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W dawnych czasach ludzie na
Helu poczêli siê zmieniaæ.

Z krajów podzwrotnikowych przyby-
³y raz jesieni¹ okrêty na³adowane
korzeniami alkoholowemi i przywioz³y
ze sob¹ niewolników. Niewolnicy
przenosili towary, odrabiali ciê¿sz¹ ro-
botê w porcie i pracowali w pocie czo³a
od rana do nocy. "Czemu¿ zatem my
mamy pracowaæ?" mówili do siebie
mieszkañcy Helu, "Niech za nas
pracuj¹ niewolnicy".

Od tego dnia zaczê³o siê na Helu
pró¿nowanie. Nikt do roboty nie
chodzi³, wiêc bawiono siê, urz¹-
dzano regaty na morzu, tañczono
i bawiono siê przez ca³¹ noc. Na-
poje, przywo¿one na okrêtach,
sprowadza³y b³ogi sen, a nieraz
siê ucztuj¹cym wydawa³o, ¿e
miasto siê przewraca. Ró¿ne te¿
przytrafia³y siê wracaj¹cym rano
do domu pocieszne przygody
i jedni drugim s³u¿yli za po�mie-
wisko. Jeden z bogaczy wpad³ na
przyk³ad do morza, upieraj¹c siê,
¿e to lustro, po którem chce
przej�æ do Pucka na drugi brzeg.
Inny wdrapa³ siê na wysok¹ so-
snê, wyobra¿aj¹c sobie, ¿e to
dzwonnica i ¿e jemu dzwoniæ wy-
pada. A tak potrz¹sa³ z tego po-
wodu ga³êzi¹ w prawo i w lewo, ¿e ani
siê spostrzeg³, jak le¿a³ na ziemi z roz-
bit¹ g³ow¹.

Zapomniano o ubogich i nikt im ju¿
nie rozdawa³ pieniêdzy, jad³a ani odzie-
¿y. Bezdomne dzieci w³óczy³y siê po
mie�cie, nie mog¹c chodziæ do szko³y,
bo o szko³ach nikt nie pamiêta³. Zim¹,
gdy zamarz³a zatoka, nie pali³y siê ju¿
na placach wielkie ogniska, przy któ-
rych rozgrzewali siê zmarzniêci; w szpi-
talach le¿eli chorzy bez opieki.

Patrza³ na to z góry Bóg i marszczy³
brwi z oburzenia. Wtedy niebo zaci¹ga-
³o siê chmurami i ciemno�æ taka schodzi-
³a na ziemiê i morze, ¿e ludzie z Helu
my�leli, ¿e dzieñ s¹du ju¿ bliski.

Na pró¿no ludzie dobrej woli ostrze-
gali bli�nich i nawo³ywali do powrotu

Taki czas nazywaj¹ rybacy glad¹. Gla-
da, znamionuj¹ca straszliw¹ burzê,
trwa³¹ ju¿ kilka godzin, a groza �cisnê³a
serca wszystkich mieszkañców.

I nagle uderzy³y jednocze�nie dzwo-
ny wszystkich ko�cio³ów. Choæ ich nie
porusza³a ¿adna ludzka rêka. Taki
d�wiêk unosi siê zazwyczaj wtedy, gdy
w mie�cie wybucha po¿ar.

Niebo pokry³o siê chmurami. Z mo-
rza podniós³ siê ryk spienionych
ba³wanów, które z w�ciek³o�ci¹,
jak stado goni¹cych siê olbrzy-
mów, runê³y na miasto.

W jednej chwili zala³y siê pla-
ce i ulice, wody wtargnê³y do do-
mów, wywlok³y ludzi i poci¹gnê-
³y ich za sob¹ w g³êbok¹ toñ. Nie-
bo rozrywa³o siê od tysiêcy pio-
runów i b³yskawic.

Morze szala³o przez dzieñ
i noc. Pod koniec pierwszego dnia
ziemia zatrzês³a siê w posadach
i pa³ace, domy i chaty zaczê³y siê
waliæ i rozsypywaæ. Woda zale-
wa³a wszystko, dociera³a wszê-
dzie.

Po up³ywie paru godzin miasto
zapad³o siê w przepa�æ bez dna.

* * *

Tak by³o przed wiekami...
Przez d³ugi jeszcze czas, gdy rybak

wyje¿d¿a³ ³odzi¹ w pogodny wieczór
na po³ów, w miejscu, gdzie wznosi³ siê
stary Hel, móg³ zobaczyæ w prze�ro-
czystej wodzie zatopione pa³ace i domy.

Czasem w szumie fal s³ysza³ docho-
dz¹cy z g³êbiny d�wiêk dzwonów, bij¹-
cych na trwogê.

Jaka� si³a nieprzeparta ci¹gnê³a go
wtedy i wo³a³a nañ z g³êbiny...

Nie by³o na to rady... musia³ tam i�æ...
Przechyla³ siê ze swoj¹ ³odzi¹ i ton¹³

w morzu hucz¹cem.
Tak siê zdarzy³o niejednemu rybako-

wi i ka¿demu, co chcia³ dojrzeæ w wo-
dzie pa³ace i domy przeklêtego miasta.

Zuzanna Rabska

KARTUSKI  KALENDARZ  MARIAÑSKI NA  ROK  1934

Bajka o zatopionem mie�cie na Helu
do pracy i do wiary. Nikt ich nie s³ucha³.
Ko�cio³y by³y puste, a przy po³owie
ryb nikt nabo¿nych pie�ni nie �piewa³.
Dlatego to z ka¿dym dniem coraz mniej
ryb pojawia³o siê w sieciach, tak, ¿e na-
wet nie by³o poco kutrem na morze wy-
je¿d¿aæ!

Okrêty zagraniczne zaczê³y Hel omi-
jaæ, bo rozesz³a siê wie�æ, ¿e w mie�cie
zaraza w³óczy siê po ulicach.

* * *

Tak minê³a zima, a wiosn¹, gdy odta-
ja³y wody zatoki, lud pocz¹³ siê czego�
lêkaæ.

Wed³ug przepowiedni proroków,
w sam dzieñ Zielonych �wi¹tek mia³o
miasto ponie�æ karê od Boga.

Wiedzieli o tem wszyscy: bogaci
i uboga braæ rybacka. Mimo to zabawy
i hulanki trwa³y dalej. Ludzi ogarn¹³ jaki�
sza³ i nawet najstraszniejsze obrazy klê-
ski Sodomy i Gomory nie by³y w stanie
zmiêkczyæ i skruszyæ zatwardzia³ych
serc.

W sam dzieñ Zielonych �wi¹tek mo-
rze by³o g³adkie i ciche jak nigdy. Ani
jedna fala nie m¹ci³a spokojnej jego toni.
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Od wydarzeñ, które mia³y miej-
sce w Helu w dniach 11-13

stycznia, minê³o ju¿ trochê czasu, to jed-
nak chcia³bym siê na chwilê doñ cofn¹æ.
Otó¿, tegoroczny fina³ okaza³ siê szcze-
gólny i rekordowy. Przekroczyli�my pu-
³ap 16 tys. z³otych, co jest autentycz-
nym rekordem, je�li we�miemy pod
uwagê liczbê mieszkañców oraz porê
roku, w jakiej odbywa siê ta impreza.
I tu chcia³bym na chwilkê siê zatrzy-
maæ: tak spora kwota jest w znacznej
czê�ci zas³ug¹ mieszkañców Helu i ich
hojno�ci, turystom, którzy odwiedzili
nas 13 stycznia, ale równie¿ bardzo
szczê�liwemu (dla nas organizatorów)
zbiegowi okoliczno�ci. Sk³ada³a siê na
to: pogoda, która nie p³ata³a nam w tym
roku figli, ferie zimowe zaczynaj¹ce siê
14 stycznia oraz upodobanie Jerzego
Owsiaka do naszego miasteczka, które
wybra³ na rozpoczêcie 16 fina³u. Obec-
no�æ Jurka zadzia³a³a na mieszkañców,
którzy chcieli zobaczyæ g³ównego dy-
rygenta w akcji i swoim ¿ywiole jakim
s¹ ludzie, dla których warto zrobiæ wiel-
ki show.

Z tego miejsca, chcia³bym bardzo go-
r¹co podziêkowaæ wszystkim, którzy
przyszli w ch³odne wieczory i poranki
wspomóc nas i zobaczyæ  to, co dzia³o
siê w te zimowe dni. OGROMNE dziê-
ki!! Nasz sukces nie by³by tak wielki
bez waszego udzia³u!

Ale, nie zapominajmy o naszych
wolontariuszach, którzy, jak co roku,
zbierali pieni¹dze na ulicach Helu i Jura-
ty. W tym roku okazali siê niezawodni,
jak z reszt¹ co roku. Podziêkowania

WIELKA ORKIESTRA �WI¥TECZNEJ POMOCY

O orkiestrze raz jeszcze...
pomieszczenia, wycinali serduszka a na
koniec pomagali nam doprowadziæ
wszystko do ³adu i sk³adu. Wam te¿
z ca³ego serca dziêkujê!!!

Wielkie dziêki dla kapel graj¹cych
na koncercie rockowym, mi³o jest wi-
dzieæ, ¿e m³odzi ludzie anga¿uj¹ siê choæ
trochê w kulturê:).

Chcia³bym te¿ podziêkowaæ:
- Urzêdowi Miasta za salê konferen-

cyjn¹, w której po raz kolejny mie�ci³
siê sklepik,

- Pani Theil za udostêpnienie lokalu
na koncert szantowy,

- Pani Marioli Hajduk za lokal na kon-
cert rockowy,

- Pañstwu Wojna za  udostêpnienie
lokalu na kawiarenkê orkiestrow¹,

-  P iekarn i  Konkol  za  wypieki
i dro¿d¿ówki, które zosta³y nam prze-
kazane,

- Pani Irenie Sojeckiej za udostêpnie-
nie nam szko³y na potrzeby organiza-
cyjne - sztab i kasa, w której mogli�my
spokojnie liczyæ zebrane pieni¹dze,

- Panu kmdr. Mielnikowi za w³¹cze-
nie siê do orkiestry z ramienia Marynar-
ki Wojennej,

- Pani Basi Tabor za nieocenion¹
pomoc, wszystkie telefony i spotkania
(a mówili�my, ¿e nie bêdzie ³atwo:))

- oraz wszystkim darczyñcom i spon-
sorom.

Na koniec chcia³bym podziêkowaæ
ludziom, którzy graj¹  co roku, a bez
których nie by³oby takiej atmosfery
i mog³oby nam byæ ciê¿ko, a s¹ nimi:

cd. na str. 5

ca³ej kwestuj¹cej m³odzie¿y, pomagaj¹-
cej nam w organizacji fina³u, dziewczy-
nom i ch³opakom, którzy stroili
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cz. 147

Kolonizacja Helu  c.d.

KARTY HISTORII

Jedn¹ z nieco zapomnianych posta-
ci, a któr¹ warto by w naszych dzie-

jach przypomnieæ, by³ pierwszy polski
so³tys Helu o nazwisku Barlasz.

Tak siê z³o¿y³o, ¿e dokumenty z lat
20 XX wieku by³y podpisywane z re-
gu³y wy³¹cznie nazwiskiem, dlatego do-
tychczas nie by³em w stanie okre�liæ jego
imienia. Mam nadziejê, ¿e czytelnicy
naszej gazety pomog¹ je odnale�æ. Wie-
my, ¿e Barlasz pochodzi³ z Jastarni i by³
jednym z pierwszych Polaków i Kaszu-
bów przesiedlonych do Helu w 1920
roku przez Urz¹d Rybo³ówstwa Mor-
skiego. W pocz¹tkowym okresie, po
w³¹czeniu naszej miejscowo�ci do II
Rzeczpospolitej, by³ on tu zarówno so³-
tysem, jak i inspektorem rybo³ówstwa
morskiego. Nie wiadomo, któr¹ funkcjê
otrzyma³ wcze�niej. By³ to zapewne
cz³owiek bardzo pracowity albo ambit-
ny. Oprócz tej, na wpó³spo³ecznej dzia-
³alno�ci administracyjnej musia³ siê rów-
nie¿ zajmowaæ po³owem ryb, co pozwa-
la³o na jako takie utrzymanie. Ale jakby
i tego by³o ma³o, w roku 1922 zapragn¹³
zostaæ bosmanem portu. Lecz tu ju¿
spotka³ wyra�ny sprzeciw Wojewody,
który uzna³, ¿e ³¹czenie przez jedn¹ oso-
bê a¿ trzech, tak wa¿nych, stanowisk
w Helu nie bêdzie dobrze wp³ywaæ na
prowadzenie ka¿dego z nich z osobna
i poleci³ znale�æ innego kandydata. Jak
widaæ, o urzêdników pañstwowych po-
chodzenia polskiego by³o w Helu na po-
cz¹tku lat. 20. XX wieku bardzo trudno.

So³tys Barlasz wystosowa³ w grud-
niu 1920 roku pierwszy apel skierowa-
ny do Starosty Puckiego o wystaranie
siê u dyrekcji (dowództwa ) lasów pañ-
stwowych 40 wydzielonych parceli
osadniczych w Helu dla rybaków ka-
szubskich z Jastarni i Boru, gdy¿ pragn¹
siê oni przenie�æ do Helu. Wskaza³ rów-
nie¿  mo¿liwy do takiego zajêcia teren,
nale¿¹cy do lasów pañstwowych, a znaj-
duj¹cy siê na zachód od istniej¹cej wów-
czas osady. W tym miejscu - rzeczywi-
�cie - ale dopiero 10 lat pó�niej powsta-

nie kolonia rybacka. Starosta Pucki, ze
wzglêdu na swoje ograniczone w tym
wzglêdzie kompetencje, zapytanie to
przes³a³ prawie natychmiast do Woje-
wody Pomorskiego.  W swoim pi�mie
uzasadnia³ poparcie dla tego wniosku
potrzeb¹ przyspieszenia spolszczenia
osady zupe³nie jeszcze  niemieckiej.
Pisa³, ¿e na razie w Helu oprócz so³tysa
i jednocze�nie dozorcy rybo³ówstwa
Barlasza, który siê sprowadzi³ z Jastar-
ni i nowo przyjêtym dozorc¹ latarni, jest
jeszcze tylko jedna rodzina polsko-ka-
szubska, reszta to Niemcy i w znacznej
czê�ci optanci (opowiadaj¹cy siê jawnie
za Niemcami): trzeba koniecznie tam
tworzyæ osadnictwo polskie, a rybacy -
Kaszubi z Jastarni i z Boru s¹ najodpo-
wiedniejsi, bo znaj¹ pracê na otwartym
morzu. Konieczno�æ tê uzna³a tak¿e sej-
mowa podkomisja morska, która swego
czasu kwestê tê bada³a. Odpowiednie
parcele pod kolonie znajduj¹ siê przy
sk³adzie mu³u s³u¿¹cego do u¿y�niania
gleby.

Wojewoda informacjê tê przekaza³
Dyrekcji Lasów Pañstwowych, a ta,
w pi�mie z lutego 1921 roku, stwierdzi-
³a, ¿e teren ten s³u¿y obecnie jako sk³ad
na glinê i wszelkie odpadki morskie, które
sprowadzano w celu u¿y�nienia gleby
i osi¹gniêcia lepszych wyników  w zale-
sianiu. Plac ten nadaje siê na zabudowê,
a lasom nie jest koniecznie potrzebny.
Nie zachodzi³y tu ¿adne kwestie w¹t-
pliwe i dlatego Dyrekcja Lasów Pañstwo-
wych podtrzyma³a propozycjê odst¹-
pienia tych  parceli rybakom - Kaszu-
bom. Odpowied� tej tre�ci podpisa³
dyrektor Weisnerowski. Maj¹c tak¹ opi-
niê Wojewoda poleci³ w pi�mie z maja
1921 r. sprawdziæ, jak¹ warto�æ przed-
stawia 1 ha gruntu na Helu, w miejscu
projektowanej osady rybackiej. Odpo-
wied� okre�li³a warto�æ na 100 marek za
jeden ar gruntu. Orzeczenia te i decyzje
by³y skutkiem wniosku so³tysa Barlsza.
Jest to jego niew¹tpliwa zas³uga w kwe-
stii kolonizacji Helu. Reszta rozstrzy-

gniêæ by³a ju¿ w rêkach administracji
pañstwowej.

Minister Rolnictwa i Dóbr Pañstwo-
wych, w którego kompetencji le¿a³o
przekwalifikowywanie terenów le�nych
na budowlane, w pi�mie z dnia
25.08.1921 r. odpowiedzia³ Wojewodzie,
¿e generalnie jest przychylny takiemu
przekszta³ceniu, ale wie, ¿e na Helu ma
powstaæ tak¿e kilka o�rodków letnisko-
wych, zak³ady lecznicze, a tak¿e fabry-
ka konserw rybnych. Dlatego musi za-
gadnienie przekwalifikowania tutejszych
gruntów przygotowaæ ca³o�ciowo. Zle-
ci³ on jednocze�nie Departamentowi
Robót Publicznych przygotowanie  pro-
jektów planowanej zabudowy.

W tym samym czasie Dyrekcja La-
sów Pañstwowych w Gdañsku przes³a-
³a - na wniosek Wojewody Pomorskiego
- Wydzia³owi Le�nictwa Ministerstwu
by³ej Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu,
akta tej sprawy do zaopiniowania i wy-
ra¿enia ostatecznej decyzji, czy mini-
sterstwo zgadza siê na sprzeda¿ wska-
zanych parceli. Zaproponowano cenê
parceli w wysoko�ci 20000 marek za ha,
co mia³o byæ warto�ci¹ cokolwiek nisk¹,
lecz zgodnie z zaleceniem preferencyj-
nego osiedlania rybaków Polaków, mo¿-
liw¹ do przyjêcia.

Kolejne pisma w tej sprawie by³y ju¿
typow¹ urzêdnicz¹ przepychank¹. Nikt
nie chcia³ podj¹æ ostatecznej decyzji.
Brakowa³o te¿ �rodków na realizacjê
rybackiego programu kolonizacyjnego.
Zaczê³y dzia³aæ jakie� bli¿ej nieokre�lo-
ne si³y zewnêtrzne, przeciwdzia³aj¹ce
robieniu z Helu osady rybackiej, widz¹c
tu wy³¹cznie uzdrowisko i letnisko - a
ryby czêsto ³¹czone by³y z nieprzyjem-
nymi zapachami. Mno¿y³y siê komisje,
które wnikliwie bada³y sprawê na miej-
scu. W tym celu przybywali równie¿ do
Helu wa¿ni urzêdnicy, ale robili to wy-
³¹cznie latem (czêsto podkre�laj¹c, ¿e dla
spraw s³u¿bowych po�wiêcaj¹ urlop).
W tym okresie rzeczywi�cie funkcja
letniskowa dominowa³a nad ryback¹
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Podzia³ dzia³ek le�nych na parcele dla rybaków w Helu wg planu wykonanego w  lutym 1926 roku.

rzeczywisto�ci¹ i mo¿na by³o nie zwró-
ciæ uwagi na prosty fakt potrzeby utrzy-
mania siê mieszkañców przez resztê
roku. Wszystko to na nic. Rozstrzygniê-
cia formalnego kwestii przyznania dzia-
³ek polskim osadnikom nie mo¿na by³o
siê doczekaæ, chocia¿ wszystkie pisma
urzêdowe podkre�la³y piln¹ potrzebê
rozwi¹zani sprawy kolonizacji.

Dodatkowo sytuacja zaczê³a siê
nieco komplikowaæ od momentu, gdy

Helem zaczê³o interesowaæ siê wojsko.
Od po³owy roku 1922 wszystkie decy-
zje helskie opiniowane by³y przez Sztab
Generalny Wojsko zainteresowane by³o
pocz¹tkowo zarówno osiedleniem w
Helu jak najwiêkszej liczby Polaków, jak
równie¿ mo¿liwo�ci¹ stworzenia tu bazy
militarnej, W kwietniu 1922 r. w doku-
mentach dotycz¹cych Helu mo¿na od-
nale�æ pismo gen. W³adys³awa Sikorskie-
go z Ministerstwa Spraw Wojskowych,

który apeluje do rz¹du o jak najpilniej-
sze zaspokojenie potrzeb rybaków pol-
skich na Helu, w tym zw³aszcza roz-
strzygniêcia sprawy osadnictwa. Mo¿e
z tego powodu g³ówna ulica naszej kolo-
nii nosi jego imiê.

- Agnieszka, nasza naczelna kasjerka, która dba o to, by kasa
siê zgadza³a,

- B³a¿ej, który zawsze, gdy móg³, pomaga³ pomys³em i par¹
r¹k w liczeniu,

- Przemek, który, gdy by³o trzeba, wsiada³ za kierownicê
i jecha³ oraz liczy³ z nami,

- Paula i Ola, które w tym roku zajmowa³y siê doborem
wolontariuszy i spinaniem wszystkiego w ca³o�æ podczas
mojej nieobecno�ci w Helu,

- Tomek, który zawsze w wolnej chwili s³u¿y³ nam sw¹
pomoc¹ i nieraz siedzia³ z nami do koñca imprez,

- Kuba i Marcin - za stronkê internetow¹ i projekty graficzne,
- Robert i Ewa, którzy od kilku lat s³u¿¹ nam swoj¹ pomoc¹,

pomys³ami a tak¿e bardzo cennymi uwagami przydatnymi

w organizacji oraz niezawodnymi puszkami na pieni¹dze,
- Madzia, Kasia i Karolina -  za udzia³, pomoc w liczeniu

oraz Pani Danusia, która jak zawsze okazuje siê byæ nieza-
wodna i niezwykle pomys³owa.

Na tym koñczê i raz jeszcze dziêkujê wszystkim instytu-
cjom, organizacjom, osobom publicznym, mieszkañcom,
wolontariuszom i wszystkim, którzy pomogli i ¿yczyli nam
dobrze za okazan¹ pomoc i udzia³ w tym niezwyk³ym wyda-
rzeniu, a sobie i Pañstwu ¿yczê, aby wyros³y w Helu kolejne
pokolenia m³odych, którym nie obce s¹ problemy innych,
którzy zawsze bêd¹ chêtni do organizacji takich imprez oraz
by kolejne fina³y by³y takie, jak ten, albo i lepsze.

Pozdrawiam serdecznie i dziêkujê.

Julek ¯u³awski - szef sztabu 16 Fina³u WO�P w Helu.

cd. ze str. 3
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K£AMSTWO,  MANIPULACJA  CZY  DZIENNIKARSKA  NIERZETELNO�Æ?

W gazecie codziennej "POLSKA Dziennik Ba³tycki",
w lokalnym dodatku "Echo ziemi puckiej" z dnia

25 stycznia 2008 r., ukaza³ siê artyku³ autorstwa Romana
Ko�cielniaka o sytuacji w naszym mie�cie, zwi¹zanej z burmi-
strzem Helu, podejrzewanym o korupcjê i  zawieszonym
- decyzj¹ prokuratury - w pe³nieniu obowi¹zków s³u¿bowych.

Na stronie pierwszej, w tek�cie pod tytu³em "Burmistrz
Helu chce odzyskaæ utracony urz¹d", pod zdjêciem przedsta-
wiaj¹cym m.in. burmistrza z celowo zamazan¹ twarz¹,
czytelnik mo¿e przeczytaæ m.in.: "Jednak nie wszystkim po-
doba siê to, w jaki sposób prawo potraktowa³o Miros³awa W.
- Dla naszego szefa to mocno niekomfortowa sytuacja, bo
od miesiêcy nie dostaje pensji i traci wszystkie dodatkowe
�wiadczenia - mówi Marek Dykta, sekretarz miasta."

Za� na stronie trzeciej pod tytu³ami "Hel. Urz¹d Miasta od
pa�dziernika 2007 nadal pracuje bez burmistrza." oraz
"Adwokat: niech wraca, prokurator: nie!" dziennikarz tak
m.in. pisze:

"Na swojego szefa czekaj¹ m.in. urzêdnicy w helskim magi-
stracie. - Zale¿y nam na tym, aby sprawa wreszcie siê wyja�ni-
³a - wzdycha Marek Dykta, sekretarz miasta. - Co prawda
urz¹d pracuje normalnie, ale przed³u¿aj¹ca siê nieobecno�æ
burmistrza zaczyna byæ uci¹¿liwa. Odczu³ to m.in. Jaros³aw
Pa³kowski, zastêpca burmistrza. Musia³ on przej¹æ stery mia-
sta i jednocze�nie zawiesiæ swoje studia prawnicze. - W obec-
nej sytuacji nie móg³ teraz pozwoliæ sobie na wyjazdy na
uczelniê - mówi Marek Dykta. - Nie mo¿emy teraz obaj wzi¹�æ
d³u¿szego urlopu, bo kto� musi rz¹dziæ w mie�cie. Nawet
je�li który� z nas z³apa³by grypê, to musia³by choæ na chwilê
zjawiaæ siê w urzêdzie.

Miros³aw W. od czasu, gdy obowi¹zuje zakaz pe³nienia funk-
cji burmistrza nie otrzymuje wynagrodzenia. W zwi¹zku
z tym, do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych nie s¹ odprowa-
dzane jego sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne. - W tej sytu-
acji nie mo¿e on liczyæ nawet na bezp³atn¹ opiekê zdrowotn¹
- przypomina sekretarz miasta. - Nasze pañstwo post¹pi³o
nie fair z burmistrzem."

W artykule tym, a zw³aszcza w cytowanych fragmentach,
niektóre stwierdzenia - delikatnie mówi¹c - mijaj¹ siê z prawd¹.
Zanim zacz¹³em pisaæ swój tekst, skontaktowa³em siê w tej
sprawie z redakcj¹ lokalnego dodatku do gazety w Pucku.
Znajomy dziennikarz przyzna³, ¿e zamieszczone informacje
zosta³y oparte na wypowiedziach sekretarza miasta Helu,
Marka Dykty.

Gdzie i dlaczego sekretarz miasta, osoba publiczna, mija
siê z prawd¹ i dlaczego? Po pierwsze: nieprawdziwa jest wy-
powied�, ¿e burmistrz Helu od miesiêcy nie dostaje pensji.
Fakty s¹ nastêpuj¹ce. Miros³aw W¹do³owski zosta³ zatrzy-
many przez funkcjonariuszy CBA w dniu 1 pa�dziernika
2007 r., a nastêpnie osadzony w areszcie tymczasowym, sk¹d
zosta³ (wed³ug doniesieñ medialnych) zwolniony 3 grudnia
tego¿ roku. (W tym miejscu dodam, ¿e Marek Dykta ju¿
w pa�dziernikowym wydaniu "Helskiej Blizy" poda³ niew³a-

Wzdychaj¹cy Marek Dykta
�ciw¹ datê wydarzenia, które da³o pocz¹tej ca³ej sprawie).
W jednostkach samorz¹du terytorialnego wyp³ata wynagro-
dzenia nastêpuje w ostatnim dniu roboczym miesi¹ca za prze-
pracowany miesi¹c, tzw. "z do³u". Burmistrz otrzyma³ wiêc
wynagrodzenie za miesi¹c wrzesieñ, a nastêpnie przez blisko
ca³y pa�dziernik, listopad oraz 3 dni grudnia by³ na utrzyma-
niu tego pañstwa, poniewa¿ przebywa³ w areszcie tymczaso-
wym. To "niedobre pañstwo", na koszt podatników zapewni-
³o mu - jak to siê kolokwialnie mówi - "darmowy wikt i opie-
runek". Na skutek b³êdnej (czy tylko?) opinii prawnej, to "nie-
dobre pañstwo", rêkami samorz¹du terytorialnego, a konkret-
nie z bud¿etu miasta Helu, wyp³aci³o przebywaj¹cemu
w areszcie tymczasowym burmistrzowi wynagrodzenie za
kolejne 2 miesi¹ce: za pa�dziernik i listopad, tj. za okres,
w którym nie wykonywa³ pracy, a wiêc zgodnie z przepisem
zawartym w art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie mu siê nie
nale¿a³o. Z powy¿szych dywagacji wynika, ¿e opuszczaj¹cy
na pocz¹tku grudnia areszt tymczasowy burmistrz teoretycz-
nie mia³ do dyspozycji przelane na jego konto prawie 3 mie-
siêczne wynagrodzenia, bo przecie¿ miejsce, w którym prze-
bywa³ nie s³u¿y³o raczej do wiêkszych wydatków. Moim ce-
lem nie jest jednak rozliczanie burmistrza z otrzymanych
wynagrodzeñ i ich wydatkowania, ale pokazanie, ¿e Marek
Dykta mija³ siê z prawd¹ twierdz¹c w drugiej lub na pocz¹tku
trzeciej dekady stycznia 2008 r. (wtedy dziennikarz zbiera³
materia³ do artyku³u), ¿e burmistrz od miesiêcy nie dostaje
pensji. W tym czasie, zawieszony w funkcji burmistrza po
opuszczeniu aresztu nie otrzyma³ tylko jednej pensji - za mie-
si¹c grudzieñ. W grudniu móg³ tak¿e korzystaæ z przys³uguj¹-
cych �wiadczeñ zdrowotnych z tytu³u op³aconej sk³adki.

Po drugie: nieprawdziwa jest informacja, ¿e zastêpca bur-
mistrza musia³ przej¹æ stery miasta i jednocze�nie zawiesiæ
swoje studia prawnicze. Gdyby Marek Dykta by³ uwa¿nym
radnym w poprzedniej kadencji, to wiedzia³by, ¿e pan
Jaros³aw Pa³kowski ukoñczy³ studia prawnicze na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdañskiego w maju 2006
roku, i o tym fakcie radni zostali poinformowani jeszcze na
majowej lub najpó�niej na czerwcowej sesji rady miasta. Od
pa�dziernika 2006 r. rozpocz¹³ za� aplikacjê radcowsk¹ i w³a-
�nie j¹, z uwagi na zaistnia³¹ sytuacjê i znacznie wiêcej obo-
wi¹zków musia³ przerwaæ po I roku. Dziennikarz nie rozma-
wia³ w tej sprawie z zastêpc¹ burmistrza, st¹d nieporozumie-
nie i b³êdna informacja w prasie, ale kto da³ prawo sekretarzo-
wi miasta informowaæ opiniê publiczn¹ o prywatnych spra-
wach swojego aktualnego prze³o¿onego, i w dodatku wprowa-
dzaæ czytelników gazety  w b³¹d zacytowanym wy¿ej stwier-
dzeniem o zawieszonych studiach i niemo¿liwo�ci wyjazdów
na uczelniê?

I wreszcie po trzecie: jak na razie nie ma w Najja�niejszej
Rzeczypospolitej przymusu czy chocia¿by obowi¹zku pe³-
nienia ¿adnych funkcji publicznych, nawet tak wa¿nych jak
stanowisko burmistrza lub sekretarza miasta. Nikt nikogo nie
mo¿e zmusiæ, aby swoje wa¿ne sprawy prywatne porzuciæ
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czy te¿ przedk³adaæ nad sprawy publiczne, je�li zaintereso-
wana osoba nie wyra¿a na to zgody. Wójt, burmistrz, jego
zastêpca, sekretarz, wreszcie radny samodzielnie podejmuje
wolê pracy i wszystkich wynikaj¹ch z tej decyzji konsekwen-
cji: tych przyjemnych i tych uci¹¿liwych. Nie dziwiê siê, ¿e
w tej sprawie nie wypowiada siê pe³ni¹cy obowi¹zki burmi-
strza Helu, pan Jaros³aw Pa³kowski. Mimo ró¿nicy zdañ
w wielu kwestiach, zawsze uwa¿a³em, ¿e jest cz³owiekiem
odpowiedzialnym. Dziwiê siê wzdychaniom sekretarza mia-
sta, Marka Dykty, tym bardziej, ¿e by³ kiedy� ¿o³nierzem
zawodowym i pewnie nie jeden raz musia³ wykonywaæ do-
datkowe obowi¹zki w ró¿nych sytuacjach. Chyba, ¿e musi
tak wzdychaæ, aby wzbudziæ lito�æ i wspó³czucie dla zawie-
szonego nadal w wykonywaniu funkcji burmistrza Miros³awa
W¹do³owskiego. Na jego miejscu jednak nie martwi³bym siê
losem podejrzewanego o korupcjê burmistrza - jestem prze-
konany, ¿e da sobie w ¿yciu radê. Miros³aw W¹do³owski jest
w sytuacji komfortowej - nie przebywa w areszcie tymczaso-
wym i mo¿e robiæ wszystko, co mu siê ¿ywnie podoba,
z wyj¹tkiem ograniczeñ zawartych w decyzji prokuratora.
Jak wiele osób w ró¿nym czasie i w ró¿nych miejscach pod-

kre�la³o - w naszym kraju obowi¹zuje zasada domniemania
niewinno�ci. I w zwi¹zku z tym nie nale¿y(?) siê dziwiæ po-
stêpowaniu prokuratury w sprawie aresztowanych (tak¿e
w Poznaniu) ¿o³nierzy z misji w Afganistanie. By³y pose³ na
Sejm RP, Stanis³aw £y¿wiñski, tak¿e nadal przebywa w aresz-
cie. O tych osobach rzeczywi�cie mo¿na powiedzieæ, ¿e nie s¹
w komfortowej sytuacji.

Na koniec ju¿ przypomnê, ¿e ostatnio pisa³em o pewnym
przypadku z historii staro¿ytnego Rzymu i wspomina³em
Cezara. Rozmy�laj¹c o helskich sprawach niektóre fakty przy-
wodz¹ mi na my�l tragiczne wydarzenie zwi¹zane z postacia-
mi Cezara i Brutusa. Oceniaj¹c zachowanie w przedstawionej
sprawie funkcjonariusza publicznego, którym niew¹tpliwie
jest sekretarz miasta, nie mo¿na zapominaæ, komu zawdziê-
cza on obecnie zajmowane stanowisko. Czy tak bêdzie za-
wsze? Niedaleka przysz³o�æ poka¿e, kto wcieli siê w rolê
fa³szywego przyjaciela. Wie�æ gminna ju¿ niesie, kto bêdzie
kandydowa³ w wyborach burmistrza Helu.

Tadeusz Klajnert
(pisownia cytowanego tekstu oryginalna)

Po¿egnanie  �p.  Wandy  Byczkowskiej

W dniu 11 lutego 2008 r. zmar³a w szpitalu Wejherowie po krótkiej i ciê¿kiej chorobie �p. Wanda Byczkowska.
W ostatniej drodze na cmentarz komunalny w Helu towarzyszy³a Jej rodzina, przyjaciele, znajomi oraz licznie zebrani
cz³onkowie helskiego Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego. W ich imieniu zmar³¹ kole¿ankê po¿egna³ prezes
honorowy, Franciszk Kosznik, tymi s³owami:

¯egnamy dzisiaj �p. Wandê Byczkowsk¹, za³o¿ycielkê i d³ugoletni¹ cz³onkiniê helskiego Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko
- Pomorskiego. Nieuleczalna choroba przedwcze�nie zabra³a J¹ z naszych szeregów. My chrze�cijanie wierzymy, ¿e by³a
to wola dobrego Boga, a przecie¿ tak trudno nam siê pogodziæ z Jej �mierci¹.

Bo¿e �wiat³o zap³onê³o w Jej ¿yciu, gdy przysz³a na �wiat w 1934 roku w Helu. W domu rodzinnym, w którym siê
wychowywa³a, Bóg by³ na pierwszym miejscu, a mi³o�æ do rodziców, przyjació³ i pracy przejawia³a siê ka¿dego dnia. Drzwi
Jej domu by³y zawsze otwarte dla potrzebuj¹cych dobrego s³owa i porady w ró¿nych sprawach. Wdziêczna za los, którym
zosta³a obdarowana, dawa³a  przyk³ad  pokoleniom ludzi, których spotyka³a na swojej drodze.

Kocha³a ¿ycie,
A ¿ycie kocha³o J¹.

Uwielbia³a byæ z lud�mi,
A oni z Ni¹.

Zawsze pe³na optymizmu i niespo¿ytej energii w dzia³aniach Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej by³a inicjatork¹ licznych
przedsiêwziêæ, rozs³awiaj¹c dobre imiê Zrzeszenia. Uczciwo�ci¹, skromno�ci¹ i ofiarno�ci¹ w wype³nianiu obowi¹zków
zyska³a przyja�ñ i  zaufanie cz³onków naszego oddzia³u. Za pracê spo³eczn¹ zosta³a wyró¿niona przez Zarz¹d G³ówny
honorowym medalem 50 - lecia Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.

Droga Kole¿anko! Dzisiaj Twoja ziemska pielgrzymka dobieg³a koñca. Towarzyszymy Ci w drodze do Domu Ojca
modlitw¹ i obecno�ci¹ pod sztandarem pochylonym nad trumn¹. Przywo³ajmy s³owa nieznanego  poety:

Idzie noc, S³oñce ju¿,
Zesz³o z gór, zesz³o z pól, zasz³o za horyzont mórz,

W cichym �nie, spocznij ju¿,
Bóg jest tu¿.

¯egnamy Ciê, ale siê z Tob¹ nie rozstajemy. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamiêci. £¹cz¹c siê w bólu, smutku i ¿alu
z najbli¿szymi, pamiêtajmy s³owa ksiêdza Jana Twardowskiego: Mo¿na  odej�æ  na  zawsze,  by  stale  byæ  blisko!

Spoczywaj w pokoju!
Wieczny odpoczynek racz Ci daæ Panie!

Cz³onkowie  Zrzeszenia  Kaszubsko - Pomorskiego  w  Helu
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SESJE RADY  MIASTA HELU

XVI Sesja Rady Miasta Helu

Ostatnia w 2007 roku sesja Rady Miasta Helu przewi-
dywa³a w porz¹dku obrad przede wszystkim omó-

wienie i przyjêcie bud¿etu na nastêpny rok.
Bardzo szczegó³owej analizy bud¿etu na 2008 rok dokona-

no na posiedzeniach komisji i klubu radnych, które rozpoczê-
to ju¿ w miesi¹cu listopadzie. Rozpatrzono wnioski komisji
oraz poszczególnych radnych dotycz¹ce inwestycji oraz
zadañ do wykonania w najbli¿szym czasie i przed³o¿ono je
zastêpcy burmistrza. Nastêpnie omówiono gruntownie przed-
stawiony projekt bud¿etu i zaaprobowano do przedstawienia
na sesji.

Przyjêty w drodze uchwa³y bud¿et miasta na 2008 rok
przewiduje:

- po stronie dochodów - 14.286.877 z³;
- po stronie wydatków - 16.966.877 z³;
- deficyt bud¿etu w wysoko�ci 2.680.000 z³ zostanie

pokryty przychodami pochodz¹cymi z nadwy¿ki bud¿eto-
wej z lat ubieg³ych.

Po stronie wydatków przewidzianych w 2008 roku znalaz³o
siê, miêdzy innymi:

- udzia³ w kontynuowaniu "tramwajów wodnych" - 450.000 z³;
- modernizacja ulicy Rybackiej - 150.000 z³;
- prawdopodobna realizacja "Kopca Kaszubów - Pocz¹tku

Polski" - 100.000 z³;
- przedsiêwziêcia promocyjne - 438.000 z³, w tym: promo-

cja miasta w lokalnych telewizjach, imprezy weekendu majo-
wego, "Dzieñ Dziecka", "Koncertowe lato", "Po³awianie bursz-
tynu", Dzieñ ryby", "�wiêto miast", D-Dey Hell", "Dzieñ
kwiatów", "Dzieñ otwartych serc", itp.;

- utrzymanie gotowo�ci bojowej OSP - 218.000 z³;
- wydatki na o�wiatê i wychowanie - 4.212.056 z³ oraz na

modernizacjê pomieszczeñ kuchni i sanitariatów - 400.000 z³;
- �rodki na pomoc spo³eczn¹ - 1.408.200 z³, w tym: �wiad-

czenia rodzinne oraz wynagrodzenia z pochodnymi, sk³adki
na ubezpieczenia zdrowotne, zasi³ki i pomoc w naturze, wy-
datki mieszkaniowe, us³ugi opiekuñcze;

- modernizacja czê�ci sieci wodno-kanalizacyjnej - 3.500.000 z³
w tym: wykonanie sieci na ul. Dworcowej, modernizacja sieci
ul. Rybackiej oraz przygotowanie dokumentacji;

- modernizacja parku przy ulicy Dworcowej - 370.000 z³;
- wydatki na kulturê - 165.000 z³, w tym: Festiwal Piosenki,

Humoru i Satyry, Letni Festiwal Muzyki Kameralnej, Sobót-
ka, spektakle Teatru Letniego, Dni Kultury Regionalnej, itp.;

- utrzymanie biblioteki - 235.000 z³;
- imprezy sportowe - 94.450 z³, w tym: utrzymanie boiska,

Grand Prix Powiatu Puckiego, Strong Man, itp.

Poza uchwa³¹ bud¿etow¹ Rada Miasta przyjê³a 7 innych
uchwa³, w tym:

1. ustalaj¹c¹ stawki wynagrodzenia za pracê oraz zasady
przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w o�wiatowych

jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Hel, dodatków
do wynagrodzenia i nagród;

2. dokonuj¹c¹ zmiany w bud¿ecie miasta na rok 2007.
W zwi¹zku z ponadplanowymi dochodami oraz otrzymaniem
dotacji zwiêkszono wydatki bud¿etu pozwalaj¹ce na op³ace-
nie rachunków za budowê boiska sportowego, dodatkowe
przedsiêwziêcia zwi¹zane z profilaktyk¹ zdrowia, poprawê
dzia³ania Stra¿y Miejskiej, zabezpieczenie wydatków ZSO
Hel;

3. przyjmuj¹c¹ "Strategiê rozwi¹zywania problemów spo-
³ecznych w mie�cie Helu". Jest to nowy dokument okre�laj¹-
cy g³ówne kierunki dzia³ania oraz wskazuj¹cy mocne i s³abe
strony a tak¿e mo¿liwo�ci i zagro¿enia w zakresie rozwi¹zy-
wania problemów spo³ecznych naszego miasta;

4. zatwierdzaj¹c¹ "Gminny Program Profilaktyki i Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania
Narkomanii na 2008 rok". Program ten jest uszczegó³owion¹
czê�ci¹ sk³adow¹ "Strategii rozwi¹zywania problemów spo-
³ecznych";

5. przyjmuj¹c¹ plan pracy Rady Miasta Helu na rok 2008;
6. przyjmuj¹ca plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.

XVII SESJA RADY

W dniu 10 stycznia 2008 r. odby³a siê XVII nadzwy-
czajna sesja Rady Miasta Helu. Tak nag³y tennin

zwo³ania sesji zwi¹zany by³ przede wszystkim z zabezpie-
czeniem mo¿liwo�ci dzia³ania bunnistrza Helu w zakresie pro-
mocji naszego miasta poprzez rozbudowê atrakcji podwod-
nych dla pocz¹tkuj¹cych p³etwonurków.

W programie sesji, poza sta³ymi punktami rozpatrzono pro-
jekty i podjêto uchwa³y lub zajêto stanowisko w nastêpuj¹-
cych sprawach:

1. zmiana w bud¿ecie miasta Helu na 2008 rok. W zwi¹zku
z faktem, ¿e Agencja Mienia Wojskowego og³osi³a przetarg na
sprzeda¿ jednostek p³ywaj¹cych (H-3 i R-11) które bazowa³y
w porcie wojennym Hel, a wcze�niejsze dzia³ania podjête
w celu nabycia bezprzetargowego nie przynios³y rezultatu,
Rada Miasta po dyskusji postanowi³a podj¹æ uchwa³ê o zwiêk-
szeniu bud¿etu i wydzieleniu �rodków finansowych, okre�la-
j¹c wysoko�æ zaanga¿owania w przetargu do sumy 200.000
z³, na zakup przynajmniej jednej z oferowanych jednostek.
�rodki finansowe przeznaczone na ten cel pochodz¹ z nad-
wy¿ki bud¿etowej z lat poprzednich;

2. udzielenia pomocy finansowej jednostce samorz¹du te-
rytorialnego. Uchwa³a dotyczy dotacji celowej dla jednostki
samorz¹du terytorialnego - Miasta Gdynia na dofinansowanie
przygotowania do realizacji budowy Obwodnicy Pó³nocnej
Aglomeracji Trójmiejskiej (planowo ma byæ przed³u¿eniem
obwodnicy omijaj¹c tereny gêsto zabudowane i ³¹czyæ siê
z drog¹ Nr 216 przy Górce Rekowskiej). �rodki finansowe na
ten cel zosta³y ju¿ uwzglêdnione podczas tworzenia bud¿etu
Miasta na rok 2008, ale Regionalna Izba Obrachunkowa stanê-
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³a na stanowisku, ¿e je�li w bud¿ecie jest zapis o udzieleniu
pomocy innej jednostce samorz¹du terytorialnego, to musi
byæ jednocze�nie podjêta odrêbna uchwa³a w tej sprawie.
Pomoc finansowa dla Miasta Gdyni zosta³a okre�lona w wy-
soko�ci 25.000 z³.

Informacja ze strony BIP

XVIII SESJA RADY

Podczas XVIII sesji Rady Miasta Helu, która odby³a siê
31 stycznia 2008 r. zapoznano radnych m.in. z informa-

cjami na temat:
- planowanych wycieczek i obozu socjoterapeutycznego,
- realizacji projektów - programów stypendialnych w roku

2007 zrealizowanych w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych,
- aktualnej sytuacji dotycz¹cej aplikowania o �rodki

zewnêtrzne,
- efektów pracy dydaktycznej w Zespole Szkó³ Ogólno-

kszta³c¹cych roku szkolnym 2006/2007, stanu bezrobocia w
mie�cie Helu oraz dzia³aniach podjêtych na rzecz przeciw-
dzia³ania bezrobociu.

Podczas sesji rozpatrzono i przyjêto nastêpuj¹ce projekty
uchwa³:

- w sprawie przyst¹pienia Gminy Hel do projektu "Zinte-
growany system ratownictwa wodnego wokó³ pier�cienia
Zatoki Gdañskiej. (Podjêcie uchwa³y powoduje mo¿liwo�æ
wspó³uczestniczenia w rozwoju bezpieczeñstwa przybrze¿-
nego na wodach Zatoki Gdañskiej poprzez modernizacjê, nad-
budowê remizy stra¿ackiej w Helu, zakup specjalistycznego
wyposa¿enia i sprzêtu oraz szkolenie cz³onków OSP. Projekt
dofinansowywany jest przez Uniê Europejsk¹. Jego liderem
jest Gmina Kosakowo),

- w sprawie sprzeda¿y nieruchomo�ci w mie�cie Helu .
(Dotyczy 9 dzia³ek o ³¹cznej powierzchni 2152 m2 przy ul.
¯eromskiego z przeznaczeniem pod zabudowê mieszkanio-
wo-pensjonatow¹ z us³ugami towarzysz¹cymi. Wp³ywy ze
sprzeda¿y zaplanowano w tegorocznym bud¿ecie miasta),

- w sprawie zwolnienia nieruchomo�ci z obowi¹zku jej
zbycia w drodze przetargu. Uchwa³¹ wyra¿ono zgodê na
sprzeda¿ nieruchomo�ci o powierzchni 223 m2 przy ul. Mor-
skiej na wspó³w³asno�æ na rzecz dzier¿awców, którzy zabu-
dowali tê nieruchomo�æ, tj.:  Joanny Krzak, Adama i Daniela
Dempc, Cecylii Ziemianin i Ireneusza Szczegielniaka),

- w sprawie oddania w dzier¿awê gruntu po³o¿onego
w mie�cie Helu. (Uchwa³¹ wyra¿ono zgodê na wydzier¿awie-
nie na okres 10 lat nieruchomo�ci gruntowej przy ul. Kmdr.
Przybyszewskiego o pow. 38 m2 na rzecz Danuty Czyszczoñ
- Warmowskiej),

- w sprawie przyst¹pienia Gminy Hel do projektu "Nordo-
we Dziedzictwo". (Celem projektu jest przygotowanie i reali-
zacja inwestycji polegaj¹cej na poprawie atrakcyjno�ci tury-
stycznej miejsc o wysokich walorach kulturowych. W Helu
w ramach tego projektu planowane jest odrestaurowanie i udo-
stêpnienie dlaruchu turystycznego czê�ci obiektów 27 BAS),

 - w sprawie zmian w bud¿ecie miasta Helu na 2008 rok.
(Bud¿et po zmianach wynosi: dochody - 14.286.877,00 z³;
wydatki - 17.284.677,00 z³).

Kolejna sesja Rady Miasta Helu odbêdzie siê 28 lutego.
W.W.

Apel OSP

Zarz¹d Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Helu  zwraca
siê z pro�b¹ o przekazywanie na dzia³alno�æ statutow¹

naszej jednostki - wsparcia od wszystkich osób dobrej woli
i wp³acania za po�rednictwem Urzêdu Skarbowego 1% podat-
ku dochodowego od osób fizycznych. Apelujemy do stra¿a-
ków ochotników, cz³onków ich rodzin, do spo³eczeñstwa
i Obywateli miasta Helu, do przyjació³ i sympatyków stra¿y
oraz do kierownictw firm, zak³adów i instytucji o przekazanie
1% podatku na Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Helu.

Stra¿acy Ochotnicy kieruj¹ siê szczytnymi idea³ami s³u¿e-
nia ludziom i niesienia pomocy, wspó³tworz¹ nowoczesne
oblicze po¿arnictwa, podejmuj¹ coraz wiêcej zadañ ratowni-
czych dla dobra spo³eczeñstwa. Nie zawsze podczas akcji
stra¿acy s¹ nale¿ycie zabezpieczeni, a mimo to z nara¿eniem
w³asnego zdrowia, a nawet ¿ycia ratuj¹ innych, czasami p³a-
c¹c za to wysok¹ cenê. Ci¹gle potrzebujemy lepszego sprzêtu
ratowniczego by móc szybciej i skuteczniej nie�æ pomoc po-
trzebuj¹cym. Dzia³ania stra¿aków  ochotników s¹ bezintere-
sowne i spo³eczne oraz czêsto bardzo ofiarne. Dokonane wp³a-
ty bêd¹ wsparciem dla OSP w rozwi¹zywaniu k³opotów sprzê-
towych, w naszej jednostce dotyczy³y bêd¹ g³ównie wymia-
ny ponad 35-letniego �redniego samochodu ratowniczo-ga�ni-
czego i przyczyni¹ siê znacznie do szybszych i skuteczniej-
szych dzia³añ ratowniczych i nie spowoduj¹ uszczerbku Wa-
szego rodzinnego bud¿etu, gdy¿ zamiast ca³y podatek docho-
dowy przekazywaæ do Urzêdu Skarbowego to przeka¿ 1% na
konto OSP. Liczymy na zrozumienie i pozytywne odniesie-
nie siê do naszego apelu.

W 2008 roku nowe zasady przekazywania 1%:
Nie wpisujemy kwoty przekazywanej,   wskazujemy tylko

komu pragniemy przekazaæ nasz 1 %  poprzez:
wpisanie w odpowiedni¹ rubrykê zeznania rocznego (PIT )

nazwy Organizacji Po¿ytku Publicznego,  i nr KRS.
Wpisujemy w PIT: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Helu  ul.

Stra¿acka 1 oraz Nr KRS :  0000022403

       Ze stra¿ackim pozdrowieniem

W  imieniu Zarz¹du OSP Hel:
Wiceprezes - Naczelnik OSP Hel

Adam Naja
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Pozwalam sobie zabraæ g³os w sprawie artyku³u "Uderz
w stó³ a no¿yce siê odezw¹". No¿yce musz¹ siê ode-

zwaæ poniewa¿ w tym artykule - przynajmniej w czê�ci, któ-
ra mnie dotyczy - dominuj¹ przypuszczenia i domniemania.
W swej odpowiedzi pos³ugiwaæ siê bêdê tylko faktami. A wiêc
odnosz¹c siê do kwestii wykupu lokali mieszkalnych chcia³-
bym podkre�liæ, ¿e zosta³y one sprzedane najemcom ponie-
wa¿ nie wype³nia³y przes³anek zawartych w art. 58 Karty
Nauczyciela.

Prawo lokalne, jak równie¿ ¿adne inne prawo ogólnie obo-
wi¹zuj¹ce nie wyklucza tych lokali ze sprzeda¿y. Bezspor-
nym jest równie¿, ¿e tre�æ przepisów zawartych w ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w szczególno�ci
zawartych w art. 58 ustawy, nie stanowi wy³¹cznie takiego
�ród³a.

Zgodnie  z tre�ci¹ przywo³anego przepisu "Mieszkania
w budynkach szkolnych i u¿ytkowanych przez szko³y mog¹
byæ zajmowane tylko przez nauczycieli i pracowników za-
trudnionych w szko³ach.

Jednak zgodnie z prawid³ow¹ wyk³adni¹ jêzykow¹, doko-
nywan¹ z uwzglêdnieniem logiki, zastosowany ³¹cznik "i",
powoduje, i¿ dla przedmiotowego wy³¹czenia niezbêdne jest
³¹czne spe³nienie dwóch przes³anek, polegaj¹cych na tym, ¿e
lokale musz¹ jednocze�nie;

l) byæ po³o¿one w budynkach szkolnych, i
2) byæ u¿ytkowane przez szko³y.
Bezspornie powy¿sze lokale nie s¹ u¿ytkowane przez szko³ê,

co ju¿ pozbawia mo¿liwo�ci zastosowania powy¿szego wy-
³¹czenia.

Zastosowany w przepisie termin "budynku szkolnego"
odsy³a na grunt prawa budowlanego, zgodnie z którym, bu-
dynkiem, zgodnie z definicj¹ zawart¹ wart. 3 pkt 2 Prawa
budowlanego jest obiekt budowlany, który jest trwale zwi¹za-
ny z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budynek, szko-
³y w Helu oczywi�cie spe³nia te warunki. Wewn¹trz tego bu-
dynku znajduj¹ siê pomieszczenia o ró¿nym przeznaczeniu,
od klas poczynaj¹c, na sanitariatach szatniach i magazynkach
koñcz¹c. W budynku tym nie ma jednak ¿adnych pomiesz-
czeñ, które s³u¿y³yby celom mieszkaniowym. Zwrot "miesz-
kania w budynku" nale¿y tu rozumieæ jako "wewn¹trz budyn-
ku", czyli znajduj¹ce siê w granicach zamkniêtej przestrzeni
budynku. Takich mieszkañ w budynku szkolnym nie ma.

Wobec powy¿szego przedmiotowe prawa do lokali miesz-
kalnych stanowi¹ odrêbne nieruchomo�ci, z wydzielonymi geo-
dezyjnie dzia³kami gruntu, przynale¿nymi i s³u¿¹cymi wy-
³¹cznie obs³udze tych mieszkañ. Z budynkiem szko³y ³¹czy je
jedynie wspólna �ciana i instalacje, ale s¹ to elementy, które
nie powoduj¹, ¿e lokale te nale¿a³oby uznaæ za po³o¿one we-
wn¹trz budynku szko³y. Jest to typowa sytuacja z jak¹ mamy
do czynienia w tzw. budownictwie szeregowym, gdzie bu-
dynki ³¹cz¹ siê poprzez wspóln¹ �cianê, jednak ka¿dy z nich

stanowi odrêbn¹ nieruchomo�æ i nie powstaj¹ wspólnoty
mieszkaniowe. W wypadku sprzeda¿y tych lokali nie ma wiêc
mowy o powstaniu wspólnoty mieszkaniowej w rozumieniu
przepisów ustawy o w³asno�ci lokali, jako ¿e jedynymi czê-
�ciami wspólnymi tych dwóch budynków s¹ pojedyncze �ciany
i instalacje, za� pozosta³e elementy, w szczególno�ci grunt
stanowi odrêbn¹ w³asno�æ przynale¿n¹ ka¿demu z budynków.

Ponadto zgodnie z tre�ci¹ uchwa³y S¹du Najwy¿szego z 26
czerwca 2001 III CZP 32/01 Prok. i Pr. 2001112/42 "Przepis
art. 58 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(tekst jedno Dz. U. z 1997 r., Nr 56, poz. 357 ze zm.) nie
wy³¹cza wst¹pienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego
w budynkach szkolnych i u¿ytkowanych przez szko³y przez
osoby nie bêd¹ce nauczycielami ani pracownikami zatrudnio-
nymi w szko³ach, na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 120, poz.
787 ze zm.).

Tak wiêc Szanowny Panie Kazimierzu, utyskiwanie, ¿e
"by³o to klasyczne obej�cie prawa" oraz "szko³a utraci³a miesz-
kania s³u¿bowe", jest po prostu mijaniem siê z prawd¹.

Pragnê Pana uspokoiæ, zarówno sprzedaj¹cy czyli gmina
reprezentowana przez Burmistrza , jak i kupuj¹cy, tj. Renata
i Adam Dempcowie oraz Maria i Edward Mrozikowie zadbali
o dobro helskiej o�wiaty. Z dobrej i nieprzymuszonej woli
wyrazili zgodê na umieszczenie zarówno w Protokole Uzgod-
nieñ (§ 8 pkt 2) i Akcie Notarialnym (§ 5) zapisu nastêpuj¹cej
tre�ci: "Sprzedawca zastrzega sobie prawo pierwokupu przed-
miotowego lokalu mieszkalnego w przypadku zamiaru sprze-
da¿y go przez Nabywcê, za cenê okre�lon¹ przez bieg³ego
rzeczoznawcê na dzieñ sprzeda¿y". I ju¿ wiêcej na ten temat
ani s³owa.

Je¿eli chodzi o pismo, które Rada Miasta skierowa³a do
S¹du Okrêgowego w Poznaniu, to w uzasadnieniu jasno zosta-
³y okre�lone motywy, jakimi kierowali siê Radni. Kto uwa¿nie
czyta³, ten rozumie, ¿e takie pismo by³o uzasadnione.

Pragnê poinformowaæ, ¿e podobne pismo skierowali do S¹du
Okrêgowego Burmistrzowie Miast W³adys³awowa i Pucka,
Wójtowie Gmin: Puck, Kosakowo i Krokowa. Osobne pisma
wystosowali Starosta Pucki i Ojciec Proboszcz naszej Parafii.

Szanowny Panie Kazimierzu.
Z przykro�ci¹ muszê stwierdziæ, ¿e min¹³ siê Pan z prawd¹

pisz¹c, ¿e Pan Mateusz Zab³ocki g³osowa³ przeciw. Otó¿
Pan Mateusz Zab³ocki g³osowa³ za, natomiast przeciw by³
Pan Sebastian Drewing.

I ju¿  na koniec. Ustawa o Samorz¹dzie Gminnym nie
przewiduje mo¿liwo�ci zawieszenia w czynno�ciach Radnego,
czê�ci Rady czy wreszcie ca³ej Rady.

Niezmiennie pozostajê z nale¿ytym szacunkiem

Edward Mrozik

Dlaczego no¿yce  musz¹ siê odezwaæ
LISTY  OPINIE  KOMENTARZE
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LIST  INTENCYJNY

W dniu 8 lutego 2008 r. w Helu, ni¿ej wymienione osoby:

1. gen bryg. dr n. med. Andrzej Wi�niewski - Szef Inspekto-
ratu Wojskowej S³u¿by Zdrowia,

2. Edward Mrozik - Przewodnicz¹cy Rady Miasta Helu,
3. Tyberiusz Narkowicz - Burmistrz Miasta Jastarnia,
4. Jaros³aw Pa³kowski - Zastêpca Burmistrza Helu,
uznaj¹c zagadnienie zabezpieczenia �wiadczeñ medycznych

dla spo³eczno�ci Gminy Hel i Jastarnia, jak równie¿ potrzeby
wojska w tym zakresie za bardzo wa¿ne, wyra¿aj¹ wolê wspó³-
pracy w nastêpuj¹cym zakresie:

1. wojsko planuje utworzenie na terenie Helu (Hel - Bór
i czê�æ portu wojennego) wojskowego centrum medycznego
dla ¿o³nierzy i pracowników powracaj¹cych z misji zagra-
nicznych, którego infrastruktura i specjali�ci bêd¹ tak¿e
dostêpne na zasadach ogólnych udzielania �wiadczeñ zdro-
wotnych dla wszystkich mieszkañców Helu i Jastarni, a tak¿e
innych osób cywilnych kierowanych do tej placówki,

2. radni Rady Miasta Helu oraz burmistrzowie Helu
i Jastarni popieraj¹ powstanie centrum, uznaj¹c, ¿e w zde-
cydowany sposób wp³ynie to na podwy¿szenie poziomu
opieki medycznej dla mieszkañców i turystów, jak równie¿
bezpieczeñstwa w zakresie ratownictwa medycznego. Sta-
nowisko Rady Miasta Helu zostanie oficjalnie potwierdzone
na najbli¿szej sesji, z rekomendacj¹ do jego przyjêcia.

/podpisy/

W zwi¹zku z eskalacj¹ naganne-
go zachowania niektórych

uczniów ZSO w Helu, dnia 31 stycznia
2008 roku odby³o siê spotkanie w ga-
binecie pedagoga szkolnego z Komen-
dantem Powiatowej Policji w Pucku.
Tematem dyskusji, w której uczestni-
czy³y dyrekcja szko³y: panie Irena
Sojecka i Ma³gorzata Strachanowska,
pedagodzy szkolni: panie Marta Koc
i Anita Rzeczkowska, by³o nasilenie
wspó³pracy pomiêdzy szko³¹ a funk-
cjonariuszami Policji, w celu koniecznej
w obecnych czasach kontroli dzieci i m³o-
dzie¿y. Niestety wzrasta w�ród naszych
uczniów przejawianie postaw demorali-
zacyjnych, w zwi¹zku z czym szko³a
nie mo¿e pozostawaæ obojêtna. Efektem
koñcowym tego spotkania by³o ustale-
nie dy¿urów pe³nionych przez funkcjo-
nariuszy Policji na terenie szko³y, pod-
czas zajêæ lekcyjnych.

I tak, w ka¿dy czwartek od 11.00 do
13.00 na terenie ZSO w Helu, w gabi-
netach dwóch pedagogów (gabinet
pedagoga Gimnazjum i LO - pok. 202,
gabinet pedagoga Szko³y Podstawo-
wej - pok. 16), bêd¹ pe³nili dy¿ur

Profilaktyka

ROZMAITO�CI

W imieniu dzieci i wychowaw-
ców �wietlicy socjoterapeu-

tycznej "Bocianie Gniazdo" pragnê ser-
decznie podziêkowaæ wszystkim, któ-
rzy wsparli  dzia³alno�æ �wietlicy i swoj¹
ofiarno�ci¹ doprowadzili do poprawy
wyposa¿enia tej placówki w now¹ i od
dawna oczekiwan¹ grê grupow¹ "pi³ka-
rzyki". Ta akcja pokaza³a, ¿e dobro dzie-
ci nie jest tylko pustym frazesem ale le¿y
w krêgu zainteresowañ wielu dobrych
ludzi z otwartym sercem.

�wietlica socjoterapeutyczna s³u¿y
pomoc¹ wszystkim potrzebuj¹cym dzie-
ciom w naszej spo³eczno�ci ale nie zro-
bi³aby wiele bez wsparcia w³a�nie tych
którzy t¹ spo³eczno�æ tworz¹.

Zakupiona ju¿ gra s³u¿y podopiecz-
nym i wspiera dzia³ania wychowawców
w  programie korekcji zachowañ w gru-
pie, wzmacniania poczucia wiêzi w ze-
spole graczy i poprawy poczucia war-
to�ci dzieci.

Indywidualne podziêkowania zostan¹
przekazane przez dzieci w najbli¿szym
czasie.

Kierowniczka
�wietlicy socjoterapeutycznej

Izabela Wasilewska

Podziêkowanie
i nadzór wychowawczy, przedstawiciele
policji. Je¿eli, który� z rodziców by³by
zainteresowany konsultacj¹ i roz-
mow¹ z policjantem, panie pedagog
zapraszaj¹ do swoich gabinetów.

Anita Rzeczkowska
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MIEJSKA  KOMISJA  ROZWI¥ZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH

W dniu 13.02.2008 roku Miejska Komisja Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych dokona³a oceny re-

alizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na 2007 rok" oraz "Gminnego Pro-
gramu Przeciwdzia³ania Narkomanii na 2007 rok".

Na realizacjê przedsiêwziêæ w ramach w/w programów
wydano 144767,11 z³, w tym m.in. na funkcjonowanie �wie-
tlicy "Bocianie Gniazdo" - 54036 z³ (wynagrodzenia, wy¿y-
wienie, zakup materia³ów, warsztaty rekreacyjno - profilak-
tyczne, ? kosztów zwi¹zanych z ogrzewaniem i energi¹ elek-
tryczn¹), dzia³alno�æ komisji - 12140 z³, programy i zajêcia
profilaktyczne realizowane w ZSO - 21210 z³, dy¿ury w punk-
cie - 9060 z³, wynagrodzenia (psycholog, terapeuta, po³o¿na,
pe³nomocnik) - 28400 z³, inne wydatki (telefon, materia³y
konserwacyjne, �rodki czysto�ci, ? kosztów zwi¹zanych
z ogrzewaniem i energi¹ elektryczn¹, testy do wykrywania
narkotyków, ulotki, ksi¹¿ki, art. papiernicze itp.) - 19921 z³.

Wyniki badañ ankietowych oraz sonda¿y prowadzonych
w�ród uczniów ZSO podczas ró¿nego rodzaju przedsiêwziêæ
profilaktycznych wskazuj¹, ¿e nadu¿ywanie alkoholu i za¿y-
wanie narkotyków jest nadal istotnym problemem. Dla przy-
k³adu: 16,7% uczniów III klas Gimnazjum przynajmniej raz
za¿y³o jaki� narkotyk (najczê�ciej by³a to marihuana albo ha-
szysz), a ponad 50% uczniów tych klas stwierdzi³o, ¿e przy-
najmniej raz w ¿yciu upi³o siê.

W 2007 roku w trakcie s³u¿b patrolowych policjanci ujaw-
nili i przekazali rodzicom lub prawnym opiekunom 6 nielet-
nich, bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu, lub co, do których
istnia³o uzasadnione pojrzenie, ¿e mog¹ znajdowaæ siê pod
wp³ywem �rodków odurzaj¹cych. Nadal niektóre sklepy i lo-
kale nie przestrzegaj¹ zakazu sprzeda¿y alkoholu nieletnim.
To, co powinno szczególnie niepokoiæ, to brak reakcji ze stro-
ny wielu mieszkañców. W 2007 roku do organów �cigania ani
do MKRPA nie wp³ynê³a ¿adna informacja dotycz¹ca tego
przestêpstwa.

Wed³ug oceny Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych nadal utrzymuje siê znaczne spo¿ycie
napojów alkoholowych przez mieszkañców Helu. Pomimo
funkcjonowania zapisów ustawy mówi¹cych o zakazie spo-
¿ycia napojów alkoholowych w miejscach publicznych i po-
dejmowanych dzia³añ ze strony policji i stra¿y miejskiej nie
uda³o siê ca³kowicie wyeliminowaæ tego zjawiska.

W ubieg³ym roku policjanci z Komisariatu Policji w Juracie
na³o¿yli 240 mandatów karnych kredytowanych za spo¿y-
wanie lub usi³owanie spo¿ywania alkoholu w miejscach nie-
dozwolonych, w tym 125 mandatów na terenie Helu. Sporz¹-
dzili 58 wniosków o ukaranie do S¹du Grodzkiego w Pucku za
spo¿ywanie lub usi³owanie spo¿ywania alkoholu w miejscach
publicznych, w tym 32 wnioski za wykroczenia pope³nione

na terenie Helu. Ujawniono 42 nietrze�wych kieruj¹cych (prze-
stêpstwa), w tym na terenie Helu 17 osób.

Informacje uzyskiwane od nauczycieli, pedagogów, osób
prowadz¹cych ró¿nego rodzaju zajêcia profilaktyczne
z uczniami wynika, ¿e posiadaj¹ oni istotne deficyty w umie-
jêtno�ciach radzenia sobie z sytuacjach trudnych. Do�wiad-
czaj¹c silnego pobudzenia stresowego, nie zawsze maj¹ mo¿-
liwo�ci emocjonalnego "zwi¹zania" stresu i anga¿uj¹ siê w dzia-
³ania u�mierzaj¹ce i odreagowuj¹ce, np. alkohol, zachowania
agresywne i wycofuj¹ce. Podejmowane przez m³odzie¿ ró¿-
nego rodzaju zachowania ryzykowne (palenie tytoniu, picie
alkoholu, eksperymenty z narkotykami, wczesna inicjacja sek-
sualna) s¹ dla nich sposobami na za³atwienie bardzo wa¿nych
spraw ¿yciowych, których nie mog¹ lub nie potrafi¹ za³atwiæ
inaczej. Zachowania te umo¿liwiaj¹ im zaspokojenie najwa¿-
niejszych potrzeb psychologicznych (m.in. mi³o�ci, akcepta-
cji, uznania, bezpieczeñstwa, przynale¿no�ci), realizacji wa¿-
nych celów rozwojowych (np. okre�lenie w³asnej to¿samo�ci,
uzyskanie niezale¿no�ci od doros³ych), oraz s¹ sposobem
na radzenie sobie z prze¿ywanymi trudno�ciami ¿yciowymi
(redukcja lêku i frustracji).

Analiza problemu wskazuje, ¿e zdecydowana wiêkszo�æ
dzia³añ profilaktycznych powinna byæ ukierunkowana na
promocjê zdrowia psychicznego i profilaktykê uniwersaln¹,
a w nastêpnej kolejno�ci na profilaktykê uprzedzaj¹c¹, czyli
ukierunkowan¹ na grupy zwiêkszonego ryzyka.

Nasilanie siê ró¿nego rodzaju zaburzeñ funkcjonowania
(uwarunkowanych czynnikami biologicznymi, ale przede
wszystkim spo³eczno - �rodowiskowymi) w�ród uczniów
ZSO, zw³aszcza w�ród uczniów Gimnazjum, rodzi koniecz-
no�æ zintensyfikowania indywidualnych oddzia³ywañ psy-
chologicznych i terapeutycznych. St¹d, w ocenie m.in. Ze-
spo³u Profilaktycznego ZSO i Miejskiej Komisji Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych, istnieje konieczno�æ zatrud-
nienia w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych psychologa.

Wed³ug danych na dzieñ 31 grudnia 2007 roku w Helu funk-
cjonuje 85 punktów handlowych posiadaj¹cych zezwolenie
na sprzeda¿ napojów alkoholowych, z tego wiêkszo�æ czyn-
na jest tylko w okresie letnim.

W 2007 roku wydano ogó³em 60 zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych, w tym:

- napoje alkoholowe zawieraj¹ce do 4,5% alkoholu (w tym
piwo) - 31 zezwoleñ;

- napoje alkoholowe zawieraj¹ce od 4,5% do 18% alkoholu
(bez piwa) - 15 zezwoleñ;

- napoje alkoholowe zawieraj¹ce powy¿ej 18% alkoholu -
14 zezwoleñ.

Przewodnicz¹cy MKRPA

Ocena realizacji Gminnych Programów
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Natomiast w dniu 15 listopada 2007 r. i w styczniu 2008 r.
kuter Ko³-73 z³owi³ molwy. Jak informuje autor notatki dr
Sz. Bzoma, zdjêcie zrobiono tylko pierwszej. Drug¹ zjedzo-
no. Szkoda, bo to wielka rzadko�æ.

Przyrodnicy donosz¹ ...

Ko³obrzeski okaz m³odego rekina. Autor Jaros³aw Bana�.
Zdjêcie zamieszczamy dziêki uprzejmo�ci autora.

Ciekawe informacje o z³owieniu
rzadkich ryb pojawi³y siê na fo-

rum internetowym www.przyroda.org.
Na specjalnej stronie dr Szymon Bzoma
zawiadamia o natrafieniu w sieciach ry-
backich na tak unikatowe gatunki jak:
rekin, molwa, rdzawiec, plamiak, barwe-
na czy rzadka p³astuga - ziminica.

Palmy pierwszeñstwa nie sposób nie
przypisaæ informacji o z³owieniu w pol-
skich wodach Ba³tyku rekina. To praw-
dopodobnie drugi taki przypadek, obok
stwierdzonego w latach 60. w tym sa-
mym rejonie kolenia, choæ tym razem
dotyczy innego gatunku. Jako pierwszy
o fakcie doniós³ w dniu 22 grudnia 2007
roku portal - Ko³obrzeski Serwis Inter-
netowy - gazetakolobrzeg.pl 1. Autor
tekstu i zdjêæ Jaros³aw Bana� poinfor-
mowa³ nas, ¿e z³owiony przez ko³obrze-
skich rybaków okaz zosta³ oznaczony
jako ¿ar³acz �ledziowy (Lamna nasus 2)
i mierzy³ 120 cm. Okaz zosta³ wypre-
parowany i zasili lokalne muzeum.

Okaz molwy (ok. 80 cm d³ugo�ci) z³owiony 15  listopada
2007 roku.

Pierwsze stwierdzenie molwy w polskich wodach pocho-
dzi z 25 wrze�nia 1995 roku. Z³apa³a j¹ jednostka JAS-30
w sieci stawne w rejonie wschodniej czê�ci Zatoki Puckiej.
Ryba ta mia³a prawie 72 cm d³ugo�ci i 2,07 kg masy. Okaz ten
znajduje siê w kolekcji Stacji Morskiej IOUG w Helu.

W serwisie www.przyroda.org mo¿na znale�æ tak¿e zdjêcia
jeszcze kilku innych ryb.

Powy¿ej jedno z nich wykonane przez Pana Marcina Ramu-
towskiego. Przedstawia rzadko u nas ³owion¹ p³astugê - zimnicê.

Krzysztof E. Skóra

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:

1 http://ercpraca.nazwa.pl/info/index.php?option=com_con-
tent&task=view&id=2415&Itemid=97

2 nie ma jeszcze potwierdzenia przynale¿no�ci taksonomicznej
tego okazu
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Ichtiologiczna kolekcja naszej placówki wzbogaci³a siê
o kolejne dwa eksponaty wa¿nych i ciekawych gatun-

ków ryb. Dostarczy³ je nam Pan Remigusz Boszke z kutra
Hel-24. Za³oga tej jednostki, ³owi¹c 6 lutego 2008r. sieciami
stawnymi dorsza na g³êboko�ci ok. 40 metrów w odleg³o�ci
ok. 9 mil od Helu w kierunku na Westerplatte, natrafi³a na dwa
gatunki rzadkich ryb. Najwiêksz¹ sensacj¹ by³o z³owienie
w tym miejscu brzany - Barbus barbus (L.). Okaz o d³ugo�ci
ca³kowitej 37,5 cm i masie 430 gram zosta³ zakonserwowany
i do³¹czy³ do kolekcji ryb rzadkich. Obecny raport o brzanie
z wód morskich naszego wybrze¿a jest pi¹tym z kolei.
O trzech - pierwszym z 21 lutego 1935 roku i drugim z 02
kwietnia 1999 roku pisali�my przy okazji natrafienia na okaz
trzeci - 20 maja 2003 roku. O kolejnym donosili�my trzy lata
pó�niej 11 maja 2006r. Brzana jest gatunkiem, który ¿yje za-
sadniczo w górnych partiach rzek, ale nieco poni¿ej krainy
pstr¹ga. Morze jest dla brzan siedliskiem ca³kowicie obcym.
Dlaczego ma³a brzana odwiedzi³a ten rejon, trudno wywnioskowaæ.

Nowe okazy w kolekcji ryb Stacji Morskiej

Brzana z³owiona 6 lutego 2008 roku na Zatoce Gdañskiej
(foto A. Adamski)

Du¿y pó³metrowy okaz parposza, który zosta³ z³owiony
6 lutego 2008 roku na Zatoce Gdañskiej (foto. A. Adamski)

Drug¹ ryb¹ by³ wspania³y okaz wielkiego parposza (Alosa
fallax), gatunku kiedy� w Ba³tyku licznego, który w drugiej
po³owie XX wieku niemal ca³kowicie zagin¹³. Obecnie poja-
wia siê nieco czê�ciej w naszych wodach. Przypuszcza siê, ¿e
jest to efekt odbywanego z sukcesem tar³a w Zalewie Kuroñ-
skim, gdzie ³owi siê go ju¿ do�æ regularnie. Pozyskane przez
nas okazy pochodzi³y najczê�ciej z po³owów sieciami dryfu-
j¹cymi i stawnymi wystawianymi we wschodniej czê�ci Za-
toki Puckiej lub na pó³noc od W³adys³awowa i £eby. Parposze
s¹ gatunkiem chronionym. Kiedy� liczne i cenne gospodarczo
by³y poszukiwane przez smakoszy na rybnych straganach
Gdyni i Gdañska. Trwaj¹ przygotowania do podjêcia prób
restytucji zasobów tego gatunku, miêdzy innymi poprzez
zarybianie. Otrzymany okaz by³ bardzo du¿ym osobnikiem.
Jego d³ugo�æ wynosi³a 50 cm a masa 1010 gram. To wielko�æ
godna miana rekordowej, choæ czy tak¹ jest nale¿a³o by zapy-
taæ te¿ innych rybaków, którzy od czasu do czasu podobnej
wielko�ci parposze w naszym morzu ³owi¹. Czekamy zatem
na inne zg³oszenia.

Krzysztof E. Skóra

Stacja Morska IOUG sk³ada rybakom i wêdkarzom
serdeczne podziêkowania za przekazanie cennych
okazów wzbogacaj¹cych nasz¹ edukacyjno - naukow¹
kolekcjê.

Szanowni Pañstwo!
Uprzejmie informujemy,  ¿e od 1 lutego br. zmieni³y

siê godziny karmienia i treningów medycznych naszych
fok. Rozpoczynaj¹ siê one obecnie o godzinie 11.00
i 14.00. Ponadto zawiadamiamy, ¿e w sezonie letnim
planujemy wprowadzenie dodatkowego karmienia
i treningu  w godzinach przedwieczornych.

W trosce o lepszy komfort obserwacji zalecamy
jednak Pañstwu odwiedziny naszego fokarium poza
okresem letnich wakacji.

Polecamy te¿ uwadze stronê internetow¹ www.adamscy.pl, goszcz¹cego w tych dniach w Stacji Morskiej IOUG
w Helu autora zdjêæ naszych okazów, znanego toruñskiego fotografika przyrody dr Adama Adamskiego.

Uwaga!
Nowe godziny karmienia fok
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W listopadzie 2007 roku opublikowali�my raport o po-
³owie barweny w po³udniowej czê�ci Zatoki Gdañ-

skiej. Informacja ta wzbudzi³a spore zainteresowanie w�ród
osób �ledz¹cych takie niespodzianki w sk³adzie polskiej ich-
tiofauny. Pojawi³y siê dodatkowe wiadomo�ci o napotkaniu
tych ryb w polskich wodach Ba³tyku. Okazuje siê, ¿e, jak
poinformowa³ nas Pan Adam Wiliñski, wcze�niej, niemal
na samym �rodku Zatoki Gdañskiej (w kwadratach S/T 4/5),
w dniu 22 pa�dziernika 2007 tak¹ sam¹ rybê z³owi³ w³okiem
dennym jeden z kutrów z Górek Zachodnich.

Wiêcej barwen !

Barwena. Foto. Adam Wiliñski. Zdjêcie dziêki uprzejmo�ci
autora

Dodatkowo o listopadowym po³owie jeszcze jednej bar-
weny w po³owach przemys³owych (szczegó³owych danych
brak) doniós³ na forum internetowym "PRZYRODA" w dniu
1 grudnia 2007 dr Szymon Bzoma z Morskiego Instytutu
Rybackiego.

Barwena (okaz z kolekcji MIR, Gdynia).
�ród³o fotografii:  www.forum.przyroda.org  Dr Szymon

Bzoma

Zatem musia³o jesieni¹ co� istotnego zaj�æ w uk³adzie wód
przydennych naszej strefy Ba³tyku i rejonu Zatoki Gdañ-
skiej, ¿e te pe³nomorskie, wrêcz oceaniczne ryby dotar³y
a¿ tutaj, do, choæ przydennych, to zwykle bardziej wys³o-
dzonych, s³onawych: o�mio-, dziewiêcio- promilowych wód
zatoki. Jednak na razie nie mamy potwierdzeñ o istotnym
wlewie s³onych wód z Morza Pó³nocnego.

Krzysztof E. Skóra

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdañskiego pilnie poszukuje partnerów do wydania

ulotki promocyjnej naszego miasta i regionu, jako miejsc war-

tych odwiedzin poza okresem letnich wakacji. Osoby, firmy
i instytucje zainteresowane reklam¹, a tak¿e oferowaniem swo-

Wyd³u¿amy  sezon
ich proturystycznych us³ug oraz towarów w okresie jesieni,
zimy i wiosny proszone s¹ o osobisty, telefoniczny lub
e-mailowy kontakt z nasz¹ placówk¹. Hel, Morska 2, tel:
058 675 08 36, e- mail: hel@univ.gda.pl.

Krzysztof E. Skóra
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W miesi¹cach zimowych kontynuowano przewidziane
na d³ugi okres czasu prace zwi¹zane z odtwarzaniem

ro�linno�ci wydmowej Parku Wydmowego. Niektórzy z miesz-
kañców z pewno�ci¹ zd¹¿yli siê przyzwyczaiæ do widoku
rosn¹cych tam od oko³o 30-40 lat drzew i krzewów. Niestety,
konieczne by³o ich usuniêcie. Zgodnie z planem przywracania
krajobrazu typowego dla tego brzegu, przeprowadzono
wycinkê tzw. gatunków obcych, które nie by³y rodzime dla
wydmowego siedliska. Zadomowi³y siê tam, ale nie by³y i nie
s¹ naturalnie wystêpuj¹cymi.

Przyk³adem takiego gatunku, który traktujemy ju¿ jako swój,
jest pochodz¹ca ze wschodniej Azji dzika ró¿a. Raz zawle-
czona do Europy, szybko rozpoczê³a inwazjê, zajmuj¹c coraz
wiêksze powierzchnie i nie pozwalaj¹c rosn¹æ rodzimym ga-
tunkom. Walka z tym gatunkiem by³a i bêdzie bardzo trudna.
W wielu miejscach konieczne by³o u¿ycie koparki, w celu

600 ton odpadków i �mieci !
dok³adnego usuniêcia tkwi¹cych g³êboko w pod³o¿u korzeni,
nie tylko zreszt¹ tego jednego gatunku.

Realizatorzy prac, zgodnie z wcze�niejszymi zapowiedzia-
mi, wycinkê krzewów przeprowadzaj¹ stopniowo, obejmuj¹c
kolejne segmenty rekultywowanego obszaru. Dodatkowo
wykonuje siê wszelkie niezbêdne prace porz¹dkowe. W miarê
wycinania kolejnych krzewów, ods³oniêtych zosta³o wiele za-
legaj¹cych tam �mieci. Niewidoczne do tej pory, pod os³on¹
li�ci krzewów i traw, uczyni³y z tego obszaru nielegalne mega-
wysypisko. Ilo�æ odnalezionych odpadów i nieczysto�ci oraz
ich charakter (butelki, szmaty, plastikowe od³amki, meble itp.)
by³y sporym zaskoczeniem nawet dla mieszkañców okolicz-
nych posesji. Ponad 30 lat wyrzucania tu tego co zbêdne przez
turystów, spacerowiczów i u¿ytkowników zakrzaczonych
enklaw, da³o efekt.

cd na str. 16



18

PRZYRODA - EKOLOGIA

Ilo�æ �mieci znacznie przekroczy³a wstêpne szacunki firmy
odpowiedzialnej za wywóz nieczysto�ci. Spodziewano siê
usun¹æ ok. 150 ton �mieci, gruzu i resztek ro�linno�ci, a wy-
wieziono ich ok. 600 ton (!).

Warto dodaæ, ¿e pozyskane w rezultacie wycinki ga³êzie
krzewów i drzew zostan¹ wykorzystane przez Urz¹d Mor-
ski w Gdyni dla tworzenia wydmowych faszynowych p³ot-
ków w innych czê�ciach pó³wyspu.

Ods³oniête po wycince fragmenty terenu bêd¹ teraz sukce-
sywnie zasiedlane rodzimymi dla obszarów wydmowych ga-
tunkami. Ogrodzenie od strony ulicy bêd¹ stanowiæ krzewy
rokitnika, a powierzchniê pokryj¹ wydmowe trawy.

cd ze str. 15

Rokitnik to ro�lina o bardzo dobrze rozwiniêtym systemie
korzeni, skutecznie wrastaj¹ca w zajmowany grunt i tworz¹ca
trudn¹ do pokonania zaporê dla ludzi i zwierz¹t. Jego gêste
ga³êzie i listowie s¹ tak¿e znacz¹c¹ barier¹ dla przenoszonego
wiatrem piasku.

Obawa przed nadmiernym i niekontrolowanym jego prze-
noszeniem to czêsto wracaj¹cy temat rozmów o przysz³o�ci
Parku Wydmowego. Kwestia ta by³a poruszana tak¿e na spo-
tkaniu z przedstawicielami Rady Miasta, które w dniu 7 stycz-
nia 2008 roku odby³o siê w Stacji Morskiej. Zapewniono, ¿e
dok³adane s¹ wszelkie starania, aby na tym obszarze mo¿liwie
najszybciej pojawi³a siê w³a�ciwa ro�linno�æ, która bêdzie
umacnia³a wydmy i skutecznie hamowa³a ruch piasku.
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W dniu 29 stycznia 2008 r. odby³o siê w Stacji Mor-
skiej IO UG spotkanie przedstawicieli Rady Miasta

Helu m.in. w sprawie realizacji projektu pn. "Park Wydmo-
wy". By³o to ju¿ trzecie z kolei spotkanie o podobnym cha-
rakterze. Poprzednie odby³y siê: 29 marca 2007 r. i 7 stycznia
2008 r., o czym informowali�my ju¿ Pañstwa za po�rednic-
twem "Helskiej Blizy" (nr 4(234)/2007 oraz nr 1(242)/2008).

Niemniej jednak biologicznych uwarunkowañ pokonaæ siê
nie da. Sadzenie musi siê odbyæ w stosownym czasie - wiosn¹
lub jesieni¹. Zreszt¹ pierwsze partie wydmowych traw zosta-
³y wsiedlone ju¿ jesieni¹ ubieg³ego roku. Uczynili to pracow-
nicy Urzêdu Morskiego.

Piaskownica zwyczajna jest gatunkiem pioniersko porasta-
j¹cym obszar wydm w procesie ich tworzenia i inicjuj¹cym
d³ugotrwa³y proces ich stabilizacji. Równie szybko porasta
niestabilne piaski wydmuchrzyca piaskowa. £any obu tych
gatunków znacznie spowalniaj¹ prêdko�æ wiatru wiej¹cego
przy pod³o¿u i w ten sposób, z dobrym skutkiem, zatrzy-
muj¹ ruch najmniejszych piaskowych drobin. Warunkiem, aby

tak by³o, jest gêste pokrycie ro�linami nara¿onych na oddzia-
³ywanie wiatru powierzchni wydm.

Widocznego efektu prowadzonych nasadzeñ nale¿y ocze-
kiwaæ po d³u¿szym okresie czasu. Przy dobrej pielêgnacji,
braku zniszczeñ, sprzyjaj¹cych warunkach pogodowych za
2-3 lata bêdzie widaæ pierwsze efekty. Niestety, ³atwiej siê
niszczy �rodowisko ni¿ je odtwarza. Prawa biologii i ekologii
gatunków s¹ nieub³agane i nie poddadz¹ siê naszej niecierpli-
wo�ci. Wykonana na bie¿¹co i przedstawiona ni¿ej dokumen-
tacja fotograficzna pozwala na porównywanie przesz³ego,
obecnego i przysz³ego stanu tego fragmentu Helu:

Tatiana Mikiciuk

B£ÊKITNA
WIOSKA

Radni w Stacji

Na zebraniu poinformowano o stanie i zakresie planowa-
nych prac.

Du¿¹ czê�æ czasu wype³ni³y tak¿e pytania radnych doty-
cz¹ce konieczno�ci rozbudowy i modernizacji fokarium oraz
innych obiektów Stacji Morskiej. By³a to zatem doskona³a
okazja, aby z "pierwszej rêki" i wiarygodnego �ród³a, dowie-
dzieæ siê o obecnych i przysz³ych zamierzeniach tej helskiej
placówki.

Radni skorzystali tak¿e z okazji, aby podpytaæ o plany
tworzenia mor�winarium. Wyja�niono m.in. kwestiê i okolicz-

no�ci polityczne, powoduj¹ce przesuniêcie w czasie rozpa-
trzenia decyzji marsza³ka województwa pomorskiego o  po-
wstaniu tego o�rodka na rok 2013. Pytano te¿ o ba³tyckie
zasoby dorsza i  szprota oraz sposoby ich obecnej eksploata-
cji,  o zasadno�æ budowy przekopu Mierzei Wi�lanej i wp³yw
tej inwestycji na rybostan, zasoby wêgorza, o zarybienia
i wreszcie o stan zasobów i status prawny ba³tyckich mor-
�winów.

Jak pokazuje ró¿norodno�æ poruszanych tematów, radni,
dowiaduj¹c siê o postêpie w pracach nad tworzeniem Parku
Wydmowego, uzyskali informacje o wielu innych nurtuj¹cych
ich problemach.

Tatiana Mikiciuk
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Z przyjemno�ci¹ informujemy, i¿  sklepik

fokarium Stacji Morskiej w Helu ma do zaofero-

wania nowy bardzo ciekawy asortyment,

m.in. kurtki przeciwdeszczowe, bezrê-

kawniki, polary, a tak¿e nowe modele

plecaków, kubków, toreb p³óciennych,

koszulek itp.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Sprawa tzw. przy³owu
- czyli ubocznych po-

³owów gatunków nie bêd¹-
cych bezpo�rednim celem po-
zyskiwania przez rybo³ów-
stwo, nabiera znaczenia.
Zmienia siê pod tym wzglê-
dem polityka rybacka, zmie-
nia siê i prawo. Coraz po-
wszechniej mówi siê o regu-
lacjach, które bêd¹ nakazywa-
³y zagospodarowywanie
wszelkich z³owionych orga-
nizmów. Jednocze�nie z racji
ubo¿enia mórz i oceanów
wzro�nie kontrola nad ca³o-
�ci¹ po³owów i ich oddzia³y-
waniem na �rodowisko oraz
gatunki zagro¿one. Zmianie
bêd¹ ulegaæ techniki i sposo-
by po³owów. Selektywno�æ
poszczególnych sieci i narzê-
dzi nabierze znaczenia prio-
rytetowego. Rybacy prawdo-

PRZYRODA - EKOLOGIA

podobnie bêd¹ nied³ugo do-
starczaæ do portów wiêcej
ryb i bardziej zró¿nicowa-
nych wielko�ciowo, ale por-
towe i przetwórcze zaplecza
nie s¹ jeszcze przygotowane
do ich odbioru. Proponowa-
ne zmiany bêd¹ wymagaæ
du¿ego dofinansowania rybo-

³ówstwa. Zmiany maszyn,
sieci, przygotowanie rynku
itp. to bêdzie kosztowaæ nie-
ma³o. Sami rybacy mog¹ so-
bie z tym nie poradziæ.

W ramach Miêdzynarodo-
wej Rady Badañ Morza
(ICES) rozpoczê³a pracê spe-
cjalistyczna grupa studialna

d/s przy³owu gatunków chro-
nionych (Study Group on
Bycatch of Protected Species
- SGBYC). Przewodniczy jej
dr Simon Northridge (Wielka
Brytania). Pierwsze posie-
dzenie odby³o siê w Kopen-
hadze w dniach 29-31 stycz-
nia 2008 r. Specjali�ci z ró¿-
nych krajów, g³ównie realiza-
torzy tzw. programów obser-
watorów omawiali m.in. wy-
konanie przez kraje Unii Eu-
ropejskiej postanowieñ Roz-
porz¹dzenia 812/2004 w czê-
�ci dotycz¹cej obowi¹zku
monitorowania rybo³ówstwa
pod k¹tem przy³owu ma³ych
waleni (delfinów i mor�wi-
nów). Raport z prac SGBYC
bêdzie osi¹galny na stronie
internetowej ICES.

Krzysztof E. Skóra

                  "Dobrych ludzi nikt nie zapomina."

Wanda Byczkowska
18.11.1934 -11.02.2008

Wandzia by³a cz³owiekiem czynu. Nie bacz¹c na trud i zmêczenie s³u¿y³a ka¿demu
fachow¹ wiedz¹ i dobr¹ rad¹. Nie odmawia³a pomocy nikomu, zaanga¿owana do koñca
swoich dni. Zwi¹zana ca³e ¿ycie z Helem, gdzie przez wiele lat kierowa³a dzia³em
ksiêgowo�ci w PUP Koga, a pó�niej czynnie uczestniczy³a w ¿yciu miasta.

Lubiana jako cz³owiek wielkiego serca i charakteru. Ostatni czas ¿ycia, gdy zacz¹³
siê okres ciê¿kiej choroby, by³ dla niej bardzo trudny. Z godno�ci¹ znosi³a  cierpienia,
wierz¹c, ¿e nied³ugo spotka siê z Bliskimi. W ci¹gu ca³ego ¿ycia zjedna³a sobie grono
przyjació³, którzy ofiarnie wspierali j¹ w najtrudniejszych chwilach. A by³y to przyja�-
nie serdeczne i trwa³e, do koñca ¿ycia.

Dzi� jeste� ju¿, Wandziu, w innych przestrzeniach. I kiedy� siê tam z Tob¹ wszyscy spotkamy. Wierzymy,
¿e znalaz³o siê dla Ciebie miejsce przy Bo¿ym tronie, a my zostaj¹c tutaj pamiêtamy, ¿e da³a� nam przyk³ad
spokoju, pokory i wiary.

"S¹ s³owa, których mówiæ nie nale¿y,
takie, których siê nie zdradza, których g³êbi nic nie zrani, nie pogubi, nie postrada.
A wiêc powiem prosto z mostu. Bo ja wiem, zrozumiesz przecie¿.
Ja dziêkujê Ci po prostu za to, ¿e naprawdê jeste�."

W imieniu Wandzi i naszym serdecznie dziêkujemy Rodzinie, Przyjacio³om, Znajomym i wszystkim
¿yczliwym osobom za obecno�æ�za ¿ycia i podczas Jej ostatniej drogi.

                                     Wies³awa, Tadeusz, Dorota, Rafa³
                                                     Byczkowscy



21

REDAKCJA �HELSKIEJ BLIZY�

Wydawca: Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu".
 Adres redakcji: ul. Helska16, 84-150 Hel. tel. (058) 675 74 88; tel. kom.:  0 697 888 583;   e-mail: helskabliza@go2.pl

Zespó³ redakcyjny: Miros³aw Kuklik - red. naczelny, Wojciech Wa�kowski - red. odpowiedzialny, sk³ad,
Miros³aw Oniszczuk - fotoreporter,   biker - fotoreporter, Ryszard Kretkiewicz.

Gazetê dofinansowuje bud¿et miasta Helu.
Nak³ad: 400 egz. Strona internetowa: www.przyjacielehelu.pl

Wydawnictwo: "MS"- tel. 672 51 53  Druk: Drukarnia "EWA-DRUK"- tel. 672 67 71
Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów i listów. Anonimy wrzucamy do kosza.

Nie odpowiadamy za tre�æ reklam i og³oszeñ.

SPORT

Uwaga: Na zakoñczenie rozgrywek , przy równej ilo�ci punk-
tów, o miejscu  w tabeli decyduje  bilans bezpo�rednich spotkañ
miêdzy zespo³ami.

Wiêcej na stronie: http//www.kibol.pl i www.halowe.ligi.pl

VI  Edycja Helskiej Halowej Ligi Pi³ki No¿nej

Nazwa   liczba
                       spotkañ   pkt bramki  Z    R    P

Oldboys        10                21  50:55   7     0    3
Hercules        10                21  57:25   7     0    3
Hydra        10                16  37:29   5     1    4
Gemini        10                16  44:36   5     1    4
CBA Pacyfic        10                  9  27:56   3     0    5
Mewa        10                  6  24:69   2     0     8

Zakoñczy³y siê rozgrywki VI edycji Helskiej Halowej
Ligi Pi³ki No¿nej (jednej z najstarszych w powiecie puc-

kim). W sumie rozegrano 30 meczy -2 x20 minut. Pi³karze
strzelili 240 bramek. Najskuteczniejszym zosta³

Przemys³aw P³onecki - zdobywca  19 bramek. 2 gole by³y
samobójcze. Pokazane zosta³o 9 ¿ó³tych kartek, czerwonych
w tych rozgrywkach nie by³o. Po zakoñczeniu rozgrywek
dwa najlepsze zespo³y zagraj¹  w III finale Kibol Cup, Jest to
turniej mistrzów halowych lig pi³karskich powiatu puckiego.
Cztery pierwsze zespo³y zagraj¹ w Pucharze Pó³wyspu, gdzie
rywalizowaæ bêd¹ z zespo³ami Jastarni i Ku�nicy.

Wyniki  spotkañ:
Hydra-Hercules       1:2, 0:8
Gemini-Hercules     3:0, 2:5
Mewa-Oldoys           0:3, 1:8
Hydra-Oldboys         1:3, 4:0
Mewa-Pacyfic           7:1, 7:3
Mewa-Hercules        3:11, 2:14
Oldboys-Gemini      6:2, 3:8
Gemini-Pacyfic        5:7, 3:0
Pacyfik-Hercules     3:0, 3:11
Mewa-Gemini          2:4, 0:10
Gemini-Hydra          4:9, 3:3
Hercules-Oldboys    3:2, 3:6
Hydra-Pacyfic           1:7, 3:0
Hydra-Mewa             5:1, 10:1
Pacyfic-Oldboys       1:10, 2:9

Najskuteczniejsi:
1. Przemys³aw P³onecki          Hercules          19
2. Zbigniew Sêkowski             Hercules          14
- . Mateusz Pawlak                 Gemini             14
4. S³awomir Pokrzywka         Oldboys            13
5. Pawe³  Waszak                   Oldboys              12
-. Pawe³ Michalewski             Herkules           12

Wies³aw W.

30 stycznia br. po¿egnali�my nasz¹ kole¿ankê

Irenê Polak,

która na zawsze pozostanie w naszej pamiêci, jako Osoba ¿yczliwa,
pogodna, uczynna.

Droga Ireno
Nag³a �mieræ wyrwa³a Ciê z naszych szeregów. Po¿egnali�my Ciê,

ale siê z Tob¹ nie rozstajemy.
Pozostaniesz na zawsze w naszej pamiêci. Dziêkujemy Ci za wszystko

co dla nas zrobi³a�. Bêdziemy Ciê wspieraæ w naszych modlitwach.
Spoczywaj w pokoju.

Szef i kole¿anki
z Pionu G³ównego Ksiêgowego Punktu Bazowania Hel

Serdeczne wyrazy wspó³czucia
Adrianowi i Andrzejowi Polak
z powodu nag³ej
�mierci ¿ony i mamy

Ireny Polak

sk³adaj¹

Szef i kole¿anki

z Pionu G³ównego Ksiêgowego

Punktu Bazowania Hel
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Zwolniony z aresztu tymczasowego w dniu 3 grudnia
2007 r., podejrzany o korupcjê burmistrz Helu, wyko-

rzysta³ szczególny czas przed �wiêtami Bo¿ego Narodzenia
na szukanie poparcia w staraniach o przywrócenie do pe³nie-
nia funkcji w³odarza miasta. Wyra�ne wsparcie w tych stara-
niach udzielili mu helscy radni kieruj¹c - nieskuteczny  jak siê
okaza³o - apel o przywrócenie zawieszonego w pe³nieniu obo-
wi¹zków s³u¿bowych burmistrza do pracy. Po ponad 2 mie-
si¹cach przebywania na wolno�ci, formalnie odsuniêty od spra-
wowania urzêdu, faktycznie za� mog¹cy wp³ywaæ sam¹ swoj¹
obecno�ci¹ na bieg niektórych wydarzeñ, burmistrz przyst¹-
pi³ do medialnego kontrataku. Krótkie migawki w programie
TVP Info oraz obszerny wywiad w "Gazecie Wyborczej" na-
le¿y potraktowaæ jako próbê wywo³ania wspó³czucia oraz
ukazania siebie w korzystnym �wietle. Podobnie postêpowa-
³a inna uczestniczka podejrzana w tej sprawie, tak wiêc
w nastêpnej kolejno�ci, w niedalekiej przysz³o�ci, mo¿na chyba
spodziewaæ siê skargi do prokuratury na dzia³ania funkcjona-
riuszy CBA. Ale tekst ma byæ nie o tym.

Nie dziwiê siê postawie i dzia³aniom zawieszonego w obo-
wi¹zkach burmistrza. Jeszcze jako podejrzany, ale formalnie
nie oskar¿ony, ma prawo do obrony w granicach dopuszczal-
nych prawem. Nie dziwiê siê, ¿e chce wróciæ na urz¹d, bo po
ponad 8 lat stosunkowo bliskiej wspó³pracy z nim, mogê
z czystym sumieniem, chocia¿ z pewn¹ przykro�ci¹, okre�liæ
go jako cz³owieka ¿¹dnego w³adzy i pieniêdzy. Nie dziwiê siê
tak¿e, ale z za¿enowaniem przygl¹dam siê jednak dzia³aniom
podjêtym przez radê miasta, a zw³aszcza postawie niektó-
rych radnych. Z za¿enowaniem, bo gdyby nawet prokuratura
przychyli³a siê do wniosku rady miasta o przywrócenie bur-
mistrza do pracy, to sytuacja prawna nie uleg³aby zmianie
- nadal pozostawa³by on podejrzany o korupcjê. Rozs¹dniej-
szym rozwi¹zaniem by³by apel do prokuratury o przyspie-
szenie sporz¹dzenia i skierowania aktu oskar¿enia do s¹du,
a nastêpnie wyst¹pienie do s¹du o jak najszybsze rozpozna-
nie sprawy. Tylko bowiem s¹d mo¿e rozstrzygn¹æ o winie
(lub niewinno�ci) oraz o ewentualnej karze. Nie mo¿na tak¿e
wykluczyæ wycofania siê prokuratury z tej ca³ej sprawy, ale
to raczej ma³o prawdopodobne. Przypuszczaæ jednak nale¿y,
¿e bêdzie to proces d³ugotrwa³y. Rozstrzygniêcie  korzystne
dla oskar¿onego spowoduje zapewne odwo³anie prokuratury
od wyroku. Ewentualne skazanie to zapewne apelacja, kasa-
cja, mo¿e wyst¹pienie do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³o-
wieka w Strasburgu we Francji, a mo¿e pro�ba do Prezydenta
RP o u³askawienie (przypuszczam, ¿e gdyby prezydentem
by³ kto inny, szanse by³yby wiêksze). Tak zapewne w du¿ym
uproszczeniu i skrócie wygl¹daæ mo¿e sprawa, bo przecie¿
nie jestem prawnikiem i nie �mia³bym nawet przekonywaæ
kogokolwiek, ¿e mam racjê w tym rozumowaniu. Uwa¿am
jednak, bo takie mam prawo, jako cz³onek gminnej wspólnoty,
mieszkaniec Helu, ¿e najw³a�ciwszym rozwi¹zaniem by³oby
wezwanie burmistrza przez radê miasta do z³o¿enia rezygna-

PAÑSTWO  PRAWA   -  MIASTO BEZPRAWIA(?) (4)

RZ¥DY Z KORUPCJ¥ W TLE?
cji z pe³nionej funkcji. Zgodnie z przepisem zawartym w art.
23a ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym przed przyst¹pie-
niem do wykonywania mandatu helscy radni sk³adali �lubo-
wanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, �lubujê uroczy�cie obowi¹zki radnego sprawowaæ god-
nie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gmi-
ny i jej mieszkañców." Dzisiaj jest w³a�ciwy moment, aby
rada miasta podjê³a tê decyzjê przede wszystkim dla dobra
naszego miasta. Czas skoñczyæ z d³ugoletnimi rz¹dami za-
wieszonego aktualnie burmistrza nie tylko dlatego, ¿e w cza-
sie 9 lat sprawowania prawie nieograniczonej w³adzy podj¹³
kilka niekorzystnych dla nas wszystkich, nieodwracalnych
decyzji, ale przede wszystkim dlatego, ¿e do czasu prawo-
mocnego rozstrzygniêcia, bêd¹ to rz¹dy z korupcj¹ w tle. Czy
w takiej sytuacji burmistrz mo¿e normalnie wykonywaæ swo-
je obowi¹zki, za³atwiaæ sprawy mieszkañców, spotykaæ siê
z potencjalnymi inwestorami, którzy byæ mo¿e bêd¹ my�leæ:
z nim wszystko da siê za³atwiæ - kwestia tylko za ile? Jak
bêdzie traktowany cz³owiek, który ju¿ trzykrotnie sk³ada³
wobec rady miasta �lubowanie o nastêpuj¹cej tre�ci: "Obej-
muj¹c urz¹d burmistrza uroczy�cie �lubujê, ¿e dochowam wier-
no�ci prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko
dla dobra publicznego i pomy�lno�ci mieszkañców miasta",
byæ mo¿e dodaj¹c zdanie: "Tak mi dopomó¿ Bóg", a równo-
cze�nie w tle bêdzie podejrzenie lub oskar¿enie o przyjêcie
korzy�ci maj¹tkowych, byæ mo¿e nawet nies³uszne i niespra-
wiedliwe. Czy cz³owiek podejrzewany (oskar¿ony) o korup-
cjê mo¿e prowadziæ skuteczny lobbing, np. w staraniach
o pozyskanie �rodków z Unii Europejskiej? Jak zachowa siê
¿ona Prezydenta RP,  Pani Maria Kaczyñska, poproszona
o objêcie honorowym patronatem Letniego Festiwalu Muzy-
ki Kameralnej w naszym mie�cie? Te dylematy mo¿na by³o
rozstrzygn¹æ ju¿ w grudniu 2007 r. a czas nieub³aganie mija.
Napisa³em wy¿ej, ¿e burmistrz ma niekwestionowane prawo
do obrony i do podejmowania dzia³añ, które polepsz¹ jego
aktualn¹ sytuacjê ¿yciow¹ (w okresie zawieszenia nie otrzy-
muje wynagrodzenia). Wspomina³ nawet w swojej telewizyjnej
wypowiedzi, ¿e zamierza pomagaæ ¿onie w prowadzeniu dzia-
³alno�ci gospodarczej. I to jest godne pochwa³y, ale jak mo¿na
traktowaæ cz³owieka, który do osoby, wahaj¹cej siê, czy przy-
j¹æ oferowan¹ przez niego w ramach tej¿e dzia³alno�ci, us³ugê,
mówi: "Pamiêtaj, ¿e to ja zatrudni³em twojego syna".

Napisa³em, ¿e nie dziwiê siê postawie niektórych radnych
w tej korupcyjnej sprawie. Ich zachowanie mo¿e wynikaæ
z tego, ¿e wcze�niej zostali "ob³askawieni g³askaniem", a na-
wet stali siê uczestnikami - mo¿e nawet wbrew swojej woli
i wiedzy - zjawiska, które okre�la siê jako korupcja politycz-
na. Jest to rodzaj korupcji zwi¹zanej z uczestnictwem w sys-
temie sprawowania w³adzy. Transparency International (TI,
ang. transparency - przejrzysto�æ) - miêdzynarodowa, nieza-
le¿na i pozarz¹dowa organizacja badaj¹ca, ujawniaj¹ca i zwal-
czaj¹ca praktyki korupcyjne, przede wszystkim w ¿yciu pu-
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blicznym; zosta³a za³o¿ona w 1933 roku przez Petera Eigena)
podaje prost¹ definicjê korupcji politycznej, okre�laj¹c j¹ jako
nadu¿ycie powierzonej w³adzy przez przywódców politycz-
nych dla uzyskania prywatnej korzy�ci, celem zwiêkszenia
swej w³adzy lub bogactwa; nie musi dotyczyæ przekazywania
pieniêdzy, mo¿e przyj¹æ formê "handlu wp³ywami" lub ob-
darzania specjaln¹ przychylno�ci¹, co zatruwa politykê i za-
gra¿a demokracji. Wa¿n¹ cech¹ aktów korupcji jest to, i¿ s¹ to
dzia³ania bezprawne, a wiêc nie mieszcz¹ce siê w ramach prak-
tyk dopuszczanych przez przepisy obowi¹zuj¹cych aktów
prawnych (konstytucji, ustaw, rozporz¹dzeñ, itp.). Innymi
s³owy, ten kto korumpuje, próbuje za pomoc¹ oferowanych
dóbr i korzy�ci zachêciæ dan¹ osobê do dzia³añ bezprawnych
lub naruszaj¹cych przyjête przez dan¹ instytucjê zasady dzia-
³ania; mog¹ te¿ byæ to dzia³ania sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi
zasadami moralnymi. Na tym tle nie jest dzia³alno�ci¹ korup-
cyjn¹ tzw. lobbing w polityce, a wiêc próba wp³yniêcia na
decyzje podejmowane przez dan¹ w³adzê, gdy¿ jego funk-
cjonowanie podlega normom prawnym i nie mo¿e wi¹zaæ siê
z dawaniem czy przyjmowaniem ³apówek; stanowi przyk³ad
dzia³añ parakorupcyjnych.

Nie zdradzê ¿adnej tajemnicy pisz¹c, ¿e burmistrz korzy-
sta³ z posiadanych mo¿liwo�ci pozyskiwania przychylno�ci
dla swoich dzia³añ niektórych radnych, nawet wbrew obowi¹-
zuj¹cym przepisom prawa. Ustawodawca bowiem, oprócz
udzielenia radnym znacznych kompetencji w stanowieniu pra-
wa lokalnego i podejmowania wielu rozstrzygniêæ, maj¹cych
czasami zasadniczy wp³yw na jako�æ ¿ycia lokalnej spo³ecz-
no�ci, na³o¿y³ tak¿e pewne obowi¹zki i ograniczenia. I tak np.
radny nie mo¿e byæ zatrudniony w urzêdzie miasta, w którym
sprawuje mandat, nie mo¿e prowadziæ dzia³alno�ci gospodar-
czej z wykorzystaniem mienia komunalnego, ma obowi¹zek
sk³adaæ o�wiadczenie majatkowe wed³ug okre�lonego wzoru,
a tak¿e informowaæ o dzia³alno�ci gospodarczej prowadzonej
przez ma³¿onka. A jak bywa w ¿yciu? Jeszcze pod koniec
kadencji 1998 - 2002 burmistrz Helu zatrudni³ radnego w urzê-
dzie miasta. W kadecji kolejnej podpisa³ umowy z 2 radnymi

na dzier¿awê komunalnych gruntów, na których to radni pro-
wadzili dzia³alno�æ gospodarcz¹.

Kolejne sprawy, nie koliduj¹ce w ¿aden sposób z prawem,
ale mog¹ce mieæ - moim zdaniem - niew¹tpliwy wp³yw na
zachowania radnych obecnej kadencji, to korzystanie przez
ma³¿onków 3 z nich z gruntów komunalnych przy prowadze-
niu dzia³alno�ci gospodarczej. Powtórzê raz jeszcze: ka¿da
uczciwa dzia³alno�æ gospodarcza jest godna pochwa³y, ale je-
�li umowa dzier¿awy zale¿y wy³¹cznie od burmistrza, który
sam decyduje o wyborze bardzo korzystnej lokalizacji takiej
dzia³alno�ci (np. handlu), nie organizuje siê konkursu ofert
(o przetargach nie wspomnê), a radni nie sk³adaj¹ o tym fakcie
¿adnej lub tylko cz¹stkow¹ informacjê, albo te¿ sk³adaj¹ j¹
zmuszeni jakimi� wydarzeniami, to jest to delikatnie mówi¹c
- sytuacja moralnie w¹tpliwa. Je�li do tego dodamy, ¿e jednym
z owych 3 radnych jest aktualny przewodnicz¹cy komisji
rewizyjnej, to sprawa staje siê co najmniej dwuznaczna. Czy¿
trzeba jeszcze wspomnieæ pole namiotowe "Wrota Helu",
sprzeda¿ mieszkania w szkole lub inne?

Emil Zola, wybitny francuski pisarz, jest autorem afory-
zmu: "Sztuka jest wycinkiem rzeczywisto�ci widzianym przez
temperament artysty". Je�li kto� z Szanownych Czytelników
interesuje siê pi³k¹ no¿n¹, to zapewne jest doskonale zorien-
towany w sprawach korupcyjnej afery w naszym �wiatku
pi³karskim, aresztowaniach dzia³aczy i sêdziów, rozpoczê-
tych procesach s¹dowych, dzia³aniach Wydzia³u Dyscypliny
PZPN, wreszcie degradacjach klubów. A kto pamiêta wy�wie-
tlany od 31 marca 1989 r. (blisko 20 lat temu) film "Pi³karski
poker"? I co - fantazja artysty? Patologie w polskich samorz¹-
dach mo¿na dzisiaj ogl¹daæ w telewizji w serialach "Ranczo"
(w wersji kinowej "Ranczo Wilkowyje") oraz w "Determi-
natorze", w w¹tku dotycz¹cym osób sprawuj¹cych w³adzê
w mie�cie. Ile lat musi up³yn¹æ, aby przejrzeæ na oczy i rozpo-
cz¹æ wielkie sprz¹tanie w gminach, powiatach i wojewódz-
twach. O ile to bêdzie jeszcze mo¿liwe.

Tadeusz Klajnert

Uwaga potencjalni sponsorzy!!!

Osoby i Firmy z Helu zainteresowane umieszczeniem swojej reklamy na cegie³kach, które
bêd¹ rozprowadzane na baterii im. Heliodora Laskowskiego proszone s¹ o kontakt z redakcj¹
do dnia 28 marca br.
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Rozpocz¹³ siê nowy, bardzo wa¿-
ny rok dla polskich rybaków.

1 stycznia 2008 r. przesta³ obowi¹-
zywaæ zakaz po³owu dorsza na Ba³tyku
Wschodnim, trwaj¹cy od  15 wrze�nia
zesz³ego roku, na³o¿ony przez Komisjê
Europejsk¹ na Polskê w wyniku znacz-
nego prze³owienia przyznanej kwoty po-
³owowej na rok 2007. Wydawaæ by siê
mog³o, ¿e k³opoty z po³owem dorsza na
Morzu Ba³tyckim skoñczy³y siê a ryba-
cy mog¹ ponownie oddaæ siê swojej pra-
cy. Niestety, wiele problemów polskie-
go rybo³ówstwa wci¹¿ pozostaje nieroz-
wi¹zanych. Polscy rybacy nie doczekali
siê praktycznie ¿adnych rozwi¹zañ ze
strony w³adz, pozwalaj¹cych na popra-
wê ich sytuacji. Jednocze�nie uwik³ani
s¹ w otwarty konflikt z naukowcami oraz
decydentami europejskimi, co w ¿adnej
mierze nie przybli¿a obu stron do jak¿e
potrzebnego, wspólnego wypracowania
racjonalnych metod gospodarowania
zasobami rybackimi na Ba³tyku. Jedn¹
z przyczyn konfliktu sta³y siê nieodpo-
wiedzialne po³owy, zaliczane do po³o-
wów nielegalnych, nieraportowanych
i nieuregulowanych (IUU), stanowi¹ce
obecnie problem zarówno w �wiatowym
jak i europejskim rybo³ówstwie.

Po³owy IUU wp³ywaj¹ niezwykle
negatywnie na stan zasobów rybackich,
których prze³awianie powoduje znacz-
ne straty w ekosystemach morskich oraz
gospodarce rybnej. Po³owy te s¹ �ró-
d³em konfliktów i sporów, których
�wiadkiem jeste�my obecnie na Morzu
Ba³tyckim. Ponadto IUU uniemo¿liwia
stabilny rozwój populacji dorsza
w wyniku po³owu zbyt wielu osobni-
ków niedojrza³ych p³ciowo, niezdolnych
do rozrodu, a chronionych prawem.
W chwili obecnej naukowcy opieraj¹c siê
na zebranych przez siebie danych,
ostrzegaj¹ przed ca³kowitym i nieodwra-
calnym za³amaniem siê populacji dorsza
w Ba³tyku, mo¿liwym zw³aszcza w wy-

O PO£OWACH DORSZA

(Nie)legalne po³owy na Ba³tyku
niku istnienia destrukcyjnego zjawiska
IUU.

Tymczasem na nielegalnych po³owach
trac¹ rybacy, a tak¿e konsumenci. Dzie-
je siê tak, gdy¿ rybacy wprowadzaj¹c
na rynek nielegalnie z³owion¹ rybê ob-
ni¿aj¹ jej warto�æ (ryb jest za du¿o).
W ten sposób uczciwie po³awiaj¹cy ry-
bacy zarabiaj¹ mniej, a kary i ogranicze-
nia w po³owach, tak jak w roku 2007 na
Ba³tyku Wschodnim, dotykaj¹ wszyst-
kich. Rybacy sami powinni rozpocz¹æ
walkê w swoich szeregach z patologi¹
IUU oraz wykluczaæ z nich "czarne
owce". Nie do zaakceptowania jest po-
b³a¿liwo�æ w stosunku do osób ³ami¹-
cych prawo. Je�li tak siê nie stanie, po-
wtarzaæ siê bêd¹ konfliktowe sytuacje
z zesz³ego roku, konsumenci coraz rza-
dziej bêd¹ znajdowaæ na swym stole
smacznego dorsza, a Morze Ba³tyckie
straci w koñcu cenny gatunek ryby, czego
nie da siê ju¿ odwróciæ. Od postawy sa-
mych rybaków zale¿y zatem bardzo wiele.

Równie¿ zwykli ludzie swoim zacho-
waniem mog¹ wywrzeæ presjê na nie-
uczciw¹ czê�æ rybaków. Znaczny brak
zainteresowania kupna ryb pochodz¹-
cych z nielegalnego po³owu skutecznie
zniechêci³by do prób ich sprzeda¿y na
czarnym rynku - proceder sta³by siê nie-
op³acalny. Dodatkowe, systematyczne
kontrole polskich instytucji odpowie-
dzialnych za monitoring po³owów na
Morzu Ba³tyckim oraz wysokie kary za
³amanie prawa, ³¹cznie z mo¿liwo�ci¹
ca³kowitej utraty licencji po³owowej
i wykluczeniem z bran¿y, skutecznie od-
straszy³yby wszystkich przed nielegaln¹
dzia³alno�ci¹. W rybo³ówstwie nale¿y
przestrzegaæ ustanowionego regulacji
po³owowych, a wszelkie dzia³ania nie-
legalne winny byæ konsekwentnie �ciga-
ne i zdecydowanie karane.

Niestety, z³a atmosfera w polskim ry-
bo³ówstwie nie dzia³a i nie bêdzie dzia-
³aæ motywuj¹co na rybaków do we-

wnêtrznej walki z IUU. Pomimo i¿ trud-
no odbudowaæ zaufanie pomiêdzy
zwa�nionymi rybakami a naukowcami
i przedstawicielami UE, nadszed³ czas
na porozumienie. Bez niego nie uda siê
wyprowadziæ polskiego rybo³ówstwa
z powa¿nego kryzysu w jakim znajduje
siê w dniu dzisiejszym i zachêciæ ryba-
ków do przeciwstawienia siê zjawisku
IUU. Potrzebne s¹ te¿ konkretne i sku-
teczne decyzje, które pomog¹ rybakom
przetrwaæ ograniczenia po³owowe i za-
pewniæ godny byt swojej rodzinie.

Zatem czy polscy Rybacy w pe³ni
dostosuj¹ siê do obowi¹zuj¹cych prze-
pisów? Czy w pe³ni przeciwstawi¹ siê
destrukcyjnym po³owom IUU? Czy
doczekaj¹ siê rozwi¹zañ maj¹cych na
uwadze ich dobro? Czy wypracuj¹ z in-
nymi �rodowiskami racjonalne i skutecz-
ne metody gospodarowania rybackimi
zasobami? Czas poka¿e, wiele zale¿y
jednak od nich samych. Dzia³anie zgod-
nie z ide¹ zrównowa¿onego rybo³ów-
stwa opartego na osi¹ganiu zysku z po-
³owów przy jednoczesnej ochronie za-
sobów i respektowaniu obowi¹zuj¹cego
prawa, powinno byæ ich priorytetem.
Obecnie musz¹ borykaæ siê z nisk¹ kwot¹
po³ow¹1 dorsza na rok 2008, pomniej-
szon¹2 o liczbê ryb z³owionych nielegal-
nie w 2007 roku.

R. Brzeziñski

Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA od 1993 r. dzia³a na rzecz ochrony �rodowiska i rozwoju spo³eczeñstwa obywatel-
skiego. Specjalizujemy siê w projektach czynnej ochrony przyrody oraz monitorowaniu instytucji odpowiedzialnych za ochronê
�rodowiska w Polsce. Naszymi projektami: "Konserwacja muraw kserotermicznych w rezerwatach przyrody: Bielinek, Brodogóry,
Stary Przylep", "Reintrodukcja ohara i nurogêsia" oraz innymi dzia³aniami, wype³niamy zadania publiczne okre�lone w Dyrekty-
wach Habitatowej i Ptasiej UE, Konwencji o Ró¿norodno�ci Biologicznej uchwalonej na Szczycie Ziemi w Rio i Konwencji
Berneñskiej o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk. Jeste�my cz³onkiem: Spo³ecznej Rady
Konsultacyjnej ds. budowy Gazoportu, Polsko-Niemieckiej Rady Ochrony �rodowiska przy Ministerstwie �rodowiska, Spo³eczno-
Naukowej Rady Le�nego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Goleniowska i Puszcza Bukowa a tak¿e Komisji Planu Ochrony
Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry.

1 Kwota po³owowa dorsza dla Polski
na rok 2008 wynosi: 10.225 ton dorsza
na Ba³tyku wschodnim oraz 2.245 tys.
ton dorsza na Ba³tyku Zachodnim

2 Wed³ug Komisji Europejskiej w ubie-
g³ym roku Polacy prze³owili 14 tys. ton
dorsza. Warto�æ ta musi zostaæ zwrócona
- czyli roz³o¿ona na raty i odjêta w na-
stêpnych latach od corocznej kwoty po-
³owowej przyznawanej Polsce przez Uniê.
W wyniku grudniowych negocjacji liczba
14 tys. ton zosta³a zmniejszona do 8,
a "sp³ata" ustalona na najbli¿sze 4 lata.
W 2008 roku musimy oddaæ 10% tej licz-
by, w kolejnych latach - po 30%.
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O PO£OWACH DORSZA

Na rynek powinny byæ  wprowadzane wy³¹cznie ryby
spe³niaj¹ce ustalone dla nich normy handlowe, obej-

muj¹ce kategorie wielko�ci i jako�ci. Ryby na ka¿dym etapie
wprowadzania na rynek powinny byæ oznakowane w sposób
okre�lony (pochodzenie). Niestety, niektórzy nasi rybacy
a raczej pseudorybacy nie przestrzegaj¹ wymiarów ochron-
nych. Na podstawie badañ naukowych przyjêto zasadê ¿e
ryba powinna przynajmniej raz w ci¹gu ¿ycia odbyæ tar³o.
Dojrza³o�æ do tar³a, dorszy, osi¹gaj¹
osobniki ~35-38 cm. ~ 0,5 kg, tak wiêc
wymiar ochronny jest konieczny dla
podtrzymania gatunku.   Do kontroli
ryb s¹ uprawnieni inspektorzy rybo-
³ówstwa morskiego oraz organy kon-
troli jako�ci handlowej - w zakresie
swoich kompetencji. D³ugo�ci tuszek
na d³ugo�æ ca³kowit¹ - dla gatunków ryb,
dla których ustanowiono wymiary
ochronne, masy tuszek i filetów na
masê ryb w relacji pe³nej (¿yw¹ wagê) -
dla gatunków ryb objêtych kwotami
po³owowymi, w szczególno�ci dla dor-
sza, storni, i ³ososia, uwzglêdniaj¹c wy-
niki badañ naukowych oraz maj¹c na
uwadze zapewnienie kontroli prze-
strzegania minimalnych wymiarów han-
dlowych na ka¿dym etapie wprowa-
dzania na rynek. Kontrola mo¿e byæ
dokonywana na ka¿dym etapie wpro-
wadzania na rynek, w tym przy wy³a-
dunku i pierwszej sprzeda¿y oraz pod-
czas transportu, w trybie i we wspó³pracy z organami okre-
�lonymi w przepisach o rybo³ówstwie.

Oto wymiary ochronne, mierzone od czubka zamkniêtego
pyszczka do koñca najd³u¿szej czê�ci p³etywy ogonowej, swo-
bodnie le¿¹cej, �niêtej ryby w relacji pe³nej.

"Bolki" - ryby wprowadzane na rynek
1. W¹t³usz - Dorsz    (Gadus morhua)              < 38 cm.
2. £oso�                     (Salmo salar)                   < 60 cm.
3. Troæ wêdrowna     (Salmo trutta)                  < 60 cm.
4. Fl¹dra - stornia     (Platichtbys flesus)          < 25 cm.
5. Wêgorz                 (Anguilla anguilla)           < 35 cm.
Dobra praktyka rybacka oraz odpowiedzialno�æ zawodo-

wa, "okre�la" zasady, warunki i sposoby prowadzenia po³o-
wu ryb, w tym nie³owienie niewymiarów (bolków), poprzez

selektywne narzêdzia po³owowe, prze-
trzymywania i transportu ryb w celu
zapewnienia prowadzenia racjonalnej
gospodarki, zrównowa¿onej eksploata-
cji zasobów, ograniczenia negatywnego
wp³ywu na �rodowisko oraz zapewnia-
nia najwy¿szej jako�ci dostarczanych
ryb. Reguluj¹c sprawy nieuregulowane
w przepisach powszechnie obowi¹zu-
j¹cych lub te¿ takie, dla których prze-
pisy ustalaj¹ wymagania minimalne, za-
chowania - czynno�ci odpowiedzial-
nych rybaków zmierzaj¹ do ich uszcze-
gó³owienia b¹d� zaostrzenia i przestrze-
gania.. Ka¿dy kto wprowadza na rynek
ryby lub prowadzi obrót rybami nie-
wymiarowymi, które naruszaj¹ normy
handlowe, sprzedaje ryby w ilo�ci prze-
kraczaj¹cej ilo�ci dopuszczone do sprze-
da¿y bezpo�redniej, bêd¹c do tego zo-
bowi¹zanym nie informuje o stosowa-
niu marginesu tolerancji przy cenach,
podlega karze pieniê¿nej do wysoko�ci
dwudziestokrotnego przeciêtnego wy-

nagrodzenia miesiêcznego w gospodarce narodowej za rok po-
przedzaj¹cy przewinienie.

Ustalaj¹c wymiar kary pieniê¿nej uwzglêdnia siê wysoko�æ
osi¹gniêtej korzy�ci finansowej.

Kazimierz Rotta

W Helu powsta³ Klub Kobiet z chorob¹  nowotworow¹  piersi. Celem tego Klubu jest pomoc
w rehabilitacji przeciwobrzêkowej, jak równie¿ edukacja w zakresie chorób nowotworowych.

Wszystkie Panie zainteresowane dzia³alno�ci¹ Klubu proszê o przybycie na zebranie
informacyjne w dniu 28 lutego 2008 r. o godz. 18.00 , do czytelni Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Helu.

Miros³awa KONARSKA

telefon kontaktowy: (058) 6750*930 / 257*976 / kom. 502*025*830

INFORMACJA
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Od 1920 roku Puck jest miastem kojarzonym z postaci¹

genera³a Józefa Hallera i za�lubinami Polski z morzem.

Tu tutaj, 10 lutego, w nieca³e dwa lata po odzyskaniu przez

Polskê niepodleg³o�ci, dowódca "b³êkitnej armii" dokona³ tego

symbolicznego aktu, wrzucaj¹c w wody Zatoki Puckiej pier-

�cieñ podarowany przez polsk¹ ludno�æ Gdañska. W 88 rocz-

nicê tego historycznego wydarzenia na puckim rynku, przy

piêknej, niespotykanej o tej porze roku pogodzie, zgromadzi-

³y siê liczne delegacje spo³eczeñstwa Ziemi Puckiej, stowa-

rzyszeñ i szkó³ ze sztandarami, a tak¿e kompania honorowa

i orkiestra Marynarki Wojennej. Przybyli przedstawiciele

Sejmu i Rz¹du Rzeczypospolitej, duchowieñstwa, wojska,

Policji, Stra¿y Granicznej, administracji morskiej, w³adz

wojewódzkich i samorz¹dowych wszystkich szczebli.

KOLEJNA  ROCZNICA ZA�LUBIN

88 ROCZNICA  ZA�LUBIN
POLSKI  Z  MORZEM

W uroczysto�ciach wziê³a tak¿e udzia³ - zgodnie z wielolet-

ni¹ tradycj¹ - delegacja ze sztandarem helskiego Oddzia³u

Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w sk³adzie: Bogumi³a

Urbaniak, Krzysztof Ciesielczyk, Franciszek Kosznik,

Tadeusz Mu¿a i Kazimierz Rotta.

O godzinie 10.00 w farze nad brzegiem Zatoki Puckiej mszê

�w. w intencji Ojczyzny i ludzi morza odprawi³ oraz homiliê

wyg³osi³ ksi¹dz biskup Ryszard Kasyna. Nastêpnie w porcie

rybackim przy za�lubinowym s³upku wrêczono "Pier�cienie

Hallera", najwy¿sze odznaczenia Ligi Morskiej  i Rzecznej,

krzy¿e "Pro Mori Nostro" oraz Ryngraf Miegonia. Podczas

uroczysto�ci orkiestra Marynarki Wojennej odegra³a hymn

narodowy, a delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów.

Franciszek Kosznik
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OSIEMDZIESI¥T  TRZY  LATA  TEMU

Bardzo dziwnego uczucia
doznaje siê na samym cyplu
pó³wyspu Helskiego, wysu-
niêtego daleko w�ród wody
morskiej. Je¿eli morze jest
spokojne, mo¿na widzieæ
pracê obu fal, przybywaj¹-
cych z tej i z tej strony brze-

gu i zlewaj¹cych siê  jedna na
drug¹, wskutek czego opada
materja³  przez nie niesiony
na dno i mielizna podwodna
ro�nie. Pó³wysep wyd³u¿a
siê, ro�nie, ale bardzo powoli
z powodów znacznych w po-
bli¿u ju¿ g³êboko�ci.

Zewsz¹d czy st¹d, czy
z miasta widnieje ku pó³no-
cy wysmuk³a wie¿a latarni
morskiej. Do niej parêset
kroków. Stoi w lesie utrzy-
manym na kszta³t parku,
w�ród wysokich wydm po-
krytych charszczem i innem
sitowiem. Obok wie¿y,
wysokiej na 29 m, ³adne
obej�cie latarnika Polaka,
który ju¿ od 15 lat tutaj pra-
cuje. Na szczyt latarni wyj�æ
mo¿na tylko za pozwoleniem
latarnika i w jego obecno�ci.
Ze szczytu, gdzie stra¿uj¹
i bacz¹ na morze marynarze
polscy, wspania³y widok na
wyci¹gniêty pas pó³wyspu
pokrytego zieleni¹ i na
ogromny bezmiar wód.

Przy jasnej pogodzie
widoczny Gdañsk, Sopot,
Gdynia, Oksywia. Ca³e mia-
sto i port z tej wysoko�ci
wydaj¹ siê miniaturowe
lilipucie, a okrêty na morzu
przesuwaj¹ce siê ¿ó³wiem
krokiem mo¿na uwa¿aæ za
zabawkê dziecinn¹�

oprac. eRKa

* - pisownia oryginalna




