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W czwartek i pi¹tek (8-9
maja) egzaminacyjne stresy
prze¿ywali równie¿ uczniowie
III klas gimnazjum, którzy pi-
sali tzw. testy kompetencji,
zastêpuj¹ce w zreformowa-
nej szkole egzaminy wstêp-
ne do szkó³ œrednich. W
pierwszym dniu egzaminu
uczniowie odpowiadali na py-
tania i redagowali teksty w
czêœci humanistycznej, w pi¹-
tek czêœæ matematyczno-
przyrodnicza. Wszystkim zda-
j¹cym - powodzenia, po³ama-
nia piór (d³ugopisów, o³ów-
ków etc. ) ¿yczy

redakcja!

A w maju ... kwitn¹ kasztany
i matur nadchodzi czas...

6-7 maja w helskim ZSO
kolejny rocznik maturzy-
stów przyst¹pi³ do egzami-
nu dojrza³oœci. W tym roku
by³y to 2 klasy dziennego
LO i jedna wieczorowego
Liceum dla Doros³ych. Abi-
turienci zdawali egzamin pi-
semny z j. polskiego, histo-
rii, matematyki, biologii, geo-
grafii. Przed nimi jeszcze ko-
lejne zmagania na egza-
minach ustnych. Trzymamy
kciuki i ¿yczymy powodze-
nia!

(red.)
foto: W. Waœkowski

A nawet dwie premiery, bo hel-
ski Kabaret Lwia Jama, zaprosi³ na
pierwszy, pi¹tkowy wystêp (25
kwietnia) swoich bliskich i przyja-
ció³, natomiast na drugi, sobotni -
oficjalnych goœci. W pi¹tek sala
pêka³a w szwach i gromkim brawom
nie by³o koñca, bo spektakl siê po-
doba³. W sobotê oklaski by³y mniej-
sze, bo frekwencja na widowni nie
dopisa³a. Burmistrz Helu, Miro-
s³aw W¹do³owski, przepraszaj¹c za
swoj¹ nieobecnoœæ przekazuje na
rêce redakcji HB gratulacje ca³emu
zespo³owi Kabaretu Lwia Jama
i ¿yczy dalszych, "owocnych" wy-
stêpów. Nastêpne spektakle, jeœli
otrzyma siê zaproszenie, bêdzie

EGZAMINY
GIMNAZJALNE

PREMIERA!  ACH PREMIERA!
mo¿na zobaczyæ 10 i 11 maja.
Przedstawienia s¹ wy³¹cznie dla
koneserów literatury i dla widzów
o mocnych nerwach. Teksty wy-
korzystane przez helski kabaret,
g³ównie w skeczach, ale nie tylko,
to zabawne utwory Ga³czyñskie-
go, Tuwima, Boya-¯eleñskiego,
Grodzieñskiej, Przybory, a nawet
noblistki Wis³awy Szymborskiej.
Wykonawcy œwiadomie siêgnêli do
100- letniej tradycji polskiego ka-
baretu literackiego, gdzie humor
przeplata siê z poezj¹ i liryzmem.
S³owo mówione przeplata siê czê-
sto ze œpiewanym, godnym samej
"Ordonki". Warto zobaczyæ etole
i boa z piór na szyi Mai Kretki-

wicz i Ireny Sojeckiej, a wa³ki do
w³osów na g³owie Iwony Rusaj-
czyk. Doskona³a konferansjerka
Jacka Gr¹dkiewicza i mro¿¹ce krew
w ¿y³ach dialogi z Mariuszem Kie³-
czewskim, to tylko ma³a czêœæ
œwietnej zabawy. Ca³oœci dope³niaj¹
wiersze i wierszyki w wykonaniu
Doroty Romero i Kamili Gr¹dkie-
wicz. Oprawê muzyczn¹ spektakl
zawdziêcza Zbigniewowi Wiekie-
rze, a oprawê plastyczn¹ Alinie
Wiekierze. Reflektory wypo¿yczono
z Jastarni, a sprzêt nag³aœniaj¹cy
z ZSO w Helu.

 I myœmy tam byli, wino i miód
pili, dobrze siê bawili...

 Redakcja HB
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Krytykowany przez wiernych i znawców
sztuki remont helskiego koœcio³a, przeprowa-
dzony w roku 1888, od strony ekonomicznej
wypad³ ca³kiem dobrze.  Z zebranego funduszu
budowlanego, po zakoñczeniu remontu pozo-
sta³o jeszcze 14 000 marek nadwy¿ki. Zdecy-
dowano wiêc o zainicjowaniu z tej sumy budo-
wy nowej plebani, gdy¿ stara, wzniesiona w roku
1734, by³a w bardzo z³ym stanie. Wykonaw-
stwa podjê³o siê przedsiêbiorstwo budowlane
Görtke z Gdañska, za wyliczon¹ kwotê 23 000
marek. Aby uzupe³niæ posiadane fundusze, Rada
Gminy wyst¹pi³a do Rz¹du Królewskiego
o przyznanie nadzwyczajnych œrodków na tê
inwestycjê. W ten sposób uda³o siê uzyskaæ dal-
sze 8 000 marek. Brakuj¹-
c¹ kwotê mieszkañcy
uzupe³nili prac¹ w³asn¹ i
œwiadcz¹c us³ugi trans-
portowe.

 Wielu mieszkañcom
Helu - znanym z przy-
wi¹zania  do t radycj i
i konserwatywnej po-
stawy - ¿al by³o starego
budynku plebani:  o
szkieletowej konstrukcji
(podobnie jak i w pozo-
sta³ych budynkach rybac-
kich), ze swoimi przed-
sionkami, gankiem i za-
kamarkami. Robi³a ona -
podobno - bardzo mi³e i
romantyczne wra¿enie.
Niestety, pod koniec XIX
wieku budynek ten nada-
wa³ siê ju¿ tylko do roz-
biórki. Jak dos³ownie napisano w ówczesnej opi-
nii budowlanej - trzeba j¹ (plebaniê) by³o "ko³-
kiem podpieraæ". Nowy budynek zaczêto bu-
dowaæ latem 1892, a zakoñczono wiosn¹ 1893
roku. Pozosta³oœci starego probostwa zosta³y
oficjalnie zlicytowane i sprzedane za 201 ma-
rek. Pieni¹dze te równie¿ zasili³y fundusz budo-
wy. Zim¹ 1893 roku proboszcz móg³ ju¿ za-
mieszkaæ w swojej nowej siedzibie. Wzniesio-
na wówczas plebania by³a obszern¹, nowocze-
sn¹, ceglan¹ budowl¹, okolon¹ przez dwa stare
drzewa: d¹b i topolê. Budynek wkrótce - po-
dobnie jak i inne helskie domy - poros³o dzikie
wino, tworz¹c mi³y i przytulny klimat. Za 100
marek wyremontowano te¿ star¹ oborê, a tak¿e
zlikwidowano drewniany ¿uraw studni na po-
dwórzu probostwa i za kwotê 350 marek za-
montowano w jego miejscu ¿eliwn¹ pompê.

Czerpa³a ona wodê z g³êbokoœci 20 m, co gwa-
rantowa³o dobr¹ jej jakoœæ. Jesieni¹ 1894 rok,
z kasy koœcio³a zakupiono w Gdañsku 17 sa-
dzonek drzewek i krzewów owocowych do
ogrodu probostwa. Za roœliny i transport
zap³acono 47 marek, nie wliczaj¹c kosztów
pracy na podwórzu probostwa.

Id¹c dalej za ciosem, helanie w roku 1895 za-
czêli budowaæ (z funduszy kasy koœcielnej)
nowe, murowane ogrodzenie cmentarza - naj-
pierw od strony zachodniej, a nastêpnie w roku
1903 po stronie po³udniowej i zachodniej. Koszt
tej budowy pokryto dziêki proœbom i apelom
(co da³o 1 300 marek) oraz pracy w³asnej wier-
nych.

W tym samym roku pastor Seeger zleci³ prze-
topienie starego, pêkniêtego dzwonu  koœcielne-
go, na nowy. W wyniku tego zabiegu nie zdo³a-
no jednak uzyskaæ tak piêknego brzemienia jak
u poprzednika. Stary dzwon odlany by³ w roku
1631 w znanej gdañskiej ludwisarni. Ufundowa-
³o go czterech mieszczan helskich. Wydzwania³
on wa¿ne chwile dla miasta i mieszkañców  przez
272 lata i, jak stwierdzili helanie, lepiej by by³o
pozostawiæ go jako zabytek przesz³oœci.

Na prze³omie XIX i XX wieku wykonano
w helskim koœciele jeszcze ca³y szereg innych
prac (wiele œrodków na nie zdobyto poprzez
sprzeda¿ na cele letniskowe gruntów helskich
przy cyplu Pó³wyspu). W grudniu 1896 r. wy-
konano nowy fotel dla proboszcza  i ustawiono
go w miejscu, gdzie sta³ nieod¿a³owany stary,
wyrzucony ze œwi¹tyni na podstawie decyzji

Plebania

Stara plebania helska. Koniec XIX wieku

komisji budowlanej, inspektora budowy portu,
kierownika budowy, pastora i leœniczego tutej-
szego rewiru. Równoczeœnie przed o³tarzem
ustawiono drug¹ ³awê, która s³u¿y³a rodzinom
leœniczego i nauczyciela. Rodzinie leœniczego
wydzier¿awiono w niej trzy miejsca, a nauczy-
ciel dosta³ pozosta³e dwa. S³u¿¹ca proboszcza
mia³a zarezerwowane swoje miejsce po prawej
stronie, w pierwszej ³awce przy œcianie.

W 1897r., koœció³ w Helu otrzyma³ od gminy
ewangelickiej w Berlinie dwie lampki o³tarzowe,
a w  1898 Rada Koœcielna zakupi³a ¿yrandol
za 112 marek i dwa œwieczniki, które od razu
powieszono. Zakupiono tak¿e srebrny dzban
za 95 marek, poniewa¿ stary, podarowany przez

rybaka Fritza Grönzin,
zosta³ rozbity.

Aby stale posiadaæ
œrodki niezbêdne na
wykonywanie drob-
nych, bie¿¹cych  re-
montów i napraw œwi¹-
tyni, w roku 1898 Rada
Koœcielna, z rocznej
nadwy¿ki w kasie ko-
œcio³a i drobnych dat-
ków, utworzy³a ko-
œcielny fundusz remon-
towy. Pieni¹dze te zo-
sta³y zdeponowane
w kasie oszczêdnoœcio-
wej w Pucku.

Warto te¿ przypo-
mnieæ, ¿e w tym okre-
siê - a dok³adnie - 11
marca 1897 roku, zosta³
poœwiêcony nowy plac

cmentarny. Zlokalizowany on zosta³ na skraju
lasu, na po³udnie od osady. W tym dniu dokona-
no równie¿ tu  pierwszego pochówku nieziden-
tyfikowanych zw³ok, przyniesionych przez mo-
rze na helski brzeg. Takie by³o bowiem g³ówne
przeznaczenie tej nekropolii. W tym okresie bez-
imienne zw³oki topielców bardzo czêsto spoty-
kano na pó³wyspowym brzegu. Nowy cmen-
tarz s³u¿y³ równie¿ wyznawcom innych wiar,
g³ównie katolikom, którym przysz³o umrzeæ
w Helu. Równie¿ po roku 1920, a¿ do pocz¹tku
lat 30. XX wieku, czyli do momentu za³o¿enia
nowego cmentarza przy dworcu kolejowym,
u¿ytkowali go katolicy. PóŸniej otoczony przez
budynki kolonii rybackiej, trwa³ jako plac. Kilka
lat temu zosta³ zabudowany.
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Przy wjeŸdzie do Helu zobaczyæ mo¿na dwie
wielkie tablice z emblematem Unii i herbami Helu
i Hermeskeil. Te znaki maj¹ swoj¹ symbolikê.
Informuj¹ o naszej przynale¿noœci do zjedno-
czonej Europy, o wspó³pracy z niemieck¹ gmi-
n¹, o pod¹¿aniu z duchem czasu.

Niedawno, 4 kwietnia, min¹³ rok od podpisa-
nia umowy o partnerstwie z niemieckim mia-
stem Hermeskeil. Wielokrotnie nasze delegacje
goœci³y u zaprzyjaŸnionych partnerów, pozna-
j¹c kulturê, warunki ¿ycia, nawi¹zuj¹c kontakty
i przyjaŸnie. Wiele razy nasze miasto goœci³o
niemieckie delegacje, promuj¹c Hel, tradycje ka-
szubskie, wymieniaj¹c doœwiadczenia.

W dniach 2-6.V. 03 przebywa³a u nas z wizy-
t¹ 18-osobowa grupa mieszkañców Hermeskeil,
z burmistrzami miasta i gminy na czele.

3 maja, po uroczystej mszy œw. w intencji
Ojczyzny, w asyœcie kompanii honorowej, pocz-
tów sztandarowych i orkiestry dêtej, z³o¿ono
kwiaty pod pomnikiem Obroñców Helu oraz
pod tablic¹ Jana Myœlisza. Tam równie¿ burmi-
strzowie Hermeskeil i Helu zasadzili symbolicz-
ne drzewko przyjaŸni

PIERWSZA DEMOKRATYCZNA
KONSTYTUCJA W ŒWIECIE

"Partnerstwo miast i gmin to
naturalny sk³adnik ¿ycia samorz¹-
dowego, znany od lat, stanowi¹-
cy niezwykle wa¿ny element w
procesie integracji europejskiej. To
w³aœnie kontakty miêdzy miesz-
kañcami stanowi¹ bazê budowa-
nia wspólnej Europy." - powie-
dzia³ burmistrz Helu w swoim
przemówieniu z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Uroczystoœæ w hali sportowej
przygotowali: dyrekcja, nauczy-
ciele, pracownicy szko³y,  a
czêœæ artystyczn¹ zaprezentowali
uczniowie ZSO. Po smacznym
obiedzie, zaproszeni goœcie,
wœród których znaleŸli siê: pose³
Kazimierz Plocke, Franciszek
Potulski, Andrzej Ró¿añski,
przedstawiciel wojewody po-
morskiego p. dyr. Jaskólska, nasi
niemieccy goœcie, mieszkañcy
Helu i turyœci, wybrali siê z
uczniami gimnazjum w podró¿
przez wieki.

Kolebk¹ demokracji by³y staro¿ytne Ateny,
st¹d te¿, dialogiem ucznia z Sokratesem, rozpo-
czê³a siê opowieœæ. Kolejna ods³ona przypo-
mnia³a zjazd w GnieŸnie, w roku 1000 i przy-
jaŸñ Ottona III z Boles³awem Chrobrym. I wresz-
cie szlachta polska, której dzie³em by³a pierw-
sza w Europie, demokratyczna konstytucja...

Na koniec nasz, lokalny wk³ad w europejsk¹
tradycjê i kulturê- kaszubski folklor, s³awi¹cy
piêkno tej ziemi, wabi¹cy urokiem stroju, pracy
rybaka, smakiem potraw i zapachem morza.  Za-
chwyt goœci wzbudzi³y dzieci z klas II SP, które
zaprezentowa³y taniec z szarfami i zakoñczy³y
wystêp przepiêknym odœpiewaniem "Ody
do radoœci". Do pieœni przy³¹czy³y siê g³osy
widzów i hala sportowa rozbrzmiewa³a polsko-
niemieckim hymnem przyjaŸni i jednoœci.

Wœród dekoracji ukazuj¹cych drogê przez
wieki, greck¹ œwi¹tyniê, drzewo z orlim gniaz-
dem i morze ("...nasze morze"), naprzeciw wiel-
kiej flagi unijnej, radosny œpiew potwierdzi³
s³usznoœæ idei zjednoczenia. Podczas uroczy-
stoœci wrêczono nagrody dla uczestników kon-
kursu wiedzy o Unii Europejskiej. Przez dwa
dniu na specjalnyym stoisku prezentowano
materia³y promocyjne maj¹ce zachêciæ miesz-
kañców Helu do integracji z Uni¹.

Partnerstwo i przyjaŸñ potwierdzi³a te¿
atmosfera wieczornego spotkania grup part-
nerskich przy pieczonym dziku, na ognisku
w "Kormoranie".

GDZIE SIÊ WSZYSTKO ZACZÊ£O...
13 - lat temu, w nieco innych dla Polski

czasach, w niezbyt odleg³ym od Helu mieœcie
Krokowa, narodzi³a siê idea partnerstwa miast.
Jej propagatorem by³ obecny pose³, Kazimierz
Plocke. Grupie zapaleñców uda³o siê przezwy-
ciê¿yæ trudnoœci i doprowadziæ do podpisania
partnerstwa pomiêdzy gmin¹ Krokowa a rodzi-
n¹ von Krokov, by³ymi w³aœcicielami miejsco-
woœci. Obie strony by³y zainteresowane wspó³-

prac¹, a jej efekty mo¿na dziœ podziwiaæ. Po³¹-
czone fundusze miasta i rodziny, wsparte pie-
niêdzmi Fundacji Wspó³pracy Polsko- Niemiec-
kiej, pozwoli³y na realizacjê wielu projektów:
m.in. edukacji bezrobotnych, wymiany m³odzie-
¿y, restauracji zamku von Krokov i stworzenia
muzeum, dwujêzycznych publikacji naukowych.

Tu tkwi¹ korzenie wspó³pracy miêdzy po-
wiatem Trier a Puckiem, a wiêc i naszego part-
nerstwa z Hermeskeil. O tym wszystkim opo-
wiedzia³ naszym niemieckim przyjacio³om i ich
polskim towarzyszom pose³ Plocke, podczas
konferencji w zamku von Krokov, wspierany
przez przedstawiciela rodu, Ulricha von Krokov.
Sam "graf" oprowadzi³ nas po zamku i ugoœci³
wspania³ym, królewskim obiadem.

MAJOWE ŒWIÊTA W EUROPEJSKIM, PARTNERSKIM NASTROJU...

WITAJCIE W EUROPEJSKIM HELU!
NA DRODZE DO INTEGRACJII...

... jesteœmy od ponad roku. W poniedzia³ek
kolejnymi przystankami by³y spotkania przed-
stawicieli ró¿nych grup zawodowych i omówie-
nie zasad wspó³pracy, oczekiwañ i planów.
Niemcy goszczeni byli przez Burmistrza i Radê
Miasta, Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie,
przez helskich hotelarzy i restauratorów, przez
wojsko i szko³ê. Poznawali nas i nasz¹ kultur¹
poprzez oficjalne spotkania, odczyty i referaty,
wymianê doœwiadczeñ w dyskusjach, wspóln¹
zabawê i wypoczynek.

Wielu z nich ma w Helu przyjació³, znajo-
mych, witaj¹cych i witanych z radoœci¹. Na-
wi¹zane kontakty umacniaj¹ siê, poszerzaj¹...
W Hermeskeil coraz czêœciej i wiêcej mówi siê
po polsku, w Helu nauka niemieckiego równie¿
postêpuje.

Mo¿e kiedyœ spe³ni siê marzenie Albrechta
von Krokova o ma³¿eñstwie pomiêdzy miesz-
kañcem (k¹) powiatu Trewir a mieszkank¹ (cem)
powiatu Puck? Mo¿e to dziecko z Helu/ Her-
meskeil bêdzie mia³o mo¿liwoœæ edukowania siê
za pieni¹dze wspania³omyœlnego grafa?

... I PO ŒWIÊTACH
Œwiêta siê skoñczy³y, we

wtorek wyjazd delegacji nie-
mieckiej. Przed nami unijne
referendum, którego wynik
mo¿e u³atwiæ lub utrudniæ dal-
sz¹ wspó³pracê. Nied³ugo
póŸniej, 14 czerwca, w Her-
meskeil obchodzone bêdzie
œwiêto garnizonowe. Nasze
w³adze miejskie i wojskowe
otrzyma³y ju¿ zaproszenie na
tê uroczystoœæ, wrêczone
podczas powitalnej kolacji
w kasynie przez dowódcê
garnizonu Hermeskeil, p³k
Rodericha Kiesewettera.

Przystojny oficer natych-
miast podbi³ serca pañ, a pa-
nów zjedna³ wspania³ym,
podnios³ym przemówieniem,
t³umaczonym przez nieoce-
nionego, niezmordowanego,
zawsze pe³nego ciep³a i rado-
œci p. Ryszarda Bawelskiego.

Burmistrzowie miasta i gminy Hermeskeil wraz
z p. Norbertem Klaasem podarowali miastu mi-
niaturê fontanny (pierwszy projekt wspólnej in-
westycji - symbolu, ostatnia wersja stanie przy
ratuszu). Znów kolejna cegie³ka wmurowana w
œcianê wspólnego domu, naszej Europy, nasze-
go œwiata. Œwiata pe³nego nienawiœci, zbrod-
ni, terroryzmu, wojen - œwiata, który mo¿e
uratowaæ przed zag³ad¹ tylko mi³oœæ i przy-
jaŸñ, bez barier, granic, uprzedzeñ. Tegoroczne
obchody 3 maja by³y jednoczeœnie œwiêtem
takiej przyjaŸni, braterstwa miast i gmin, samo-
rz¹dów lokalnych i organizacji, cz³owieka z cz³o-
wiekiem.

V. Nowak

foto. W.W.
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Kraj lasów, dolin i jezior (Hunsruck) w po³u-
dniowo- zachodnich Niemczech wyró¿nia siê
naturalnym krajobrazem i romantycznym uro-
kiem. Oddychaj¹c najczystszym powietrzem
w kraju, mo¿na tu aktywnie i przyjemnie spê-
dziæ wolny czas. W okrêgu Trier- Saarburg le¿y
gmina Hermeskeil (145km2), licz¹ca ponad
16.300 mieszkañców. Samo miasto
liczy 6.500 mieszkañców. Nasze mia-
sto partnerskie kusi przepiêknym
krajobrazem gór œrednich, wspania³ymi
lasami, winnicami, licznymi trasami
wêdrówek, bogat¹ baz¹ turystyczn¹.

W ofercie edukacyjnej Hermeskeil
posiada szko³ê podstawow¹, gimna-
zjum, oddzia³ szko³y zawodowej, Wy-
¿sz¹ Szko³ê Hermeskeil. Dla najm³od-
szych s¹ 2 przedszkola oraz przedszkole
ca³odzienne (Kindergaststatte), sk³ada-
j¹ce siê ze ¿³obka, przedszkola, schro-
niska (Kinderhartgruppe) oraz innych
propozycji opieki nad dzieckiem w go-
dzinach 1100-1300. Od maja 1999 dzia³a
grupa socjalno-pedagogiczna.

Miasto jest lubianym centrum han-
dlowym, odwiedzanym przez tysi¹ce
goœci. Na obrze¿ach powsta³ hipermar-
ket "HELA", w ka¿dy wtorek i czwar-
tek odbywaj¹ siê targi. Dodatkowe sta-
³e dni targowe to okres przed Zielony-
mi Œwi¹tkami i podczas Tygodnia Miasta Her-
meskeil na pocz¹tku lipca, targi rolnicze, targi na
œw. Marcina, na œw. Miko³aja i przed Bo¿ym
Narodzeniem.

Pod wzglêdem przemys³owym okrêg cechuje
ró¿norodnoœæ, liczne miejsca zatrudnienia

w bran¿ach budowlanych (maszyny, narzêdzia,
budownictwo mieszkalne, stalowe i drewniane,
obróbka drewna) ceramiki i tworzyw sztucz-
nych. Dziêki sporej iloœci miejsc do zagospoda-
rowania, niedrogim gruntom, atrakcyjnym po-
datkom  i op³atom komunalnym oraz wykwali-
fikowanej sile roboczej okrêg  stwarza dobre

warunki dla przedsiêbiorstw, chc¹cych tu pod-
j¹æ dzia³alnoœæ oraz dla budownictwa  mieszka-
niowego i osiedlania siê ludnoœci.

S¹ tu czyste rzeki i potoki, liczne oczyszczal-
nie œcieków (11, z czego 7 z gminy Hermeskeil).
Dba³oœæ o ochronê œrodowiska i rozwój gospo-

 JAKIE  JEST  HERMESKEIL?
darczy doprowadzi³a do uruchomienia ruroci¹gu
gazu ziemnego.

Zdrowie mieszkañców zabezpiecza szpital
œw. Józefa w Hermeskeil, posiadaj¹cy ró¿ne
oddzia³y specjalistyczne: wewnêtrzny, aneste-
zjologia, intensywna terapia, chirurgia, po³o¿-
nictwo i ginekologia, laryngologia oraz liczne

gabinety specjalistyczne- medyczne
i terapeutyczne. Dostêpnoœæ leków
zapewniaj¹ liczne apteki.  Zwierzêta
równie¿ maj¹ zapewnion¹ opiekê we-
terynaryjn¹.

W gminie dzia³a 16 jednostek Stra¿y
Po¿arnej. Opiekê socjaln¹ gwarantuje
Niemiecki Czerwony Krzy¿ oraz Spo-
³eczne Centrum Organizacji Opieki Spo-
³ecznej w Hermeskeil. Miejscowy Zwi¹-
zek Hermeskeil zapewnia pomoc cha-
rytatywn¹ w przypadku katastrof,
klêsk ¿ywio³owych i wypadków, orga-
nizuje transporty pomocy humanitarnej.

W dziedzinie kultury bogactwem
regionu s¹ muzea i zabytki. Znajduj¹
siê tu m.in.: Park Naturalny z Centrum
Informacji Parku Naturalnego Saar-
Hunsruck, Muzeum Lasu Wysokopien-
nego (Hochwald), wystawa "Cz³owiek
i krajobraz", wystawa samolotów, Mu-
zeum Lokomotywy Parowej, Muzeum
Stra¿y Po¿arnej, ch³opska Stodo³a

z wystaw¹ maszyn rolniczych, m³yn, zamek
warowny w Gimburg, pa³ac cesarski i termy
rzymskie w Trier, katedra z relikwi¹ (szat¹ Chry-
stusa) w Trier i wiele innych.

   /opracowanie na podst. Internetu,

V. Nowak, K. Rak./

 Uczestnik delegacji Bart³omiej Arciszewski przy Termach
rzymskich w Trier.   (wrzesieñ 2002 r.)

S¹ tak¿e inne mo¿liwoœci skorzystania ze wsparcia. Jedn¹ z nich jest
mo¿liwoœæ uzyskania pomocy na modernizacjê swojego kutra lub moto-
rówki, b¹dŸ budowê nowej. Na ten cel przewidziano 53 mln • (ok.220 mln z³).
Wykorzystanie tych pieniêdzy bêdzie wymagaæ dodatkowo udzia³u w³a-
snego armatorów w kwocie ok. 133 mln z³. tj. ok. 60% kwoty przeznaczo-
nej na ten cel.

Na wsparcie w ramach pieniêdzy z UE mog¹ równie¿ liczyæ inwestycje
zwi¹zane z przetwórstwem rybnym, hodowl¹ ryb i infrastruktur¹ rzecz-
n¹ i portow¹. Daje to np.: mo¿liwoœæ ubiegania siê o dotacjê na moder-
nizacjê  portu w Helu. Pieni¹dze, jakie bêd¹ do wykorzystania na ten
cel  w latach 2004-2006, to kwota ok. 490 mln. z³.

Program przewiduje równie¿ fundusze w wysokoœci ponad 56 mln.
Euro na dzia³ania os³onowe dla rybaków, którzy strac¹ pracê, ale tak¿e
daje mo¿liwoœæ uzyskania wsparcia na usprawnienie sprzeda¿y ryb i pro-
mocjê rybo³ówstwa.

Podsumowuj¹c cz³onkostwo Polski w UE, to dla rybaków nie tylko
utrata pracy, choæ nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e z zawodu bêdzie musia³o
odejœæ ok. 2 do 2,5 tys. osób, ale tak¿e wiele mo¿liwoœci uzyskania pomo-
cy na rozwój  i zwiêkszenie zyskownoœci rybo³ówstwa, takich jak budo-
wa nowych kutrów, modernizacja zak³adów przetwórstwa rybnego czy
infrastruktury portowej.

Jeœli chcieliby Pañstwo uzyskaæ szczegó³owe informacje na przedsta-
wiony powy¿ej temat, prosimy  kontaktowaæ siê z Departamentem Ry-
bo³ówstwa MRiRW tel. 022 623 14 71do 73 lub Morskim Instytutem
Rybackim tel 058 620 17 28, b¹dŸ te¿ prosiæ o pomoc Gminny Oœrodek
Integracji Europejskiej.

Wojciech Mi³osz
(specjalista w dziedzinie Integracji Europejskiej)

RYBACY w Unii Europejskiej

Niniejszym artyku³em chcia³bym zapocz¹tkowaæ w „Helskiej Bli-
zie" cykl artyku³ów  z przydatnymi, jak s¹dzê, informacjami
dla naszego regionu. Bêdê siê stara³ przybli¿yæ Pañstwu to, co

mo¿e przynieœæ ewentualne przyst¹pienie Polski do UE mieszkañcom Pó³-
wyspu Helskiego.

Dzisiejsze rozwa¿ania chcia³bym poœwiêciæ rybakom i rybo³ówstwu.
Niewiele siê mówi w prasie, radiu i TV  o problemach tej spo³ecznoœci,
licz¹cej ok. 33 tys. osób ¿yj¹cych z po³owów, przetwórstwa i handlu
rybami. Powinniœmy jednak wiedzieæ, ¿e skoro niewiele siê mówi, to nie
znaczy, ¿e niewiele siê robi. Dowodem na to niech bêdzie opracowany
przez Ministerstwo Rolnictwa plan zmian w rybo³ówstwie na lata 2004-
2006. Nabierze on jednak realnego wymiaru dopiero po przyst¹pieniu
naszego kraju do Unii Europejskiej. Stanie siê tak, poniewa¿ jego realizacja
zak³ada udzielenie wsparcia rybakom ze œrodków FIFG (czyli specjalnego
funduszu unijnego przeznaczonego dla rybo³ówstwa). Pomoc, wbrew oba-
wom czêœci rybaków, nie bêdzie przeznaczona tylko na likwidacjê na-
szych kutrów, choæ dla chêtnych do wycofania siê z zawodu rybaka prze-
widziano w latach 2004-2006 kwotê ok. 440 mln z³.

Dla przyk³adu przedstawiam w tabeli premie mo¿liwe do uzyskania
za zez³omowanie wybranych jednostek wypisanych z polskiego rejestru
statków:

1. Kuter W£A-6
42 BRT, L = 16,11 m rok budowy 1970
premia 237.925 Euro (ok. 951 tyœ. z³)

1. Motorowa ³ódŸ rybacka W£A-3
18 BRT, L = 12,54 m rok budowy 1950
premia 114.390 Euro (ok. 458 tyœ. z³)

foto. W.W.



6

Komisja Rewizyjna w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy  Pawe³ Wojna
Cz³onkowie:  Janusz Leszczyñski

  Czes³aw Motyka

stwierdza:
Uchwa³¹ Rady Miasta Helu Nr XXXVIII/

274/2001 z dnia 19 grudnia 2001 roku zosta³
uchwalony bud¿et, który po stronie dochodów
wyniós³ 9.426.909,00 z³, a po stronie wydat-
ków kwotê 9.703.024,00 z³. •ród³em pokrycia
niedoboru w bud¿ecie by³a po¿yczka w wyso-
koœci 276.115,00 z³.

W ci¹gu 2002 roku uchwa³ami Rady Miasta,
Zarz¹du Miasta oraz Zarz¹dzeniami Burmistrza,
dokonywano zmian w bud¿ecie, w wyniku któ-
rych bud¿et po stronie dochodów wzrós³ o kwotê
183.399,00 z³ i ostatecznie zamkn¹³ siê kwot¹
9.610.308,00 z³, zaœ po stronie wydatków
o kwotê 653.046,00 z³ i osi¹gn¹³ 10.356.070,00 z³.

Niedobór bud¿etu miasta zosta³ pokryty
po¿yczk¹ uzyskan¹ z NFOŒ w kwocie 700.000,00 z³
oraz z WFOŒiGW w kwocie 338.824,00 z³
oraz wolnymi œrodkami z roku ubieg³ego w wy-
sokoœci 55.823,00 z³.

Ostatecznie, na 31.12.2002 r. dochody
bud¿etu wykonano na 9.056.580,00 z³, co sta-
nowi 95 % planu.

Struktura dochodów przedstawia siê
nastêpuj¹co:

1. Dochody w³asne  3.478.029,00 co sta-
nowi  38,4%

2.  Udzia³y w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa  926.846,00 co stanowi
10,6%

3.  Dotacje celowe2.097.456,00  co stanowi
23,2%

4.  Subwencja ogólna 2.316.027,00 co stanowi
25,6%

5. Pozosta³e dochody 202.222,00 co stanowi
2,2%

Porównuj¹c strukturê dochodów w roku 2002
w stosunku do roku 2001 stwierdzamy, i¿ nast¹-
pi³ spadek udzia³ów w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa o kwotê 63.397,00 z³
oraz subwencji ogólnej o kwotê 339.209,00 z³
natomiast wzros³y dochody w³asne o kwotê
403.590,00 z³ i dotacje celowe o kwotê
1.674.717,00 z³.

OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ Z DNIA 9.04.2003 R.
DOTYCZ¥CA WYKONANIA BUD¯ETU MIASTA

HELU ZA 2002 ROK

W ostatni pi¹tek kwietnia odby³a siê 7 sesja RM Helu. Jej g³ównym punktem by³o wys³uchanie
sprawozdania Burmistrza Helu z wykonania bud¿etu w 2002 r. oraz podjecie uchwa³y w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Helu.

Wykonanie bud¿etu w pe³ni odzwierciedla treœæ opinii komisji rewizyjnej z dnia 9.04.2003 r.,
któr¹ drukujemy w ca³oœci.

VII sesja Rady Miasta Helu

W roku 2002 nie wykonano za³o¿onego
planu dochodów m.in. w dziale:

Dzia³ 700 - Gospodarka Mieszkaniowa
- zaplanowano 1.360.000,00 z³, wykonano

1.312.800,00 z³ (97%)
Rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieru-

chomoœciami
§ 047 - wp³ywy za zarz¹d i u¿ytkowanie

wieczyste - zaplanowano 70.000,00 z³, wyko-
nano 18.124,00 z³ (26%). Niskie wykonanie
dochodów wynika z tego, i¿ praktycznie nie ma
ju¿ chêtnych na kupno mieszkañ komunalnych
wraz  z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
gruntu.

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo Publiczne
i Ochrona P. Po¿.

Rozdz. 75416 - Stra¿ Miejska
§ 057- grzywny, mandaty i inne kary - zapla-

nowano 4.000,00 z³, wykonano 1.209,00 z³
(30%). Niskie wykonanie dochodów wynika
z niskiej œci¹galnoœci gotówki (wystawiono
mandatów kredytowych ³¹cznie 33 szt. na kwotê
2.580,00 z³).

Dzia³ 756 - Dochody Od Osób Prawnych,
Fizycznych i Innych Jednostek

Rozdz.75601 - wp³ywy z p. dochodowego
od osób fizycznych

§ 035 - podatek od dzia³alnoœci gospodarczej
os. Fiz. Op³acany w formie karty podatkowej -
zaplanowano 92.000,00 z³, wykonano 49.019,00 z³
(53%). Spadek dochodów jest wynikiem coraz
mniejszej aktywnoœci ma³ych podmiotów go-
spodarczych. Jest to najni¿sze wykonanie
dochodów z tego tytu³u w ostatnich latach.

Rozdz. 75016 - wp³ywy z pozosta³ych po-
datków od osób fizycznych

§ 043 - wp³ywy z op³aty targowej - zaplano-
wano 95.500,00 z³, wykonano 66.460,00 z³
(70%). Podobnie jak w poprzednim rozdziale
spadek dochodów jest skutkiem mniejszej ak-
tywnoœci gospodarczej ma³ych podmiotów oraz
w mniejszym zakresie skutkiem zmniejszenia
siê terenów pod targowisko.

Rozdz. 75618 - Wp³ywy z op³aty skarbo-
wej - zaplanowano 32.000,00 z³, wykonano
16.659,00 z³ (52%). Niskie wykonanie docho-
dów wynika z tego, i¿ czêœæ wp³ywów z tego

podatku przesz³a do nowo powsta³ego podatku
od czynnoœci cywilno-prawnych (rozdz. 75016,
§ 050), gdzie nast¹pi³ znaczny wzrost w stosun-
ku do zaplanowanych wp³ywów  z 32.000,00 z³
do 67.453,00 z³ wykonanych (211%).

Dzia³ 801 - Oœwiata i Wychowanie

Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe
§ 075 - dochody z najmu i dzier¿awy - zapla-

nowano 50.000,00 z³, wykonano 24.452,00 z³
(49%). Niskie wykonanie dochodów by³o
wynikiem braku zainteresowanych wynajmem
pomieszczeñ szko³y na kolonie.

Ponadplanowe dochody uzyskano m.in.
w dziale:

Dzia³ 750 - Administracja Publiczna
Rozdz. 75095 - pozosta³a dzia³alnoœæ
§ 084 wp³ywy z op³at - sprzeda¿ alkoholu

- zaplanowano 98.000,00 z³, wykonano
121.069,00 z³ (124%). Wzrost wp³ywów by³
wynikiem zwiêkszonej iloœci wydanych pozwo-
leñ na sprzeda¿ alkoholu.

Dzia³ 756 - Dochody Od Osób Prawnych,
od Osób Fizycznych i Innych Jednostek

§ 034 - podatek od œr. transportowych - za-
planowano 48.000,00 z³, wykonano 75.160,00
z³ (157%). W omawianym okresie nast¹pi³
wzrost iloœci œr. transportowych, st¹d tak znacz-
ny wzrost wp³ywów w/w podatku.

Rozdz. 75016 - wp³ywy z podatków od osób
fizycznych

§ 044 - wp³ywy z op³aty miejscowej - zapla-
nowano 75.000,00 z³, wykonano 92.336,00 z³
(123%). Wzrost dochodów œwiadczy o wzro-
œcie iloœci wczasowiczów przebywaj¹cych
w sezonie letnim w gminie Hel.

W dzia³ach:
600 - Transport i £¹cznoœæ
710 - Dzia³alnoœæ Us³ugowa
750 - Administracja Publiczna
751 - Urzêdy Naczelnych Organów W³adzy

Pañstwowej
758 - Ró¿ne Rozliczenia
900 - Gosp. Komunalna i Ochrona Œrodowiska
plan dochodów na 2002 r. wykonano w 100%.

 W tym miejscu Komisja Rewizyjna pragnie
zwróciæ jeszcze uwagê na wykonanie w 100%
planu sprzeda¿y maj¹tku (dzia³ 700 - Gosp.
Mieszkaniowa, rozdz.70005, § 084).

Dochody sprzeda¿y zaplanowano na
935.000,00 z³ i wykonano na 935.722,00 z³.
Sk³adaj¹ siê na nie dochody uzyskane ze sprze-
da¿y mieszkañ komunalnych (16.822,00 z³),
sprzeda¿y gruntu na poprawê warunków istnie-
j¹cych nieruchomoœci (133.800,00 z³) oraz ze
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sprzeda¿y dzia³ek w przetargach (785.100,00 z³).
Rok 2002 by³ kolejnym rekordowym rokiem

sprzeda¿y maj¹tku. Œwiadczyæ to mo¿e o ro-
sn¹cej atrakcyjnoœci turystycznej naszej gminy,
gdy¿ czêœæ gruntów kupili mieszkañcy Helu,
natomiast znacz¹c¹ czêœæ mieszkañcy spoza
gminy Hel.

Wydatki bud¿etu miasta Helu w 2002 roku
wykonano na kwotê 9.773.387,00 z³ co stanowi
94% planu.

W trzech dzia³ach, tj.:
600 - Transport i £¹cznoœæ
751 - Urzêdy Naczelnych Organów W³adzy

Pañstwowej, Kontroli
801 - Oœwiata i Wychowanie
plan wydatków wykonano w 100%.
W pozosta³ych dzia³ach planu wydatków

bud¿etowych nie wykonano.

W roku 2002 gmina Hel realizowa³a na-
stêpuj¹ce zadania inwestycyjne:

1. Dzia³ 900, rozdzia³ 90001, § 6050:
a) dokoñczenie rozpoczêtej we wrzeœniu 2001

roku budowy stacji uzdatniania  i uruchomienie
komunalnego ujêcia wody. Koszt realizacji in-
westycji  w 2002 roku wyniós³ 1.449.799,08 z³,
z czego: 700.00,00 z³ z NFOŒ, 250.000,00 z³
z WFOŒiGW oraz 90.000,00 z³ dotacji celowej.
Ujêcie oddano do u¿ytku w czerwcu 2002 r.

b) dokoñczenie kanalizacji sanitarnej dla osie-
dla przy ul. Kuracyjnej. W ramach inwestycji
wykonano now¹ przepompowniê œcieków,
ruroci¹g t³oczny i kolektory grawitacyjne wraz
z przy³¹czami. Inwestycja by³a dofinansowana
w 2001 roku po¿yczk¹ z WFOŒiGW w kwocie
116.930,00 z³, w roku 2002 wydatkowano
dodatkowo 300.500,00 z³.

c) budowa ruroci¹gu zrzutowego i miejskiej
oczyszczalni œcieków. Inwestycje zrealizowa-
no w paŸdzierniku 2002 roku. Koszt inwestycji
wyniós³ 137.395,76 z³, zaœ 88.824,00 z³
pozyskano w formie po¿yczki z WFOŒiGW
w Gdañsku.

d) Wykonanie przy³¹cza wodoci¹gowego do
hydrantu p.po¿. na ul.Dworcowej. £¹czny koszt
wyniós³ 76.476,41 z³. Gmina otrzyma³a dofi-
nansowanie z Kancelarii Prezydenta RP w kwo-
cie 12.000,00 z³, reszta do zap³aty w 2003 roku.

2.  Dzia³ 926, rozdzia³ 92601, § 6050 - do-
koñczenie budowy hali sportowo-widowisko-

wej. Inwestycje rozpoczêto we wrzeœniu 2001
roku, zaœ oddano do u¿ytku w maju 2002 roku.
Na jej realizacjê w 2002 roku wydatkowano
1.621.761,00 z³, w tym 1.100.000,00 z³
z UKFiS-u oraz 475.000,00 z³ z PFRON-u,
pozosta³e œrodki z bud¿etu gminy.

WNIOSKI KOÑCOWE
W roku 2002 Burmistrz Helu nie osi¹gn¹³

planowanych dochodów bud¿etowych w zwi¹z-
ku z czym - choæ w minimalnym stopniu - redu-
kowa³ wydatki bud¿etowe. Gmina Hel w okre-
sie ostatnich czterech lat (szczególnie zaœ w 2001
i 2002 roku) prowadzi³a bardzo odwa¿n¹ poli-
tykê inwestycyjn¹. W tym czasie wybudowa³a
m.in. budynki gimnazjum i liceum ogólnokszta³-
c¹cego, zakoñczy³a trwaj¹c¹ kilkanaœcie lat bu-
dowê oczyszczalni œcieków, rozpoczê³a i zakoñ-
czy³a w okresie ok. 10-ciu miesiêcy budowê sta-
cji uzdatniania wody, hali sportowo-widowisko-
wej i jeszcze kilku mniejszych inwestycji. Te
wszystkie inwestycje wymaga³y oczywiœcie od-
powiednich œrodków finansowych.

Burmistrz Helu czyni³ wiele starañ i to czê-
sto ze skutkiem pozytywnym - ¿eby uzyskaæ
œrodki czy to z Fundacji, czy to w formie dotacji
celowych, czy wreszcie w formie po¿yczek z
NFOŒ w Warszawie i WFOŒiGW w Gdañsku,
które po sp³acie okreœlonej procentowo kwoty
pobranego kredytu póŸniej zosta³y umarzane.

Mimo tych wszystkich starañ, dzia³añ i za-
biegów, zdaniem Komisji Rewizyjnej decyzje o
dalszych inwestycjach powinny byæ podejmo-
wane w sposób ostro¿ny, uwzglêdniaj¹c obecne
doœæ znaczne zobowi¹zania gminy.

Stan tych zobowi¹zañ na koniec 2002 roku
przedstawia³ siê nastêpuj¹co:

dz. 630 Turystyka 2.501,00
dz. 700 Gosp. Mieszkaniowa 7.169,00
dz. 710 Dzia³alnoœæ us³ugowa 9.400,00
dz. 750 Administracja publiczna 5.126,00
dz. 754 Bezp. Publiczne i ochrona p.po¿
573,00
dz. 801 Oœwiata i wychowanie 194.562,00
dz. 853 Opieka Spo³eczna 51.640,00
dz. 900 Gosp. kom. i ochr. œrodowiska
552.993,00
dz. 926 Kultura fizyczna i sport  3.438.436,00

£¹cznie  4.262.400,00

Czêœæ zobowi¹zañ zosta³a sp³acona w roku
2003. Zobowi¹zania dz. 926 Kultura fizyczna i
sport wynikaj¹ z inwestycji wieloletniej, tj. sp³a-
ta roz³o¿ona jest na lata 2003-2006.

Do tego dochodz¹ zobowi¹zania na koniec
2002 r. z tytu³u kredytów i po¿yczek z:

1. WFOŒiGW w Gdañsku 1.712.008,20
2. NFOSiGW w Warszawie  690.000,00

£¹cznie 2.402.008,20
To daje ³¹cznie kwotê 6.664.408,20 z³ na dzieñ

31.12.2002 r.
Stan zaleg³oœci na koniec 2002 roku wynosi³

455.857,32 z³, z tego najwiêcej bo a¿ 341.221,41
z³ stanowi³y podatki osób prawnych od nieru-
chomoœci. Wobec wszystkich podatników zale-
gaj¹cych z p³atnoœciami wszczêto postêpowa-
nie maj¹ce na celu wyegzekwowanie nale¿noœci
b¹dŸ zabezpieczenie ich wpisem do hipoteki.

Komisja Rewizyjna kontrolowa³a Burmistrza
z wykonania bud¿etu w ci¹gu roku i nie dopa-
trzy³a siê w jego pracy uchybieñ.

Komisja przeprowadzi³a kontrolê prac re-
montowo-budowlanych wykonanych w obiek-
cie remizy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w okre-
sie od 12.10.2001 r. do 21.01.2002 r. Komisja
zwróci³a uwagê na fakt pozyskania œrodków
pozabud¿etowych, tj. z Zarz¹du Wojewódzkie-
go OSP w Gdañsku oraz od Komendanta G³ów-
nego PSP w Warszawie.

Komisja w trakcie kontroli nie dopatrzy³a siê
¿adnych uchybieñ.

Komisja Rewizyjna pragnie równie¿ wyra-
ziæ pozytywn¹ opiniê z wykonania wniosków
pokontrolnych w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Helu w 2002 roku.

Reasumuj¹c, Komisja uwa¿a, ¿e Burmistrz
Helu prowadzi odwa¿n¹ politykê inwestycyjn¹
i w tym miejscu wnioskuje o ostro¿ne podejmo-
wanie dalszych decyzji inwestycyjnych oraz
zwrócenie bacznej uwagi w roku 2003 na reduk-
cjê zobowi¹zañ gminy.

Wniosek:

Komisja Rewizyjna wyra¿a pozytywn¹ oce-
nê z wykonania bud¿etu Miasta Helu za 2002
rok i wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Helu
absolutorium.

Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej
Pawe³ Wojna

ul. ¯eromskiego 16 (Przedszkole Miejskie)
tel. 675 - 04 - 44

PONIEDZIA£EK
1300-1500 - terapia indywidualna osób
wspó³uzale¿nionych, m³odzie¿y, ofiar prze-

mocy.
1630 - 1830 - terapia osób uzale¿nionych.

WTOREK
1600 - 1800 - konsultacje indywidualne.

ŒRODA
1600 - 1730 - wstêpne konsultacje terapeu-

tyczne.
1730 - 1830 - szkolenie dla osób ubiegaj¹cych

o zezwolenie na sprzeda¿ napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z dnia
28 paŸdziernika 1982 roku o wychowaniu
w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
Miejska Komisja Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych zobowi¹zana jest do wystawie-
nia opinii w formie postanowienia, zgodnie
z art. 106 § 5 Kodeksu Postêpowania Admini-
stracyjnego. W zwi¹zku z powy¿szym, ka¿dy
wniosek o wydanie zezwolenia bêdzie opinio-
wany na posiedzeniu komisji.

W bie¿¹cym roku posiedzenia Miejskiej
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych bêd¹ siê odbywa³y w nastêpuj¹cych
terminach:

08.05; 12.06; 11.09; 09.10; 13.11; 08.12.

INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJ¥CYCH SIÊ
O ZEZWOLENIE NA  SPRZEDA¯ NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH

Posiedzenia komisji odbywaj¹ siê w Miej-
skim Przedszkolu (Sala szkoleñ MKRPA)
o godzinie 1400.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze terminy, osoby
ubiegaj¹ce siê o zezwolenie na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych powinny z odpowiednim
wyprzedzeniem z³o¿yæ wniosek w Urzêdzie
Miasta. Nadal, zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta
Helu, osoby ubiegaj¹ce siê o zezwolenie obo-
wi¹zuje udzia³ w szkoleniu, które odbywa siê
w ka¿d¹ œrodê w Punkcie Pomocy Rodzinie,
o godzinie 1730.

Janusz Stanek
 Przewodnicz¹cy MKRPA

PUNKT POMOCY
RODZINIE
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Sukcesem zakoñczy³ siê wyjazd zespo³u "RE-
LING" i solistek z Klubu Garnizonowego na
Przegl¹d Amatorskiej Twórczoœci Scenicznej
MW "USTKA 2003". Zespó³ "RELING"
w sk³adzie: bsmt Mariusz ROGACKI, bsmt
Mariusz HURYN i bsmt Piotr ZIELIÑSKI
otrzyma³ tytu³ Laureata i zakwalifikowa³ siê na
przegl¹d ogólnopolski do Przemyœla. Jurorzy
docenili równie¿ nasze solistki. Alina BERATZ
i Agnieszka HA£AS otrzyma³y wyró¿nienie
oraz nagrody rzeczowe.

ORP "CZAJKA":
Kolejny polski okrêt- niszczyciel min ORP

"CZAJKA" z 13 dywizjonu tra³owców z 9 Flo-
tylli Obrony Wybrze¿a w Helu wszed³ w sk³ad
sta³ego Zespo³u Obrony Przeciwminowej NATO
MCM FORNORTH (Mine CounterMeasure
Forces North). W œrodê, 23 kwietnia, okrêt opu-
œci³ macierzysty port w Helu, ¿egnany przez
szefa sztabu MW kontradmira³a Henryka
SO£KIEWICZA, dowódcê 9 FOW kontrad-
mira³a Andrzeja ROSIÑSKIEGO oraz do-
wódcê 13 dTr kmdr por. Krzysztofa WÊGRZY-
NA i operowaæ bêdzie w sk³adzie zespo³u do 10
lipca. Przez ten okres zespó³ MCM FOR-
NORTH weŸmie udzia³ w miêdzynarodowych
manewrach NATO "BLUE GAME 2003", "JO-
INT MARITIME COURSE 2003", przepro-
wadzi seriê æwiczeñ typu PASSEX na wodach
Morza Ba³tyckiego, Pó³nocnego i Oceanu Atlan-
tyckiego oraz odwiedzi osiem portów (Kilonia,
Œwinoujœcie, Warnemunde, Frederikshavn, Fa-
slane, Leith, Glasgow i Amsterdam). G³ówne
zadania, jakie stoj¹ przed za³og¹ ORP "CZAJ-
KA" to prowadzenie kompleksowych dzia³añ
obrony przeciwminowej - poszukiwanie, wy-
krywanie i niszczenie min dennych i kotwicz-
nych, tra³owanie kontaktowe i niekontaktowe
oraz wytyczanie bezpiecznych torów wodnych.

MCM FORNORTH (Mine CounterMeasu-

res Force North Europe) jest sta³ym, miêdzy-
narodowym zespo³em okrêtów obrony przeciw-
minowej pañstw NATO, wchodz¹cym w sk³ad
Si³ Natychmiastowego Reagowania Sojuszu Pó³-
nocnoatlantyckiego. Zwykle w sk³ad zespo³u
wchodzi od 5 do 10 jednostek.  Po raz pierwszy
zespó³ zosta³ sformowany w 1973 roku. Przez
niemal¿e 30 lat zespó³ dzia³a w strefie od Morza
Œródziemnego, poprzez Ba³tyk, a¿ do pó³noc-
nych wybrze¿y Norwegii. Rocznie zespó³
MCM FORNORTH uczestniczy w oko³o 10
æwiczeniach NATO oraz kilkudziesiêciu æwicze-
niach si³ przeciwminowych prowadzonych z
pañstwami Sojuszu i Partnerstwa dla Pokoju.
Zespó³ dowodzony jest przez oficera z jednego
z pañstw cyklicznie kieruj¹cych swoje okrêty
do dzia³añ w ramach zespo³u; s¹ to Belgia, Da-
nia, Niemcy, Norwegia, Królestwo Niderlandów
oraz Wielka Brytania. Ponadto, od 1994 roku, w
zale¿noœci od potrzeb, do zespo³u kierowane s¹
równie¿ okrêty amerykañskie.

ORP "CZAJKA" (numer burtowy 624) jest
niszczycielem min wchodz¹cym w sk³ad 13
Dywizjonu Tra³owców 9 Flotylli Obrony Wy-
brze¿a w Helu. Jednostka przeznaczona jest do
dzia³añ z zakresu obrony przeciwminowej.
G³ówne zadania to tra³owanie rozpoznawcze i
kontrolne, niszczenie zagród i pól minowych,
wytyczanie bezpiecznych torów p³ywania w
obrêbie pó³ minowych, przeprowadzanie okrê-
tów, zespo³ów i transportowców, stawianie min
kotwicznych i dennych, wykrywanie min ko-
twicznych z odleg³oœci 1600 metrów od okrêtu i
min dennych z odleg³oœci 600 metrów oraz nisz-
czenie min za pomoc¹ ³adunków wybuchowych

osadzanych na minach przez zdalnie sterowany
pojazd podwodny lub przez okrêtowe grupy
p³etwonurków-minerów. Okrêt wielokrotnie
uczestniczy³ w miêdzynarodowych manewrach
si³ obrony przeciwminowej Sojuszu, m.in. BAL-
TOPS, SANDY COAST, BLUE GAME,
SQUADEX, OPEN SPIRIT, STRONG RESO-
LVE, PASSEX, prowadzi³ operacje niszczenia
zatopionych torped bojowych z okresu II woj-
ny œwiatowej, a tak¿e zdoby³ miano najlepsze-
go okrêtu polskich si³ morskich w 2001 roku.
Jednostk¹ dowodzi kpt. mar. Krzysztof RY-
BAK.

ORP "MEWA":
26 kwietnia w po³udnie  z macierzystego por-

tu w Helu w kolejny swój rejs wyszed³ niszczy-
ciel min ORP "MEWA" z 13 dywizjonu tra-
³owców. Okrêt uda³ siê do Kilonii, gdzie roz-
poczn¹ siê miêdzynarodowe æwiczenia pod kryp-
tonimem "BLUE GAME 2003".

 W ramach tych æwiczeñ okrêt bêdzie wyko-
nywa³ zadania z zakresu obrony przeciwmino-
wej, do których min. nale¿y tra³owanie rozpo-
znawcze i kontrolne, niszczenie zagród i pól
minowych, wytyczanie bezpiecznych torów
p³ywania w obrêbie pó³ minowych, przeprowa-
dzanie okrêtów, zespo³ów i transportowców,
stawianie min kotwicznych i dennych, wykry-
wanie min kotwicznych. 24- dniowy pobyt okrê-
tu w morzu zostanie wykorzystany równie¿ do
zapoznania za³ogi z hydrologiczno- meteorolo-
gicznymi i nawigacyjno- hydrograficznymi wa-
runkami w rejonie Morza Ba³tyckiego oraz szko-
lenia oficerów w prowadzeniu nawigacji. Okrê-
tem dowodzi kpt. mar. Cezary GNOZA, laure-
at nagrody specjalnej tygodnika "RAPORT" za
godne reprezentowanie polskiej bandery wojen-
nej poza granicami kraju w 2002r.

ORP "KASZUB":
W sobotê, 26 kwietnia, o godzinie 09:00, kor-

weta zwalczania okrêtów podwodnych ORP
"KASZUB" z 11 dywizjonu œcigaczy, pod do-
wództwem kpt. mar. Jacka KOSIÑSKIEGO
opuœci³a macierzysty port w Helu i rozpoczê³a
rejs na Ocean Atlantycki. Za³oga okrêtu bêdzie
reprezentowaæ nasz kraj podczas miêdzynaro-
dowych obchodów 60. rocznicy Bitwy o Atlan-
tyk organizowanych w Wielkiej Brytanii od 30
kwietnia do 6 maja, w Liverpoolu. Po zakoñcze-
niu uroczystoœci w Wielkiej Brytanii ORP "KA-
SZUB" przebazuje siê do francuskiej bazy mor-
skiej Brest. Na Atlantyku weŸmie udzia³ w pol-
sko-francuskich manewrach PASSEX. Wspól-
nie z jednostkami francuskimi za³oga naszego
okrêtu przeprowadzi æwiczenie poszukiwania,
wykrywania i zwalczania okrêtów podwodnych.
Polscy i francuscy marynarze przeæwicz¹ miê-
dzynarodow¹ operacjê embarga oraz akcje rato-
wania ¿ycia na morzu. Trasa rejsu przebiega
przez Ba³tyk, Cieœniny Ba³tyckie, Morze Pó³-
nocne, Irlandzkie, Celtyckie oraz Atlantyk. Za-
³oga ma przed sob¹ 3 500 mil morskich ¿eglugi a
do macierzystego portu powróci 19 maja.

WYSTAWA  WIOSENNA

NA NIWIE KULTURY

Kolejn¹ ucztê dla koneserów sztuki zafundo-
wa³ Klub Garnizonowy w Helu przygotowuj¹c
"wystawê wiosenn¹", któr¹ w dniu 14 bm. otwo-
rzy³ dowódca 9 FOW kontradmira³ Andrzej
ROSIÑSKI. Na wystawie mo¿emy obejrzeæ
obrazy na p³ótnie i szkle namalowane przez puc-
kie malarki, m.in. Pani¹ Bo¿enê WITKOWSK¥.

Czêœæ wystawy tematycznie zwi¹zana jest
ze œwiêtami Wielkanocnymi- s¹ to pisanki wiel-
kanocne, do których u¿yto jaja kurze, gêsie, ka-
cze a nawet strusie. Szczególne s³owa podziê-
kowania nale¿¹ siê Panu Garstkowiakowi
z Pucka, wspó³organizatorowi wystawy, który
ju¿ od roku wspó³pracuje z naszym Klubem
w przedmiocie popularyzowania twórców
powiatu puckiego.

PRZEGL¥D
AMATORSKIEJ
TWÓRCZOŒCI

SCENICZNEJ MW:

HELSKIE OKRÊTY WYSZ£Y W MORZE

Nagrodê z r¹k kmdr ppor. K. PA£KI, kierow-
nika Klubu MW, odbiera zespó³ RELING;

Pisanki na strusich jajach

***
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15 kwietnia w Klubie MW "RIWIERA" w
Gdyni odby³ siê fina³ olimpiady wiedzy  o Unii
Europejskiej, w którym uczestniczy³o 26 mary-
narzy s³u¿by zasadniczej ze wszystkich jedno-
stek wojskowych Marynarki Wojennej. Zmaga-
nia konkursowe sk³ada³y siê z dwóch czêœci:
pisemnej i ustnych odpowiedzi na pytania pro-
blemowe. Do drugiej czêœci jurorzy zakwalifi-
kowali piêciu marynarzy z najwiêkszym dorob-
kiem punktowym. W zaciêtej rywalizacji du¿y
sukces zanotowa³ starszy marynarz Tomasz
PAWLAK z KPW HEL, który  w koñcowej kla-
syfikacji zaj¹³ drugie miejsce. Wraz ze zwyciêz-
c¹, st. mar. Danielem WASILEWSKIM z Bazy
Lotniczej MW w Siemirowicach i zdobywc¹ trze-
ciego miejsca mar. Karolem SZOPIÑSKIM z 8
FOW w Œwinoujœciu, bêdzie on reprezentowa³
Marynarkê Wojenn¹ w ogólnopolskim finale tej
olimpiady, który odbêdzie siê w maju w Gdyni.
Nagrody rzeczowe, ufundowane przez dowód-
cê MW, laureatom olimpiady wrêczy³ szef Od-
dzia³u Spo³eczno- Wychowawczego MW Pan
kmdr Eugeniusz FLAKOWSKI.

Teksty i foto:
Rzecznik Prasowy Dowódcy 9 FOW

kmdr ppor. Stefan SZYMAÑSKI

22 kwietnia, w 43 batalionie saperów odby³a
siê podnios³a patriotyczna uroczystoœæ wrêcze-
nia sztandaru jednostce, na któr¹ przyby³o wie-
lu znamienitych goœci, min.: podsekretarz stanu
w MON ds. spo³ecznych Pan Maciej GÓRSKI,
dowódca MW RP Pan admira³ floty Ryszard
£UKASIK, wojewoda pomorski Pan Jan KU-
RYLCZYK, dowódca 9 FOW Pan kontradmira³
Andrzej ROSIÑSKI oraz w³adze samorz¹dowe,
byli dowódcy i ¿o³nierze batalionu.

Fundatorem sztandaru jest Fundacja "FUN-
DUSZ OBRONY NARODOWEJ" i Spo³eczny
Komitet Fundatorów Sztandaru. Rodzicami
chrzestnymi sztandaru zostali: Pani Katarzyna
NARKOWICZ (ma³¿onka burmistrza Jastarnii)
oraz Pan Edwin JÓSKOWIAK (dowódca jed-
nostki w latach 1971-1980).

Po wci¹gniêciu na maszt flagi MW RP odby-
³a siê ceremonia wrêczenia sztandaru oraz wy-
ró¿nienie by³ych i obecnych, zas³u¿onych dla
wojsk in¿ynieryjnych saperów. Z r¹k ministra
M. Górskiego sztandar odebra³ dowódca bata-
lionu kmdr ppor. Jacek GABRIEL. Po jego za-
prezentowaniu pododdzia³om i zgromadzonym
goœciom, przy dŸwiêkach Orkiestry Reprezen-
tacyjnej MW odby³a siê defilada i odprowadze-
nie sztandaru.

Nastêpnie, na specjalnie przygotowanej przez
saperów scenie, rozpoczê³y siê wystêpy arty-
styczne (min. wyst¹pi³ helski zespó³ "Wêdrow-
cy"). Kolejnym punktem programu by³ pokaz
sprzêtu wojskowego, którym dysponuje jed-
nostka. W trakcie pokazu swoj¹ sprawnoœæ dzia-
³ania i profesjonalizm mogli zaprezentowaæ stra-
¿acy, którzy otrzymali zg³oszenie o po¿arze lasu
i musieli wyjechaæ, do kolejnej ju¿ w tym roku,
akcji bojowej.

Po zakoñczeniu pokazu sprzêtu wojskowego
minister M. Górski i dowódca MW dokonali
otwarcia Garnizonowej Izby Chorych i Ambu-
latorium.

Spotkanie zaproszonych goœci z kombatanta-
mi i weteranami 43 batalionu saperów trwa³o
jeszcze kilka godzin, a czas ten umila³ swoj¹
muzyk¹ zespó³ 9 FOW "RELING" (laureat Prze-
gl¹du Amatorskiej Twórczoœci Scenicznej MW).

Sztandar dla 43 Batalionu
Saperów w Helu

W dniach 11-17.04.2003r. odby³o siê
miêdzynarodowe æwiczenie si³ okrêtów obrony
przeciwminowej "MCMSQNEX 03", które
w ramach programu Partnerstwa dla Pokoju,
zosta³o zorganizowane przez 13 Dywizjon
Tra³owców w Helu. W æwiczeniu uczestniczy³y
helskie okrêty ORP "FLAMING", ORP
"GOP£O" i ORP "WDZYDZE" oraz okrêty
Litwy, £otwy i Estonii: ENS "ADM PITKA",
LNS "KURSIS" i LVNS "NAMEJS"

Dowódc¹ si³ bior¹cych udzia³ w æwiczeniu
by³ dowódca 13 dTr kmdr por. Krzysztof
WÊGRZYN. W sk³ad sztabu dowodz¹cego
si³ami weszli szefowie sztabu i oficerowie
operacyjni 13 dTR i BALTRONU. Okrêtem
dowodzenia w czasie æwiczenia by³ niszczyciel
min ORP "FLAMING". Po fazie portowej
okrêty wysz³y w morze, gdzie prowadzi³y
miêdzy innymi poszukiwanie min za pomoc¹
stacji hydrolokacyjnej oraz za pomoc¹ tra³ów
kontaktowych. Æwiczono równie¿ holowanie
jednostki niezdolnej do ruchu udzielanie pomocy
na morzu oraz strzelanie artyleryjskie do celów
nawodnych.

MCM SQNEX 03

Rys historyczny 43 Batalionu Saperów 9
FOW:

43 bsap. powsta³ w 1969 roku. Stacjonuje na
Pó³wyspie Helskim w miejscowoœci Hel-Bór  i
wchodzi w sk³ad 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a.
G³ównym zadaniem 43 Batalionu Saperów MW
jest zabezpieczenie in¿ynieryjne dzia³añ si³ 9
Flotylli, miêdzy innymi tworzenie zapór in¿y-
nieryjnych, wykrywanie i likwidacja niewybu-
chów, utrzymywanie infrastruktury baz mor-
skich, organizacja punktów poboru i oczysz-
czania wody, likwidacja zniszczeñ i rozpozna-
nie in¿ynieryjne si³ przeciwnika. Marynarze z
43 Batalionu Saperów uczestniczyli miêdzy in-
nymi w usuwaniu zatoru lodowego na Mot³a-
wie (1976), likwidowali skutki powodzi w KuŸ-
nicy (1982), w Helu (1999), w Gdañsku (2001),
budowali mosty w Go³ubiu, Krokowej, Pucku i
molo w Juracie. W 1994 roku usuwali skutki
tragedii wybuchu gazu w wie¿owcu w Gdañ-
sku, a tak¿e wyburzali zabudowania na O³owian-
ce. Przeprowadzili tysi¹ce akcji rozminowywa-
nia, unieszkodliwiaj¹c ponad milion ró¿nego
typu niewypa³ów i niewybuchów. Tylko w 2002
roku uczestniczyli w 236 akcjach rozminowania
i zniszczyli 48 629 niewybuchów, a tak¿e po-
nad 20 razy gasili po¿ary Lasów Pañstwowych
na Pó³wyspie Helskim. W tym roku przepro-
wadzili ju¿ 50 akcji. Zbudowali w Helu pomnik
"Obroñcom Helu" i skansen uzbrojenia. Prowa-
dz¹ tak¿e zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y szkol-
nej, jak postêpowaæ w przypadku natrafienia na
nieznany, niebezpieczny obiekt.

Przemarsz pocztu sztandarowego 43 bsap.
przed frontem pododdzia³ów i zaproszonych
pocztów sztandarowych

Minister M. Górski i dowódca MW admira³
floty R. £ukasik dokonuj¹ otwarcia Garnizo-
nowej Izby Chorych.

Podsekretarz Stanu w MON ds. spo³ecznych
Pan Maciej Górski wita siê   z ¿o³nierzami
batalionu i sztandarem MW

Fina³ Olimpiady
o Unii Europejskiej

***
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Ju¿ poraz dziesi¹ty zebra³ siê komitet dorad-
czy Porozumienia o Ochronie Ma³ych Waleni
Ba³tyku i Morza Pó³nocnego (ASCOBANS).
Tym razem miejsce spotkania wyznaczono
w okolicy niedawnej stolicy Niemiec, gdzie
zlokalizowana jest siedziba Konwencji Boñskiej
dotycz¹cej ochrony wêdrownych gatunków
dzikich zwierz¹t oraz sekretariat tego porozu-
mienia.

O MORŒWINACH NAD RENEM
Bonn, 8 - 11.04.2003

Mimo znacz¹cej odleg³oœci od morza uczest-
nicy spotkania mieli ci¹gle przed oczami wodê.
Ren w okolicy Bonn jest rzek¹ bardzo szerok¹.
Za oknami sali obrad w ka¿dej minucie przesu-
wa³y siê maszty jednostek p³ywaj¹cych. By³y
to g³ównie niemieckie i holenderskie barki. Nie-
rzadko, sp³ywaj¹c po dwóch torach, mija³y trze-
ci¹, id¹c¹ kontra kursem w górê rzeki.

Miejsce konferencji - Rheinhotel Drressen

Na bezpok³adowych kad³ubach widaæ by³o
przewo¿ony wêgiel, œmieci, z³om, ropê, samo-
chody i niezliczone iloœci kolorowych kontene-
rów. Ruch uzupe³nia³y nieliczne jeszcze o tej
porze roku spacerowe statki pasa¿erskie. Jeden
z nich nieprzypadkowo mia³ kszta³t wieloryba.
Wybudowano go na pami¹tkê bia³ego, polarnego
wala, który w po³owie lat 60 dwukrotnie zawi-
ta³ w te strony. Mobi - jak go tu nazwano -
zaskarbi³ sobie sympatiê i sta³e miejsce w pa-
miêci wielu Niemców. Podziwiano i œledzono
jego œmia³¹ wêdrówkê w górê, brudnego wów-
czas jak œciek, Renu. Jego historia, troska o jego
¿ycie i zdrowie, zwróci³a w tamtych latach uwa-
gê opinii publicznej na los ca³ej rzeki. A Mobi -
przez wiele dni umykaj¹c ob³awom, nie da³ siê
z³apaæ mi³oœnikom wodnego cyrku i w koñcu
znalaz³ drogê do morza.

Barki na Renie

Obrady, jakie tego roku odby³y siê w Bonn,
mia³y du¿e znaczenie dla losu przede wszyst-
kim ba³tyckich morœwinów. Przyjêto kilka istot-
nych rezolucji, które wejd¹ w ¿ycie, o ile w sierp-
niu tego roku w duñskim Esbjergu  Ministrowie
Œrodowiska pañstw bêd¹cych stronami Porozu-
mienia ASCOBANS przyjm¹ je do realizacji.

Na czo³o spraw do za³atwienia wysuwa
siê wprowadzanie w ¿ycie postanowieñ Planu
Restytucji Ba³tyckiej Populacji Morœwinów.
To obszerne opracowanie zaleca szereg dzia³añ,
które powinny tym zwierzêtom pomóc w prze-
zwyciê¿eniu nadmiernej œmiertelnoœci. Wa¿n¹
jego czêœci¹ jest odniesienie do œrodowiska
rybaków, którzy bêd¹ grup¹ najczêœciej konsul-
towan¹ przy wprowadzaniu regulacji ochron-
nych (i to zosta³o w Planie wyraŸnie zapisane).
Innymi s³owy zak³ada siê, ¿e g³ównie oni mog¹
pomóc morœwinom w przetrwaniu, stosuj¹c bar-
dziej przyjazne morskim ssakom sieci lub tech-
niki po³owów. Konieczne jest jednak, aby nim
do takich modyfikacji dojdzie, zabezpieczono
stosowne na to œrodki finansowe w bud¿ecie
naszego i innych pañstw, nie wykluczaj¹c œrod-
ków bêd¹cych w rêkach UE.

Dziœ finansowanie ochrony œrodowiska
nie polega wy³¹cznie na finansowaniu budowy
oczyszczalni œcieków i monta¿u filtrów na
fabrycznych kominach. P³aci siê tak¿e za wszel-
kie dzia³ania mog¹ce obni¿yæ œmiertelnoœæ za-
gro¿onych gatunków czy zanikanie ich siedlisk.
Kompensacji finansowej podlega dzia³alnoœæ
gospodarcza, ponosz¹ca nieuniknione z tego
tytu³u straty. Wg tej samej zasady rolnicy
otrzymuj¹ np. rekompensaty za zniszczenia,
jakie w ich uprawach czyni¹ dzikie zwierzêta
leœne.

Sporo miejsca w dyskusji zajê³y sprawy za-
k³óceñ akustycznych w morzu. Zarówno tych,
które wywo³uje ruch statków, podwodne prace

Stare i nowe logo
ASCOBANS

hydrotechniczne, jak i huk podwodnych deto-
nacji, czynionych w celach poszukiwañ ropy i
gazu. Pañstwa Porozumienia ASCOBANS bêd¹
w najbli¿szych latach stara³y siê zinwentaryzo-
waæ Ÿród³a tych zak³óceñ, jak i oceniæ ich wp³yw
na ¿ycie morskich ssaków. Wieloryby, delfiny i
morœwiny, ¿yj¹c przez kilka milionów lat swo-
jej ewolucji w sferze naturalnego poziomu od-
g³osów podwodnego œwiata, nie by³y w stanie
w ci¹gu oko³o lat 150 industrialnej ery cz³owie-
ka przystosowaæ siê do nowych warunków. Ich
delikatne narz¹dy hydrolokacji i s³uchu nie po-
trafi¹ pokonaæ nowego poziomu ha³asu. Nie s³y-
sz¹ siê nawzajem, nie znajduj¹ pokarmu, Ÿle oce-
niaj¹ odleg³oœci od przeszkód. Za kilka lat niko-
go zapewne ju¿ nie zdziwi¹ normy akustyczne
dla jednostek p³ywaj¹cych.

Morœwin ukazuje siê na powierzchni morza
niechetnie, zwykle na 1-1,5 sekundy.

Morœwinom i delfinom coraz trudniej pod
wod¹ jest zlokalizowaæ sieciowe przeszkody.

Spraw¹ oddzieln¹ by³y analizy oddzia³ywa-
nia na walenie dŸwiêków niskiej czêstotliwoœci,
które zaczynaj¹ byæ u¿ywane przez wojskowe
sonary. Kompetentny wyk³ad przedstawiciela
sektora naukowego NATO objaœnia³ dzia³anie
tych urz¹dzeñ od strony fizyki rozchodzenia
siê stosowanych fal dŸwiêkowych w wodzie
morskiej. Badania patologicznego wp³ywu
infradŸwiêków na walenie prowadzi siê od
niedawna, ale pierwsze wnioski s¹ bardzo dla
tych zwierz¹t niepokoj¹ce.

Na spotkaniu nie pominiêto spraw edukacyj-
no-informacyjnych o ¿yciu i statusie ma³ych
waleni Ba³tyku i Morza Pó³nocnego. Szczegól-
ne uznanie zyska³ sposób, w jaki prowadzi siê
je w Polsce.

Porozumienie ASCOBANS zmienia swoje
logo. Tymczasowe, wymyœlone doraŸnie, prze-
trwa³o dziesiêæ lat. W przysz³oœci ma obowi¹-
zywaæ to, które symbolizowa³o dziesi¹ty jubi-
leusz jego powstania.

Zgodnie z zaproszeniem Ministra Œrodowi-
ska RP, jedenaste spotkanie Komitetu Dorad-
czego ASCOBANS odbêdzie siê w 2004 roku
w Polsce. Jeœli nie w Helu, to na pewno gdzieœ
w okolicy. Jak na razie nie dysponujemy w na-
szym mieœcie stosown¹ do tego typu spotkañ
sal¹ konferencyjn¹.

Tekst i foto: KES
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Te strony stowarzyszenie Przyjaciele Helu wyda³o dziêki sponsorom pro-przyrodniczych projektów
edukacyjnych m.in.: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnejw Gdañsku

oraz Globalnemu Funduszowi Œrodowiska (GEF/SGP).

W kwietniu, w Stacji Morskiej UG przepro-
wadzono, organizowane w ramach Ba³tyckiego
Centrum Badañ, Edukacji i Rozwoju - "BALT-
DER" pierwsze warsztaty tzw. siódmego
pakietu wykonawczego  pt. "Ba³tyckie ssaki
morskie, zagro¿enia, badania i dzia³ania ochron-
ne". G³ównym celem zajêæ by³a nauka metod
wykonywania analiz poœmiertnych morœwinów
dla celów badawczych oraz sposoby skutecznej
ochrony tych zwierz¹t w Ba³tyku. Trzydnio-
wy cykl edukacyjny wype³ni³y wyk³ady,
demonstracje i zajêcia praktyczne. Zak³ada siê,
¿e uczestnicy tego i nastêpnych kursów bêd¹
dysponowali wiedz¹ podobn¹ do posiadanej
przez kolegów w Unii Europejskiej.

Tymczasem w Helu dano im szansê wy-
s³uchania kilku specjalistycznych wyk³adów,
których tematyka nie wystêpuje w programach
nauczania polskich uczelni. By³y to:

· Strategia ochrony morœwinów w Polsce
(dr Krzysztof E. Skóra)

· Biologia i ekologia morœwinów (dr Chri-
stina Lockyer)

· Patologia morœwina (dr Ursula Siebert)
· Status ba³tyckich morœwinów w œwietle

najnowszych wyników badawczych (dr Chri-
stina Lockyer)

· Badania naukowe dotycz¹ce morœwina
w Polsce (dr Krzysztof E. Skóra)

· Metody oznaczenia  wieku waleni
(dr Christina Lockyer)

Nie mniej wa¿na, a mo¿e i wa¿niejsza okaza³a
siê czêœæ praktyczna. Niektórzy ze s³uchaczy
po raz pierwszy mieli okazjê dotkn¹æ prawdzi-
wego morskiego ssaka. Czynnie uczestniczyli
w przeprowadzeniu czterech sekcji morœwinów.
Zapoznali siê z ich budow¹ anatomiczn¹, zmia-
nami patologicznymi poszczególnych organów,
poznali metodê pobierania próbek do ró¿nego
rodzaju badañ - m.in. chemicznych, bakteriolo-
gicznych, wirusologicznych, parazytologicz-
nych i genetycznych.

DO UNII EUROPEJSKIEJ - Z WIEDZ¥ O MORŒWINACH

Naukê anatomi morœwinów poprowadzi³a
dr Christina Lockyer

Uczyli siê tak¿e wykonywania preparatów
oraz metody interpretacji obrazu szlifów z zêbów
morœwinów (pod  k¹tem oznaczeñ ich wieku).

Dr Ursula Sielbert pokazuje patologiczne
zmiany w organach wewnetrznych morœwina.

Przekrój super cienkiego szlifu zêba morœwina
ukazuje pod mikroskopem strukturê rocznych
przyrostów i wiek zwierzêcia.

Wiêcej o morœwianch w Internecie pod adresem:
http://hel.hel.univ.gda.pl/animals/morswin.htm

Komitet Doradczy ASCOBANS ustanowi³ ka¿d¹ trzeci¹ sobotê maja
Miêdzynarodowym Dniem Morœwina. Ma to zwróciæ uwagê opinii publicz-
nej na los tych zwierz¹t.

Te i nastêpne zajêcia organizowane przez Sta-
cjê Morsk¹ w ramach projektów BALTDER,
finansowane s¹ ze œrodków Unii Europejskiej i
Komitetu Badañ Naukowych.

Tekst i foto: KES

 Ciêcie morœwinowych zêbów na przezroczy-
ste plasterki wymaga³o du¿ego skupienia

W warsztatach bra³o udzia³ 32 uczestników.
Byli to studenci i pracownicy naukowi kilku

uczelni z ca³ego kraju. Zrobili pierwszy krok do
bycia profesjonalistami w zakresie badañ i
ochrony waleni.
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W ostatnim pó³roczu ukaza³y siê w Helskiej
Blizie dwie szczególnie interesuj¹ce publikacje
dotycz¹ce naszego miasta i turystyki. Pierwsz¹
z nich by³ artyku³ dr nauk medycznych B. Ba-
³an-Hempel ( nr 20/140 HB) przedstawiaj¹cy
walory Helu jako miejscowoœci, która mog³aby
i powinna zostaæ uzdrowiskiem, drugim zaœ ar-
tyku³em, zas³uguj¹cym na szczególn¹ uwagê, jest
tekst p. Tadeusza Klajnerta " Hel zaczyna siê...
w Juracie" (ostatni numer HB-8/152).

Pierwsza publikacja nie doczeka³a siê ¿adnej
reakcji i najmniejszego choæby komentarza ze
strony w³adz samorz¹dowych Helu, nie mówi¹c
ju¿ o jakichkolwiek dzia³aniach na rzecz uzy-
skania przez nasze miasto statusu uzdrowiska.
O znaczeniu takiego statusu i jego roli dla roz-
woju turystyki posezonowej w Helu nie trzeba
nikogo przekonywaæ. To ca³oroczny i zwiêk-
szony popyt na wszelkiego rodzaju us³ugi, to
o¿ywiony handel i transport, to
motor napêdzaj¹cy infrastrukturê
i generuj¹cy nowe miejsca pracy.
To bodziec dla rozwoju ma³ej
przedsiêbiorczoœci, zwi¹zanej
z szeroko pojêt¹ bran¿¹ tury-
styczn¹. To wreszcie wiêkszy bu-
d¿et miasta - dziêki wiêkszym
podatkom i nowym podatnikom.
O pozytywach pozyskania przez
Hel statusu uzdrowiska i tej szan-
sie rozwoju dla naszego miasta
powinniœmy codziennie g³oœno mó-
wiæ i domagaæ siê od samorz¹du okre-
œlenia stanowiska w tej sprawie.

Drug¹ wa¿n¹ kwesti¹, której
równie¿ nie wolno przespaæ, prze-
milczeæ ani lekcewa¿yæ, jest poru-
szony w artykule p.Tadeusza Klaj-
nerta, przewodnicz¹cego Rady
Miasta, wa¿ki temat "obrony" gra-
nic terytorialnych naszej gminy.
Podpisujê siê pod ka¿dym s³owem tego artyku-
³u. Od dawna bulwersuje mieszkañców Helu nie-
ma zgoda na publiczne umiejscawianie oœrodka
rz¹dowego "Mewa" oraz Wojskowego Zespo³u
Wypoczynkowego „Jantar” w s¹siedniej Jura-
cie, co przecie¿ nie jest zgodne z prawd¹. Jeœli
przedstawiciele najwy¿szych w³adz w Polsce
wypoczywaj¹ w swoim oœrodku "Mewa" w Ju-
racie(?!), to promuje siê w ten sposób w me-
diach ogólnopolskich Juratê zamiast Helu. My
tracimy na zas³u¿onym splendorze, a Jurata
spija nie swoj¹ œmietankê. Podobnie jest z du-
¿ym oœrodkiem wczasowym „Jantar”  - le¿y w
granicach terytorialnych naszej gminy, wiec po-
winien promowaæ Hel, a nie Juratê. Dlaczego
tak siê nie dzieje?

Spo³eczne przyzwolenie na taki stan rzeczy
powoduje nie tylko realne zagro¿enie utraty tych
terenów przez nasze miasto, ale ma te¿ wp³yw
na mylne postrzeganie Helu jako malutkiej miej-
scowoœci, ograniczonej w zasadzie do ulicy Wiej-
skiej. Nie pozbêdziemy siê etykiety "ma³ej dziu-
ry", jeœli sami nie bêdziemy siê staraæ czytelniej
oznaczaæ granic naszej gminy. Tak jak pisze
p.Tadeusz Klajnert, tablice informacyjne i znaki
drogowe z nazw¹ naszego miasta musz¹ znaleŸæ
siê tam, gdzie rzeczywiœcie administracyjnie

zaczyna siê Hel, a koñczy siê Jurata. Niech¿e
turyœci nie kojarz¹ pocz¹tku Helu ze stacj¹ PKP,
która swoim wygl¹dem od lat kompromituje na-
sze miasto.

WAGONY KOLEJOWE
CZY DOMY WCZASOWE?
Opinie przyjezdnych goœci na temat budynku

stacji nie nadaj¹ siê do powtórzenia na ³amach
gazety. Chocia¿ nie jest to obiekt miejski, to jed-
nak miasto powinno ¿¹daæ od PKP poprawy
zagospodarowania stacji w Helu. Przypominam,
¿e turystom przeszkadza nie tylko brud i ob-
drapana elewacja tego budynku, przeszkadzaj¹
równie¿, bo zak³ócaj¹ spokój, przetaczane a¿
pod samo fokarium, lokomotywy z wagonami.
Ten problem jest równie¿ lekcewa¿ony ca³ymi
latami przez kolejne samorz¹dy i nowych-daw-

nych radnych. Mieszkañcy Helu odnosz¹ wra-
¿enie, ¿e w³adzom Helu bardziej zale¿y na wa-
gonach ni¿ domach wczasowych - bowiem
z pierwszymi nie walcz¹, a drugich nie promuj¹.
Na pró¿no szukaæ w folderach informacji o du-
¿ej bazie noclegowej w naszej gminie, organiza-
torzy wycieczek do Helu zwykle nie maj¹ pojê-
cia o takich domach wczasowych jak Jantar, Al-
batros, czy Kormoran. A przecie¿ te wycieczki to
zape³nione sklepy i punkty gastronomiczne w
centrum Helu. To bilety wstêpu na latarniê, do
fokarium i Muzeum. To wreszcie op³ata klima-
tyczna wp³ywaj¹ca do naszej kasy miejskiej i
op³aty parkingowe za autobusy wje¿d¿aj¹ce do
centrum miasta. To potencjalni turyœci, którzy
za rok, za dwa, powróc¹ do Helu z ca³ymi rodzi-
nami, i bêd¹ szukaæ noclegu, nastêpnym razem -
byæ mo¿e ju¿ - w centrum miasta.

KULAWA TURYSTYKA
Wspó³czesny Hel nie ma poza turystyk¹ in-

nych szans i dróg rozwojowych, st¹d ca³a poli-
tyka naszego samorz¹du powinna byæ skoncen-
trowana, podporz¹dkowana i ukierunkowana na
dzia³ania proturystyczne. Tymczasem wcale tak
nie jest.

Od lat piszê w Helskiej Blizie artyku³y doty-
cz¹ce turystyki, wskazujê na konkretne proble-
my wymagaj¹ce rozwi¹zañ, a niewiele siê zmie-
nia. Jak nie by³o Biura Promocji Miasta, tak go
nadal nie ma, jak nie by³o ca³orocznej i profesjo-
nalnej Informacji Turystycznej, tak nadal jej nie
ma. Jak nie by³o ekspertów i mened¿erów od
skutecznego "sprzedawania" walorów naszej
miejscowoœci i pozyskiwania tym samym tury-
stów, tak nadal takich specjalistów nie mamy.
Ka¿dego roku radni z Komisji Gospodarczej
decyduj¹ o przeznaczeniu z bud¿etu miasta
œmiesznie ma³ych œrodków finansowych na roz-
wój turystyki w Helu, i, mimo ¿e wykazywa-
³am ju¿ na podstawie porównañ i analiz, ¿e inne
gminy nadmorskie przeznaczaj¹ na ten cel lwi¹
czêœæ swojego bud¿etu, u nas nic siê w tym
wzglêdzie nie zmienia. Prosta ekonomiczna za-
sada, ¿e najpierw trzeba zainwestowaæ, ¿eby
potem zarobiæ, jakoœ nie znajduje zrozumie-

nia u naszych w³odarzy. A szko-
da, bo skutkiem kulawego rz¹-
dzenia jest kulawa turystyka.
Dochodzi do takich paradoksów,
¿e wydanie przez miasto mate-
ria³ów reklamowych promuj¹-
cych nasz¹ miejscowoœæ i jej wa-
lory turystyczne, staje siê finan-
sowo nieosi¹galne.

Sami pracujemy na to, ¿eby
nasze miasto straszy³o niczym
widmo na turystycznej mapie
Polski. Wci¹¿ wybieramy rad-
nych nie zainteresowanych roz-
wojem turystyki i zupe³nie nie
zorientowanych w tym temacie.
Pozwalamy naszym lokalnym
politykom mamiæ siê obietnica-
mi bez pokrycia.

Skutkiem markowania auten-
tycznej i powa¿nej polityki pro
turystycznej s¹ malej¹ce z roku

na rok dochody z turystyki helskich podmio-
tów gospodarczych oraz coraz krótsze pobyty
w Helu wypoczywaj¹cych tu goœci. Nasze mia-
sto ci¹gle nie stwarza odpowiednich warunków
do d³ugiego wypoczynku. Stajemy siê, niestety,
miejscowoœci¹ jednodniow¹, weekendow¹. Co-
raz czêœciej ogl¹dan¹ tylko z okien kr¹¿¹cych
po Helu samochodów.

STRACONE Z£UDZENIA
Równie¿ w tym roku Hel jest Ÿle przygoto-

wany do sezonu- bêdzie wiêc œmierdzia³ stu-
dzienkami kanalizacyjnymi, bêdzie niedostatecz-
nie i nieczytelnie oznakowany (za ma³o tablic
informacyjnych jak dojœæ do pla¿, do fokarium,
za ma³o tablic z planem miasta, za ma³o ozna-
czeñ parkingów, itp.). Nadal generalnie nie roz-
wi¹zany jest problem braku toalet miejskich oraz
odpowiednich parkingów dla autokarów. Nie
rozwi¹zany jest problem organizacji ruchu
drogowego. Bêdzie za ma³o stra¿ników miej-
skich i patroli policyjnych. Uliczne kosze na
œmieci bêd¹ przepe³nione, a papierzyska bêd¹
fruwa³y po ulicach. Ma³a pla¿a ton¹æ bêdzie
w odpadkach. Przetaczane i tr¹bi¹ce poci¹gi ju¿
od pi¹tej rano bêd¹ stawiaæ na nogi Osiedle Ry-
backie i wypoczywaj¹cych tu wczasowiczów.

MIASTO  WIDMO?

G.R.
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Od dr¿¹cej ziemi bêd¹ uruchamia³y siê samo-
chodowe alarmy. Ciszê nocn¹ bêd¹ te¿ zak³ócaæ
przyjezdne bandy pijanych i agresywnych, bez-
karnych chuliganów. Do tego koszmaru do³¹cz¹
jeszcze, jak co roku, awarie w dostawie wody
i pr¹du. Pierwsza awaria pr¹du ju¿ mia³a miejsce
w sobotni wieczór przed³u¿onego weekendu ma-
jowego ( prawie dwie godziny turyœci mieszka-
j¹cy na Osiedlu Rybackim byli pozbawieni œwia-
t³a, ogrzewania, mo¿liwoœci ogl¹dania telewizji
czy s³uchania radia).

Pomijam milczeniem tragiczny stan na-
wierzchni uliczek wewn¹trzosiedlowych - ulica
Lipowa ju¿ przypomina klepisko prowadz¹ce
do pla¿y, na bulwar i do fokarium. Zapraszam
burmistrza Helu na spacer t¹ uliczk¹, aby zoba-
czy³, jak wygl¹da po "remoncie" jej nawierzch-
nia, jak wygl¹da helski "deptak" na pla¿ê i do
fokarium. Zrozumia³y staje siê brak jakiejkol-
wiek miejskiej informacji, ¿e têdy prowadzi droga
na pla¿ê i do fokarium. Nie ma znaku - nie ma
problemu? Ju¿ czwart¹ kadencjê czekamy na
nowe ulice i chodniki, zmieniaj¹ siê samorz¹dy,
ale nie nasze uliczki.

Wiêc pytam w imieniu mieszkañców Osiedla
Rybackiego, gdzie tzw. ma³a architektura miej-
ska, czyli estetyka zagospodarowanej przestrze-
ni? Gdzie, Panie Burmistrzu, stylowe latarenki
miejskie na naszych uliczkach? Gdzie rabaty
z kwiatami i zieleni¹? Gdzie trawniki? Gdzie
estetyczne ogrodzenia ma³ej pla¿y? Gdzie

zagospodarowana ma³a pla¿a i  pomosty na niej?
Gdzie wy³o¿one kostk¹ brukow¹ chodniki?
Gdzie piêkny deptak na pla¿ê? Jaki sens ma
tworzenie takiego planu zagospodarowania prze-
strzennego, skoro po wyborach ginie w prze-
pastnych szufladach Ratusza Miejskiego?

Dlaczego ka¿dego roku, przed sezonem let-
nim, muszê alarmowaæ i przypominaæ, ¿e tzw.
ma³a pla¿a (wydmy) oraz teren po hydrobudo-
wie ton¹ w œmieciach? Okoliczni mieszkañcy
twierdz¹, ¿e worki ze œmieciami le¿¹ tam ju¿ od
co najmniej dwóch lat. Do czyich obowi¹zków
nale¿y sprz¹tanie tego terenu i kto jest odpo-
wiedzialny za ca³y ten ba³agan? Czemu wino-
wajcy s¹ bezkarni? Gdzie mandaty i kary? Gdzie
troska o nasze wspólne dobro spo³eczne?

WITAMY W HELU
CZY W TANCBUDZIE?
Za to, jak co roku, jak grzyby po deszczu,

rosn¹ na bulwarze sezonowe paskudy. W tym
roku, pod samymi oknami Ratusza, stan¹³
ogromny, blaszany kontener, który skutecznie
zas³oni³ nie tylko Zatokê, ale i Muzeum - naj-
piêkniejsze miejsca widokowe w Helu. Czy ju¿
tylko na pocztówkach turyœci bêd¹ mogli po-
dziwiaæ architekturê i naturê w Helu? Wszyscy
zastanawiamy siê, jak mo¿na by³o wydaæ zgodê
na lokalizacjê takiej paskudy w centrum Bulwa-
ru Nadmorskiego? Rozumiemy, ¿e to pieni¹dze,

ale czy warte takiego oszpecenia Helu?! Takiej
antyreklamy na przysz³oœæ? Oczywiœcie, ¿e nie,
dlatego w Jastarni i Juracie pró¿no by szukaæ
podobnych przyk³adów decydenckiego braku
wyobraŸni, który mœciæ siê bêdzie z³¹ opini¹
o Helu przez d³ugie lata. Ta blaszana wizytów-
ka Helu jest te¿ dla przyjezdnych wizytówk¹
naszego samorz¹du. Z pewnoœci¹ nie jest to
w³aœciwa droga do promowania miasta i wy-
kreowania go na najlepszy oœrodek turystyczny
na Pó³wyspie Helskim.

Taki, a nie inny stan rzeczy, nale¿y wreszcie
nazwaæ po imieniu, tylko komu starczy na to
odwagi? Wszyscy jesteœmy niezadowoleni, ale
nie mamy odwagi tego powiedzieæ g³oœno. I dla-
tego jest, jak jest i nic siê nie zmienia. Od lat
t³umaczê na ³amach Helskiej Blizy potrzebê
utworzenia silnego lobby turystycznego w Helu,
które mia³oby wp³yw na decyzje i politykê na-
szych w³adz samorz¹dowych. Bez ogólnospo-
³ecznego nacisku takie pojedyncze g³osy jak mój
nie maj¹ wiêkszego znaczenia.

Na zakoñczenie zadam ostatnie, retoryczne
pytanie-, po co by³o tworzyæ strategiê rozwoju
naszego miasta i s³ono p³aciæ za ten dokument,
skoro nadal nie traktuje siê w Helu turystyki
powa¿nie i priorytetowo? Czy wszyscy radni
zapoznali siê z tym dokumentem? W¹tpiê.

Iwona Rusajczyk

Mamy kolejn¹ atrakcjê turystyczn¹ w Helu (patrz zdjêcie). Tymcza-
sem wyobraŸnia podpowiada lepszy scenariusz. Nasze tory rzeczywi-
œcie mog¹ staæ siê doskona³ym miejscem na handel, ale w innej formie.

Pofantazjujmy. W Helu powstaje "kolejowy market"  -  tego chyba
jeszcze nigdzie nie ma. Ten i inne letnie stragany stoj¹  - powiedzmy, ¿e na
- " wagonowych ko³ach".  Przed ich frontem jest znacznie wiêcej miejsca
ni¿ teraz, przejœcie ulic¹ Morsk¹ ³atwiejsze, a œmietniki na zapleczu nie-
mo¿liwe (chyba). Dodatkowy cymes polega na tym, ¿e po lecie stragany,
przesuwane na ko³ach w inne miejsce, nie szpec¹ ju¿ bulwaru swoj¹
bezczynnoœci¹.

Hm? - czas to przysz³y i chyba ... niedokonany. Zbyt skompliko-
wane. Proste jest to, ¿e jeœli chcemy mieæ turystów tak¿e po sezonie,
to estetyka miasta od wrzeœnia do maja musi byæ równie atrakcyjna jak
w czasie wakacji. A mo¿e nawet bardziej. To regu³a nietrudna do zapa-
miêtania.

Ale nie czepiajmy siê. Blokuj¹c t¹ inwestycj¹ jedno z g³ównych dojœæ
do bulwaru, ma³ej pla¿y i portu, uzyskano wyraŸny postêp.

W POPRZEK
WYOBRA•NI

Nied³ugo wyjdzie nowy "Prze-
wodnik Helski". Proponujê, aby
w nastêpnej jego edycji za³¹czyæ
i tê helsk¹ osobliwoœæ. Znajdujê
siê ona na g³ównym szlaku tury-
stycznym miasta, w strefie ochro-
ny Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Nale¿y j¹ wpisaæ jako
pomnik dziedzictwa kulturowegoe
bêd¹cy typowym przyk³adem roz-
woju polskiego miasteczka ostat-
niej dekady XX wieku. Mo¿e zdro-
wy rozs¹dek walczy³ tu z biuro-
kratycznym punktem widzenia?
Albo mo¿e nikt nie walczy³ - bo nie
myœla³. Dziœ wygl¹da to wspaniale
i powinno byæ ju¿ na pocztówkach.

 "Prawdziwe atrakcje Helu"

Proszê nie poprawiaæ !!!
19.04.2003. KES

KES
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Ostatnie wydarzenia w Iraku potwierdzaj¹
dobitnie tezê, lansowan¹ przez niektórych poli-
tologów i historyków, ¿e ka¿dy prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej musi
mieæ swoj¹ wojnê oraz, ¿e do ka¿dej wojny
mo¿na dorobiæ odpowiedni¹ ideologiê. Na pod-
stawie w³asnych doœwiadczeñ z kilkuletnich sta-
rañ o rozpoczêcie w Helu procedury sprzeda¿y
mieszkañ przez Wojskow¹ Agencjê Mieszka-
niow¹ mogê tak¿e potwierdziæ, ¿e ka¿da odpo-
wiedŸ decydentów w tej sprawie zawiera³a rów-
nie¿ stosown¹ ideologiê maj¹c¹ uzasadniæ od-
mowê. I dzia³o siê to zarówno wtedy, kiedy
WAM podlega³a Ministrowi Skarbu Pañstwa,
jak i dzisiaj, kiedy podlega Ministrowi Obrony
Narodowej. Niewa¿ne te¿ jest, kto kieruje
ministerstwem obrony: Janusz Onyszkiewicz,
Bronis³aw Komorowski, czy obecny minister
- Jerzy Szmajdziñski.

Na pocz¹tku decyzjê odmown¹ uzasadniano
koniecznoœci¹ uzyskania w tej sprawie opinii
dowódcy Marynarki Wojennej. Nic bardziej b³êd-
nego. Ani ustawa o zakwaterowaniu Si³ Zbroj-
nych RP, ani rozporz¹dzenie wykonawcze
MON do ustawy, nie wymagaj¹ koniecznoœci
uzyskania takiej opinii, a tym bardziej opinii
pozytywnej. Zrezygnowano wiêc ze stosowa-
nia tego argumentu, w zamian przytaczaj¹c
koniecznoœæ wyra¿enia przez wspomnianego
dowódcê zgody na sprzeda¿, powo³uj¹c siê na
stalinowsko - bierutowskie przepisy zwi¹zane
z tzw. Dekretem o Rejonie Umocnionym Hel.
Tylko ¿e, zgodnie z wymienionymi przepisami,
dowódca MW posiada³ kompetencje do wyra-
¿ania zgody na kupno, a nie na sprzeda¿ nieru-
chomoœci. Sytuacja WAM by³a wiêc identyczna
z sytuacj¹ gminy, która nie musia³a pytaæ o zgo-
dê na sprzeda¿ lokali mieszkalnych, ale to ubie-
gaj¹cy siê o kupno ka¿dorazowo musia³ uzy-
skaæ na ni¹ zgodê. A odmówiæ nie by³o ³atwo.
Wed³ug przeró¿nych oœwiadczeñ przedstawicieli
Dowództwa MW, przez ca³y okres obowi¹zy-
wania tych restrykcyjnych przepisów by³o od
1 do 3 decyzji odmownych (taki rz¹d wielkoœci
przedstawiano w trakcie prac nad projektem
ustawy, o której ni¿ej, w Sejmie). Od 30 marca
2001 r. dowódca MW nie posiada³ ju¿ kompe-
tencji do wyra¿ania zgody na kupno lokali miesz-
kalnych (mimo ¿e z tych uprawnieñ bezpraw-
nie korzysta³), a z dniem 2 lipca 2002 r. niekon-
stytucyjne przepisy ca³kowicie straci³y moc.
Wówczas to zaczêto pos³ugiwaæ siê argumenta-
cj¹, ¿e aktualnie Sejm pracuje nad ustaw¹ uzna-
j¹c¹ gminê Hel za rejon umocniony i w zwi¹zku
z powy¿szym sprzeda¿y mieszkañ nie bêdzie.
Kiedy parlament wreszcie upora³ siê z ustano-
wieniem przepisów, korzeniami siêgaj¹cych do
najbardziej mrocznego okresu w naszej powo-
jennej historii - czasów stalinizmu - na arenê
dziejów wkroczy³ Prezydent Rzeczypospolitej

Polskiej i - zamiast przyklepaæ ten ograniczaj¹-
cy œwiête prawo w³asnoœci dokument -  skiero-
wa³ w dniu 15 sierpnia 2002 r. ustawê do Trybu-
na³u Konstytucyjnego. Od 3 lipca ubieg³ego roku
wszyscy w³aœciciele w naszym mieœcie mog¹
swobodnie dysponowaæ swoj¹ w³asnoœci¹ i nic
z³ego przez ten czas siê nie sta³o. Skoro wiêc nie
mo¿na ju¿ powo³ywaæ siê na przepisy dekretu,
skoro nie ma jeszcze ustawy o uznaniu gminy
Hel za obszar szczególnie wa¿ny dla obronno-
œci kraju, to dla odmowy uzyskania prawa w³a-
snoœci mieszkañ przez wszystkie chêtne osoby
uprawnione, przywo³uje siê warunki fizyko
- geograficzne cypla helskiego(!) oraz jego okre-
œlon¹ rolê strategiczn¹(?). Co ma piernik do wia-
traka? Na dodatek te absurdalne wywody pod-
piera siê k³amstwem, ¿e w Helu nie ma mo¿li-
woœci uzyskania nowych terenów pod budow-
nictwo mieszkaniowe. Rada Miasta Helu, w sta-
nowisku przyjêtym  na  sesji  w  dniu  29  kwiet-
nia  2002  roku w  sprawie  projektu ustawy
o  uznaniu  czêœci  Pó³wyspu  Helskiego  za
rejon  umocniony, wyrazi³a gotowoœæ do rozpo-
czêcia w ka¿dej chwili rozmów w sprawie prze-
kazania kolejnych terenów komunalnych na cele
mieszkaniowe, w zamian za pozyskanie niewy-
korzystywanych nieruchomoœci po zlikwidowa-
nych jednostkach wojskowych i Stra¿y Granicz-
nej. Mimo przekazania tego oœwiadczenia Mi-
nistrowi Obrony Narodowej, pos³om sejmowej
i senackiej komisji obrony narodowej, i wresz-
cie, skierowania zaproszenia do I zastêpcy mi-
nistra, pana Janusza Zemke, do rozpoczêcia roz-
mów w tej sprawie - do dzisiaj Rada Miasta
Helu nie otrzyma³a ¿adnej odpowiedzi. A dla-
czego w³aœciwie mia³aby otrzymaæ? Z ca³¹
odpowiedzialnoœci¹ mo¿na stwierdziæ, ¿e ¿ad-
ne z pism w sprawie odmowy sprzeda¿y przez
WAM mieszkañ nie zawiera³o argumentów me-
rytorycznych. Do tej sytuacji pasuje jak ula³
przys³owie angielskie: Nie zadawaj pytañ, a nie
us³yszysz k³amstw. Czasami siê zastanawiam:
mo¿e nie mam racji, mo¿e b³êdnie oceniam dzia-
³ania WAM i decydentów z MON w sprawie
kreowania i realizacji polityki(?) mieszkaniowej,
zw³aszcza sprzeda¿y mieszkañ kadrze, pracow-
nikom wojska, by³ym ¿o³nierzom zawodowym
i wdowom po nich? Wystarczy jednak siêgn¹æ
po  "Polskê Zbrojn¹". Oto wypowiedŸ pana mjr.
dypl. pil. Dariusza Bednarka na ³amach "PZ" Nr
50 z grudnia 2002 r.: "Zaproponowane zmiany
w ustawie o zakwaterowaniu si³ zbrojnych w³a-
œciwie ca³kowicie zmieniaj¹ system mieszkanio-
wy w wojsku. Mówi¹ one o przekazaniu nie-
wykupionych kwater - wybudowanych po 1995 r.
- przez ¿o³nierzy po zakoñczeniu s³u¿by za
odprawê mieszkaniow¹ wystarczaj¹c¹ na naby-
cie œredniej klasy przyczepy campingowej. Pro-
jekt pozwala wysiedlaæ wrêcz si³¹ rodziny woj-
skowe przy u¿yciu ¯andarmerii Wojskowej.

Stawia on w niekorzystnej sytuacji ¿o³nierzy,
którzy nie mieli szczêœcia wykupiæ swojej
kwatery na korzystnych zasadach. Do nikogo
z WAM argumenty o nierównoœci traktowania
ludzi wobec prawa nie przemawia³y. Ka¿dy, kto
stan¹³ przed perspektyw¹ wypêdzenia z miesz-
kania, które sobie "wys³u¿y³" po kilkudziesiê-
ciu latach s³u¿by, ma prawo czuæ siê jako oby-
watel drugiej, a mo¿e trzeciej kategorii. Przecie¿
nawet ludziom niep³ac¹cym czynszu proponu-
je siê programy naprawcze lub ugodowe. Dla
by³ego ¿o³nierza, który zawini³ tylko wierno-
œci¹ swojemu krajowi, przeznacza siê na odej-
œcie ze s³u¿by wybran¹ przez WAM ruderê
dy¿urn¹ poza granicami miast, gdy¿ tylko na
prowincji agencja posiada zasoby mieszkanio-
we przeznaczone na zakwaterowanie wojsko-
wych. Pozosta³e kwatery WAM zd¹¿y³a wy-
przedaæ za marne grosze ludziom uprzywilejo-
wanym. Pracownicy agencji, twierdz¹c, ¿e na
wszystko brakuje pieniêdzy, nie zapomnieli jed-
nak o ludziach, których nale¿y obs³u¿yæ
w pierwszej kolejnoœci." Zgadzaj¹c siê w pe³ni,
chcia³bym tylko powiedzieæ o ostatnim zdaniu,
¿e to nie "pracownicy agencji", tylko prezesi,
dyrektorzy i ich zastêpcy nie zapomnieli za-
dbaæ o siebie, o genera³ów i admira³ów, w proce-
sie uw³aszczania (prywatyzacji) mieszkañ lub
wyp³aty ekwiwalentu w pierwszej kolejnoœci.

PS. W pierwszej czêœci artyku³u ("HB" Nr 7
z 4 kwietnia br.) u¿y³em sformu³owania: "Ma to
okreœlony cel: sprawiæ na czytaj¹cym wra¿enie,
¿e urzêdnicy znaj¹ i przestrzegaj¹ obowi¹zuj¹ce
przepisy prawa." Korekta(?) zmieni³a na: Ma
to okreœlony cel: sprawiæ na czytaj¹cym wra¿e-
nie, ¿e urzêdnicy znaj¹ i przestrzegaj¹ obowi¹-
zuj¹cych przepisów prawa." Czy s³usznie?

Tadeusz  KLAJNERT

OdpowiedŸ na Bardzo Wa¿ne Pytanie p.

Klajnerta znajduje siê w „S³owniku poprawnej

polszczyzny”, pod red. W. Doroszewskiego (War-

szawa 1980 s. 595, na samym dole lewej kolum-

ny) ale udzielê jej chêtnie zainteresowanemu

na ³amach „HB”:

przestrzegaæ (1)- kogoœ, przed czymœ (kogo?

co? B przed kim? czym? N) - tzn. ostrzegaæ,

ale: przestrzegaæ(2) - kogo? czego? (D)

przepisów prawa, porz¹dku itd. (tzn. stoso-

waæ siê do czegoœ).

Wszystkim troszcz¹cym siê o kompetencje

korekty polecam zbiór s³owników dostêpny

w ka¿dej helskiej bibliotece. Warto poczytaæ!

Korekta

Komu  mo¿e  zaszkodziæ  prawda? (2) cd

RZECZPOSPOLITA  POLSKA
czy POLSKA  RESORTOWA?

Dziêkujê Korekcie za rozwianie moich

w¹tpliwoœci

T. Klajnert.
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                               POLECAMY:

      GAZONY OGRODOWE
20 cm 25 cm  25 cm

Wysokoœæ

szary 13 z³ 12 z³ 19 z³
czerwony 16 z³ 15 z³ 22 z³

      KOSTKA BRUKOWA
Szara gr. 6 cm 24.80 z³, czerwona 29,80 z³
Obrze¿a 100 x 8 szare - 8 z³

       czerwone - 12 z³
P³yta a¿urowa MEBA  60x40x10
         szara 8 z³
czerwona 10 z³

     Ceg³y klinkierowe WIENERBERGER

Pomerania 1,45 z³

* zaprawy do murowania i fugowania wyrobów klinkierowych

   quick-mix

 WYROBY ARCHITEKTURY OGRODOWEJ
     Z DREWNA

                                     2,85 z³

 180x180    16/110x180         sztacheta
 157,90 z³     33,80 z³         2x8x100
*ceny producenta Holz Komplex Orle

SYSTEM  ORYNNOWANIA  Z   uPVC "EXTRA"

Rynna "125" 4mb br¹z 38,30 z³
Rura "100"    4mb br¹z  44,94 z³

· Pianka TYTAN 750 ml 13,50 z³
· Klej do p³ytek morozoodporny 25 kg - 16 z³
· klej do styropianu 25 kg - 15 z³
· klej do siatki 25 kg - 19,80 z³
· farba akrylowa bia³a wewn. POKÓJ 10 l - 29.70 z³
· tynki akrylowe firmy TERMOVERS
kornik i baranek od 3,75 z³/kg;
zu¿ycie: gr.2 mm 3kg/m2; 2,5 mm 3,5 kg/m2

ZAPRASZAMY
    od pon. do pt. w godz. 8.00 - 16.00

w soboty od 8.00 do 12.00

tel. (058) 6752-407; fax (058) 6753-017

Goœæ w szkole31 marca 2003 r., w szkole odby³o siê spotkanie Rodziców
uczniów klas III gimnazjum z pani¹ dyrektor Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej w Pucku - Barbar¹ Lutowsk¹. Celem spotkania by³o prze-
kazanie Rodzicom wszystkich informacji oraz wyjaœnienie w¹tpliwoœci
zwi¹zanych z rekrutacj¹ do szkó³ ponadgimnazjalnych.

Pani B. Lutowska poinformowa³a przyby³ych Rodziców o terminach
rekrutacji i sk³adania dokumentów do szkó³ ponadgimnazjalnych, a tak¿e
o sposobie przeliczania na punkty ocen z jêzyka polskiego i trzech wy-
branych zajêæ edukacyjnych oraz o sposobie punktowania innych osi¹-
gniêæ kandydatów. Zasady rekrutacji ró¿ni¹ siê zasadniczo od zasad ze-
sz³ego roku.

Rodzice zostali powiadomieni o rodzajach szkó³ ponadgimnazjalnych
(licea ogólnokszta³c¹ce, licea profilowane, technika, zasadnicze szko³y
zawodowe). Dokonano równie¿ analizy zasad rekrutacji w poszczegól-
nych szko³ach naszego powiatu. Nastêpnie p. Lutowska odpowiada³a
na pytania Rodziców dotycz¹ce min. praktyk w szko³ach zawodowych,
dzieci niepe³nosprawnych w szko³ach ponadgimnazjalnych, ró¿nic miê-
dzy opini¹ a orzeczeniem, analizy konkretnych zapisów w opiniach psy-
chologiczno - pedagogicznych.

Rodzice byli bardzo zadowoleni ze spotkania, na którym mogli uzyskaæ
odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania, zwi¹zane z przejœciem ich dzieci
z gimnazjum do szko³y ponadgimnazjalnej. Szkoda tylko, ¿e przyby³o na
to spotkanie tylko 11 rodziców. Spotkanie odby³o siê w dogodnej porze
dnia (1730), a w helskim gimnazjum s¹ a¿ trzy klasy!!!

Ma³gorzata Wróblewska
pedagog szkolny

Drodzy Rodzice!
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e mimo waszych najlepszych starañ, uwagi i znajo-

moœci problemu, Wasze dziecko siêgnie po narkotyki. Co mo¿na wówczas
zrobiæ?

Najwa¿niejszym jest wychwycenie symptomów narkotycznych sk³on-
noœci (m.in. nag³e zmiany nastroju, zamykanie siê  w sobie, nag³a zmiana
grona dotychczasowych przyjació³, zaczerwienione oczy, zwê¿one lub
rozszerzone Ÿrenice, przewlek³y katar, brak apetytu, izolowanie siê od
rodziny, k³amstwa i wykrêty, spadek zainteresowania szko³¹ i ulubionymi
zajêciami, podkradanie pieniêdzy, tajemnicze, krótkie rozmowy telefo-
niczne).

Co nale¿y zrobiæ, gdy potwierdz¹ siê Wasze przypuszczenia? Najpierw
wys³uchajcie dziecka i spokojnie z nim porozmawiajcie. Nale¿y zastano-
wiæ siê, dlaczego siêga po  narkotyki, czy powody nie s¹ zwi¹zane
z sytuacj¹ w waszej rodzinie - jeœli tak, to pomyœlcie, co mo¿na zmieniæ.
Trzeba natychmiast dzia³aæ i nie liczyæ na to, ¿e problem sam siê rozwi¹-
¿e. Nie wahajcie siê zasiêgn¹æ porady u specjalistów. Zwlekanie grozi
tragedi¹, która oprócz dziecka dosiêgnie równie¿ Was. Wspólnie ze spe-
cjalist¹ i z dzieckiem ustalcie regu³y postêpowania i konsekwentnie ich
przestrzegajcie. Jako Rodzice stosujcie zasadê "ograniczonego zaufania".
Starajcie siê zawsze wiedzieæ, gdzie jest i co robi Wasze dziecko.

Przypominam, ¿e w Polsce za posiadanie narkotyków, produkcjê
œrodków odurzaj¹cych i handel narkotykami grozi kara grzywny oraz
kara pozbawienia wolnoœci.

Nied³ugo wakacje, które s¹ momentem, kiedy wiele spraw w ¿yciu na-
stolatka nale¿y przewartoœciowaæ. Wiêcej wolnoœci, chêæ prze¿ycia przy-
gody, nowe znajomoœci mog¹ sprawiæ, ¿e nawet odpowiedzialne dziecko
mo¿e siê otrzeæ o narkotyki.

Jednak nie tylko narkotyki powoduj¹ uzale¿nienia spotykane wœród
m³odzie¿y. W m³odych, rozwijaj¹cych siê organizmach ogromne spusto-
szenie siej¹ równie¿ alkohol i tytoñ.

Rodzice - b¹dŸcie czujni!
Adresy i telefony poradni znaleŸæ mo¿na w ka¿dej przychodni zdro-

wia, komisariacie policji, w szkole u pedagoga szkolnego oraz oœrodkach
pomocy spo³ecznej.

Ma³gorzata Wróblewska
pedagog szkolny

Goœæ w szkole

Co zrobiæ, gdy dziecko ma
ju¿ za sob¹ pierwszy kontakt

z narkotykami?
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Redakcja Helskiej Blizy

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o nag³oœnienie mojego problemu,
poniewa¿ Pan Burmistrz - Pan W¹do³owski, razem z Panem Burczykiem
(kierownikiem Zespo³u Zak³adów Obs³ugi Miasta), od 15 paŸdziernika
2001 r.  nie mog¹ rozwi¹zaæ mojego problemu..

Pisma, które kierowa³am do Pana Burmistrza za³¹czam,  w zwi¹zku
z tym nie bêdê opisywa³a wszystkiego ponownie. Problem mój jest
w pe³ni uzasadniony i jego rozwi¹zanie nale¿y do w/w Panów (mieszkam
w mieszkaniu komunalnym). Najgorsze jest to, ¿e zawsze s³yszê - nie ma
pieniêdzy. Na pocz¹tku roku nie ma pieniêdzy, po sezonie nie ma i pod
koniec roku równie¿ nie ma. Dziwne jest, za co Pan Burmistrz pokry³
awarie kó³ w samochodach sportowców - a by³ to koszt niema³y. Nikt
w mojej trzyosobowej rodzinie nie pracuje, z przyczyn niezale¿nych od
nas. Nadmieniam, ¿e zanim zaczê³am pisaæ za³¹czone pisma - chodzi³am
i rozmawia³am. By³y trzy komisje z Urzêdu Miasta, Opieki Spo³ecznej
i Zespo³u Zak³adów Obs³ugi Miasta. Opinia by³a jedna - œciany
zajmowanego przeze mnie mieszkania s¹ w op³akanym stanie, w kuchni
jest zimno (brak pieca). PóŸn¹ jesieni¹ w 2001 roku by³y robione kominy
i to przez takich fachowców, ¿e w piecach nie da³o siê paliæ (na gwa³t
zduny i przed Nowym 2002 Rokiem by³y przestawiane. Na w³asny koszt
malowaliœmy i tapetowaliœmy mieszkanie, bo wygl¹da³o jak w "piekle".
Poniewa¿ w kuchni nie by³o pieca, ogrzewaliœmy mieszkanie w minionym
sezonie zimowym grzejnikiem elektrycznym, bo herbata w szklankach
zamienia³a siê w lód.

Oœrodek Opieki Spo³ecznej nam pomaga w miarê swoich mo¿liwoœci,
bo i tam nie ma pieniêdzy. Z pustego to i Salomon nie naleje. Za ogrzewanie
piecykiem w zimie rachunek za energiê elektryczn¹ opiewa na sumê 617
z³. W przeci¹gu najbli¿szych dni od³¹cz¹ mi pr¹d, bo nie staæ mnie na
op³acenie tego rachunku. Wczeœniej, tj. w okresie wiosny i lata, rachunki
za energiê elektryczn¹ opiewa³y na sumê 115 z³.

Pan Burmistrz razem z Panem Burczykiem nie pytali mnie, sk¹d
wezmê pieni¹dze na op³acenie zaleg³oœci za czynsz, bo to 1700 z³ w tym
czasie by³o. Ja nie mog³am t³umaczyæ siê tym, ¿e nie mam pieniêdzy.
Otrzymywa³am pisma przeds¹dowe, ostateczne, a na koñcu eksmisja.
Musia³am zap³aciæ, a sk¹d mam wzi¹æ pieni¹dze "od Pana Boga"?.

Na ¿adne z moich pism kierowanych do UM i ZZOM nie otrzyma³am
odpowiedzi, mimo, ¿e okres ustawowo przewidziany min¹³, co jest
niezgodne z przepisami. ¯yjemy nie w biedzie, lecz w ubóstwie i tu siê
mówi o wejœciu do Unii.

Pan Burmistrz w ewidentny sposób lekcewa¿y mieszkañców (chodzi
o tzw. "szar¹ strefê"). W kraju pos³owie siê k³óc¹, a na tapecie jest sprawa
Rywina - "szara strefa jak biedê klepa³a, tak klepaæ bêdzie".

W momencie od³¹czenia pr¹du zostajê bez mo¿liwoœci zagotowania
wody, a  co dopiero obiadu. W sytuacji takiej, jaka jest, to g³oœno mogê
powiedzieæ, ¿e zazdroszczê umar³ym. I nie tylko ja, bo takich ludzi w
mieœcie Hel jest wiêcej.

Aleksandra Schomborg

SZANOWNYM  AUTOROM  LISTÓW  W  ODPOWIEDZI

Czasami odnoszê wra¿enie, ¿e to, co uda mi siê napisaæ, a kolegium
redakcyjne "Helskiej Blizy" zadecyduje opublikowaæ, jest denne. Nie tylko
¿yczliwe mi osoby, ale tak¿e nieznajomi mówi¹, ¿e stajê siê w moim
pesymizmie nudny. A nic bardziej nie zniechêca do zabierania g³osu
w sprawach publicznych, jak obojêtnoœæ s³uchaczy. Tym wiêkszym wiêc
zaskoczeniem by³o zamieszczenie na ³amach naszej miejscowej gazety,
w jednym wydaniu, a¿ piêciu wypowiedzi dotycz¹cych moich publikacji
i mojej skromnej osoby. Zaatakowany z kilku stron (dos³ownie i w prze-
noœni) w œwi¹tecznym wydaniu "Helskiej Blizy", poczu³em siê jak na
wojnie w Iraku. Myœlê tu oczywiœcie o wojnie pokazywanej przez media,
a nie o tej prawdziwej, tragicznej. Moi znakomici przeciwnicy (jeœli mamy
pos³ugiwaæ siê terminologi¹ z dziedziny militarnej) najpierw os³abili moj¹
czujnoœæ, sk³adaj¹c ¿yczenia œwi¹teczne na stronie 2 wszystkim miesz-
kañcom Helu (do których te¿ siê zaliczam), póŸniej zaœ przyst¹pili do
generalnego szturmu na stronach 6 oraz 14. Uznajê i szanujê  niezbywalne
prawo do posiadania oraz wyra¿ania pogl¹dów i opinii przez Szanow-
nych Autorów listów na temat mojej osoby, moich tekstów zamieszcza-
nych w "Helskiej Blizie", a tak¿e dzia³alnoœci Rady Miasta Helu, której
mam zaszczyt przewodniczyæ. Choæby by³y najbardziej krytyczne, przyj-
mujê je z nale¿yt¹ uwag¹ i pokor¹. Nie zgadzam siê jednak ca³kowicie
z ocenami Panów, a jedno ze stwierdzeñ uznajê za k³amliwe. Chc¹c jednak
unikn¹æ publicznego wdawania siê w ja³owe spory, które przecie¿ i tak do
niczego nie doprowadz¹, a zapewne tak¿e nie zainteresuj¹ wszystkich
Czytelników "HB", ju¿ 23 kwietnia br., za poœrednictwem pana Wojtka
Waœkowskiego zaprosi³em moich adwersarzy do spotkania i wymiany
pogl¹dów przy kawie. Zawsze bowiem by³em zdania, ¿e mo¿na siê ró¿-
niæ, ale trzeba wspó³pracowaæ. Mo¿na mieæ ró¿ne pogl¹dy na te same
sprawy, ale nale¿y siê porozumiewaæ w ka¿dych sprawach. Poda³em wiêc
mo¿liwe terminy spotkañ oraz telefon kontaktowy. Do godzin wieczor-
nych w niedzielê 4 maja nikt nie odpowiedzia³ na moj¹ propozycjê. Zmu-
szony wiêc zosta³em publicznie ustosunkowaæ siê do zawartych w listach
ocen, pogl¹dów, a zw³aszcza zarzutów, jeœli oczywiœcie redakcja naszego
dwutygodnika wyrazi na to zgodê.

Najpierw jednak pokuszê siê o dwie refleksje natury ogólniejszej o li-
stach, a w zasadzie o ich autorach. Przyznajê, ¿e pisaæ swoje teksty Panowie
umiecie ca³kiem dobrze, gorzej z czytaniem cudzych. Ale to nic dziwnego.
Politycy, naukowcy i dziennikarze bij¹ na alarm. Statystyczny Polak czy-
ta rocznie pó³ ksi¹¿ki, co oznacza, ¿e wiêkszoœæ z nas nie czyta nic. Jeœli
masowo nie czytamy, to równie masowo przestajemy rozumieæ, co siê do
nas mówi i pisze. Publicystka "Dziennika Ba³tyckiego", Barbara Szczepu-
³a, tak przedstawia tê sprawê: "Prezydent RP zapowiedzia³, ¿e do oko³o
13 milionów polskich rodzin poczta dostarczy broszurki zachêcaj¹ce
do integracji z Uni¹. Tylko kto je przeczyta? Okaza³o siê w³aœnie, ¿e
Polacy czytaæ przestali. Czytaj¹ cztery razy mniej ni¿ obywatele z Uni¹
Europejsk¹ ju¿ zintegrowani. To ju¿ choæby z tego powodu warto wejœæ
do Unii". Waga problemu dostrze¿ona zosta³a przez Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. 24 kwietnia br. odby³a siê tam wa¿na kon-
ferencja dotycz¹ca programu obchodów 70. rocznicy urodzin Kozio³ka
Mato³ka. Program przewiduje m.in. utworzenie Kozich Rad upowszech-
niaj¹cych czytelnictwo w Polsce. Dlaczego o tym wspominam? Ano dla-
tego, ¿e gdyby autorzy listów dok³adnie przeczytali publikowane wy-
st¹pienia oraz moje komentarze (a do tego zawsze zachêca³em - proszê
sprawdziæ), to mam powody s¹dziæ, i¿ miêdzy nami nie by³oby takich
rozbie¿noœci w ocenie przedstawianych faktów. Mniemam wiêc, ¿e taka
Kozia Rada przyda³aby siê w naszym mieœcie. Panu Romanowi Malinow-
skiemu zaœ gor¹co polecam wnikliw¹ lekturê Statutu Zwi¹zku By³ych
¯o³nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP, rozdzia³ 7 Ko³a
Zwi¹zku, §§ 62 - 66, oraz konsultacjê z panem p³k w st. spocz. dr in¿.
Zenonem Biesag¹, prezesem Zarz¹du G³ównego ZB¯ZiORWP, na temat
prawid³owej nazwy funkcji, któr¹ pan piastuje od wielu lat. I druga re-
fleksja. Nie bêdzie to wielkim odkryciem z mojej strony, jeœli autorów,
którzy nie podali swoich nazwisk, zakwalifikujê do osób zwi¹zanych ze
œrodowiskiem wojskowym. Dlaczego wiêc zabrak³o moim adwersarzom
odrobiny cywilnej odwagi, aby siê publicznie przedstawiæ? Kogo lub
czego siê boj¹ siê autorzy listów? Drzewiej rycerz, staj¹c do pojedynku,
najpierw ods³ania³ przy³bicê, przedstawiaj¹c siê swojemu przeciwnikowi,
dopiero póŸniej rusza³ do walki. Swoim zachowaniem potwierdzacie
Panowie upadek rycerskich zwyczajów, nawet w walce na s³owa.
Ze smutkiem stwierdziæ nale¿y: nie ta epoka, nie te obyczaje.

OdpowiedŸ Czytelnikowi HB (dane do wiadomoœci redakcji) ze str. 6
w najbli¿szym numerze.

PS. To na pewno zabrzmi nieskromnie, ale przyznajê szczerze, i¿ nie-
spodziewanie dla mnie wielu mieszkañców Helu czyta jednak moje teksty
i nawet odnosi siê do nich ¿yczliwie. Wielokroæ bywam przyjemnie za-
skakiwany i czujê siê z tego powodu za¿enowany.

Tadeusz  KLAJNERT

1 kwietnia 2003 r. m³odzie¿ IV klas liceum uczestniczy³a w warsztatach
"Radzenie sobie ze stresem", które prowadzone by³y przez psychologa z
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku - pani¹ Ma³gorzatê La-
budê. Z tych warsztatów antystresowych, trwaj¹cych dwie godziny lek-
cyjne, niestety nie skorzystali wszyscy uczniowie. Jednak ci, którzy uczest-
niczyli w zajêciach, byli z nich zadowoleni.

M³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ przypomnienia sobie znanych ju¿ sposo-
bów radzenia sobie ze stresem, ale równie¿ zapoznano uczniów z propo-
zycjami nowych technik relaksacyjnych. Rozmawiano o stresie, sytu-
acjach ¿yciowych, w których towarzyszy ludziom stres oraz jak sobie z
nim radziæ. M³odzie¿ opowiada³a o swoim ¿yciu, o tym, kiedy dopada ich
stres, a tak¿e rozpoznawa³a u siebie objawy stresu.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê matur¹, wiadomoœci zdobyte na warszta-
tach na pewno uczniom siê przydadz¹.

Ma³gorzata Wróblewska

Warsztaty

 Radzenie sobie
ze stresem
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W dniu 01.05.03 na Miejskiej Hali Sportowo -Widowiskowej odby³y siê Pierwsze
Mistrzostwa Helu w Tenisie Ziemnym

W kategorii kobiet
I miejsce oraz tytu³ Mistrzyni Helu zdoby³a Adrianna Œwitakowska,
II miejsce oraz tytu³ Vice-Mistrzyni Helu zdoby³a Agnieszka Zab³ocka
III miejsce oraz br¹zowy medal zdoby³a Ksenia Loose
W kategorii mê¿czyzn
I miejsce oraz tytu³ Mistrza Helu zdoby³ Wojciech Lisek,
II miejsce oraz tytu³ Vice-Mistrza Helu zdoby³ Piotr Kohnke
III miejsce oraz br¹zowy medal zdobyli Mateusz Soldatke i Stanis³aw Zab³ocki
IV miejsce zaj¹³  Andrzej Koz³owski,
V miejsce zaj¹³  Edward Popek,
VI miejsce zaj¹³  Józef  Salski, VII miejsce zaj¹³  Wies³aw Wójcik.

W kick-boxingu, jak w karate s¹ pasy, czyli stopnie uczniowskie, które œwiadcz¹ o stopniu
wtajemniczenia oraz o poziomie wyszkolenia.

W kick-boxingu s¹ one niezbêdne, do startu na zawodach trzeba posiadaæ 5' uczniowski. Aby
zdaæ egzamin, trzeba wykazaæ siê wysok¹ technik¹ oraz zaliczyæ testy sprawnoœciowe i walki
zadaniowe.

W dniu  27.03.2003 odby³ siê egzamin na kolejne stopnie szkoleniowe w kick-boxingu
7 stopieñ uczniowski czyli ¿ó³ty pas z pomarañczowym zakoñczeniem pasa uzyskali: Norbert

Stopiñski, Przemys³aw Ziemianin, Marcin Grzeszczak, Jakub Dojerski, £ukasz Rykowski, £ukasz
Kohnke,.

8 stopieñ uczniowski, czyli ¿ó³ty pas, uzyska³: £ukasz Kolp,
9 stopieñ uczniowski, czyli bia³y pas z ¿ó³tym zakoñczeniem, uzyskali: Barbara Stechura,

Magdalena Urbañska, Mateusz £uczak, Zbigniew Grabowski, Zbigniew Stêpniak, Adam Sawicki,
Justyna Smuga, Dawid Bolda, Maciej Przedpe³ski, Krzysztof Kwidzinski, Aneta Dolemba, Dariusz
Dêbski, Maciej Garda, Tomasz D¹browski, Maciej Mikita, Piotr Borucki.

10 stopieñ uczniowski, czyli bia³y pas, uzyska³ Mateusz Waœkowski.
 GRATULACJE!!!!!

 P.K.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu, w uzna-
niu zas³ug za szczególne osi¹gniêcia w pracy
szkoleniowej w roku 2002, przyzna³ p. Piotorwi
Kohnke Nagrodê Zespo³ow¹ II Stopnia.

Gratulujemy.
(red.)

W dniach 23, 25 i 27 kwietnia, w hali wido-
wiskowo-sportowej w Helu rozegrano turniej
tenisa sto³owego o miano "Mistrza Wiosny".

Wyniki:
M³odzicy: 1 m. Krystian Nowak, 2 m. Krystian

Koz³owski, 3 m. Karolina Dusza.
Kadeci: 1 m. Mateusz Duda, 2 m. Grzegorz

Rudecki, 3 m. Jacek Heliñski
Juniorzy: 1 m. Adam Brzeziñski, 2 m. Artur

Juziuk, 3 m. Maciej Mikita
Seniorzy: 1 m. Grzegorz Dusza, 2 m. Mateusz

Soldatke, 3 m. Adam Herman
Kat. "Open": 1 m. Adrian Grabowski, 2 m.

Micha³ Wójcik, 3 m. Pawe³ Mosór.
Wyró¿nienia specjalne przyznano dla:
Judyty Szulc - w kat. najskuteczniejsza teni-

sistka
Karoliny Duszy - w kat. najm³odsza tenisistka
Paw³a Mosóra - w kat. "Fair Play"
Edwarda Popka - w kat. "Old Boy".
Czo³owych zawodników uhonorowano pu-

charami i dyplomami.
Warto podkreœliæ, ¿e impreza odbywa³a siê

w mi³ej i przyjaznej atmosferze, o któr¹ posta-
rali siê i stworzyli przede wszystkim uczest-
nicy turnieju.

Kolejna impreza, rangi mistrzostw Helu, pla-
nowana jest na trzeci¹ dekadê czerwca. Jedno-
czeœnie informujemy, ¿e mi³oœnicy czynnego
wypoczynku zawsze mog¹ spróbowaæ swych
mo¿liwoœci w tenisie sto³owym w hali wido-
wiskowo - sportowej w Helu w œrody i pi¹tki
w godz. 1600 - 1800 oraz w niedzielê w godz.
1200 - 1400.

Zapraszamy.
S³awomir Franczak

Wiosenny
Turniej Tenisa

Sto³owego
Hel 2003

Egzamin na kolejne Pasy
w  Kick-Boxingu

Mistrzostwa Helu
w Tenisie Ziemnym

biker

W.W.
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Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekstów i listów. Anonimy wrzucamy do kosza. Nie odpowiadamy za treœæ reklam i og³oszeñ.

Czy wiesz gdzie siê zaczyna Polska ?
Nie?  no to czas najwy¿szy to sprawdziæ!
PrzyjedŸ do nas i zobacz to na w³asne oczy !!!

Tym mottem po raz trzeci w dniu 14 czerwca rozpocznie siê:
III jubileuszowy Festiwal Twórczoœci Morskiej

oraz  Humoru i Satyry.

Celem festiwalu jest: popularyzacja regio-
nu nadmorskiego w piosence oraz plastyce,
konfrontacja umiejêtnoœci wokalnych i wokalno
- instrumentalnych, promocja dzieciêcej i m³o-
dzie¿owej twórczoœci artystycznej, konfronta-
cja dokonañ plastycznych ze szczególnym
uwzglêdnieniem prac przedstawiaj¹cych nasz
nadmorski region.

W tym roku forma festiwalu poszerzona
zosta³a o konkurs plastyczny. Nie narzucamy
¿adnych ograniczeñ co do formy i techniki prac
plastycznych. Jest tylko jeden warunek: tema-
tycznie prace maj¹ byæ zwi¹zane z morzem,
terenem nadmorskim, itp.

Zapraszamy wszystkich chêtnych do udzia-
³u w festiwalu. Zg³oszenia do konkursu mu-
zycznego proszê kierowaæ do Zbyszka Wiekiery
(tel. 6750 191). Natomiast prace plastyczne
do pani Aliny Wiekiery.

Do udzia³u w festiwalu zapraszamy: gro-
mady zuchowe, dru¿yny harcerskie i starszo-
harcerskie,  dzieciêce i m³odzie¿owe grupy
wokalne i wokalno-instrumentalne, solistów,
duety, zespo³y.

Festiwal odbêdzie siê: 13-14-15 czerwca 2003 r.
w Kinie "WICHER" w Helu oraz na scenie
plenerowej  na Bulwarze Nadmorskim.

Organizatorem festiwalu jest: Komenda
Hufca ZHP HEL wraz z: 9 Flotyll¹ Obrony
Wybrze¿a, Klubem Garnizonowym 9 FOW,
Zespo³em Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Helu,
Urzêdem Miasta Helu, Stowarzyszeniem "Przy-
jaciele Helu",  O S P w Helu.

W czasie pobytu na festiwalu zapewniamy:
noclegi w warunkach turystycznych (w³asny
œpiwór, koc), herbatê, kawê, wrz¹tek,  (w³asny
kubek i mena¿ka). W sobotê zapewniamy jeden
gor¹cy posi³ek, zwiedzanie atrakcyjnych miejsc
w Helu.

Wykonawcy przyje¿d¿aj¹  do Helu na w³a-
sny koszt, na czas pobytu uczestnicy ubezpie-
czaj¹ siê we w³asnym zakresie.

PRZEBIEG  IMPREZY

- 13.VI. przyjazd uczestników festiwalu,
ognisko z kie³baskami

- 14.VI. godz. 0900-1000 próby mikrofonowe
godz. 1100-1400 wystêpy konkursowe
godz. 1600-1800 wystêpy konkursowe
godz. 1900 -  dyskoteka

- 15.VI.  godz. 1000  -  wystêp zaproszonych
goœci, wystêp laureatów festiwalu, rozdanie
nagród i wyró¿nieñ, rozdanie nagród w konkur-
sie plastycznym.

 KATEGORIE
I  WARUNKI  UCZESTNICTWA

Piosenka  morska (rajdowa, harcerska)
w trzech kategoriach wiekowych; do 10 lat
11-15 lat powy¿ej 15 lat, czas prezentacji
wokalnych i instrumentalno-wokalnych do 10
min.; maksymalnie do 2 piosenek o tematyce
morskiej; mo¿na tak¿e wykonaæ piosenki rajdo-
we, turystyczne i harcerskie.

W ka¿dej kategorii piosenki jury przyzna
miejsca 1-3 oraz wyró¿nienia wed³ug uznania.
W tych kategoriach ocenie bêdzie podlegaæ: ogól-
ne wra¿enie wystêpu, walory artystyczne
repertuaru oraz wykonania utworów (szczegól-
nie mile widziane w³asne kompozycje).

Prezentacje satyryczne  (bez ograniczeñ wie-
kowych), czas prezentacji satyrycznej: 5 - 10
min., temat i forma wystêpu dowolna, iloœæ osób
bior¹cych udzia³ w prezentacji satyrycznej
dowolna (soliœci, duety, grupy). W kategorii
satyry i humoru uczestników oceniaæ bêdzie
przede wszystkim publicznoœæ d³ugoœci¹ i g³o-
œnoœci¹ œmiechu mierzon¹ przez specjalistycz-
n¹ aparaturê oraz  wyszkolony i wyspecjalizo-
wany s³uch jurorów.

W konkursie plastycznym forma i technika
prac ca³kowicie dowolna. Prace musz¹ byæ do-
starczone do 28 maja 2003 r. Jury oceniaæ bêdzie
wra¿enie artystyczne i technikê wykonania prac.
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do za-
trzymania zg³oszonych prac plastycznych.

Jury zastrzega sobie prawo zmiany rozdzia³u
nagród. Wpisowe w wysokoœci 10,- z³. od oso-
by nale¿y wp³aciæ w dniu przyjazdu.

Karty zg³oszeniowe nale¿y przysy³aæ do
02.06.2003r. na adres e-mail: Buchta_hel@wp.pl
lub listownie: Festiwal "Buchta `03" Komenda
Hufca ZHP w Helu 84-150 Hel ul. Helska 1
skr. poczt. 44

Wszelkich informacji nie ujêtych w niniejszym
regulaminie udziela:

Komendantka hufca hm. Gra¿yna
Borkowska-Michniewicz  -  tel.:  675 77 67
Zbigniew Wiekiera  - tel.:  6750 191;
e-mail: Buchta_Hel@wp.pl
Za nieprzestrzeganie regulaminu festiwalu oraz

Prawa Harcerskiego uczestnik mo¿e byæ pozba-
wiony prawa udzia³u w festiwalu.

Wszystkim uczestnikom ¿yczymy dobrej
zabawy oraz wielu mi³ych wra¿eñ

Organizatorzy
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Zdjêcie by³o w rodzinnym albumie Pani Hele-

ny Lewandowskiej. Przypadek sprawi³,  ¿e

obejrza³am zdjêcie i uzna³am, ¿e nale¿y umie-

œciæ je w Helskiej Blizie, poniewa¿ te uœmiech-

niête m³ode dziewczyny, to Mamy mieszkañ-

ców Helu, a nie wiadomo, czy ich dzieci maj¹ to

zdjêcie.

Trzeba by³o rozpoznaæ dziewczêta i doro-

s³ych na zdjêciu. Niezawodna okaza³a siê

Agnieszka Mu¿a, rozpozna³a prawie wszyst-

kie dziewczêta, nie wiedzia³a tylko z jakiej oka-

zji zdjêcie by³o robione. Zwleka³am z przekaza-

niem nazwisk do redakcji Blizy. Pewnego dnia

zadzwoni³a urzêdniczka  z biura dowodów oso-

bistych w Gdyni, aby potwierdziæ dane Tere-

sy Janik urodzonej w Helu. Po przekazaniu

danych uprzytomni³am sobie, ¿e ta ma³a dziew-

czynka na kolanach ojca, to w³aœnie Teresa Ja-

nik. Dziêki uprzejmoœci kole¿anki z Gdyni

uzyska³am adres Pani Teresy Z¹bek i przes³a-

³am jej to zdjêcie z proœb¹ o kontakt.

Po kilku dniach Pani Teresa zadzwoni³a do

Helu. By³a zaskoczona przesy³k¹, gdy¿ tego

zdjêcia w zbiorach rodzinnych nie posiada³a.

Okaza³o siê, ¿e zdjêcie zrobiono w 1936 roku.

Wówczas Pan Kazimierz i Zofia Janikowie

z rodzin¹ opuszczali Hel. Pañstwo Janikowie

byli opiekunami m³odzie¿owej organizacji dziew-

cz¹t i "druhny" zrobi³y im takie po¿egnanie. Ser-

decznie dziêkujê Pani Teresie Z¹bek za tê wia-

domoœæ.

Nie ¿yje ju¿ wiêkszoœæ dziewcz¹t z tego

zdjêcia, nie ¿yje Agnieszka Mu¿a.

Pozosta³o zdjêcie, które dedykujê Pani Tere-

sie i jej siostrze oraz wszystkim tym, których

Mamy znajduj¹ siê na fotografii.

Gra¿yna Mu¿a

Historia jednego zdjêcia...

Stoj¹ od lewej: Agnieszka Miniszewska, Jadwiga Lisakowska, dziewczyna nierozpoznana, Joanna Mu¿a,
Stefania Herrmann, Maria Grzeœkiewicz, Gertruda Konkel, Maria Barlasz, Helena Lewandowska, Ró¿a Lubawa,
Anna Solecka, Kulikowska (imienia nie znamy).

Siedz¹: ksi¹dz Grzenia, Pan Kazimierz z córk¹ Teres¹ i Pani Zofia Janik z córk¹.

Sprzedam samochód marki Audi - 100
Rok produkcji 1993
Przebieg 185 tys. km
Cena do uzgodnienia

Tel. 675 06 27

12-letnie KOJOTY czekaj¹ na ¿yczliwych sponsorów, którzy pomog¹
im sfinansowaæ zakup strojów sportowych. Kontakt z trenerem w Hali
Sportowej. Pomó¿my m³odym sportowcom!

OG£OSZENIE
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