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Drodzy Mieszkañcy! 
 

W tym roku wiosna zawita³a do nas wczeœniej ni¿ w latach poprzednich. Mamy wszyscy wiêcej czasu  
na przygotowanie siê do sezonu letniego, ju¿ dziœ mo¿emy zacz¹æ dbaæ o nasze otoczenie i jego estetykê. Jestem 
pe³en podziwu dla wspólnot mieszkaniowych, które po gospodarsku zarz¹dzaj¹ swoimi terenami, dla w³aœcicieli 
nieruchomoœci, którzy upiêkszaj¹ swoje posesje, ale ka¿dy z nas widzi, ¿e jeszcze du¿o jest do zrobienia.  
Bardzo proszê wszystkich w³aœcicieli psów o niewypuszczanie swoich pupilów bez opieki i wyprowadzanie  
ich poza tereny œcis³ej zabudowy. Je¿eli wspólnie zadbamy o wizerunek naszego miasta, na pewno prze³o¿y  
siê to na jakoœæ sezonu letniego. W nastêpnym numerze biuletynu przedstawimy harmonogram imprez  
i przedsiêwziêæ jakie Urz¹d bêdzie realizowa³ w najbli¿szych miesi¹cach.  
 
Szanowni Pañstwo! 
 

Chcia³bym zwróciæ Pañstwa uwagê na realizowane obecnie przez Fundacjê Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego 
przedsiêwziêcie pn. „Rewitalizacja szaty roœlinnej i wydmowej siedlisk przyrodniczych Cypla Helskiego”.  
Mimo kontrowersji, które pojawi³y siê po rozpoczêciu projektu, jestem przekonany, ¿e przyniesie on bardzo 
pozytywny efekt i zyskamy kolejn¹, niezwyk³¹ atrakcjê w naszym mieœcie. Zachêcam, aby korzystaj¹c  
z piêknej pogody, udali siê Pañstwo na spacer po cyplu, by móc obserwowaæ na bie¿¹co zachodz¹ce  
na tym terenie zmiany. Ju¿ dziœ wywieziono z tego obszaru ogromne iloœci œmieci, usuniêto obcy glebowy 
substrat, chwasty oraz obce temu siedlisku gatunki. Oczyszczone powierzchnie zostan¹ obsadzone gatunkami 
traw wydmowych, tj. wydmuchrzycy piaskowej oraz piaskownicy zwyczajnej. Usuniêty zostanie te¿ nawieziony  
w ubieg³ych latach w celu utwardzenia dróg ¿u¿el, w tym tak¿e ten z g³ównego wejœcia na pla¿ê cyplow¹, 
szczególnie uci¹¿liwy dla osób korzystaj¹cych z k¹pieliska. Wszystkim zaœ, którzy ci¹gle maj¹ w¹tpliwoœci  
co do zasadnoœci realizacji tego przedsiêwziêcia radzê poczekaæ do jego zakoñczenia i dopiero na podstawie 
efektu koñcowego dokonaæ finalnej oceny. Chcê tak¿e poinformowaæ, ¿e w najbli¿szym czasie planowane  
jest spotkanie burmistrza i radnych z osobami odpowiedzialnymi za realizacjê projektu po stronie FRUG, maj¹ce  
na celu szczegó³ow¹ prezentacjê za³o¿eñ projektu, planowanych efektów oraz aktualnego postêpu  
i zaawansowania prac. Uzyskane informacje udostêpnimy w kolejnym biuletynie oraz na miejskiej stronie 
internetowej. 

Miros³aw W¹do³owski 
Burmistrz Helu 

INFORMACJA DOTYCZ¥CA OP£ATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 

W³aœciciele nieruchomoœci, którzy z³o¿yli deklaracje o wysokoœci op³aty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, s¹ zobowi¹zani do wnoszenia op³at za miesi¹c poprzedni do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca,  
w wysokoœci która wynika ze z³o¿onej deklaracji. Urz¹d Miasta Helu nie wysy³a do w³aœcicieli nieruchomoœci 
ponownej informacji o wysokoœci op³aty. Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta Helu w pok. 104, 
nr tel. 58 6777249. 
Dziêkujemy za terminowe uiszczanie op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Z okazji Dnia Kobiet sk³adamy wszystkim Paniom  
najserdeczniejsze ¿yczenia, wszelkiej pomyœlnoœci, 

radoœci oraz spe³nienia najskrytszych marzeñ. 
¯yczymy, ¿eby szczêœcie towarzyszy³o Wam nie tylko w tym piêknym dniu,  

ale przez ca³y rok, a ka¿dy kolejny dzieñ by³ Waszym œwiêtem. 
  

      Burmistrz Helu                                Przewodnicz¹cy Rady Miasta Helu 
Miros³aw W¹do³owski                                        Marek Chroñ 
 

 

 



INFORMACJA NA TEMAT PRZEDSIÊWZIÊÆ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014 

„Remont zewnêtrznej sieci ppo¿. w Porcie Rybackim Hel”, finansowany ze œrodków Programu 
Operacyjnego Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 

 

Zamierzona operacja dotyczyæ ma remontu istniej¹cej sieci zewnêtrznych hydrantów przeciwpo¿arowych 
zlokalizowanych na drogach po¿arowych w Porcie Rybackim Hel. Operacja polegaæ bêdzie na wymianie 
 8 istniej¹cych zdegradowanych hydrantów na nowe oraz wykonaniu przy³¹czy. Realizacja inwestycji poprawi 
warunki bezpieczeñstwa i higieny pracy w Porcie Rybackim. Specyfikacja kosztów realizacji operacji  
– 76.017,69 z³ 

„Modernizacja oœwietlenia czêœci wschodniej Portu Rybackiego w Helu”, finansowana ze œrodków 
Programu Operacyjnego Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 

 

Planowana operacja dotyczyæ ma modernizacji oœwietlenia wschodniego obszaru Portu Rybackiego, na które 
sk³ada siê oœwietlenie Falochronu Po³udniowego oraz Nabrze¿y Wyposa¿eniowego i Wy³adunkowego,  
a tak¿e Pirsu Kaszubskiego. Operacja polegaæ bêdzie na wymianie 41 opraw oœwietleniowych na nowe. Oprawy 
zostan¹ zamontowane na istniej¹cych s³upach oœwietleniowych. Dodatkowo w ramach operacji przewiduje  
siê zakup i monta¿ dodatkowej kamery obrotowej oraz w³¹czenie jej do istniej¹cego ca³odobowego systemu 
monitoringu funkcjonuj¹cego na terenie Portu Rybackiego. Potrzeba uzupe³nienia systemu wynika z ca³kowitej 
zmiany warunków zabudowy w tym obszarze portu. Nowa kamera objê³aby zasiêgiem Nabrze¿e Remontowe  
i Falochron Po³udniowy. Nabrze¿e Falochronu Po³udniowego jest jednym z dwóch miejsc roz³adunku kutrów  
i jedynym przy którym mog¹ cumowaæ kutry o d³ugoœci powy¿ej 24 metrów. Specyfikacja kosztów realizacji 
operacji:  
– wymiana opraw oœwietleniowych – 100.103,55 z³; 
– kamera obrotowa – 59.901,00 z³. 
 

Zagospodarowanie bulwaru nadmorskiego w Helu - I etap 
 

Planuje siê u³o¿enie posadzki bulwaru z p³yt formatu 50x100 cm w kolorze piaskowca. Poœrodku promenady 
znajdowaæ siê bêdzie  pasmo „active”, które zawieraæ bêdzie bogat¹ ofertê rozrywki i relaksu. Ca³oœæ bêdzie mia³a 
charakter ogrodu z roœlinami nadmorskimi (sosny i trawy morskie). Pasma zieleni przeciête bêd¹ pomostami 
drewnianymi (charakter molo) oraz pasmami posadzki kamienia o zmiennym formacie i u³o¿eniu (10x100 cm  
i 50x100 cm). Ponadto wykonany zostanie plac zabaw z syntetycznej miêkkiej nawierzchni z kilkoma zabawkami 
oraz fontanna – w posadzce rozmieszczony zostanie system dysz i sterowania ze zmiennym strumieniem wody. 
Dodatkowo przewidziano monta¿ ³awek i œmietników. Istniej¹cy betonowy mur od strony promenady ob³o¿ony 
bêdzie drewnem. Pogrubienie konstrukcji falochronu o elementy stalowo – drewniane umo¿liwi wkomponowanie  
w jego œcianê d³ugich ³awek dla spaceruj¹cych i dyskretne ukrycie koszy na odpady. W falochron zostan¹ 
wbudowane przejœcia na pla¿ê o d³ugoœci ok. 4 metrów. Schody s³u¿yæ bêd¹ równie¿ za trybuny, z których mo¿na 
bêdzie podziwiaæ widok na morze. Obie strony schodów zostan¹ oddzielone kwietnikami. Na ca³ej d³ugoœci 
falochronu rozmieszczone bêd¹ kwietniki z traw¹ morsk¹. Dziêki zagospodarowaniu promenady mo¿liwe bêdzie 
stworzenie alternatywnych form spêdzania wolnego czasu zarówno dla mieszkañców jak i turystów.  
Szacunkowy koszt realizacji – 1.661.521,00 z³. Na ten projekt pozyskano 1.000.000,00 z³ w ramach 
Pó³nocnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i Programu Operacyjnego PO Ryby 2007 – 2013.  
Rozpoczêcie realizacji planowane jest we wrzeœniu 2014 r. 



Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy ZSO w Helu 

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa istniej¹cej sali gimnastycznej, stanowi¹cej czêœæ obiektu 
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Helu. Ze wzglêdu na stan techniczny sala jest od kilkunastu lat wy³¹czona  
z u¿ytkowania. Zajêcia wychowania fizycznego dla uczniów ZSO, a tak¿e zajêcia sportowe pozalekcyjne odbywaj¹ 
siê w miejskiej hali sportowo – widowiskowej. Wzrost liczby obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizycznego, a tak¿e 
du¿e zainteresowanie wykorzystaniem hali powoduj¹, ¿e jest ona na dzieñ dzisiejszy wykorzystana w sposób 
maksymalny. Jest to szczególnie uci¹¿liwe dla najm³odszych dzieci zarówno je¿eli chodzi o zajêcia szkolne,  
jak i dodatkowe zajêcia pozalekcyjne. Tak¿e dla osób starszych dostêp do obiektów sportowych jest mocno 
ograniczony. Operacja jest skierowana w³aœnie do tych grup spo³ecznych, które dziêki realizacji operacji uzyskaj¹ 
³atwiejszy, niekrêpuj¹cy dostêp do infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. W wyremontowanej sali planowane  
jest tak¿e organizowanie imprez kulturalnych. Obiekt ma funkcjonowaæ przez ca³y rok, zarówno dla mieszkañców, 
jak i turystów odwiedzaj¹cych nasze miasto, daj¹c mo¿liwoœæ spêdzenia wolnego czasu, szczególnie w dniach 
niesprzyjaj¹cej pogody.  
W zakres operacji wchodzi wykonanie robót budowlanych (prace rozbiórkowe wewnêtrzne i zewnêtrzne, 
wykonanie pod³ogi i posadzki, roboty murowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie, ocieplenie 
budynku, roboty dekarskie, instalacje sanitarne, elektryczne i centralnego ogrzewania oraz wentylacji) w wyniku 
których zaadaptowane, wyremontowane lub przebudowane zostan¹ pomieszczenia sali gimnastycznej (180,5 m

2
) 

i zaplecza (104,8 m2). Zaplanowany jest tak¿e zakup wyposa¿enia sali w sprzêt sportowy i nag³oœnieniowy. 
£¹cznie koszt inwestycji – 932.965,81 z³. 
Rozpoczêcie prac zaplanowano od wrzeœnia br. Na dofinansowanie realizacji inwestycji zostanie z³o¿ony wniosek 
do Pó³nocnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. 

INFORMACJA NA TEMAT PRZEDSIÊWZIÊÆ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014 

KALENDARZ ORGANIZACYJNY ZSO W HELU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 - II SEMESTR 
 

NAZWA PRZEDSIÊZWIÊCIA DATA 
DODATKOWA 
INFORMACJA 

Konsultacje z nauczycielami SP, G i LO 11 marca 2014 r.  

Sprawdzian po VI klasie SP 1 kwietnia 2014 r. Uczniowie SP VI klasy 

Dodatkowy dzieñ wolny od zajêæ dydaktycznych 1 kwietnia 2014 r. Uczniowie SP 

Rekolekcje wielkopostne 7-9 kwietnia 2014 r.  

Konsultacje z nauczycielami SP, G i LO 15 kwietnia 2014 r.  

Wiosenna przerwa œwi¹teczna 17-22 kwietnia 2014 r.  

Egzamin gimnazjalny po III klasie 23-25 kwietnia 2014 r. 
Uczniowie Gimnazjum  
III klasy 

Dodatkowy dzieñ wolny od zajêæ dydaktycznych 23-25 kwietnia 2014 r. Uczniowie Gimnazjum 

Dodatkowy dzieñ wolny od zajêæ dydaktycznych 2 maja 2014 r. Uczniowie ZSO 

Egzamin maturalny 6-7 maja 2014 r. Uczniowie LO 

Dodatkowy dzieñ wolny od zajêæ dydaktycznych 6-7 maja 2014 r. Uczniowie LO 

Propozycja ocen za II semestr do 19 maja 2014 r.  

Zebrania z rodzicami informuj¹ce o propozycjach 
ocen koñcoworocznych oraz o ocenie z zachowania 

20-21 maja 2014 r.  

Bal Gimnazjalny 12 czerwca 2014 r.  

Wystawianie ocen za II semestr 17 czerwca 2014 r.  

Dodatkowy dzieñ wolny od zajêæ dydaktycznych 20 czerwca 2014 r. Uczniowie ZSO 

Zakoñczenie roku szkolnego 2013/2014 27 czerwca 2014 r.  

Egzaminy poprawkowe 25-29 sierpnia 2014 r.  

 
W dodatkowe dni wolne od zajêæ dydaktycznych w ZSO Hel organizowane s¹ zajêcia opiekuñczo – wychowawcze 
w œwietlicy szkolnej, w godzinach 8.00 – 16.00. 

Remont ulicy Ba³tyckiej 
 

Planowany jest remont ulicy Ba³tyckiej, który obejmowaæ ma u³o¿enie na d³ugoœci oko³o 100 metrów 
i szerokoœci 6 metrów nowego dywanika z masy asfaltowej oraz wykonanie nowego chodnika przyleg³ego do ulicy. 
Szacunkowy koszt remontu wynosi 60.000,00 z³. 



HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU MIASTA HELU W MARCU 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 29 30 31

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 sb nd pn

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 29 30 31

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 sb nd pn

Ba³tycka 2, 7, Leœna 1, 2, 9, 11, 13, 14, 16 X X
Dworcowa, Boczna, Szkolna, Sikorskiego 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 29 30 31

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 sb nd pn

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 29 30 31

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 sb nd pn

Papier, wielomateria³owe, metal X

Odpady zielone X

Szk³o 

Tworzywa sztuczne

X

POSESJE NIEZAMIESZKA£E

ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

X

POSESJE ZAMIESZKA£E                           

(wywóz 2 razy w miesi¹cu)

POSESJE ZAMIESZKA£E                               

(wywóz 2 razy w tygodniu)

Wiejska - gospodarstwa indywidualne oraz 

budynki do 4 lokali 

DECYZJA UMARZAJ¥CA POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE  
– KARY ADMINISTRACYJNEJ DLA GMINY MIEJSKIEJ HEL 

 

W ubieg³ym roku informowa³em Pañstwa o wszczêciu przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Œrodowiska w Gdañsku (PWIOŒ) postêpowania administracyjnego w sprawie wymierzenia Gminie Miejskiej Hel 
kary z tytu³u niezorganizowania przetargu na odbiór odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci. 
Przypomnê, ¿e na podstawie posiadanych opinii prawnych, powierzy³em œwiadczenie tej us³ugi bezprzetargowo 
Zespo³owi Zak³adów Obs³ugi Miasta w Helu, zak³adowi bud¿etowemu miasta. Jednym z g³ównych argumentów, 
aczkolwiek nie jedynym, podnoszonych przez prawników by³o kwestionowanie zgodnoœci z Konstytucj¹ RP 
przepisu ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach nakazuj¹cego wójtom, burmistrzom  
lub prezydentom zorganizowanie przetargu na odbiór odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci. 
PWIOŒ nie uzna³ jednak moich argumentów i wyda³ decyzjê nak³adaj¹c¹ na Gminê Miejsk¹ Hel karê 
administracyjn¹. Od decyzji tej zosta³o wniesione odwo³anie, które pozytywnie rozpatrzy³ G³ówny Inspektor 
Ochrony Œrodowiska, uchylaj¹c decyzjê organu I instancji i przekaza³ sprawê temu organowi do ponownego 
rozpatrzenia. W dniu 28 listopada 2013 r. Trybuna³ Konstytucyjny rozstrzygn¹³ jedn¹ ze skarg wniesionych na 
wymieniony wy¿ej przepis, uznaj¹c go za zgodny z ustaw¹ zasadnicz¹. Uzna³em, ¿e w tej sytuacji, pomimo 
istnienia innych argumentów po naszej stronie, nale¿y zrewidowaæ wczeœniejsze stanowisko i podj¹æ dzia³ania w 
celu zorganizowania przetargu. Taki przetarg zosta³ og³oszony w dniu 14 stycznia 2014 r. Informacja o tym fakcie 
zosta³a przekazana do PWIOŒ. W konsekwencji organ ten umorzy³ wszczête postêpowanie i tym samym gminie 
nie zosta³a wymierzona ¿adna kara finansowa z tytu³u niezorganizowania przetargu na odbiór odpadów 
komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci.  
Podsumowuj¹c, uwa¿am, ¿e podjêta decyzja o bezprzetargowym powierzeniu ZZOM odbioru odpadów 
komunalnych by³a jak najbardziej s³uszna. Pozwoli³a w sposób bardzo sprawny wejœæ naszemu miastu w nowy 
system zagospodarowania odpadów, poznaæ mocne i s³abe strony tego systemu. Dziêki temu mogliœmy tak¿e 
przygotowaæ precyzyjnie specyfikacjê istotnych warunków zamówienia, co jak s¹dzê pozwoli na prawid³owe 
wy³onienie wykonawcy oraz bezproblemow¹ realizacjê us³ugi. 

Miros³aw W¹do³owski 
Burmistrz Helu 

TARGI SENIORA 
 

5 kwietnia 2014 roku odbêdzie siê druga edycja „Targów Seniora”. Proszê o zg³aszanie propozycji przedsiêwziêæ, 
na adres mailowy e.wiekiera@gohel.pl lub tel.: 58 6777 278.  
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