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Z godnie z wieloletni¹ tradycj¹, w sobotê 8 marca,
w kaszubskiej checzy, spotka³y siê cz³onkinie helskiego

Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.
¯yczenia z okazji Dnia Kobiet przyby³ym licznie Paniom

z³o¿y³ i kwiaty wrêczy³ prezes, pan Tadeusz Mu¿a. O mi³¹
atmosferê spotkania zadba³a "mêska czê�æ" zrzeszenia, która
po od�piewaniu "Sto lat", serwowa³a kawê, ciasto i wino.

�WIÊTO  PAÑ

�WIÊTO KOBIET
W KASZUBSKIEJ CHECZY

W trakcie spotkania rozmawiano tak¿e o planach dzia³alno�ci
w roku bie¿¹cym. Prezes honorowy helskiego oddzia³u, pan
Franciszek Kosznik, odwiedzi³ przebywaj¹c¹ w szpitalu nasz¹
kole¿ankê, pani¹ Irenê Kurzajczyk, ¿ycz¹c Jej szybkiego
powrotu do zdrowia. Pamiêtali�my tak¿e o zmar³ych cz³onki-
niach ZK - P. Na ich grobach zosta³y z³o¿one kwiaty.
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W  dniu  19.02.2008 podczas
zajêæ grupy dzieci do lat 13

odby³o siê wrêczenie dyplomów za
zdany egzamin na stopnie szkoleniowe
w kick-boxingu.

Wyniki:
10 stopieñ uczniowski czyli bia³y

pas uzyskali: Paulina Jaszczyszyn,
Filip Zientara, Kacper Pozorski,
Roksana Bona, Micha³ Okoniewski,
Miko³aj Dykta, Micha³ Firla, Robert
Wieczorek, Marcin Pieszak, Julia
Staroñ, Sebastian Beczak, Mateusz
Sadowski, Agata ¯eglicz, Jakub
Kretkiewicz.

9 stopieñ uczniowski czyli bia³y pas
z ¿ó³t¹ koñcówk¹ uzyskali:  Pawe³
Kaczorowski, Aleksandra Górska,
Benita Bry³ka, Jakub Sztankier,
Katarzyna Chroñ, Piskorski Fabian.

8 stopieñ uczniowski czyli ¿ó³ty pas
uzyskali:£ukasz Chroñ, Mateusz
Duda, Klaudia Szankier.

GRATULACJE!!!!!

W kick-boxingu jak w karate s¹ pasy
czyli stopnie uczniowskie, które
�wiadcz¹ o stopniu wtajemniczenia oraz
o poziomie wyszkolenia.

W kick-boxingu s¹ one niezbêdne do
startu na zawodach. Trzeba posiadaæ dla
kadetów 7' uczniowski, a juniorów, m³o-
dzie¿owców i seniorów 5' uczniowski.

Aby zdaæ egzamin, trzeba wykazaæ siê
wysok¹ technik¹ oraz zaliczyæ testy
sprawno�ciowe, a tak¿e stoczyæ walki
zadaniowe.

Sympatyków sportów walki zapra-
szamy na zajêcia kick-boxingu,  które od-
bywaj¹ siê w Miejskiej Hali Sportowo-
Widowiskowej w Helu.

Zajêcia dla dzieci w formie  æwiczeñ
ogólnorozwojowych, gier, zabaw po³¹-
czonymi z elementami techniki kick-bo-
xingu odbywaj¹ siê we wtorki i czwartki
1700-1800.

Zajêcia dla starszej m³odzie¿y i doro-
s³ych odbywaj¹ siê we wtorki i czwartki
1800-1930.

M³odzi mistrzowie
kick-boxingu w Helu

Zajêcia organizowane s¹ przez Klub
Sportowy "MAXIMUS", który ma
w swym dorobku wiele sukcesów spor-
towych. Trenerem klubu jest mgr Piotr
Kohnke, który wychowa³ wielu Mi-
strzów Polski, Europy i �wiata.

Wiêcej informacji mo¿na znale�æ na
stronie klubowej  www.kick-boxing.pl

e-mail  p.k.maximus@wp.pl
tel. 0501 191 908

Wszystkich chêtnych na zajêcia ser-
decznie zapraszamy

Trener kick-boxingu
mgr Piotr Kohnke

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.

Uwaga potencjalni sponsorzy!!!

SPORT
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cz. 148

Kolonizacja Helu  c.d.

KARTY HISTORII

Opisuj¹c dzia³ania maj¹ce na celu
zmianê ilo�ciowego stosunku

pomiêdzy Niemcami i Polakami po roku
1920 w naszym mie�cie wspomina³em,
¿e pomimo powszechnego poparcia dla
polskiej kolonizacji Helu, realizacja tego
zadania napotyka³a przez d³ugi czas na
"obiektywne" trudno�ci. Ministerstwo
Rolnictwa i Domen (Dóbr) Pañstwo-
wych od roku 1922 systematycznie
wysy³a³o do Dyrekcji Lasów Pañstwo-
wych ponaglenia o pilne za³atwienie
sprawy wydzielenia parcel budowlanych
z gruntów le�nych dla osadników
rybackich.

Dyrekcja lasów zwleka³a jednak
z podjêciem konkretnych dzia³añ,
t³umacz¹c to brakiem szczegó³owego
planu zabudowy Helu. Rozwi¹zanie tego
problemu mia³o nast¹piæ niebawem, gdy
tylko plan taki przed³o¿y Wojewódzki
Wydzia³ Robót Publicznych w Toruniu.
To jednak, nie mog³o przez d³u¿szy czas
nast¹piæ. Aby przyspieszyæ dzia³ania,
w sierpniu 1922 roku, Wojewoda Po-
morski zezwoli³ Morskiemu Urzêdowi
Rybackiemu (MUR) na zlecenie wy-
konanie takiego planu przez wybran¹
firmê prywatn¹.

W tym czasie pisemnym faktem by³a
ju¿ zgoda Ministerstwo Rolnictwa na
wydzielenie 60 arów terenów le�nych
przy Helu pod osadnictwo rybackie.
Ministerstwo zgodzi³o siê równie¿ na
przeprowadzenie przez MUR prac po-
miarowych i niwelacyjnych. Dyrekcji
Lasów w Gdañsku polecono, by w jak
najkrótszym czasie sporz¹dzi³a i wyda-
³a urzêdowi rybackiemu kopiê map ca³e-
go wyznaczonego obszaru. Zdecydowa-
no równie¿, ¿e teren przeznaczony pod
kolonizacjê nale¿y wydzieliæ z gruntów
le�nych i przy³¹czyæ do gminy Hel, jako
integralny obszar osady. Jak odnotowa-
no w tym dokumencie - zwa¿ywszy na
fakt, ¿e w powy¿szej decyzji przeka-

zuj¹cej chodzi³o jedynie o zamanifesto-
wanie prawa w³asno�ci Skarbu Pañstwa,
a nie osi¹gniêcie korzy�ci finansowych.

Oznaczony teren pod parcele rybac-
kie zostanie oddany do u¿ytku na pod-
stawie dziedzicznego prawa budowy,
za bardzo nisk¹ op³at¹.

Jak zwykle Morski Urz¹d Rybacki
otrzyma³ polecenie przyspieszenia prac
organizacyjnych przy kolonizacji oraz
przed³o¿enia stosowanego sprawozda-
nia w tym wzglêdzie. Zlecone mapy
wyznaczonego terenu sporz¹dzi³ in¿.
Zagórski z Gdyni, a ich formaln¹ parce-
lacjê wykona³ naczelnik MUR dr Fran-
ciszek Lubecki. Za³¹czony opis mapy
stwierdza³, ¿e teren podleg³y przepisa-
niu i wy³¹czeniu z obszaru le�nego znaj-
duje siê nad brzegiem morza, po obu stro-
nach drogi do Jastarni (obecna ulica Si-
korskiego). Liczy³ 29064 m2 oraz obok
le�niczówki - pod lasem miêdzy drog¹
do latarni morskiej a drog¹ le�n¹ - na
przestrzeni 60 arów. Obszar ten podda-
no parcelizacji na dzia³ki budowlane,
przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e nie mog¹ byæ
one wiêksze ni¿ 500 m2. Morski Urz¹d
Rybacki w Wejherowie upora³ siê z tym
zadaniem jeszcze do koñca roku 1922
i przekaza³ stosowane sprawozdanie do
Wojewody Pomorskiego. W informacji
tej naczelnik MUR Franciszek Lubecki
zawar³ nadziejê, ¿e w ci¹gu lata 1923 roku
bêdzie mo¿na przyst¹piæ do zawierania
d³ugoletnich kontraktów dzier¿awnych
z rybakami reflektuj¹cymi na przesie-
dlenie siê do Helu. Wydawa³o siê to wów-
czas bardzo prawdopodobne.

Jednak¿e od tego momentu tempo
dzia³añ w tej sprawie zaczê³o do�æ wy-
ra�nie spadaæ. W sierpniu 1924 r. Mini-
sterstwo Robót Publicznych informowa-
³o Ministerstwo Rolnictwa, ¿e wydzier-
¿awiacie parcele winny byæ traktowane
wy³¹cznie na podstawie sporz¹dzonego
planu rozbudowy osady Hel, a takiego

ci¹gle nie by³o. Ta decyzja wyra�nie
opó�ni³a proces kolonizacji.

Pierwszym rybakiem kaszubskim,
który oficjalnie zg³osi³ siê do zamiesz-
kania w Helu by³ Józef Herrmann
z Jastarni, zamieszkuj¹cy tu w wynaj-
mowanej kwaterze od roku 1921.
W czerwcu 1923 r., nie mog¹c doczekaæ
siê na decyzjê dzier¿awn¹ na parcelê na
kolonii rybackiej, zwróci³ siê  do MUR
o pozwolenie na zamieszkanie w nowo-
wybudowanym schronisku rybackim,
gdy¿ - jak to argumentowa³ - nie ma obec-
nie wraz z rodzin¹ sta³ego dachu nad
g³ow¹. Pro�ba jego zosta³a jednak od-
rzucona. Oficjalnie stwierdzono, ¿e jest
to budynek, w którym znajduj¹ siê po-
mieszczenia wy³¹cznie na czasowe po-
byty rybaków. Byæ mo¿e zgoda taka
by³aby mo¿liwa, ale w tym wypadku
mog³a zawa¿yæ negatywna opinia no-
wego naczelnika Morskiego Urzêdu
Rybackiego Antoniego Hryniewieckie-
go, który stwierdzi³, ¿e Józef Herrmann
jest elementem niepewnym. Swego cza-
su, by³ on funkcjonariuszem MUR, za-
trudnionym na stanowisku bosmana na
statku dozorczyñ w Helu. Zosta³ jednak
z tej s³u¿by wydalony za niepos³uszeñ-
stwo i niedbalstwo. W okresie jego s³u¿-
by mia³o dochodziæ do licznych kradzie-
¿y na kutrach MUR. Sprawy te zosta³y
przekazane do prokuratury. Antoni Hry-
niewiecki stwierdzi³ jednak, ¿e w przy-
sz³o�ci mo¿naby daæ mu szansê, ponie-
wa¿ nie mo¿na karaæ za jego czyny ca³ej
rodziny. Oprócz tego wina niedbalstwa
- przynajmniej czê�ciowo - le¿y tak¿e
po stronie inspektora Ignacego Barlasza,
który by³ zwierzchnikiem Hermanna
(jest tu odpowied� na zapytanie z po-
przedniego odcinka naszych dziejów -
imiê pierwszego, polskiego  so³tysa Helu
i jednocze�nie inspektora rybo³ówstwa
morskiego to Ignacy).
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Kontrakt dzier¿awny z 1927 r.

Pierwsze wnioski o przyznanie par-
celi na wydzielonym obszarze kolonii
rybackiej, jakie zachowa³y siê w doku-
mentach, zosta³y z³o¿one w pa�dzierni-
ku 1924 r. przez rybaków: Józefa Kohn-
kola, Józefa Herrmanna i Ignacego Li-
sakowskiego z Jastarni oraz Ignacego
i W³adys³awa Lewandowskich. Najpierw
skierowali oni pismo do MUR o udzie-
lenie im zezwolenia na z³o¿enie
materia³ów budowlanych na parcelach
przeznaczonych do kolonizacji rybac-
kiej, poniewa¿ mieli zamiar od wiosny

nastêpnego roku rozpocz¹æ prace bu-
dowlane.

Wynika³o to z faktu, ¿e zawarcie
z nimi ostatecznych umów dzier¿aw-
nych nie by³o jeszcze mo¿liwe, ponie-
wa¿ nie zatwierdzono jeszcze podzia³u
wytypowanych parceli na dzia³ki
wed³ug planu sporz¹dzonego przez
Ministerstwo Robot Publicznych. Chc¹c
jednak pomóc rybakom i ich nie znie-
chêcaæ Ministerstwa Rolnictwa i D.P.
zwróci³o siê do Dyrekcji Lasów Pañstwo-
wych o udzielenie takiego zezwolenia,

Wszystkie wydzier¿awione dzia³ki na kolonii rybackiej by³y
dok³adnie inwentaryzowane. Dokumentacja zawiera³a
m.in. spis istniej¹cych drzew na parceli. (1927 r.)

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
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Nie odpowiadamy za tre�æ reklam i og³oszeñ.

uzasadniaj¹c to konieczno�ci¹ umo¿li-
wienia wsparcia ich w przygotowaniach
do rozpoczêcia budowy. Zobligowana
tak dyrekcja Lasów Pañstwowych
wyda³a warunkowe zezwolenia na
z³o¿enie materia³ów budowlanych na
wytypowanych parcelach, z zastrze-
¿eniem, ¿e pozwolenie to nie przes¹-
dza i nie ma wp³ywu na ewentualne
wydzier¿awienie ich w przysz³o�ci.
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Hej hej hej,
Inni maj¹ jeszcze gorzej
Ale nie da ukryæ siê, ¿e s¹ tacy, którym jest lepiej

(Kazik Staszewski)

B³ogos³awione lata
Czêsto s³yszê wokó³ nieustanne

narzekania, jak �le siê nam teraz
¿yje, i ¿e z roku na rok jest coraz gorzej,
¿e wychowali�my siê w pañstwie, które
nie by³o wolne i które wstyd dobrze
wspominaæ. Przywo³ujê wtedy w³asne
wspomnienia z tamtych czasów, i my-
�lê, ¿e ja jednak uczy³em siê, wychowy-
wa³em i prze¿y³em swoje dotychczaso-
we ¿ycie w pokoju, w WOLNYM, spo-
kojnym kraju. Mam za co dziêkowaæ
Bogu i losowi - to by³y naprawdê b³ogo-
s³awione 63 lata. Lata spokoju, wyj¹t-
kowego spokoju.

~
Moi Rodzice prze¿yli w Polsce jedn¹

wojnê �wiatow¹, Dziadkowie a¿ dwie,
ja na szczê�cie ¯ADNEJ. 20 styczna
1945 roku Rosjanie wyzwolili Kraków,
w maju zakoñczy³a siê II wojna �wiato-
wa a ja urodzi³em siê, gdy ucich³y ju¿
wszystkie strza³y, a krakowski rynek
za naszym oknem  by³ wolny od 10 mie-
siêcy.

O�mielam siê tu mówiæ (wbrew ró¿-
nym oszo³omom za�lepionym nienawi-
�ci¹) o WOLNEJ Polsce - choæ by³a ona
w oczywisty sposób zale¿na od Zwi¹z-
ku Radzieckiego - gdy¿ Polska zawsze
bêdzie od kogo� zale¿na, nawet je¿eli
kto� w to nie uwierzy i pokrzykuje po-
brzêkuj¹c szabelk¹. Obecnie te¿ widaæ
jak na d³oni nasz¹ zale¿no�æ od krajów
Zachodu z USA na czele, a do tego jesz-
cze dochodz¹ ustêpstwa wynikaj¹ce ze
starañ, aby nie pój�æ na no¿e ze wschod-
nimi s¹siadami.

Twierdzi siê, ¿e dowodem "braku
wolno�ci" powojennej Polski s¹ niezli-
czone mordy i bezprawia komunistycz-
ne. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e tych licz-
nych okrucieñstw i prawnych prze-
stêpstw w naszym kraju dokonywali
(zw³aszcza po 1956 roku!) niemal wy-
³¹cznie POLACY,  pracuj¹cy ró¿nych
odmianach  bezpieki.

Bardzo wygodnym manewrem trafia-
j¹cym do wielu s³uchaczy jest demago-
giczna teza, ¿e wszystko z³e, co siê dzia-
³o w Polsce robi³ jaki� WRÓG - Rosja-

nie, ¯ydzi, Ukraiñcy, komuni�ci, ale ni-
gdy POLACY. Niestety,  ¿aden naród
nie sk³ada siê z kryszta³owo etycznych
obywateli - polski tak¿e nie. Demagogia
czêsto trafia do ludzi nie zdaj¹cych so-
bie sprawy z psychomanipulacji. Pamiê-
tajmy, ¿e umiejêtno�æ przekonania s³u-
chaczy o swoich racjach wcale nie do-
wodzi ich s³uszno�ci - dowodzi wy³¹cz-
nie umiejêtno�ci przekonywania! Na co
dzieñ bombarduj¹ nas reklamy "cudow-
nych"  produktów - niektórzy wierz¹,
niektórzy siê �miej¹.

W przypadku polityków jest trudniej
przekonaæ siê o ich manipulacjach ni¿ w
przypadku reklamowanego jako cudow-
ny proszku do prania. Je�li wszyscy
przedstawiciele partii opozycyjnej
w kó³ko jak zegarynki powtarzaj¹ tezy
o braku sukcesów rz¹du i o jego rzeko-
mych klêskach - to automatycznie
zaczynamy w to wierzyæ bez wzglêdu
na fakty - których najczê�ciej nie zna-
my. Sprawna dialektyka w po³¹czeniu
z demagogi¹ to potêga nie do przecenie-
nia.

~
Podkre�lê raz jeszcze - prze¿y³em

swoje ¿ycie w WOLNYM kraju i tej tezy
zawsze bêdê broni³, mimo i¿ mam �wia-
domo�æ bezprawia w³adz, komunistycz-
nych mordów w majestacie tzw. "pra-
wa", d³awienia wolno�ci. Absolutnie
i nigdy nie usprawiedliwiam bezprawia.
Wiem o tym, ¿e byæ mo¿e gdybym siê
urodzi³ nieco wcze�niej  - spêdzi³bym
m³odo�æ jako "wrogi element" wcielony
przymusowo do górniczego oddzia³u
wojskowego albo i zamkniêty pod ja-
kim� pretekstem do wiêzienia. Mnie siê
uda³o, mimo i¿ bezprawne domiary
zniszczy³y nasz¹ rodzinn¹ firmê, pozba-
wi³y moj¹ rodzinê pracy i du¿ej czê�ci
maj¹tku, ¿e czasami w naszym domu
brakowa³o pieniêdzy na podstawowe
potrzeby, ¿e w ucieczce przed bezpiek¹
trzeba by³o porzuciæ Kraków. Mam tak-
¿e �wiadomo�æ, ¿e w³asn¹ m³odo�æ na
ogó³ wspomina siê dobrze, bo przykre
wydarzenia gin¹ w mrokach niepamiêci.

Wszyscy cz³onkowie mojej rodziny
szczê�liwie "nie doznali zaszczytu" na-
le¿enia do partii, choæ by³o to czasem
trudne. Ja osobi�cie raz w ¿yciu by³em
bardzo silnie do partii agitowany i mia-
³em k³opot, jak siê z tego wywin¹æ bez
szwanku. Zaraz potem usi³owa³a mnie
zwerbowaæ do wspó³pracy bezpieka
i te¿ z trudem tego unikn¹³em. Ale uda³o
siê!

Jestem zdecydowanym wrogiem ró¿-
nej ma�ci oszo³omów - którzy od tych
ods¹dzanych od czci i wiary rzekomych
"komuchów" otrzymali za darmo wy-
kszta³cenie, ustabilizowan¹ pracê cza-
sem nawet odbierali bez wzdragania pro-
fesorskie tytu³y, a teraz usi³uj¹ wmówiæ
naiwnemu ludowi, ¿e to nie oni powo³y-
wali siê w swoich pracach doktorskich
na osi¹gniêcia marksizmu-leninizmu i ¿e
to nie ich ojcowie byli aktywnymi
cz³onkami partii i ¿e wystarczy kogo�
wskazaæ palcem i wykrzykn¹æ "ko-
much" - a ju¿ stanie siê prawdziwym
wrogiem.

~
Wiele osób nie chce zrozumieæ - lub

o tym po prostu nie wie, ¿e bezprawne
akty organów w³adzy i ograniczanie
wolno�ci zdarzaj¹ siê w KA¯DYM kra-
ju na �wiecie, w ka¿dej epoce i ka¿dej
formie ustrojowej. Wa¿ne jest tylko ILE
jest takich przypadków i czy s¹ one dum¹
w³adzy, czy wstydliwie skrywanym
brudem.

Nawet bogobojny i ³agodny Chester-
ton pisze o powie�ciowym prezydencie
Brazylii:

"....by³ fantast¹ i nie pozwa³ dzia³aæ
tajnemu wywiadowi ani szpiegom.
Ale te sprawy podobnie jak wiele innych
za³atwiano cichaczem, za plecami pre-
zydenta.../ /..¿o³nierze os¹dzili genera³a
na pustkowiu i wyrok wykonali."

Tak dzia³o siê w ka¿dym kraju i czê-
sto dzieje siê do dzi�.

W Polsce, za tak gloryfikowanych
czasów marsza³ka Józefa Pi³sudskiego,
w pañstwie suwerennym i demokratycz-
nym, te¿ by³y wydarzenia, o których
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wiele osób woli dzi� zapomnieæ. W zbroj-
nym zamachu majowym (na prawowit¹,
choæ kompletnie nieudoln¹ w³adzê!) stra-
ci³o ¿ycie oko³o 400 osób. W Berezie
Kartuskiej istnia³ przez 5 lat obóz dla
przeciwników politycznych, przez któ-
ry przewinê³o siê oko³o 16 tys. osób,
w niewyja�nionych do dzi� okoliczno-
�ciach ginêli niewygodni ludzie, jak:
gen. W³odzimierz Zagórski, gen. Tade-
usz Rozwadowski, gen. Jan Hempel,
gen. Oswald Frank, kontradmira³ Anzelm
Zierkowski, gen. Jan Thullie, gen. Bole-
s³aw Ja�wiñski, czy zastrzelony w Bel-
wederze ¿andarm Koryzma.

W przedrewolucyjnej Rosji komuni-
�ci byli niezwykle s³abi i tylko seria przy-
padków i nieudolno�æ Kiereñskiego po-
zwoli³y im zwyciê¿yæ w rewolucji
pa�dziernikowej, a potem zwyciê¿yæ
w wojnie domowej przeciw �le wspó³-
pracuj¹cym oddzia³om "bia³ych" i za-
granicznych interwentów. Ich rosn¹c¹
w³adzê znaczy³y setki tysiêcy zamor-
dowanych osób - rzekomych wrogów,
szpiegów, dywersantów i szkodników.
Zgodnie z komunistycznym "prawem"
zabijano nawet dzieci, a wyroki wyda-
wano bez s¹dów i prawa do obrony.
A jakie niezliczone ilo�ci osób zginê³y
z g³odu lub zimna, wypêdzone ze swo-
ich domów lub uwiêzione beztermino-
wo w Gu³agach - te liczby nie mieszcz¹
siê w g³owie normalnie my�l¹cego cz³o-
wieka. Ale ¿aden z zaperzonych g³osi-
cieli powojennej "niewoli" Polski nie
powie przecie¿, ¿e ówczesny ZSRR nie
by³ krajem wolnym!

No a dzisiejsza Rosja Putina jest kra-
jem nieprzewidywalnym, a jej wielki
potencja³ nuklearny i bogate zasoby ener-
getyczne czyni¹ ca³¹ sytuacjê jeszcze
bardziej niepokoj¹c¹.

Partia nazistowska Hitlera zdoby³a
w 1929 roku zaledwie 3% g³osów, ale
ju¿ w 1932 roku odnios³a tryumf zdo-
bywaj¹c ju¿ 37% i obejmuj¹c w³adzê.
Rok pó�niej Reichstag przyj¹³ ustawê
o nadzwyczajnych pe³nomocnictwach,
co pozwoli³o Hitlerowi, cz³owiekowi
bez wykszta³cenia i do�wiadczenia
w rz¹dzeniu, sprawowaæ dyktatorsk¹
w³adzê bez jakiejkolwiek kontroli. Jak
widzimy - w 4 lata powsta³a totalitarna,
okrutna dyktatura - niemal znik¹d.
A potem zaraz pojawi³y siê hitlerow-
skie obozy zag³ady, próby wytêpienia
ca³ych narodów a w tle okrutna, totalna
wojna.

W Polsce powojennej krañcowa pa-
tologia trwa³a stosunkowo krótko - od
wyzwolenia do �mierci Stalina - i nie
przynios³a tak wielu ofiar, jak w krajach
totalitarnych, takich jak III Rzesza czy
Zwi¹zek Radziecki. Zginê³o wielu ludzi,
okrutnie katowanych przez bezpiekê
i mordowanych w majestacie prawa.
Prze�ladowano i niszczono ludzi za
wcze�niejsz¹ przynale¿no�æ do AK.
By³y tajne aresztowania, byli ludzie,
którzy przepadali bez wie�ci.

Mój nie¿yj¹cy Ojciec opowiada³, jak
kiedy�, jeszcze w Krakowie, by³ �wiad-
kiem, jak z gmachu bezpieki wybieg³
przera�liwie krzycz¹c ratunku pokrwa-
wiony mê¿czyzna i zosta³ schwytany
i zawleczony powrotem. Nikt ze spara-
li¿owanych strachem przechodniów nie
o�mieli³ siê zareagowaæ, ba, nawet sko-
mentowaæ tego wydarzenia. Mimo tego
wszystkiego mo¿na twierdziæ, ¿e takie
sytuacje mia³y miejsce stosunkowo rzad-
ko, ¿e by³y wstydliwie ukrywanym
przez w³adze marginesem. W Wydarze-
niach Poznañskich w 1956 roku zginê³o
ok. 100 osób. Mordowano w majestacie
prawa i pó�niej - jak np. w 1964 roku
wykonano ewidentnie polityczny wy-
rok �mierci za ³apownictwo w tzw. Afe-
rze miêsnej, ale by³y to ju¿ drastyczne
i pojedyncze przypadki. Nawet stan
wojenny Jaruzelskiego w 1981 roku nie
spowodowa³ hekatomby - ocenia siê,
¿e zginê³o w nim ok. 100 osób.

~
Chcê jeszcze raz podkre�liæ - nie

lekcewa¿ê i nie wybaczam prze�ladowañ
i tragedii osób fa³szywie skazywanych
i ich rodzin - twierdzê tylko, ¿e to
wszystko dzia³o siê w WOLNEJ POLSCE.

Czy mo¿na jednak oceniaæ stopieñ
wolno�ci, wed³ug liczby ofiar? Uwa¿am,
¿e tak, mimo ¿e brzmi to niehumanitar-
nie i pozornie lekcewa¿y cierpienia
i �mieræ ofiar. Ilo�æ ofiar jest jakim�
wymiernym, choæ ma³o humanitarnym
kryterium. Stosuje siê go zreszt¹ i to ofi-
cjalnie dzisiaj. Je�li np. jaka� rodzina
zginie w katastrofie, to poza ich bliskimi
i ew. czytelnikami jakiego� brukowca
nikt siê tym nie przejmie. Lecz je�li zgin¹
pasa¿erowie ca³ego autobusu lub samo-
lotu - og³asza siê ¿a³obê, rodzinom ofiar
wyp³aca odszkodowania, zapewnia po-
moc psychologów i wszelkie wsparcie.

Czy rodziny tych, którzy zginêli sa-
motnie, mniej zas³uguj¹ na pomoc? Czy
ich �mieræ by³a mniej tragiczna? A jed-
nak najwy¿sze w³adze jawnie kieruj¹ siê
tutaj tym okrutnym kryterium ilo�cio-
wym a pojedyncze tragedie siê lekcewa-
¿y. Dlaczego np. oficer który zginie np.
w wypadku samochodowym nie dosta-
je awansu? - bo ci, co zginêli w wypadku
samolotu, taki awans dostali...

~
Dzi�, w wielu krajach Europy istniej¹

partie ekstremalne, faszyzuj¹ce. Europa
le¿y na stwarzaj¹cej ci¹gle punkty za-
palne granicy wp³ywów Rosji i USA.
Europie mog¹ zagroziæ ekstremistyczne
si³y muzu³mañskie nawo³uj¹ce nieustan-
nie do zbrojnego zniszczenia innowier-
ców. Zadaniem wprowadzanej coraz sze-
rzej demokracji - nieudolnego, ale byæ
mo¿e najsprawiedliwszego ustroju - jest
m.in. likwidowanie bezprawia w³adz,
lecz demokracja czasem pozwala jawnie
podnie�æ g³owê ekstremistom.

Wojna, której uniknêli�my przez te
d³ugie lata, jest rzecz¹ najstraszniejsz¹,
jaka mog³aby siê nam przydarzyæ. Czy
mo¿emy spaæ spokojnie i bezpiecznie,
bo obecne demokracje blokuj¹  mo¿li-
wo�ci doj�cia faszyzuj¹cych dyktatorów
do w³adzy? Niestety, zagro¿enie mo¿na
zobaczyæ zbyt pó�no.

Wczytajmy siê w pokojowe deklara-
cje padaj¹ce z ust jednego ze znacz¹-
cych mê¿ów stanu Europy w 1936 roku:

"Nie wierzê, aby by³ na �wiecie
cz³owiek, który by mówi³ o pokoju, d¹¿y³
do pokoju i zrobi³ dla pokoju wiêcej
ni¿ ja uczyni³em. .....Ja broniê wolno-
�ci i praw mojego narodu. Dlatego
pragnê pokoju".

cd. na str. 8
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Wiecie czyje to s³owa tchn¹ pogod¹
i pokojem? - to s³owa HITLERA po
zajêciu przez niego Nadrenii! I jak tu
wierzyæ politykom...

~
Miejmy wszyscy nadziejê, ¿e pokój

bêdzie trwa³ dalej - ale miejmy tak¿e
�wiadomo�æ, ¿e los mo¿e siê nagle obró-
ciæ i noc zaleje nasze spokojne ¿ycie.

Okres pokoju, który trwa ju¿ 63 lata
jest w historii Europy niesamowitym

i niespotykanym wydarzeniem. Fakt
- by³a w tym czasie krwawa wojna do-
mowa w Jugos³awii, ale w Polsce by³
ca³y czas wzglêdny spokój.

Historia uczy nas, ¿e lubi siê powta-
rzaæ. My�lê o tym z niepokojem, choæ
ze �wiadomo�ci¹ ca³kowitej bezradno-
�ci. Pojedynczy cz³owiek nie mo¿e ni-
czemu zapobiec, ponadto nie wiemy,
sk¹d mo¿e przyj�æ zagro¿enie.

Wielu moich rówie�ników ju¿ odesz³o
z tego �wiata. Ja swoje ¿ycie prze¿y³em
z zadowoleniem, bardziej martwiæ siê

musz¹ nasi potomni. Dziêkujê losowi
za te lata spokoju, za to, ¿e dane mi by³o
wychowaæ dzieci, osi¹gn¹æ w ¿yciu
jakie�, choæby niewielkie, sukcesy.

Mo¿emy siê tylko staraæ o to, aby
ka¿dy mia³ �wiadomo�æ, ¿e nawet dro-
biazg, nawet zlekcewa¿enie wyborów,
które dadz¹ w³adzê szaleñcowi - mo¿e
siê skoñczyæ nowym potopem.

I o tê �wiadomo�æ musimy wszyscy
walczyæ - oczywi�cie bez u¿ywania
przemocy.

MAMUT

"Annuntio vobis gaudium magnum: surrexit Dominus vere! Surrexit hodie!

"G³osimy Wam rado�æ wielk¹: Pan Zmartwychwsta³ prawdziwie!
Zmartwychwsta³ dzisiaj!"

Tymi s³owami powitamy w naszym helskim ko�ciele wszystkich, kto przyjdzie
w poranek wielkanocny na Mszê �wiêta rezurekcyjn¹!

Tymi s³owami sk³adamy te¿ ¿yczenia wszystkim czytelnikom "Helskiej Blizy".
Pierwsza ksiêga Biblii mówi, ¿e Bóg stworzy³ cz³owieka na obraz i podobieñ-

stwo Swoje.
Cz³owiek wiêc nie jest stworzony, aby �mieræ  unicestwi³a go na wieki!
¯ycie wieczne istnieje i jak pisa³ Jan Pawe³ II w "Tryptyku rzymskim":  "...to

przemijanie ma sens, ma sens..."
Niech wielkanocne radosne bicie dzwonów i spo¿ycie za rodzinnym sto³em

�wiêconego jajka niesie wszystkim mieszkañcom Helu nadziejê sensu
istnienia..., wiarê w ¿ycie z Bogiem po �mierci..., i mi³o�æ, bez której nikt nie
ma si³y do ofiarno�ci i zapomnienia o sobie...

Z modlitw¹ i radosnym Alleluja!!!
Franciszkanie z Helu

Wielkanoc 2008

W tym �wi¹tecznym czasie Zmartwychwstania Pañskiego sk³adam
wszystkim Pañstwu moje najserdeczniejsze ¿yczenia.

Niech �wiat³o nadziei rozpromienione w naszych sercach faktem
zwyciêstwa Jezusa nad �mierci¹ rozbudzi w nas potrzebê wszechogarniaj¹cej
mi³o�ci drugiego cz³owieka. Bo droga to przecie¿ prosta do "Domu naszego
Ojca".

Czas �wi¹teczny spêdzony w rodzinnym gronie niech bêdzie czasem
modlitwy i okazj¹ do odbudowania w³a�ciwych relacji miêdzy Wami.

¯ycz¹c Wszystkim wszelkiej pomy�lno�ci,
£aski Bo¿ej przyzywam i z serca b³ogos³awiê

Ks. kmdr por. Jan Maliszewski
Kapelan   Garnizonu Hel

cd. ze str. 7
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Wiosna, wiosna w rozkwicie!
Radosne dzwonów bicie obwieszcza Zmartwychwstanie!
...
Na stole bazie w wazonie, ca³a Ziemia w blasku tonie.
¯yczenia sk³ada stary i m³ody.
Weso³ych �wi¹t! Ducha pogody!

Pe³nych rado�ci i wiosennego ciep³a,
kolorowych jak pisanki �wi¹t Wielkiej Nocy,
spêdzonych w spokojnej, rodzinnej atmosferze

¿yczy
Mieszkañcom  Helu,
Cz³onkom  oraz  Sympatykom
naszego Zrzeszenia
- w  kraju  i  na  �wiecie -

 Zarz¹d Oddzia³u
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego

Hel, Wielkanoc 2008

¯yczenia Radosnych �wi¹t Wielkanocnych
wype³nionych nadziej¹ budz¹cej siê do ¿ycia
wiosny i wiar¹ w sens ¿ycia.
Pogody w sercu i rado�ci p³yn¹cej z faktu
Zmartwychwstania Pañskiego
oraz smacznego �wiêconego w gronie
najbli¿szych osób
¿yczy

przewodnicz¹cy       zastêpca burmistrza Helu
Rady Miasta Helu     Jaros³aw Pa³kowski

Edward Mrozik

Najlepsze ¿yczenia �wi¹teczne
Wszystkim Uczniom Rodzicom
i Mieszkañcom Helu
Niech Zmartwychwsta³y Chrystus
obdarza Was rozlicznymi £askami!

Z wiosennymi pozdrowieniami

Dyrekcja  Nauczyciele i Pracownicy
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

   ALLELUJA!

Wszystkim
Mieszkañcom Helu

¿yczenia pogodnych, zdrowych i radosnych
�wi¹t Wielkanocnych
w gronie rodzinnym

sk³ada

Zarz¹d i cz³onkowie Ko³a ZB¯Z i OR  WP

Zdrowych, radosnych
�wi¹t Wielkiej Nocy,
suto zastawionych sto³ów,
du¿o wody w poniedzia³ek,
bogatego zaj¹ca,
jak najmilszych spotkañ w gronie przyjació³
i rodziny oraz samych s³onecznych
i cudownych dni

¿ycz¹ mieszkañcom Helu

Kierownictwo
i pracownicy ZZOM
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Porz¹dek obrad XIX Sesji Rady Miasta Helu, która od-
by³a siê 28 lutego 2008 r., by³ bardzo rozbudowany.

Poza przygotowanymi do rozpatrzenia projektami uchwa³
przewidziano bowiem zapoznanie radnych z informacjami do-
tycz¹cymi piêciu wa¿nych zagadnieñ zwi¹zanych z ¿yciem
spo³eczeñstwa naszego miasta.

Stan bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego w 2007 roku
oraz zamierzenia w tym zakresie na rok 2008 zaprezentowali
przedstawiciele Policji w osobach komendanta Komendy Po-
wiatowej Policji  w Pucku podinsp. Ryszarda ¯uralskiego
oraz komendanta Komisariatu dla gmin Hel i Jastarnia asp.
szt. Eugeniusza Pliñskiego. Z przedstawionej informacji wy-
nika, ¿e nast¹pi³ odczuwalny wzrost poczucia bezpieczeñ-
stwa mieszkañców naszego miasta. Nast¹pi³ istotny spadek
przestêpstw kryminalnych i gospodarczych, poprawi³o siê
bezpieczeñstwo odwiedzaj¹cych nasz region turystów, zmniej-
szy³a siê ilo�æ przestêpstw drogowych. Nale¿y przypusz-
czaæ, ¿e taka sytuacja jest miêdzy innymi wynikiem zacie-
�nienia wspó³pracy Policji z ¯andarmeri¹ Wojskow¹, Stra¿¹
Graniczn¹ i Stra¿¹ Miejsk¹. Stosowane od kilku lat dofinanso-
wanie, przez miasto Hel, dzia³añ Policji w postaci dodatko-
wych policjantów w sezonie letnim pozwoli³o na wypraco-
wanie okre�lonych procedur, ale i równie¿ pozytywnego wi-
zerunku "bezpiecznego miasta". Na rok 2008 zaplanowano
kontynuowanie dzia³añ z zakresu prewencji kryminalnej, to
jest informowania spo³eczeñstwa o zagro¿eniach, sposobie
unikniêcia stania siê ofiar¹ oraz wspó³dzia³ania z Policj¹. Zwiêk-
szona zostanie wspó³praca ze szko³ami w obu gminach obs³u-
giwanych przez Komisariat w Juracie.

W ramach oceny stanu funkcjonowania podstawowej opie-
ki zdrowotnej w mie�cie radni zostali zapoznani z informacja-
mi przedstawionymi przez dyrektora 115 Szpitala Wojsko-
wego z Przychodni¹ SPZOZ pani¹ Weronikê Nowara oraz
kierownika Niepublicznego ZOZ pani¹ Bogus³awê Borowiec
- Pytel. Szeroko omówiono zakres �wiadczonych us³ug me-
dycznych, ograniczenia i mo¿liwo�ci wspó³pracy pomiêdzy
zak³adami oraz mo¿liwo�ci w tym zakresie na rok 2008. Ujêto
równie¿ projekt utworzenia na naszym terenie wojskowego
centrum medycznego dla ¿o³nierzy powracaj¹cych z misji poza
granicami kraju.

Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych pani Irena
Sojecka przedstawi³a problem opieki zdrowotnej dzieci i m³o-
dzie¿y w szkole. Omawiano zarówno aspekty zdrowia fi-
zycznego uczniów, które nadzoruje higienistka posiadaj¹ca swój
gabinet w budynku szko³y, jak i zdrowia psychicznego, nad
którym opiekê roztaczaj¹ panie zatrudnione na stanowisku
pedagoga szkolnego.

XIX Sesja Rady Miasta Helu
Dzia³alno�æ samorz¹dowej instytucji kultury jak¹ jest Miej-

ska Biblioteka Publiczna im Stefana ¯eromskiego w Helu
przedstawi³a dyrektor pani Gra¿yna Rotta. Zwróci³a uwagê
na podniesienie standardu obs³ugi czytelnika poprzez zapew-
nienie dostêpu do elektronicznego centralnego katalogu zaso-
bów ksi¹¿ek oraz dostosowanie zbiorów i form pracy do po-
trzeb okre�lonych grup u¿ytkowników. Statystyka, dotycz¹-
ca wska�nika czytelników na 100 mieszkañców, wskazuje
na utrzymywanie siê stosunkowo dobrego poziomu, chocia¿
zaobserwowano pewien regres czytelników. Obni¿enie siê licz-
by czytelników mo¿na wyt³umaczyæ okresowym wy³¹cze-
niem dzia³alno�ci biblioteki spowodowane rozbudow¹ pomiesz-
czeñ i migracj¹ czê�ci mieszkañców w zwi¹zku z likwidacj¹
lub restrukturyzacj¹ jednostek wojskowych. Informacja do-
tyczy³a równie¿ zakresu dzia³añ edukacyjnych i kulturalnych
realizowanych przez bibliotekê, takich jak: ró¿norodna praca
z uczniami w ramach lekcji bibliotecznych, zajêæ bibliotera-
peutycznych, konkursów oraz wystaw; zajêcia dla czytelni-
ków z zakresu promocji ksi¹¿ki i czytelnictwa; inne ogólno-
dostêpne akcje organizowane przez pracowników biblioteki.
Biblioteka w zakresie wykonywanych zadañ wspó³pracuje ze
szko³¹, przedszkolem i �wietlic¹ socjoterapeutyczn¹. W pla-
nach na 2008 rok ujêto miêdzy innymi: zakup nowo�ci wy-
dawniczych; pozyskiwanie nowych czytelników w szczegól-
no�ci spo�ród dzieci m³odszych; promowanie ksi¹¿ki i czy-
telnictwa, a tak¿e prowadzenie kroniki placówki.

Informacjê w postaci sprawozdania z dzia³alno�ci Muzeum
Obrony Wybrze¿a przedstawi³ pan Wojciech Wa�kowski.
Drugi rok dzia³alno�ci muzeum by³ kontynuacj¹ rozbudowy
mo¿liwo�ci i wizerunku tej specyficznej placówki. Zwiêk-
szono ilo�æ posiadanych eksponatów poprzez ich zakup lub
przyjecie w formie darowizny. Zorganizowano 9 nowych
wystaw tematycznych powi¹zanych z dzia³alno�ci¹ militarn¹
i/lub wojenn¹ wykorzystuj¹c 19 nowo zakupionych gablot
ekspozycyjnych. Trwaj¹ przygotowania materia³owe i edu-
kacyjne do przeprowadzania we w³asnym zakresie konserwa-
cji posiadanych eksponatów. System audio zainstalowany na
stanowisku baterii oraz wielkoekranowy monitor pozwoli³ na
uatrakcyjnienie tego obiektu dla odwiedzaj¹cych turystów.
Prowadzona dzia³alno�æ informacyjna i promocyjna dopro-
wadzi³a do zwiêkszenia siê o 39% ilo�ci sprzedanych biletów.
Na rok 2008 wytyczono trzy podstawowe kierunki dzia³ania:
opracowanie profesjonalnego planu rozwoju muzeum; pro-
wadzenie dzia³añ zmierzaj¹cych do przejêcia stanowiska Nr 3
baterii jako kolejnego obiektu muzeum; roztoczenie opieki nad
polskimi zabytkami militarnymi znajduj¹cymi siê na terenie
gminy.

SESJA RADY MIASTA
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Po zapoznaniu siê z przedstawionymi informacjami rozpa-
trzono projekty i przyjêto nastêpuj¹ce uchwa³y, w sprawie:

1. sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym nieruchomo�ci
po³o¿onej przy ul. Wiejskiej, o powierzchni 51 m2 na rzecz
pana Dariusz Lobejko jako niezbêdnego do poprawy zago-
spodarowania posiadanej ju¿ nieruchomo�ci;

2. wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od op³aty za
przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asno�ci nieruchomo�ci wykorzystywanych lub przezna-
czonych na cele mieszkaniowe. Rada Miasta wyrazi³a zgodê
na udzielenie takiej bonifikaty w wysoko�ci 90%;

3. wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od warto�ci
nieruchomo�ci. Rada Miasta wyrazi³a zgodê na udzielenie bo-
nifikaty w wysoko�ci 95% od warto�ci nieruchomo�ci o po-
wierzchni 4 m2, po³o¿onej na terenie kot³owni obs³uguj¹cej
zasoby mieszkaniowe przy ul. Le�nej i Ba³tyckiej, na rzecz
Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - W³asno�ciowej z sie-
dzib¹ w Pucku;

4. anulowania uchwa³y Rady Miasta Helu Nr IX/62/07
z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie oddania w najem czê�ci
pomieszczenia wie¿y dalmierza. Negatywna opinia Muzeum
Obrony Wybrze¿a w Helu stwierdzaj¹ca, ¿e zamontowanie
anten przez Polsk¹ Telefoniê Komórkow¹ - Centertel spowoduje
zak³ócenie wygl¹du wie¿y, spowodowa³o konieczno�æ anulo-
wania poprzedniej uchwa³y Rady Miasta w tym zakresie;

5. zmian w bud¿ecie miasta na rok 2008 wynikaj¹cych
z przyst¹pienia do programów finansowanych ze �rodków
unijnych "Zintegrowany system ratownictwa wodnego wokó³
pier�cienia Zatoki Gdañskiej" oraz "Nordowe dziedzictwo"
na które przeznaczyæ trzeba odpowiednio 13.200 z³ i 22.000
z³ a tak¿e w zwi¹zku z dofinansowaniem zakupu samochodu
dla komisariatu Policji w Juracie;

6. ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania oraz okre�lenie warto�ci jednego
punktu dla pracowników administracji i obs³ugi zatrudnio-
nych w ZSO w Helu. Ustalono wysoko�æ najni¿szego wyna-
grodzenia w wysoko�ci 860,00 z³, a warto�æ jednego punktu
okre�lono w wysoko�ci 4,00 z³;

7. zasad korzystania ze sto³ówki szkolnej oraz odp³atno�ci
za posi³ki przygotowywane w sto³ówce ZSO w Helu. Do
korzystania ze sto³ówki szkolnej uprawnieni s¹ uczniowie,
dzieci uczêszczaj¹ce do przedszkola oraz nauczyciele i pra-
cownicy szko³y. Posi³ki wydawane w sto³ówce s¹ odp³atne.
Uczniowie korzystaj¹cy ze sto³ówki ponosz¹ odp³atno�æ
w wysoko�ci 4,00 z³ za jeden posi³ek. Stawka dzienna dla
dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola wynosi 4,30 z³.

Nauczyciele i pracownicy ZSO w Helu ponosz¹ pe³n¹ od-
p³atno�æ za koszty przygotowania posi³ku w wysoko�ci 6,60 z³
za jeden posi³ek. Zasady dokonywania op³at i ubiegania siê
o zwrot op³aty w okre�lonych przypadkach okre�li dyrektor
ZSO w Helu;

8. zawarcia porozumienia miêdzygminnego pomiêdzy
Miastem Gdañska a Miastem Sopot i Miastem Hel w sprawie
wykonania zadania publicznego w zakresie gminnego trans-
portu zbiorowego drog¹ wodn¹. Porozumienie dotyczy reali-
zacji tzw. tramwajów wodnych w roku 2008. Na realizacjê
tego przedsiêwziêcia zostaje przeznaczone 2 182 426 z³,
w tym udzia³ naszego miasta wynosi 200 000 z³ p³atne w
dwóch transzach;

9. powo³ania zastêpcy kierownika Urzêdu Stanu Cywilne-
go. W zwi¹zku z potrzeb¹ usprawnienia pracy USC na stano-
wisk pracownika ds. obywatelskich zosta³a powo³ana pani
Katarzyna Machtyl;

10. powo³ania dora�nej komisji Rady Miasta Helu. Powo³a-
na zosta³a komisja,  której przedmiotem dzia³ania jest kontrola
dokumentów normuj¹cych dzia³alno�æ gminnych jednostek
organizacyjnych;

11. zakresu i formy oraz procedury przedstawiania infor-
macji o przebiegu wykonania bud¿etu za I pó³rocze, przyjmo-
wania sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz udzielania
absolutorium burmistrzowi Helu. Podjêcie takiej uchwa³y
wynika³o z konieczno�ci dostosowania procedur do obowi¹-
zuj¹cego w tym zakresie prawa.

Rada Miasta Helu wyda³a równie¿ o�wiadczenie, w którym
przedstawi³a pozytywne  stanowisko w sprawie projektu
powstania wojskowego centrum medycznego dla ¿o³nierzy
i pracowników powracaj¹cych z misji poza granicami kraju.
O�wiadczenie jest potwierdzeniem stanowiska zaprezento-
wanego w li�cie intencyjnym podpisanym w dniu 8 lutego
2008 r. Pozytywne stanowisko w tej sprawie przedstawiono
w zwi¹zku z uznaniem, ¿e powstanie centrum w zdecydowa-
ny sposób wp³ynie na podwy¿szenie poziomu opieki me-
dycznej dla mieszkañców i turystów jak równie¿ bezpieczeñ-
stwa w zakresie ratownictwa medycznego.

(bip)

Hel, dnia 13 marca 2008 r.

Pan
Jaros³aw PA£KOWSKI
w/z Burmistrz Helu

Do wiadomo�ci:

Edward MROZIK
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Helu

Dotyczy : wykorzystania tzw. "Starej Heli Sportowej"

Zwracam siê z pytaniem o okre�lenie obecnego statusu tzw.
"Starej Hali Sportowej" ZSO W Helu. Proszê o odpowied� na
n/w pytania:

1. Do jakiego celu jest wykorzystywana hala sportowa?
2. Czy prawd¹ jest, ¿e na hali jest przechowywane wypo-

sa¿enie kolonijne, hostelowe?
3. Kto jest w³a�cicielem sprzêtu?

Interpelacje
Do redakcji �HB� wp³ynê³y 3 interpelacje, które radny

Marek Chroñ przekaz³ do Urzêdu Miasta Helu.

SESJA RADY MIASTA

cd. na str. 12
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Dotyczy: udostêpnienia pomieszczeñ Biblioteki Miejskiej

Zwracam siê z wnioskiem o wyznaczenie i udostêpnienie
pomieszczenia w siedzibie Biblioteki Miejskiej na dzia³alno�æ
Klubu Seniora. Pomieszczenie mo¿e byæ wykorzystywane
rotacyjnie z inn¹ organizacj¹ spo³eczn¹. Klub Seniora bêdzie
z pewno�ci¹ atrakcyjn¹ form¹ spêdzania wolnego czasu przez
osoby starsze, jak równie¿ wobec deklaracji cz³onków Uni-
wersytetu III wieku z W³adys³awowa, uatrakcyjni i rozwinie
aktywno�æ naszych starszych kolegów w dziedzinach dot¹d
im niedostêpnych.

Dzia³alno�æ Klubu pozwoli na wiêksz¹ integracjê i zaanga-
¿owanie ludzi do�wiadczonych na rzecz dobra Naszego mia-
sta. Nie korzystanie z do�wiadczeñ tych mieszkañców bêdzie
bezsensownym trwonieniem wiedzy, do�wiadczenia i m¹dro-
�ci nabytej wieloletnim zmaganiem siê z przeciwno�ciami losu.
Panie Burmistrzu, ze swej strony mogê zadeklarowaæ jak naj-
dalej id¹c¹ pomoc we wszystkich fazach prac nad powo³a-
niem i organizacj¹ klubu, uaktywnieniem kontaktów z Kluba-
mi s¹siednimi, jak równie¿ wskazaniem osób zainteresowa-
nych i gotowych do podjêcia siê organizacji w/w przedsiê-
wziêcia.

Marek Chroñ

Dotyczy: renowacji placu zabaw

Zwracam siê z wnioskiem o rekultywacjê placu zbaw przy
ulicy Obroñców Helu. Powy¿szy plac w tej chwili stanowi

4. Czy i z kim zawarta jest  umowa na dzier¿awê hali
sportowej?

5. Na jaki czas jest podpisana umowa?
6. Czy, w jakiej kwocie i na czyj¹ rzecz s¹ wnoszone op³aty

za dzier¿awê hali sportowej?
7. Jak¹ korzy�æ daje szkole fakt dzier¿awy hali sportowej?
8. Kiedy i na jakich zasadach przewiduje siê kolejny prze-

targ na dzier¿awê pomieszczeñ szkolnych?
9. Czy brane jest pod uwagê preferowanie w warunkach

przetargu mieszkañców Helu?
10. Jakie s¹ warunki obecnie obowi¹zuj¹cej umowy?
Panie Burmistrzu, w zwi¹zku z czêstymi pytaniami ze

strony wyborców proszê o jak najbardziej szczegó³owe
odpowiedzi na powy¿sze pytania.

cd. ze str. 11 rejon niebezpieczny dla zabaw dzieci, poniewa¿ w piaskow-
nicy jak i w jej bezpo�rednim s¹siedztwie,  rozsiane s¹ odpady
uznawane powszechnie za niebezpieczne. W zwi¹zku
z faktem, ¿e grunt osiedlowy jest w³asno�ci¹ WAM Gdynia
i nie ma mo¿liwo�ci na dzieñ dzisiejszy stworzenia boiska
do koszykówki uwa¿am, ¿e jak najbardziej zasadne jest od-
nowienie placu, który nie bêdzie stanowi³ trwa³ej zabudowy.
Do odtworzenia placu wystarczy opró¿nienie piaskownicy
i nawiezienie nowego piasku oraz ustawienie kilku hu�tawek.

Znaj¹c mieszkañców Naszego osiedla, jestem pewien, ¿e
w przypadku przychylno�ci W³adz Miasta podejm¹ inicjaty-
wê wspomo¿enia rekultywacji placu na rzecz rado�ci i zado-
wolenia dzieci. Taki gest bêdzie równie¿ uk³onem najwy¿-
szych W³adz Miejskich w stronê mieszkañców od lat pomija-
nych w inwestycjach miejskich.

WIELKANOCNE
PISANKI
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PRZYRODA - EKOLOGIA

W nocy 1 marca 2008 r. (o godz. 3.32) w fokarium Stacji
Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañ-

skiego urodzi³a siê pierwsza tegoroczna foka. Otrzyma³a imiê
na 8 literê alfabetu  -  HEL, gdy¿ to ju¿ ósmy rok foczych
porodów w helskiej placówce.

W dniu urodzenia samczyk mia³ 100 cm d³ugo�ci i wa¿y³
ponad 17 kg (to du¿o). Jego mam¹ jest Ania, a ojcem Bubas.

Miêdzynarodowy projekt odtwarzania fok szarych na Ba³-
tyku pod auspicjami HELCOM-u rozwija siê coraz lepiej.
Z 4,5 tysi¹ca fok w koñcu lat 80 jest ich dzi� prawie 21 tysiêcy
(ze 100 tys. jakie odnotowano na prze³omie XIX i XX wieku).
Symptomy powrotu fok szarych na polskie wybrze¿e te¿ ju¿
widaæ, choæ ci¹gle zbyt du¿o (ok. 20 rocznie) ich martwych
cia³ znajdowanych jest na polskich pla¿ach.

Naj³atwiej foki szare dostrzec jest dzi�  w rejonie uj�cia
Wis³y, na Zatoce Puckiej, na pla¿ach Pó³wyspu Helskiego
oraz u brzegów S³owiñskiego i Woliñskiego Parku Narodowego.
Szczególnie cieszy ich ma³e stadko w Rezerwacie Mewia £acha.
W ubieg³ym roku widywano tu ich nawet piêæ sztuk (1 samiec
+ 4 samice).

Krzysztof E. Skóra

Hel z Helu

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:
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5 marca 2008 r. o godzinie 13.20 w fokarium Stacji Morskiej
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego urodzi³a siê
kolejna foka. To drugie szczeniê, które przysz³o na �wiat
w tym roku w helskim o�rodku. Tym razem jest  to samiczka,
która otrzyma³a imiê Hela (Hela to jedna z dawnych nazw
miasta Hel). W momencie narodzin wa¿y³a 14,9 kg i mierzy³a
83 cm d³ugo�ci. Matk¹ zosta³a foka o imieniu Ewa, która
w zesz³ym roku urodzi³a samczyka nazwanego Gryfem.
Ojcem tegorocznych fok jest starszy z samców - Bubas.

Stacja Morska

PRZYRODA - EKOLOGIA

Hel ma siostrzyczkê

W nocy z 10 na 11 marca 2008 r. ok. godziny 2.43
przysz³a na �wiat w Stacji Morskiej IO UG w Helu

kolejna foka.  Matk¹ zosta³a najstarsza z samic w fokarium -
Unda Marina, która urodzi³a samiczkê. Maluch wa¿y³ 14,05 kg
i mierzy³ 93 cm d³ugo�ci. Po Helu i Heli jest ona trzeci¹ fok¹
narodzon¹ w tym roku. Szczê�liwym ojcem wszystkich ma-
luchów jest Bubas, foczy samiec, który mieszka w fokarium
od grudnia 2005 r.

Jest to ju¿ ósmy sezon narodzin fok w helskim fokarium.
Ka¿dy przychówek otrzymuje imiona na kolejn¹ literê
alfabetu, st¹d imiona wszystkich fok, które przysz³y na �wiat
w tym roku rozpoczynaj¹ siê od litery "H".

MG

Trzecie  narodziny
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PRZYRODA - EKOLOGIA

Pisali�my ju¿ o znalezionych w sieciach rybackich tak
rzadko spotykanych gatunkach jak molwa, rekin,

plamiak czy zimnica. Natomiast kolekcjê ichtiologiczn¹ Stacji
Morskiej wzbogaci³y niedawno: barweny, labraks, brzana oraz
bardzo du¿y parposz.

Dziêki Panu Remigiuszowi Boszke z jednostki Hel-6 dotar-
³y do nas nastêpne okazy. Za³oga tej ³odzi 16 lutego 2008 r.
natrafi³a po raz drugi na brzanê. Ryba ta z³apa³a siê w dorszo-
we sieci stawne w Zatoce Gdañskiej na wysoko�ci Wester-
platte. Okaz ma 38,5 cm d³ugo�ci, wa¿y 523,1 gram, zosta³
zakonserwowany i do³¹czy³ do kolekcji ryb rzadkich.

Ci sami rybacy 19 lutego 2008 r. ³owi¹c, równie¿ w okoli-
cach Westerplatte, dorsza przy u¿yciu sieci stawnych,

Plamiak i kolejna brzana

Plamiak z³owiony 19 lutego 2008 roku na Zatoce Gdañskiej

znale�li w nich plamiaka. Jego d³ugo�æ wynosi 43,3 cm, a masa
911,3 gram.

Oba okazy zostan¹ w³¹czone do edukacyjno - naukowej
kolekcji SMIOUG.

Serdecznie dziêkuj¹c wszystkim rybakom i wêdkarzom za
dostarczone nam cenne okazy, apelujemy o zg³aszanie z³owie-
nia ka¿dego rzadkiego gatunku ryby.

Nasz telefon: (0 58) 675-08-36, e-mail: hel@univ.gda.pl,
internet: www.hel.univ.gda.pl .

Monika Konkel
Foto: Marcin Gawdzik

Brzana z³owiona 16 lutego 2008 roku na Zatoce Gdañskiej

FEDERACJA  ZIELONYCH  GAJA

TAK dla TAC

Projekt "Sekretariat Rybacki"
jest realizowany

dziêki pieni¹dzom Unii
Europejskiej uzyskanym
za po�rednictwem Fundacji

Fundusz Wspó³pracy.

Rybo³ówstwo �wiatowe i europejskie prze¿ywa ostatnio powa¿ny
kryzys. Wed³ug najnowszych szacunków naukowców, wiele zaso-

bów rybackich jest znacznie prze³owionych wskutek nadmiernej presji po-
³owowej rybaków. Powa¿nym zagro¿eniem staje siê plaga po³owów niele-
galnych, nieraportowanych i nieuregulowanych (IUU), których niepokoj¹-
co wysoka skala przyczynia siê do os³abiania populacji ryb oraz podcina-
nia wra¿liwej gospodarki rybnej pañstw nadmorskich. Ta sytuacja dotyczy
te¿ Europy, Polski oraz ca³ego Ba³tyku. Stan zasobów dorsza ba³tyckiego
ocenia siê za najni¿szy od wielu lat. Kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej
opracowa³y wiêc narzêdzia limituj¹ce po³owy i wci¹¿ pracuj¹ nad nowymi
sposobami ochrony zasobów tej ryby. Oczywi�cie ograniczenia po³owowe
rodz¹ wiele sporów miêdzy �rodowiskiem naukowców a czê�ci¹ ba³tyckich
rybaków. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ ¿adne zasoby rybackie, mimo i¿

odnawialne, nie s¹ niewyczerpywalne. St¹d po-
trzeba racjonalnego zarz¹dzania rybo³ówstwem,
utrzymuj¹cego po³owy na okre�lonym, ekono-
micznie op³acalnym poziomie przy jednoczesnej
ochronie populacji ryb. Zadanie to jest trudne do
zrealizowania, mimo to warto d¹¿yæ do osi¹gniê-
cia za³o¿onych celów.

W zarz¹dzaniu europejskim rybo³ówstwem
istniej¹ ró¿ne, narzêdzia kontroluj¹ce po³owy. Ich
celem jest zapobieganie prze³awianiu ryb. Pod-
stawowymi elementami tego systemu s¹ limity
po³owowe oraz przepisy okre�laj¹ce dozwolone
parametry techniczne u¿ywanych jednostek ry-
backich i narzêdzi po³owowych. Powszechnym
narzêdziem limituj¹cym po³owy, w tym dorsza,
na Morzu Ba³tyckim jest corocznie ustalana wiel-
ko�æ ca³kowitych dopuszczalnych po³owów
(TAC) i kwot po³owowych.

cd. na str. 17
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W ubieg³¹ sobotê 15 marca br. po raz trzeci odby³y siê
w Gdañsku obchody DNIA JEDNO�CI KASZU-

BÓW, zorganizowane przez Zarz¹d G³ówny i Zarz¹d Gdañ-
skiego Oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego pod
has³em "Spotkanie ze �wiêtope³kiem Wielkim". W spotkaniu
wziêli udzia³ tak¿e helscy zrzeszeñcy i ich sympatycy. Zgod-
nie z programem uroczysto�ci uczestniczyli�my we Mszy

ZRZESZENIE KASZUBSKO - POMORSKIE

DZIEÑ  JEDNO�CI  KASZUBÓW
�w. z elementami w jêzyku kaszubskim w ko�ciele �w. Miko-
³aja, po³¹czonej z ods³oniêciem tablicy po�wiêconej ksi¹¿ê-
tom kaszubsko - pomorskim. Nastêpnie na placu budowy
pomnika �wiêtope³ka Wielkiego przy ul. Szerokiej obejrzeli-
�my inscenizacjê bractwa rycerskiego "Zrzeszonych naju nicht
nie z³ómie".
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FEDERACJA  ZIELONYCH  GAJA

1 Zdolno�æ po³owowa - potencja³ po³owowy danej jednostki
rybackiej okre�lany za pomoc¹ tona¿u brutto [GT], mocy napê-
dowej silników [kW], stosowanych narzêdzi po³owów oraz urz¹-
dzeñ ichtiolokacyjnych.

2 Nak³ad po³owowy - iloczyn zdolno�ci po³owowej danej jed-
nostki rybackiej (np. moc silnika) oraz jego dzia³alno�ci po³owo-
wej (czas trwania po³owu).

3 Obecnie statki rybackie mog¹ po³awiaæ dorsza wy³¹cznie przez
178 dni na Ba³tyku wschodnim i przez 223 dni na Ba³tyku za-
chodnim.

4 Przerwa w po³owach ze wzglêdu na okres ochronny wschod-
niego stada dorsza przewidziana jest na obecnie dwa miesi¹ce
(lipiec i sierpieñ 2008r.). Zachodnie stado dorsza podlega ochro-
nie przez miesi¹c (kwiecieñ 2008r.).

5 Wymiar ochronny dla dorsza w Morzu Ba³tyckim wynosi 38
cm - rozmiar ryby jest mierzony od czubka zamkniêtego pyska
do najdalszego koñca p³etwy ogonowej.

TAC (z ang. Total Allowable Catch), czyli ca³kowite do-
puszczalne po³owy oznaczaj¹ ilo�æ ryb, która mo¿e byæ od³o-
wiona z ka¿dego zasobu rybackiego danego roku. Kwota po-
³owowa oznacza czê�æ TAC przydzielon¹ np. pañstwu
cz³onkowskiemu Unii Europejskiej, które mo¿e j¹ wykorzy-
staæ w przeci¹gu ca³ego roku. Kwoty po³owowe dzieli siê
pomiêdzy rybaków, którzy posiadaj¹ wa¿ne licencje i specjal-
ne zezwolenia po³owowe. W ten sposób ka¿dy z nich posiada
�ci�le okre�lon¹ ilo�æ ryb do od³owienia, której nie wolno mu
przekroczyæ.

Do corocznego wyznaczania ca³kowitych dopuszczalnych
po³owów, a nastêpnie kwot po³owowych dla poszczególnych
pañstw nadba³tyckich wykorzystuje siê m.in. takie dane jak:
wielko�æ zaraportowanych po³owów i struktura wiekowa,
wymiary, masa oraz
ilo�æ z³apanych ryb
zdolnych do rozrodu,
wielko�æ floty rybackiej
danego pañstwa na da-
nym akwenie, a tak¿e jej
zdolno�æ1  i nak³ad po-
³owowy2. Na podstawie
tych danych, Miêdzyna-
rodowa) Rada Badañ
Morza sugeruje wielko-
�ci dopuszczalnych po-
³owów. Ostateczne war-
to�ci TAC oraz kwoty
po³owowe przyznawa-
ne poszczególnym kra-
jom nadba³tyckim s¹
ustalane przez Radê Ministrów ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa
Unii Europejskiej, a ich warto�ci s¹ zazwyczaj wy¿sze od
zalecanych przez naukowców i biologów.

Obecnie, dane naukowe odnosz¹ce siê do stanu zasobów
rybackich na Morzu Ba³tyckim wci¹¿ nie daj¹ pe³nej wiedzy
na temat rzeczywistej ilo�ci ryb. Staje siê to pretekstem czê�ci
rybaków do nierespektowania wyznaczonych limitów po³o-
wowych i ³amania prawa. Tymczasem, nieraportowane po³o-
wy tylko przek³amuj¹ faktyczny stan rzeczy, co w rezultacie
przek³ada siê na coraz wiêksze ograniczenia po³owowe.
Konieczne jest pe³ne przestrzeganie ustalonych przepisów
w rybo³ówstwie. Nale¿y te¿ udoskonaliæ system szacowania
zasobów przy aktywnej wspó³pracy naukowców i rybaków.

Poza TAC oraz kwotami po³owowymi dodatkowym na-
rzêdziem limituj¹cymi eksploatacje zasobów rybackich s¹ ogra-
niczenia w liczbie dni po³owowych3. Jednostki rybackie s¹
te¿ zobowi¹zane pozostaæ w portach podczas okresu ochron-
nego4 danego gatunku ryb. Istniej¹ równie¿ przepisy okre�la-
j¹ce dozwolon¹ zdolno�æ po³owow¹ flot rybackich, odnosz¹-
ce siê do parametrów technicznych jednostek rybackich i se-
lektywno�ci stosowanych narzêdzi po³owu. Chodzi tu g³ów-

nie o moc napêdow¹ silników i tona¿u jednostek po³owo-
wych, oraz np. wielko�æ oczek sieci co jest zwi¹zane z kwe-
sti¹ rozmiaru ochronnego5 danego gatunku ryby.

Ca³kowite dopuszczalne po³owy dorsza na ca³ym Morzu
Ba³tyckim oraz kwoty po³owowe przyznawane poszczegól-
nym pañstwom nadba³tyckim s¹ ostatnio coraz ni¿sze. Budzi
to naturalny sprzeciw rybaków ba³tyckich oraz kontrowersje
wzglêdem skuteczno�ci limitowania po³owów. Niestety, wszel-
kie narzêdzia limituj¹ce oraz kontroluj¹ce po³owy staj¹ siê
bezu¿yteczne w obliczu k³usownictwa morskiego. W ten spo-
sób ko³o siê zamyka - pojawiaj¹ siê kolejne ograniczenia po³o-
wowe, a czê�æ rybaków ³amie je, kieruj¹c siê chêci¹ osi¹gniêcia
wiêkszych zysków w coraz trudniejszych dla nich czasach.
Czêsto proponuje siê usuniêcie TAC oraz kwot, jednak przy
obecnym, niepokoj¹cym stanie zasobów rybackich oraz przy
wci¹¿ za du¿ych zdolno�ciach po³owowych na Ba³tyku, takie

dzia³anie jest niemo¿liwe.
Obok pozostawienia sys-
temu TAC i kwot, rozwi¹-
zañ nale¿y dopatrywaæ
siê w eliminacji ca³kowi-
cie negatywnego zjawiska
po³owów nielegalnych
oraz w dobrze skonstru-
owanych programach po-
mocowych dla osób zwi¹-
zanych z rybo³ówstwem,
k tó rych  dz ia ³ a lno�æ
w wyniku ochrony zaso-
bów rybackich jest ogra-
niczona. A w Polsce? Jak
zwykle - osoby te napo-
tykaj¹ wiele trudno�ci

w uzyskaniu unijnych dotacji i rekompensat za przymusowe
ograniczenia w po³owach. W³adze administracyjne zdaj¹ siê
ca³kowicie nie dostrzegaæ ich narastaj¹cych problemów.

Rados³aw Brzeziñski

cd. ze str. 15
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LISTY  KOMENTARZE  OPINIE

Kim jestem? - Czy który� z Radnych
zadaje sobie czasami takie pytanie?

Od wznios³o�ci do �mieszno�ci jest
tylko jeden krok.

�mieszno�æ nie zabija, co najwy¿ej
dziwi lub wzbudza lito�æ.

Istot¹ demokracji s¹ najtrudniejsze
pytania.

Bez zdumienia i bez poirytowania
przeczyta³em tekst Pana  Przewodni-
cz¹cego Rady Miasta Helu w HB z dnia
28.02.2008 Nr 1 (242). Nie brakuje mi
odwagi cywilnej i nie bojê siê mówiæ
o w¹tpliwo�ciach, przypuszczeniach
i domniemaniach nawet trudnych, ale
opartych na tym, o czym mówi ca³y Hel.
Pan Edward skoncentrowa³ siê na wy-
k³adni jêzykowej dokonanej z uwzglêd-
nieniem logiki, ³¹cznika "i" � Nie bêdê
siê rozwodzi³ na temat prawa budowla-
nego i geodezyjnego wydzielenia dzia³ki
gruntu - bo siê na tym nie znam. Jak
dosz³o do takiego stanu, Pan, Panie
Edwardzie, doskonale wie. Wiem na nie-
szczê�cie, ¿e istniej¹ prawdy, których
inaczej ni¿ za pomoc¹ k³amstwa, nie da
siê wyraziæ. Owe "odrêbne nieruchomo-
�ci, z wydzielonymi geodezyjnie dzia³-
kami gruntu",  by³y zbudowane jako jed-
na ca³o�æ budynku szkolnego na jednej
dzia³ce, jednym wspólnym fundamen-
cie i pod jednym wspólnym dachem
z jedn¹ wspóln¹ instalacj¹ sanitarn¹
i elektryczn¹. I zapewniam Pana, i¿ "je-
dynie wspólna �ciana" de facto jest
�ciank¹ dzia³ow¹ pomieszczeñ s¹siadu-
j¹cych do których onegdaj by³y przej-
�cia (drzwi). Zamurowane otwory
drzwiowe spowodowa³y "jedynie
wspóln¹ �cianê". Do dzisiaj pozosta³ te¿
jeden wspólny adres dla "wydzielonych
dzia³ek?" i "nieruchomo�ci?" Hel ul.
Szkolna 1. Nie jest to typowa sytuacja,
z jak¹ mamy do czynienia w tzw. bu-
downictwie szeregowym, gdzie budyn-
ki ³¹cz¹ siê poprzez wspólne �ciany no-
�ne nie cieñsz¹ ni¿ 24cm. Na swoim fun-
damencie, z oddzielnymi instalacjami,
bez przej�æ miêdzy sob¹ i z odrêbnymi
numerami w adresie. Co do drugiej kwe-
stii któr¹ Pan podnosi,- Akt Notarialny,
zapis w Protokole Uzgodnieñ "Sprze-
dawca zastrzega sobie prawo pierwoku-
pu�" nie dotyczy Pana spadkobierców.

Ad vocem  no¿ycom
¯yczê Panu 100< lat. Jeszcze raz

podkre�lam, kupili�cie Pañstwo miesz-
kania zgodnie z prawem (obeszli�cie je)
tyle ¿e przygotowanym Uchwa³¹, przez
zawieszonego "burmistrza" i popart¹
przez Radê Miasta pod Pana przewod-
nictwem. Tak mniemam? No chyba ¿e
za³atwili�cie to Pañstwo w inny sposób?
Jak? Uk³ady owocuj¹ czasem u³o¿eniem,
czasem po³o¿eniem spraw. I co na to
"Radni"?

Karta Nauczyciela: Art. 58. Mieszka-
nia w budynkach szkolnych i u¿ytko-
wanych przez szko³y mog¹ byæ zajmo-
wane tylko przez nauczycieli i pracow-
ników zatrudnionych w szko³ach.

Miêdzy liter¹ a duchem prawa hula
interpretacja.

Z uwzglêdnieniem logiki ³¹cznika "i"
zapis ten powoduje przedmiotowe wy-
³¹czenie.

1) mieszkania w budynkach szkol-
nych, i

2) innych, u¿ytkowanych przez szko³y.
Pañstwa "odrêbne nieruchomo�ci"  s¹

integraln¹ czê�ci¹ sk³adow¹ budynku
szkolnego - Szko³y.

Powtarzam, szko³a utraci³a mieszka-
nia s³u¿bowe, wbrew stanowisku dyrek-
torów szko³y, poprzedniego i obecnego
jak równie¿ zawieszonego burmistrza,
w okresie jego  �wietlanej przesz³o�ci.
Zmieni³ zdanie?  Mówienie pó³prawdy
jest gorsze ni¿ k³amstwo. Panie Edwar-
dzie Ustawa o Samorz¹dzie Gminnym
nie przewiduje zawieszenia Radnych. To
prawda. Moim zdaniem jednak, nawet
tam, gdzie nie dzia³a prawo, pozostaje
jeszcze sumienie. Najlepsze prawo nie
zast¹pi moralno�ci. Pisz¹c o zawiesze-
niu dzia³alno�ci Rady Miasta mia³em na
my�li powstrzymanie siê od komenta-
rzy, usprawiedliwieñ, od podejmowania
zbêdnych decyzji, ograniczenie swojej
dzia³alno�ci do niezbêdnego minimum dla
funkcjonowania miasta. Przede wszyst-
kim jednak do "pokory", do czasu wyja-
�nienia "domniemanych" w¹tpliwo�ci.
Azylem dla prawdy niebezpiecznej jest
milczenie. Nale¿a³oby, moim zdaniem,
przeprosiæ Wyborców za zaistnia³¹ sy-
tuacjê, przyznaæ siê do pomy³ki w sto-
sunku do osoby, na której zawiedli�cie
siê w swoim Komitecie wyborczym

"Morskie Przymierze Hel-2020 i W¹-
do³owski" i tyle. A tak?

Utracili�cie Pañstwo legitymacjê
czynn¹ do reprezentowania swoich
Wyborców.

Z wzajemno�ci¹ pozostanê z nale¿-
nym Panu szacunkiem, choæ wykazuje
Pan niechêæ do my�lenia.

W tym miejscu chcia³bym podkre�liæ
odpowiedzialne, pe³ne skromno�ci za-
chowanie, wypowiedzi, ugrzecznienie
i kompetencje  Pana  p.o. Burmistrza
Jaros³awa Pa³kowskiego. W poczuciu
winy Przepraszam Panów Sebastiana
Drewinga i Pana Mateusza Zab³ockiego
za b³êdn¹ informacjê odno�nie g³osowa-
nia nad wnioskiem o przywrócenie do
³ask zawieszonego "burmistrza". To Pan
Sebastian Drewing by³ przeciw wnio-
skowi, a Pan Mateusz Zab³ocki, u któ-
rego g³os sumienia zosta³ zag³uszony
przez partykularyzm, by³ za wnioskiem
o ³askê dla zawieszonego. Zosta³em b³êd-
nie poinformowany. Przepraszam Pana
Sebastiana Drewinga. A swoj¹ drog¹ to
Rada Miasta powinna opublikowaæ wy-
borcom tre�æ i imienne poparcie b¹d�
nie, owego aktu uto¿samiania siê z za-
wieszonym - podejrzewanym "burmi-
strzem" przed jego skierowaniem do
S¹du. Czy pismo skierowane do S¹du
by³o uzasadnione powinni zdecydowaæ
Wyborcy! Okre�lonych motywów jaki-
mi kierowali siê Radni ja nie rozumiem.
S¹d te¿ nie zrozumia³.  Czysto�æ sumieñ
niektórych radnych mo¿na porównaæ do
brudnej mokrej �cierki .Polecam Pañstwu
lekturê mojego wcze�niejszego tekstu,
(jeszcze przed wyborami)  w H.B. Nr 15
(223) z dnia 22.09.2006r.  jak i spokojn¹
analizê rozwoju wydarzeñ, które w pe³-
ni potwierdzaj¹, ¿e, niestety, przewidy-
wania - w¹tpliwo�ci okaza³y siê wiary-
godne.

Dzisiaj przytoczê wiêcej.
Odpowiedzialno�æ:
�ród³o: Gazeta Prawna nr 36 z dnia

2008-02-20.
Je�li osoba publiczna jest podejrze-

wana o korupcjê, to dyskwalifikuje to
nie tylko jego samego, jako samorz¹dow-
ca, ale tak¿e jego otoczenie, (zaplecze
polityczne). Za przyjêcie korzy�ci ma-
j¹tkowej lub osobistej, samorz¹dowiec
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mo¿e ponie�æ karê. Przestêpstwem jest
nadu¿ycie w³adzy w celu osi¹gniêcia
korzy�ci maj¹tkowej lub osobistej. Kto
w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji publicz-
nej, przyjmuje korzy�æ maj¹tkow¹ lub
osobist¹, albo jej obietnicê, podlega ka-
rze.  Jednocze�nie, kto w zwi¹zku z pe³-
nieniem funkcji publicznej przyjmuje ko-
rzy�æ maj¹tkow¹ lub osobist¹ albo jej
obietnicê za zachowanie stanowi¹ce na-
ruszenie przepisów prawa, równie¿
podlega karze. Takiej samej karze podle-
ga, kto, w zwi¹zku z pe³nieniem funkcji
publicznej, uzale¿nia wykonanie czyn-
no�ci s³u¿bowej od otrzymania korzy-
�ci maj¹tkowej lub osobistej albo jej
obietnicy lub takiej korzy�ci ¿¹da. Je¿e-
li przyjêta np. przez pracownika samo-
rz¹dowego korzy�æ maj¹tkowa jest
znacznej warto�ci, to sprawca mo¿e
ponie�æ karê pozbawienia wolno�ci.
Zgodnie z tym przepisem przyjêciem
korzy�ci maj¹tkowej jest nie tylko przy-
jêcie pieniêdzy. Jest ni¹ tak¿e przyjêcie
ka¿dej innej korzy�ci, która jest w sta-
nie zaspokoiæ okre�lon¹ potrzebê i jed-
nocze�nie da siê wyraziæ w pieni¹dzu.
Mo¿e byæ wiêc ni¹ np. przyjêcie drogie-
go zegarka i innych przedmiotów (ga-
d¿etów), które nie s¹ zwyczajowo wrê-
czane w ramach podziêkowania, jak np.
kwiaty, które ³apówk¹ nie s¹. Przestêp-
stwo ³apownictwa polega nie tylko na
przyjêciu korzy�ci maj¹tkowej, ale tak-
¿e osobistej. Korzy�ci¹ osobist¹ jest
natomiast �wiadczenie o charakterze nie-
maj¹tkowym, które polepsza sytuacjê
osoby, która je uzyskuje, jak np. obiet-
nica awansu, stanowiska dla siebie lub
osoby bliskiej po czasie sprawowania
wp³ywowego stanowiska. Przyjêcie ko-
rzy�ci maj¹tkowej lub osobistej mo¿e
nast¹piæ zarówno dla siebie, jak i dla
kogo� innego. Osoby publiczne, powin-
ny pamiêtaæ o tym, ¿e przestêpstwo
pope³nia nie tylko ten, kto przyj¹³ ju¿
korzy�æ maj¹tkow¹ lub osobist¹, ale tak-
¿e ten, kto akceptuje, ¿e w zamian za
za³atwienie jakiej� sprawy dan¹ korzy�æ
przyjmie. Prawo przewiduje sankcje za
tzw. przestêpstwo nadu¿ycia w³adzy w
celu osi¹gniêcia korzy�ci maj¹tkowej lub
osobistej. Funkcjonariusz publiczny,
który, przekraczaj¹c swoje uprawnienia
lub nie dope³niaj¹c obowi¹zków, dzia³a
na szkodê interesu publicznego lub pry-
watnego i robi to w celu osi¹gniêcia ko-
rzy�ci maj¹tkowej lub osobistej, podle-
ga karze. Przestêpstwo nadu¿ycia w³a-

dzy polega na tym, ¿e wykorzystuj¹c
zajmowane przez siebie stanowisko, np.
w gminie, okre�lona osoba �wiadomie de-
cyduje siê na to, ¿e nie wykona nale¿¹-
cych do niego zadañ, jak np. niemo¿-
no�æ ustawienia przetargu. Jego zacho-
wanie jednak wywo³a szkodê po stronie
np. gminy, jednak jemu samemu przy-
niesie korzy�æ. Korzy�ci tej nie musi
odnie�æ sam dzia³aj¹cy bezprawnie
urzêdnik, lecz inny podmiot, np. pod-
miot, na rzecz którego wydawana jest
np. korzystna decyzja administracyjna
czy uchwa³a organu samorz¹dowego.
Funkcjonariusze publiczni, nie tylko
s¹ nara¿eni na to, ¿e ulegn¹ pokusie
i przyjm¹ ³apówkê, ale tak¿e na to, ¿e
nawet je¿eli nie bêd¹ chcieli jej przyj¹æ,
to kto� mo¿e im j¹ zaproponowaæ.

W takiej sytuacji ka¿dy pracownik sa-
morz¹dowy czy inna osoba publiczna
musi pamiêtaæ o tym, ¿e próba wrêcze-
nia ³apówki równie¿ jest przestêpstwem
i ka¿dy, komu taka propozycja jest sk³a-
dana, ma obowi¹zek zawiadomienia
o niej policji i prokuratury. W przy-
padku przestêpstwa ³apownictwa czyn-
nego funkcjonariusze publiczni powinni
pamiêtaæ o tym, ¿e nie tylko wrêczanie
np. drogich prezentów jest ³apówk¹, ale
jest ni¹ tak¿e sprzedawanie ich za sym-
boliczn¹ cenê. Je¿eli kto� proponuje za
pomy�lnie wydan¹ decyzjê administra-
cyjn¹ np. bilet na wycieczkê zagraniczn¹
za symboliczn¹ kwotê, to równie¿ jego
zachowanie jest prób¹ wrêczenia ³apówki
i funkcjonariusz publiczny takiej pro-
pozycji nie powinien przyj¹æ. Dla
uznania, ¿e przyjêcie korzy�ci maj¹tko-
wej pozostaje w zwi¹zku z pe³nion¹
funkcj¹ publiczn¹, wystarczaj¹ce jest, ¿e
pe³ni¹cy j¹ mo¿e wp³ywaæ na koñcowy
efekt za³atwienia sprawy, a czynno�æ
s³u¿bowa stanowi¹ca okazjê do przyjê-
cia korzy�ci choæby w czê�ci nale¿y do
kompetencji sprawcy. Jednocze�nie
w wypadku ¿¹dania korzy�ci maj¹tko-
wej sprawca nie musi w ogóle ingerowaæ
w proces podejmowania decyzji, bo
okazj¹ do ¿¹dania jest w³a�nie ogólna
kompetencja ¿¹daj¹cego, stwarzaj¹ca
zawsze sposobno�æ do uzyskania ko-
rzy�ci od podmiotu, którego ofertê przy-
jêto. Przekroczenie uprawnieñ wymaga
wykazania, ¿e podjête przez sprawcê
zachowanie nie wchodzi³o w zakres jego
kompetencji. Ponadto przekroczenie
uprawnieñ mo¿e tak¿e polegaæ na pod-
jêciu dzia³ania wprawdzie w ramach

kompetencji, lecz niezgodnie z prawny-
mi warunkami podjêtej przez funkcjo-
nariusza publicznego czynno�ci. Dzieje
siê tak w sytuacji, gdy samorz¹dowiec
wykonuje np. zadania, które wchodz¹
w zakres jego obowi¹zków, jednak robi
to niezgodnie z obowi¹zuj¹cymi proce-
durami i obowi¹zuj¹cym prawem.

Nie podlega karze sprawca prze-
stêpca, je¿eli zawiadomi³ organ �ci-
gania o przyjêciu korzy�ci maj¹tko-
wej lub osobistej albo jej obietnicy
organowi �cigania, zanim ten siê
o tym dowiedzia³.

Kazimierz Rotta

Przed nami Wielkanoc. Tak jak
co roku obchodzimy pami¹tkê Zmar-
twychwstania Pañskiego. Wielkanocne
�wiêta zwiastuj¹ nowe nadzieje.

W tym dniu razem powinni�my
oddaæ siê refleksji, przeciwko temu co
k³adzie siê cieniem na naszym ¿yciu
w mie�cie, B¹d�my razem w nadziei na
sprawiedliwo�æ. Zdrowych i spokojnych
�wi¹t Zmartwychwstania Pañskiego
wszystkim mieszkañcom, tym czynnym
zawodowo jak i rencistom i emerytom
wraz z ich rodzinami.

Spokojnego ALLELUJA !!!

Kazimierz Rotta
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G dy przed wiekami wspania³e
miasto Hel poch³onê³o morze,

powsta³a nieopodal, na cyplu piasczy-
stym, skromna wioszczyna, przez ubo-
gich zamieszka³a rybaków.

Cicho tam by³o i pusto, jak na odlu-
dziu, a przecie¿ wioska mia³a serce, jak
ka¿da istota ¿yj¹ca. Tem sercem wioski
by³y jej dzwony.

Zawieszone wysoko na dzwonnicy ko-
�cielnej, bi³y ludziom na rado�æ i trwogê.
G³os ich rozlega³ sie po ca³ym pó³wy-
spie, a¿ do Pucka, a gdy nie by³o wi-
chru, przelatywa³ przez zatokê i nawet
w Gdyni, po drugiej stronie ma³ego morza
by³o go s³ychaæ.

Dzwonów br¹zowych by³o siedem:
dwa wielkie niby rodzice i piêæ ma³ych
jak dziatki. Gdy dzwonnik Bart³omiej
dzwony w ruch wprawia³, powstawa³a
cudna melodja. Ka¿dy dzwon mia³ swój
g³os, a gdy naraz dzwoni³y wszystkie,
to s³ychaæ by³o w biciu tych dzwonów
szum morza i szelest li�ci bukowych
z helskego boru i �piew ptaków, a nawet
g³osy dobrych ludzi.

Rybacy bardzo kochali swoje dzwo-
ny i nie wyobra¿ali sobie, jakby to byæ
mog³o bez nich na Helu.

Jakie¿ by³o ich przera¿enie, gdy któ-
rego� dnia stary ko�ció³ stan¹³ w p³o-
mieniach! By³ wybudowany z sosno-
wego drzewa, wiêc sp³on¹³ nim ludzie
och³onêli ze zgrozy i pomy�leli o ra-
tunku. Dzwony nie mia³y czasu siê sto-
piæ i mo¿na je by³o w ca³o�ci uratowaæ
ze zgliszcz.

Bardzo prêdko po spaleniu starego
wybudowano na innem miejscu nowy
ko�ció³ z czerwonej ceg³y i Bart³omiejo-
wi polecono powiesiæ na nowej dzwon-
nicy stare dzwony. Dopomaga³a mu w
tem ma³a sierotka Joasia. By³a to bardzo
nieszczê�liwa dziewczynka, g³ucha od
urodzenia. Nie mog³a siê w szkó³ce uczyæ,
bo nie s³ysza³a tego, co mówi³ do niej
nauczyciel. Wiêc pas³a kozy na ³¹ce
i na polanach le�nych, i kry³a siê, jak
mog³a przed innemi dzieæmi, które jej
dokucza³y.

Joasia mia³a dwana�cie lat, ale wygl¹-
da³a na znacznie m³odsz¹ dziewczynkê.

KARTUSKI  KALENDARZ  MARIAÑSKI NA  ROK  1934

Ba�ñ kaszubska
o helskich dzwonach

Mia³a wielkie oczy, które, jak mówili
ludzie, "starczy³y jej za uszy", bo gdy
kto� do niej siê odzywa³, ona s³ucha³a
temi oczami i wydawa³o siê, ¿e wszyst-
ko rozumie.

Ale najdziwniejsze by³o to, ¿e Joasia,
prócz g³osu swego serca, s³ysza³a tak¿e
g³os helskich dzwonów!...

Milcza³ dla niej bór i milcza³o morze,
ale gdy na Anió³ Pañski zadzwoni³y
dzwony, poruszane rêk¹ Bart³omieja,
Joasia przystawa³a na polanie le�nej,
gdzie kozy szczypa³y nêdzn¹ trawkê
i nads³uchiwa³a z palcem na ustach.

-Jo-an-na! Jo-an-na! - dzwoni³y ba-
sem dwa wielkie dzwony, a piêæ ma³ych
do wtóru ciszej nieco: Jo-a-siu! Jo-a-siu!

S³ysza³a to dzwonienie wyra�nie.
Skrada³o siê ku niej poprzez las, choæ
siê nieraz oddali³a daleko, w stronê
Boru i Jastarmi.

-O, Bart³omiej dzwoni... - my�la³a -
Trzeba wracaæ, bo nied³ugo ju¿ noc za-
padnie.

I zas³uchana w d�wiêki dzwonów
ma³a, g³ucha Joasia wraca³a przez las,
ku chacie dzwonnika, który j¹ przy-
garn¹³.

***
Sta³a siê raz na Helu rzecz dziwna

i niespodziewana. Najstarsi rybacy, któ-
rzy w m³odo�ci ¿eglowali po dalekich
morzach i zwiedzili kawa³ �wiata, wy-
t³umaczyæ sobie tego nie umieli. Zbici
w gromadki naradzali siê ju¿ od paru dni
i zachodzili w g³owê. Kobiety rozpacza-
³y i za³amywa³y rêce.

Oto z dzwonnicy znik³o naraz sie-
dem dzwonów. Jak kamieñ w wodê!
Ani �ladu po nich!

Jeszcze w niedzielê zwo³ywa³y na
nabo¿eñstwo rybaków z ca³ego pó³wy-
spu, a¿ w Jastarni by³o je s³ychaæ. Dzwo-
ni³y tak rado�nie, jakby to by³o jakie
wesele. Bo te¿ stary Bart³omiej cieszy³
siê, ¿e synowie do chaty wrócili z boga-
tym po³owem wêgorzy i fl¹der, a on za-
wsze rado�æ sw¹ i smutek k³ad³ w ude-
rzenia dzwonów...

Naraz - cisza...
Pierwsza tê ciszê zauwa¿y³a Joasia.

Zbli¿a³a siê godzina, gdy Bart³omiej

dzwoni³ na Anió³ Pañski. Zwiastowa³o
j¹ zawsze zapadaj¹ce za morzem s³oñce.

Czeka³a, stoj¹c na wybrze¿u, zapo-
mnia³a o kózkach, które becza³y ¿a³o-
�nie, bo nie by³o na piasku nawet mizer-
nej trawki, prócz ostów i czarnej morsz-
czyny. Czeka³a Joasia, a¿ zawo³aj¹ jej
imiê stare dzwony na dzwonnicy, takie
zawsze dla niej dobre, jakby to byli bra-
cia i siostry. Ale cisza by³a w lesie i na
morzu. Doskonale rozumia³a, choæ s³y-
szeæ nie mog³a, ¿e doko³a niej by³a cisza.

-Coby to mog³o znaczyæ? - pomy�la-
³a przera¿ona.

I pobieg³a pêdem z kózkami do wsi.
Rybacy, wyci¹gaj¹cy z morza sieci,

nie zauwa¿yli nawet braku dzwonów,
tak byli swoj¹ prac¹ zajêci. Ale zauwa-
¿y³ to Bart³omiej.

Z ca³ej si³y poci¹gn¹³ za sznur, jak to
zwyk³ by³ czyniæ, licz¹c na ciê¿ar dzwo-
nów, ale tym razem sznur nie stawi³ ¿ad-
nego oporu.

Stary Bart³omiej zatoczy³ siê i omal
nie upad³ na ziemiê.

-Ludzie, s³uchajcie! A co siê te¿ mog³o
staæ z naszemi dzwonami? - wo³a³ w
przera¿eniu, biegn¹c ku rybakom, któ-
rzy opodal naprawiali sieci.

Ten i ów obejrza³ siê i zaraz powróci³
do pracy.

Rybacy jeszcze nie zrozumieli, o co
chodzi i roze�mieli siê ze starego dzwon-
nika, któremu siê widocznie jêzyk po-
miesza³.

-A gdzie¿by to dzwony mia³y uciec?
Albo¿ to dzwony maj¹ nogi, czy co?
A stary Bart³omiej wszed³ tymcza-

sem z Joasi¹, która w³a�nie nadbieg³a,
na sam szczyt dzwonnicy i powróci³
blady, z trzês¹cemi siê rêkami.

-Nie ma dzwonów! Powiadam wam,
nie ma naszych dzwonów! - wo³a³ z roz-
pacz¹!

-Jak sobie posz³y, tak samo do nas
i wróc¹! - powiedzia³ jaki� rybak, znany
z tego, ¿e lubi³ w karczmie popijaæ.

Mimo wszystko ludzi ogarniaæ pocz¹³
lêk.

-Dlaczego opu�ci³y nas dzwony?
- my�leli ze strachem.

Ten i ów przypomnia³ sobie, co siê
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sta³o z kwitn¹cem niegdy� miastem
Helem, gdy zaczê³y siê w niem wystêp-
ki i pró¿niactwo, i przerazi³ siê, ¿e ubog¹
wioskê mo¿e spotkaæ los ten sam.

Zaczêli wiêc przetrz¹caæ swoje sumie-
nia.

Albo¿ to oni ¿yli uczciwie tak,
jak dobry Bóg im przykaza³? Czy nie
obmawiali jedni drugich, nie oszukiwali
siê wzajemnie, nie kradli owiec i kóz
z pastwiska, a towarów z ³odzi?

Widzia³y to wszystko dzwony,
zawieszone wysoko na dzwonnicy
i widocznie, nie mog¹c znie�æ d³u¿ej
widoku z³ych uczynków ludzkich, skry-
³y siê gdzie� pod ziemiê. Kto je teraz
odnajdzie? Kto powróci wiosce dzwo-
ny utracone?

***
Smutek zaleg³ ca³y Hel. Ludzie zrobili

siê markotni i choæ ka¿dy powróci³
do codziennych zajêæ, nie przestawa³
my�leæ o dzwonach.

Bart³omiej nie mia³ teraz nic do robo-
ty i ca³y dzieñ siedzia³ przed sw¹ checz¹,
pykaj¹c z fajki. Nie móg³ siê pogodziæ
z t¹ my�l¹, ¿e na dzwonnicy dzwonów
ju¿ nie ma...

Ale najwiêcej ze wszystkich martwi-
³a siê ucieczk¹ dzwonów Joasia.

D�wiêk ich by³ to jedyny g³os, który
siê do jej biednej duszyczki ze �wiata
przedostawa³, jedyny g³os, który j¹
z tym �wiatem ³¹czy³.

Siedz¹c na polanie le�nej i bacz¹c na
kozy, duma³a o tem, gdzie siê to mog³y
podziaæ te wielkie dzwoniska i kiedy po-
wróc¹ na dzwonnicê. By³a bowiem pew-
na, ¿e kiedy� wróc¹.

Kozy becza³y, skubi¹c na wydmie
piasczystej trawkê mizern¹, a ona nad-
s³uchiwa³a.

W porze, gdy Bart³omiej dzwoni³ na
Anió³ Pañski, stawa³a siê czujniejsz¹.
Nieraz jej siê wydawa³o, ¿e s³yszy g³o-
sy swoich braci i sióstr (bo tak zawsze
nazywa³a w my�li dzwony helskie),
przekonywa³a siê po chwili, ¿e to by³a
omy³ka. Otacza³a j¹ cisza, wielka cisza
lasu i morza. Biedna Joasia nie s³ysza³a
przecie¿ ani szmeru fal, ani szeptów
li�ci... ani ¿adnego g³osu na ziemi...

***
Pewnego dnia Bart³omiejowa pos³a³a

Joasiê z mas³em na targ do Jastarni.
Dziewczyna sz³a przez bór, i nie wie-
dzieæ czemu, ci¹gle jej siê wydawa³o, ¿e
kto� na ni¹ wo³a z gêstwiny. Gdy prze-

chodzi³a obok zgliszcz starego ko�cio³a,
us³ysza³a nagle w trawie ciche dzwonie-
nie. Coby to byæ mog³o? - pomy�la³a.
Czy to dzwoni¹ tak dzwoneczki, zawie-
szone na szyi moich kóz? A mo¿e le�ne,
liljowe dzwoneczki, których tyle kwit-
nie w lesie? I za przyczyn¹ jakiej ³aski
s³yszy ona ten g³os, skoro ¿aden d�wiêk
nigdy do jej uszu nie dochodzi?

Zaczê³a siê doko³a rozgl¹daæ, roz-
garniaæ trawy i ga³êzie i nagle zauwa-
¿y³a, ¿e co� przeb³yskuje w�ród wrzo-
sów. Podbieg³a do tego miejsca i stanê³a,
jak wryta.

W trawie le¿a³ jeden z dwóch naj-
wiêkszych dzwonów z helskiej dzwon-
nicy.

Joasia prze¿egna³a siê, uklêk³a na
mchu, objê³a dzwon r¹czkami tak, jak
siê mateczkê kochan¹ obejmuje za szyjê
i nagle rozp³aka³a siê z wielkiej rado�ci.

Bo nie tylko, ¿e znalaz³a wielki
dzwon, a obok niego, ukrytych w trawie
i sze�æ innych, ale przytkn¹wszy ucho
do zimnego ¿elaza, us³ysza³a wyra�nie,
jak bije serce dzwonu - jak bije dla niej,
dla ma³ej, g³uchej Joasi - siostry.

Co prêdzej biec chcia³a do wioski
z dobr¹ nowin¹, ¿e znalaz³y siê dzwo-
ny, rzuciæ siê na szyjê Bart³omiejowi,
który tak za niemi têskni³ i wci¹¿ o nich
rozmy�la³ i zawo³aæ:

-Ojcze, nie martw siê ju¿! S¹ dzwo-
ny! Znalaz³am je! Zaraz ci poka¿ê, gdzie
s¹ ukryte.

Ale wkrótce przysz³a jej inna my�l
do g³owy. Jakby to by³o dobrze, zabraæ
je ze sob¹ od razu! A nu¿ dzwonom przy-
�ni siê zmieniæ miejsce i zmyliæ �lad tak,

aby ich odnale�æ nie mog³a? Spsoci³y
raz, mo¿e i po raz drugi przyj�æ im chêt-
ka do psoty! Bo one we wszystkiem, co
robi¹, maj¹ jaki� cel, im jedynie wiado-
my. To jasne!

Wiêc Joasia, niewiele my�l¹c, zawija
rêkawy sukienki i chce ud�wign¹æ dzwon
najmniejszy. Ciê¿ko jej to przychodzi,
krople potu b³yszcz¹ na jej skroniach,
ma³y dzwon jakby wrós³ w ziemiê, nie
sposób go z miejsca poruszyæ.

Rozp³aka³a siê Joasia, bo wieczór ju¿
zapada³, w lesie zrobi³o siê ciemno. Co
pomy�li Bart³omiej i jego ¿ona, co syno-
wie Bart³omieja, gdy wróc¹ z po³owu
i jej nie zastan¹? Trzeba siê spieszyæ, by
choæ jeden dzwon zanie�æ do wioski
przed noc¹, tamte nie uciekn¹, bo brata
swego nie bêd¹ chcia³y opu�ciæ.

Ale dzwon robi³ wci¹¿ naprzekór
dziewczynce i coraz g³êbiej w ziemiê siê
zag³êbia³. Pró¿ny by³ ca³y jej trud i wy-
si³ek.

Gdy tak sta³a z za³amanemi r¹czkami,
namy�laj¹c siê, co pocz¹æ, nie mog¹c ani
wracaæ, ani pozostaæ, us³ysza³a w tra-
wie w�ród wrzosów ciche dzwonienie.

- Jo-a-siu! Jo-a-siu! - odezwa³ siê du¿y
dzwon, ten którego zobaczy³a najpierw.
Przybli¿y³a siê do niego z bij¹cem ser-
cem.

- Czemu mnie wo³asz? Czy masz mi
co� do powiedzenia? - zapyta³a nie�mia³o.

I czeka³a, dr¿¹c z niepokoju, na odpo-
wied� dzwonu.

A dzwon cichuteñko, jakby to by³
�wierszcz w trawie ukryty, a nie wielki
¿elazny dzwon, zwo³uj¹cy rybaków z
ca³ego pó³wyspu na modlitwê, w takt
zwyk³ej melodii, która dawniej p³ynê³a
ze szczytu dzwonnicy, zad�wiêcza³:

Bim! Bam! Bum!
We� mnie wpierw! We� mnie wpierw!
Jestem ojcem ma³ych dzwonów,
A za ojcem id¹ dzieci!
Bim! Bam! Bum!
Melodia ucich³a, Joasia prze¿egna³a

siê i objê³a obiema r¹czkami wielki
dzwon, wytê¿aj¹c wszystkie swe si³y,
by go unie�æ w górê.

A tymczasem dzwon zrobi³ siê tak
lekki, jakby to by³ istotnie liljowy
dzwoneczek, których tyle ro�nie na
Helu w lesie w�ród mchu i pozwoli³ siê
podnie�æ bez oporu.

Joasia wysz³a z nim na le�n¹ drogê
i obejrzawszy siê za siebie, zobaczy³a,

cd. na str. 23
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Do redakcji "Helskiej Blizy"

Szanowna Redakcjo!
Drodzy Czytelnicy!

Zwracamy siê do Pañstwa z bardzo serdeczn¹ pro�b¹.
Prosimy o poparcie pewnej inwestycji drogowej w Helu.

Ka¿da wiêksza inwestycja zaczyna siê od marzenia. Nasze
marzenie polega na budowie promenady, która bêdzie wybu-
dowana jako przed³u¿enie ul. Kmdr por. Przybyszewskiego
poprzez teren by³ej jednostki wojskowej 1126 (obok kina
"Wicher") i która w dalekiej przysz³o�ci zakoñczy siê drew-
nianym molem. Czy jest to mo¿liwe? Uwa¿amy, ¿e tak. Ale
potrzebna jest dobra wola i zrozumienie ze strony w³adzy.
Potrzebne jest równie¿ szerokie poparcie spo³eczne, o co bar-
dzo prosimy. Razem mo¿na wszystko.

Dnia 23 kwietnia 2008 r. ma siê odbyæ przetarg publiczny
i sprzeda¿ dawnej jednostki wojskowej (obecnie dzia³ka 35/11
obrêb Hel).

Przed przetargiem nale¿y pas drogowy biegn¹cy na obsza-
rze dzia³ki 35/11 wydzieliæ geodezyjnie i skomunalizowaæ,
aby Gmina Hel sta³a siê jego w³a�cicielem.

Mo¿liwe jest to wtedy, gdy ca³a dzia³ka zostanie podzielo-
na na trzy czê�ci, ale tylko dwie zostan¹ sprzedane w drodze
przetargu, natomiast trzecia czê�æ - droga, stanie siê w³asno-
�ci¹ Gminy Hel i stanowiæ bêdzie przestrzeñ publiczn¹. Sprze-
da¿ dzia³ki 35/11 w ca³o�ci, niestety nie pozwoli na budowê
promenady i strefy presti¿u miejskiego.

Z powa¿aniem
Andrzej Buliñski

***

Hel, dnia 04 marca 2008 r.

Pan
mgr Edward Mrozik
Przewodnicz¹cy Rady Miasta  Helu
84-150 Hel
ul. Wiejska 50

Wniosek
o podjêcie czynno�ci

Na podstawie zapisu art. 221 Kodeksu postêpowania ad-
ministracyjnego (Konstytucyjne prawo do sk³adania wnio-
sku), my ni¿ej podpisani obywatele Helu zwracamy siê za
Pana po�rednictwem do Rady Miasta z wnioskiem o pilne
podjêcie czynno�ci, w wyniku których nast¹pi - przed sprze-
da¿¹ wtórny podzia³ nieruchomo�ci zabudowanej, stanowi¹-
cej dotychczas w³asno�æ Skarbu Pañstwa - Agencja Mienia
Wojskowego - oznaczenie ewidencyjne dzia³ka nr 35/11
arkusz mapy 4 obrêb Hel i ujawnionej w ksiêdze wieczystej
Kw 27799 prowadzonej przez S¹d Rejonowy w Wejherowie
Zamiejscowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w Pucku.

Idea tego wniosku polega na tym, aby w przysz³o�ci przed-
³u¿yæ pas drogowy dotychczasowej ul. Kmdr por. Przyby-
szewskiego a¿ do pla¿y wraz z publicznym dostêpem do
Morza Ba³tyckiego.

Aktualnie obszar nieruchomo�ci oznaczonej jako dzia³ka nr
35/11 ma status TS - czyli tereny specjalne i to powoduje, ¿e
materia³y kartograficzne i geodezyjne maj¹ gryf - Tajne spec.
znaczenia i znajduj¹ siê w RZI w Gdyni. S¹ zatem niedostêp-
ne nawet oferentom, którzy zamierzaj¹ nabyæ wy¿ej wymie-
nion¹ nieruchomo�æ. Pomimo ustnych zapewnieñ Minister
Obrony Narodowej nie dokona³ odpowiedniej zmiany klasy-
fikacji tego obszaru, tj. dzia³ki nr 35/11obrêb Hel. W katastrze
gruntowym, rejestrze mapy ewidencyjnej figuruje w dalszym
ci¹gu oznaczenie TS. Z pewn¹ przykro�ci¹ stwierdzamy,
¿e to zaniedbanie trwa do dzisiaj.

Niniejszy wniosek ma na celu wyst¹pienie do Ministra ON
o zgodê na podzia³ nieruchomo�ci opisanej wy¿ej na 3 czê�ci
i wydzielenie pasa drogowego o szeroko�ci standardowej 12
m (lub wiêkszej), a nastêpnie skomunalizowanie obszaru pasa
drogowego i wprowadzenie tych zmian do ksiêgi wieczystej
KW 27799 prowadzonej dla tej nieruchomo�ci, przed przetar-
giem na sprzeda¿ tej nieruchomo�ci.

Stosownie do zapisu artyku³u 66 i nastêpnych Kodeksu
cywilnego, oferta sprzeda¿y tego obszaru zosta³a podana do
publicznej wiadomo�ci - m.in.: www.amw.com.pl/nierucho-
mo�ci, przez sprzedaj¹cego, czyli Agencjê Mienia Wojskowe-
go. Termin sprzeda¿y - kwiecieñ 2008 r.

Pragniemy w swoim wniosku zwróciæ uwagê na to, ¿e
s¹siednia gmina Jastarnia posiada ju¿ promenadê prowadz¹c¹
do Ba³tyku.

Nale¿y zwróciæ jeszcze uwagê na wadê prawn¹ nierucho-
mo�ci oznaczonej jako dzia³ka nr 35/11 obrêb Hel, która
w chwili obecnej j¹ dyskwalifikuje z obrotu prawnego, wed³ug
naszej wiedzy.

Wada ta polega na tym, ¿e ul. Kmdr por. Przybyszewskiego
nie zosta³a wydzielona geodezyjnie do granic dzia³ki 35/11,
co oznacza, ¿e dzia³ka 35/11 nie ma urz¹dzonego dostêpu do
drogi publicznej. Droga publiczna nie przylega bezpo�rednio.

Notariusz sporz¹dzaj¹cy umowê sprzeda¿y jest zobowi¹-
zany odmówiæ sporz¹dzenia umowy do czasu likwidacji tej
wady i ustanowienia urz¹dzonego dostêpu do drogi publicznej.

Gmina Hel winna o tym fakcie zawiadomiæ AMW i za¿¹daæ
ca³ej nale¿no�ci za wydzielenie geodezyjne drogi  oraz wpro-
wadzenie wszystkich zmian do katastru rejestru i ksi¹g wie-
czystych, albowiem w³a�ciciel jest obowi¹zany ponie�æ kosz-
ty urz¹dzenia dostêpu swojej dzia³ki do drogi publicznej.

Dowód: brak podzia³u i wydzieleñ na arkuszu mapy
ewidencyjnej nr 6 obrêb Hel.

Mapa sytuacyjno wysoko�ciowa nie jest dowodem a jedy-
nie mapa ewidencji gruntów, gdy¿ rejestruje przebieg granic.

Oczywi�cie notariusz mniej staranny tego faktu nie zauwa-
¿y i w drodze nadmiernej chêci zysku tak¹ umowê z wad¹
sporz¹dzi.

Za wszystko i tak zap³aci kupuj¹cy, który czêsto nie wie,
z jakimi k³opotami bêdzie siê musia³ zmierzyæ w przysz³o�ci.

Podane przez nas argumenty oraz przes³anie dobra publicz-
nego, sk³aniaj¹ nas do wyst¹pienia do Wysokiej Rady o pilne
zajêcie siê tym wnioskiem, aby nie by³o za pó�no.

Wymaga tego interes publiczny.
Pragniemy równie¿ zwróciæ uwagê na bardzo wa¿ny aspekt

spo³eczny w tej sprawie.. Dotyczy on planowania przestrzen-
nego.

LISTY  KOMENTARZE  OPINIE
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Planowanie przestrzenne musi harmonizowaæ dwa sprzecz-
ne wymogi indywidualnego prawa w³asno�ci i wspólnych in-
teresów spo³eczeñstwa, wymagaj¹cych rozwi¹zañ w ró¿nych
skalach.

W³a�ciwe wywa¿enie relacji pomiêdzy prawami w³a�ciciela
a interesem spo³eczno�ci lokalnej (helskiej) jest zadaniem trud-
nym, wymagaj¹cym debaty publicznej.

Sam fakt posiadania terenu nie upowa¿nia nikogo (nawet
w³a�ciciela) do jego dowolnego u¿ytkowania i zagospodaro-
wania.

Oczywi�cie w³a�ciciel musi mieæ zagwarantowane nale¿ne
mu prawa. ale jednocze�nie prawo nie zezwala na przyznanie
ka¿demu w³a�cicielowi prawa do ca³kowitej swobody u¿yt-
kowania jego terenu. Oznacza to konieczno�æ poszukiwania
niezbêdnego kompromisu i odró¿nieniu prawa w³asno�ci od
prawa u¿ytkowania.

Prawo w³asno�ci musi byæ pe³ne, natomiast prawo u¿ytko-
wania musi podlegaæ ograniczeniom. St¹d podjêcie publicznej
debaty w tej sprawie staje siê dramatycznie piln¹ spraw¹.

Z powa¿aniem:
Andrzej Buliñski

Ryszard Czapliñski
Zygmunt Sojecki

AGENCJA  OCHRONY  FIZYCZNEJ
OSÓB  i  MIENIA  "OMEGA"
z  SIEDZIB¥  w  JURACIE
FILIA  HEL  ul.  BOCZNA  9/7

OFERUJE US£UGI W ZAKRESIE:
- ochrony fizycznej osób i mienia
- zabezpieczenia imprez masowych
- ochrony elektronicznej i monitoringu
- kontroli dostêpu i systemów alarmowych
-   patroli zmotoryzowanych grup interwencyjnych.

Zapraszamy do wspó³pracy z nasz¹ firm¹.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ pod

numerem telefonu 501-850-587.

tocz¹ce siê za ni¹ pos³usznie mniejsze dzwony, razem ze swoj¹
matk¹. Sz³y parami przez las, podzwaniaj¹c z cicha:

Jo-a-siu! Jo-a-siu!
Bim! Bam! Bum!
I tak ca³a gromadka z Joasi¹ na czele dosz³a do wioski.
Noc ju¿ zapad³a i ludzie spali po cha³upach, tylko �wieci³o

siê jeszcze w chatce dzwonnika obok nowego ko�cio³a.
To Bart³omiej i jego ¿ona, niespokojni o Joasiê, nie chcieli

siê spaæ po³o¿yæ i czuwali w nadziei, ¿e dziewczynka powró-
ci mo¿e z lasu.

Namy�la³a siê przez chwilê, czy wej�æ z dzwonami do cha-
ty, ale zbyt wielk¹ mia³a ochotê powiesiæ je chy³kiem na dzwon-
nicy, póki jeszcze by³y lekkie jak dzwoneczki le�ne.

Pan Bóg jej w tem dopomóg³, bo bez  ¿adnego trudu powie-
si³a na nowej dzwonnicy wszystkie siedem dzwonów.

Gdy wraca³a do checzy Bart³omieja, �wit ju¿ zarumieni³
morze i niebo. Przyrzek³a sobie w duszy, ¿e do nastêpnego
dnia nikomu nie wyjawi radosnej tajemnicy.

Nazajutrz by³a niedziela. Ju¿ od samego rana schodziæ siê
poczêli ludzie do ko�cio³a na nabo¿eñstwo, choæ dzwony ich
nie wzywa³y. Ale w³a�nie mo¿e dlatego, od czasu, gdy dzwo-
ny znik³y z dzwonnicy helskiej, stali siê czujniejsi i ju¿ siê nie
spó�niali na mszê jak dawniej.

Joasia sta³a obok Bart³omieja i co chwila podnosi³a oczy
w górê, ku szczytowi dzwonnicy. Dziwi³ siê stary dzwonnik
i dziwili siê ludzie. Czego te¿ Joasia szuka w górze, gdzie
wisia³y niegdy� zgubione dzwony, a gdzie obecnie mewy
tylko obija³y o pust¹ dzwonnicê swoje skrzyd³a?

Dopiero, gdy ju¿ wszyscy weszli do ko�cio³a i ksi¹dz j¹³
mszê odprawiaæ, Joasia, niezauwa¿ona przez nikogo, wesz³a
do dzwonnicy i jê³a z ca³ej si³y ci¹gn¹æ za sznur.

-Jo-an-na! Jo-an-na! - zadzwoni³y wszystkie naraz dzwony.
I gdy je raz zahu�ta³a, dzwoni³y same g³o�no i dono�nie.

D�wiêk ich niós³ siê przez ca³y Hel a¿ do Pucka i przez ma³e
morze p³yn¹³ ku Gdyni.

-Jo-an-na! Jo-an-na!
Ludzie w ko�ciele oniemieli ze zdumienia. Stary Bart³omiej

pad³ krzy¿em przed o³tarzem, zanosz¹c modlitwê dziêkczynn¹
do Boga.

Nikt zrazu nie wiedzia³, za czyj¹ przyczyn¹ powróci³y
dzwony, ale wkrótce one same wyzna³y wszystko.

Nie na darmo powtarza³y: Jo-an-na! Jo-an-na! Najwyra�-
niej przecie w dzwiêku helskich dzwonów d�wiêczy po dzi�
dzieñ imiê ma³ej pastuszki kóz.

D�wiêczy ono w�ród ciszy i z szumem wichrów, wiej¹-
cych od spienionego morza.

Wtedy rybacy z ca³ego pó³wyspu przypominaj¹ sobie
Joasiê.

Przystaj¹ i modl¹ siê ¿arliwie, aby Bóg odwróci³ od nich
z³o i pokusê i aby nigdy ju¿ ukochane dzwony ze zgrozy kryæ
siê nie potrzebowa³y w g¹szcze liljowych wrzosowisk...

Zuzanna Rabska

cd. ze str. 21
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Zdrowie to jedno z okre�leñ, o którym s¹dzimy, ¿e ³atwo
je zdefiniowaæ. Ale okazuje siê, ¿e ka¿dy z nas inaczej

je rozumie. Powszechnie przyjmuje siê, ¿e to czy zostaniemy
uznani za chorych, czy te¿ zdrowych zale¿y od tego, jak siê
czujemy, od stanu naszego organizmu. Ale niekiedy w znacz-
nie wiêkszym stopniu mo¿e to zale¿eæ od ekonomicznego,
politycznego i kulturowego klimatu czasów, w których ¿yje-
my. Istniej wiele przyk³adów na to, ¿e "duch czasów" deter-
minuje "zdrowotny" status wielu stanów i zachowañ. Na przy-
k³ad podej�cie do nadu¿ywania alkoholu. Obecnie alkoholizm
traktuje siê jako chorobê, ale nie tak dawno uwa¿ano go za
problem prawny i moralny. W tym samym okresie palenie
papierosów traktowane by³o jako po¿¹dane, dodaj¹ce uroku
zachowanie. Obecnie traktuje siê jako szkodliwy na³óg. Ta-
kich przyk³adów, �wiadcz¹cych o tym, ¿e uznanie kogo� za
zdrowego lub chorego mo¿e zale¿eæ od innych czynników,
mo¿na by³oby mno¿yæ.

Sposób definiowania zdrowia i choroby mo¿e mieæ konse-
kwencje spo³eczne, prawne i ekonomiczne. Od tego, jaka
etykietka zostanie przypisana danemu zachowaniu zale¿y,
czy zachowanie to bêdzie podlegaæ karze, czy leczeniu. Czy
np. nasze problemy zdrowotne zostan¹ uznane za chorobê
uniemo¿liwiaj¹c¹ podjêcie pracy zale¿y przyznanie lub nie
przyznanie renty.

Zdrowie to nie tylko kwestia wystêpowania lub braku cho-
roby. W 1946 roku �wiatowa Organizacja Zdrowia zdefinio-
wa³a zdrowie jako "pe³ny dobrostan fizyczny, psychiczny
i spo³eczny, a � nie jedynie brak chorób lub niedomagañ".
Oznacza to, ¿e ludzie nie mog¹ byæ w pe³ni zdrowi, gdy wa-
runki spo³eczne, polityczne i ekonomiczne nie s¹ optymalne.
Nie mo¿na te¿ uznaæ za zdrow¹ osoby, która nie jest zdolna
do mi³o�ci, pracy i dzia³alno�ci twórczej.

Dychotomiczny sposób widzenia choroby i zdrowia nie
uwzglêdnia subtelnych rozró¿nieñ wystêpuj¹cych w �wiecie
"rzeczywistym".  Ale takie podej�cie do zdrowia sprawia, ¿e

zaczynamy o nie dbaæ dopiero w momencie gdy zachorujemy.
Je¿eli jednak uwzglêdnimy fakt, ¿e zdrowie to nie tylko nie
posiadanie pewnych objawów chorobowych lub cech uzna-
nych za patologiczne, ale tak¿e posiadanie tych innych, maj¹-
cych charakter pozytywny, wtedy bêdziemy gotowi i otwarci
do podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu przybli¿enie nas
do optymalnego stanu zdrowia. Wtedy chêtniej bêdziemy
uczestniczyli we wszelkich dzia³aniach profilaktycznych,
zarówno medycznych jak i psychologicznych, które maj¹ nas
w pewnym stopniu zabezpieczyæ przed chorob¹. Boimy siê
choroby. Lêk ten niejednokrotnie sprawia, ¿e rezygnujemy
np. z badañ mammograficznych. A przecie¿ wczesne wykry-
cie jakichkolwiek powik³añ daje wiêksz¹ szansê na wyzdro-
wienie i poprawienie naszego funkcjonowania.

Kiedy mówimy o zdrowiu powinni�my pamiêtaæ, ¿e do-
tyczy to zarówno sfery fizycznej (somatycznej), jak i psy-
chicznej. Obecnie przyjmuje siê na gruncie nauk behawioral-
nych oraz medycznych podej�cie ca³o�ciowe do tej problema-
tyki i mówi siê o zdrowiu w ogóle, bez rozró¿niania zdrowia
psychicznego i somatycznego. Na rzecz takiego stanowiska
przemawia wiele odkryæ dotycz¹cych wzajemnej zale¿no�ci
procesów psychicznych i somatycznych, w �wietle których
ca³kowite oddzielanie tych procesów nie jest uzasadnione.
Gdyby przyj¹æ, ¿e s¹ to dwa stany czy te¿ w³a�ciwo�ci
cz³owieka, to mo¿na by postawiæ pytanie, czy osoba cier-
pi¹ca z powodu powa¿nych dolegliwo�ci somatycznych mo¿e
byæ uznana za w pe³ni i ca³kowicie zdrow¹ psychicznie? Czy
jej choroba nie bêdzie mia³a wp³ywu na przebieg jej procesów
psychicznych, czy nadal bêd¹ one przebiegaæ w sposób
optymalny, czy ¿aden z nich nie ulegnie zaburzeniu? Wydaje siê,
¿e na wszystkie pytania trzeba odpowiedzieæ negatywnie.

W kolejnym numerze bardziej szczegó³owo przyjrzymy
siê tej czê�ci naszego zdrowia, która dotyczy problemów na-
tury psychicznej.

 Janusz Stanek
Psychoterapeuta, trener PTP

O ZDROWIU S£ÓW KILKA...

Zdrowie

Mo¿na  odej�æ  na  zawsze,  by  stale  byæ  blisko!
(ks.  Jan Twardowski)

Pañstwu Irenie i Janowi Wirwiñskim
serdeczne wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu tragicznej �mierci

syna Micha³a

        sk³adaj¹
cz³onkowie helskiego Oddzia³u

Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego

Podziêkowania
dla ksiê¿y z helskiej parafii,

chóru ko�cielnego,
pocztów sztandarowych,  stra¿aków,  s¹siadów

oraz  wszystkich  uczestnicz¹cych
 w  po¿egnaniu naszego

syna, mê¿a, ojca, brata.

Rodzina Wirwiñskich



25

SPORT

9 marca na Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu
odby³o siê uroczyste zakoñczenie VI Edycji Helskiej Halo-
wej Pi³ki No¿nej

 Wyniki:
1. Oldboys -Polaris
2. Herkules
3. Hydra
4. Gemini
5. CBA Pacyfic
6. Mewa
Najlepszy strzelec: Przemys³aw P³onecki (19 bramek)
Najlepszy bramkarz: S³awomir Jachura
Najwszechstronniejszy pi³karz: Krzysztof Kuczerski.

PK

Zakoñczenie VI Edycji Helskiej Halowej Pi³ki No¿nej

1.  1-3 maja  Majówka, TVN Meteo z Helu, Plener
fotograficzny

2. 1 czerwca  Dzieñ Dziecka
3. 13-15 czerwca VI Festiwal Twórczo�ci Morskiej oraz

Humoru i Satyry Buchta  08
4. 23 czerwca  Noc �wiêtojañska - Sobótka
5. 29 czerwca  �wiêto Miasta
6. 5 lipca Po³awianie Bursztynu
7. 5-27 lipca VII Letni Festiwal Muzyki Kameralnej

w Helu
8. 12 lipca Bieg Prze³ajowy "Grand Prix o puchar

Starosty Puckiego"
9. 20 lipca "Dzieñ otwartych serc"- spotkajmy siê

w Helu
10. 26 lipca  Dzieñ Ryby
11. lipiec/sierpieñ  Teatr Letni

12. 31 lipca - 3 sierpnia   D-DAY HELL
13. 09 sierpnia  Strong Mann
14. 15 sierpnia   �wiêto Wojska Polskiego
15. 17 sierpnia  Dzieñ Kultury Regionalnej
16. 24 sierpnia  Wystawa psów helskich
17. 31 sierpnia  Zakoñczenie wakacji
18. 1 wrze�nia  Rocznica Wybuchu II wojny �wiatowej
19. 2 pa�dziernika Zakoñczenie Obrony Helu, �wiêto

Patrona Szko³y
20. 11 listopada  �wiêto Niepodleg³o�ci
21. 31 grudnia Pokaz sztucznych ogni
22. 1 stycznia Koncert Noworoczny

Promocja Miasta Helu

W kalendarzu imprez mog¹ jeszcze nast¹piæ zmiany.

KALENDARZ  IMPREZ  NA  2008  ROK
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6. marca 2008 r. w Miejskiej Hali Sportowo-Widowisko
wej w Helu rozegrany zosta³ fina³owy turniej o Puchar

Pó³wyspu. Z rozegranego tydzieñ temu w Jastarni turnieju
eliminacyjnego wy³onione zosta³o 6 zespo³ów. Na fina³ Her-
cules stawi³ siê w niepe³nym sk³adzie i zast¹pi³a go rezerwo-
wa, m³oda dru¿yna FC Wiejska. Po rozegraniu wszystkich
spotkañ zdecydowanie najlepsz¹ dru¿yn¹ zosta³a Hydra.
W turnieju trac¹c tylko jedn¹ bramkê (z rzutu karnego), strze-
laj¹c rywalom 12. Hydra jest czo³owym zespo³em helskiej
ligi, obecnie br¹zowym medalist¹ VI edycji tych rozgrywek.

Wyniki Pucharu Pó³wyspu:
gr. A   Dru¿na A Jastarnia - FC Wiejska   5:1
gr. B  Oldboys-Polaris Hel - Ku�nica        0:2
gr. A   Dru¿yna A - Hydra                            1:2
gr. B  Ku�nica - Gemini Hel                      1:3
gr. A   Hydra - FC Wiejska                          4:0
gr. B  Oldboys-Polaris - Gemini                2:2

Tabela:
grupa  A
1. Hydra Hel             2  6  6:1
2. Dru¿yna A             2  3  6:3
3. FC Wiejska           2  0  1:9

grupa B
1. Gemini Hel           2  4  5:3
2. Ku�nica                 2  3  3:3
3. Oldboys-Polaris    2  1  2:4

SPORT

Turniej o Puchar Pó³wyspu

Zespó³ Hydra wyst¹pi³ w sk³adzie: Rados³aw Soko³ow-
ski, Jacek Zagórski, Wies³aw Siêbor, Kamil Wysocki,
Tomasz Lewandowski, Mariusz Lewandowski, Marcin
Urban.

Pó³fina³y:
Hydra-Ku�nica            3:0
Dru¿yna A- Gemini    6:2

Fina³:
Hydra - Dru¿yna A      3:0

Wies³aw Wójcik

Wyniki:
I miejsce - UKS Jastarnia
II m. - Oldboje Hel
III m. - Gimnazjum Hel
IV m. - Nimfy  Helskie

Dodatkowe wyró¿nienia
Najlepszy rozgrywaj¹cy:
Marek Zwara UKS Jastarnia

Najlepszy atakuj¹cy:
Przemys³aw Strze¿ek
Najlepsza rozgrywaj¹ca:
Dominika Kazimierczak
Najlepsza atakuj¹ca:
Anna English
                                       Piotr Kohnke

I Otwarte Mistrzostwa Helu w Pi³ce Siatkowej
W dniu 22.02.2008 r. w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu odby³y siê I Otwarte Mistrzostwa Helu

w Pi³ce Siatkowej
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OSIEMDZIESI¥T  TRZY  LATA  TEMU

Prawie w �rodku miasta mie-
�ci siê "Lwia Jama". Szumny na-
pis wita nas na wstêpie, a zachê-
ceni mi³em obej�ciem wejd¹ tam
z pewno�ci¹ wszyscy obcy.
Wchodzi siê, uchylaj¹c g³owy
przed niskiemi drzwiami, na dó³,
a przeszed³szy d³ugi korytarz na
drug¹ stronê domu, ukazuje siê
mi³y ogród i weranda, a z niej
rozleg³y widok na port i pomo-
sty, W dali na horyzoncie
majacz¹ wzgórza Or³owa i So-
potu.

O piêæ minut drogi z "Lwiej
Jamy" na po³udnie tworz¹ce siê
dopiero letnisko zaczyna przy-
bieraæ na rozmiarach z ka¿dym
rokiem. (�) Wille starsze i kur-
hauz (pensjonat dzisiaj) pozosta-
wa³y dot¹d w rêkach niemiec-
kich. Dopiero na wiosnê r. 1922
zjednoczony zwi¹zek ziemian
polskich  z pod Warszawy za-

kupi³ wszystko wraz z przyle-
g³ym szmatem piasku - i tu kie-
dy� stan¹ wspania³e gmachy
i hotele. Niemcy, opuszczaj¹c
Hel, porozbijali, co mogli, i we-
randa kurhauzu przedstawia³a
jeszcze w lecie r. 1921 istne
rumowisko krzese³ i szk³a.
Gdañszczanie, którzy zwykle

przyje¿d¿aj¹ tu na spacer, by
w pustce i ciszy wypocz¹æ choæ
przez parê godzin, teraz zdumieli
siê t¹ przedsiêbiorczo�ci¹
i energi¹ pracy Polaków, i¿ chê-
ci¹ zaczynaj¹ przybywaæ do Helu
na ca³e wakacje mimo spadku
ich waluty.

oprac. eRKa

* - pisownia oryginalna




