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cz. 153

Ko�ció³ katolicki

Nastêpc¹ ks. Jana Hevelke na pro-
bostwie w Helu zosta³ z pocz¹t-

kiem 1930 roku ks. Hienom Grzenia,
który przeszed³ do historii jako budow-
niczy tutejszej �wi¹tyni. Rzeczywi�cie,
natychmiast po przybyciu przyst¹pi³
on z wielk¹ energi¹ do pracy organiza-
cyjnej, staj¹c na czele Komitetu Budo-
wy Ko�cio³a Katolickiego w Helu.

Kolejnym, najwa¿niejszym zadaniem
- po uzgodnieni lokalizacji budowy - sta³
siê projekt nowej �wi¹tyni. Pomimo
ogromnych ambicji cz³onkowie Komite-
tu zdawali sobie sprawê, ¿e musi byæ to
budowla mo¿liwie tania i realna do wy-
konania, choæ jednocze�nie na tyle oka-
za³a, by pokazaæ helskim ewangelikom
si³ê nowej w tym miejscu wiary. Ograni-
czenia by³y jednak koniecz-
ne, gdy¿ Polska odczuwa³a
w tym okresie bardzo bole-
sne skutki �wiatowego kry-
zysu ekonomicznego. Za-
pewne z rozs¹dku i za na-
mow¹ Kurii Biskupiej na
wykonawcê projektu zosta³
wybrany architekt Stefan
Cibuchowski z Poznania,
który w tym czasie cieszy³
siê ogromnym poparciem
biskupa pelpliñskiego i
masowo realizowa³ swoje
pomys³y architektoniczne
na Pomorzu. Zwa¿ywszy
na fakt, i¿ Komitet bardzo
szybko otrzyma³ szkic projektu, przy-
puszczaæ mo¿na, ¿e nie by³ on przygo-
towywany specjalnie z my�l¹ o helskiej
lokalizacji. Zapewne by³ on jedn¹ z wie-
lu - czêsto bardzo podobnych -  goto-
wych koncepcji architektonicznej tego
autora. Na Pomorzu mo¿emy bardzo
czêsto spotkaæ ko�cio³y budowane
w tym okresie wed³ug projektów Stefana
Cibuchowksiego. W wielu detalach czy
te¿ w ogólnej formie przypominaj¹ one
nieraz helsk¹ �wi¹tyniê. Innym zagad-
nieniem jest pytanie, czy projekt ten spe³-
ni³ oczekiwania wiernych. Wydaje siê,

¿e ich nie zachwyci³ - i nie zachwyca do
dnia dzisiejszego. Razi³a trochê toporn¹
bry³¹ i prostym rozwi¹zaniem archi-
tektonicznym, byæ mo¿e wynikaj¹cym
z modernistycznych zapatrywañ autora.
Znacznie cieplej przyjmowany jest - na
przyk³ad - zbudowany w tym samym
czasie nowy ko�ció³ w Jastarni. Tajem-
nic¹ ówczesnego "poliszynela" by³ fakt,
¿e projekt s¹siedniej �wi¹tyni, wykona-
ny przez m³odego in¿yniera z Bydgosz-
czy, sta³ siê przedmiotem ogromnej kry-
tyki ze strony Cibuchowskiego, który
s³a³ w tej sprawia grzmi¹ce listy do bi-
skupa Okoniewskiego, oskar¿aj¹c auto-
ra o dyletanctwo i brak do�wiadczenia.
M³ody cz³owiek bardzo ciê¿ko prze¿y³
tê krytykê.

Helski projekt jeszcze pod koniec
1930 roku trafi³ do Urzêdu Wojewódz-
twa Pomorskiego w Toruniu. Wydawa³o
siê, ¿e przy poparciu Kurii sprawa
z jego zatwierdzeniem bêdzie prosta.
Jednak w lutym 1931 roku, Naczelnik
Wydzia³u Administracyjnego wys³a³ go
do Dyrekcji Robót Publicznych z pro�b¹
o dodatkowe zaopiniowanie, gdy¿ jego
zdaniem, rysunki te zupe³nie nie odpo-
wiada³y rozporz¹dzeniu Ministra Robót
Publicznych w sprawie sporz¹dzania
i zatwierdzania projektów i powinny byæ
odrzucone. Jednak ze wzglêdu na fakt,

¿e to odrzucenie mog³oby naraziæ helski
Komitet na dodatkowe wydatki, prosi³
on o wydanie szczegó³owych opinii
i odpowied�: czy za³¹czony rysunek,
który zas³uguje na nazwê szkicu, mo¿e
ze wzglêdów architektonicznych s³u¿yæ
za podstawê sporz¹dzenia w³a�ciwego
projektu? Sprawa rzeczywi�cie by³a
chyba powa¿na. Jednak¿e ze wzglêdu
na chêæ pomocy helskim spo³ecznikom,
którzy wiosn¹ tego roku planowali ju¿
rozpoczêcie prac budowlanych, posta-
nowiono rozpatrzyæ j¹ w szczególnym
trybie.

Odpowied� dyrektora Dyrekcji Ro-
bót Publicznych Niekrasza z dnia 5 mar-
ca nie pozostawi³a jednak z³udzeñ. Przy-
s³ane rysunki nie spe³nia³y w wielu punk-

tach wymagañ stawianych
projektowi budowlanemu
i to w szczególno�ci obiek-
tu u¿yteczno�ci publicznej
i musz¹ zostaæ zwrócone
do ponownego przygoto-
wania zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami.

Niezbêdne poprawki
zajê³y in¿ynierowi Cibu-
chowskiemu czas do sierp-
nia 1931 roku. Gdy
wszystko by³o gotowe,
zosta³y one wys³ane do
Dyrekcji Robót Publicz-
nych Urzêdu Wojewódz-
kiego w celu rozpatrzenia.

Nowy projekt, sk³adaj¹cy siê z rysun-
ków w skali  1:200, 8 planów oraz wido-
ku perspektywicznego, zosta³ ostatecz-
nie zaakceptowany. Okaza³o siê jednak,
¿e to nie koniec administracyjnych zma-
gañ Komitetu. Gdy w pa�dzierniku 1931
roku ks. Grzenia zwróci³ siê w jego imie-
niu do Dyrekcji Robót Publicznych
Urzêdu Wojewódzkiego z pro�b¹ o przy-
dzielenie na rzecz tutejszej parafii rzym-
sko-katolickiej wyznaczonego wcze�niej
i uzgodnionego w projekcie zabudowy
kolonii rybackiej w Helu terenu, Mini-
ster Robót Publicznych odpowiedzia³,

KARTY HISTORII

Miejsce wybrane na lokalizacjê nowego ko�cio³a w Helu. 1929 r.
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¿e bêdzie on móg³ byæ
przekazany dopiero po
uzyskaniu zgody Mini-
sterstwa Rolnictwa.
Znowu trzeba by³o od-
roczyæ rozpoczêcie ro-
bót budowalanych.

W tym czasie projekt
helskiej �wi¹tyni zaopi-
niowany zosta³ równie¿
przez Dowódcê Floty
komandora J. Unruga.
Generalnie stwierdzi³
on, ¿e nie stawia prze-
szkód na lokalizacjê
�wi¹tyni we wskaza-
nym miejscu. Prosi³ tylko
o ewentualne przesuniê-
cie jej trochê bardziej w pobli¿e torów
kolejowych. Co do wysoko�ci ko�ciel-
nej wie¿y da³ uwagê, ¿e powinna byæ
ona wy¿sza od istniej¹cego ko�cio³a
ewangelickiego i "stonowana" z terenem.

Ministerstwo Rolnictwa sprawê prze-
kazania gruntu pod helski ko�ció³ prze-
kaza³o Okrêgowemu Urzêdowi Ziem-
skiemu w Grudzi¹dzu, który w celu osta-
tecznego jego wyboru  zwo³a³ na dzieñ
29 kwietnia 1932 roku specjaln¹ konfe-
rencjê w Helu.

KARTY HISTORII

Dziêki staraniom helskiego oddzia
³u Zrzeszenia Kaszubsko-Po-

morskiego i dofinansowaniu udzielone-
mu tej organizacji przez Samorz¹d Mia-
sta wydana zosta³a bardzo ciekawa pu-
blikacja dotycz¹ca dziejów naszego mia-
sta. T³umaczenie kroniki i pamiêtników
ostatniego wójta, a nastêpnie pierwsze-
go so³tysa Helu Martina Strucka s¹ nie
lada gratk¹ dla osób interesuj¹cych siê
przesz³o�ci¹ tej miejscowo�ci. Napisa-
na na prze³omie XIX i XX wieku praca
to nie tylko osobisty pamiêtnik autora,
ale tak¿e jego rzetelna relacja zarówno
z czasów, w których przysz³o mu ¿yæ
i piastowaæ najwa¿niejsz¹ funkcjê samo-
rz¹dow¹, jak i z przesz³o�ci znanej mu
z dokumentów oraz relacji ustnych. Jak
zaznaczy³ sam Struck, mia³ on w swoim
osobistym posiadaniu dwie ksiêgi pro-
toko³ów Rady Miasta z XVII i XVIII w.
oraz korespondencjê kierowan¹ do niej,
a stanowi¹cych podstawê pisanego Helu.

Nowa pozycja dla mi³o�ników historii Helu

By³y one przekazywane kolejnym
wójtom i burmistrzom wraz z pieczê-
ciami miasta. Obszerna czê�æ tej kroniki
to dos³owne cytowanie dawnych doku-

mentów i listów helskich rajców. Czêsto
s¹ to jedyne formy ich zachowania, gdy¿
nie zachowa³y siê one w dostêpnych ar-
chiwach. Kronika sk³ada siê z dwóch
czê�ci: g³ównej opisuj¹cej przyrodê,
dzieje, mieszkañców ich pracê i zwy-
czaje oraz aneksu zawieraj¹cego wybra-
ne dokumenty dostêpne dla autora.

Zapraszaj¹c do lektury (zakupiæ j¹
mo¿na w siedzibie helskiego Oddzia³u
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego),
zwracamy równie¿ uwagê na fakt, ¿e
zgodnie z zamieszczon¹ dedykacj¹,
ksi¹¿ka ta jest jednym z nielicznych ele-
mentów upamiêtnienia - przynajmniej
w symboliczny sposób - dwóch histo-
rycznych rocznic Helu: 630. rocznicy
potwierdzenia nadania lubeckich praw
miejskich (1378 r.) oraz 45. rocznicy
odzyskania praw miejskich (1963 r.).

(M.K.)

Fotografia kaplicy - Cegie³ka na budowê ko�cio³a katolickiego w Helu.

Wziêli w niej udzia³ oprócz cz³onków
Komitetu Budowy Ko�cio³a przedsta-
wiciele Kurii Biskupiej, Dyrekcji Lasów
Pañstwowych, Starostwa Morskiego,
Biura Zabudowy Wybrze¿a, Dyrekcji
Robót Publicznych w Toruniu oraz Do-
wództwa Floty w Gdyni.

W wyniku dokonanego porozumienia
plac pod ko�ció³ zosta³ przekazany pa-
rafii.

Pozwoli³o to na wy-
st¹pienie w dniu 27
wrze�nia 1932 roku,
przez ks. Grzeniê z ofi-
cjalnym wnioskiem do
Urzêdu Policji Budowla-
nej w Wejherowie o
udzielenie pozwolenia na
budowê ko�cio³a katolic-
kiego w Helu. Kierowni-
kiem budowy mia³ byæ
Konstanty Chy³a z Helu.
Pragnienie rozpoczêcia
prac by³o ju¿ tak wiel-
kie, ¿e nie czekaj¹c na
niezbêdne pozwolenia
13 pa�dziernika 1932 r.
helanie przyst¹pili do

prac. Datê tê zapamiêtano, gdy¿ by³ to
dzieñ imienin kapitana portu helskiego
Edwarda Jasiñskiego, jednego z cz³on-
ków Komitetu. Nie uchroni³o to jednak
budowniczych od konsekwencji zwi¹-
zanych z samowolnym rozpoczêciem
robót. Prac jednak ju¿ nie zatrzymano.
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FEDERACJA  ZIELONYCH  GAJA

Komisja Europejska zakaza³a pol-
skim rybakom ukierunkowanych

po³owów dorsza na Ba³tyku wschod-
nim do koñca bie¿¹cego roku, w zwi¹z-
ku z potwierdzeniem przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju wykorzy-
stania tegorocznej polskiej kwoty po³o-
wowej dla dorsza na Ba³tyku wschod-
nim. Komitet protestacyjny rybaków
zdecydowanie sprzeciwi³ siê tej decy-
zji, twierdz¹c, ¿e dane uzyskane z Cen-
trum Monitorowania Rybo³ówstwa
wskazuj¹ na ok. 80% wykorzystanie
kwoty przez polskich rybaków. Jednak
wszystko wskazuje na to, ¿e rozbie¿-
no�ci te bior¹ siê z europejskich szacun-
ków zwi¹zanych z po³owami nielegal-
nymi, których skala na Morzu Ba³tyc-
kim wci¹¿ jest niebezpiecznie wysoka
(szacunki mówi¹ wci¹¿ nawet o skali
45%).

Wskutek nielegalnych praktyk rybac-
kich, Polska gospodarka rybna znalaz³a
siê w powa¿nym kryzysie. Rybacy, któ-
rzy nie wykorzystali w pe³ni swoich li-
mitów po³owowych, mog¹ siê czuæ
okradniêci przez k³usowników, noto-
rycznie po³awiaj¹cych dorsza ponad
okre�lony limit. Niestety, zbiorowa od-
powiedzialno�æ dotyka równie¿ uczci-
wych. Po³owy nielegalne, nieraportowa-
ne i nieuregulowane (IUU) to jeden
z najwiêkszych problemów zarówno
�wiatowego jak i ba³tyckiego rybo³ów-
stwa. Wp³ywaj¹ one niezwykle nega-
tywnie na stan zasobów rybackich, któ-
rych prze³awianie powoduje znaczne
straty w ekosystemach morskich oraz
gospodarce rybnej. Po³owy te s¹ �ró-
d³em konfliktów i sporów, których
�wiadkiem jeste�my obecnie na Morzu
Ba³tyckim. Nielegalne praktyki w rybo-
³ówstwie uniemo¿liwiaj¹ stabilny roz-
wój populacji dorsza ba³tyckiego
w wyniku po³owu zbyt wielu osobni-
ków niedojrza³ych p³ciowo, niezdolnych
do rozrodu, a chronionych prawem.
Po³owy IUU s¹ nastawione na maksy-
malny zysk, naruszaj¹ prawo oraz zasa-
dy zrównowa¿onego rybo³ówstwa.

Wspólna Polityka Rybacka, pomimo
sporych osi¹gniêæ na polu zrównowa-

Federacja Zielonych GAJA
a zrównowa¿one rybo³ówstwo

¿onego rybo³ówstwa, jest obecnie zbyt
s³aba i wymaga zdecydowanej reformy
by zdecydowanie przeciwstawiæ siê
po³owom niezgodnym z prawem. Dla-
tego te¿ Federacja Zielonych GAJA opo-
wiada siê za dzia³aniami zmierzaj¹cymi
do uzdrowienia sytuacji w europejskim
rybo³ówstwie. FZ GAJA popiera zrów-
nowa¿one praktyki po³owowe, wpro-
wadzenie racjonalnych rozwi¹zañ w sys-
temie certyfikacji i dystrybucji produk-
tów rybnych oraz skuteczne kontrole
z zakresu rybo³ówstwa. FZ GAJA
wspiera tak¿e postawy uczciwych
rybaków, pokrzywdzonych zw³aszcza
w wyniku nielegalnej dzia³alno�ci czê�ci
swojego �rodowiska, a tak¿e w wyniku
nieudolno�ci administracji rybackiej
w skutecznym rozwi¹zaniu wielu pro-
blemów polskiego i europejskiego
rybo³ówstwa.

Federacja Zielonych GAJA uwa¿a, ¿e
obecnie stosowany system kontroli po-
³owów ba³tyckich oraz dystrybucji ryb
jest nieszczelny i nieskuteczny. Po³owy
nielegalne, nieraportowane i nieuregulo-
wane (IUU) na Morzu Ba³tyckim s¹ co-
raz gro�niejsze, a �wiadomo�æ konsu-
mentów na temat problemów rybo³ów-
stwa i "szarej strefy" wci¹¿ s³aba.
W zwi¹zku z tym, na pocz¹tku roku
2008 Federacja Zielonych GAJA rozpo-
czê³a projekt: "Monitoring polskiego
systemu kontroli po³owów na Morzu
Ba³tyckim". W ramach podjêtych dzia-
³añ uzyskano informacje od polskich in-
stytucji odpowiedzialnych za kontrole
po³owów ryb na Ba³tyku. Zebrano dane
i materia³y, które wkrótce pos³u¿¹ do
opracowania raportu koñcowego doty-
cz¹cego funkcjonowania obecnego sys-
temu kontroli, jego mocnych i s³abych
punktów, wad i zalet, efektywno�ci oraz
skuteczno�ci.

G³ówne cele projektu:
-monitoring s³u¿b odpowiedzialnych

za kontrole polskich po³owów na Ba³-
tyku i dystrybucji ryb na rynku ryb-
nym,

-wskazanie istotnych s³abych punk-
tów istniej¹cej kontroli rybackiej

-reorientacja dzia³añ administracji
rybackiej, zmierzaj¹ca do niezw³oczne-
go wdro¿enia skutecznych dzia³añ kon-
trolnych,

-budowanie publicznego sprzeciwu
wobec nielegalnym, nieraportowanym
i nieuregulowanym po³owom (IUU) na
Morzu Ba³tyckim,

-podnoszenie poziomu wiedzy w za-
kresie zrównowa¿onego rybo³ówstwa,

W ramach projektu Federacja Zielo-
nych GAJA stworzy³a te¿ wystawê
dotycz¹c¹ rybo³ówstwa na Morzu
Ba³tyckim. Znalaz³y siê w niej infor-
macje o gospodarowaniu zasobami ryb-
nymi, problemie nielegalnych praktyk
rybackich, po³owach dorsza oraz o bio-
ró¿norodno�ci i stanie Ba³tyku. Wysta-
wa odwiedzi³a ponad 20 miejscowo�ci
na polskim wybrze¿u, docieraj¹c do
spo³eczno�ci lokalnych w urzêdach
miast i gmin, muzeach, szko³ach i na pla-
cach. Podczas wakacji wystawa odby³a
tygodniow¹ podró¿ po najpopularniej-
szych miejscowo�ciach turystycznych
- od Miêdzyzdrojów po Mrze¿yno,
docieraj¹c do znacznej ilo�ci osób z g³êbi
kraju, wypoczywaj¹cych nad morzem.
Wystawie towarzyszy³ zespó³ wolon-
tariuszy, rozdaj¹cych ulotki i gad¿ety
zwi¹zane z jej tematyk¹.

Poprzez edukacjê FZ GAJA przed-
stawia trudne zagadnienia zwi¹zane
z rybo³ówstwem w Polsce, zachêca te¿
do przeciwstawiania siê destrukcyjnym
po³owom niezgodnym z prawem oraz
"szarej strefie" istniej¹cej w gospodarce
rybnej. FZ GAJA publikuje artyku³y
o tematyce rybackiej w prasie lokalnej
na polskim wybrze¿u. Aktualne wiado-
mo�ci rybackie s¹ umieszczane stronach
internetowych www.gajanet.pl .

W celu promocji i wzmocnienia dzia-
³añ na rzecz zrównowa¿onego rybo³ów-
stwa na ca³ym Morzu Ba³tyckim,
FZ GAJA wspó³pracuje te¿ z innymi
zagranicznymi organizacjami pozarz¹-
dowymi.

R. Brzeziñski
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WNIOSKI, LISTY, OPINIE

Hel 29.10.2008 r.

Szanowny Pan
mgr Jaros³aw Pa³kowski
Burmistrz Helu
za po�rednictwem Rady Miasta Helu

Wniosek
o podjêcie czynno�ci

Zwracam siê do Wysokiej Rady oraz Pana Burmistrza
z uprzejm¹ pro�b¹ o podjêcie czynno�ci, tj. nawi¹zanie wspó³-
pracy w zakresie budowy naziemnej stacji paliw p³ynnych
w porcie rybackim Hel przez spó³kê Joint Venture - Polski
Koncern Naftowy Orlen S.A.

Uzasadnienie
Spó³ka Joint Venture - Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.

z siedzib¹ w P³ocku ul. Chemików 7 naby³a nieruchomo�æ
gruntow¹, zabudowan¹ (stawa nawigacyjna) oznaczon¹
w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 180 obrêb ewidencyjny
Hel, po³o¿on¹ na obszarze morskiego portu rybackiego Hel,
w celu wybudowania naziemnej stacji paliw. Projektowana
stacja paliw mia³a obs³ugiwaæ pojazdy ko³owe oraz wszystkie
jednostki p³ywaj¹ce.

Pomimo starañ koncernu do budowy, niestety, nie dosz³o.
Inwestycja nie zosta³a rozpoczêta.

Wed³ug mojej wiedzy, przyczyn¹ tego zaniechania inwe-
stycyjnego by³o nepotyczne i obcesowe potraktowanie przez
pana burmistrza W¹do³owskiego, ma³¿eñstwa S. - w³a�cicieli
nieruchomo�ci po³o¿onej obok, przy wje�dzie do portu ry-
backiego. Odmówiono im praw strony postêpowania admini-
stracyjnego w drodze decyzji. Od decyzji tej ma³¿eñstwo S.
odwo³a³o siê do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
w Gdañsku. SKO w Gdañsku decyzjê administracyjn¹ burmi-
strza Helu uchyli³o ma³¿eñstwo S. naby³o prawa strony
w postêpowaniu administracyjnym. Dla wszystkich by³o
jasne, ¿e racjê nale¿a³o przyznaæ ma³¿eñstwu S.

Gdyby potraktowano ma³¿eñstwo S. normalnie, czyli jako
partnera, który traktuje swoj¹ nieruchomo�æ jako zabezpie-
czenie na staro�æ i dorobek ¿ycia, dosz³oby do wykupu i pro-
blem tej inwestycji by³by ju¿ dawno za³atwiony pozytywnie,
natomiast stacja paliw kreowa³aby dodatkowe przychody na
rzecz gminy Hel.

Ma³¿eñstwo S. mia³o siê dowiedzieæ, kto w Helu rz¹dzi.
Dowiedzieli siê, lecz stacji paliw nie ma w Helu do dzi�.
W interesie naszej gminy jest pilny powrót do negocjacji

i zachêcenie potencjalnego negocjatora (PKN Orlen)do budo-
wy stacji paliw, która stanie siê równie¿ �ród³em przychodów
dla gminy Hel. Powstan¹ przychody, ale równie¿ i miejsca
pracy.

Obecnie nieruchomo�ci¹ zarz¹dza w ramach PKN Orlen -
dzia³ Nieruchomo�ci w Warszawie ul. Pankiewicza 4 (00-950
Warszawa).

Bardzo ceniê Pana Burmistrza Pa³kowskiego za kreowanie
kompromisu i rozwagê, i st¹d proszê wysok¹ Radê oraz Pana
Burmistrza o pilne podjêcie czynno�ci w tej sprawie. Chcia³-
bym równie¿ zadedykowaæ tak¹ my�l: "Nawet d³ugi marsz
zaczyna siê od pierwszego kroku".

Z wyrazami szacunku
Andrzej Buliñski

Suplement:
Od starszej pani, mieszkanki Helu us³ysza³em tak¹ oto

opiniê o obecnym Helu.
"Wie pan, mieli�my w Helu zbudowaæ socjalizm z ludzk¹

twarz¹. Niestety, nie uda³o siê. Zbudowali�my za to kapita-
lizm z go³¹ d..¹".

Opiniê przytaczam w ca³o�ci, aby podkre�liæ dalekowzrocz-
no�æ tej opinii i jej g³êboki sens.

Andrzej Buliñski

Federacja Zielonych Gaja ze Szczecina wznowi³a projekt
"Sekretariat Rybacki" w pa�dzierniku 2007 r. Jej celem jest
promowanie idei zrównowa¿onych po³owów oraz dzia³añ
usprawniaj¹cych funkcjonowanie rybo³ówstwa na Morzu
Ba³tyckim.

Federacja Zielonych Gaja
Koordynator Projektu "Sekretariat Rybacki"
Rados³aw Brzeziñski

Projekt "Sekretariat Rybacki" jest realizowany dziêki pieni¹dzom Unii
Europejskiej uzyskanym za po�rednictwem Fundacji Fundusz Wspó³pracy.

ul. 5 lipca 45, 70-374 Szczecin; tel.: 091 489 42 33; tel. kom.:+48 504 855 716; e-mail: radekb@gajanet.pl; www.gajanet.pl/-
Sekretariat-Rybacki-�
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Z ambicj¹ tworzymy nowy wizerunek Miejskiej Biblio
teki Publicznej. Czas obaliæ mity o tym, ¿e Biblioteka

to tylko ksi¹¿ki. Nic bardziej mylnego! Patrz¹c na helsk¹ pla-
cówkê mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to nie tylko "kolejna" insty-
tucja kultury w mie�cie, ale pierwsza o tak szeroko zakrojonej
dzia³alno�ci. W zwi¹zku z tym stoj¹ przed nami nowe wy-
zwania, które maj¹ wp³yw na rolê Biblioteki w naszym �rodo-
wisku oraz kszta³tuj¹ jej nowe oblicze i zadania. Poni¿ej przed-
stawiê Pañstwu krótk¹ charakterystykê naszej obecnej dzia-
³alno�ci, jak równie¿ propozycje, jakie przygotowa³y�my dla
mieszkañców naszego miasta i postaram siê zachêciæ Pañstwa
do skorzystania z nich.

Niew¹tpliwym atutem Biblioteki jest jej lokalizacja w s¹-
siedztwie placówki edukacyjnej, niedaleko ko�cio³a oraz tu¿
obok najwiêkszego w mie�cie punktu handlowego. Niezwy-
k³y klimat tworzy ponadto �wiadomo�æ, ¿e w budynku,
w którym mie�ci siê Biblioteka, mia³ swoj¹ siedzibê od 1937
roku W³odzimierz Steyer, dowódca Rejonu Umocnionego Hel.
Historia splata siê tu z coraz to nowszym wyposa¿eniem
technicznym. Jeste�my wiêc w miejscu, z którego mo¿na zro-
biæ kolejny krok do przodu.

Rok 2008 by³ dla nas rokiem bardzo nerwowym, ale przede
wszystkim bardzo udanym. Adaptacja poddasza przynios³a
nieoczekiwane komplikacje, które spowodowa³y przesuniê-
cie terminu zakoñczenia ca³ego przedsiêwziêcia. Zalane zosta-
³y wszystkie pomieszczenia biblioteczne -  �ciany, sufity,
drzwi, wyk³adziny i parkiety, które uleg³y trwa³emu znisz-
czeniu. Niezbêdne okaza³o siê zbicie zamokniêtych tynków,
zabezpieczenie �cian �rodkami grzybobójczymi, wymiana za-
mokniêtej instalacji elektrycznej, odmalowanie pomieszczeñ
niezbêdnych do prawid³owego funkcjonowania Biblioteki oraz
wykonanie innych prac remontowych. Ale bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e to my by³y�my inicjatorkami tej modernizacji, z pe³n¹
�wiadomo�ci¹ i odpowiedzialno�ci¹ przyjê³y�my na siebie te
trudne zadania.

G³ówna dzia³alno�æ jest oczywi�cie  zwi¹zana z gromadze-
niem, opracowaniem i wypo¿yczaniem zbiorów bibliotecz-
nych. Na bie¿¹co kupujemy prasê dostosowan¹ do gustów
i potrzeb naszych czytelników. W 2008 roku w Bibliotece
przyby³o 634 ksi¹¿ki na kwotê 15.367,18 z³, w tym 4057 z³
z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach Narodowego Programu Promocja czytelnic-
twa, Priorytet I: Rozwój ksiêgozbiorów bibliotek. Najwiêcej
zakupiono literatury popularnonaukowej, nastêpnie literatu-
ry piêknej dla dzieci i m³odzie¿y, 31,70% zakupów stanowi³a
literatura piêkna dla doros³ych. �rodki samorz¹dowe przezna-
czone na zakup ksi¹¿ek by³y ponad dwukrotnie wy¿sze w
stosunku do roku poprzedzaj¹cego, co oznacza oko³o 37%
wzrost. W grudniu otrzyma³y�my w darze od Burmistrza
Miasta piêæ egzemplarzy "Kronik Helu: ludzie, ¿ycie, oby-
czaje 1874-1890 1905-1910" autorstwa Martina Strucka
w przek³adzie Agaty Zasêpy, które jeszcze w tym roku
bêdzie mo¿na wypo¿yczyæ. Ksi¹¿kê do druku przygotowa³
Dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej Miros³aw Kuklik, który we
wstêpie podaje, ¿e "warto�æ kroniki Strucka wynika (�)
z faktu, ¿e nie jest to tylko osobisty pamiêtnik autora, ale
rzetelna relacja zarówno z czasów, w których przysz³o mu
piastowaæ najwa¿niejsz¹ funkcjê samorz¹dow¹ w Helu, jak
i z przesz³o�ci odnotowanej na podstawie dokumentów oraz
relacji ustnych". Zachêcam do siêgniêcia po tê niew¹tpliwie
cenn¹ pozycjê, dotycz¹c¹ historii naszego miasta.

ROZTAÑCZONA  ROZ�PIEWANA   BIBLIOTEKA
Miejska Biblioteka Publiczna wydatkuje �rodki na zakup

nowo�ci bibliotecznych kieruj¹c siê w pierwszej kolejno�ci
zapotrzebowaniem �rodowiska lokalnego oraz profilem u¿yt-
kowników. Pracownicy Biblioteki dysponuj¹ dobr¹ wiedz¹
rynku wydawniczego, a gromadzenie zbiorów jest starannie
przemy�lane pod wzglêdem jako�ciowym i ilo�ciowym. Sta-
ramy siê nie ulegaæ tzw. "modom czytelniczym" powoduj¹-
cym w nastêpnych latach zaleganie na pó³kach nieczytanych
ksi¹¿ek. Chêtnie korzystamy z podpowiedzi naszych czytel-
ników, przyjmuj¹c zamówienia na konkretne tytu³y, które
mo¿na zg³aszaæ na adres mailowy mbp-hel@wp.pl .

Ale nasza praca to ju¿ nie tylko wypo¿yczanie ksi¹¿ek.
Chcemy, aby nasi czytelnicy mogli w Bibliotece dobrze siê
bawiæ, spotykaæ ciekawych ludzi, zaraziæ pasj¹, zdobyæ na-
grodê w konkursie. Jako  instytucja upowszechniania kultury,
poza dzia³alno�ci¹ �ci�le zwi¹zan¹ z gromadzeniem, opraco-
waniem i udostêpnianiem materia³ów bibliotecznych, od pa�-
dziernika organizujemy równie¿ zajêcia kulturalno-edukacyj-
ne. Rozpoczêcie takich zadañ by³o uzale¿nione od warunków
lokalowych oraz �rodków finansowych. Dziêki poparciu ze
strony w³adz miasta nasze plany s¹ realizowane.

We wrze�niu oraz w listopadzie zaprosi³y�my do Bibliote-
ki ludzi pióra. Go�cili u nas m.in. Barbara Gawryluk, Roksana
Jêdrzejewska-Wróbel oraz Pawe³ Berêsewicz, autorzy ksi¹-
¿ek dla dzieci. Spotkania z pisarzami, które cieszy³y siê du-
¿ym powodzeniem i frekwencj¹, by³y pe³ne ciep³a i humoru.
Aktywnie w³¹czamy siê w organizowanie zajêæ pozaszkol-
nych. Ka¿de dziecko mo¿e mi³o i bezpiecznie spêdziæ czas,
bior¹c udzia³ m.in. w zajêciach muzyczno-wokalnych prowa-
dzonych przez pana Krzysztofa Kamiñskiego, znanego wiêk-
szo�ci z helskiej szko³y. Dzia³ania te skierowane s¹ nie tylko
na odkrywanie talentów muzycznych, ale przede wszystkim
na umuzykalnienie tych wszystkich, którym �piewanie spra-
wia ogromn¹ rado�æ i zadowolenie. Muzyka niew¹tpliwie
pozwala na bezpieczne wyra¿anie uczuæ, wp³ywa na wzrost
poczucia w³asnej warto�ci i pewno�ci siebie, na ³atwo�æ na-
wi¹zywania kontaktów z innymi oraz na rozbudzenie kre-
atywnej postawy do ¿ycia. Dziêki du¿emu do�wiadczeniu
i osobistemu zaanga¿owaniu pana Krzysztofa s¹ ju¿ widocz-
ne sukcesy. Uczennice naszego gimnazjum - Sandra Pe³echaty,
Dominika Tabor oraz Jolanta Biernacka, przygotowuj¹ce siê
pod kierunkiem pana Kamiñskiego, zajê³y pierwsze miejsce
na "Przegl¹dzie pie�ni patriotycznej" w Pucku.

Zachêcam równie¿ do uczestnictwa w warsztatach z tañca
towarzyskiego, które prowadzone s¹ pod kierunkiem wykwa-
lifikowanego instruktora, pana Daniela Choiñskiego. W zajê-
ciach tanecznych udzia³ mo¿e braæ ka¿dy, bez wzglêdu na
wiek i stopieñ sprawno�ci. Taniec daje rado�æ dla ducha, po-
czucie swobody, niezale¿no�ci. Je�li cz³owiek "zarazi siê" tañ-
cem, to codzienno�æ staje siê piêkniejsza, ³atwiej znosimy
wszelkie trudy, z ufno�ci¹ oczekujemy nastêpnego dnia. To
tak¿e wszechstronnie rozwijaj¹ca gimnastyka ca³ego cia³a.
Usprawnia pracê serca, rozlu�nia krêgos³up, sprawia, ¿e syl-
wetka staje siê lekka i sprê¿ysta. Ostatnio, dziêki mediom,
obserwujemy zwiêkszone zainteresowanie nauk¹ tañca. A na
ni¹ nigdy nie jest za pó�ni, tym bardziej, ¿e tutaj nie obowi¹-
zuj¹ ¿adne bariery wiekowe. W okresie jesienno-zimowym,
kiedy dni s¹ krótkie i brakuje nam s³oñca, a z nim energii
i rado�ci, taniec to dobra droga do zdrowia przez zmys³owy
ruch i zabawê. Tañcz¹c, osi¹gamy stan relaksu i odprê¿enia,
zwiêkszamy poziom endorfin - hormonów szczê�cia.
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Cia³o nigdy nie k³amie, zawsze wyra¿a swoje emocje, za�
muzyka pozwala te emocje poruszyæ.

Mi³o mi równie¿ zaprosiæ wszystkich mieszkañców Helu
do organizowanego przez Bibliotekê I Konkurs Kolêd i Pasto-
ra³ek "Helska Pastora³ka", którym mog¹ wzi¹æ udzia³ dzieci,
m³odzie¿, doro�li, soli�ci i zespo³y. Przes³uchania uczestni-
ków konkursu odbêd¹ siê w Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Komandorskiej 2 dnia 5 stycznia 2009 roku. Karty
zg³oszeniowe nale¿y wype³niæ i z³o¿yæ do MBP do 31 grud-
nia 2008 roku. Wy³onieni laureaci zaprezentuj¹ siê podczas
koncertu 6 stycznia 2009 roku, w helskim ko�ciele. Dodatko-
we informacje mo¿na uzyskaæ w MBP w Helu, pod nr telefo-
nu 058 6750967 oraz na stronie www.hel-miasto.pl .

Na koniec 2008 roku pragnê podziêkowaæ wszystkim czy-
telnikom i u¿ytkownikom Biblioteki oraz mieszkañcom mia-
sta za przychylno�æ i udzia³ w rozwoju naszej placówki.

A z okazji nadchodz¹cych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
wraz z wszystkimi Pracownikami MBP z³o¿yæ Pañstwu
najserdeczniejsze ¿yczenia. Niech nadchodz¹ce �wiêta
bêd¹ niezapomnianym czasem spêdzonym bez po�piechu,
trosk i zmartwieñ. Aby odby³y siê w spokoju, rado�ci, w�ród
rodziny i przyjació³.

Wraz z nadchodz¹cym Nowym Rokiem, dziêkuj¹c za
zaufanie i wspó³pracê, ¿yczê du¿o zdrowia i szczê�cia.
Niech nie opuszcza Pañstwa pomy�lno�æ i spe³ni¹ siê te
najskrytsze marzenia.

Dyrektor MBP w Helu
Gra¿yna Rotta

Pawe³ Berêsewicz na spotkaniu z czytelnikami.

Warsztaty tañca towarzyskiego.

1 listopada 2008 r. Pan Pawe³ Ustarbowski ukoñczy³
90 lat.

Najlepsze ¿yczenia, zdrowia, pogody ducha i rado�ci
z nadchodz¹cych dni z³o¿yli dostojnemu Jubilatowi
pracownicy Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Helu wraz z burmistrzem Helu.

90. URODZINY
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PARTNERSTWO

Dnia 05.10.08 grupa m³odzie¿y licealnej z Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Helu wylecia³a z lotni-

ska Lecha Wa³êsy do Frankfurtu Hahn. Czekali tam na nas
z polsk¹ flag¹ i szczerymi u�miechami nasi niemieccy kole-
dzy. Oko³o pierwszej w nocy znale�li�my siê w Hermeskeil
i po spo¿yciu  ciep³ego posi³ku, udali�my siê do pokoi
w schronisku m³odzie¿owym.

Wizyta w Hermeskeil
Pocz¹tek naszej wspólnej znajomo�ci polega³ przede wszyst-

kim na "badaniu"  i przygl¹daniu siê otoczeniu i swoim rówie-
�nikom zza zachodniej granicy. Jednak¿e z up³ywem kolej-
nych dni zawi¹zywa³y siê bli¿sze znajomo�ci, mo¿na by na-
wet zaryzykowaæ twierdzenie - przyja�nie.

Mieli�my bardzo napiêty program, dziêki czemu nie by³o
czasu na nudê i rutynê. Spotkali�my siê w miejskim ratuszu
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z pani¹ burmistrz Ilon¹ König i panem burmistrzem Micha-
elem Hulpes, brali�my czynny udzia³ w prezentacjach multi-
medialnych dotycz¹cych kultury Polski i Niemiec. Odwiedzi-
li�my miejsce szczególnej pamiêci - Obóz Koncentracyjny
Hinzert. Zwiedzili�my Trier a w nim katedrê, bazylikê, Parta
Nigra (Czarn¹ Bramê). Przeje¿d¿ali�my przez europejsk¹ czê�æ
Luxemburga (Budynek Unii Europejskiej). Zwiedzali�my sta-
re miasto, katakumby i ko�ció³ Notre Dame. Bawili�my siê na
miejscowym festynie w Reinsfeld, wêdrowali�my przez pola
i las do Muzeum Samolotów w Abtei, zwiedzali�my park
zwierz¹t w Forellenhof, gdzie widzieli�my mnóstwo kaczek,
�wiñ, kóz, jeleni. Bardzo ciekawym prze¿yciem by³ nocleg na
zamku Veldenz, gdzie wspólnie przygotowali�my pos³ania,
szykowali�my kolacjê i �niadanie oraz podzieleni na dwie dru-
¿yny - rywalizowali�my w zawodach rodem ze �redniowie-
cza z Richardem von Kimbelsteinem. Byli�my równie¿ na
farmie Eichhof Reinsfeld, gdzie mogli�my "od kuchni" przyj-
rzeæ siê pracy w gospodarstwie przy obrz¹dku krów i �wiñ
oraz podczas karmienia zwierz¹t i dojenia. Na zakoñczenie
degustowali�my tamtejsze wyroby miêsne. W�ród wielu przed-
siêwziêæ nale¿y wymieniæ wyjazd do Parku Wiatraków, pod-
czas którego zapoznano nas z budow¹ wiatraka i jego funkcj¹.
Brali�my udzia³ w ekstremalnym wyczynie, a mianowicie
wspinali�my siê po drzewach niczym wspó³cze�ni Tarzani,
niektórzy z nas przezwyciê¿yli swój strach. Praktycznie co
wieczór wspólnie spotykali�my siê przy grillu i tam rozma-
wiali�my, �miali�my siê, s³uchali�my muzyki.

15.10.08 o godzinie 19.30 wylecieli�my z powrotem do
Polski. Z perspektywy czasu uwa¿amy, ¿e by³ to bardzo
pouczaj¹cy pobyt, motywuj¹cy nas wszystkich do dzia³ania
na rzecz globalizacji spo³eczeñstw i kultur, wzajemnego po-
znawania ró¿nych sposobów widzenia �wiata oraz szerzenia,
zw³aszcza w�ród m³odzie¿y, takich warto�ci jak: tolerancja,
szacunek dla przesz³o�ci - historii, zdrowa rywalizacja oparta
przede wszystkim na wspólnej zabawie.

Opiekunowie grupy polskiej;

Anita Rzeczkowska i Norbert Górski

Cz³onkowie helskiego Ko³a PZW aktywnie uczestnicz¹
w zawodach wêdkarskich organizowanych na terenie

naszego Okrêgu.
W zawodach, które

odby³y sie 8 listopada
na terenie portu wojen-
nego w Helu uczestni-
czy³o 5 zespo³ów re-
prezentuj¹cych ko³a:
Gdynia Miasto,
Gdañsk Portowa,
Gdañsk Wis³a, Wejhe-
rowo i Hel. Zawody te
rozgrywane o Puchar
Kmdr. Jana Cepiñskie-
go wygrali nasi zawod-
nicy.

Za po�rednictwem
redakcji �HB� sk³adaj¹
oni serdeczne podziê-
kowania dowództwu
Punktu Bazowania
Hel za umozliwienie
przeprowadzenia za-
wodów na terenie
portu oraz wsparcie
i ¿yczliwo�æ dla dzia-
³alno�ci ko³a.

W.W.

Puchar w zawodach
WOJEWÓDZKI  ZESPÓ£ SZKÓ£ POLICEALNYCH
IM. ZDZIS£AWA KIETURAKISA W WEJHEROWIE

SZKO£A BEZP£ATNA!!!
OG£ASZA NABÓR ZIMOWY

ZAJÊCIA OD 16 LUTEGO 2009 R.

KSZTA£CI W ZAWODACH:
TRYB DZIENNY

- TECHNIK MASA¯YSTA  - 2 LATA NAUKI

- TERAPEUTA ZAJÊCIOWY - 2 LATA NAUKI

- OPIEKUN MEDYCZNY - 1 ROK   NAUKI

TRYB ZAOCZNY
- ASYSTENT OSOBY NIEPE£NOSPRAWNEJ - 1 ROK

- OPIEKUN MEDYCZNY - 1 ROK

- OPIEKUNKA �RODOWISKOWA - 1 ROK

- OPIEKUN W DOMU POMOCY SPO£ECZNEJ - 2 LATA

ADRES  SZKO£Y:
UL. KALWARYJSKA 3, 84-200 WEJHEROWO

TEL./FAX: 058/672-25-44; TEL.: 058/672-41-72

e-mail: wzspsekretariat@gmail.com
www.medyk.tkchopin.pl
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W Miejskiej Hali Sportowo -Widowiskowej w Helu odbywa siê VII Edycja Hel-
skiej Ligi Tenisa Sto³owego,  przez ca³y czas a¿ do maja mo¿na spróbowaæ swoich si³
w tej dyscyplinie.

Rozgrywki odbywaj¹ siê w ka¿d¹ niedziele od 12.00 do 14.00, za ka¿dy wygrany
mecz otrzymuje siê punkt i s¹ te¿ punkty za udzia³. Pod koniec maja punkty bêd¹
sumowane i wy³oni siê zwyciêzca.

7 grudnia odby³ kolejny turniej.

Wyniki:
Kategoria OPEN:
1. Grzegorz Dusza
2. Ryszard Brzezinski
3. Miros³aw Bruhn
4. Wojciech Cygan
5. Grzegorz Rudecki
6.  Artur Juziuk

Kategoria M³odzie¿owa:
1. Krystian Koz³owski 55 pkt.
2. Rafa³ Panek              35 pkt.
3. Adrian Banaszek      22 pkt.

Aktualne wyniki Ligi kategorii OPEN:
1. Miros³aw Bruhn
2. Grzegorz Dusza
3. Grzegorz Rudecki

Instruktorem Tenisa Sto³owego i organizatorem rozgrywek ligowych jest
S³awomir Franczak mi³o�nik sportów tenisowych.

Wszystkich chêtnych do udzia³u w Lidze serdecznie zapraszamy!!!!

W Miejskiej Hali Sportowo -Wi-
dowiskowej w Helu odbywa siê

VII Edycja Helskiej Ligi Tenisa Ziemne-
go,  przez ca³y czas a¿ do maja mo¿na
spróbowaæ swoich si³ w tej dyscyplinie.

Rozgrywki odbywaj¹ siê w ka¿d¹ nie-
dzielê od 14.00 do 18.00, za ka¿dy wy-
grany mecz otrzymuje siê punkt i  s¹ te¿
punkty za udzia³. Pod koniec maja punkty
bêd¹ sumowane i wy³oni siê zwyciêzca.

07.12.2008 odby³ siê III turniej w ra-
mach Ligi Seniorów.  Wyniki:

1. Piotr Kohnke
2. W³adys³aw ¯aczek  ze Strzelna
3. Mateusz Zab³ocki
4. Stanis³aw Zab³ocki
5. Mateusz Soldatke

SPORT

VII  Edycja Helskiej Ligi Tenisa Ziemnego

W³adys³aw ̄ aczek w czasie gry.

6. Andrzej Koz³owski
7. Agnieszka Zab³ocka
Aktualne wyniki Ligi Seniorów po

trzech turniejach:
1. Mateusz Zab³ocki       14 pkt.
2. Piotr Kohnke               13 pkt.
3. W³adys³aw ¯aczek       7 pkt.
4. Stanis³aw Zab³ocki       7 pkt.
5. Agnieszka Zab³ocka      5 pkt.
6. Mateusz Soldatke         3 pkt
7. Andrzej Koz³owski       2 pkt.
8. Dominika Derybowska 2 pkt.

 Instruktorem Tenisa Ziemnego i or-
ganizatorem rozgrywek ligowych jest
S³awomir Franczak.

PK

VII Edycja Helskiej
Ligi  Tenisa  Sto³owego

Kontakt: 6751 321 - Miejska Hala
Sportowo -Widowiskowa w Helu

Grzegorz Dusza w meczu z Grzegorzem Hyjkiem.
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PRZYRODA - EKOLOGIA

W ramach projektu B³êkitna Wio-
ska realizowanego przez Stacjê

Morsk¹ IO UG w Helu na terenie Parku
Wydmowego umie�cili�my tablice edu-
kacyjno-informacyjne.

Zawieraj¹ one zdjêcia i krótkie opisy
dziesiêciu kluczowych dla tego terenu
gatunków ro�lin. Dzi� prezentujemy
miko³ajka nadmorskiego.

Miko³ajek nadmorski (Eryngium
maritimum)

Gatunek z rodziny selerowatych
(Apiaceae).

PRZYRODNICZE SKARBY

WYDMOWEGO SIEDLISKA

Partnerami w realizacji projektu s¹:
Rada i Urz¹d Miasta Hel, Urz¹d Morski w Gdyni, Nadmorski Park Krajobrazowy,
Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu" oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddzia³ w Helu.

Zasiedla g³ównie wydmy przednie
i bia³e, ale ro�nie równie¿ na bardziej usta-
bilizowanych wydmach szarych. Jego
zasiêg obejmuje wybrze¿a Europy, Azji
Mniejszej i Afryki Pó³nocnej z centrum
w basenie Morza �ródziemnego.

W rejonie Morza Ba³tyckiego mo¿na
go spotkaæ u wybrze¿y Polski, Rosji,
Litwy, £otwy, Estonii oraz na po³udnio-
wych brzegach Szwecji i Norwegii.

Miko³ajek jest ro�lin¹ ¿yj¹c¹ w bar-
dzo trudnych warunkach, wystawion¹
na dzia³anie suszy i wiatru. Wykszta³ci³
on jednak liczne przystosowania do ta-
kich surowych warunków ¿ycia. Dora-
sta do 30 - 50 cm wysoko�ci. Tworzy
pod powierzchni¹ gleby k³¹cze, które
mo¿e osi¹gaæ d³ugo�æ nawet do 4 me-
trów. Li�cie s¹ sztywne, twarde, pona-
cinane, kolczaste pokryte nalotem wo-
sku, który zapobiega nadmiernej utracie
wody. Na szczycie ³odygi wyrasta g³ów-
kowaty kwiatostan, z³o¿ony z licznych
niebieskawych kwiatów o 5 p³atkach,
które s¹ wyd³u¿one i na szczycie wy-
ciête. U jego podstawy widoczne s¹
kolczaste, masywne 3 podsadki (li�cie
przykwiatkowe). Owocki s¹ silnie
sp³aszczone i pokryte ³useczkami. Na
pierwszy rzut oka w³a�nie liczne kolce
i kulisty kwiatostan powoduj¹, ¿e nieco
przypomina oset, chocia¿ w ogóle nie
jest z nim spokrewniony.

Ro�lina ta zawiera saponiny - s¹ to
zwi¹zki które maj¹ zdolno�æ tworzenia
piany. W dawkach leczniczych mog¹ re-
gulowaæ pracê uk³adu trawiennego,
oczyszczaæ skórê i dzia³aj¹ przeciwza-
palnie. Nak³adane na w³osy, oczyszczaj¹
je, nadaj¹c puszysto�æ i po³ysk. Maj¹
zdolno�ci wi¹zania wielu toksyn i meta-
bolitów. W nadmiernych dawkach mog¹
uszkodziæ nerki, w¹trobê i serce. Li�ci
miko³ajka nadmorskiego w niektórych
krajach u¿ywano do sa³atek, a ³odygi

i k³¹cza zjadano jako warzywa.
Miko³ajek nadmorski jest chroniony

ju¿ od 1902 roku na mocy specjalnego
rozporz¹dzenia wydanego w Gdañsku,
a tak¿e na podstawie kolejnych ustaw
o ochronie gatunkowej, pocz¹wszy od
1921r. Znajduje siê na li�cie ro�lin dziko
¿yj¹cych objêtych �cis³¹ ochron¹ gatun-
kow¹ na podstawie Rozporz¹dzenia
Ministra �rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r.
w sprawie gatunków dziko wystêpuj¹-
cych ro�lin objêtych ochron¹ ( Dz.U. nr
168 poz. 1764).

Nazwa polska byæ mo¿e pochodzi od
imienia ch³opca - Miko³aj, który w jed-
nej z bajek kaszubskich zosta³ zamie-
niony w ro�linê.

Dane �ród³owe:
H. Piêko� - Mirkowa, Z. Mirek "Flo-

ra Polski. Atlas ro�lin chronionych";

Oficyna Wydawnicza MULTICO,

Warszawa 2003,

www.jeantosti.com, www.salaman-
dra.org.pl/magazyn/b10a02.html

Fot. Krzysztof E. Skóra

Realizatorzy projektu:
Stacja Morska IO UG w Helu i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego

Projekt finansuj¹:
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W  �rodê 10 grudnia 2008r. w
Urzêdzie Miasta Helu odby³o

siê spotkanie �rodowiska rybackiego,
w którym uczestniczy³ wiceminister
Kazimierz Plocke i pracownicy Depar-
tamentu Rybo³ówstwa MRiRW, bur-
mistrz Helu Jaros³aw Pa³kowski oraz
pracownicy Stacji Morskiej IO UG.

Minister u helskich rybaków
Omawiano bie¿¹ce tematy nurtuj¹ce

�rodowisko helskich rybaków: limity
po³owowe dorsza, sytuacjê i mo¿liwo-
�ci dzia³ania floty pelagicznej oraz
trudno�ci w realizacji limitów na �le-
dzia i szprota, funkcjonowanie centrów
pierwszej sprzeda¿y ryb, problemy
przemys³u przetwórczego, zapisy usta-
wy o rynku rybnym oraz zasady z³o-
mowania jednostek przez rybaków chc¹-
cych odej�æ z zawodu.

Poruszono tak¿e problem wydanego
przez UE zakazu u¿ywania p³awnic na
Ba³tyku oraz uwarunkowañ realizo-
wanego projektu czynnej ochrony mor-
�winów przed przy³owem na Zatoce
Puckiej. Stacja Morska zwróci³a siê
o pomoc rybaków w jego realizacji, dla

dobra nie tylko ochrony mor�winów, ale
równie¿ lokalnych rybaków. Zaapelo-
wano o przestrzeganie obowi¹zuj¹cych
na morzu przepisów bezpieczeñstwa
przy po³owach i dba³o�æ o wystawiany
sprzêt badawczy.

Drugie takie spotkanie tego samego
dnia mia³o miejsce w Jastarni.

MG

Cel:
Weryfikacja za³o¿eñ metody ochrony mor�winów przed

przy³owem za pomoc¹ ostrzegaj¹cej bariery akustycznej
przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych metod i skali
po³owów skrzelowymi sieciami stawnymi na Zatoce Puckiej.

Realizacja:
Uniwersytet Gdañski
- Stacja Morska Instytutu Oceanografii

�ród³o dofinansowania:
Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie.

Instytucje wspieraj¹ce:
Ministerstwo �rodowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

1. Faza projektu  lata 2008-2009
Badania nad  przemieszczaniem siê mor�winów w ob-

rêbie wej�cia na Zatokê Puck¹. W tym celu na 48 punk-
tach pomiêdzy Helem a Gdynia (patrz mapa) ustanowiono
dwie linie hydroakustycznych detektorów (tzw. POD-ów),
które rejestruj¹ odg³osy wydawane przez mor�winy prze-
mieszczaj¹ce siê w kierunku wewnêtrznej czê�ci  zatoki
lub j¹ opuszczaj¹ce .

2. Faza projektu  lata 2009-2010
Badania nad skuteczno�ci¹ dzia³ania bariery akustycz-

nej. Pomiêdzy dwoma liniami PODów wystawiana bêdzie
okresowo linia z³o¿ona z ok. 60 pingerów ostrzegaj¹cych
mor�winy przed wp³ywaniem do zatoki w okresach inten-
sywnych po³owów sieciami skrzelowymi.

Stacja Morska IOUG prosi u¿ytkowników akwenu o
przestrzeganie obowi¹zuj¹cych w rejonie badañ ostrze-
¿eñ nawigacyjnych oraz rozporz¹dzeñ administracji
morskiej i rybackiej a tak¿e o nale¿yt¹ uwagê w celu
zapobiegania niszczeniu wystawianego sprzêtu badaw-
czego.

Projekt:

 CZYNNA OCHRONA  MOR�WINÓW
PRZED  PRZY£OWEM
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Numery p³aw oraz wspó³rzêdne geograficzne
miejsc ich wystawienia

Nr     Wspó³rzêdne
 1 54°36.593 N 018°45.929 E
 2 54°36.471 N 018°45.507 E
 3 54°36.349 N 018°45.087 E
 4 54°36.222 N 018°44.620 E
 5 54°36.100 N 018°44.105 E
 6 54°35.976 N 018°43.581 E
 7 54°35.854 N 018°43.065 E
 8 54°35.732 N 018°42.547 E
 9 54°35.609 N 018°42.034 E
10 54°35.486 N 018°41.511 E
11 54°35.365 N 018°40.996 E
12 54°35.243 N 018°40.479 E
13 54°35.119 N 018°39.962 E
14 54°34.997 N 018°39.443 E
15 54°34.875 N 018°38.926 E
16 54°34.752 N 018°38.407 E
17 54°34.630 N 018°37.887 E
18 54°34.498 N 018°37.335 E
19 54°34.368 N 018°36.786 E
20 54°34.213 N 018°36.282 E
21 54°34.056 N 018°35.786 E
22 54°33.827 N 018°35.272 E
23 54°33.600 N 018°34.754 E
24 54°33.653 N 018°34.083 E
25 54°33.404 N 018°33.775 E
26 54°37.762 N 018°44.578 E
27 54°37.643 N 018°44.115 E
28 54°37.511 N 018°43.604 E
29 54°37.379 N 018°43.091 E
30 54°37.247 N 018°42.581 E
31 54°37.116 N 018°42.071 E
32 54°36.984 N 018°41.559 E
33 54°36.852 N 018°41.046 E
34 54°36.720 N 018°40.534 E
35 54°36.588 N 018°40.023 E
36 54°36.456 N 018°39.510 E
37 54°36.323 N 018°38.998 E
38 54°36.193 N 018°38.487 E
39 54°36.061 N 018°37.975 E
40 54°35.928 N 018°37.464 E
41 54°35.796 N 018°37.012 E
42  54°35.666 N 018°36.554 E
43 54°35.534 N 018°36.094 E
44 54°35.389 N 018°35.595 E
45 54°35.456 N 018°34.944 E
46 54°35.215 N 018°34.458 E
47 54°34.971 N 018°33.958 E
48 54°34.713 N 018°33.458 E

Wiêcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.morswin.pl



14

PRZYRODA - EKOLOGIA

To by³o wy³¹cznie kwesti¹ czasu.  Gdy na prze³omie lat
80 i 90 babka �niadog³owa (Neogobius melanostomus)

zwana te¿ bycz¹ z powodzeniem wsiedli³a siê do Zatoki Gdañ-
skiej, rozpoczê³a swoj¹ inwazjê na s¹siednie akweny, m.in.
uj�cie Wis³y, Zalew Wi�lany, Zatokê Pomorsk¹ i przymorskie
jeziora.

Stan ekologiczny Ba³tyku pasowa³ do jej potrzeb. Prze¿y�-
nione, bogate w plankton i zawiesinê organiczn¹ morze sprzy-
ja³o rozwojowi ma³¿y - jej ulubionemu pokarmowi.  Znajdo-
wa³a go na dnie bez trudu i to w du¿ych ilo�ciach. Gro�nych
drapie¿ników brakowa³o, a konkurencjê - inne ryby, skutecz-
nie wy³awiano, jej samej niemal nie ruszaj¹c. Wymarzona
w przyrodzie sytuacja. W tym przypadku wykreowa³ dla niej
sam cz³owiek, niezbyt roztropnie obchodz¹c siê z ba³tyckim
ekosystemem. Nale¿a³o siê tylko skutecznie rozmna¿aæ
i wychowywaæ potomstwo. A to, babki opanowa³y niemal do
perfekcji. Ma³o,  ¿e sk³adaj¹ ikrê parê razy w sezonie, to jesz-
cze j¹ skutecznie chowaj¹ i pilnuj¹.

Dokonanie inwazji sta³o siê proste. W 1999 roku z³owiono
j¹ po raz pierwszy w Niemczech, nieco pó�niej u rosyjskich
brzegów Obwodu Kaliningradzkiego, w 2002 znalaz³a siê
w Estonii, po paru miesi¹cach u brzegów Litwy, w 2003 roku
na £otwie, a w 2005 w Finlandii.

Teraz jak donosi nam Gustaf Almqvist z Uniwersytetu
w Sztokholmie - ichtiolog, który doktorat zrobi³ badaj¹c ten
gatunek w Polsce, pierwsza szwedzka babka bycza zosta³a
z³owiona u brzegów Karlskrony (a dok³adnie w wodach

Babka bycza w Szwecji
Saltsösund). Trafi³a w koñcu lipca na haczyk ³owi¹cego oko-
nie wêdkarza - Görana Perssona, który bardzo zdziwi³ siê
nieoczekiwanym trofeum. Nie znaj¹c gatunku zamrozi³ go,
aby przekazaæ specjalistom do identyfikacji. Jeszcze bardziej
go to zastanowi³o, gdy nastêpnego dnia z³owi³ kolejne okazy
tej ryby.

Pierwszy okaz mia³ 96 mm d³ugo�ci i by³ 2-3 letnim sam-
cem. Zatem inwazja na szwedzkie wody Ba³tyku rozpoczê³a
siê na dobre i to ju¿ jaki� czas temu.

Pierwszy szwedzki okaz N.melanostomus

Ostatnim ba³tyckim krajem, w którym tej ryby jeszcze
nie odnotowano, jest Dania. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e nikt jej
jeszcze tam nie widzia³, chocia¿by  u brzegów Bornholmu.

Krzysztof E. Skóra

Wiêcej o tym obcym dla naszej fauny gatunku mo¿na prze-
czytaæ na stronie: http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce

W dniu 21 listopada 2008 roku na pla¿y od strony
zatoki tu¿ przy porcie rybackim zaobserwowano

doros³¹ samicê foki szarej (Halichoerus grypus).  Foka zosta³a
zmuszona do wyj�cia na l¹d przez sztorm. By³a mocno
wychudzona i zmêczona, ale jej stan oceniono na dobry.

Foka na pla¿y Jej futro i pazury wskazywa³y na brak d³ugotrwa³ej choro-
by, a jej zachowanie by³o prawid³owe, tzn. by³a czujna i mia³a
w³a�ciwe u³o¿enie cia³a wskazuj¹ce na brak bólu. Niestety,
foka nie mog³a zbyt d³ugo odpoczywaæ, gdy¿ zosta³a zapê-
dzona do wody przez grupê turystów, usi³uj¹cych jej w ten
sposób pomóc.

Sze�æ dni pó�niej w dniu 27 listopada 2008 roku fokê tê
znaleziono martw¹ na pla¿y od strony otwartego morza. Przy-
czyna �mierci nie jest jeszcze znana.

Arkadiusz Gruchal

Foka przy porcie rybackim. Foto: Joanna Krzak

Martwa foka na pla¿y od strony otwartego morza.
Foto: Marta Koszmider
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Serdecznie zapraszamy do sklepiku fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego.
Mo¿na w nim nabyæ wiele ciekawych gad¿etów, z których czê�æ mo¿e byæ interesuj¹cym prezentem pod choinkê.

Polecamy szczególnie kubki z wizerunkami ba³tyckich fok: foki szarej, foki pospolitej i foki obr¹czkowanej. �

Foki na kubkach

W dniach 14 i 15 listopada 2008 r. w
Koleczkowie ko³o Gdyni Za-

rz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa
Le�nego i Regionalna Dyrekcja Lasów
Pañstwowych w Gdañsku zorganizowa-
³y konferencjê pt. "Gospodarka £owiec-
ka i Ochrona Gatunkowa Dzikich Zwie-
rz¹t na Pomorzu Gdañskim".

W�ród wielu interesuj¹cych referatów
dotycz¹cych zarz¹dzania zasobami
zwierz¹t ³ownych przez le�ników zna-
laz³o siê miejsce na zaprezentowanie
projektów czynnej ochrony morskich
ssaków, które kilkadziesi¹t lat temu,
bêd¹c licznymi, by³y obiektami polowañ
i specjalnych regulacji prawnych, które
s³u¿y³y nawet ich trzebieniu. Dzi�, gdy
sta³y siê bardzo rzadkimi, podlegaj¹
�cis³ej ochronie i ma³o kto ju¿ wie lub
pamiêta, jak polowano  na foki czy mor-
�winy u polskich brzegów.

Wspó³czesny stan zasobów fok
i mor�winów ba³tyckich jest ostrze¿e-
niem jak nieracjonalne przyrodniczo
decyzje o nielimitowanych polowaniach,
w po³¹czeniu z pojawieniem siê innych
antropogenicznych zagro¿eñ dla tych

Le�ny ekorozwój

zwierz¹t, doprowadzi³y do za³amania siê
procesu samoodtwarzania siê ich zaso-
bów, przez co gatunki te, do niedawna
³owne i gospodarczo wykorzystywane,
nagle musia³y zostaæ objête �cis³¹
ochron¹. Co wiêcej, ich z³y stan staje siê
w coraz wiêkszym stopniu przyczyn¹
k³opotów samego cz³owieka. Brak po-
prawy powoduje bowiem konieczno�æ
podejmowania krocz¹cych ograniczeñ w
tych dziedzinach ludzkiej aktywno�ci,
które s¹ przyczyn¹ wysokiej �miertel-
no�ci populacji najbardziej nara¿onych
na wyginiêcie.

W tej sytuacji wybawieniem staj¹ siê
takie sposoby czynnej ochrony gatun-
ku, które gwarantuj¹c sukces ekologicz-
ny - odtworzenie zasobów zagro¿onego

gatunku - nie umniejszaj¹  w czasie jego
restytucji cywilizacyjnych potrzeb cz³o-
wieka. O tym m.in. mówi³ referat pt.:
"Czynna ochrona fok i mor�winów
w Polsce"  autorstwa Iwony Kuklik
i Krzysztofa E. Skóry ze Stacji Mor-
skiej IOUG w Helu.

Przys³uchuj¹c siê poszczególnym re-
feratom, g³osom w dyskusji i kuluaro-
wym rozmowom okazuje siê, ¿e ideowe
zasady gospodarowania zasobami lasu
s¹ bardzo zbie¿ne z postulowan¹ obec-
nie zasad¹ zrównowa¿onego ekologicz-
nie gospodarowania zasobami morza.
Le�nicy od setek lat wiedz¹, ¿e bez lasu
i jego zasobów ich istnienie nie by³oby
mo¿liwe, ¿e z lasu mo¿na wzi¹æ tylko
tyle, ile las urodzi. Tak¿e na morzu co-
raz powszechniej rozumie siê prost¹
zasadê, i¿ bez ryb nie ma rybaków,
a one, aby by³y, musz¹ mieæ gdzie ¿yæ,
co je�æ, móc dorastaæ do rozrodu i siê
rozmna¿aæ.  Mor�winy i foki s¹ w tym
przypadku takimi samymi sojusznika-
mi rybaków w selekcji naturalnej rybo-
stanu jak le�ne drapie¿niki dla zasobów
lasu na po¿ytek le�ników i my�liwych.
Jednak, aby morskie ssaki swoj¹ ekolo-
giczn¹ funkcjê dobrze wype³nia³y, musi
ich byæ znacznie wiêcej ni¿ teraz.

KES
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Stacja Morska i Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdañskiego wyda-

³y, przy wsparciu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdañsku, "Kalendarz morskiego
przyrodnika" na 2009 rok.

Wspó³czesna technika cyfrowe
go filmowania i fotografowania

skojarzona z technicznymi mo¿liwo�cia-
mi mikro-urz¹dzeñ lataj¹cych pozwala
w warunkach trudnych dla cz³owieka
w coraz lepszym stopniu go zast¹piæ.
Zaoszczêdza siê w ten sposób sporo na-
k³adów finansowych, a tak¿e nie nara¿a
zdrowia i ¿ycia ludzi wykonuj¹cych
tradycyjne formy zwiadu.

Niezwykle interesuj¹ce, specjali-
styczne warsztaty odby³y siê w stral-
sundzkim OZEANEUM w dniach
20-21 listopada 2008r. Jego organizato-
rem by³a Niemiecka Fundacja Ochrony
�rodowiska  (DBU) oraz Uniwersytet
w Rostoku.

Lataj¹ce  oczy

Dr Harald Benke - dyrektor OZE-
ANEUM otwiera spotkanie.

Zaprezentowano kilka referatów do-
tycz¹cych zdalnego badania obecno�ci
rozmieszczenia ptaków i ssaków mor-
skich (fok, mor�winów, delfinów i wie-
lorybów) oraz potencjalnych dla nich
zagro¿eñ przy pomocy bezpilotowych
urz¹dzeñ lataj¹cych - balonów, lataw-
ców, samolotów oraz helikopterów
(w tym tzw. quadrocopterów i hexacop-
terów).

Przyk³ady zdalnie sterowanych silni-
kowych lataj¹cych urz¹dzeñ zwiadow-
czych (powy¿ej).

Kamera podwieszona pod quatrocop-
ter (poni¿ej).

Przyk³ady  efektów pracy monitorin-
gu "z powietrza" . Sfotografowane sta-
do fok (powy¿ej) oraz mapa rozmiesz-

czenia ptaków na liniach zwiadu w jed-
nej z niemieckich zatok (poni¿ej).

Ju¿ zapewne nied³ugo, bezza³ogowe
lataj¹ce kamery bêd¹ monitorowa³y wy-
brze¿a i wody przybrze¿ne, dostarcza-
j¹c szeregu nowych danych przyrodni-
kom, którzy jeszcze dzi�, aby zebraæ
stosowne informacje o interesuj¹cych ich
zjawiskach, musz¹ d³ugie dni i tygodnie
spêdzaæ w terenie "na piechotê" doku-
mentuj¹c stan ró¿nych elementów �ro-
dowiska i wystêpuj¹cych zagro¿eñ.

Kalendarz
morskiego

przyrodnika
na rok 2009

Znalaz³y siê w nim daty wa¿ne dla
ka¿dego, komu bliska jest idea ochrony
�rodowiska morskiego.

Autork¹ ilustracji jest pani Monika
Kuropatnicka - Marciniak.

MG
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Morskie obszary Natura 2000 - systemu ochronnego
Unii Europejskiej - w kontek�cie zarz¹dzania rybo-

³ówstwem by³y tematem obrad sympozjum, jakie Federalna
Agencja do Spraw Ochrony Przyrody zorganizowa³a z Nie-
mieckim Muzeum Oceanograficznym. Ponad 100 przedsta-
wicieli z 14 krajów i z Departamentu Morskiego Komisji
Europejskiej w dniach 3-5 listopada 2008 r. obradowa³o
w nowym, stralsundzkim OZEANEUM, przekazuj¹c swoje
do�wiadczenia na tle rezultatów projektu EMPAS.

Na spotkaniu obecni byli nie tylko naukowcy - g³ównie
biolodzy i ekolodzy morza, ale tak¿e  przedstawiciele mini-
sterstw rybo³ówstwa i ochrony �rodowiska, organizacji
rybackich oraz pozarz¹dowych organizacji proekologicznych.

Niemcy przygotowuj¹ siê
do ochrony morskiej przyrody

Wiod¹cymi problemami, nad którymi dyskutowano, by³y
sposoby typowania obszarów ochronnych, metody zarz¹-
dzania w nich dzia³alno�ci¹ ludzk¹, zasady wykonywania
w ich granicach po³owów ryb, sposoby monitoringu tej dzia-
³alno�ci. Podkre�lano sta³y spadek zasobów ryb gospodar-
czych w ró¿nych czê�ciach Europy i wskazywano jednocze-
�nie, ¿e obszary takie mog¹ pomóc rybo³ówstwu jako matecz-
niki dla samoodtwarzania siê zasobów ichtiofauny. Wielu mów-
ców ocenia³o wp³yw u¿ywania ró¿nego rodzaju sieci na bio-
ró¿norodno�æ morza. Prezentowano tak¿e nowe idee tech-
nicznych zastosowañ narzêdzi po³owowych, które rybo³ów-
stwo powinno stosowaæ, je�li chce ³owiæ ryby, nie niszcz¹c
morskiego dna, nie powoduj¹c przy³owu mor�winów, delfi-
nów, fok, ptaków czy chronionych i zagro¿onych wyginiê-
ciem ryb.

KES
Wiêcej o projekcie EMPAS na stronach:
 www.ices.dk/projects/empas.asp i www.habitatmare.de

Wielkimi krokami zbli-
¿a siê koniec roku: my�li-
my ju¿ o �wiêtach Bo¿ego
Narodzenia, prezentach,
które znajdziemy lub po³o-
¿ymy pod choink¹, po¿e-
gnaniu starego i powitaniu
nowego roku. Szykujemy
kreacje na wystrza³ow¹ za-
bawê sylwestrow¹, by hucz-
nie i elegancko zakoñczyæ
ten rok.

Uprzejmie prosimy, aby-
�cie Pañstwo pamiêtali
wówczas tak¿e o tych
mieszkañcach naszego
miasta, dla których huk
sylwestrowych petard jest
powodem zbêdnego stresu.
Apelujemy o niewystrzeli-
wanie rac w pobli¿u foka-
rium, by foki mog³y w spo-
koju oczekiwaæ zbli¿aj¹ce-
go siê okresu narodzin
swojego potomstwa.

W nadchodz¹cym 2009 roku ¿yczymy wszystkim wiêcej zdrowych
i jak najwiêkszych ryb oraz sta³ych na nie klientów, czystej wody
i niezeszpeconych nadmorskich pla¿, a tak¿e udanego sezonu ze
sprzyjaj¹c¹ pogod¹.

Za³oga Stacji Morskiej w Helu

Drodzy Mieszkañcy Helu!
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PRZYRODA - EKOLOGIA

Stacja Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdañskiego w Helu w dniach 27 - 30 pa�dziernika, wziê³a

udzia³ w targach POLEKO 2008, prezentuj¹c stoisko propa-
guj¹ce projekt czynnej ochrony ba³tyckich mor�winów przed
przy³owem. Na terenie kilku budynków wystawcy rozma-
itych dziedzin przedstawiali swoje proekologiczne osi¹gniê-
cia, produkty lub propozycje. Mo¿na by³o siê nawet dowie-
dzieæ, jak pozbyæ siê szkodników z kasztanowca przy domu,
jak sprz¹taæ po swoim pupilku czy sk¹d braæ energiê odna-
wialn¹.

Ochrona mor�winów na POLEKO

Uwagê przyci¹ga³y podwieszone nad stoiskiem SMIOUG
sylwetki mor�winowych modeli. Niestety, ma³o kto wiedzia³,
jak nazywaj¹ siê te zwierzêta i tak oto s³ychaæ by³o zachwyty,
jakie to piêkne "rybki", "delfinki", "rekinki" czy nawet "foki"
mo¿na by³o obejrzeæ. Po us³yszeniu informacji, ¿e zwierzêta
te to mor�winy i ¿e wystêpuj¹ w naszym morzu, wiêkszo�æ
ludzi reagowa³a zdziwieniem.

Gdy zwiedzaj¹cy zorientowali siê ju¿ z jakimi zwierzêtami
maj¹ do czynienia, mogli siê tak¿e dowiedzieæ du¿o o biologii
tych ssaków, ich ¿yciu i upodobaniach. Jednak najistotniej-
szym aspektem by³o przedstawienie zagro¿eñ, jakie czyhaj¹
na te sympatyczne zwierzêta oraz jak im zapobiegaæ. Zainte-
resowani zwiedzaj¹cy mogli pos³uchaæ d�wiêków wydawa-
nych przez ma³e walenie oraz przez pingery - urz¹dzenia
ostrzegaj¹ce je przed niebezpieczeñstwem. Na ekranach po-
kazywano m.in. multimedialne prezentacje oraz film o tym,
jak te urz¹dzenia stosowaæ.

Wielu odwiedzaj¹cy stoisko prosi³o o komplet ulotek infor-
macyjnych. Osoby podejmuj¹ce rozmowy na temat ochrony
mor�winów by³y dodatkowo obdarowywane "przysmakiem
mor�winów" - konserw¹ rybn¹ z ba³tyckich szprotów, które
zosta³y z³owione metod¹ bezpieczn¹ dla tych ssaków mor-
skich. Jednak najcenniejsz¹ wynoszon¹ rzecz¹ by³a pozyska-
na wiedza.

Wielu ludzi bardzo pozytywnie reagowa³o na widok sto-
iska. Znali helskie fokarium, ale nieznane by³y im problemy
ba³tyckich mor�winów.  W telewizji du¿o ³atwiej jest obejrzeæ
film o lwach czy tygrysach, ni¿ o naszych rodzimych zwie-
rzêtach. Nale¿y zatem szerzyæ edukacjê morsk¹, gdy¿ je�li
ludzie nie bêd¹ wiedzieli o istnieniu ma³ych waleni, nie bêd¹
tak¿e widzieli potrzeby ich ochrony. Je�li natomiast �wiado-
mo�æ spo³eczeñstwa wzro�nie, wówczas szanse na przetrwa-
nie mor�winów tak¿e wzrosn¹.

Ba³tycka populacja mor�wina jest dzi� powa¿nie zagro¿o-
na wyginiêciem. W Ba³tyku ¿yje ich zaledwie kilkaset sztuk.
Najwiêkszym niebezpieczeñstwem dla tych sympatycznych
ssaków jest zjawisko przy³owu, czyli przypadkowego zapl¹-
tania siê w sieci. Cienkie sieci s¹ niewidoczne dla systemu
echolokacji mor�winów.

Projekt realizowany na Zatoce Puckiej ma za zadanie lokal-
nie rozwi¹zaæ ten problem. Pomys³ jest do�æ prosty, gdy¿
wykorzystuje znane i stosowane ju¿ na �wiecie akustyczne
urz¹dzenia odstraszaj¹ce mor�winy (tzw. pingery) od gro�-
nych sieci. W ramach projektu pomiêdzy Gdyni¹ a Helem
powstanie linia pingerów, która bêdzie mia³a za zadanie dzia-
³aæ jak podwodny akustyczny ekran, który ostrzegaj¹c mor-
�winy utrzyma je z dala od zatokowych ³owisk, na których
mog³yby napotkaæ gro�ne dla nich sieci. Poniewa¿ pingery nie
p³osz¹ ryb, rybacy nadal bêd¹ mogli spokojnie je ³owiæ we-
wn¹trz zatoki.

Nasza obecno�æ na targach POLEKO by³a mo¿liwa dziêki
wsparciu finansowemu ze strony

Narodowego Funduszu
Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej,
któremu serdecznie dziêkujemy.

Nasze dzia³ania wspomagaj¹:
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SPORT

Wyniki:
10 stopieñ uczniowski, czyli bia³y

pas, uzyskali: Kazimierz Lipka, Borys
Tomaszewski, Klara Gawe³, Micha³
Parniawski, Krzysztof Parniawski,
Aleksander Kott.

9 stopieñ uczniowski, czyli bia³y
pas, z ¿ó³t¹ koñcówk¹, uzyskali:
Kacper Pozorski, Micha³ Okoniewski,
Miko³aj Dykta, Sebastian Beczak,

8 stopieñ uczniowski, czyli ¿ó³ty
pas, uzyskali: Pawe³ Kaczorowski,
Aleksandra Górska, Benita Bry³ka,
Piskorski Fabian.

7 stopieñ uczniowski, czyli ¿ó³ty
pas, z pomarañczowym zakoñcze-
niem, uzyska³a Daria Kohnke.

GRATULACJE!!!!!

M³odzi mistrzowie kick-boxingu w Helu
W dniu  25.11.2008 podczas zajêæ grupy dzieci do lat 13 odby³o siê wrêczenie dyplomów

za zdany egzamin na stopnie szkoleniowe w kick-boxingu.

W kick-boxingu jak w karate s¹
pasy- 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 nale¿y wykazaæ siê
wysok¹ technik¹ oraz zaliczyæ testy
sprawno�ciowe. Chc¹c uzyskaæ kolejne
stopnie, trzeba stoczyæ walki zadaniowe.

Sympatyków sportów walki zapra-
szamy na zajêcia kick-boxingu, które
odbywaj¹ siê w Miejskiej Hali Sporto-
wo-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
17.00-18.00

Zajêcia organizowane s¹ przez Klub
Sportowy "MAXIMUS", który ma w
swym dorobku wiele sukcesów sporto-
wych. 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

Wydawca: Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu".
 Adres redakcji: ul. Helska 16, 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.org/hb.htm
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.

REDAKCJA �HELSKIEJ BLIZY�
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Uroczysto�ci w Helu rozpoczê³y siê 11 listopada o godz.
14.00 przy latarni morskiej. Zastêpca burmistrza Helu

Jaros³aw Pa³kowski przywita³ przyby³ych go�ci, odegrany
zosta³ hymn pañstwowy, po którym Wojciech Wa�kowski
wyg³osi³ przemówienie. Cz³onkowie Stowarzyszenia "Przy-
jaciele Helu" przypinali przyby³ym go�ciom bia³o-czerwone
wst¹¿eczki, a dla bior¹cych udzia³ w uroczysto�ci Urz¹d Mia-
sta Helu przekaza³ ma³e flagi Polski. Delegacje z³o¿y³y kwiaty
pod tablic¹ po�wiêcon¹  Marsza³kowi Józefowi Pi³sudskie-
mu, - nastêpnie, wspólnie z orkiestr¹ przemaszerowali�my
ulicami Helu do Parku My�lisza, gdzie wystêp s³owno-mu-
zyczny przedstawi³y dzieci klasy trzeciej Szko³y Podstawo-
wej przygotowanych przez p. Barbarê Pieszak.

Przemówienie pod pomnikiem Jana My�lisza wyg³osi³
Franciszek Kosznik, który krótko przedstawi³ ¿yciorysy ks.
Hieronima Grzeni oraz Wuja Klemensa w zwi¹zku z uroczy-
stym ods³oniêciem tablic nazw ulic nazwanych ich imieniem.

Delegacje z³o¿y³y kwiaty pod pomnikiem, po czym wszy-
scy zebrani udali siê na ods³oniêcie tablic.

Tablicê z nazw¹ ulicy "Wuja Klemensa" ods³ania³ Jego wnuk
Klemens Kohnke natomiast Ks. Hieronima Grzeni Jerzy Konkel.
Obie tablice po�wieci³ proboszcz helskiej parafii o. Klaudiusz
Michalski.

O godz. 15.30 rozpoczê³a siê msza �w. w intencji Ojczyzny.
Dziêkujemy za liczne przybycie wszystkim, którzy brali

udzia³ w tegorocznej uroczysto�ci.
Rat.

Poni¿ej przemówienie wyg³oszone przez F. Kosznika

�WIÊTO ODZYSKANIA NIEPODLEG£O�CI

90. ROCZNICA
ODZYSKANIA  NIEPODLEG£O�CI

Szanowni Mieszkañcy Helu,
Drodzy Go�cie,
Ka¿da rocznica odzyskania niepodleg³o�ci to nie tylko �wiê-

to, ale tak¿e okazja do refleksji oraz dziêkczynienia Bogu
i ludziom. Od¿ywaj¹ wspomnienia sprzed laty, które maj¹
szczególny wymiar:  rok 1918 - odzyskanie przez Polskê
niepodleg³o�ci, rok 1920 - wolna Ojczyzna odzyskuje dostêp
do wybrze¿a i Ba³tyku, lata 1932 - 33 budowa polskiego ko-
�cio³a w Helu. Nale¿y wyra�nie zaznaczyæ, ¿e w ówczesnej
sytuacji geopolitycznej powstanie tej �wi¹tyni by³o wyrazem
walki o polsko�æ Helu i jednoczy³o wokó³ tej idei mieszkaj¹ch
tu Polaków. W tym roku, w 75 rocznicê konsekracji naszego
ko�cio³a, Rada Miasta Helu, na wniosek Zrzeszenia Kaszub-
sko - Pomorskiego, patronami ulic ustanowi³a zas³u¿onych
cz³onków komitetu budowy �wi¹tyni: ksiêdza Hieronima Grze-
niê i Klemensa Kohnkego, którego nazywano "Wuja Klemens".

Klemens Kohnke urodzi³ siê 20 pa�dziernika 1887 r.
w Jastarni. Jego przodkowie byli silnie zwi¹zani z morzem
i rzemios³em rybackim. O jego przybyciu do Helu tak opo-
wiada³ kaszubski pisarz, Augustyn Necel:

"Tak nadszed³ rok 1920. Piaszczyst¹ drog¹ przybyli na Hel
polscy u³ani. W Jastarni bi³y dzwony wieszcz¹ce wolno�æ, ks.
Stefañski odprawi³ dziêkczynne nabo¿eñstwo, rybacy �pie-
wali uroczyste "Te Deum" i "Bo¿e, co� Polskê"... Potomko-
wie dawniejszych mieszkañców Helu, których Krzy¿acy wy-
rzucili ze swych siedzib i zmusili do schronienia w Jastarni

- przypomnieli sobie, sk¹d pochodz¹. Antoni Konka, Kle-
mens Konka, Jan Konkol, Pawe³ Konkol i Walenty Boszk
opu�cili Jastarniê i udali siê na Hel. Tam zamieszkali i tam
zaczêli ³owiæ znowu ³ososie i �ledzie. Jednak, choæ czuli siê
wolni, brakowa³o im ko�cio³a katolickiego. Tote¿ Klemens
Konka, który w tym czasie zosta³ burmistrzem Helu,  zorgani-
zowa³ komitet budowy ko�cio³a. Na razie uda³o siê komiteto-
wi zbudowaæ ma³¹ kapliczkê, mieszcz¹c¹ oko³o 40 osób.
Wkrótce przyby³ te¿ ksi¹dz, którego rybacy darzyli wielkim
przywi¹zaniem. Ksi¹dz odprawia³ bowiem Msze �w., podczas
których �piewano religijne pie�ni polskie."

W 1928 r., 1 marca, ordynariusz che³miñski, biskup Stani-
s³aw Okoniewski powo³a³ w Helu parafiê katolick¹, a funkcjê
proboszcza czasowo powierzy³ wspomnianemu ju¿ ksiêdzu
Stefañskiemu z Jastarni. Od 1 maja 1929 roku proboszczem
w Helu zosta³ ksi¹dz Hewelke, który stan¹³ na czele komitetu
budowy ko�cio³a. Komitet ten zorganizowa³ liczne festyny
i kwesty zbieraj¹c fundusze na ten szczytny cel. Ksi¹dz
Hewelke opu�ci³ Hel jesieni¹ 1929 roku, a wiosn¹ 1930 roku
helskim proboszczem zosta³ ksi¹dz Hieronim Grzenia
z powiatu kartuskiego.

Jeszcze raz oddajmy g³os pisarzowi, Augustynowi Neclowi:
"- Teraz chcê was zapytaæ, czy jeste�cie wszyscy zgodni,

aby�my tu zbudowali ko�ció³? - zagadn¹³ zebranych ksiadz
Grzenia. - Budowaæ! - odpowiedzieli rybacy chórem. - Wobec
takiej sytuacji musimy szybko budowaæ! Si³ nie oszczêdzajmy!
Kiedy stanie tu ko�ció³, zaczn¹ przyje¿d¿aæ ludzie z ca³ej Pol-
ski. (�) W ten sposób powsta³ znów komitet budowy ko�cio³a.
Wkrótce �wi¹tynia zaczê³a rosn¹æ. Pracowa³a przy niej ca³a
parafia. Wszyscy stanêli przy ³opacie: od profesora Demela,
który by³ na Helu kierownikiem morskiej placówki nauko-
wej, pocz¹wszy - na starym Lizakowskim, prostym, niewy-
kszta³conym rybaku skoñczywszy. Wybitny naukowiec praco-
wa³ wespó³ z ludem, bo zdawa³ sobie sprawê, jak wielkie zna-
czenie ma polsko�æ Helu. Pieni¹dze na budowê ko�cio³a,
p³ynê³y jak wezbrana rzeka. Rybacy regularnie p³acili swe
miesiêczne sk³adki, a liczni letnicy, którzy przyje¿d¿ali tu na
wakacje, chêtnie zape³niali tace podczas Mszy �w. w ko�ciele.
Ks. biskup Okoniewski przekaza³ na konto komitetu budowy
ko�cio³a na Helu jako dotacjê, ówczesnych 31 tysiêcy z³otych
z funduszów Kurii Biskupiej. Ta suma równa³a siê 25% kosz-
tów budowy ca³ej �wi¹tyni. W ci¹gu jednego roku cichy, po-
bo¿ny ksi¹dz Hieronim Grzenia zdo³a³ wraz z garstk¹ ryba-
ków - dziêki swemu patriotyzmowi - skoñczyæ budowê ko�cio³a,
który zosta³ konsekrowany przez ks. biskupa Okoniewskiego."
Ods³oniêcia tablicy z nazw¹ ulicy "Ksiêdza Hieronima Grze-
ni" dokona³ cz³onek Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego
Jerzy Konkel, za� tablicê z nazw¹ ulicy "Wuja Klemensa"
ods³oni³ jego wnuk, doktor Adam Klemens Kohnke. Tablice
z nazwami ulic po�wiêci³ proboszcz helskiej parafii,
o. Klaudiusz Michalski (OFM).

PS. Cytaty pochodz¹ z ksi¹¿ki Miros³awa Kuklika

"Nordowymi �cie¿kami Augustyna Necla" Przewodnik

biograficzny po Ch³apowie, Helu i W³adys³awowie, rozdz. XI

"Historia Helu wed³ug Augustyna Necla".
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8 i 9 listopada br. w Szczecinie odby³y siê Mistrzostwa
Polski Seniorów w Kick-boxingu.

Na starcie stanê³o 220 zawodników z 36 klubów.
II miejsce i tytu³ Wicemistrza Polski seniorów w kategorii

powy¿ej -94 kg  do swojej bogatej kolekcji do³o¿y³ trener
Piotr Kohnke, który maj¹c 34 lata poradzi³ sobie z du¿o m³od-
szymi zawodnikami. Piotr kolejno pokona³ w pierwszej walce
Janusza Grandzickiego z Duetu Gdañsk, nastêpnie 6-4
Krzysztofa Wi�niewskiego z KS Orion Czêstochowa, a finale
uleg³ 5-9 Dawidowi Sta�kiewiczowi z KS Piaseczna.

Piotr Borucki w kat. -89 kg seniorów przegra³ w pierwszej
walce 11-13 ze zwyciêzc¹ tej kategorii £ukaszem �widerskim
z KS Piaseczno.

Udzia³ w Mistrzostwach sfinansowa³o Miasto Hel.
(kib)

W dniu 14 grudnia 2008 r. odby³y siê Mistrzostwa
Lêborka w Wyciskaniu Sztangi Le¿¹c. Nasze miasto

reprezentowa³a grupa 5 zawodników: Magdalena Radtke,
Piotr Radtke, Maciej Garda, Pawe³ Mu¿a i Patryk Nowak.
W kategorii Open kobiet Magdalena Radtke zajê³a I miej-
sce wyciskaj¹c ciê¿ar 52,5 kg.

Zawodnicy trenuj¹ w Hali Widowiskowo Sportowej w Helu.
W najbli¿szych dniach ma zostaæ powo³any Miejski Zjedno-
czony Klub Sportowy Hel. Odby³o siê ju¿ zebranie za³o¿y-
cielskie, na którym wybrano komitet za³o¿ycielski. Czekamy
jeszcze na decyzje W³adz Miasta i jeste�my gotowi do reje-
stracji Klubu. Planowany termin rejestracji - druga po³owa
stycznia 2009 rok.

Piotr Radtke

SPORT

Helska Mistrzyni

Mistrzostwa Polski
Seniorów w Kick-boxingu

 Piotr Borucki i trener Piotr Kohnke.

Szanowni Pañstwo,
Z przyjemno�ci¹ informujemy, i¿  sklepik fokarium

Stacji Morskiej w Helu ma do zaoferowania nowy
bardzo ciekawy asortyment, m.in. kurtki-
przeciwdeszczowe, bezrêkawniki, polary,
a tak¿e nowe modele plecaków, kubków,
toreb p³óciennych, koszulek itp.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
Ko³a Nr 3 ZB¯ZiOR WP

W dniu 21.11.2008 r.  w Kole  Nr 3 ZB¯Z i OW WP przeprowadzono zebranie spra-
wozdawczo - wyborcze

Na ogóln¹ ilo�æ 50 cz³onków w zebraniu uczestniczy³o 27. Prezes Ko³a mjr w st. spocz.
Roman Malinowski przedstawi³ referat z dzia³alno�ci Zwi¹zku, w którym omówi³ najwa¿niej-
sze zadania realizowane przez Ko³o w minionej kadencji. Jedn¹ z inicjatyw naszego ko³a by³a
renowacja pomnika nagrobnego Obroñców Helu spoczywaj¹cych na helskim cmentarzu, któr¹
zakoñczono w bie¿¹cym roku. Zarz¹d i cz³onkowie Ko³a aktywnie uczestniczyli we wszyst-
kich uroczysto�ciach patriotycznych  w naszym mie�cie.

W wyniku wyborów prezesem Ko³a ponownie zosta³ Roman Malinowski, który otrzyma³
22 g³osy. Ponadto w sk³ad nowo wybranego Zarz¹du weszli: Krzysztof Berger, Pawe³ Jendza,
Anna Mazurkiewicz, Dariusz Przedpe³ski, Mieczys³aw Pytel i Marian Ziêba.

Do komisji rewizyjnej weszli Eugenia Krawczyk, Karol Swêch i Pawe³ Wawrowski, a delega-
tami na Zjazd Wojewódzki Zwi¹zku zostali Marek Dykta i Eugeniusz Konarski.

W trakcie zebrania wrêczono wyró¿niaj¹cym siê cz³onkom Ko³a medale i odznaczenia.
W trwaj¹cej do pó�nych godzin dyskusji mówiono o sprawach socjalno- bytowych (sprawa
mieszkañ, opieki zdrowotnej itp.) i organizacyjnych wypracowuj¹c kierunki do dzia³ania
nowego Zarz¹du.

W zebraniu uczestniczyli min. Przewodnicz¹cy Rady Miasta Hel Edward Mrozik i Prezes
Zarz¹du Wojewódzkiego ZB¯Z IOR WP w Gdañsku.
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26 listopada 2008 roku, podczas kolejnej, XXVII sesji, Rada Miasta Helu uchwali³a podatki
obowi¹zuj¹ce w 2008 r., przyjmuj¹c m. in. nastêpuj¹ce uchwa³y:

PODATKI W 2008 ROKU

U C H W A £ A Nr XXVII/164/08
w sprawie ustalenia wysoko�ci op³at za umieszczenie plansz/

tablic reklamowych na terenie miasta Helu.

§ 1.
1. Jednorazowa op³ata za planszê/tablicê reklamow¹

o powierzchni do 1 m2 w³¹cznie wynosi 252,00 z³.
2. Jednorazowa op³ata za planszê/tablicê reklamow¹

o powierzchni powy¿ej 1 m2 wynosi z³ za 252,00 z³ za 1m2.
3. Wymienione w ustêpach 1 i 2 stawki zawieraj¹ podatek VAT.

   U C H W A £ A   Nr XXVII/165/08
w sprawie ustalenia miejscowo�ci Hel jako posiadaj¹cej

korzystne w³a�ciwo�ci klimatyczne, walory krajobrazowe

i warunki umo¿liwiaj¹ce pobyt osób w celach turystycznych,

wypoczynkowych lub szkoleniowych, oraz wysoko�ci stawki

dziennej op³aty miejscowej i  unormowania innych spraw

dotycz¹cych tej op³aty w mie�cie Helu.

§ 1.
Ustala siê, ¿e miasto Hel jest miejscowo�ci¹ posiadaj¹c¹

korzystne w³a�ciwo�ci klimatyczne, walory krajobrazowe
i warunki umo¿liwiaj¹ce pobyt osób w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 2.
Okre�la siê stawkê dzienn¹ op³aty miejscowej w mie�cie

Helu - pobieranej od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej
ni¿ dobê w celach wypoczynkowych,  szkoleniowych  lub
turystycznych za ka¿dy dzieñ pobytu w wysoko�ci - 1,70 z³.

§ 3.
Op³atê miejscow¹ pobiera siê z góry za ca³y okres pobytu

osoby w Helu w celach wypoczynkowych, szkoleniowych
lub turystycznych przy dokonaniu czynno�ci meldunkowych.

§ 4.
Do poboru op³aty miejscowej upowa¿nia siê inkasentów -

kierowników  i  w³a�cicieli obiektów w których �wiadczone s¹
us³ugi polegaj¹ce na wynajmie miejsc noclegowych i ustala siê
ich wynagrodzenie w wysoko�ci 10% od pobieranych op³at.

§ 5.
Op³ata, o której mowa w § 2, pobierana jest przez ca³y rok

kalendarzowy.

U C H W A £ A   Nr XXVII/166/08
w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od �rod-

ków transportowych.

§ 1.
Podatek od �rodków transportowych wynosi ³¹cznie:
1) Od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³-

kowitej od 3,5 t i poni¿ej 12 t :
a) powy¿ej 3,5 t  do  5,5 t w³¹cznie - 704,61 z³
b) powy¿ej 5,5 t  do  9 t w³¹cznie - 1.175,49 z³

U C H W A £ A   Nr XXVII/167/08
w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od nieru-

chomo�ci.

§ 1.
Ustala siê stawki podatku od nieruchomo�ci dla poni¿szych

przedmiotów opodatkowania:
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej,

bez wzglêdu na sposób  zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków -  0,74 z³ od 1 m2  powierzchni,

b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych  - 3,90 z³  od  1 ha powierzchni,

c)  pozosta³ych - 0,37 z³ od 1m2  powierzchni.
2) od budynków lub ich czê�ci :
a)  mieszkalnych - 0,62 z³ od 1 m2  powierzchni,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej - 18,94 z³ od 1m2  po-
wierzchni u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 9,24 z³
od 1m2  powierzchni u¿ytkowej,

c) powy¿ej 9 t  i  poni¿ej  12 t -  1.410,58 z³
2) Od  samochodu  ciê¿arowego o dopuszczalnej  masie

ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 t  - 2.691,81 z³
3) Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego  przystosowa-

nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹  o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 t  i  poni¿ej 12 t -
1.645,67 z³

4) Od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowa-
nego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹  lub przyczep¹ o dopusz-
czalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy-
¿szej ni¿ 12 t:

a) do 36 t w³¹cznie - 2.080,58 z³
b) powy¿ej  36 t - 2.691,81 z³
5) Od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem

silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 t
i poni¿ej 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³al-
no�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego
- 1.410,58 z³

6) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silni-
kowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 t, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³al-
no�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 t w³¹cznie - 1.645,67 z³
b) powy¿ej 36 t - 2.080,58 z³
7) Od autobusu, w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc - 1.645,67 z³
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc - 2.080,58 z³
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PODATKI W 2008 ROKU

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych -  2,30 z³ od
1m2 powierzchni u¿ytkowej,

e)  pozosta³ych  -   6,64 z³ od 1m2 powierzchni u¿ytkowej.
3) od budowli - 2% ich warto�ci.

§ 2.
Okre�la siê wzory druków:
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomo�ci IN - 1

stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2) Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomo�ci DN - 1

stanowi za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
 § 3.

Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci:
1) Nieruchomo�ci, których w³a�cicielami lub u¿ytkownika-

mi wieczystymi s¹ osoby fizyczne - mieszkañcy Helu, które
w roku poprzedzaj¹cym rok podatkowy ukoñczy³y lat 65
i wy¿ej, pod warunkiem, ¿e nieruchomo�æ nie jest wykorzy-
stywana na prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej.

2) Nieruchomo�ci, zajête na prowadzenie dzia³alno�ci go-
spodarczej w zakresie udzielania �wiadczeñ zdrowotnych.

U C H W A £ A   Nr XXVII/168/08
w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek op³aty targowej

i unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty w mie�cie Helu.

§ 1.
1. Okre�la siê stawkê dzienn¹ op³aty targowej od osób fi-

zycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nie maj¹cych osobowo�ci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y
obno�nej i obwo�nej na terenie miasta Helu.

2. Za prowadzenie handlu obno�nego i obwo�nego pobiera-
ne s¹ przez inkasenta stawki dzienne op³aty targowej, w na-
stêpuj¹cy sposób:

1) sprzeda¿ obno�na z rêki, z koszyka, z wózka, z ³awy,
z ziemi i obwo�na z samochodów osobowych do 2,5 ton ³adow-
no�ci wynosi:

a) w okresie od 01.01. do 14.06. oraz od 01.09. do 31.12.-  25,00 z³
b) w okresie od 15.06. do 31.08. - 50,00 z³
2)  sprzeda¿ obwo�na z samochodu powy¿ej 2,5 ton ³adow-

no�ci - 70,00 z³
3. Pobieranie op³at nastêpuje za wydaniem pokwitowania

na druku �cis³ego zarachowania. Osoba pobieraj¹ca op³atê nosi
plakietkê identyfikacyjn¹ oraz legitymuje siê w³a�ciwym upo-
wa¿nieniem.

§ 2.
Pobór podatku zleca siê inkasentowi - Pani Alinie Mudlaff -

i ustala siê wynagrodzenie w wysoko�ci 10% pobranej kwoty.
§ 3.

Od uiszczania op³aty targowej zwalnia siê sprzeda¿ doko-
nywan¹ na nieruchomo�ciach stanowi¹cych w³asno�æ miesz-
kañców Helu.

§ 4.
Organy porz¹dku publicznego prowadz¹ce kontrolê w mie-

�cie maj¹ prawo do kontroli prowadzonego handlu obno�nego
i obwo�nego, zarówno w miejscach wyznaczonych do targo-
wania jak i poza nim, w tym tak¿e do kontrolowania uiszcza-
nia nale¿nych op³at i sposobu ich pobierania. Za uchybienia
w stosunku do postanowieñ niniejszej uchwa³y maj¹ prawo
wymierzyæ kary w trybie i na zasadach okre�lonych w prawie
o wykroczeniach niezale¿nie od innych kar za nieprzestrzega-
nie obowi¹zuj¹cych przepisów.

U C H W A £ A   Nr XXVII/169/08
w sprawie okre�lenia stawek op³aty od posiadania psów

i unormowania innych spraw dotycz¹cych tej op³aty.

§ 1.
Okre�la siê stawkê op³aty od posiadania psów w mie�cie

Helu w wysoko�ci - 50,00 z³ rocznie od ka¿dego psa.
§ 2.

Op³ata p³atna jest w terminie do dnia 31 marca ka¿dego
roku, a gdy podatnik naby³  psa po tym terminie, to wówczas
op³atê z tytu³u posiadania tego psa wp³aca siê w ci¹gu jednego
miesi¹ca od daty nabycia psa, je¿eli wymienionej op³aty za
dany rok nie wp³aci³ poprzedni posiadacz.

§ 3.
1. Rejestracjê psów oraz obliczanie i pobór op³aty zleca siê

Zespo³owi Zak³adów Obs³ugi Miasta w Helu i ustala siê wy-
nagrodzenie w wysoko�ci 10% pobranej kwoty.

2. Ustala siê termin rozliczenia z pobranej op³aty na dzieñ
30 czerwca ka¿dego roku, a w przypadku pobrania op³aty po
tym terminie na dzieñ 30 grudnia ka¿dego roku.

Rada dokona³a równie¿ uchwa³¹ Nr  XXVII/170/08 zmian
w bud¿ecie miasta Helu na 2008 r.

Bud¿et po zmianach wynosi:
- dochody bud¿etu miasta - 14.908.645,00 z³
- wydatki bud¿etu miasta - 18.299.242,00 z³
- przychody bud¿etu miasta  - 3.745.000,00 z³ nadwy¿ka

bud¿etowa z roku ubieg³ego
- rozchody bud¿etu miasta - 354.403,00 z³.
Kolejna sesja, na której ma byæ uchwalony przysz³oroczny

bud¿et odbêdzie sie w tygodniu przed�wi¹tecznym.

Szanownym Mieszkañcom

Pragniemy z³o¿yæ serdeczne ¿yczenia,

aby radosny nastrój

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia ,

podniesiony urokiem kolêd i powag¹

op³atka

sprzyja³ wierze w dobro, dodawa³ mocy

w zmaganiu siê z codzienn¹

rzeczywisto�ci¹,

a nadchodz¹cy Nowy Rok 2009 spe³ni³

oczekiwania, przyniós³ zdrowie

i pomy�lno�æ.

Zastêpca burmistrza Helu,

Radni Rady Miasta

oraz pracownicy Urzêdu Miasta Helu
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To jest Bo¿e Narodzenie,
To s¹ �wiêta Mi³o�ci, które przychodz¹
w Ma³ym Dzieci¹tku,

A mi³o�æ to znaczy - byæ razem.

B¹d� wiêc razem z Jezusem przy ¿³óbku,
B¹d� na Pasterce i w radosnym �piewaniu
kolêd,
B¹d� w darach , które ofiarujesz najbli¿szym.

A mi³o�æ to znaczy - byæ razem.

B¹d� wiêc z tymi, którzy samotnie ³ami¹ op³atek
£zy pij¹ jak najlepszy napój
Postêkuj¹ jakby na d�wiêk kolêd z bólu
i cierpienia

A mi³o�æ to znaczy - byæ razem.

Zadzwoñ do Mamy, niech siê ucieszy
Wyci¹gnij rêkê przed tym, kogo wykre�li³e�

W tym roku �wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ dla helskich katolików szczególne. Z naszej
parafii odbyli�my pielgrzymkê do Ziemi �wiêtej.

Byli�my w Betlejem, na "Polu Pasterzy" i w "Grocie Narodzenia" Pana Jezusa.
Pami¹tk¹, jaka pozosta³a z tej pielgrzymki jest �liczna figurka Dzieci¹tka Jezus

z Betlejem, któr¹ jako dar pielgrzymów umie�cimy w tegorocznym ¯³óbku w ko�ciele.
Pragniemy, aby ten duchowy zwi¹zek po³¹czy³ nasz Hel i Betlejem w Palestynie.
Niech �wiêto�æ miejsc, które kiedy� Bóg wybra³ w historii zbawienia, udzieli siê i naszemu

helskiemu skrawkowi ziemi.

¯yczymy wszystkim mieszkañcom Helu z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia i zbli¿aj¹ce-
go siê Nowego Roku chleba na stole, mi³o�ci w rodzinach, pokoju w sercach, têsknoty za
niebem i dzieciêcej niewinno�ci duszy!

Z serdecznym zaproszeniem
na Mszê �wiêt¹ "Pasterkê" ¿yczenia

sk³adaj¹:

Franciszkanie z Helu
o.Klaudiusz Michalski
o.Kosma Rejmer
o.Alan Mroczkowski

ze swojego ¿ycia
Nie pozostawaj samotny w czterech
�cianach...  swojego JA
B¹d� razem w te �wiêta!

Zawsze pamiêtaj¹cy o Was w modlitwie:

ks. kmdr por. Jan Maliszewski - kapelan MW
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CISZA
�WIAT£O
BÓG
I
CZ£OWIEK
PRAWDA O NAS
CIEP£EM £EZ
SERCEM BIJ¥CYM
DR¯ENIEM UST
WYPOWIEDZIANA

Najlepsze, szczere ¿yczenia rado�ci ¿ycia,
umiejêtno�ci czerpania cnót z do�wiadczeñ
daru wigilijnej duchowej przemiany

Rodzicom, uczniom, pracownikom szko³y
oraz mieszkañcom Helu

sk³ada

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

Jak obyczaj stary karze,
Wedle ojców naszej wiary,
Pragniemy z³o¿yæ Wam ¿yczenia,
W dniu Bo¿ego Narodzenia.

Niech ta Gwiazda Betlejemska,
Która �wieci nam o zmroku
Zaprowadzi Was do szczê�cia
W nadchodz¹cym Nowym 2009 roku

W tê �wiêt¹ noc zgromadzeni wokó³
choinki, �piewaj¹c kolêdy, ³¹czymy siê
duchowo, �l¹c z g³êbi serca p³yn¹ce
¿yczenia mi³o�ci i pokoju oraz szczê�liwego
Nowego Roku.

Dziel¹c siê kruszyn¹ bia³ego op³atka,
sk³adamy ¿yczenia: dobrego zdrowia,
zgody i wszelkiej pomy�lno�ci, pokoju
duszy i rado�ci ¿ycia.

¿ycz¹

Mieszkañcom Helu

Kierownik i Pracownicy ZZOM

Wieso³ëch é zdrowëch Gódów,
Szczëstlëwégó Nowégo Roku

Niech rado�æ, nadzieja i mi³o�æ,
zrodzone w te piêkne
�wiêta Bo¿ego Narodzenia,
na sta³e zagoszcz¹ w naszej codzienno�ci,
a wszystkie dni w Nowym 2009 Roku
niech bêd¹ szczê�liwe i pe³ne sukcesów.

Cz³onkom
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego
oraz mieszkañcom Helu

¿yczy
 Prezes

Tadeusz Mu¿a

Hel, grudzieñ 2008 r.

Z okazji �wi¹t Bo¿ego Narodzenia
i Nowego Roku ¿yczymy wszystkim
Mieszkañcom Helu szczê�cia i spokoju.
Serdeczne ¿yczenia zdrowia i wszelkiej
pomy�lno�ci

przesy³amy:

¿o³nierzom zawodowej s³u¿by wojskowej,
pracownikom wojska,
emerytom i rencistom wojskowym
oraz ich rodzinom.

Niech Nowy Rok - 2009 pozwoli spe³niæ
plany i zamierzenia, niech obfituje w nowe
osi¹gniêcia i sukcesy.

Zarz¹d Ko³a Nr 3
Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Zawodowych

i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Helu




