
 Przed nami długi, majowy weekend. Dla jednych będzie 
to czas odpoczynku i relaksu, jednak dla innych to okres ciężkiej 
pracy. Większość osób prowadzących działalność gospodarczą 
związaną z obsługą ruchu turystycznego przygotowała  
się już do tego momentu. Spodziewamy się wielu turystów, miej-
my nadzieję, że aura dopisze i dla wszystkich będzie to bardzo 
udany czas. Chciałbym tylko przypomnieć i zwrócić uwagę  
na związane z tym zmiany w organizacji ruchu, zwłaszcza  
na ul. Wiejskiej, a także przypomnieć o konieczności dokonania 
aktualizacji w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Proszę także o bezwzględne prze-
strzeganie harmonogramu odbioru odpadów, tak byśmy sobie 
wzajemnie nie przeszkadzali i nie powodowali uciążliwości  
dla innych.  
 W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy Prawo 
oświatowe, rozpoczęliśmy proces wdrażania nowych uregulowań 
w naszych placówkach oświatowych. 31 marca br. Rada Miasta 
Helu podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  
Od 1 września tego roku sześcioletnia Szkoła Podstawowa  
im. Obrońców Helu przekształcona zostanie w szkołę ośmiolet-
nią, gimnazjum zaś zostanie włączone do tej szkoły. Wszystkie 
placówki, tj. przedszkole miejskie, szkoła podstawowa oraz li-
ceum ogólnokształcące nadal będą funkcjonowały w ramach 
zespołu szkół. Chciałbym zapewnić wszystkich uczniów i ich ro-
dziców, że wspólnie z dyrekcją zespołu szkół dołożymy wszelkich 

starań, aby wdrożenie reformy przebiegało bez żadnych zakłó-
ceń. Czeka nas wiele zmian, zarówno organizacyjnych, jak i zwią-
zanych z programami nauczania, jestem jednak przekonany,  
że wspólnie uda nam się przejść przez ten trudny czas z powo-
dzeniem.  
 Na zakończenie chciałbym się podzielić bardzo dobrą 

informacją, także związaną ze szkołą. Po wielu staraniach udało 

się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację 

projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu”. W ramach tego pro-

jektu wykonane zostaną prace związane z termomodernizacją 

starej części budynku szkoły, wymiana kotłów centralnego ogrze-

wania oraz modernizacja instalacji oświetleniowej.  

 Zgodnie z założeniami projektu spodziewamy się osz-

czędności w zużyciu energii na poziomie 25%. Całkowity koszt 

realizacji to 1 521 229,28 zł, wydatki kwalifikowalne to kwota  

999 755,16 zł, zaś dofinansowanie wynosi 631 200,00 zł, czyli 

63,14% wydatków kwalifikowalnych. Realizacja projektu nie tylko 

poprawi komfort nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli, zmniej-

szy koszty utrzymania szkoły, ale niewątpliwie wpłynie także  

na poprawę estetyki budynku, który zyska nową elewację.  

             Burmistrz Helu 

    Dr Klemens Adam Kohnke 

Szanowni Mieszkańcy Helu! 

Augustyn Schomburg - Honorowy Obywatel Miasta Helu 

Augustyn Schomburg urodził się 
24 stycznia 1915 r. w Tupa-
dłach. W okresie młodzieńczym 
pracował jako ratownik na pla-
ży w Jastrzębiej Górze i jako 
robotnik przy budowie drogi 
bitej na trasie Jastrzębia Góra - 
Władysławowo. W roku 1938 
został powołany do wojska 
polskiego do Grudziądza. Uzy-
skał tam stopień kaprala  
i w 1939 r. przeniesiono go do 
Obrony Warszawy. Po kapitula-
cji Warszawy został skierowany 
do pracy w Straży Ochrony Ko-
lei do Gdańska-Osowa. W tejże 
miejscowości na zabawie wiej-
skiej poznał przyszłą żonę Hele-

nę (z domu Ustarbowska). W 1941 r. zawarł z nią związek małżeński. 
Pracował też w Stoczni Gdynia jako ślusarz. Wraz z żoną pomagał 
również partyzantom polskim ukrytym w lasach w okolicach Tupa-
deł w dostawie broni i amunicji. Był członkiem Związku Bojowników 

o Wolność i Demokrację. W latach 1945 - 1946 przeniósł się do He-
lu, gdzie został rybakiem, najpierw na łódce, potem z oszczędności  
i pożyczki pobudował kuter. W roku 1956 został powołany do Osie-
dlowej Rady Narodowej w Helu, której przewodniczył przez 7 lat.  
W okresie kadencji dał się poznać jako bardzo zaangażowany gospo-
darz w sprawy osiedla. Przyczynił się m.in. do zachowania obecnego 
Muzeum Rybołówstwa, które miało zostać zburzone jako pozosta-
łość po Niemcach. Pojechał z delegacją Helan do Ministerstwa  
w Warszawie i uratował je przed rozbiórką. W okresie kadencji przy-
czynił się do przebudowy ulicy Wiejskiej z piaszczystej na betonową. 
Był jednym z założycieli Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a także 
członkiem w Zarządzie Głównym Zrzeszenia Rybaków Morskich  
w Gdyni. Był fundatorem krzyża rybackiego, który stoi naprzeciwko 
urzędu miasta. Pomagał dowozić węgiel mieszkańcom Helu. Siadał 
na traktor jako kierowca i rozwoził opał, który docierał na dworzec 
kolejowy. Organizował tzw. Sobótkę na Świętego Jana na plaży nad 
Zatoką. Był Człowiekiem wiary. Nie wstydził się jej. Dał się poznać 
jako dobry gospodarz. Zmarł 9 lutego 1995 r. w Helu przeżywszy  
80 lat. 
             Autor: 
     Irena Schomburg 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2017 ROK 

Weryfikacja formalno-prawna formularzy zgłoszeniowych. od 20 kwietnia do 28 kwietnia 

Wezwanie do uzupełnienia lub modyfikacji zakresu rzeczowego zgłoszonego zadania. do 12 maja 

Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych. 16 maja 

Podanie do publicznej wiadomości punktów do głosowania. 17 maja 

Głosowanie mieszkańców. od 1 czerwca do 30 czerwca 

Ogłoszenie wyników głosowania. 7 lipca 

Burmistrz Helu zaprasza na wernisaż malarstwa i grafiki: pt. „AKOMODACJA” autorstwa Bernadety Sudnikowicz 
29 kwietnia 2017 r., 16:00 - sala konferencyjna Urzędu Miasta Helu. 

AKOMODACJA - WERNISAŻ MALARSTWA I GRAFIKI 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 

Szkoła Podstawowa: 
 
1.     Joanna Urbanowicz 
2.     Maja Dargacz 
3.     Emilian Sępiński 
4.     Pola Denisiuk 
5.     Julia Rąpała 
6.     Lena Kretkiewicz 
7.     Izabela Baranowska 
8.     Natalia Pałkowska 
9.     Weronika Głowacka 
10.   Kasper Rijsdam 

 Gimnazjum: 
 

1.     Laura Piskorska 
2.     Kinga Loose 
3.     Agata Dargacz 
4.     Maciej Hemlich 
5.     Zuzanna Stachurska 
6.     Paulina Pałkowska 
7.     Daria Januszewska 
8.     Wiktoria Światowy 
9.     Aleksandra Maszota 
10.   Aleksandra Maksym 
11.   Michał Boszke 
12.   Wiktor Strzeżek 

 

 Szkoła ponadgimnazjalna: 
 

1.     Fabian Piskorski 
2.     Paweł Ceynowa 
3.     Marta Makowska 
4.     Anna Strojna 
5.     Michał Wróbel 
6.     Anna Bruhn 

Szkoły wyższe: 
 

1.     Agnieszka Budzisz 
2.     Sylwia Klińska 
3.     Adrian Kościk 

Przypominamy, że do 30 maja każdego roku można składać wnioski o przyznanie nagrody: 

• za osiągnięcia artystyczne zgodnie z uchwałą Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 roku, 

• za osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą Nr XXVII/162/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 roku. 



27.04.2017 r. Sesja Rady Miasta Helu 8.05.2017 r. Narodowy Dzień Zwycięstwa 

29.04.2017 r. 
Wernisaż malarstwa i grafiki Bernadety  
Sudnikowicz - „Akomodacja”.  
Wystawa trwać będzie do 23 maja 2017 r. 

20.05.2017 r. Noc Muzeów 

1.05.2017 r. Święto Pracy 25.05.2017 r. Sesja Rady Miasta Helu 

1.05.2017 r. „Rajd Rowerowy Bursztynowego Różańca” 26-28.05.2017 r. Road to Hel(l) 

2.05.2017 r. Dzień Polonii i Polaków za Granicą 27.05.2017 r. Dzień Dawcy Szpiku 

2.05.2017 r. Dzień Flagi RP 1.06.2017 r. Dzień Dziecka 

3.05.2017 r. Święto Narodowe Trzeciego Maja 1.06-30.06.2017 r. Głosowanie mieszkańców - budżet obywatelski 2017  

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA 

Strefa płatnego parkowania obowiązuje na: 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PARKOWANIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA PŁATNYCH MIEJSCACH PARKINGOWYCH  
POŁOŻONYCH W PASACH DROGOWYCH DRÓG PUBLICZNYCH W STREFACH PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE HELU: 

 
   
Opłaty pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych: 
1) w dni robocze od poniedziałku do piątku; 
2) w godzinach od 8 00 – 20 00; 
3) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września. 
Ustalona została opłata dodatkowa w wysokości 50 zł za parkowanie pojazdu w „Strefach” bez uiszczenia należnej opłaty, a w przypadku uiszcze-
nia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliższym dniu roboczym po tym dniu, opłatę dodatkową pobiera się w wysoko-
ści 25,00 zł. 
Opłaty pobiera burmistrz Helu za pośrednictwem operatora „Stref” lub inkasentów. 
Biuro Strefy Płatnego Parkowania znajduje się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu, ul. Komandorska 2, czynne  
w godzinach 08:00 -16:00 od poniedziałku do piątku. 

Lp. Opłata Wysokość opłaty w złotych 

1.    Za pierwszą godzinę parkowania 3,00 

2.    Za drugą godzinę parkowania 3,60 

3.    Za trzecią godzinę parkowania 4,30 

4.    Za czwartą godzinę parkowania i każdą następną 3,00 

5.    Za bilet całodobowy 15,00 

6.    Za abonament turnusowy (tygodniowy) 70,00 

7.    Za abonament miesięczny dla mieszkańca Helu 10,00 

8.    Za abonament miesięczny na okaziciela 150,00 

9.    Za abonament miesięczny dla właściciela nieruchomości i przedsiębiorcy 100,00 

- ul. Kaszubskiej – na całej jej długości; 
- ul. Obrońców Helu – od skrzyżowania z ul. Kmdr. por. Przybyszewskie-
go do skrzyżowania z ul. Kapitańską; 

- ul. Wiejskiej – od skrzyżowania z ul. Morską do skrzyżowania  
z ul. Kmdr. por. Przybyszewskiego; 

- ul. Dworcowej – plac przy cmentarzu komunalnym; 

- ul. Wuja Klemensa – na całej jej długości; 
- ul. Sztormowej, Bursztynowej, Wydmowej – na całej długości wraz  
z parkingami i zatokami postojowymi; 

- ul. Adm. Steyera – zatoki postojowe i parking przy boisku im. Macieja 
Płażyńskiego; 

- ul. Plażowej – na całej jej długości; 

- ul. Portowej – od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania  
z ul. Rybacką; 

- parkingu przy posesji Żeromskiego 2; 

- ul. Komandorskiej – 50 m odcinek od skrzyżowania  
z ul. Kmdr. por. Przybyszewskiego; 

- parkingu przy posesji Żeromskiego 2 i 6 (przy kortach tenisowych); 

- ul. Leśnej – na całej jej długości; - parkingu przy posesji Adm. Steyera 10; 

- ul. Kapitańskiej – od skrzyżowania z ul. Kmdr. por. Przybyszewskiego  
do skrzyżowania z ul. Obrońców Helu; 

- parkingu przy posesji Komandorskiej 9; 

- ul. Kmdr. por. Przybyszewskiego – od skrzyżowania  
z ul. Adm. Steyera do bram dawnej jednostki wojskowej; 

- ul. Żeromskiego - zatoka postojowa przy przepompowni wód deszczo-
wych.   


