
 Szanowni Państwo! 

 Przed nami szczyt sezonu turystycznego, ale już teraz, 

szczególnie w weekendy, obserwujemy coraz liczniejsze odwie-

dziny turystów jednodniowych. W mieście trwają działania i pra-

ce przygotowujące do jak najlepszego przyjęcia gości, także wie-

lu przedsiębiorców rozpoczęło już swoją sezonową działalność.  

Tu warto zwrócić uwagę na ciągle zbyt małą liczbę miejsc nocle-

gowych, dzięki którym turyści mogliby zatrzymać się w Helu  

na dłużej. Mam jednak głębokie przekonanie, że planowane  

w tym zakresie inwestycje, związane z budową hoteli, a także 

ciągle aktywne działania mieszkańców spowodują, że w najbliż-

szych latach sytuacja ta diametralnie się zmieni i Hel przestanie 

być kojarzony głównie z turystyką jednego dnia.  

 W związku z dużą liczbą turystów na trasy wyjechały  

melexy, dowożące zainteresowanych tą formą transportu  

do helskich atrakcji. Chciałbym zaapelować do właścicieli tych 

pojazdów i ich kierowców o odpowiedzialność, kulturę osobistą  

i zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa, związanych z po-

ruszaniem się po drogach. To bardzo ważne, ponieważ duża ilość 

tych pojazdów, a co za tym idzie ich widoczność, tworzy wizeru-

nek Helu, a wszystkim nam chyba zależy by był on jak najbardziej 

pozytywny.  

 Co jakiś czas w naszym mieście pojawiają się i dochodzą 

też do naszych uszu różnego rodzaju „sensacje”, mające związek 

z funkcjonowaniem miasta. Bardzo często oparte są na plotkach, 

domysłach, zawierają informacje nieprawdziwe lub przekłama-

ne. Oczywiście zachęcam do zasięgania informacji w tych spra-

wach bezpośrednio w Urzędzie Miasta, gdzie można otrzymać  

je bezpośrednio u źródła. Aby ułatwić i udogodnić Państwu uzy-

skiwanie informacji, wyjaśnień czy wątpliwości, na portalu  

 

Facebook utworzona została grupa pn. „Zadaj pytanie burmi-

strzowi Helu”. Zachęcam wszystkich chętnych do dołączenia  

do grupy, zapoznania się z jej regulaminem i oczywiście do zada-

wania pytań. Gwarantuję, że dołożę wszelkich starań, aby odpo-

wiedzi na pytania były wyczerpujące i zgodne z prawdą oraz sta-

nem faktycznym.  

 Chciałbym przekazać Państwu informację, która jak sądzę 

ucieszy wszystkich dokonujących zakupów w sklepach interneto-

wych. Wydzierżawiony został niewielki fragment terenu gminne-

go przy ul. Komandorskiej z przeznaczeniem pod instalację tzw. 

paczkomatu. To bardzo dogodna forma odbioru przesyłek  

i jak sądzę wielu mieszkańców chętnie z niej będzie korzystało.  

 Na zakończenie chciałbym zachęcić do udziału w wyda-

rzeniu, które będzie miało miejsce 5 maja w Miejskiej Hali Spor-

towo - Widowiskowej, tj. Tanecznej Majówki ze Studiem Sztuki 

„Da Capo al Fine”. Szczegóły dotyczące tej imprezy znajdziecie 

Państwo wewnątrz tego numeru biuletynu, a także na plakatach 

i stronach internetowych. Chcę jednak osobiście Państwa zapro-

sić na ten koncert, który miałem okazję obejrzeć już wcześniej. 

Myślę, że będzie on niezapomnianym przeżyciem i warto skorzy-

stać z jedynej i niepowtarzalnej okazji zobaczenia go w Helu. 

 

     Burmistrz Helu 

      Dr Klemens Adam Kohnke 

         

1 maja Święto Pracy 19 maja Noc Muzeów 

1 maja Rajd Rowerowy Bursztynowego Różańca 22 maja Imieniny Topoli Heleny 

1-3 maja 

Wykłady z prezentacją multimedialną  

pt.: „Dyplomacja polska po odzyskaniu nie-

podległości w 1918 roku (kulisy)” 

24 maja 

1 czerwca 

Sesja Rady Miasta 

Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 

2 maja Dzień Polaków i Polonii za Granicą 1 czerwca SięZgramy 

3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja 2 czerwca SięPrzyda 

4 maja Dzień Strażaka 23 czerwca Noc Świętojańska 

5 maja Taneczna Majówka z „Da Capo al Fine” 28 czerwca Sesja Rady Miasta 

8 maja Narodowy Dzień Zwycięstwa 29 czerwca Święto Miasta 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOK’U 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH: 

Burmistrz Helu zaprasza do udziału w: 

Drugim nieograniczonym przetargu ust-

nym na sprzedaż nieruchomości grunto-

wej położonej w Helu, przy ulicy  

Kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego  

z przeznaczeniem pod funkcję usługowo-

mieszkaniową. 

• Działka ozn. geod. nr 199/4,  

     o pow. 1671 m2 

Cena wywoławcza: 900 000,00 zł 

Warunkiem przystąpienia do przetargu 

jest wniesienie wadium w wysokości  

100 000,00 zł, które należy  wpłacić naj-

później do 11 czerwca 2018 roku na ra-

chunek Gminy Miejskiej Hel. 

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej: www.bip.hel.eu 

Grupa: Zadaj Pytanie Burmistrzowi Helu 



Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić Twoją tożsa-

mość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który 

mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. Dodatkowo, z dowodem 

możesz podróżować bez paszportu między innymi do krajów Unii Euro-

pejskiej.  

Kto musi, a kto może mieć dowód osobisty? 
Dowód osobisty musi mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka  

w Polsce. Dowód może mieć również osoba, która nie ukończyła jeszcze 

18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których 

nie jest wymagany paszport). 

Jak długo ważny jest dowód osobisty wydany po 1.03.2015 r.? 

• 10 lat od wydania — dla wszystkich od 5 roku życia, 

• 5 lat od wydania — dla dzieci, które mają mniej niż 5 lat. 

 
Jaki jest wzór dowodu? 
Dla dowodów wydawanych do 28.02.2015 

Dla dowodów wydanych od 01.03.2015: 

Jakie dane zawiera dowód osobisty? 

Do czego potrzebny jest dowód osobisty? 

• Potwierdza Twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje 

dane osobowe w banku lub urzędzie). 

• Potwierdza Twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą), 

pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów                      

Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Wydany przed 1.03.2015 roku: 
• imię lub imiona i nazwisko, 
• nazwisko rodowe, 

• imiona twoich rodziców, 

• datę i miejsce urodzenia, 

• płeć, 

• wzrost w centymetrach, 

• kolor oczu, 

• zdjęcie, 

• wzór podpisu, 

• adres zameldowania 

• numer PESEL. 

• seria i numer dowodu osobi-
stego, 

• data wydania dowodu, 

• data ważności, 

• kto wydał dowód osobisty. 

Wydany po 1.03.2015 roku: 
• imię lub imiona i nazwisko, 
• nazwisko rodowe, 

• imiona twoich rodziców, 

• datę i miejsce urodzenia, 

• płeć, 

• zdjęcie, 

• numer PESEL, 

• obywatelstwo, 

• seria i numer dowodu osobistego, 

• data wydania dowodu, 

• data ważności, 

• kto wydał dowód osobisty. 

DOWÓD OSOBISTY - SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ 

Wydanie dowodu 

osobistego oraz jego 

wymiana  

są bezpłatne. 

OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI DS. PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

Udostępnia się od 25 kwietnia do 11 maja 2018 roku do pu-

blicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Helu  

w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe. 

Udostępnienie projektu uchwały ma na celu składanie uwag 

oraz propozycji zmian do powyższego projektu uchwały. 

 

Zawiadomienie umieszcza się: 

- w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel, 

pok. 108; 

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Helu, ul. Wiejska 50,  

84-150 Hel – tablica ogłoszeń wewnątrz i na zewnątrz Urzędu 

Miasta Helu; 

- na stronie internetowej Urzędu miasta Helu pod adresem: 

www.gohel.pl 

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Helu, 

pod adresem www.bip.hel.eu. 

Uwagi do projektu można składać w terminie do 11 maja 2018 

roku, do godz. 15:30, w jeden z poniższych sposobów: 

- w sekretariacie Urzędu Miasta Helu na piśmie; 

- na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Helu  

na ePUAP;  

- pocztą elektroniczną na adres: radamiastahelu@gohel.pl. 

 

 

    Przewodnicząca komisji 

        /-/ Barbara Pieszak 

http://www.gohel.pl/
http://www.bip.hel.eu/
mailto:radamiastahelu@gohel.pl

