegi, atrakcje, 
muzea, SPA, kursy wind- i kitesurfingowe, korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych, jazdy konne, 
pami¹tki, warsztaty artystyczne i inne us³ugi. Informacja o projekcie pojawi³a siê w mediach o zasiêgu 
regionalnym i krajowym, w prasie oraz na kilkunastu stronach internetowych. Rozdystrybuowano ³¹cznie  
696 szt. kart.  

W tym roku zamierzamy kontynuowaæ projekt Karty Turysty, dlatego zapraszamy i zachêcamy obecnych 
Partnerów Karty Turysty oraz podmioty dzia³aj¹ce w obszarze hotelarstwa, gastronomii, us³ug turystycznych do 
udzia³u w kolejnej edycji Karty. W tym celu nale¿y z³o¿yæ wype³nion¹ deklaracjê drog¹ elektroniczn¹ na adres: 
biuro@kaszubypolnocne.pl lub pocztow¹ na adres: Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Pó³nocne” Lokalna 
Organizacja Turystyczna, Plac Wolnoœci 2, 84-100 Puck do dnia 08.02.2015 roku. 

Zakoñczenie projektu: 30 kwietnia 2015 roku. 



WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - BULWAR 
 

8 sierpnia 2014 roku zosta³a podpisana umowa z firm¹ Roboty Ogólnobudowlane „ARMED”  
na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie bulwaru nadmorskiego w Helu 
– I etap”, dofinansowanego ze œrodków Programu Operacyjnego Zrównowa¿ony Rozwój Sektora 
Rybo³ówstwa i Nabrze¿nych Obszarów Rybackich 2007 - 2013. 
 
Ogólna kwota projektu wynosi: 1 845 000,00 z³ (brutto). 
 
Og³oszona inwestycja jest w trakcie realizowania poni¿szych zdañ: 
 

L.p. ZADANIE 
ETAP 

WYKONANI
A ZADANIA 

TERMIN 
WYKONANIA 

ZADANIA 
1. u³o¿enie posadzki bulwaru z p³yt w kolorze piaskowca zrealizowane ------------------- 
2. nasadzenie elementów roœlinnych: sosny, kosodrzewina i trawy morskie ----------------- kwiecieñ 2015 

3. 
zbudowanie placu zabaw z syntetycznej miêkkiej nawierzchni z kilkoma 
zabawkami 

----------------- kwiecieñ 2015 

4. 
umiejscowienie w posadzce fontanny zbudowanej z systemu dysz i sterownikiem 
ze zmiennym strumieniem wody 

zrealizowane ------------------- 

5. zamontowanie ³awek i œmietników zrealizowane ------------------- 

6. 
ob³o¿nie p³ytami kompozytowymi o powierzchni rowkowanej, które bêd¹ 
oderwane o kilkanaœcie cm od posadzki, istniej¹cego betonowego muru od strony 
promenady  

zrealizowane ------------------- 

7. wkomponowanie w falochronach przejœcia na pla¿ê ----------------- kwiecieñ 2015 

8. 
wykonanie schodów m.in. do trybun, z których bêdzie mo¿na podziwiaæ widoki 
na morze 

----------------- kwiecieñ 2015 

9. 
po obu stronach schodów oraz na d³ugoœci falochronu rozmieszczone bêd¹ 
kwietniki z trawami morskimi 

----------------- kwiecieñ 2015 

 

Zakoñczenie projektu: 30 kwietnia 2015 roku. 

Dotychczasowa praca radnych kadencji 2010-20104 koncentrowa³a siê na dzia³alnoœci  
w trzech komisjach sta³ych tj.: Komisji Rewizyjnej, Gospodarczej i Spo³ecznej. Rada kadencji 2014-2018 
bior¹c pod uwagê priorytety nowej strategii, powo³a³a czwart¹ komisjê sta³¹ zajmuj¹c¹ siê kultur¹, turystyk¹  
i sportem. Uznaliœmy, ¿e Hel jako miasto niejako „skazane” na turystykê winno szczególnie promowaæ 
produkty turystyczne wp³ywaj¹ce na atrakcyjnoœæ naszej miejscowoœci, a tym samym zwiêkszaj¹ce dochody. 

Do tej komisji bêdzie mo¿na kierowaæ wnioski tematyczne oraz propozycje zmian w obs³udze ruchu 
turystycznego, imprez kulturalnych i sportowych. 

Powo³anie nowej komisji paradoksalnie nie zwiêkszy kosztów utrzymania Rady Miasta, gdy¿ radny 
pracowaæ bêdzie w wybranej przez siebie komisji, a nie w kilku, jak bywa³o w poprzednich kadencjach. 

Kolejnym novum grudniowych sesji, to propozycja pracy radnych na w³asnych laptopach,  
co równie¿ odci¹¿y bud¿et Rady Miasta, gdy¿ dostêp do wi-fi jest bezp³atny. Ponadto zaoszczêdzimy  
na kilogramach papieru, tuszach i zu¿ywaj¹cych siê drukarkach.  

       mgr in¿. Arnold Antkowski 
przewodnicz¹cy Rady Miasta Helu 

Z PRAC RADY MIASTA HELU 

FERIE ZIMOWE 
 

Ferie zimowe w woj. pomorskim zaczynaj¹ siê w tym roku 2 lutego i trwaj¹ do 13 lutego. Burmistrz Helu 
zaprosi³ do wspó³pracy przy ich organizacji kilka instytucji. Wspólnie przygotowaliœmy ofertê dla dzieci 
wypoczywaj¹cych podczas ferii zimowych w Helu. Szczegó³owy plan zajêæ dostêpny bêdzie na stronie 
internetowej www.goHel.pl, na Facebook’u oraz na plakatach. 
 Zachêcamy do udzia³u w zajêciach, tym bardziej, ¿e udzia³ jest bezp³atny. 



HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU MIASTA HELU W LUTYM 2015 ROKU 

Wywozem odpadów z terenu Helu zajmuje siê Konsorcjum EKO-HEL Sp. z o.o., ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel  
i ELWOZ Sp. z o.o., ul. S³upska 2, 83-340 Sierakowice. 

Op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Helu: 
 

DLA MIESZKAÑCÓW 

Je¿eli odpady komunalne s¹ zbierane i odbierane 
w sposób nieselektywny ustala siê wy¿sz¹ stawkê 

23,00 z³ 
za ka¿dego mieszkañca miesiêcznie 

Je¿eli odpady komunalne s¹ zbierane i odbierane 
w sposób selektywny 

11,50 z³ 
za ka¿dego mieszkañca miesiêcznie 

DLA PROWADZ¥CYCH DZIALALNOŒÆ GOSPODARCZ¥ 

Je¿eli odpady komunalne s¹ zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala siê wy¿sz¹ stawkê: 

za ka¿dy pojemnik o pojemnoœci 110 – 120 litrów 34,00 z³ 
za ka¿dy pojemnik o pojemnoœci 240 litrów 68,00 z³ 
za ka¿dy pojemnik o pojemnoœci 1100 litrów 240,00 z³ 

Je¿eli odpady komunalne s¹ zbierane i odbierane w sposób selektywny: 

za ka¿dy pojemnik o pojemnoœci 110 – 120 litrów 17,00 z³ 
za ka¿dy pojemnik o pojemnoœci 240 litrów 34,00 z³ 
za ka¿dy pojemnik o pojemnoœci 1100 litrów 120,00 z³ 

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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