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Szanowni Pañstwo! 
 

 W ostatnich tygodniach czêœæ z Pañstwa mia³a z pewnoœci¹ okazjê przeje¿d¿aæ przez remontowany  
w Jastarni odcinek drogi wojewódzkiej nr 216. Wielu z pewnoœci¹ dotknê³y ró¿nego rodzaju problemy zwi¹zane  
z przejazdem, np. spotkanie siê kolumn pojazdów na jednym pasie ruchu, ale jad¹cych w przeciwnych 
kierunkach, by³y te¿ przypadki uszkodzeñ pojazdów na powsta³ych wskutek prowadzonych robót dziurach  
w jezdni. W zwi¹zku z tym wystosowa³em do Marsza³ka Województwa Pomorskiego Mieczys³awa Struka, dwa 
pisma, w tym jedno jako list otwarty, prosz¹c o interwencjê i wprowadzenia skutecznych zmian  
w organizacji ruchu na tym odcinku. Co prawda nie otrzyma³em jeszcze odpowiedzi na te wyst¹pienie, ale w dniu 
29.05.2014 roku na swoim profilu, na portalu Facebook, Pan Marsza³ek zamieœci³ informacjê, o treœci jak ni¿ej,  
która odnosi siê tak¿e do wniesionych przeze mnie postulatów: 
„Ostatnio dotar³o do mnie wiele krytycznych g³osów dotycz¹cych prac przy przebudowie DW 216 w Jastarni.  
W wyniku przeprowadzonych rozmów z wykonawc¹ (STRABAG Sp. z o.o.), Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich  
oraz in¿ynierem kontraktu, dokona³em nastêpuj¹cych ustaleñ: obecnie prowadzone prace w obrêbie jezdni 
zostan¹ zakoñczone do 13 czerwca 2014 roku. Po tym terminie zlikwidowane zostanie wahad³o i umo¿liwiony 
zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów (do tego czasu w najbli¿sze dwie soboty i niedziele w godzinach  
od 11:00 do 19:00 ruch wahad³owy bêdzie kierowany przez pracowników wykonawcy, maj¹cych reagowaæ  
na sytuacje nieprzewidziane jakie mog¹ wyst¹piæ przy znacz¹cym nasileniu ruchu). Do 27 czerwca 2014 roku 
wykonawca – STRABAG Sp. z o. o. bêdzie prowadzi³ prace polegaj¹ce na budowie ci¹gu pieszo – rowerowego 
oraz uporz¹dkowaniu placu budowy na okres letni, a w miesi¹cach lipiec – sierpieñ 2014 roku nie przewiduje  
siê prowadzenia zasadniczych prac drogowych. Od dnia 1 wrzeœnia 2014 roku przewiduje siê przywrócenie prac 
drogowych, które wed³ug harmonogramu powinny siê zakoñczyæ w kwietniu przysz³ego roku.” 
 Cytujê tê informacjê w ca³oœci, poniewa¿ wiem, ¿e mieszkañcy s¹ bardzo zainteresowani tym,  
co siê dzieje w tej sprawie, a przede wszystkim czy przed sezonem uda siê przywróciæ ruch w obu kierunkach. 
Wpis zamieszczony przez Pana Marsza³ka w pe³ni  odpowiada na te pytania. 
 Teraz kilka informacji na temat tego, co siê dzieje w naszym mieœcie. 
 W ostatnich dwóch tygodniach maja realizowany by³ remont odcinka ul. Ba³tyckiej, nieobjêty wczeœniej 
zakresem prac zwi¹zanych z projektem pn. „Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej na terenie Miasta 
Helu”. Wykonana zosta³a nowa nawierzchnia asfaltowa, odnowiono chodniki. Przebudowana zosta³a zatoka 
autobusowa dla wysiadaj¹cych, tak, by mia³a charakter wy³¹cznie przystanku, a nie parkingu dla autobusów  
czy innych pojazdów. W najbli¿szym czasie zostanie tak¿e zamontowana nowa wiata przystankowa. Prace 
zosta³y przeprowadzone bardzo sprawnie i szybko, a czêœæ z Pañstwa pewnie nawet nie zauwa¿y³a, ¿e taki 
remont by³ prowadzony. Zachêcam wiêc do spacerów w tê okolicê. Okazj¹ do zobaczenia efektu koñcowego 
bêdzie te¿ z pewnoœci¹ zbli¿aj¹ce siê Œwiêto Bo¿ego Cia³a i procesja, która w tym miejscu tradycyjnie  
ma przystanek przy jednym z o³tarzy.  
 Zgodnie z zapowiedzi¹ z ostatniej sesji Rady Miasta Helu, zlecony zosta³ remont chodnika przy ul. Adm. 
Steyera – od budynku nr 4 do skrzy¿owania z ul. Kaszubsk¹. To ostatni odcinek chodnika na tej ulicy wykonany  
z tradycyjnej p³ytki chodnikowej, która straci³a ju¿ swoje w³aœciwoœci i w wielu miejscach jest uszkodzona. 
Remont zostanie wykonany jeszcze przed Bo¿ym Cia³em.  
 Na ostatniej sesji, Rada Miasta Helu podjê³a decyzjê o pozostawieniu bez zmiany, na okres do koñca tego 
roku, obowi¹zuj¹cej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i odbiór œcieków. To kolejna, dobra informacja  
dla wszystkich mieszkañców. Przypomnê te¿, ¿e pocz¹wszy od 1 maja tego roku obowi¹zuj¹ nowe, ni¿sze op³aty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
 Na zakoñczenie chcia³bym bardzo podziêkowaæ wszystkim, którzy upiêkszaj¹ i porz¹dkuj¹ swoje posesje. 
Wspólnoty mieszkaniowe, osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, w³aœciciele budynków jednorodzinnych  
w coraz wiêkszym stopniu przyk³adaj¹ wagê do estetyki swoich nieruchomoœci, co bardzo pozytywnie wp³ywa  
na wizerunek naszego miasta. To bardzo wa¿ne i z pewnoœci¹ zostanie zauwa¿one i docenione przez turystów, 
którzy, mam nadziejê, ju¿ nied³ugo bardzo licznie pojawi¹ siê w Helu.  
          

Miros³aw W¹do³owski 
Burmistrz Helu 



ZAPREZENTUJ SIÊ PODCZAS D-DAY HEL 2014 – KONKURS 
 

Podczas tegorocznej edycji imprezy D-Day Hel, odbêdzie siê 
konkurs dotycz¹cy mody cywilnej lat 40-tych. Celem 
konkursu jest poznanie historii mody z okresu wojennego. 
Uczestnicy konkursu musz¹ zaprezentowaæ stroje cywilne lat 
40-tych. 
 

Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach:  
moda damska, mêska, dzieciêca.  
Regulamin konkursu oraz formularz zg³oszeniowy dostêpne 
bêd¹ od dnia 1 lipca 2014 r. na stronach internetowych 
www.gohel.pl i www.ddayhel.pl  

 

 

PRZEDSIÊBIORCO! SKORZYSTAJ Z SAMORZ¥DOWYCH FUNDUSZY NA ROZWÓJ SWOJEGO BIZNESU. 
 

Kto? 
 

Pomorski Fundusz Po¿yczkowy Sp. z o.o. powo³any zosta³ z inicjatywy Samorz¹du 
Województwa Pomorskiego. Spó³ka od 10 lat z sukcesem wspiera pomorskie firmy 
niskooprocentowanymi i ³atwymi w pozyskaniu po¿yczkami na rozwój lub zak³adanie 
dzia³alnoœci gospodarczej na Pomorzu. Dotychczas fundusz wspar³ bez ma³a 4 tysi¹ce 
firm po¿yczkami na kwotê 170 mln z³.  
Jako instytucja non profit – czyli dzia³aj¹ca nie dla zysku oferuje przedsiêbiorcom 
bardzo korzystne warunki finansowania jak na przyk³ad preferencyjne oprocentowanie 
po¿yczki lub brak prowizji za jej udzielenie.  

 

 

Dla kogo? 
 

Z  po¿yczek samorz¹dowych korzystaæ mog¹ firmy dzia³aj¹ce na terenie województwa pomorskiego; okres prowadzenia 
dzia³alnoœci gospodarczej nie ma tu znaczenia. Naszymi po¿yczkobiorcami s¹ firmy z d³ugim sta¿em na rynku, ale i tzw. 
starterzy – osoby, które planuj¹ otworzyæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub w³aœnie rozpoczê³y swoj¹ przygodê z biznesem.  
Finansujemy np. przedsiêbiorców, którzy w opinii banków nie maj¹ wystarczaj¹cego zabezpieczenia kredytu lub historii 
kredytowej, podmioty, które dokonuj¹ rozliczeñ z urzêdem skarbowym w sposób uproszczony, czy te¿ firmy, które dzia³aj¹ 
tylko sezonowo. Misj¹ Pomorskiego Funduszu Po¿yczkowego jest wspieranie tych podmiotów, dla których 
pozyskanie kapita³u firmowego jest najtrudniejsze.   
 

Co mo¿na pozyskaæ? 
 

Po¿yczka z Pomorskiego Funduszu Po¿yczkowego, to Kapita³ na rozwój firmy, pozyskany w mo¿liwie ³atwy i szybki 
sposób i co najwa¿niejsze na najbardziej konkurencyjnych warunkach, w ramach najpopularniejszych programów 
samorz¹dowo – unijnych:  
- na start biznesowy – ze szczególnym uwzglêdnieniem osób bezrobotnych oraz absolwentów szkó³;  
- na finansowanie inwestycji w ramach prowadzonej ju¿ dzia³alnoœci gospodarczej, w tym m.in. na sfinansowanie nowych 
technologii lub zakupu nowych œrodków trwa³ych;  
Po szczegó³owe informacje dotycz¹ce mo¿liwoœci pozyskiwania wsparcia w ramach oferty samorz¹dowych funduszy 
zapraszamy do najbli¿szego Powiatowego Centrum Informacyjnego. 
 

 

PCI Puck – Puck 

ul. Sambora 5 

tel. (58) 673 65 60  

kom. 609 813 141 

www.pci.pomorskie.pl 

 
15 czerwca – koncert góralskiego chór m³odzie¿owo-dzieciêcy „Turliki” 
15 czerwca – „BUCHTA 14” 
29 czerwca – Œwiêto Miasta  
7 lipca – Pla¿owe Mistrzostwa Budowniczych  
11 lipca – Po³awianie bursztynu  
13 lipca - 12 sierpnia - Teatr w Remizie  
16 i 25 lipca – Kino na le¿akach 
19 lipca - 17 sierpnia – Letni Miêdzynarodowy Festiwal Kultury i Sztuki w Helu  
26 - 27 lipca – Dzieñ Ryby 
1 - 3 sierpnia – BTC Maraton P³ywacki  
12 - 17 sierpnia – 5-lecie zatopienia K-18 Bryza i spotkania z histori¹ nurkowania  
12 - 24 sierpnia – D-DAY Hel 2014 

KALENDARZ IMPREZ 





HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU MIASTA HELU W CZERWCU 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

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; Leœna 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12 X X X X X X X X
Kapitañska 1-10;  Komandorska 2-7 X X X X X X X X
Obr. Helu 1-13;  Boczna 9 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

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
¯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
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 tygodniu 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
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

Odpady zielone

Szk³o 

Tworzywa sztuczne X

Posesje zamieszka³e                             
(wywóz 2 razy w miesi¹cu)

Posesje zamieszka³e                                   
(wywóz 2 razy w tygodniu)

Wiejska - gospodarstwa indywidualne oraz 

budynki do 4 lokali 
X X

Posesje niezamieszka³e

Odpady zbierane selektywnie

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. 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW 
 

25.06.2014 roku na terenie Helu odbêdzie siê zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów. Odpady nale¿y 
wystawiæ przed nieruchomoœæ dnia 25.06.2014 roku, do godz. 09:00. 
 

Odpady wielkogabarytowe – to odpady o du¿ych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, sto³y, krzes³a, 
sofy, komody), dywany, wózki dzieciêce, materace, pierzyny, rowery, zabawki du¿ych rozmiarów. 
Elektroodpady – to zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny, takie jak: drukarki, monitory, telewizory, lodówki, radia, 
odkurzacze, itp. 

Ze wzglêdu na zbli¿aj¹cy siê „d³ugi weekend”, zwi¹zany ze œwiêtem Bo¿ego Cia³a, w dniach 19 i 20 czerwca 2014 roku, 
zostan¹ przeprowadzone (poza harmonogramem wywozów) dodatkowe zbiórki 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). 

ZMIANA PRZEDMIOTU OP£ATY ORAZ CZÊSTOTLIWOŒCI WYWOZÓW ODPADÓW  
DLA LOKALI GASTRONOMICZNYCH W MIESI¥CACH LIPIEC – SIERPIEÑ 2014 ROKU 

 

Przypominam, i¿ zgodnie z regulaminem utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie miasta Helu, w miesi¹cach  
lipiec-sierpieñ zostaje zwiêkszona z 22 do 44 litrów minimalna iloœæ odpadów zmieszanych na jedno miejsce konsumpcyjne  
w lokalu gastronomicznym, a tak¿e z 65 do 130 litrów minimalna iloœæ odpadów zmieszanych na jedno miejsce 
konsumpcyjne w lokalu gastronomicznym, w którym posi³ki podawane s¹ w naczyniach jednorazowych. 
W zwi¹zku z powy¿szym przypominam, i¿ w³aœciciel nieruchomoœci zobowi¹zany jest z³o¿yæ now¹ deklaracjê na odbiór 
odpadów komunalnych z nieruchomoœci do dnia 14 lipca 2014 roku. 
Zgodnie z  Uchwa³¹ Rady Miasta Helu istnieje mo¿liwoœæ zmiany czêstotliwoœci odbioru odpadów komunalnych  
(do maksymalnie trzech razy w tygodniu) dla nieruchomoœci niezamieszka³ej. 

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 Helu, zobowi¹zany by³ z³o¿yæ now¹ deklaracjê  
na odbiór odpadów komunalnych do 14 maja 2014 roku.  
Informacjê oraz pomoc w wype³nianiu deklaracji, mo¿na uzyskaæ w pokoju nr 104, od Zespo³u  ds. Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, tel.: (58) 67 77 249. 
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