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Wiosna, wiosna w rozkwicie!
Radosne dzwonów bicie obwieszcza Zmartwychwstanie!
...
Na stole bazie w wazonie, ca³a ziemia w blasku tonie.
¯yczenia sk³ada stary i m³ody.
Weso³ych �wi¹t! Ducha pogody!

Mieszkañcom  Helu,
Przyjacio³om  oraz  Sympatykom  naszego  miasta

- w  kraju  i  na  �wiecie -
¿ y c z y m y,

aby  tegoroczne  �wiêta  Wielkanocne  by³y
czasem  odradzania  siê  wiary  w  si³ê  Chrystusa

i  w  si³ê  cz³owieka,
dniami  pe³nymi  otuchy  i  nadziei  na  lepsze  jutro,

czasem  patrzenia  z ufno�ci¹  we  wspóln¹  przysz³o�æ,
wiary  w  pokonywaniu  trudno�ci  dnia  codziennego.

Najlepsze ¿yczenia pogodnych, weso³ych �wi¹t!
Du¿o dobrego!

Zdrowia i jajka smacznego!

Rada  Miasta  Helu
Hel, 11 - 12  kwietnia  2004 r.

Drodzy Mieszkañcy

Wielkanoc to czas rado�ci, nowych nadziei i odpoczynku.
Dziel¹c siê z Pañstwem �wiêconym jajkiem, symbolem

odradzaj¹cego siê ¿ycia i ukrytej si³y witalnej
¿yczê nam wszystkim:

Niech otoczy nas ³aska Zmartwychwsta³ego.
Niech Jego b³ogos³awieñstwo spocznie na nas

i naszych bliskich.
Niech nie zabraknie nikomu z nas tej rado�ci i nadziei jak¹

niesie spe³niona  obietnica Pañska.
Siedz¹c przy suto nakrytym stole nie zapominajmy

o tych, którym ¿ycie przysparza trosk i zmartwieñ.
Pamiêtajmy o tym, ¿e Chrystus Zmartwychwsta³y

b³ogos³awi strudzonym ludziom.
Proszê przyj¹æ najserdeczniejsze ¿yczenia radosnych

i spokojnych �wi¹t Wielkanocnych.
Niech te dni bêd¹ dla Pañstwa czasem pokoju i nadziei,
a ogromna rado�æ nape³nia Wasze serca i towarzyszy

Wam we wszystkim co robicie.

Burmistrz Helu
Miros³aw W¹do³owski

 Serdeczne ¿yczenia weso³ych, zdrowych,
 pogodnych �wi¹t Wielkanocnych
 Mieszkañcom Helu
 ¿ycz¹

Pracownicy i Kierownictwo ZZOM

Wszystkim Mieszkañcom Helu
¿yczenia pogodnych, zdrowych i radosnych
�wi¹t Wielkanocnych
w gronie rodzinnym
sk³adaj¹

Zarz¹d i cz³onkowie Ko³a ZB¯Z i OR WOP

Chrystus zmartwychwsta³,

prawdziwie zmartwychwsta³!

To nie tylko stwierdzenie faktu, to te¿ rado�æ!
Ten, który bêd¹c Bogiem, sta³ siê Cz³owiekiem i po

prze¿yciu ludzkiego ¿ycia zmartwychwsta³, pokaza³,
¿e jest Panem, Panem ¿ycia i �mierci.

W ziemskim, ludzkim ¿yciu dozna³ mi³o�ci swej
Matki i wygnania z ojczyzny, by³ podziwiany za naukê
i cuda, ale te¿ zazna³ losu tu³acza i bezrobotnego. Jest
Bogiem, a nic co ludzkie nie jest Mu obce. Powstaj¹c
z martwych, przypomina: "Ufajcie, Jam zwyciê¿y³ �wiat".
Gdy zawodz¹  ludzkie nadzieje, gdy wal¹ siê nasze plany,
On przy nas stanie i mówi: "Zaufaj Mi!"

Niech �wiêta Zmartwychwstania bêd¹ odnowie-
niem nadziei.

Póki ¿yjemy, nic jeszcze nie jest stracone. On zmar-
twychwsta³y to potwierdza, wiêc Mu zaufajmy.

Je�li z Nim z³¹czymy nasze obawy i nadzieje,
to po strasznej nocy osobistych niepowodzeñ i tragedii
doczekamy radosnego poranka w³asnej Wielkanocy
- to w³a�nie spotka³o Aposto³ów.

Niech Zmartwychwsta³y bêdzie Wasz¹ nadziej¹.

Franciszkanie z Helu

Dlaczego szukacie ¿yj¹cego w�ród umar³ych?

Nie ma Go tutaj; zmartwychwsta³.

Przypomnijcie sobie,  jak wam mówi³,

bêd¹c jeszcze w Galilei:

"Syn Cz³owieczy musi byæ wydany

w rêce grzeszników i ukrzy¿owany,

lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie".

£k 24,6
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Rozwój handlu morskiego oraz rybo-
³ówstwa, jaki nast¹pi³ w drugiej po³o-
wie XIX wieku, spowodowa³ koniecz-

no�æ usprawnienia l¹dowych systemów nawi-
gacyjnych i informacyjnych wspieraj¹cych ¿e-
glugê. Cypel Helski by³ jednym z newralgicz-
nych i niebezpiecznych miejsc na bardzo ruchli-
wym szlaku do Gdañska i do Królewca przez
Pilawê, dlatego pruskie s³u¿by morskie zainsta-
lowa³y tu szereg urz¹dzeñ, maj¹cych jedno-
znacznie oznaczyæ l¹d helski oraz in-
formowaæ rybaków o zagro¿eniach po-
godowych. Nie wystarcza³ ju¿ widocz-
ny tylko w nocy i przy dobrej pogo-
dzie sygna³ �wietlny z latarni morskiej
w Helu czy w Borze. Aby zdobywaæ
informacje pogodowe, w latach osiem-
dziesi¹tych XIX wieku utworzono Sta-
cjê Meteorologiczn¹ w Helu - pierw-
sz¹ helsk¹ placówkê naukowo-badaw-
cz¹. Mia³a ona za zadanie, obok doko-
nywania pomiarów parametrów pogo-
dy, bie¿¹ce informowanie o prognozo-
wanym stanie morza. Informacje te mia-
³y kapitalne znaczenie dla ówczesnych
mieszkañców Helu. W porê og³oszone
ostrze¿enie o sztormie mog³o uratowaæ
¿ycie wielu rybaków i marynarzy.
W tym okresie opracowano i zastoso-
wano na niemieckim wybrze¿u system
wizualnego przekazywania prognozy
pogody: za pomoc¹ specjalnego kodu
sygnalizacyjnego z wykorzystaniem
trójk¹tów i kul, wywieszanych  na  rej-
kach wysokich masztów ostrzegaw-
czych lub za pomoc¹  tzw. semaforów,
na których si³ê i kierunek wiatru poka-
zywano poprzez zmiany k¹ta wychy-
lenia krótkiego ramienia (semafora).
W�ród 7 istniej¹cych na kaszubskim
wybrze¿u w okresie miêdzywojennym
ostrzegalni, tylko dwie, w Ku�nicy
i Helu, by³y semaforowe. O ile w  Ku�-
nicy zastosowano prosty  maszt z  jed-
nym  ruchomym ramieniem, to sema-
for helski by³ stosunkowo skompliko-
wan¹ konstrukcj¹, pozwalaj¹c¹ na
przedstawienie stosunkowo dok³adnej progno-
zy. Zbudowano j¹ w latach 90.  XIX  wieku  na
helskiej pla¿y, pomiêdzy latarni¹ morsk¹ a brze-
giem otwartego morza. By³ to 22 metrowej wy-
soko�ci, metalowy maszt, zaopatrzony w dol-
nej czê�ci w dwa du¿e ko³a oznaczone literami
D i R. Ko³a by³y umownym przedstawieniem
ró¿y wiatrów (z po³udniem skierowanym ku do-
³owi). Z ich pomoc¹ pokazywano aktualny kie-
runek wiatru w Gdañsku (po stronie oznaczonej
liter¹ "D") i w Rozewiu (po  stronie  oznaczonej
liter¹ "R").  Powy¿ej  kó³  znajdowa³y siê rucho-
me ramiona semafora (po cztery z ka¿dej strony
masztu) informuj¹ce o sile wiatru. Im wiêcej
uniesionych ramion, tym silniejszy by³ wiatr.

Helskie ostrzegalnie
morskie

I tak: jedno uniesione ramiê oznacza³o wiatr
s³aby o sile do oko³o 2 stopni w skali Beau-
fort'a, dwa ramiona to wiatr umiarkowanie s³aby
(3-4 B), trzy ramiona wiatr umiarkowanie silny
(5-6  B), a  cztery silny  i  bardzo silny (7-12
B). Podczas ciszy opuszczano pionowo  w  dó³
wszystkie wska�niki. Rybacy, nim wyruszyli
na po³ów, pilnie ogl¹dali wskazania tego przy-
rz¹du, aby nale¿ycie oceniæ warunki pogodowe
i ewentualnie zrezygnowaæ z rejsu.

 W trudnych warunkach pogodowych pod-
czas sztormu i we mgle ówcze�ni ¿eglarze czê-
sto b³êdnie oceniali pozycjê cypla helskiego
i wchodzili na mieliznê. Aby temu zapobiec,
w okolicy naszego miasta zlokalizowano dwie
ostrzegalnie d�wiêkowe: armatni¹ - obs³ugiwan¹
przez helskiego latarnika oraz pneumatyczn¹
syrenê sygna³ow¹, zakotwiczon¹ w morzu
w pobli¿u Góry Szwedów. Armatni¹ urz¹dzo-
no w roku 1879. Jej wyposa¿enie stanowi³y
2 dzia³a, z których podczas mg³y oddawano co
5 minut 2 strza³y. Armaty obs³ugiwa³ latarnik,
którego obowi¹zkiem by³o równie¿ dbanie o na-
boje. To z t¹ ostrzegalni¹ zwi¹zany jest g³o�ny
wypadek, jaki zdarzy³ siê wieczorem 8 grudnia

1910 r. Wówczas to eksplodowa³o jedno z dzia³,
niszcz¹c ca³e stanowisko i zabijaj¹c obs³uguj¹-
cego je latarnika o nazwisku May. Po wypadku,
jego cia³o z poodrywanymi cz³onkami i na wpó³
spalone, znaleziono 40 metrów do miejsca eks-
plozji. Stwierdzono, ¿e powodem tragedii by³
niewypalony nabój, który wybuch³ podczas pró-
by usuniêcia go z lufy. Eksplodowa³ równie¿
zapalny magazyn strzelniczy, w którym znaj-
dowa³o siê 60 naboi i 2 beczki prochu, co dodat-

kowo spotêgowa³o si³ê wybuchu. Po tym
wypadku dzia³a zast¹piono w (roku
1911) pneumatyczn¹ syren¹ ostrzegaw-
cz¹, umieszczon¹ przy latarni. Równo-
cze�nie  zamontowano centralê reflekto-
row¹. Zwiêkszono równie¿ stan osobo-
wy obs³ugi. Od tego czasu w Helu pra-
cowa³o 3 latarników oraz dwóch dozor-
ców. Aby ich zakwaterowaæ, obok latar-
ni zbudowano drugi dom mieszkalny dla
latarników.

Akustyczna boja zakotwiczona zosta-
³a w pobli¿u Góry Szwedów oko³o roku
1896. Helanie popularnie nazywali j¹
"heulboje" (wyj¹ca boja) lub "morsk¹
krow¹", z powodu wydawanego przez
ni¹ niskiego, rytmicznego d�wiêku, przy-
pominaj¹cego muczenie krowy. Polscy
rybacy mawiali, ¿e Niemcy j¹ hoduj¹ przy
brzegu i ¿e rika jak elszczi bula. Na nie-
mieckich mapach nawigacyjnych zazna-
czano j¹ symbolem "Hl. T." czyli "Heul-
Tonne", polskie s³u¿by morskie oznaczy-
³y j¹ jako p³awê "Hel N", dla  odró¿nienia
do p³awy "Hel S" ("zidy") umieszczonej
na po stronie zatokowej pó³wyspu, na
wysoko�ci wej�cia do portu rybackiego.
Samoistnie wydaj¹ca d�wiêk boja, pod
koniec XIX wieku zadziwia³a swoj¹ prze-
my�ln¹ konstrukcj¹. By³a jednak zawod-
na. Do wzbudzenia jej odg³osów potrzeb-
ny by³ silny wiatr, dlatego nieraz pod-
czas mglistej, ale bezwietrznej pogody,
nie wydawa³a swoich ostrzegaj¹cych sy-
gna³ów. Rybacy mówili, ¿e: chowa³a siê
we mgle jak pies do budy - i milcza³a.
Dlatego pod koniec lat dwudziestych na-

szego stulecia, wraz z elektryfikacj¹ latarni mor-
skiej w Helu, polskie s³u¿by morskie zainstalo-
wa³y w jej pobli¿u, na l¹dzie, automatyczne
syreny mg³owe, które mo¿na by³o uruchamiaæ
równie¿ przy bezwietrznej pogodzie. Na wnio-
sek rybaków helskich, Morski Urz¹d Rybacki
pod koniec marca 1932 roku zainstalowa³  na
próbê w miejscu hucz¹cej boi "Hel N",  bojê
(p³awê) �wietlno - hucz¹c¹. Ostatecznie "wyj¹-
ca boja" zlikwidowana zosta³a w roku 1936, gdy
na brzegu, w jej pobli¿u, uruchomiono latarniê
"Góra Szwedów", wyposa¿on¹ w nowocze-
sne, elektryczne buczki ostrzegawcze.

Helski semafor - ostrzegalnia. Zdjêcie z okresu miêdzywojennego.
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1. �wiêta Wielkanocne

Zwieñczeniem czterdziestodniowego okresu
pokuty, postu i wytê¿onej modlitwy jest naj-
wiêksza uroczysto�æ roku ko�cielnego, Zmar-
twychwstanie Pañskie. Dzieñ
ten, a zw³aszcza procesja i Msza
�w. rezurekcyjna, to dla katoli-
ków przede wszystkim manife-
stacja wielkiej rado�ci. Aczkol-
wiek inauguracjê Paschy Pana
w staro¿ytno�ci celebrowano
w nocy (wigilia), to jednak ju¿
w Jerozolimie przed³u¿ano uro-
czysto�æ na niedzielê. By³a to
druga Msza Zmartwychwstania.
Jej celebracje potwierdzaj¹ �w.
Augustyn, Hezychiusz z Jero-
zolimy, Bazyli z Seleucji, Leon
Wielki - papie¿. Oto jak w wieku
X odprawia³ rezurekcjê w Augs-
burgu �w. Ulryk: "Gdy nadszed³
dzieñ �wiêty Paschy, po Prymie
(wczesnym rankiem w niedzie-
lê) udawa³ siê do ko�cio³a �w.
Ambro¿ego, w którym w Wiel-
ki Pi¹tek umie�ci³ by³ Cia³o
Chrystusowe nakrywszy je kamie-
niem i tam odprawia³ Msze
o Trójcy �wiêtej w otoczeniu kil-
ku tylko duchownych. Po odpra-
wieniu Mszy postêpowa³ na cze-
le ca³ego duchowieñstwa, które
w szatach �wi¹tecznych ocze-
kiwa³o go w portyku przy ko-
�ciele, niós³ Cia³o Chrystusowe,
inni nie�li ewangelie, �wiece
i kadzid³o; ch³opcy �piewali od-
powiednie pie�ni uwielbienia.
Przez halê szed³ biskup do ko-
�cio³a �w. Jana Chrzciciela i tam �piewano
tercjê; stamt¹d przy �piewie bardzo trafnie u³o-
¿onych antyfon szed³ we wspania³ej procesji do
ko�cio³a katedralnego, a¿eby odprawiæ Mszê".

W Polsce przed wiekiem XVI w grobie sk³a-
dano krzy¿, za� obrzêdy rezurekcyjne polega³y
na procesji ze �piewem 'Cum Rex gloriae', od-
�piewaniu jutrzni przez duchowieñstwo i �pie-
wanym dialogu trzech kap³anów (wyobra¿aj¹-
cych niewiasty) z "anio³em". Odgrywano tak¿e
scenê biegu aposto³ów Piotra i Jana do grobu,
która koñczy³a siê �piewem �alleluja� i �Te Deum�.

Dawniej, kiedy cmentarze sytuowano w oto-
czeniu ko�cio³a, procesja wielkanocna za-
trzymywa³a siê przy krzy¿u lub figurze, aby
umar³ym og³osiæ weso³¹ nowinê o zmartwych-
wstaniu.

Na Pó³wyspie Helskim, podobnie jak na
ca³ych Kaszubach, w drodze na nabo¿eñstwo
rezurekcyjne ludzie starsi obserwuj¹ s³oñce.
Istnieje bowiem przekonanie, ¿e w jego �wietle
zobaczyæ mo¿na Baranka - Chrystusa. Inna
wersja g³osi, ¿e wschodz¹ce s³oñce z rado�ci
skacze w poranek Wielkanoc. Kosmos uczest-
niczy bowiem w zwyciêstwie i odkupieniu.

Osiemnastowieczne zwyczaje wielkanocne we
w³a�ciwy sobie  sposób opisuje Kitowicz:
"Zaczyna³a siê ta procesja w miastach wielkich
zazwyczaj o godzinie pó³nocnej z soboty na

niedzielê. Gdzie atoli by³y katedry, zaczyna³a
siê w wieczór w sobotê o godzinie dziewi¹tej.
Po wsiach i miasteczkach ma³ych, do których
parochii nale¿a³y wsie, zaczyna³a siê do dnia
w niedzielê albo te¿ na wschodzie s³oñca. Nie-

mal wszêdzie [...] podczas
tuj uroczystej procesji strze-
lano z mo�dzierzów, z har-
matek, i organków, to jest
kilku lub kilkunastu rur
w jedno ³o¿e Osadzonych,
[...], albo te¿ z rêcznej strzel-
by [...]. W Warszawie, kiedy
król mieszka³, który zawsze
asystowa³ rezurekcji z kró-
low¹ lub sam, jak kiedy znaj-
dowa³ siê w kraju, zaczyna-
³a siê rezurekcja o godzinie
ósmej wieczornej. Draban-
ci jego we dwa rzêdy uszy-
kowani, ty³ królewski sob¹
zas³aniaj¹c, szli wraz z pro-
cesj¹ obok Sanctissimum,
nad którym baldachim nie-
�li senatorowie lub urzêd-
nicy koronni orderowi.
Skoro siê ruszy³a w ko�ciele
procesja, artyleria koronna
w tyle ko�cio³a farnego
z harmat - na Gnojowej
Górze zatoczonych - wyda-
³a ognia sto razy wci¹¿. [...]
po innych ko�cio³ach war-
szawskich zaczêta rezurek-
cja o godzinie jedenastej
przed pó³nockiem w ko�cie-
le misjonarskim - ci¹gnê³a
siê po kolei ko�cio³ów a¿ do
�witania. Wielu by³o z po-
spólstwa, którzy mieli sobie

za nabo¿eñstwo biegaæ od ko�cio³a do ko�cio-
³a z jednej rezurekcji na drug¹,"

Nie stwierdzono natomiast zwyczaju wiel-
kanocnych k¹pieli lub ablucji w bie¿¹cej wo-
dzie, jak to ma miejsce w wielu miejscach na
"l¹dzie".

Obchody rezurekcyjne na Pó³wyspie
Helskim rozpoczynaj¹ siê (w Helu o 6.30,
w Jastarni i w Juracie o 6.00, w Ku�nicy za�
o 7.00) przy Grobie Pañskim. Kap³an s³owami
"Zmartwychwsta³ z grobu Pan, alleluja"
obwieszcza zebranym zwyciêstwo Chrystusa,

CZAS PASCHALNY
Wielkanoc inicjuje okres, który pierwotnie okre�lano "piêædziesi¹tnic¹". Ca³y ten czas uwa¿ano za �wiêto,

celebracjê rado�ci. Dlatego w dawnych wiekach zabraniano wiernym klêkaæ, zakazywano te¿ postu. Ca³y ten czas
jest jedn¹ wielk¹ "niedziel¹". Pierwotny Ko�ció³ przej¹³ od �rodowisk ¿ydowskich termin 'Pentecoste' czyli
pieædziesi¹tnica ju¿ to na okre�lenie ca³ego okresu piêædziesiêciu dni wielkanocnej rado�ci, ju¿ to na oznaczenie
ostatniego dnia tego czasu. W wieku IV kszta³tuje siê oktawa Wielkanocy, wylansowana z troski o formacjê nowo
ochrzczonych.  �wiêtem 'pieczêtuj¹cym' i zamykaj¹cym czas paschalnej rado�ci jest Zes³anie Ducha �wiêtego.
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po czym intonuje pie�ñ "Weso³y nam dzieñ dzi�
nasta³" i formuje siê procesja. Na czele niesie siê
krzy¿ z czerwon¹ stu³¹, obok niego figurê Zmar-
twychwsta³ego, za którymi postêpuj¹ bractwa
ko�cielne z w³asnymi sztandarami, feretrony
niesione przez dziewczêta i m³odzieñców, s³u¿-
ba liturgiczna i celebrans z monstrancj¹, id¹cy
pod baldachimem. W Jastarni orszakowi towa-
rzyszy orkiestra dêta, dodaj¹ca uroczysto�ci
splendoru i namaszczenia. Wierni, krocz¹c za
kap³anem, �piewaj¹ na przemian z orkiestr¹ pie-
�ni o zmartwychwstaniu Pañskim. Po trzykrot-
nym okr¹¿eniu ko�cio³a procesja wraca do �wi¹-
tyni, gdzie �piewa siê radosne Te Deum (Ciebie
Boga wys³awiamy lub Ciebie Bo¿e chwalimy)
i odprawia Mszê �wiêt¹. Od Mszy Wigilii Pas-
chalnej do niedzieli Trójcy Przenaj�wiêtszej trwa
okres tzw. spowiedzi i komunii wielkanocnej,
do której prawo ko�cielne zobowi¹zuje wszyst-
kich wiernych. �wiêta wielkanocne s¹ wiêc okre-
sem najbardziej intensywnego ¿ycia euchary-
stycznego. Mo¿na to zaobserwowaæ szczegól-
nie w obydwa dni �wi¹teczne. Pó�niej stopnio-
wo liczba komunikuj¹cych maleje. Po powrocie
do domu spo¿ywa siê �niada-
nie. Moment to wyj¹tkowy,
poniewa¿ na �wi¹tecznym sto-
le znajduj¹ siê pokarmy pob³o-
gos³awione. W wielu rodzinach
posi³ek, poprzedzony modli-
tw¹, zaczyna siê od spo¿ywa-
nia po�wiêconego jajka, na po-
dobieñstwo wigilijnego op³at-
ka. Jakkolwiek nowy to zwy-
czaj, znajduje coraz wiêcej
zwolenników. Tradycyjnym
posi³kiem wielkanocnym na
Helu by³a i ci¹gle pozostaje
"pra¿nica na szpeku" - jajecz-
nica na boczku. Menu sk³ada
siê z tego, co 'po�wiêcone', a s¹
to: mas³o - czêsto w kszta³cie
baranka, chleb, kolbos, szyn-
ka, bia³a kie³basa, wêdzone
pier�niki z gêsi, sól i pieprz,
cukier, jajka na twardo, chrzan,
babka i mazurek, owoce. Nie-
którzy na �niadanie wielkanoc-
ne spo¿ywaj¹ fl¹drê sma¿on¹
na patelni wraz z jajkami oraz
wêgorza drobno pokrojonego,
który po zalaniu rozbitymi jaj-
kami jest sma¿ony. Na stole stawia siê baranka
cukrowego, a w wazonie wi¹zkê ga³¹zek brzezi-
ny lub ja³owca. Pierwszy dzieñ �wi¹t wielka-
nocnych dawniej starano siê prze¿ywaæ w
domu. Po po³udniu - jak w ka¿d¹ niedzielê -
wierni udawali siê na nieszpory. Nie odwiedza-
no siê w s¹siedztwie ani w rodzinach. Te zwy-
czaje s¹ jeszcze w jakiej� mierze zachowywane,
obserwuje siê jednak zmianê obyczaju. W nie-
których familiach korzysta siê z okazji i w nie-
dzielê Wielkanocy odwiedza siê bliskich lub
wyje¿d¿a w go�cinê.

Poniedzia³ek Wielkanocny, drugi dzieñ okta-
wy Zmartwychwstania, rozpoczyna siê "dego-
wanjim" . "Deguse" sprawiane na Kaszubach
polega³y na ch³ostaniu dziewcz¹t i kobiet ga³ê-
ziami ja³owca lub brzózki, a nieraz tak¿e ciernia.
Zachowywano równolegle degowanie w domu,
gdzie ten, kto wsta³ pierwszy, mia³ przywilej
wych³ostaæ domowników, zaskoczonych we
�nie, oraz "deguse" publiczne, wiejskie, które

polega³y na odwiedzaniu domów przez zorgani-
zowan¹ grupê ch³opców. Ze szczególn¹ gorli-
wo�ci¹ odwiedzano te domostwa, gdzie by³y
m³ode dziewczêta. Starano siê przy³apaæ je w
po�cieli, aby dyngus by³ skuteczny. Chodzi³o
bowiem o to, aby ch³ostaæ po udach i nogach.
Celem tej obrzêdowej ch³osty by³o zabezpie-
czenie przed pch³ami. "To je dobrze dzewczêta
i bialki wedegowac, ¿ebe one nie chorza³e"- po-
wiadaj¹ starsi respondenci. Wêdruj¹cy od domu
do domu recytowali obrzêdowy wierszyk. W
nagrodê za dcguse ch³opcy otrzymywali jajka,
s³odycze lub pieni¹dze.

Wspó³cze�nie zwyczaj 'degusów' wiosko-
wych, wykraczaj¹cych poza kr¹g rodziny zu-
pe³nie zagin¹³. Nikt te¿ nie pamiêta tekstów, które
niegdy� przy dyngusie wypowiadano. Trwa jed-
nak 'degowanie'  w domach i odwiedzanie z ró-
zgami blisko mieszkaj¹cych krewnych. W tym
drugim wypadku czyni¹ to najczê�ciej dzieci.
Rozwinê³a siê nadto nowa na Kaszubach forma
robienia 'degusa', mianowicie obfitego oblewania
wod¹. Dokonuj¹ tego domownicy wobec cz³on-
ków rodziny. Najbardziej spektakularna forma

zwyczajowej ablucji odbywa siê w Helu, gdzie
od rana po ulicach odbywaj¹ siê gonitwy ch³op-
ców polewaj¹cych dziewczêta i siebie nawza-
jem. Od paru lat w zabawie uczestniczy wóz
stra¿y po¿arnej, oblewaj¹cy przy pomocy si-
kawek po¿arowych ludzi, wracaj¹cych ze �wi¹-
tecznej Mszy. Wiêkszo�æ respondentów nie
widzi w oblewaniu siê wod¹ niczego poza "zwy-
czajem" i "zabaw¹". Nieliczni utrzymuj¹, i¿ trze-
ba byæ oblanym, aby "byæ zdrowym" i "dla
oczyszczenia". Jest te¿ przekonanie, ¿e "pan-
ny, które bêd¹ wydyngowane i oblane wod¹
wyjd¹ prêdko za m¹¿". Trochê czê�ciej w zwy-
czajach dyngusowych dostrzega siê chêæ zarob-
ku: "uderza siê ga³¹zk¹ po nogach i polewa wod¹,
¿eby dostaæ podarki". Niegdy� we wtorek dziew-
czêta odp³aca³y ch³opcom piêknym za nadobne,
dzi� dyngus ogranicza siê do poniedzia³ku.

�wiêta wielkanocne s¹ okazj¹ do szczególnej
troski o groby najbli¿szych. Jest zwyczajem,
aby przed Wielkanoc¹ umyæ grób, odczy�ciæ po

zimie, uporz¹dkowaæ i nale¿ycie przyozdobiæ.
Przede wszystkim pamiêta siê o przystrojeniu
zieleni¹. Do wazonu wstawia siê zielone ga³¹zki
brzozy, �wie¿e kwiaty lub ja³owiec. Czêsto do
�wi¹tecznego bukietu nagrobnego w³¹czane s¹
po�wiêcone palmy. Sporadycznie do wi¹zanki
przywi¹zuje siê pisanki lub pomalowane sko-
rupki po jajkach czyli wydmuszki. Ozdabianie
grobów motywuje siê mi³o�ci¹ do bliskich i pa-
miêci¹ o nich. Wielu wyra¿a przekonanie, ¿e
zmarli uczestnicz¹ w uroczysto�ci Zmar-
twychwstania Pana. Dzieñ ten jest - jak i ca³e
triduum paschalne - czasem wybawienia wielu
dusz czy�æcowych.

Wielkanocny Poniedzia³ek jest tak¿e dniem
wielkiej rado�ci dla dzieci. W nocy rodzice
i dziadkowie wk³adaj¹ im przygotowane ³ako-
cie, czekoladki, marcepany, cukierki (dawniej go-
towane jajka lub jajka cukrowe) w jakie� trudne
do odszukania miejsce. Czasem s³odycze wk³a-
da siê �pi¹cemu dziecku pod poduszkê lub ukry-
wa po�ród zabawek. Porannemu wstawaniu
oprócz 'degusa' towarzyszy gor¹czkowe poszu-
kiwania 'zajca', który móg³ ukryæ swoje poda-

runki na podwórzu, w szopce czy
ogrodzie.

Drugie �wiêto Wielkanocy jest
dniem odwiedzania siê, sk³adania
wizyt rodzinnych czyli "chodze-
nia na goscenê". Trzeba zazna-
czyæ, ¿e �wi¹teczne go�ciny s¹
przede wszystkim wyrazem sil-
nych wiêzi rodzinnych. Okazj¹
do takich spotkañ i odwiedzin w
gronie najbli¿szych, a pojêcie to
obejmuje rodziców, ich rodzeñ-
stwo (wujowie i stryjostwo),
dzieci i ich ma³¿onków. Szczegól-
nie mocne wiêzi familijne wystê-
puj¹ w rodzinach rybaków, któ-
rzy poza pokrewieñstwem z³¹-
czeni s¹ wspólnot¹ pracy na mo-
rzu. Typowe jest prowadzenie
po³owów na kutrze rodzinnym,
czasem wynajmuje siê rybaka
spoza rodziny Wraz z poniedzia³-
kiem koñczy siê czas spoczynku
�wi¹tecznego, który w�ród ryba-
ków trwa od Wielkiego Czwart-
ku. Sporadycznie tylko zdarza
siê, aby kto� z prywatnych ry-
baków wychodzi³ w morze w te
dni. Podobnie do niedawna, jak

z dum¹ podkre�laj¹ informatorzy, nie do pomy-
�lenia by³o, by kto� rybaczy³ w niedzielê.

Wielkanoc, jako najwiêksza uroczysto�æ ko-
�cielna, ma swoj¹ oktawê. Przed wiekami osiem
dni �wi¹tecznych by³o wolnych od pracy.
Szczególnie za� �wiêtowali nowo ochrzczeni,
którzy do Bia³ej Niedzieli chodzili w chrzciel-
nych, bia³ych szatach.

Po Wielkanocy na Pó³wyspie nie ma w zasa-
dzie charakterystycznych dni i zwyczajów z
nimi zwi¹zanych. Nie maj¹ tu zastosowania
zwyczaje aktualizowane z okazji �w. Wojciecha
(23 kwietnia) i Jerzego (24 kwietnia) na terenach
rolniczych. Podobnie wiêkszego znaczenia nie
przywi¹zuje siê do �w. Marka (25 kwietnia),
kiedy to w ko�cio³ach odprawiano ongi� mod³y
o urodzaje. Modlitwy o urodzaje odprawia siê
aktualnie w trzy dni poprzedzaj¹ce Wniebowst¹-
pienie Pañskie. Na Pó³wyspie Helskim dni tych
nie obchodzi siê uroczy�cie ze wzglêdu na �la-
dowe tylko rolnictwo.



6

XVI  sesja  Rady  Miasta  Helu
Pó³ godziny trwa³o ustalanie porz¹dku

obrad na ostatniej sesji Rady Miasta w
Helu, która odby³a siê 25 marca br. Z po-
rz¹dku wykre�lono 3 punkty (sprawozda-
nie kierownika ZZOM, sprawozdania bur-
mistrza z dzier¿awy i najmu nieruchomo-
�ci komunalnych oraz z dzia³alno�ci bie-
¿¹cej) z uwagi na wcze�niejsze nie przeka-
zanie pisemnych sprawozdañ dla sta³ych
komisji Rady.

Na sesji obecni byli: radny Sejmiku Wojewódz-
kiego Mieczys³aw Struk i cz³onek Zarz¹du Po-
wiatu Puckiego Tadeusz Mu¿a. M. Struk przed-
stawi³ sprawozdanie z wykonania planów pra-
cy Sejmiku i Zarz¹du w 2003 r. oraz program
dzia³ania na 2004 r.

Z jego wypowiedzi zanotowa³em:
Samorz¹d Wojewódzki dysponuje bud¿etem

na poziomie 280 mln z³ (m. Gdañsk -1 mld 200
ml z³).  Opracowano projekt Strategii Rozwoju
Turystyki. Na jego podstawie realizowane bêd¹
inwestycje. Prowadzone s¹ przygotowania do
akcesji i absorbcji �rodków z Unii Europejskiej.
Istnieje mo¿liwo�æ uzyskania prawie 160 mln
Euro na: drogi, ochronê �rodowiska, szkolenia,
zmianê kwalifikacji i umiejêtno�ci pracowników,
stypendia, równanie szans na rynku pracy, roz-
wój lokalny.

167 mln z³ kosztowaæ ma uporz¹dkowanie
gospodarki wodno-�ciekowej w powiecie puc-
kim. Na inwestycjê tê, realizowan¹ w latach
2005-2007, mo¿na by pozyskaæ z UE a¿ 70%
�rodków. Musi byæ jednak jedna, wspólna orga-
nizacja, która zajmie siê eksploatacj¹ tego syste-
mu. Hel mo¿e uzyskaæ na realizacjê tych przed-
siêwziêæ prawie 20 mln z³. Powo³ano 24 osobo-
wy komitet steruj¹cy dla województwa pomor-
skiego. Do pozyskania �rodków zewnêtrznych
niezbêdne jest przygotowanie dokumentacji
i opracowanie studium wykonalno�ci.

Drogi. Na terenie województwa pomorskie-
go jest 1750 dróg wojewódzkich, w tym nasza

droga nr 216 Reda - Hel. W ub.r. przekazano
na ni¹ prawie 10,5 mln z³. W b.r. wykonana
zostanie modernizacja ronda we W³adys³awowie
i przebudowane zostanie skrzy¿owanie przy
wje�dzie do Pucka.

Rybo³ówstwo. Otwarcie gie³dy rybnej w Ustce
kszta³towaæ bêdzie ceny równie¿ dla rybaków
helskich. Hel i W³adys³awowo maj¹ byæ w tym
systemie, co spowoduje wyeliminowanie du¿ej
liczby po�redników. Póki co, oddano z pomp¹
do u¿ytku aukcjê, ale brakuje jej kolejnych ogniw,
tj. lokalnych centrów sprzeda¿y ryb.

S³u¿ba Zdrowia. Radni wojewódzcy nie maj¹
¿adnych mo¿liwo�ci, aby wp³ywaæ na dzia³ania
opieki zdrowotnej. Mamy wp³yw jedynie na
dzia³alno�æ oko³o30 podleg³ych szpitali. Zad³u-
¿enie placówek podporz¹dkowanych Sejmiko-
wi Wojewódzkiemu wynosi ponad 300 mln z³
(szpital w Wejherowie oko³o 15 mln z³).

Samorz¹d Wojewódzki nie mo¿e nakazywaæ
lub zakazywaæ sprzeda¿y placówek s³u¿by
zdrowia. Mo¿e jedynie wspó³decydowaæ o roz-
mieszczeniu placówek. O sprzeda¿y decyduje
w³a�ciciel, tj. Rada Gminy lub Powiatu.

Podczas sesji radni podjêli uchwa³y:

- w sprawie zmian w bud¿ecie miasta Helu
Bud¿et po zmianach wynosi po stronie
dochodów - 9.549.358,00 z³;
wydatki - 8.877.152,00 z³;
rozchody bud¿etu miasta - 672.206,00 z³

- w sprawie procedury przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania bud¿etu
za I pó³rocze, przyjmowania sprawozdania
z wykonania bud¿etu oraz udzielania absolu-
torium Burmistrzowi Helu.

W uchwale czytamy, ¿e informacjê z przebiegu
wykonania bud¿etu za I pó³rocze burmistrz

przedstawia w terminie do 31 sierpnia roku
bud¿etowego, w szczegó³owo�ci nie mniejszej
ni¿ uchwa³a bud¿etowa (sprawozdanie roczne
do 31 marca roku nastêpnego). Do informacji
do³¹cza:

- czê�æ opisow¹,
- informacjê o stanie nale¿no�ci,
- informacjê o zobowi¹zaniach wymagalnych

i niewymagalnych,
- informacjê o zaci¹gniêtych kredytach i po-

¿yczkach,
- zestawienie przychodów i wydatków za-

k³adów bud¿etowych, �rodków specjalnych oraz
funduszy celowych,

- dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ za-
dañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych
zadañ zleconych gminie,

- informacjê o dotacjach z bud¿etu.
Czê�æ opisowa winna m.in. szczegó³owo oma-

wiaæ �ród³a dochodów, uzasadnienie wydatków,
a tak¿e przedstawiaæ % wska�nik wykonania
bud¿etu w stosunku do planu.

Uchwa³a ustala tak¿e procedurê przyjmowa-
nia sprawozdania i udzielania absolutorium Bur-
mistrzowi Helu.

- w sprawie zaopiniowania przebiegu granic
pasa technicznego na terenie Gminy Hel

Rada pozytywnie zaopiniowa³a przebieg
granicy pasa technicznego na terenie gminy,
zaproponowany przez Dyrektora Urzêdu Mor-
skiego w Gdyni.

W dniu 05.03.2004 r. do Rady Miasta Helu
wp³yn¹³ wniosek Urzêdu Morskiego w Gdyni
o zaopiniowanie przebiegu granic pasa technicz-
nego na terenie Gminy Hel. Zgodnie z przepisa-
mi ustawy o obszarach morskich Rzeczypospo-
litej Polskiej i administracji morskiej granice pasa
ochronnego okre�la Dyrektor Urzêdu Morskiego,
po uzyskaniu opinii miêdzy innymi w³a�ciwej
rady gminy. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów z dnia 29 kwietnia 2003 roku w spra-
wie okre�lenia minimalnej i maksymalnej szero-
ko�ci pasa technicznego i ochronnego oraz spo-
sobu wyznaczania ich granic (Dz. U. Nr 89 poz.

820), pas techniczny przebiega wzd³u¿ brzegu
obszarów morskich i obejmuje teren od linii brze-
gu morskiego w kierunku l¹du o szeroko�ci od
10 do 1.000 m w zale¿no�ci od rodzaju brzegu,
z wy³¹czeniem terenów le¿¹cych w granicach
portów i przystani morskich okre�lonych w od-
rêbnych przepisach. Ponadto, granice pasa tech-
nicznego wyznacza siê, uwzglêdniaj¹c:

l) na brzegach wydmowych: pla¿ê, pierwszy
wa³ wydmowy i pas terenu za tym wa³em
o szeroko�ci od 20 m do 200 m, licz¹c od odl¹-
dowego podnó¿a wa³u wydmowego;

2) na brzegach klifowych: pla¿ê, podnó¿e
klifu, stok klifowy i pas terenu o szeroko�ci od
10 m do 100 m, licz¹c od górnej krawêdzi stoku;

3) na brzegach p³askich, pozbawionych wa³u
wydmowego: pas terenu od linii brzegu mor-
skiego do odwodnego podnó¿a wa³ów przeciw-
powodziowych albo przy braku wa³ów prze-
ciwpowodziowych pas terenu o szeroko�ci od
50 m do 1.000 m od linii brzegu morskiego;
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4) na brzegach utrwalonych budowlami hydrotechnicznymi tworz¹cy-
mi liniê brzegu morskiego, obszar obejmuj¹cy te budowle wraz z pa-
sem terenu o ³¹cznej szeroko�ci 10 m albo wiêkszej, je¿eli wynika to
z odrêbnych przepisów.

Granice pasa technicznego wyznaczaj¹ linie ³¹cz¹ce punkty graniczne
okre�lone i wytyczone zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego.

- w sprawie zmiany uchwa³y dotycz¹cej oddania w dzier¿awê gruntu
po³o¿onego w mie�cie Helu.

Uchwa³¹ t¹ RM dokona³a zmiany w uchwale z pa�dziernika 2002 roku
wyra¿aj¹c zgodê na dzier¿awê dzia³ki przy ul. Bulwar Nadmorski (bar
Rudy kot) przez p. Marcina Petka.

- w sprawie wyra¿enia zgody na przejêcie nieruchomo�ci w formie
darowizny.

Rada wyrazi³a zgodê na nieodp³atne przejêcie przez Gminê w formie
darowizny od Skarbu Pañstwa nieruchomo�ci oznaczonej w ewidencji
gruntów jako dzia³ka 160 o pow. 6.208 m2, z przeznaczeniem pod
kompleks rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowy. Dzia³ka na znajduje
siê przy ul. Ba³tyckiej, po prawej stronie za skrzy¿owaniem z ul. Sosnow¹.
Podjêta uchwa³a stanowiæ bêdzie podstawê do zawarcia umowy darowizny
w formie aktu notarialnego.

- w sprawie utworzenia obwodu g³osowania.
Utworzono obwód nr 3 z siedzib¹ w 115 Szpitalu Wojskowym z Przy-

chodni¹ - SPZOOZ, dla przeprowadzenia wyborów pos³ów do Parlamen-
tu Europejskiego.

- w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla dzia³ki oznaczonej nr geodezyjnym 153/1.

Dzia³ka o powierzchni 14.426,00 m2 po³o¿ona jest przy ul. Ba³tyckiej
(teren kempingu dawnej Intermody). Ma zostaæ przeznaczona pod budo-
wê kompleksu rekreacyjnego (wczasowy, gastronomiczny, handlowy,
mieszkalny, edukacyjny, sportowy). Przeznaczenie tej nieruchomo�ci na
cele budowlane wymaga wy³¹czenia jej z produkcji le�nej.

W czasie sesji, w obecno�ci zainteresowanych mieszkañców mówiono
o sprzeda¿y dzier¿awionych gruntów, na których prowadzona jest dzia-
³alno�æ. Dzier¿awcy inwestowali przez 10 lat i chcieliby teraz nierucho-
mo�æ na korzystnych warunkach kupiæ. Burmistrz stwierdzi³, ¿e jest to
bardzo powa¿na sprawa i zobowi¹za³ siê na sesji kwietniowej przedsta-
wiæ projekt rozwi¹zania tego problemu.

Pod koniec sesji burmistrz stwierdzi³, ¿e wykre�lenie z przebiegu obrad
pkt 6 uniemo¿liwi³o wys³uchanie przez radnych jego wypowiedzi. Byæ
mo¿e za miesi¹c podejmiecie decyzjê o wyrzuceniu informacji burmi-
strza? Jest to dla mnie niezrozumia³e i bol¹ce. Byæ mo¿e taka taktyka, im
mniej siê wie, tym mniej odpowiada, Pañstwu odpowiada? Ja chêtnie
wprowadzê Pañstwa w to, co siê dzieje w mie�cie.

Nie mia³em zamiaru pozbawiaæ Pana g³osu, Panie Burmistrzu - odpo-
wiedzia³ przewodnicz¹cy Rady.

Burmistrz nie chcia³ jednak sk³adaæ sprawozdania z dzia³alno�ci bie¿¹-
cej, mówi¹c, ¿e potrzebuje na to kilku godzin i wstêpnie ustalono, ¿e w
kwietniu dojdzie do dodatkowego spotkania, na którym radni zapoznani
zostan¹ ze sprawozdaniem.

Raz na jaki� czas warto usi¹�æ i przedyskutowaæ sprawy miasta.

Kolejna, planowana sesja, odbêdzie siê 29 kwietnia.
W.W.

W imieniu Komisji Stypendialnej Rady Miasta Helu oraz w imieniu
w³asnym chcia³bym z³o¿yæ serdeczne gratulacje tym, którzy w sposób
szczególny wyró¿nili siê osi¹gniêciami w nauce i innej dzia³alno�ci okre-
�lonej w Regulaminie Przyznawania Stypendiów.

Do Komisji wp³ynê³o 17 wniosków o przyznanie stypendium, z czego
16 za wyniki w nauce i 1 za osi¹gniêcia artystyczne.

Po dok³adnym przeanalizowaniu wniosków, na posiedzeniu w dniach
9-10 marca, Komisja przyzna³a stypendia 15 osobom za wyniki w nauce
(na podstawie �redniej ocen z przedmiotów znajduj¹cych siê w ramowym
planie nauczania szko³y danego typu).

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali:

Gimnazjum - wymagana �rednia 5,20 - wysoko�æ stypendium 60,00 z³
1. Alicja BARANOWSKA
2. Ewelina ARENDARCZYK
3. Natalia PANEK
4. Aleksandra KRASZEWSKA
5. Andrzej STUPAKOWSKI

Szko³y �rednie - wymagana �rednia 4,90 - wysoko�æ stypendium 110,00 z³
1. Adriana �WITAKOWSKA
2. Anna CHMIELEWSKA
3. Judyta SZULC
4. Karolina ZIÊTARA
5. ¯aneta GASZEWSKA

Szko³y wy¿sze - wymagana �rednia 4,60 - wysoko�æ stypendium 200,00 z³.
1. Izabela WASILEWSKA
2. Magdalena LISTEWNIK
3. Monika W£ADYKA
4. ¯anna SÊPIÑSKA
5. Marcin  ZIÊTARA

Za osi¹gniêcia artystyczne stypendium otrzyma³a:
1. Karolina WYRWIÑSKA  (na podstawie § 3. Regulaminu  wysoko�æ

stypendium 60,00 z³ na okres 3 miesiêcy).

GRATULUJEMY!
TAK TRZYMAÆ!

Przewodnicz¹cy Komisji Stypendialnej
Rafa³ SZCZYKUTOWICZ

 STYPENDIA

Kupiê:
nieruchomo�æ w Helu, dzia³kê niezabudowan¹ lub zabudowan¹,

dom lub inny obiekt - mo¿e byæ do remontu.
tel. 0502 637 156

Drodzy Mieszkañcy Helu!

4 kwietnia 2004 r., a wiêc dok³adnie dwa lata temu narodzi³o siê w Helu
partnerstwo miedzy naszymi miastami.

Ka¿dy pocz¹tek zawiera w sobie pewien urok i zapewne nikt z nas nie
zapomni jednorazowo�ci tych dni i godzin.

W tych minionych dwóch latach osi¹gnêli�my wspólnie bardzo wiele.
Doznali�my go�cinno�ci, szczero�ci, wzajemnego zrozumienia i zaufania.

Entuzjazm waszych uczniów i m³odzie¿y, ich swobodne, pe³ne rado�ci
z ¿ycia i jednocze�nie pe³ne zaanga¿owania zachowanie pozostawi³o
w Hermeskeil jak najbardziej pozytywne wra¿enie.

1-go maja br. rozszerzaj¹ca siê Europa stawia przed nami ogromne zadania.
Wspólnie pójdziemy ta drog¹ dalej, bowiem sukces do odwa¿nych nale¿y.

Cieszymy siê na kolejne spotkanie mieszkañców naszych miast u nas
w Hermeskeil, serdecznie oczekuj¹c Wasz¹ Delegacjê w dniach 26-31 maja br.

Za³¹czamy gor¹ce pozdrowienia w imieniu naszego Ko³a Partnerstwa,
w imieniu wszystkich przyjació³ Helu w Hermeskeil, a przede wszystkim
w imieniu naszego burmistrza pani Ilony König.

Dr Karl Heege        Ryszard Bawelski

Arbeitskreis deutsch-polnische

Städtepartnerschaft Hermeskeil-Hel
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Raki, to najwiêksze bezkrêgowce spo�ród ro-
dzimej fauny Polski. Mo¿na �mia³o stwierdziæ,
¿e s¹ to organizmy znane ka¿demu i to prze-
wa¿nie ju¿ od wczesnego dzieciñstwa. Prawie
ka¿dy, kto spêdza³ wakacje nad wod¹, spotka³
siê z tym skorupiakiem.

W  wodach �ródl¹dowych naszego kraju wy-
stêpuj¹ cztery gatunki raków: dwa rodzime - rak
szlachetny (Astacus astacus) i rak b³otny (Asta-

cus leptodaktylus) oraz dwa nap³ywowe - rak
sygna³owy (Pacifastacus  leniuskulus) i rak prê-
gowaty (Orconectes limosus).

W przeciwieñstwie do popularno�ci raków
ogólna wiedza na ich temat jest znikoma i ogra-
nicza siê do kilku stereotypów: rak ¿yje tylko
w czystych wodach, chodzi do ty³u, ma smacz-
ne, zdrowe miêso, itd.. Ostatnio do tych obiego-
wych "prawd", coraz czê�ciej dochodzi kolejna
o tym, ¿e raków jest coraz wiêcej w naszych
wodach, automatycznie t³umacz¹c ten fakt po-
lepszeniem siê stanu �rodowiska wody. Jednak,
jak to zazwyczaj bywa z obiegowymi prawda-
mi, s¹ one powierzchowne i nie do koñca maj¹
odzwierciedlenie w rzeczywisto�ci. Chocia¿ raki
staj¹ siê tak naprawdê coraz bardziej popular-
nymi mieszkañcami wód, to niestety dzieje siê
to za spraw¹ gatunku, który nie nale¿y do ro-
dzimych. Gatunkiem tym, którego ekspansja
ci¹gle trwa, jest rak prêgowaty zwany te¿ ame-
rykañskim (Orconectes limosus).

Swoj¹ osza³amiaj¹c¹ karierê w wodach euro-
pejskich rozpocz¹³ oko³o 100 lat temu, kiedy to
100 osobników tego gatunku zosta³o sprowa-
dzone przez niemieckiego hodowcê Max von den
Borne ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³-
nocnej z rzeki Delaware  do gospodarstwa sta-
wowego w Barnówku (ko³o Gorzowa) nad rzek¹
My�l¹.

Rak prêgowaty

G³ównym powodem introdukcji tego gatunku
by³o przekonanie, ¿e jest on odporny na d¿umê
racz¹, która dziesi¹tkowa³a populacjê raków au-
tochtonicznych w Europie. Jednak, jak siê pó�-
niej okaza³o, jest on równie¿ nosicielem tej cho-
roby i sta³ siê g³ównym sprawc¹ zaniku raka
szlachetnego i b³otnego.

Jest on dzisiaj gatunkiem dominuj¹cym w�ród
wszystkich raków wystêpuj¹cych w Polsce. Jego
silna ekspansja wi¹¿e siê nie tylko z odporno-
�ci¹ na d¿umê racz¹ ,ale przede wszystkim
z du¿ymi zdolno�ciami przystosowawczymi
i odporno�ci¹ na zanieczyszczenia �rodowiska.
Potrafi opanowaæ nie tylko jeziora i rzeki, ale
równie¿ kana³y w pobli¿u elektrociep³owni czy
rowy melioracyjne.

Niegdy� rak okre�lany mianem "czysto�ci
wody" stanowi³ faktycznie odzwierciedlenie ja-
ko�ci wody. Tymczasem nowy prêgowaty
mieszkaniec zbiorników wodnych mo¿e swoj¹
obecno�ci¹ wprowadziæ w b³¹d przy pobrze¿-
nej ocenie wód danego akwenu. Jedynie raki szla-
chetny i b³otny zas³uguj¹ na wspomniany tytu³.
Niestety ich populacje gwa³townie zanikaj¹
w wodach �ródl¹dowych.

Skala i tempo opanowania wód europejskich
przez O.limosus  spotêgowana jest ponadto jego
potencja³em rozrodczym. Rak ten zaczyna
rozradzaæ siê po ukoñczeniu roku ¿ycia i blisko

100 % dojrza³ych p³ciowo samic przystêpuje
do rozrodu. P³odno�ci¹ przewy¿sza raki euro-
pejskie. W rozprzestrzenianiu tego amerykañ-
skiego intruza równie¿ bardzo pomocny okaza³
siê cz³owiek. Uwa¿a siê, ¿e wprowadzenie ny-
lonowych sieci znacznie przyspieszy³o jego in-
wazje na nowe tereny. Nie wymagaj¹ one susze-
nia, tak wiêc raki w nie zaplatane mog³y byæ
roznoszone na znaczne odleg³o�ci.

Raka prêgowatego stosunkowo ³atwo rozpo-
znaæ po ciemniejszych, poprzecznych plamach
na odw³oku, od których to pochodzi nazwa oraz
g³adkim pancerzu g³owotu³owia, na którym
w czê�ci g³owowej, po jej bokach mo¿na wy-
czuæ wyra�ne ostre kolce. Szczypce s¹ niewiel-
kich rozmiarów, krótkie, masywne i szczelnie
siê zwieraj¹. S¹ barwy kremowej, a ich koñce
zabarwione s¹ na pomarañczowo z czarnym ob-
wiedzeniem. Doros³e osobniki rzadko przekra-
czaj¹ 10 cm i wiek 5 lat, czyli jest to gatunek
krótkowieczny. Ponadto po³owy jego nie s¹
³atwe.

Te dwie cechy sprawiaj¹, ¿e nie jest komer-
cyjnie atrakcyjny i nie ma wiêkszych szans na
powodzenie. Dlatego, je�li nie liczyæ eksploata-
cji przez wêdkarzy (jako przynêta) czy amator-
skich, sezonowych po³owów dokonywanych
przez turystów, wypoczywaj¹cych nad zbior-
nikami wodnymi, najczê�ciej gatunek ten pozo-
stawiany jest samemu sobie i nie zagro¿ony
tworzy silne populacje.

 Z roku na rok zdobywa coraz to wiêksze
rejony naszego kraju. Opanowa³ tak¿e s³one za-
lewy (Zalew Wi�lany i Szczeciñski), jeziora nad-
morskie oraz uj�cia rzeczne. S¹ równie¿ przy-
padki znajdowania tego gatunku w Zatoce Puc-
kiej, a równie¿ w otwartym  morzu (np. ko³o
W³adys³awowa).

Agnieszka Zale�na

Wszelkie informacje na temat raka  prêgowa-
tego prosimy zg³aszaæ w Stacji Morskiej UG
w Helu.

Ten znaczek to certyfikat
upominków, których zbyt
wspomaga projekt ratowania
ba³tyckich fok i mor�winów.

Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdañskiego
zaprasza do sklepiku fokarium.

Hel, ul.Morska 2.

Oferujemy m.in.:
zeszyty szkolne, filmy przyrodnicze
na kasetach VHS, kubki, podkoszulki,
 ksi¹¿ki i maskotki.

Chcesz pomóc fokom
- kupuj upominki ...  z g³ow¹ !
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Czas zimy to nierzadko ciê¿ki okres dla nie-
których ptaków, zw³aszcza tych, które zamiast
odlecieæ w cieplejsze rejony, pozosta³y. S¹ w�ród
nich ³abêdzie, których los dla wielu ludzi o tej
porze nie jest obojêtny.

Przemarzniête, zabrane z nadmorskich pla¿,
czêsto trafiaj¹ do placówki Stacji Morskiej, bo-
wiem znalazcy nie bardzo wiedz¹, jak im ul¿yæ
w cierpieniu. Niejednokrotnie wystarczy, aby
zziêbniête zwierzê trochê siê ogrza³o. Sprawa
ratowania ptaka staje siê bardziej skomplikowa-
na, gdy jest on os³abiony lub poraniony. Wów-
czas jednak nawet my- pracownicy Stacji, nie
jeste�my w stanie mu pomóc, poniewa¿ nie dys-
ponujemy "wiedz¹ medyczn¹" na temat awifau-
ny, ani tym bardziej nie posiadamy odpowied-
niego zaplecza do leczenia ptaków.

Ostatnio trafi³ w nasze rêce go�æ zimowy -
nur rdzawoszyi (Gavia stellata).  Jest to ptak
wielko�ci gêsi, którego ³atwo odró¿niæ od innych
nurów po zadartym w górê dziobie. Wystêpuje
u nas stosunkowo rzadko, jednak jego obecno�æ

Rys nura Karel Drchal "Jaki to ptak",
Pañstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Le�ne,
Warszawa 1979

NUR  RDZAWOSZYI

w Helu jest �ci�le zwi¹zana z s¹siedztwem mo-
rza. Ono stanowi dla niego �ród³o po¿ywienia,
tote¿ mo¿na go spotkaæ prawie wy³¹cznie na
wodzie. ¯ywi siê rybami, po które potrafi nur-
kowaæ do g³êboko�ci 7 metrów i pozostawaæ
pod wod¹ oko³o 1 minuty.

Nur rdzawoszyi jest ³atwy do rozpoznania w
szacie godowej po rdzawobr¹zowej plamie na
spodzie szyi. Upierzenie spoczynkowe i m³o-
dociane jest jasne.

Nura "dostarczy³" nam helanin, który zauwa-
¿y³ go siedz¹cego od d³u¿szego czasu w�ród
domów, na jednym z osiedli mieszkalnych. Za-
chowanie ptaka, który rzadko przebywa w�ród
ludzi, wzbudzi³o jego w¹tpliwo�ci, które siê po-
twierdzi³y. Okaza³o siê, ¿e zwierzê ma zranion¹
i z³aman¹ nogê. Nur  szybko trafi³ na schroniska
dla ptaków w Gdañsku.

Niestety, wycieñczone i os³abione zwierzê,
oprócz zranieñ, by³o tak¿e chore. Rehabilitacja
w jego przypadku okaza³a siê ma³o skuteczna.

Czasami nasza pomoc okazuje siê ma³o
wymierna do rezultatów, czêsto jednak wysi³ek
na rzecz ratowania zwierz¹t jest nam wynagra-
dzany w widoku zdrowego, lec¹cego ptaka.

Osoby, które znajd¹ chorego ptaka, fachow¹
poradê, jak najlepiej pomóc zwierzêciu, uzyskaj¹
pod tym adresem:

Schronisko dla ptaków
Polanki 51
Gdañsk - Oliwa
tel. 552-34-68

Wiosenny sztorm

Z 20/21 marca powia³o... Woda wlewa³a siê do portu wojennego i zalewa³a molo portu rybackiego. Okrêty i kutry pozosta³y w porcie.
W mie�cie spad³o kilka dachówek, po³ama³o trochê ga³êzi... - innych szkód nie odnotowano.

Szczê�liwych, zdrowych i spokojnych

�wi¹t Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomy�lno�ci, szlachetno�ci, obfitych po³owów,
stopy wody pod kilem, tylu powrotów z morza ile wyp³yniêæ

w zdrowiu oraz szczê�cia w ¿yciu osobistym,
Naszym Rybakom, ich Rodzinom, Bliskim i Sympatykom,

Emerytom i Rencistom, a tak¿e Wszystkim Ludziom Morza
i Mieszkañcom Helu.

 Za Zarz¹d  Z.R.M.  O/Hel
¿yczy  Prezes  Kazimierz Rotta

     Wieso³ëch, zdrowëch, radosnëch
     e spokojnech Swiemt Wiôlgonôcnych,
     spô³nienia wszëtkich - ma³ych e wiôldzich ¿ëczen,
    dëgowania dëgom, mokrego dëgusa
    e blogoslowienstwa Bo¿ego
     wszëtkim Nôle¿nikom, Kaszëbom, Helanom
    e przëjachonym goscom.

  Za Zarz¹d ZK-P o/Hel
  ¿eczi                                                Przédnik

      Dariusz Pieper

Te strony, stowarzyszenie Przyjaciele Helu wyda³o dziêki sponsorom pro-przyrodniczych projektów
edukacyjnych, m.in.: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdañsku

oraz Firmie Plus GSM  i Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego.
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Do Redakcji "Helskiej Blizy"

Proszê uprzejmie o opublikowanie mojego
wniosku, który z³o¿y³em radzie Miasta Helu
oraz Panu Burmistrzowi.

Za po�rednictwem "Helskiej Blizy" chcê prosiæ
o jego poparcie.

Dotyczy on sprzeda¿y pomieszczeñ po by-
³ej restauracji "Le�na" w Helu w drodze przetar-
gu publicznego - otwartego.

Chcia³bym równie¿, aby stanowi³ próbê prze-
rwania narastaj¹cego konfliktu pomiêdzy w³a-
dzami samorz¹dowymi Helu a mieszkañcami
budynków mieszkalnych po³o¿onych przy ulicy
Le�nej 14 i 16.

Istot¹ mojego wniosku jest sprzeda¿ w for-
mie przetargu publicznego wy³¹cznie pomiesz-
czeñ po by³ej restauracji "Le�na" w Helu, za
cenê ustalon¹ w drodze przetargu.

Proponujê równie¿ sprzeda¿ mieszkañcom
lokali mieszkalnych po³o¿onych przy ulicy Le�nej
14 i 16 z nale¿n¹ im bonifikat¹, jak¹ stosuje siê
w Helu.

Zgodnie z Konstytucj¹ RP, obywatele naszej
gminy s¹ równi wobec prawa (przynajmniej teo-
retycznie) i ka¿dy powinien mieæ prawo do
wykupu zajmowanego przez siebie lokalu miesz-
kalnego (o ile jest w³asno�ci¹ komunaln¹) - z
odpowiedni¹ bonifikat¹.

Tymczasem w³adze naszej ma³ej gminy po-
stanowi³y zarobiæ. Du¿o i szybko. Na drodze
do szczê�cia finansowego stoj¹ interesy mieszkañ-
ców lokali po³o¿onych przy ulicy Le�nej 14 i 16.

A¿eby szczê�ciu dopomóc postanowiono
zrobiæ dwie rzeczy:

1. wy³¹czono ze sprzeda¿y lokale mieszkalne
po³o¿one w Helu przy ulicy Le�nej 14 1 16
w drodze tak zwanego prawa miejscowego,

2. przyst¹piono do opracowania miejscowe-
go planu szczegó³owego zagospodarowania prze-
strzennego, obejmuj¹cego swoim zakresem nie-
ruchomo�æ gruntow¹ - oznaczon¹ w katastrze
jako dzia³ka nr 150, po³o¿ona przy ulicy Le�nej
14 i 16, z przeznaczeniem tego obszaru na cele
rekreacyjne i mieszkalne, ale bez uwzglêdnienia
praw do zamieszkania tam dotychczasowych
lokatorów - chyba ¿e stan¹ do przetargu i nabê-
d¹ ca³¹ nieruchomo�æ za cenê ustalon¹ w prze-
targu.

Konflikt zatem trwa i nabrzmiewa. Trzeba go
zatem rozwi¹zaæ jak najszybciej i to w drodze
ugody. Innej drogi nie widzê, a mieszkañców nie
nale¿y dzieliæ na tych, co wykupili mieszkania
z 95% bonifikat¹ i tych, co siê dali nabraæ.

Na zakoñczenie przypomnê tylko, ¿e nasz ex
prezydent Lech Wa³êsa na jednym z wyk³adów,
które osobi�cie prowadzi³, poda³ s³uchaczom
nastêpuj¹c¹ definicjê biznesu:

Panowie profesorowie!
Termin biznes to nic innego jak znalezienie

jeszcze g³upszego od siebie. To jest najkrótsza
definicja biznesu.

Z wyrazami szacunku:
Andrzej Buliñski

Hel dnia 18 marca 2004 roku

Do Rady Miasta Helu

Wniosek
o wyra¿enie zgody na sprzeda¿ czê�ci nieru-

chomo�ci gruntowej, zabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzia³ka 150 obrêb

Hel, po uprzedniej zmianie projektu zagospo-
darowania.

Zwracam siê do Wysokiej Rady oraz Pana
Burmistrza o zmianê dotychczasowych ustaleñ
i przeznaczenie do sprzeda¿y w formie przetar-
gu publicznego, czê�ci nieruchomo�ci zabudo-
wanej -oznaczonej numerem 150, po³o¿onej  przy
ulicy Le�nej 14-16 w Helu i ujawnionej w ksiê-
dze wieczystej Kw 35770, prowadzonej przez
Zamiejscowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w
Pucku S¹du Rejonowego w Wejherowie, celem
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej i utwo-
rzenia nowych miejsc pracy.

bonifikat¹ swoje mieszkania, natomiast inni tego
nie mog¹ uczyniæ z powodu dyskryminacyjnych
decyzji w³adzy samorz¹dowej.

Powy¿sze uzasadnienie jest bardzo realne
i prawdopodobnie spowoduje, ¿e plan mo¿e
i zostanie uchwalony, lecz jego wykonanie nie
nast¹pi, gdy¿ mieszkañcy ulicy Le�nej nr 14 i 16
nie opuszcz¹ swoich mieszkañ, a ponadto maj¹
zamiar wyst¹piæ do Pomorskiego Konserwato-
ra Zabytków w Gdañsku o wpisanie tych przed-
wojennych budynków do rejestru zabytków
nieruchomych, co spowoduje prawdopodobnie
zakaz rozbiórki w/w obiektów.

Powstanie zatem swoisty pat, na którym straci
nasza gmina.

Moja propozycja ma na celu ponowne roz-
poznanie istniej¹cych uwarunkowañ i zmianê
sposobu my�lenia, których wynikiem bêdzie
miêdzy innymi sprzeda¿ czê�ci budynku zakre-
�lonego szrafur¹ w drodze przetargu publicz-
nego. Nale¿y bowiem zadaæ sobie pytanie: a co
siê stanie, gdy mieszkañcy przy ulicy Le�nej 14
i 16 odmówi¹ wyprowadzenia siê z dotychczas
zajmowanych mieszkañ?

Kto ich do tego przymusi?
Nie twierdzê, ¿e mam racjê i nie jestem pe³no-

mocnikiem mieszkañców tam mieszkaj¹cych.

Z powa¿aniem
Andrzej Buliñski

Wniosek mój uzasadniam tym, ¿e Wysoka
Rada oraz Pan Burmistrz Helu zak³adaj¹ opty-
mistycznie, ¿e uchwalenie nowego planu zago-
spodarowania dzia³ki nr 150 i przeznaczenie
tego obszaru na cele budowy o�rodka wy-
poczynkowego, (lub podobnie) mo¿e zostaæ
- i prawdopodobnie zostanie zablokowane
przez mieszkañców budynków mieszkalnych
po³o¿onych przy ulicy Le�nej 14 i 16.

Zdaniem mieszkañców, którzy tam mieszka-
j¹, przeniesienie ich do nowych lokali mieszkal-
nych, spowoduje to, ¿e utrac¹ tzw. spodziewa-
ne korzy�ci, polegaj¹ce na tym, ¿e pozbawieni
zostan¹ mo¿liwo�ci wykupu zajmowanych
mieszkañ za tzw. symboliczn¹ zap³atê - przy
wykorzystaniu nale¿nych bonifikat dochodz¹-
cych do 95 % warto�ci lokalu mieszkalnego.

Rozbiórka zajmowanych przez nich lokali
mieszkalnych, jaka jest projektowana w nowym
planie  bêdzie skutkowa³a prawdopodobnie tym,
¿e w³adze naszej gminy zostan¹ oskar¿one
o frymaczenie maj¹tkiem gminnym oraz o nie-
równe traktowanie, niezgodne z Konstytucj¹ RP
mieszkañców Helu.

Jako zarzut podstawowy, formu³uje siê tezê,
¿e czê�æ decydentów gminy wykupi³a z nale¿n¹



11Nr 7  (173) 09  kwiecieñ  2004 r.

JUBILATKA
1 maja w swój pierwszy zagraniczny rajd- DO BERLINA- wyrusz¹

polskie syreny i warszawy. Celem rajdu jest widowiskowy przejazd pod
s³ynn¹ Bram¹ Brandenbursk¹, by przypieczêtowaæ nasz¹ obecno�æ

w Unii Europejskiej i propagowaæ has³o: "Przyja�ñ ³¹czy mi³o�ników
starych samochodów w ca³ej Europie!"   Pomys³ spotka³ siê z aproba-

t¹ i aplauzem na "II Zimowym zlocie Syren i Warszaw" w £odzi, zainte-

resowa³ te¿ media (prasê lokaln¹, ogólnopolsk¹, radio 88,4 Z³ote Przebo-
je). Gratk¹ dla znawców bêdzie s³ynna syrenka z rajdu Monte Carlo,

emocje spotêguje na pewno widok �wietnie tunningowanej syreny na ba-
zie citroena CX z Krakowa. Rajd bêdzie okazj¹ do promowania polskiej

kultury i fantazji.

Zwracam siê wiêc z apelem - propozycj¹ dla wszystkich, którzy mog¹
i zechc¹ wesprzeæ akcjê finansowo lub w inny sposób. Ka¿dy sponsor

bêdzie w zamian móg³ umie�ciæ logo swojej firmy na drzwiach jednej

z syrenek, otrzyma pami¹tkowe zdjêcie na CD oraz film z ca³ego rajdu.
Zapewniamy promowanie wszystkich firm, które zechc¹ nas wesprzeæ

w organizacji rajdu. Mo¿emy zaoferowaæ zdjêcia z syrenkami, np. przed
biurem firmy, sklepem, pensjonatem. Chêtnie zabierzemy ze sob¹ mate-

ria³y promocyjne do rozdawania na trasie, w zamian za dofinansowanie.

Je�li masz syrenkê - nie zwlekaj, do³¹cz do nas! To jedyna okazja, ta
chwila siê nie powtórzy!

Organizator: Grzegorz Nowak, (061) 437 20 58; www.syrena.nekla.pl

Swego czasu pisa³em o drodze Hel-Jurata (HB
14/2003), krêtej, z wieloma ostrymi zakrêtami
i mo¿liwymi niebezpieczeñstwami dla rowerzy-
stów, tym bardziej, ¿e przebiega ona przez las
ograniczaj¹cy widoczno�æ. Tym razem, nie
o rowerzystach, ale o tej samej drodze i u¿yt-
kownikach czterech kó³ek.

Jeste�my coraz bli¿ej sezonu letniego, a wiêc
wzmo¿onego ruchu samochodowego na tej tra-
sie. Do Helu jad¹ nie tylko ci, którzy chc¹ tu
wypoczywaæ przez d³u¿szy czas, ale równie¿
tury�ci przebywaj¹cy w licznych o�rodkach
ca³ego powiatu. W�ród turystów utar³o siê prze-
�wiadczenie, ¿e byæ na wczasach na Ziemi Puc-
kiej i nie odwiedziæ Helu, to tak, jak byæ w Rzy-
mie i nie zobaczyæ papie¿a. Wiêc jad¹ i jechaæ
bêd¹, bo choæ spo³eczeñstwo relatywnie ubo¿e-
je, to motoryzacja siê rozwija i ruch oraz nat³ok
pojazdów na jedynej drodze do Helu bêdzie co-
raz wiêkszy. Walory Pó³wyspu powoduj¹, ¿e
przyjemnie jest jechaæ drog¹ widz¹c wodê z okien
samochodu. Sam Hel przyci¹ga, jako pocz¹tek
Polski, choæ s¹ i tacy, którzy twierdz¹, ¿e to
koniec Polski i trzeba go zobaczyæ. Hel to histo-

ria, liczne militaria i znane nie tylko w kraju fo-
karium. Renoma Helu przynosi i bêdzie przy-
nosiæ zyski, wiêc zadbajmy o bezpieczeñstwo
tych, co do nas jad¹.

I tu chcia³bym daæ pod rozwagê decydentom
- w³adzom miasta, le�nictwa i PKP jeden punkt
na tej drodze, który jak dotychczas by³ bez-
pieczny, ale "dmuchajmy na zimne". Chodzi mi
o przejazd kolejowy, co prawda zabezpieczony
szlabanem, ale jak nas do�wiadcza ¿ycie, nie
zawsze to wystarcza. Co jaki� czas czytamy
w prasie czy ogl¹damy w telewizji wypadki na
torach, staranowane przez poci¹gi samochody
na strze¿onych przejazdach kolejowych. Ostat-
nio g³o�no by³o o znanym kierowcy rajdowym
Januszu Kuligu, który zgin¹³ na torach, ponie-
wa¿ dró¿niczka nie zamknê³a szlabanu, czy te¿
o wypadku na trasie Toruñ -Malbork, gdzie
w pobli¿u Kwidzynia równie¿ zginê³a jedna osoba.
Tu zawini³a technika - automat nie zamkn¹³
szlabanu.

Oczywistym jest, ¿e kierowca przy przeje�-
dzie przez przejazdy kolejowe powinien zacho-

Dmuchaæ na zimne
waæ szczególn¹ ostro¿no�æ. Helski przejazd
stwarza dodatkowe utrudnienie dla kieruj¹cych
pojazdami, gdy¿ w jego pobli¿u jest gêste, utrud-
niaj¹ce widoczno�æ zadrzewienie, dochodz¹ce do
torów i do drogi. Sam przejazd mo¿na zobaczyæ
dopiero z odleg³o�ci kilku metrów. Jak zaobser-
wowa³em latem, przy wzmo¿onym ruchu kie-
rowcy s¹ niecierpliwi, ich uwaga jest bardziej
skupiona na poje�dzie poprzedzaj¹cym, ni¿ na
rozgl¹daniu siê po bokach - torów zreszt¹ i tak
nie widaæ, bo zas³aniaj¹ je zaro�la. Gdy przejazd
jest otwarty jad¹ wiêc na pewniaka. Dotych-
czas nie by³o przykrego wypadku i oby tak da-
lej, ale licho nie �pi, a dró¿nik czy dró¿niczka s¹
tylko lud�mi i nie gwarantuj¹ 100% bezpieczeñ-
stwa, podobnie jak automatyka, o czym ju¿
wspomnia³em. O swoje bezpieczeñstwo na prze-
je�dzie musz¹ te¿ zadbaæ sami kierowcy. Stwórz-
my im tê mo¿liwo�æ, ods³aniaj¹c odpowiedni
odcinek torów, usuwaj¹c czê�æ tzw. samosiejek
i tworz¹c prze�wity poprzez podciêcie ga³êzi
i usuniêcie zbêdnego zagêszczenia.

Las na tym nie ucierpi, a mo¿emy ocaliæ
niejedno ¿ycie - lepiej dmuchaæ na zimne.

Boles³aw Kozie³

POLSKIE  SYRENY  JAD¥  DO  UNII
- 1  MAJA  RUSZAMY  DO  BERLINA!

30 marca 2004 r. swoje 90-te urodziny obchodzi³a Pani
Gertruda Hintz.

W³adze miasta i pracownicy MOPS w Helu oraz rodzina z³o¿yli
Jubilatce ¿yczenia d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu i szczê�ciu.

Tydzieñ PRZECIW PRZEMOCY zakoñczy³y wystêpy dzieci i m³odzie¿y w ZSO i Bocianim Gnie�dzie
oraz przemarsz przedszkolaków i uczniów ulicami Helu.
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Przeznaczenie: dzia³alno�æ  gastronomiczno-
handlowa

Przetarg odbêdzie siê w dniu  19 kwietnia
2004 r. o godz. 11.oo  w siedzibie Urzêdu Mia-
sta  w Helu przy  ul. Wiejskiej 50 (pokój nr 27)

Cena  wywo³awcza  dzier¿awy terenu  wynosi:
5,000.00 z³  (s³ownie:  piêæ tysiêcy z³otych).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest

wniesienie wadium w wysoko�ci 1.000,00 z³
(s³ownie:  jeden tysi¹c  z³otych).

Wadium nale¿y wp³aciæ najpó�niej do dnia 16
kwietnia 2004 r.  na rachunek Urzêdu Miasta
w Banku Przemys³owo-Handlowym  PBK S.A.
I Oddzia³ Gdynia Nr 26 1060 0076 0000 3300
0008.

Z dzier¿awc¹, który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê
za dzier¿awê gruntu, zostanie podpisana umo-
wa dzier¿awy. Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie
do uiszczenia czynszu dzier¿awnego w dwóch
ratach:

1. I rata w terminie do dnia 01 lipca 2004 roku
2. II rata w terminie do dnia 15 sierpnia 2004

roku

Na poczet pierwszej raty czynszu dzier¿aw-
nego zaliczone zostanie wp³acone wadium.
W przypadku nie wp³acenia raty czynszu
w wyznaczonym terminie,  wadium ulegnie prze-
padkowi, a umowa wyga�nie w trybie natych-
miastowym.

Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie tak¿e do
utrzymywania porz¹dku i czysto�ci na dzier¿a-
wionym terenie, zawarcia umów na wywóz nie-
czysto�ci i dostawê mediów.

Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do ogrodze-
nia dzier¿awionego terenu estetycznym p³otkiem
(forma ogródka).

Uchylenie siê od zawarcia umowy uczestni-
ka, który wygra³ przetarg, spowoduje przepa-
dek wp³aconego wadium   i uniewa¿nienie prze-
targu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu
mo¿na uzyskaæ codziennie w Urzêdzie Miasta
w Helu pokoju nr 25 (tel. 675 05 45 w. 39).

Burmistrz Helu
mgr  Miros³aw W¹do³owski

Burmistrz Helu og³asza przetarg nieograniczo-
ny na sprzeda¿ nieruchomo�ci zabudowanej,
po³o¿onej w Helu, przy ulicy Helskiej, dla któ-
rej S¹d Rejonowy  w Wejherowie Zamiejscowy
Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w Pucku, prowa-
dzi Ksiêgê Wieczyst¹ Nr  38228,  gdzie wpisa-
nym w³a�cicielem jest Gmina Hel, przeznaczo-
nej na  cele mieszkaniowe, us³ugowe oraz utwo-
rzenia punktu obs³ugi ruchu turystycznego.

-dzia³ka ozn. geod. nr  6/10 o pow. 590 m2

Przeznaczona do sprzeda¿y  nieruchomo�æ
jest wolna od wszelkich obci¹¿eñ, ciê¿arów
i ograniczeñ na rzecz osób trzecich. W bezpo-
�rednim jej s¹siedztwie znajduj¹ siê tereny le-
�ne, lu�nej zabudowy zwi¹zanej z o�rodkami
wypoczynkowymi oraz tereny zamkniête. Po-
siada dogodny dojazd urz¹dzon¹ asfaltow¹ uli-
c¹. Przedmiotowa nieruchomo�æ zabudowana
jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepod-
piwniczonym, konstrukcji murowanej z dachem
p³askim jednospadowym o powierzchni u¿yt-
kowej 136,60 m2.Przez teren nieruchomo�ci
przebiegaj¹ nastêpuj¹ce sieci uzbrojenia: kabel
energetyczny 15 kV i telekomunikacyjny.  Kosz-
ty ewentualnego prze³o¿enia sieci uzbrojenia
bêd¹ obci¹¿aæ nabywcê.

Cena wywo³awcza nieruchomo�ci:
 90.000,00 z³ ( s³ownie:  dziewiêædziesi¹t  tysiêcy
z³otych).

Przetarg odbêdzie siê w dniu 21 kwietnia
2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzêdu Mia-
sta   w Helu,   ul. Wiejska 50 (pokój nr 27).

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest
wniesienie wadium w wysoko�ci 10.000,00 z³
(s³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³otych), które  nale¿y
wp³aciæ najpó�niej do dnia  17 kwietnia 2004 r.
na rachunek Urzêdu Miasta w Helu w BPH PBK
S.A. na konto 26 1060 0076 0000 3300 0008
7294,  a potwierdzon¹ kopiê polecenia przele-
wu nale¿y dostarczyæ do pokoju nr 25 Urzêdu
Miasta, najpó�niej w dniu przetargu do godz.
10.00.  Wadium ulega przepadkowi, w razie uchy-
lenia siê od zawarcia umowy uczestnika, który
wygra³  przetarg.

Dodatkowe informacje  mo¿na uzyskaæ
w Urzêdzie Miasta w Helu, pokój  nr 25,
tel. 675 10 39,  675 05 45 wew. 39.

Burmistrz Helu
mgr Miros³aw W¹do³owski

Burmistrz Helu og³asza
przetarg ustny na dzier¿awê

nastêpuj¹cych terenów pod   parkingi
na sezon 2004 roku

1. przy ul. Steyera  czê�æ dzia³ki ozn. geod.
349,145/2,147/12, o pow. 600 m2  cena wywo-
³awcza 6.500,00 z³ (s³ownie: sze�æ tysiêcy piêæ-
set z³otych), wadium p³atne w wysoko�ci
1.000,00 z³ (s³ownie: jeden tysi¹c z³otych)

2. przy ul. Steyera czê�æ dzia³ki ozn. geod. nr
138/11 o pow. 1500 m2 cena wywo³awcza
16.230,00 z³ ( s³ownie: szesna�cie tysiêcy dwie-
�cie trzydzie�ci z³otych), wadium p³atne w
wysoko�ci 2.000,00 z³ (s³ownie: dwa tysi¹ce
z³otych)

Przetarg odbêdzie siê w dniu 15 kwietnia
2004 r. o godz. 11.00  w siedzibie Urzêdu Mia-
sta w Helu przy ul. Wiejskiej 50  (pokój nr 27)

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest
wniesienie wadium, które nale¿y wp³aciæ do dnia
13 kwietnia 2004 r. na rachunek Urzêdu Miasta
w Banku Przemys³owo-Handlowym PBK S.A.
I Oddzia³ Gdynia Nr 26 1060 0076 0000 3300
0008.

Z uczestnikiem przetargu, który zaoferuje
najwy¿sz¹ cenê za dzier¿awê  gruntu, zostanie
podpisana umowa dzier¿awy. Dzier¿awca zo-
bowi¹zany bêdzie do uiszczenia czynszu dzier-
¿awnego w dwóch ratach:

1. 1/2 kwoty  czynszu dzier¿awnego  w ter-
minie do dnia 01 lipca 2004 roku

2. 1/2 kwoty  czynszu dzier¿awnego w termi-
nie do dnia 10 sierpnia 2004 roku

Na poczet drugiej raty czynszu dzier¿awne-
go zaliczone zostanie wp³acone wadium.
W przypadku nie wp³acenia raty czynszu
w wyznaczonym terminie,  wadium ulegnie prze-
padkowi, a umowa wyga�nie w trybie natych-
miastowym.

Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie tak¿e do
utrzymywania porz¹dku i czysto�ci na dzier-
¿awionym terenie, zakupu dwóch worków na �mieci
w skali miesi¹ca  w ZZOM  o pojemno�ci 0,1 m3.

Uchylenie siê od zawarcia umowy uczestni-
ka, który wygra³ przetarg, spowoduje przepa-
dek wp³aconego wadium  i uniewa¿nienie prze-
targu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu
mo¿na uzyskaæ codziennie w Urzêdzie Miasta
w Helu pokoju nr 25 (tel. 675 05 45 w. 39).

Burmistrz Helu
mgr Miros³aw W¹do³owski

Burmistrz Helu og³asza nieograniczony
przetarg ustny,  na dzier¿awê czê�ci

nieruchomo�ci gruntowej o pow. 40 m2,

po³o¿onej w Helu  przy ul. Wiejskiej 114,
ozn. geodezyjne nr  474/2  na okres

od 01 czerwca  do 15 wrze�nia 2004 roku

Og³oszenie
o sprzeda¿y nieruchomo�ci

w drodze przetargu

og³oszenia    og³oszenia   og³oszenia

     Przed nami Wielkanoc. Tak jak co roku, przyroda budzi siê do ¿ycia, tak corocznie obchodzimy pami¹tkê Zmartwychwstania
     Pañskiego. Wielkanocne �wiêta nakazuj¹ zastanowiæ siê nad sensem naszego istnienia, ale tak¿e zwiastuj¹ nowe nadzieje.
     Dzisiaj, w otaczaj¹cej nas szarej rzeczywisto�ci, nabieraj¹ szczególnego znaczenia.

Okres przemian ustrojowych i w³asno�ciowych w wielu wypadkach ogranicza czy wrêcz odbiera uprawnienia pracownicze, powoduje likwi-
dacjê wielu przedsiêbiorstw, co przyczynia siê do sta³ego wzrostu bezrobocia. Miliony ludzi pozostaj¹ bez pracy, coraz wiêksza bieda zagl¹da do
naszych domów i rodzin. Dlatego w tym dniu razem powinni�my oddaæ siê w modlitwie, przeciwko temu, co k³adzie siê cieniem na naszym ¿yciu,
przeciw bezrobociu, niskim p³acom i emeryturom, przeciw coraz trudniejszym warunkom naszej codzienno�ci. B¹d�my razem z Bogiem
w nadziei.

Wkrótce maj, a wiêc 213 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. W zwi¹zku z tym 3 maja
uczestniczyæ bêdziemy w uroczysto�ciach zwi¹zanych z tym historycznym faktem. To dzieñ solidarno�ci wszystkich ludzi w naszym kraju,
obchodzony w formie manifestacji. Sta³ siê wa¿n¹ czê�ci¹ zachowañ ruchu spo³ecznego.

 Spokojnego ALLELUJA !!!
 Kazimierz Rotta

Spokojnego ALLELUJA
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Opiekunowie helskiej dru¿yny halowej pi³ki no¿nej Snajperzy, panie
Anna �witakowska i Katarzyna Ciesielska, zwróci³y siê do Dyrekcji Okrêgu
Poczty w Gdañsku z pro�b¹ o dofinansowanie zakupu strojów pi³kar-
skich dla dru¿yny. Pro�bê tê popar³ pose³ na Sejm RP Andrzej Ró¿añski
(SLD). Dyrektor Okrêgu Poczty, p. Mieczys³aw Niewczas pozytywnie
ustosunkowa³ siê pro�by o sponsoring i na konto bankowe ZSO przes³a³ kwotê
3.250 z³. Zakupiono za ni¹ 12 kompletów pi³karskich strojów i 10 pi³ek.

Stroje dla pi³karzy
W helskiej hali widowiskowo - sportowej, w przerwie meczu rozgry-

wanego 29 marca br. pomiêdzy dru¿ynami Gromu i Snajperów pe³no-
mocnik pos³a, p. Mieczys³aw Kalendyk,  w obecno�ci dyrektora ZSO,
cz³onków helskiego SLD i ZB¯Z i OR, wrêczy³ zawodnikom ufundowane
stroje, w których szczê�liwi Snajperzy wyst¹pili w II po³owie meczu.
Zawody u�wietni³y swymi wystêpami dwa zespo³y chelederek.

W.W.

Mieczys³wa Kalendyk wrêcza zawodnikom stroje sportowe. Po przerwie zawodnicy Snajperów wystapili w nowych strojach.

Tabele  po V rundzie  spotkañ:

Junior M³odszy
1. Ventus              20   47   59 : 22
2. Pitbull               20   32   37 : 25
3. Pioruny             20    8    12 : 61

Klasyfikacja strzelców:
1. Wielowiejski                     20
    Nowak                              20
3. Witkowski                        10
4. Lenc                                    9
5. Mieczkowski                      8
6. Gromowy                            5
   Banaszek                              5
   Górski                                  5
8. Dubacki                               4
10. Paw³owski                         2
     Ostaszewski                       2
     Jêdrzejczyk                        2
14. Sara Trynko�                     1

Junior Starszy
1. Snajperzy        16  28   44:27
2. Grom               16  25   45:23

Zespo³y Orkan i Helskie Byki
zosta³y wycofane z rozgrywek.

Klasyfikacja strzelców:
1. Bobrowski                        12
2. �niegocki                           10
3. �led¿                                   9
4. Denisiuk                              8

II Edycja Ligi Pi³ki No¿nej Juniorów
Starszych i M³odszych  Hel 2003/2004

5. Pawlak                                 6
6. Dobrzyñski                          5
    Duda                                     5

Liga dziewcz¹t
1. Amazonki          8   20   23:2
2. Agentki              8    5    2:23

 Strzelcy bramek:
1. Ania Englisch                     13
2. Klaudia Gbyl                       5
3. Ania Selin                             3
4. Kasia Pisula                          1
    Ania �wi¹tecka                     1
    Kamila Talaszka                   1
   Ania Milkowska                    1

stan na dzieñ 06.04.04

Wyniki XX rundy spotkañ:

Helmix -Naukowiec 3:5
(Andrearczyk 2, Szczepaniak -

Wysocki P. 3, Barlasz, Gafka)
SF Ewa - Dragonfly 5:9
(Sêkowski 2, Machula 2, Mag-

dziarz - Srokosz 7, Szymañski,
Kuczerski)

Hydra- MT Sola 5:0  (vo.)

Tabela  grupy A:
1. Dragonfly     16      45   119:26
2. Hydra            16      42   122:33
3. Albatros        17      42   107:30
4. Naukowiec   18      34    88:89
5. SF Ewa          18      29    91:64

II  Edycja  Halowej  Ligi  Pi³ki  No¿nej
HEL 2003/2004

6. MT Sola         17      25    76:62
7. Helmix             19      21    64:105

Beniaminek-Bia³oczarni -
(prze³o¿ony na 6.04.)

Apacz-No Name  (prze³o¿ony)
Wicher-Pocztowiec  2:7
(Brzeziñski, Laskowski - Gry-

gowski 3, Gawe³ 2, Balcerek,
Pieper)

Tabela  grupy  B:
8. NoName         17     27    71:70
9. Beniaminek    17     25    66:94
10. Pocztowiec    18     23    63:68
11. Apacze          16     19    75:68
12. Kameleon       18     18    58:118
13. Wicher            18      6     42:125
14. Bia³oczarni     17       0    32:117

Klasyfikacja strzelców:
1. Bartosz     Srokosz                  59
2. Przemys³aw Wysocki         56
3. £ukasz Mucha                               46
   Zbigniew    Sêkowski          46
5. Zagórski                                  31
    Lewandowski P.                 31
7. Lewandowski M.                25
    Szymañski                          25
     Piasecki                                   25
10. Szela                                         21
       Soko³owski                               21

W. Wójcik
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Kole¿anki i Koledzy z Ko³a nr 3 ZB¯Z i OR WP w Helu
ze smutkiem po¿egnali

st. bosm. sztab. w st. spocz.
Bronis³awa W£OSKOWICZA

(01.01.1924 r. - 21.03.2004 r.)

Zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ w Marynarce Wojennej rozpocz¹³
28.04.1945 r.

14.04.1979 r. - po 35 latach s³u¿by rozsta³ siê z mundurem.
Przez kolejne 10 lat pracowa³ w wojsku, jako emerytowany ¿o³-

nierz. Ukoñczy³ Podoficersk¹ Szko³ê Zawodow¹ £¹czno�ci. By³
wspó³organizatorem Ko³a Nr 3 ZB¯Z i OR WP i jego cz³onkiem
od 10 lutego 1982 r., a¿ do �mierci. W 1976 r. wspó³tworzy³
Ko³o Nr 55 PZW w Helu. By³ Stra¿nikiem Rybackim PZW i Okrê-
gowym Sêdzi¹ Wêdkarskim. Odznaczony: Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski; z³otym, srebrnym i br¹zowym meda-
lem Si³y Zbrojne w S³u¿bie Ojczyzny; srebrnym i br¹zowym
medalem Za Zas³ugi dla Obronno�ci Kraju; bardzo cenionym wów-
czas medalem 10-lecia PRL; medalami  jubileuszowymi ZB¯Z i OR WP.

PZW odznaczy³  Go  ponadto: Z³ot¹ Odznak¹ PZW z Wieñcami oraz Odznak¹ Honorow¹
100-lecia PZW.

Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie odszed³ na wieczn¹ wachtê szlachetny i prawy Marynarz.
Spocz¹³ na Cmentarzu Komunalnym w Helu.
Cze�æ Jego pamiêci!

Prezes, Zarz¹d i Cz³onkowie Ko³a

W poprzednim numerze HB, na tylnej
ok³adce, zamie�cili�my fotografiê z 1935 roku
przekazan¹ nam przez pani¹ Ma³gorzatê Leszman.

Zdjêcie powinno byæ podpisane:
Familia Walkows.

Sprostowanie

Przedstawiamy kolejne zdjêcie Fritza Walkowsa

z ¿on¹ Margarete. Zawarli oni �lub w ko�ciele
ewangelickim w Helu w 1893 r.

Fotografiê wykonano w latach 20-tych XX w.

(red.)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz.219), Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowie-
niem z dnia 9 marca 2004 r. zarz¹dzi³ wybory
pos³ów do Parlamentu Europejskiego w Rze-
czypospolitej Polskiej, wyznaczaj¹c termin g³o-
sowania na 13 czerwca 2004 r.

W zwi¹zku z art. 76 w/w ustawy wyznacza
siê na terenie miasta Helu miejsca przeznaczo-
ne na bezp³atne umieszczanie urzêdowych ob-
wieszczeñ wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych. S¹ to tablice og³oszeñ, ustawione
przy ulicach:

1/ Z. Przybyszewskiego (obok kiosku "Ruch"),
2/  Le�nej (pomiêdzy blokami Nr 3 i 5).
3/  Wiejskiej (pawilon handl. PSS "Spo³em").

BURMISTRZ   HELU
 Miros³aw W¹do³owski

INFORMACJA

WIADOMO�Æ DLA STOWARZYSZEÑ

Z rado�ci¹ informujê, ¿e Zarz¹d Powiatu
Puckiego rozdzieli³ granty dla stowarzyszeñ na
2004 r. I tak:

1. Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie oddzia³
w Helu na realizacjê projektu "Promocja kultury
kaszubskiej w niemieckiej gminie Hermeskeil"
otrzyma dotacjê w wysoko�ci 2.000 z³.

2. Stowarzyszenie wspieraj¹ce dzieci i m³o-
dzie¿ niepe³nosprawn¹ Promyk Nadziei "Na re-
habilitacjê dzieci niepe³nosprawnych" - 3.500 z³.

3. Stowarzyszenie Przyjaciele Helu na wydanie
Rocznika Helskiego - 1.500 z³.

4. ZHP Hufiec Hel na organizacjê festiwalu
twórczo�ci morskiej oraz satyry i humoru
"Buchta 04" - 1.000 z³.

Z ogólnej puli dotacji 30.000 z³ dla powiatu
puckiego uda³o siê wesprzeæ nasze helskie
stowarzyszenia kwot¹ 8.000 z³.

Tadeusz Mu¿a
radny powiatu puckiego

BANK
KWATER   PRYWATNYCH

�GALEON�

POSZUKUJE  OSÓB  Z  PÓ£WYSPU  HELSKIEGO,
KTÓRE  CHC¥ WYNAJ¥Æ

SWOJE KWATERY TURYSTOM.
tel. 771 31 99 - po 1800

kom. 605 652 504

Wulkanizacja
Zmiana opon z wywa¿eniem - 1 kpl.
w samochodzie osobowym - 40 z³.

Mo¿liwo�æ umówienia siê
na okre�lon¹ godzinê.

Wymiana i naprawa t³umików.
Hel ul. Rybacka 3

tel. 675 07 74

Sprzedam:
Przyczepê gastronomiczn¹

- wóz Drzyma³y;

m.in.: witryna i lada ch³odnicza,
zlewozmywak z przep³ywowym

podgrzewaczem wody,
instalacja elektryczna,

ro¿en gazowy na 30 kurczaków.
Spe³nia warunki Sanepidu.

Mo¿liwa sprzeda¿ sprzêtu osobno.
Informacje pod nr tel.

0606 487 603.
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