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Szanowni Pañstwo! 
 
Chcia³bym przedstawiæ kilka informacji na temat aktualnych spraw zwi¹zanych z funkcjonowaniem miasta. Od kilku 
tygodni dochodzi³y do mnie informacje o agresywnych dzikach, pojawiaj¹cych siê w centrum miasta, niszcz¹cych przy 
tym mienie oraz atakuj¹cych przechodz¹ce w pobli¿u osoby. Sytuacjê komplikuje fakt, ¿e jeden z tych dzików to ciê¿arna 
locha. W zwi¹zku z tym przeprowadzi³em rozmowy z Dyrektorem Regionalnym Lasów Pañstwowych, Nadleœniczym 
Wejherowa oraz Starost¹ Puckim, prosz¹c o interwencjê i podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do usuniêcia zagro¿enia.  
W wyniku tych rozmów i z³o¿onego przeze mnie wniosku Starosta Pucki wyda³ decyzjê o od³owie dzików, która by³a 
konieczna ze wzglêdu na okres ochronny tych zwierz¹t. Podjêta zosta³a ju¿ jedna próba od³owienia, jednak¿e na razie 
nieskuteczna. Kolejne akcje planowane s¹ w najbli¿szym czasie, w tym z wykorzystaniem mobilnej od³owni, u¿yczonej 
nam przez burmistrza Jastarni, któremu za wspó³pracê w tym zakresie bardzo dziêkujê. Jestem przekonany,  
¿e dzia³ania te w konsekwencji przynios¹ oczekiwany efekt i „nieproszeni goœcie” zostan¹ wywiezieni poza obszar Helu.  
W tym miejscu chcia³bym bardzo podziêkowaæ s³u¿bom Nadleœnictwa Wejherowo za zaanga¿owanie i pomoc  
w rozwi¹zywaniu problemu.  
Zbli¿a siê d³ugi, majowy weekend. W³aœciciele restauracji i barów buduj¹ ju¿ ogródki gastronomiczne, w zwi¹zku z czym 
pocz¹wszy od 1 maja przywrócona zostanie obowi¹zuj¹ca w sezonie letnim organizacja ruchu. Na ulicy Wiejskiej  
(od skrzy¿owania ul. Leœnej do skrzy¿owania z ul. Kaszubsk¹) zostanie ograniczony ruch ko³owy, a prawo wjazdu bêd¹ 
mieli wy³¹cznie mieszkañcy oraz w okreœlonych godzinach dostawcy. Ograniczona zostaje tak¿e mo¿liwoœæ parkowania, 
które dopuszczone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Podobnie na pozosta³ych ulicach, oznakowanych jako 
strefy zamieszkania, nale¿y przestrzegaæ zakazu zatrzymywania i parkowani wy³¹cznie w miejscach do tego 
wyznaczonych. Wszystkich kierowców bardzo proszê o zwracanie uwagi na znaki drogowe i stosowanie siê do nich,  
w tym tak¿e do zamieszczonych na nich informacji uzupe³niaj¹cych.  
Po raz kolejny chcia³bym zaapelowaæ do w³aœcicieli czworonogów o utrzymywanie porz¹dku i usuwanie nieczystoœci  
po swoich pupilach. Wychodz¹c naprzeciw i w celu u³atwienia realizacji tego obowi¹zku, informujê, ¿e w najbli¿szym 
czasie w g³ównych punktach miasta zostan¹ ustawione kosze wraz z dystrybutorami torebek na psie odchody. Bardzo 
proszê o w³aœciwe korzystanie z tych urz¹dzeñ, bo dziêki temu nasze wspólne otoczenie mo¿e wy³¹cznie zyskaæ. 
Informujê tak¿e, ¿e zakupione zostan¹ dwie specjalne klatki – pu³apki na koty, które po z³apaniu bêd¹ wywo¿one  
do schroniska dla bezdomnych zwierz¹t lub poddawane sterylizacji.  
Jak pewnie czêœæ z Pañstwa zauwa¿y³a w mieœcie zainstalowane zosta³y kolejne kamery monitoringu, a w najbli¿szym 
czasie pojawi¹ siê nastêpne na ul. Wiejskiej oraz na skrzy¿owaniu ul. Wiejskiej i Leœnej. Zamontowana tak¿e zosta³a 
kamera przy boisku przy ul. Adm. Steyera, z której sygna³ bêdzie transmitowany w telewizji kablowej i w internecie. 
Szczególnie ta ostatnia kamera powinna pozytywnie wp³yn¹æ na to, co dzieje siê szczególnie wieczorami na boisku,  
a rodzice bêd¹ mogli on-line obserwowaæ, czy ich dzieci zachowuj¹ siê tak, jak nale¿y. Obraz z kamer jest rejestrowany  
i w przypadku stwierdzenia naruszenia porz¹dku istnieje mo¿liwoœæ weryfikacji to¿samoœci osób, które takiego 
naruszenia dokona³y. S³u¿by porz¹dkowe bêd¹ korzysta³y coraz czêœciej z mo¿liwoœci, jakie daje monitoring, tak¿e je¿eli 
chodzi o wspomniane wczeœniej odpowiednie zachowanie w³aœcicieli psów.  
Na zakoñczenie chcia³bym jeszcze poinformowaæ o dwóch przedsiêwziêciach, które bêd¹ realizowane w najbli¿szym 
czasie. Pierwsze to remont odcinka ul. Ba³tyckiej, od skrzy¿owania z ul. Kuracyjn¹ do skrzy¿owania z ul. Adm. Steyera. 
Ta droga nie by³a ujêta zakresem dzia³añ z ramach projektu „Uporz¹dkowanie gospodarki wodno – œciekowej na terenie 
Miasta Helu” i dlatego zostanie ona odnowiona obecnie. Wykonane zostan¹ nowe chodniki, a ca³a nawierzchnia jezdni 
zostanie pokryta now¹, asfaltow¹ nawierzchni¹. Prace powinny rozpocz¹æ siê w po³owie maja i zakoñczyæ  
do po³owy czerwca. Drugie zadanie to rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. ¯eromskiego. Jest to realizacja licznych 
wniosków od rodziców, którzy od d³u¿szego czasu postulowali o kolejne zabawki. Powinny one pojawiæ siê jeszcze przed 
d³ugim weekendem i jestem przekonany, ¿e przynios¹ wiele radoœci naszym dzieciom.  
    
                 Miros³aw W¹do³owski 
                       Burmistrz Helu 



DLACZEGO DO LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO W HELU? 
 

Tegoroczne przygotowania rekrutacji rozpoczêliœmy od analizy iloœciowej wszystkich absolwentów, którzy ukoñczyli 
helski „ogólniak”. Liceum dzienne i liceum dla doros³ych w Helu  na przestrzeni 23 lat umo¿liwi³o 516 mieszkañcom 
Helu i s¹siedniej gminy ukoñczenie szko³y œredniej i przyst¹pienie do matury. Wielu absolwentów helskiego liceum 
ukoñczy³o studia wy¿sze i zwi¹za³o swoje ¿ycie zawodowe z Pó³wyspem Helskim. Niektórzy z nich pe³ni¹ dziœ 
odpowiedzialne funkcje w naszym powiecie, wœród nich s¹ nauczyciele, ratownicy medyczni, naukowcy, klerycy. 
Obecnoœæ szko³y œredniej na rynku edukacyjnym w naszym mieœcie jest wa¿nym czynnikiem stabilizuj¹cym  
i wspomagaj¹cym proces wychowywania dzieci. Dobrze by³oby oceniaæ dzia³alnoœæ szko³y w³aœnie na poziomie 
zabezpieczenia  ju¿ rozpoznanej us³ugi edukacyjnej, która jest wspólnym dobrem mieszkañców. 
Dlatego nie poddajemy siê pesymistycznym prognozom i przygotowujemy nabór do  pierwszej klasy liceum, ufaj¹c 
zrozumieniu mieszkañców obu gmin, Helu i Jastarni, dla inicjatywy edukacyjnej, która stanowi bezpieczny, kontrolowany 
start w doros³oœæ i ciekaw¹ ofertê. Dziêki wspó³pracy z w³adzami miasta tegoroczna kampania rekrutacyjna ma gwarancje 
utworzenia klasy pierwszej bez kryterium iloœciowego. Co wiêcej zaanga¿owanie i przychylnoœæ pracowników Urzêdu 
Miasta Helu pozwoli³y na poszerzenie oferty o zajêcia z prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i dodatkowe 
porozumienia z wy¿szymi uczelniami. 

Serdecznie zapraszam,  
Irena Sojecka Dyrektor ZSO w Helu. 

OFERTA SPECJALNA DLA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ  
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO W  HELU - NABÓR 2014/15 

 

Wspó³praca z uczelniami wy¿szymi: 
ü Uniwersytet Gdañski –wydzia³ biologii. 
ü Politechnika Koszaliñska –zajêcia z przedmiotów œcis³ych. 
ü Wy¿sza Szko³a Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni – zajêcia z marketingu. 
ü Wspó³praca z WOPR Koœcierzyna i  115 Szpitalem Wojskowym w Helu – kontynuacja zajêæ umo¿liwiaj¹cych      

zdobycie kwalifikacji m³odszego ratownika i ratownika wodnego. 
ü Przygotowanie do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej - wspó³praca z Urzêdem Miasta Helu, Urzêdem   

Skarbowym, ZUS, Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, „Sanepid-em”. 
ü Wspó³praca ze studiem tanecznym Dance Flow Hel Daniela Choiñskiego. 
ü Zajêcia z kosmetyki i sztuki wiza¿u – porozumienie z profesjonalnym studiem urody. 

 
Liceum w Helu to:  

O Ciekawie prowadzone zajêcia przedmiotowe.  
O Bezpieczeñstwo i profesjonalna  obs³uga  gabinetów wspomagaj¹cych proces nauczania: pedagog szkolny, 

psycholog, socjoterapeuta.  
O Szansa na bezwarunkowe przyst¹pienie do matury.  
O ¯yczliwa wspó³praca z nauczycielami. 

HELSKA MAJÓWKA 
 

1 maja - Œwiêto Pracy 
X rocznica wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej 

 
7:30 rajd rowerowy  Hel -Swarzewo 
 
Bulwar Nadmorski 
16:00 – rozpoczêcie imprezy  
16:10 – 18:00 program artystyczny z konkursami i nagrodami  
18:00 - 19:30 – Koncert zespo³u LIMITH 

2 maja - Dzieñ Flagi RP 
I Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹ 

Bulwar Nadmorski 
16:00 – rozpoczêcie imprezy  
16:10 – 17:30 zabawa z  konkursami, karaoke,  
              koncert zespo³u LIMITH 
Helios ul. Lipowa 
18:00 – 22:00 oficjalne otwarcie biblioteki „Polish Polki”,  
             zabawa przy Tawernie Helios, wystawa o „Dyplomacji  
             i UchodŸstwie Polskim”  

3 maja - Œwiêto Narodowe Trzeciego Maja  
 

11:00 – 14:00 wystawa o „Dyplomacji i UchodŸstwie Polskim”   
             pensjonat Helios 
11:00 – 12:00 Msza œw. w intencji ojczyzny 
12:10 - z³o¿enie kwiatów pod Pomnikiem Obroñcom Helu,  
            wystêp artystyczny dzieci z ZSO w Helu 
 

Bulwar Nadmorski 
16:00 - rozpoczêcie imprezy  
16:10 – 18:00 program artystyczny z konkursami i nagrodami,    
             quiz dotycz¹cy Konstytucji 3 maja 
18:00 – 19:30 dyskoteka z DJ-em 

4 maja - Dzieñ Stra¿aka 
 

Boisko im. Macieja P³a¿yñskiego (ze sztuczn¹ nawierzchni¹) 
 
Niedziela na sportowo 
 
13:00 – 19:15 
 

 





HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU MIASTA HELU W MAJU 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

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 wt œr cz pt sb

Ba³tycka 3;   Leœna 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 X X X X X X X X X
Kapitañska 1-10;  Komandorska 2 - 7, X X X X X X X X X
Obr. Helu 1-13 X X X X X X X X X
Kmdr. por. Przybyszewskiego 2, 4, 6 X X X X  X X X X X
Admira³a Steyera 4, 6, 8, 10, 12, 16 AiB, 18 X X X X X X X X X
Wiejska 58, 65, 66, 70, 79, 80 X X X X X X X X X
¯eromskiego 2, 4, 6, 8, 12, 14 X 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

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 wt œr cz pt sb

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,  Pla¿owa, Portowa, Rybacka X X
Maszopów i Wiejska (od strony Maszopów) X X

Wydmowa, Sztormowa, Bursztynowa X X
¯eromskiego 5, 21, 24,                                                

Wiejska (od strony ¯eromskiego)
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

cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb
nd 

pn
pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb

Dzia³alnoœæ gospodarcza 2 x w tygodniu X X X X X X X X X

Dzia³alnoœæ gospodarcza 1 x w tygodniu X X X X
Dzia³alnoœæ gospodarcza 2 x w miesi¹cu X X
Dzia³alnoœæ gospodarcza 1 x w miesi¹cu 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

cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb
nd 

pn
pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb nd pn wt œr cz pt sb

Papier, wielomateria³owe, metal

Odpady zielone

Szk³o 

Tworzywa sztuczne

Posesje zamieszka³e                             

(wywóz 2 razy w miesi¹cu)

Posesje zamieszka³e                                   

(wywóz 2 razy w tygodniu)

Morska, Wiejska - gospodarstwa indywidualne   

oraz budynki do 4 lokali 
X

Posesje niezamieszka³e

Odpady zbierane selektywnie

X

REALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W MIEŒCIE HEL. 
 

O CZYM NALE¯Y PAMIÊTAÆ? 
 

· W³aœciciel nieruchomoœci jest zobowi¹zany z³o¿yæ do burmistrza Helu deklaracjê o wysokoœci op³aty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomoœci 
pierwszego mieszkañca lub powstania na danej nieruchomoœci odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych 
bêd¹cych podstaw¹ ustalenia wysokoœci nale¿nej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okreœlonej  
w deklaracji iloœci odpadów komunalnych powstaj¹cych na danej nieruchomoœci, w³aœciciel nieruchomoœci  
jest zobowi¹zany z³o¿yæ do burmistrza Helu now¹ deklaracjê w terminie 14 dni od dnia nast¹pienia zmiany. 

· W³aœciciele nieruchomoœci po³o¿onych na terenie miasta Helu zobowi¹zani s¹ do comiesiêcznego wnoszenia,  
bez dodatkowego wezwania, op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do 15 dnia ka¿dego miesi¹ca  
za miesi¹c poprzedni, w wysokoœci wynikaj¹cej ze z³o¿onej deklaracji na indywidualny rachunek bankowy Urzêdu 
Miasta Helu. 

· Burmistrz Helu nie wystawia i nie wysy³a faktur, rachunków oraz informacji o op³acie za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Informacja ta zosta³a wys³ana jednorazowo w³aœcicielom nieruchomoœci, w celu nadania indywidualnego 
rachunku bankowego. Z³o¿ona przez Pañstwa deklaracja jest dokumentem, na podstawie którego uiszcza siê op³atê  
za odpady i który stanowi podstawê wliczenia op³aty za odpady w koszty prowadzenia dzia³alnoœci. 

· W przypadku, gdy na nieruchomoœci nie jest ju¿ prowadzona dzia³alnoœæ gospodarcza i nie s¹ produkowane odpady 
komunalne, w³aœciciel nieruchomoœci powinien z³o¿yæ now¹ deklaracjê w celu dalszego nie naliczania op³at.  

Z£Ó  ̄NOW¥ DEKLARACJÊ 
 

Od 1 maja 2014 roku obowi¹zuj¹ nowe, ni¿sze stawki op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
W zwi¹zku z powy¿szym, ka¿dy w³aœciciel nieruchomoœci po³o¿onych na terenie Miasta Helu, zobowi¹zany jest 
z³o¿yæ now¹ deklaracjê na odbiór odpadów komunalnych do 14 maja 2014 roku. Wzór deklaracji o wysokoœci op³aty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwa³ê dotycz¹c¹ zmiany stawek, mo¿na pobraæ ze strony 
internetowej: www.gohel.pl lub www.bip.hel.eu w zak³adce „Selektywna zbiórka odpadów” – gospodarka odpadami 
komunalnymi na terenie miasta Helu lub osobiœcie w siedzibie Urzêdu Miasta Helu: ul. Wiejska 50, 84-150 Hel,  
pokój nr 104. Pozosta³e informacje oraz pomoc w wype³nianiu deklaracji, mo¿na uzyskaæ od Zespo³u ds. Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w pokoju nr 104, tel.: (58) 67 77 249. 

Ze wzglêdu na zbli¿aj¹cy siê weekend majowy, w dniach 2-4 maja 2014 roku, zostanie przeprowadzona poza 
harmonogramem wywozów, dodatkowa zbiórka odpadów segregowanych tj.: tworzyw sztucznych, papieru i szk³a.  
W tych dniach, wymienione odpady nale¿y wystawiæ przed posesjê do godziny 9:00 w odpowiednio oznakowanych 
workach, dostêpnych do pobrania w siedzibie EKO-HEL ul. Kuracyjna 3, 84-150 Hel (budynek ZZOM). 
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