
 Za nami sezon letni, czas na jego podsumowanie.  

W trzy najbliższe, październikowe środy, będziemy spoty-

kać się z helskimi przedsiębiorcami, aby porozmawiać  

o ich spostrzeżeniach czy problemach. Na te spotkania 

serdecznie wszystkich  zapraszam, będzie to z pewnością 

dobra okazja, aby wypracować jak najlepsze wnioski  

na przyszłość.  

 Większość z Państwa z pewnością zauważyła,  

że zamontowane zostały nowe zabawki na placu zabaw  

w Parku Kaszubskim im. Jana Myślisza. To efekt tegorocz-

nej edycji budżetu obywatelskiego, w którym w wyniku 

głosowania zwyciężyły projekty dotyczące właśnie rozbu-

dowy placu zabaw. Jeszcze raz dziękuję w tym miejscu 

pomysłodawcom i autorom wniosku, a także wszystkim, 

którzy wzięli udział w głosowaniu nad projektami złożony-

mi w ramach budżetu obywatelskiego. To dzięki Państwu 

nasze dzieci mają sporo radości, a nowe zabawki cieszą się 

bardzo dużą popularnością. Dodam tylko, że w najbliż-

szym czasie wykonane zostanie od strony ul. Adm. Steyera 

ogrodzenie tej części placu, tak by zapewnić dzieciom bez-

pieczeństwo i spokój podczas zabawy. Płotek ten wykona-

ny zostanie z dodatkowych środków, pochodzących z bu-

dżetu miasta, środki z budżetu obywatelskiego w całości 

przeznaczone zostały na zabawki.  

 W połowie października rozpocznie się kolejny etap 

remontu nawierzchni ul. Żeromskiego. Wykonane zosta-

nie przyłącze kanalizacji deszczowej i ułożone ok. 1000 m2 

(ok. 200 mb.) nowej nawierzchni. Przypomnę, że w ubie-

głym roku wykonany został pierwszy etap modernizacji tej 

ulicy na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Wiejskiej.  

W przyszłym roku planujemy wykonać ostatnią część i po-

łączyć cały odcinek z ul. Adm. Steyera. Warto dodać,  

że remonty te odbywają się przy wsparciu finansowym 

właścicieli posesji sąsiadujących z tą drogą, dzięki czemu 

możliwe jest wykonywanie tych prac w dużo większym 

zakresie.  Za tą pomoc i współpracę bardzo dziękuję.  

 Jak Państwa wcześniej informowałem planujemy 

budowę trzech budynków mieszkaniowych wielorodzin-

nych przy ul. Dworcowej, w których planowane jest łącz-

nie 60-66 mieszkań. Aktualnie opracowywany jest projekt 

budowlany dla pierwszego budynku, w którym będzie się 

znajdować osiemnaście mieszkań. W najbliższych dniach 

wystąpimy do Starostwa Powiatowego w Pucku o wyda-

nie pozwolenia na budowę. Jednocześnie prowadzimy 

działania, związane z uzyskaniem środków na sfinansowa-

nie realizacji tej budowy. Zgodnie z przyjętym założeniem 

chcielibyśmy, aby budowa rozpoczęła się na początku 

przyszłego roku. O szczegółach dotyczących tego przedsię-

wzięcia będziemy informowali na bieżąco, w miarę postę-

pu naszych działań.  

 Na zakończenie chciałbym poinformować,  

że po sezonie powracamy do spotkań „Śniadanie i gada-

nie”, odbywających się raz w miesiącu, w soboty, w godzi-

nach od 10 do 12, w stołówce na terenie szkoły. O termi-

nach spotkań będziemy informować na plakatach  

i na stronach internetowych.  

Na rozmowy te już dziś serdecznie zapraszam mieszkań-

ców naszego miasta. 

 

      

             Burmistrz Helu 

    Dr Klemens Adam Kohnke 

        

11 października 2017 roku  na terenie Helu odbędzie się zbiórka 

odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów. Odpady należy 

wystawić przed  nieruchomość 11 października (środa) do 9:00. 

Odpady wielkogabarytowe - to odpady o dużych lub nietypo-

wych rozmiarach takie,  jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy,  

komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, 

zabawki dużych rozmiarów. 

Elektroodpady - to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, taki 

jak: drukarki, monitory, telewizory, lodówki, radia odkurzacze. 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW 

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

1 lipca 2017r. weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów 

wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów.  

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami segregacji, które  

na terenie Gminy Miejskiej Hel zaczną obowiązywać od 1 listopa-

da 2017 r. (patrz ulotka) 

Szanowni mieszkańcy Helu! 



NAJBLIŻSZE WYDARZENIA: 

11.10.20117 r. 

17:00 

Spotkanie Burmistrza Helu z przedsiębiorcami 

prowadzącymi działalność handlową 

18.10.2017 r. 

17:00 

Spotkanie Burmistrza Helu z przedsiębiorcami prowa-

dzącymi działalność transportową - melex 

13.10.2017 r. 

11:15 
Dzień Edukacji Narodowej 

25.10.2017 r. 

17:00 

Spotkanie Burmistrza Helu z przedsiębiorcami prowa-

dzącymi noclegi i gastronomię 

13.10.2017 r. 

14:00 

Helski Uniwersytet  

Trzeciego Wieku - Inauguracja 

26.10.2017 r. 

9:00 
Sesja Rady Miasta 

16.10.2017 r. Dzień Papieża Jana Pawła II  
27.10.2017 r. 

18:30 

Pokaz tańca Tanecznego Klubu Sportowego  

Dance Flow 

ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 

Zgodnie z art. 26 ust. 3-4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016  

poz. 1518 z późn zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca  

się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 

złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami: 

- do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  

oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 30 

listopada.  

- od 1 września do 31 października, ustalenie prawa  

do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących 

świadczeń następuje do 31 grudnia. 

-  od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa  

do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących 

świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego 

roku. 

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 

Zgonie z art. 20 ust. 5-8 ustawy z dnia 7 września 2007r. o po-

mocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 

489 z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca  

się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 

świadczeniowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami: 

- do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu ali-

mentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za mie-

siąc październik następuje do 31 października; 

- od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa 

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przy-

sługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje 

do 30 listopada tego roku;  

- od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie 

prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 

przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastę-

puje do 31 grudnia tego roku;  

- od 1 listopada do 30 listopada danego roku, ustalenie prawa 

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przy-

sługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje 

do 31 stycznia następnego roku; 

- od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku, 

ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimenta-

cyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego ro-

ku. 

STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE 

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/140/12 Rady Miasta Helu z 29 listo-

pada 2012 roku  komisja przyznała stypendia: 
 

Szkoła Podstawowa w Helu: 
1.     Natalia Pałkowska - uzyskana średnia 5,45 
2.     Lena Kretkiewicz - uzyskana średnia 5,36 
3.     Julia Rąpała - uzyskana średnia 5,54 
4.     Maja Dargacz - uzyskana średnia 5,91 
5.     Izabela Baranowska - uzyskana średnia 5,41 
6.     Kasper Rijsdam - uzyskana średnia 5,63 
7.     Joanna Urbanowicz - uzyskana średnia 6,00 
Gimnazjum: 
1.     Kinga Loose - uzyskana średnia 5,47 
2.     Pola Nowak - uzyskana średnia 5,00 
3.     Sebastian Beczak- uzyskana średnia 5,00 
4.     Daria Januszewska - uzyskana średnia 5,93 
5.     Mateusz Racki - uzyskana średnia 5,26 
6.     Nadia Chwirot - uzyskana średnia 5,14 
7.     Aleksandra Panek - uzyskana średnia 5,20 
8.     Jan Waszak - uzyskana średnia 5,33 
9.     Natalia Hermann - uzyskana średnia 5,07 
10.   Zuzanna Stachurska - uzyskana średnia 5,27 
11.   Aleksandra Maksym - uzyskana średnia 5,21 
12.   Michał Boszke - uzyskana średnia 5,21 
13.   Paulina Pałkowska - uzyskana średnia 5,79 
14.   Jakub Kretkiewicz - uzyskana średnia 5,47 
15.   Wiktoria Światowy - uzyskana średnia 5,64 
16.   Wiktor Strzeżek - uzyskana średnia 5,42 
17.   Fabian Panek - uzyskana średnia 5,00 

18.   Aleksandra Maszota - uzyskana średnia 5,55 
19.   Katarzyna Myszkowiak - uzyskana średnia 5,16 
20.   Mikołaj Dykta - uzyskana średnia 5,38 
21.   Maciej Hemlich - uzyskana średnia 5,72 
22.   Aleksandra Lewandowska - uzyskana średnia 5,16 
23.   Agata Dargacz - uzyskana średnia 6,00 
24.   Amelia Gaweł - uzyskana średnia 5,06 
25.   Oliwia Kuczerska - uzyskana średnia 5,00 
26.   Katarzyna Kwiecień - uzyskana średnia 5,16 
27.   Laura Piskorska - uzyskana średnia 5,06 
Szkoła ponadgimnazjalna: 
1.     Krzysztof Wilczyński - uzyskana średnia 4,84 
2.     Wiktoria Czelej - uzyskana średnia 5,36 
3.     Michał Wróbel - uzyskana średnia 5,35 
4.     Anna Strojna - uzyskana średnia 5,81 
5.     Kinga Kula - uzyskana średnia 5,10 
6.     Anna Bruhn - uzyskana średnia 5,38 
7.     Oktawia Goryńska - uzyskana średnia 4,80 
8.     Marta Makowska - uzyskana średnia 5,05 
9.     Roksana Bona - uzyskana średnia 4,88 
10.   Paweł Ceynowa - uzyskana średnia 5,18 
11.   Kinga Jamka - uzyskana średnia 4,85 
12.   Dawid Cuże - uzyskana średnia 4,81 
13.   Kornel Rodziewicz - uzyskana średnia 4,83 
14.   Fabian Piskorski - uzyskana średnia 5,00 
Szkoły wyższe: 
1.     Sylwia Klińska - uzyskana średnia 4,89 
2.     Adrian Kościk - uzyskana średnia 4,57 

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE I ARTYSTYCZNE 
Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z  28 lutego 

2013 roku komisja przyznała nagrody za osiągnięcia artystyczne: 

- Joannie Urbanowicz za zajęcie I miejsca w wojewódzkim kon-

kursie plastyczno-graficznym „Jak wyobrażam sobie kraje roz-

wijające się po 2030 roku”.  
 

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/162/13 Rady Miasta Helu z  28 lutego 

2013 roku komisja przyznała nagrody za osiągnięcia sportowe: 

- Laurze Piskorskiej i Fabianowi Panek za zajęcie II i III miejsca  
w mistrzostwach województwa pomorskiego w sportowym 
tańcu towarzyskim,  

- drużynie ZSO Hel za zajęcie III miejsca w XVII powiatowych 
igrzyskach młodzieży szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt,  

- drużynie ZSO Hel za zajęcie I miejsca w XVI turnieju piłki nożnej 
w kat.U12 chłopców „Z podwórka na stadion o puchar Tymbar-
ku”,  

- drużynie ZSO Hel za zajęcie II miejsca w XVIII powiatowej  

gimnazjadzie młodzieży szkolnej w badmintonie dziewcząt,  

- drużynie ZSO Hel za zajęcie II miejsca w XVIII powiatowych 
igrzyskach młodzieży szkolnej w badmintonie chłopców,  

- drużynie ZSO Hel za zajęcie I miejsca w XVIII powiatowej  
gimnazjadzie młodzieży szkolnej w badmintonie chłopców,  

- drużynie ZSO Hel za zajęcie I miejsca w XVIII powiatowej  
licealiadzie młodzieży szkolnej w badmintonie dziewcząt,  

- drużynie ZSO Hel za zajęcie I miejsca w XVIII powiatowej  
licealiadzie młodzieży szkolnej w badmintonie chłopców,  

- drużynie ZSO Hel za zajęcie II miejsca w XLV igrzyskach mło-
dzieży szkolnej w badmintonie dziewcząt,  

- Norbertowi Górskiemu i Małgorzacie Formelli za zajęcie III 
miejsca w XI powiatowych mistrzostwach nauczycieli w tenisie 
stołowym o puchar starosty,  

- drużynie ZSO Hel za zajęcie III miejsca w XVII powiatowych 

igrzyskach młodzieży szkolnej w piłce siatkowej czwórek dziew-

cząt. 

ZAPROSZENIE NA DZIEŃ EDUKACJI 

 „Kapitanowie własnej duszy:  
Karol Olgierd Borchardt i Joseph Conrad”  

 
13 października 2017 r., godz. 11:15  

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Helu  
 

Fragmenty dzieł obu twórców będą czytać Florian Staniewski – 
aktor, Mira Urbaniak i młodzież.  
Koncert szant – pieśni pracy z dawnych żaglowców, w wykona-
niu Marka Szurawskiego – szantymena, dziennikarza, pisarza 
oraz zespołu młodzieżowego „Flauta” z Helu.  
Opowieść o kapitanach – Władysław Szarski, Muzeum Obrony 
Wybrzeża w Helu.  

Inauguracja Helskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
„Uniwersytetu pod Żaglami”  

 
13 października 2017 r., godz. 14:00  
Restauracja „KUTTER” (sala u góry)  

 
„Trening dla umysłu czyli jak uczyć się w wieku dojrzałym” –  
            Marek Szurawski  
Po wykładzie możliwość złożenia deklaracji studenta HUTW- 
„Uniwersytetu pod Żaglami” 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH 

Burmistrz Helu zaprasza do udziału w drugim nieograniczonym 
przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położo-
nej w Helu, przy ulicy Kmdr. por. Zbigniewa Przybyszewskiego  
z przeznaczeniem pod funkcję usługowo-mieszkaniową. 

Działka ozn. geod. nr 199/4, o pow. 1671 m2 

Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
pasa drogowego ulicy Przybyszewskiego. Leży w terenie wyposa-
żonym w sieci uzbrojenia: elektroenergetycznego, wodociągowe-
go, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną. 

Cena wywoławcza: 990 000,00 zł 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wzniesienie wadium 
w wysokości 100 000,00 zł, które należy wpłacić najpóźniej  
do 23 października 2017 roku na rachunek Gminy Miejskiej Hel. 

Przetarg odbędzie się 27 października 2017 r. o godz. 10:00 


