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Szko³a (cd.)

W  poprzednim odcinku naszych
dziejów rozpocz¹³em przedsta-
wianie dokumentu z roku 1855,

reguluj¹cego zasady powo³ywania nauczyciela
w Helu, który okreœla³ równie¿ Ÿród³a jego do-
chodów. System ten by³ doœæ skomplikowany
poniewa¿ helski "szkolny" prócz sta³ych do-
chodów udzielanych przez gminê miejsk¹
w Gdañsku oraz gminê Hel, otrzymywa³ rów-
nie¿ szereg drobnych, œciœle uregulowanych op³at
od mieszkañców za czynnoœci, które by³y mu
przydzielone. Lista ta jest doœæ d³uga, ale œcis³o-
œci historycznej warto przedstawiæ jej pozosta-
³e elementy.

Od Rady Helu nauczyciel otrzymywa³
równie¿:

a. Na Matki Boskiej Grom-
nicznej i na œw. Jakuba 1 markê
(razem 2 marki).

b. Na œw. Jakuba  tzw. dani-
nê ³ososiow¹, wynosz¹c¹
1 markê, 21 szylingów i 6 feni-
gów

c. Na œw. Jakuba "daninê
fl¹drow¹" 8 szylingów i 6 feni-
gów

(O tych "rybnych" daninach
wspominaj¹ tak¿e starsze ksiêgi
rachunkowe Helu: w roku 1780
zaznaczono, ¿e nauczyciel, jako
pisarz urzêdowy, otrzymuje
na Matki Boskiej Gromnicznej
3 guldeny i równowartoœæ za
1,5 ³ososia - 6 guldenów, a w
roku 1797, ¿e nauczyciel otrzy-
muje za równowartoœæ 2 wi¹-
zek fl¹der 1 guldena i 6 szylin-
gów. Dochody te powtarza³y siê do czasu pro-
wadzenia tej ksiêgi, to jest do roku 1819).

Za pe³nienie funkcji organisty i koœciel-
nego nauczyciel otrzymywa³:

24 marki i 22 szylingi w pó³rocznych ratach
wyp³acanych na œw. Jana i w Nowy Rok "post-
numerado" ("z do³u"?) z helskiej kasy koœciel-
nej.

Z pobieranych co kwarta³ od mieszkañców
pieniêdzy nale¿nych kaznodziei i zakrystiano-
wi oraz nauczycielowi, ten ostatni otrzymywa³
nastêpuj¹ce czêœci: na Wielkanoc 1/3, na Zielone
Œwi¹tki 1/5, na œw. Micha³a 1/5 i na Bo¿e Naro-
dzenie 1/3. Udzia³ ten zmienia³ siê w zale¿noœci
od liczby mieszkañców i wynosi³ w sumie od 10
marek 21 szylingów do 12 marek i 15 szylin-
gów. Z kasy koœcio³a w Helu nauczyciel pobie-
ra³ równie¿ dochód za strojenie organów: rocz-
nie 2 marki oraz za nakrêcanie zegara koœcielne-
go i za u¿yt¹ do tego oliwê, jak te¿ za smarowa-
nie zamków w koœciele i budynkach parafial-
nych: 15 szylingów 9 fenigów.

Zwyczajowe op³aty za udzia³ w uroczysto-
œciach koœcielnych (uiszczane na podstawie
decyzji pastora):

a. za chrzest dziecka od jego ojca 2 szylingi,
jak te¿ od ka¿dego œwiadka chrztu przynajmniej
po 2 szylingi

b. za œlub 6 szylingów
c. za œpiew przy pogrzebie: przy pogrzebie

z 2 dzwonami (6 pieœni) 8 szylingów, a przy
pogrzebie z 3 dzwonami (9 pieœni) 12 szylin-
gów

d. za grê na organach dwóch pieœni poœmiert-
nych oraz za og³oszenie o œmierci 6 szylingów
oraz za kazanie nad zw³okami 13 szylingów.

Za koszty podró¿y (delegacje) z "depozy-
torium" miejskiego na pocz¹tku sierpnia
otrzymywa³ nauczyciel 17 marek, 27 szylin-
gów i 17 fenigów i dodatkowo, jako organista
8 marek, 28 szylingów i 11 fenigów.

Opisywany dokument zawiera równie¿ sze-
reg póŸniejszych aneksów, które mia³y prawdo-
podobnie na celu uproszczenie z³o¿onego
systemu wynagradzania. I tak, zgodnie z roz-
porz¹dzeniem Rz¹du Królewskiego w Gdañ-
sku z 4 listopada 1884 r., unormowano i zró¿ni-
cowano deputat drzewny na potrzeby nauczy-
ciela w Helu: na pokój mieszkalny 8,66 m3, na
izbê szkoln¹ 13,00 m3, na potrzeby gospodar-
cze 11,13 m3, razem 32,69 m3 szczap sosno-
wych, co stanowi³o równowartoœæ 49,04 m3

polan sosnowych.
Zgodnie z umow¹ z 24 sierpnia 1853 nauczy-

ciel by³ zobowi¹zany do samodzielnego wyrêbu
i przywozu przys³uguj¹cego mu deputatu drew-
na w zamian za zagwarantowane z kasy ko-
œcielnej wynagrodzenie w wysokoœci 10 marek

97 fenigów. Nale¿noœæ ta, podobnie jak i gotów-
ka dla nauczyciela by³a zbierana przez gminê
Hel. Dodatkowo, przys³uguj¹ce nauczycielowi
wyrównanie finansowe za œciêcie, przywóz
i por¹banie materia³u opa³owego s³u¿¹cego na
jego w³asny u¿ytek wynosi³o 20 marek 3 fenigi.

Rozporz¹dzeniem Rz¹du Królewskiego
w Gdañsku z 4 listopada 1884  postanowiono:
zwiêkszyæ deputat drzewny nauczyciela w Helu
o 19,835 m3 polan. Zwiêkszono jednoczeœnie
nale¿noœæ za wyciêcie i por¹banie drewna
o 2 marki 50 fenigów za 1 m3. W sumie wynios³o
to wiêc od tego czasu 49 marek 59 fenigów. Na-
le¿noœæ t¹, zgodnie z rozporz¹dzeniem Rz¹du
Królewskiego z 21 wrzeœnia 1885r., pokrywa³a

gmina wiejska Hel. W su-
mie zapewniono nauczy-
cielowi, od tego czasu,
dochód za wyciêcie i po-
r¹banie, a tak¿e przywóz
nale¿nego mu opa³u na
jego  w³asny  u¿ytek ,
(60 marek i 54 fenigi).

System p³acowy hel-
skiego nauczyciela zosta³
zebrany w jednolit¹ tabe-
lê dopiero decyzj¹ w³adz
powiatowych w Pucku
z dnia 12 wrzeœnia 1898
r., które na podstawie
ustawy o wynagrodzeniu
nauczycieli  oraz uchwa³y
gminy Hel z 28 1898 roku
zatwierdzi³y jego nastêpu-
j¹ce dochody s³u¿bowe:

a. p³aca zasadnicza 1200 marek
b. dodatek za wys³ugê lat 100 marek
c. mieszkanie s³u¿bowe bez op³at
d. za u¿ytkowanie pola na ³¹kê 6 marek
e. za prace u¿yŸniaj¹ce i polowe 6 marek
f. za równowartoœæ 30 wêgorzy 9 marek
g. za materia³ opa³owy 100 marek
h. od udzia³u w po³owie wêgorzy 7 marek
i. op³aty za stajnie 10 marek
j. (nieczytelne - prawdopodobnie za funkcje

koœcielne) 1062 marki
Nauczyciel, który pracowa³ krócej ni¿ czte-

ry lata, otrzymywa³ wynagrodzenie zasadnicze
mniejsze o 1/5. Rozporz¹dzeniem tym zlikwi-
dowano jednoczeœnie dotychczasowy zwrot
kosztów za wyr¹b, dowóz i pociêcie drewna
opa³owego.

Porównuj¹c te dochody z p³acami innych
grup zawodowych w tamtym czasie - zw³asz-
cza w warunkach helskich -  mo¿na dojœæ do
wniosku, ¿e nauczyciel w Helu by³ osob¹ w doœæ
dobrze uposa¿on¹.

Uczniowie helskiej szko³y z nauczycielem Seifertem.  Rok 1931
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- zwalczaæ kutry torpedowe nieprzyjaciela,
przedzieraj¹ce siê do rejonu Zatoki Puckiej i redy
portów w Gdyni i Helu, samodzielnie i we
wspó³dzia³aniu z innymi ju¿ istniej¹cymi bate-
riami.

- zwalczaæ œrodki desantowe nieprzyjaciela,
przedzieraj¹ce siê poza cypel Helu w kierunku
Gdyni.

-  wzmocniæ ogieñ przeciwlotniczy rejonu
portów w Gdyni i Helu.

Dzia³a i sprzêt dla obu baterii zamówione
zosta³y jeszcze w 1953 roku. Do Polski dotar³y
transportem kolejowym. Odbioru dokona-
no w grudniu 1954 roku. Przejêto 8 armat
typu B-34-U, celowniki lewe MO1L i prawe
MO1P - po 8 sztuk, dalmierze DM4 2 sztuki,
centrale artyleryjskie PUS (Pribor Uprawlienia
Strielboj) Moskwa (CAS-4) - 2 sztuki i 8 sztuk luf
wk³adkowych kalibru 37 mm.

Kiedy armaty dotar³y na Wybrze¿e, okaza³o
siê, ¿e wszystkie zosta³y wykonane wadliwie
i na skutek reklamacji w po³owie 1955 roku
w ich miejsce zosta³y dostarczone nowe armaty.

Prace budowlane przy obiektach 27 BAS
rozpoczêto w 1955 roku. 4 stanowiska artyle-
ryjskie zosta³y zbudowane wzd³u¿ linii prostej,
mniej wiêcej w odleg³oœci 50 metrów od siebie,
kilkadziesi¹t  metrów od brzegu zatoki  i wszyst-
kie zosta³y po³¹czone w ca³oœæ cienkoœcienn¹
potern¹, przy czym lewoskrzyd³owe stanowi-
sko zosta³o wzniesiono w bezpoœrednim s¹siedz-
twie zniszczonego na skutek eksplozji amunicji
w latach 40-tych prawoskrzyd³owego stanowi-
ska baterii im. H. Laskowskiego. Oko³o 150
metrów za lini¹ stanowisk, w 1956 roku wznie-
siono g³ówny punkt kierowania ogniem
(GPKO) w formie niezbyt wysokiej wie¿y,
a znajduj¹ce siê w pobli¿u schrony na blasze
falistej z 1939 roku adaptowano na stanowi-
sko dowodzenia i schron agregatu. Bateria nie
posiada³a oddzielnego schronu za³ogi, a jej obs³u-
ga korzysta³a z du¿ego, prawoskrzyd³owego
schronu za³ogi 13 BAS, znajduj¹cego siê nie-
opodal GPKO. Równie¿ baza koszarowa by³a
wspólna dla za³óg obu baterii. Centrala artyle-
ryjska (1955) zosta³a zlokalizowana przy g³ów-
nej, brukowanej drodze do Helu, oko³o 300 m
od GPKO. Ostatnimi obiektami wzniesionymi

cz.IIMarcin Dudek, Waldemar Nadolny

Schemat korytarzy podziemnych ³¹cz¹cych stanowiska armat (dzia³obitnie):
1-4 stanowiska armat, A- magazyn amunicji, B - wejœcie, C - pomieszczenie gospodarcze.

w 1957 roku dla 27 BAS by³y: schron,  gara¿ dla
reflektora i schron dla agregatu i obs³ugi, po³o¿o-
ne ok. 300 m na pó³noc od prawoskrzyd³owego
stanowiska, niedaleko wejœcia do portu rybac-
kiego.

Monta¿ dzia³ na obiektach odby³ siê stosunko-
wo szybko i 13 paŸdziernika 1955 roku wyko-
nane zosta³o strzelanie techniczne, a nieco
póŸniej taktyczne do celu morskiego. 27 BAS
w³¹czono oficjalnie w sk³ad MW z dniem 25
lutego 1957 roku i otrzyma³a ona normalny etat
za³ogi o stanie 106 ¿o³nierzy. Pocz¹tkowo bate-
ria nie by³a zdolna do zwalczania celów po-
wietrznych z braku odpowiedniego systemu
kierowania ogniem, zainstalowany umo¿liwia³
jedynie prowadzenie ognia do celów morskich.
Sta³o siê to mo¿liwe dopiero póŸniej, po do-
starczeniu przez Rosjan PUS Kolco.

Ironi¹ losu, w momencie w³¹czenia baterii do
s³u¿by trwa³ ju¿ proces stopniowego kadrowa-
nia za³óg BAS-ów. W miêdzyczasie, w listopa-
dzie 1956 roku, za³oga s¹siedniej, 13 BAS, zo-
sta³a zmniejszona do 52 ludzi. Dalsze redukcje
etatów nast¹pi³y w 1963 roku. 13 i 27 BAS zo-
sta³y po³¹czone w jedn¹, 13 BAS z za³og¹ licz¹-
c¹ 98 ¿o³nierzy. Kolejna reorganizacja, prze-
prowadzona w po³owie 1965 roku, polega³a
na w³¹czeniu po³¹czonych baterii w sk³ad
utworzonej  w tym czasie helskiej 9 Flotylli
Obrony Wybrze¿a. Z pocz¹tkiem lat 70-tych
rozpocz¹³ siê faktycznie proces stopniowej li-
kwidacji BAS-ów. Po skadrowaniu ograniczo-
no stawiane im zadania i zmniejszono liczbê

strzelañ kalibrowych. W grudniu 1974 roku dzia-
³a baterii postawiono w stan sta³ej konserwacji,
z której zrezygnowano ostatecznie 3 lata póŸ-
niej. Od tego momentu rozpocz¹³ siê stopniowy
proces degradacji i niszczenia obiektów baterii,
który nasili³ siê gwa³townie na pocz¹tku lat
90-tych, kiedy z entuzjazmem godnym lepszej
sprawy pociêto na z³om 3 armaty. Na szczêœcie
ocala³a armata, ustawiona na prawoskrzyd³o-
wym stanowisku i resztki lufy wraz z komor¹
zamkow¹ na stanowisku obok. Jest to obecnie
jedyna armata B-34-U stoj¹ca na oryginalnym
stanowisku. Pod koniec lat 90-tych, podczas re-
alizacji zdjêæ do kolejnego odcinka Sensacji XX
wieku, mocno ju¿ skorodowana, choæ z widocz-
nymi jeszcze na masce dzia³a plamami kamufla-
¿u, armata zosta³a gruntownie przemalowana na
kolor jasno-szary. Dziêki temu straci³a wiele ze
swej autentycznoœci, choæ trzeba przyznaæ, ¿e
nowa warstwa farby stanowi pewn¹ ochronê
przed korozj¹. Niemal w tym samym czasie
wiêkszoœæ obiektów znajduj¹cych siê na cyplu
zosta³a wpisana do rejestru zabytków, nieste-
ty, nie objê³o to budowli powojennych, w tym
i opisywanej w artykule baterii.

Tak w wielkim skrócie przedstawia siê histo-
ria powstania i chyba zbyt szybkiego koñca
jednej z ogó³em 11 polskich BAS-ów. Byæ mo¿e
ju¿ nied³ugo rozpocznie siê nowy rozdzia³ jej
historii. Tym razem nadzwyczaj pokojowy.
Razem z s¹siedni¹ Bateri¹ im. Heliodora Laskow-
skiego ma szansê staæ siê niebanaln¹ atrakcj¹
turystyczn¹ Helu.

Zadania taktyczne postawione
obu bateriom by³y nastêpuj¹ce:

Armata B-34-U

cdn.
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Bezrobotni lub zagro¿eni bezrobociem

Wysoki poziom bezrobocia jest jednym z
najpowa¿niejszych problemów spo³ecznych w
Polsce. Aby go ograniczyæ, potrzebne s¹ dzia³a-
nia umo¿liwiaj¹ce szybsze tworzenie nowych
miejsc pracy w sektorze prywatnym. Równie
wa¿ne jest jednak wprowadzenie niezbêdnych
zmian w zakresie zdobywania umiejêtnoœci i
wiedzy zarówno przez osoby pracuj¹ce, jak i
bezrobotnych. Chodzi o to, aby pierwsi nie tra-
cili pracy, a drudzy j¹ ³atwiej znajdowali.

Unia Europejska od pocz¹tku przemian w
1990 r. wspiera³a przeobra¿enia rynku pracy (np.
reformy szkolnictwa zawodowego), zaœ od 2000
r. w znacz¹cy sposób zwiêkszy³a pomoc finan-
sow¹ dla dzia³añ bezpoœrednio skierowanych do
osób zagro¿onych utrat¹ pracy lub ju¿ bezro-
botnych. Od jesieni 2002 r. pomoc ta jest do-
stêpna w postaci szeregu programów i akcji szko-
leniowych organizowanych w œcis³ej wspó³pra-
cy z wojewódzkimi urzêdami pracy i urzêdami
marsza³kowskimi.

Rodzaje porad i szkoleñ:
· porady zwi¹zane z opracowaniem indy-

widualnych planów dzia³añ dla m³odych osób
poszukuj¹cych pracy; w szczególnoœci nacisk
bêdzie k³adziony na zdobycie nowych, rzadkich
i poszukiwanych umiejêtnoœci i kwalifikacji (np.
zwi¹zanych z technikami komputerowymi i te-
lekomunikacyjnymi), tak¿e z wykorzystaniem
sta¿y i praktyk zawodowych,

· poradnictwo i szkolenia dla osób d³ugo-

trwale bezrobotnych oraz takich, które w wy-
niku tego obci¹¿one s¹ ryzykiem wyklucze-
nia spo³ecznego,

· poradnictwo i szkolenia dla pracowni-
ków zagro¿onych zwolnieniem z pracy,

· podniesienie jakoœci dzia³ania i us³ug
œwiadczonych przez urzêdy pracy.

Us³ugi szkoleniowe i doradcze bêd¹ ró¿nico-
wane w zale¿noœci od potrzeb rynku pracy w
danym regionie. Oznacza to, ¿e w ró¿nych re-
gionach uwagê poœwiêcaæ siê bêdzie nie zawsze
tym samym, wybranym grupom zawodowym.
W wiêkszoœci przypadków us³ugi szkoleniowe
i poradnictwo powinny mieæ charakter komplek-
sowy, czyli obejmowaæ nie tylko same szkole-
nia, lecz tak¿e uprzednie okreœlenie predyspo-
zycji zawodowych, psychologicznych oraz roz-
poznanie realnych mo¿liwoœci zatrudnienia po
uzyskaniu nowych umiejêtnoœci.

M³odzie¿

Realizacja programu M£ODZIE¯ przewi-
dziana zosta³a na lata 2000 - 2004. Jego celem
jest u³atwianie integracji m³odych ludzi, li-
kwidowanie wszelkich form dyskryminacji,
promowanie równoœci na wszystkich szcze-
blach spo³ecznych, wspieranie walki z rasi-
zmem i ksenofobi¹ oraz wszelkich dzia³añ
na rzecz lepszego poznania wspólnej kultu-
ry i dziedzictwa europejskiej. Beneficjentami
s¹ grupy m³odzie¿y oraz organizacje poza-
rz¹dowe. Realizacja programu odbywa siê w ra-
mach nastêpuj¹cych akcji:

Serdecznie witamy  po raz kolejny. W dzisiejszym numerze 3 czêœæ unijnych programów pomocowych. Ju¿
nied³ugo Referendum. Mamy nadziejê, ¿e wszyscy Czytelnicy "Helskiej Blizy" wezm¹ w nim udzia³.

Agnieszka Dytkowska ¯anna Sêpiñska

PROGRAMY POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI -
ODBIORCY POMOCY

CZÊŒÆ III -BEZROBOTNI LUB ZAGRO¯ENI BEZROBOCIEM, M£ODZIE¯

Akcja 1 - M³odzie¿ dla Europy obejmuje:
· wymianê grup m³odzie¿y w wieku 15 - 25

lat z pañstw Unii Europejskiej,
· wymianê m³odzie¿y w wieku 15 - 25 lat

spoza Unii Europejskiej.

Akcja 2 - Wolontariat Europejski - adreso-
wana jest do m³odzie¿y w wieku 18 - 25 lat,
która pragnie podj¹æ pracê w charakterze wo-
lontariuszy aby zdobyæ umiejêtnoœci potrzebne
w ¿yciu spo³ecznym.

Akcja 3 - Inicjatywy M³odzie¿owe - po-
zwala na finansowe wsparcie projektów przy-
gotowanych i realizowanych przez m³odych lu-
dzi, którzy uprzednio uczestniczyli w pro-
gramie wolontariatu i s¹ w stanie przekazaæ
doœwiadczenie tam zebrane.

Akcja 4 - Wspólne Dzia³ania - finansuje
projekty na szczeblu lokalnym i regionalnym,
których celem jest promowanie programów
wspólnotowych i informowanie o oferowa-
nych przez nie mo¿liwoœciach.

Akcja 5 - Dzia³ania Wspieraj¹ce - finansu-
je szkolenia i wspiera wspó³pracê osób zaj-
muj¹cych siê polityk¹ m³odzie¿ow¹. Jako
priorytetowe traktowane bêd¹ projekty osób i
organizacji, które do tej pory nie mia³y mo¿li-
woœci uczestniczenia w dzia³aniach na szczeblu
europejskim.

Szanowni Pañstwo!
W dniach 7 i 8 czerwca br. odbêdzie siê referendum w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Podej-

miemy wspólnie decyzjê, która bêdzie mia³a ogromne znaczenie dla przysz³oœci naszego kraju i miasta.
Pragnê gor¹co zachêciæ Pañstwa do udzia³u w referendum, tak, by jego rozstrzygniecie by³o wyrazem woli jak

najwiêkszej liczby polskich obywateli. Nie b¹dŸmy obojêtni wobec tak istotnej dla Polski sprawy.
Na zakoñczenie tego krótkiego apelu, pozostawiaj¹c oczywiœcie ka¿demu wybór  zgodny z jego wol¹, chcia³bym

wyraziæ swój pogl¹d i powtórzyæ za Prezydentem RP, Aleksandrem Kwaœniewskim:
"W referendum powiedzmy TAK dla Polski!"

Burmistrz Helu
Miros³aw W¹do³owski
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W dniach 26- 30 maja, na Po³udniowym
Ba³tyku odby³y siê najwiêksze i najwa¿niejsze
w 2003 roku æwiczenia Marynarki Wojennej pod
kryptonimem "MURENA-2003". Manewry
mia³y na celu sprawdzenie zgrania i wyszkole-
nia poszczególnych elementów polskich si³
morskich. W æwiczeniach uczestniczy³o ponad
30 okrêtów bojowych, 12 samolotów i œmi-
g³owców, prawie 100 pojazdów mechanicznych
i 2000 ¿o³nierzy. Z 9 FOW w æwiczeniu uczest-
niczy³o 11 okrêtów i pomocniczych jednostek
p³ywaj¹cych oraz wszystkie jednostki brzego-
we. Nasze okrêty min. prowadzi³y rozpoznaw-
cze poszukiwanie i niszczenie min morskich
oraz wykonywa³y strzelania artyleryjskie i ata-
ki bombami g³êbinowymi na okrêty podwodne.
Na zakoñczenie æwiczeñ wydzielone si³y
55 kompani przeciwchemicznej z Rozewia
przeprowadzi³y "ca³kowite zabiegi sanitarne"
wszystkich jednostek p³ywaj¹cych, bior¹cych
udzia³ w manewrach.

Tekst i foto:

Rzecznik Prasowy Dowódcy 9 FOW
Kmdr ppor. Stefan SZYMAÑSKI

1 czerwca, 9 Flotylla Obrony Wybrze¿a im.
kontradmira³a W³odzimierza STEYERA  w Helu,
obchodzi³a 38 rocznicê swego powstania. Z tej
okazji na okrêtach podniesiono Wielk¹ Galê
Banderow¹, a dowódca Flotylli - kontradmira³
Andrzej ROSIÑSKI - w rozkazie okoliczno-
œciowym podziêkowa³ wszystkim ¿o³nierzom
i pracownikom wojska za trud i zaanga¿owanie
w rozwój i pomna¿anie chlubnych tradycji i do-
robku naszych poprzedników. W jednostkach
zorganizowano liczne imprezy o charakterze
rekreacyjno - sportowym.

9 Flotylla Obrony Wybrze¿a:
Zgodnie z rozkazem nr 027/org. dowódcy

Marynarki Wojennej z 29 kwietnia 1965 r.
w sprawie reorganizacji jednostek MW, prze-
formowano do 31 maja Brygadê Obrony Wod-
nego Rejonu G³ównej Bazy w Helu w Dowódz-
two 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a wraz z pod-
porz¹dkowanymi nastêpuj¹cymi jednostka-
mi: 13 dywizjonem tra³owców, 11 dywizjo-
nem œcigaczy, 15 dywizjonem kutrów tra³o-
wych, 3, 11, 25, 28 i 34 BAS, 7 Rejonem Ob-
serwacji i £¹cznoœci, 11 sk³adnic¹ i warsztatem
sprzêtu obserwacji i ³¹cznoœci, KPW Gdynia i
Hel oraz dwiema grupami organizacyjno - przy-
gotowawczymi. Wraz z przyjmowaniem w pod-

porz¹dkowanie jednostek wojskowych trwa³y
prace zwi¹zane z formowaniem dowództwa
i sztabu 9 FOW.

Jako pierwszy obowi¹zki dowódcy Flotylli
czasowo pe³ni³ kmdr por. dypl. Tadeusz MANDAT.
Przed jednostk¹ pojawi³ siê szereg problemów:
jak ustawiæ planowanie szkolenia, jaka ma byæ
jego tematyka, jakie maj¹ byæ kompetencje po-
szczególnych wydzia³ów sztabu, jaki ma byæ
styl pracy sztabu, jak zorganizowaæ proces szko-
lenia i wychowania. By³y to istotne problemy
dla organizuj¹cego siê zwi¹zku taktycznego,
zw³aszcza ¿e ju¿ w lipcu okrêty Flotylli- nisz-
czyciel Wicher i tra³owce Orlik i Jastrz¹b
- z³o¿y³y kurtuazyjn¹ wizytê w Helsinkach.
O tym, ¿e wszystko zorganizowano wzorowo,
œwiadczy fakt, i¿ ju¿ w pierwszym roku funk-
cjonowania okrêt flotylli- ORP Delfin zdoby³
miano najlepszego okrêtu Marynarki Wojennej.

W czerwcu 1966 roku obowi¹zki dowódcy
obj¹³ kmdr Henryk PIETRASZKIEWICZ.
W tym te¿ roku Garnizon Hel wzbogaci³ siê
o nowy oœrodek sportowy z piêknym basenem
i nowoczesn¹ hal¹ sportow¹, zbudowany si³ami
jednostek flotylli. W 1967 roku dwa tra³owce-
Orlik i Albatros - z³o¿y³y kurtuazyjn¹ wizytê
w Edynburgu, a za³oga œcigacza 365 dowodzona
przez kpt. mar. Kazimierza WOLANA zosta³a

Œwiêto Helskiej Flotylli
wyró¿niona za wzorowe wykonanie zadañ pod-
czas æwiczeñ floty pañstw UW.

2 paŸdziernika 1969 roku, Rada Pañstwa,
w 30 rocznicê obrony Helu, nada³a Garnizonowi
Krzy¿ Srebrny Orderu Virtuti Militari. W marcu
1975 roku obowi¹zki dowódcy obj¹³ kmdr
Stanis³aw TOBIASZ. Od listopada 1978 roku
Flotylla nosi zaszczytne imiê bohaterskiego
obroñcy Helu, kontradmira³a W³odzimierza
STEYERA.

W 1987 roku, w ramach swojej pielgrzymki
do Polski, Papie¿ Jan Pawe³ II odby³ podró¿
morsk¹ z Gdyni do Sopotu i na Westerplatte
na tra³owcu ORP Mewa z 13 dywizjonu
tra³owców.

Wejœcie naszego kraju do NATO zaowoco-
wa³o min. zrealizowaniem modernizacji wypo-
sa¿enia korwety ORP Kaszub oraz gruntown¹
modernizacj¹ i przystosowaniem do standardów
natowskich trzech tra³owców - Mewa, Czajka
i Flaming, z których jeden pe³ni obecnie s³u¿bê
w Sta³ym Zespole Okrêtów Si³ Przeciwmino-
wych MCM FORNORTH.

W roku ubieg³ym, za osi¹gniêcia w dziedzi-
nie budowania potêgi Polski na morzu, Flotylla
zosta³a wyró¿niona przez Ligê Morsk¹
Pierœcieniem Hallera.

MURENA - 2003

Alarmowe wyjscie okrêtów z PW Hel
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W sobotê 31 maja NSZZ PW i KPW Hel

zorganizowa³y na obiektach sportowych portu

wojennego festyn rekreacyjno- sportowy z oka-

zji Dnia Dziecka. Licznie przyby³e, wraz

z rodzicami dzieci rywalizowa³y min. w takich

marynarskich konkurencjach jak: bieg w wor-

kach, rzut rzutk¹ do celu i na odleg³oœæ, walka

na równowa¿ni. Chor¹¿y Adrian POLAK by³

kierownikiem strzelania z broni sportowej. Wiele

sprytu i umiejêtnoœci wymaga³ konkurs jedze-

nia jab³ka. Wœród najm³odszych najwiêksz¹

popularnoœci¹ cieszy³ siê konkurs malarski

i mikrofon dla wszystkich. Nadwyrê¿one zma-

ganiami sportowymi si³y mo¿na by³o zregene-

rowaæ przy ognisku oraz wojskowej grochów-

ce. Jednak uczt¹ dla podniebienia by³a degusta-

cja groszku w zalewie helskiej z przybraniem

oraz wypieków mistrzowskich przygotowa-

nych przez kierownika wojskowej piekarni,

Pani¹ Krystynê Chlebanowsk¹. Pobyt na

festynie umila³a muzyka zespo³u CONVERS

w sk³adzie Janusz DUBACKI i Pawe³ RÊBISZ.

Udzia³ we wszystkich konkurencjach nagradza-

ny by³ s³odkimi prezentami, a ponadto po-

œród uczestników festynu przez ca³y czas

kr¹¿y³y dobre wró¿ki, rozdaj¹c wszystkim

"potrzebuj¹cym" cukierki i lizaki. Szczególne

podziêkowania za zorganizowanie tak wspa-

nia³ej imprezy, obok rzeszy bezimiennych

rodziców kochaj¹cych swoje pociechy, nale-

¿¹ siê Pani Jadwidze SAGAN - przewodni-

cz¹cej NSZZ PW przy KPW Hel oraz Panu

kmdr. por. Jaros³awowi SZULCOWI - komen-

dantowi PW Hel.

MURENA 2003 - Ca³kowite zabiegi sanitarne

DZIEÑ  DZIECKA

 Zmagania z "niepos³usznym" jab³uszkiem. Komendant PW Hel demonstruje
prawid³owy "wsad pi³ki" do kosza.

Pani J. Sagan wita kolejn¹ uczestniczkê
festynu.

Micha³ Magnuski przymierza siê do
kolejnej dziesi¹tki.

Tekst i foto:

 Rzecznik Prasowy Dowódcy 9 FOW

Kmdr ppor. Stefan SZYMAÑSKI
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ZAPRASZAMY CZYTELNIKÓW DO WSPÓLNEGO REDAGOWANIA TEJ RUBRYKI

"PójdŸ dzieciê, ja ciê uczyæ ka¿ê" w ......
Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  Helu.

"Daj, aæ ja pobruszê, a ty poczywaj". Ba, ale
na czym mam poczywaæ, zastanawia siê wcza-
sowicz....

Stacja PKP w Helu jak co roku wita tury-
stów, czy aby we w³aœciwy sposób?

Za czyim przyzwoleniem wagony mieszkalne
uzdatniaj¹ nam wodê pitn¹? Czy stref¹ ochron-
n¹ objêta jest w Helu Stacja Uzdatniania Wody,
czy te¿ wagony wczasowe? Który z helskich
decydentów nam odpowie?

Hel miastem domów wczasowych....na ko-
³ach. Jako ¿e od dwóch lat nie mo¿na siê dowie-
dzieæ od w³adz helskich, jakie korzyœci finanso-
we ma nasze miasto z tytu³u op³at za z³omowi-
sko wagonów w naszej gminie, pytamy teraz
o to samo mieszkañców Helu. Mo¿e znajdzie
siê ktoœ lepiej poinformowany?

Czy obiekty kolejowe - patrz zdjêcia - s¹
alternatyw¹ dla braku toalet miejskich w Helu?

Infrastruktura "mariny" helskiej - to brzmi
dumnie, ale gorzej wygl¹da.

Mo¿e z powodu toalet "na telefon", zamkniê-
tych na k³ódkê, mo¿na zobaczyæ g.... nawet na
pobliskich gwiazdoblokach?

A nu¿ siê przyda?
¯al wywieŸæ na wysypisko...

Bulwar nad Zatok¹ - tylko kto widzi wodê?
W blaszanym baraku wylano betonow¹ posadz-
kê, wiêc wygl¹da na to, ¿e maszkara zadomowi
siê w Helu na dobre. Proponujemy ufundowaæ
tablicê pami¹tkow¹ genialnemu pomys³odawcy
projektu, albo wylaæ mu  kufel zimnego piwa
na g³owê....
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Dla tych turystów, którzy nie mog¹ sforso-
waæ zamkniêtej bramy na pla¿ê nad Zatok¹,
zawsze pozostaje jeszcze ...dziura w p³ocie.

Hel 2003 wita goœci i zaprasza na pla¿ê nad
Zatok¹. Có¿, otaczaj¹cy j¹ parkan ci¹gle nie
wygl¹da zachêcaj¹co. Chyba ¿e przez ró¿owe
okulary helskich w³odarzy.

Jako ¿e od lat nie zdo³ano uporz¹dkowaæ pla-
¿y nad Zatok¹, mieszkañcy Osiedla Rybackiego
proponuj¹ w tym roku wystawiæ tablicê "ZA-
KAZ WSTÊPU - TEREN NIEBEZPIECZNY
DLA ZDROWIA". W ten sposób zostanie roz-
wi¹zany problem, a radny H. Indyk zostanie
ostrze¿ony przed niebezpieczeñstwem, na wypa-
dek, gdyby przypadkiem chcia³ wejœæ na pla¿ê,
o której zapomnia³ po wyborach.

Pierwszym krokiem organizacyjnym wypra-
wy  jest obranie celu, idei wyprawy, miejsca
potencjalnego wyjazdu. Obraliœmy go blisko 2
lata temu, teraz marzenie nale¿a³o przeistoczyæ
w rzeczywistoœæ. Potem przyszed³ wybór i za-
kup œrodka transportu , gromadzenie œrodków,
informacji, map i dokumentów o rejonie wypra-
wy. Nieocenion¹ pomoc¹ s¹ ludzie którzy brali
udzia³ w wyprawach i jest to najlepsze Ÿród³o
doœwiadczeñ i wiedzy. Odk¹d cz³owiek zacz¹³
podró¿owaæ, pojawi³ siê problem zgromadzenia
œrodków na zakup ekwipunku, wy¿ywienia,
transportu. Dawne wyprawy mia³y inne zna-
czenie, poniewa¿ odkrycia wi¹za³y siê z podbo-
jem i eksploatacj¹. Œrodki finansowe niezbêdne
dla wyprawy by³y po prostu inwestycj¹ eko-
nomiczn¹. A jak to siê ma dzisiaj? Zawsze mo¿-
na liczyæ na ludzi, którzy s¹ gotowi pomóc wy-
prawie, bo  spodoba³ im siê pomys³, bo mog¹
wróciæ do swych dzieciêcych marzeñ, bo œwiat
to nie tylko targowisko, w którym zawsze jest
coœ za coœ. Tak¹ bezinteresown¹ pomoc jak na
razie zaoferowali nam Pan Jerzy Tomasik oraz
Pan Micha³ Losek, za co jesteœmy im bardzo
wdziêczni, oni wiedz¹,  ¿e najwa¿niejsze s¹  kon-
krety.  Kiedy ju¿ zbierzemy informacje, fundu-
sze, przemyœlimy dok³adnie szczegó³y. W wy-
obraŸni wiele razy przebêdziemy drogê, musi-
my podj¹æ ostatecznie decyzje, jak bêdzie wy-
gl¹da³a nasza wyprawa. Planowany wyjazd
z Helu 14 czerwca, w kierunku granicy litew-
skiej, przejazd przez £otwê do granicy Federa-
cji Rosyjskiej. Dalsza trasa: kierunek na miej-
scowoœci Moskwa, Vladimir, Kazañ, Ekaterin-
burg, Omsk, Novosibirsk, Krasjonarsk, Irkuck.
Planowany czas marszruty to oko³o 7-9 dni.
Po drodze planowane zwiedzanie rosyjskiego
muzeum pancernego /najwiêkszego w Europie/
w Kubince pod Moskw¹. Na miejscu, w obwo-
dzie Irkuckim, planowane spotkanie z organi-
zacjami polonijnymi min. wyjazd do enklawy

SYBERIA 2003  Hel-Irkuck-Hel

15000 km podró¿y

przez bezdro¿a
polonijnej w Wierszynie. Wyprawa w masyw
górski Sajany Wschodnie, rekonesans i próba po-
dejœcia pod najwy¿szy szczyt Syberii Wschod-
niej Munuk-Sardyk 3491 m. Próba uwarunko-
wana pogod¹, uzupe³niamy te¿ sprzêt, aby móc
przekroczyæ granice lodowca. W razie udanego
podejœcia planowane wejœcie na szczyt z flag¹
narodow¹ i miasta oraz wniesienie listu od gim-
nazjalistów z Helu. Sam szczyt nie jest wysoki,
ale wejœcie utrudnia zmiennoœæ aury /przez ca³y
rok opady œniegu/, od 2000 m rozpoczyna siê
granica lodowca /specjalistyczny sprzêt/ oraz
brak jakichkolwiek szlaków i map regionu. Dru-
gim miejscem wyprawy jest jezioro Bajka³ /naj-
wiêkszy zbiornik s³odkowodny œwiata: d³. 636
km, szer.79 km g³êbokoœæ 1741 m/ i otaczaj¹ce
go rezerwaty przyrody /Bajkalsko-Leñski, Bar-
guzinski i Biosfery/  rejs na najwiêksz¹ wyspê
jeziora - Olchon. Reszta to ju¿ tylko /b¹dŸ a¿
tyle/ podró¿e przez bezdro¿a, zmagania z przy-
rod¹, mo¿liwoœæ poznania tamtejszej  kultury.
Powrót do Helu t¹ sam¹ tras¹ , oko³o 20 lipca
- planowany przebieg to oko³o 15000 km.
O sytuacji wyprawy w miarê mo¿liwoœci bê-
dziemy informowaæ ³¹czem internetowym.  Po
powrocie planowana jest wystawa fotograficz-
na  z ekspedycji  - miejsce i czas do ustalenia
.Plan nie uwzglêdnia przestojów na granicach,
awarii i przestojów z przyczyn od nas niezale¿-
nych. Na dzieñ dzisiejszy dysponujemy jesz-
cze jednomiejscowym wakatem  na wyprawê.
Zapraszamy wszystkich chc¹cych nas po¿egnaæ
na spotkanie w dniu wyjazdu, 14 czerwca, o godz. 900

pod Urz¹d Miasta.
Kilka s³ów do ludzi zainteresowanych po-

moc¹. Potencjalnym  organizacjom, firmom czy
osobom fizycznym chêtnym do pomocy mo¿e-
my zaoferowaæ miejsce reklamowe na samocho-
dzie /iloœæ i miejsce do konsultacji/ oraz publika-
cje list sponsorów w mediach. Sponsorów pra-
gn¹cych zachowaæ anonimowoœæ medialn¹ pro-
simy o poinformowanie o zaistnia³ej sytuacji.

Wyprawa na dzieñ dzisiejszy jest w pe³ni
finansowana ze œrodków w³asnych, ewentualne
wsparcie by³oby mile widzian¹ pomoc¹ dla bu-
d¿etu wyprawy.

W kwestii dofinansowania zdajemy siê na
indywidualne mo¿liwoœci sponsora. Zebrane
fundusze spo¿ytkowane zostan¹ na wykup
ubezpieczenia, ¿ywnoœci, paliwa i brakuj¹cego
wyposa¿enia. Istnieje mo¿liwoœæ wsparcia œrod-
kami materialnymi, takimi jak: ¿ywnoœæ, pali-
wo, materia³y fotograficzne, wyposa¿enie me-
dyczne, sprzêt alpinistyczny -wszystko do in-
dywidualnych negocjacji.

Od Urzêdu Miasta w miarê mo¿liwoœci ocze-
kujemy wsparcia finansowego i medialnego /kon-
takt z TV, pras¹ /oraz  poparcia w uzyskaniu
sponsorów.

Ze œrodków materia³owych, prosilibyœmy
o œrodki promocyjne /foldery, flagi itp./.

Z góry dziêkujemy Pañstwu za jakiekolwiek
poparcie.

Hiob

Na koniec helska kuku³ka -  ponoæ "zbiesili
siê" radni i przestali pe³niæ dy¿ury w magistra-
cie, bo....nie s¹ spo³ecznikami i nie bêd¹ praco-
waæ za darmo. Wiêc jeœli masz problem wybor-
co, to rozwi¹¿ go sam. Pytamy w imieniu
wszystkich zainteresowanych - czy to prawda?

Od redakcji:
Poczuwam siê do obowi¹zku poinformowa-

nia autora Ciernika, jak i zainteresowanych
Czytelników, ¿e w/g mojej wiedzy tzw. „dy¿u-
ry”, radni przestali pe³niæ ju¿ w poprzedniej ka-
dencji.

Na spotkania nie przychodzi³ nikt z miesz-
kañców i radni uznali, ¿e kilkugodzinne przesia-
dywanie w UM nie ma po prostu sensu.

Ale jeœli taka jest wola Wyborców, to mogê
tylko przyklasn¹æ pomys³owi przywrócenia
dy¿urów, co poddajê pod uwagê Radzie Miasta.

W. Waœkowski
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To morze ma unikatow¹ w³aœciwoœæ
ewolucyjn¹. Jego ekologiczne cechy
ukszta³towa³y siê mniej wiêcej w tym

czasie, gdy cz³owiek zak³ada³ na jego brzegach
swoje pierwsze sta³e siedziby przysz³ej egzy-
stencji. Morze d³ugo ¿ywi³o i bogaci³o narody
go okalaj¹ce. One same, dziêki niemu rozwija³y
siê cywilizacyjnie. Dostrze¿ono jednak, ¿e ów
rozwój kosztowa³ Ba³tyk utratê wielu natural-
nych cech.

Jak zatem mog³o siê staæ, ¿e w jednym z cen-
trów cywilizacyjnych Œwiata dosz³o do tak po-
wa¿nej degradacji przyrodniczej? Czemu w miej-
scu, gdzie mo¿na by³o od dawna spodziewaæ siê
intelektualnej refleksji na ten temat i racjonalne-
go zapobiegania dalszym ekologicznym i eko-
nomicznym stratom, zanotowano tak wielkie
niepowodzenie? Czy winne temu by³y dotych-
czasowe systemy ekonomiczno-polityczne pa-
nuj¹ce w tej czêœci Europy, czy bardziej ogólna
(uniwersalna) hipokryzja deklaracji politycz-
nych, wyra¿anych w sygnowaniu kolejnych
konwencji i porozumieñ na rzecz ochrony zaso-
bów tego morza i s³aba ich implementacja?

Tak jak w XIX i XX wieku stan wioskowego
stawu odzwierciedla³ zwykle rodzaj i poziom
agrokultury oraz sposób gospodarowania œcie-
kami i œmieciami mieszkañców okolicznych za-
gród, tak Ba³tyk pokazuje nieporadnoœæ ludz-
kiej populacji ¿yj¹cej w zlewisku tego morza.

Czy brak wiedzy to ignorancja zwyk³ych
obywateli i ich cia³ przedstawicielskich czy s³a-
by poziom wiedzy uczonych? Trudno znaleŸæ
cz³owieka, który nie deklaruje chêci ochrony
ekosystemu Ba³tyku. A jednak nie potrafimy
sobie poradziæ z zanikaniem niektórych siedlisk
w strefie brzegowej (np. zespo³ów brunatnic
i krasnorostów, morskiej trawy, trzcinowisk),

nie potrafimy ograniczyæ prze³awiania zasobów
ryb (np. dorsza), obni¿yæ przy³owu gatunków
chronionych (!) morskich ssaków i ptaków, ogra-
niczyæ eutrofizacji, zadbaæ o w³aœciwy stan sie-
dlisk ryb wêdrownych (³ososia, certy, jesiotra),
zlikwidowaæ podwodnych depozytów amunicji
chemicznej, ograniczyæ dop³ywu inwazyjnych
gatunków obcych. Jako ludzie - nie potrafimy.

Je¿eli w tej czêœci Europy, tak ma³o mog³y
zdzia³aæ (przyk³adowe) inicjatywy i cia³a orga-
nizacyjne jak Konwencja Helsiñska i jej wyko-
nawczy komitet - HELCOM, Konwencja Gdañ-
ska i Miêdzynarodowa Komisja Rybo³ówstwa
Morza Ba³tyckiego, postulaty Agendy - BAL-
TIC 21 oraz  doradztwo Miêdzynarodowej
Rady Badañ Morza, to czy w innych czêœciach
Œwiata mo¿na liczyæ na lepsze postêpowanie
z przyrod¹?

 Interwencja cz³owieka w ekosystem Ba³ty-
ku trwa tak d³ugo, jak d³ugo istnieje to morze.
Nadba³tycka cywilizacja ewoluuje razem z tym
morzem. S¹ w zasadzie rówieœnikami z wyboru
ewolucji biosfery tej czêœci globu.

Od drugiej po³owy XX wieku cz³owiek, le-
piej rozumiej¹c funkcjonowanie ekosystemów
morskich, stara siê dopasowaæ do przyrodni-
czej wydolnoœci ekosystemu Ba³tyku (zasobów
ryb konsumpcyjnych, pojemnoœci krajobrazu
linii brzegowej, przepustowoœci ¿eglugowych
szlaków). Przeto s³owo "interwencja" nabiera
chyba innego znaczenia -  chcemy siê poprawiæ
-mniej Ÿle interweniowaæ (eksploatacyjnie i na-
prawczo).

Kusi obecny potencja³ intelektualny Euro-
py. Zasoby wiedzy "co i jak w morzu piszczy"
rosn¹. Jednak doœwiadczenia z przesz³oœci oraz
s³abe umiejêtnoœci nowych i starych pañstw
Europy spod znaku UE, w pro-przyrodniczym

gospodarowaniu zasobami morza Ba³tyckiego
nie napawaj¹ optymizmem, a wrêcz pokazuj¹,
¿e nie da siê wiele zrobiæ. Uwa¿am, ¿e jest po-
trzebna interwencja.

Musimy poprawiæ zarz¹dzanie i kontrolê
eksploatacji zasobów morza, zmieniæ gospoda-
rowanie i zarz¹dzanie w  strefach brzegowych
rzek i ich koryt, efektywnej chroniæ gin¹ce
gatunki, ich siedliska i procesy ekologiczne
warunkuj¹ce ¿ycie obu tych elementów ekosys-
temu.

Odnoszê jednak wra¿enie, ¿e g³os specjali-
stów o koniecznoœci interwencji w system ochro-
ny ekosystemu Ba³tyku nie odnosi spo³ecznego
ani ekologicznego skutku.

Je¿eli za³o¿yæ, ¿e wiedza ekologów jest
umown¹ lin¹, która mo¿e byæ narzêdziem po-
mocnym nadba³tyckim spo³eczeñstwom w ich
dalszym rozwoju (zrównowa¿onym), to nale-
¿y zadbaæ o to, aby wiedzia³y, ¿e chc¹c wyko-
naæ pracê "linê siê ci¹gnie, a nie pcha". Do ozdo-
by mo¿e ona (ekologia nie lina) s³u¿yæ zawsze.
Co i obecnie ma miejsce, bo ekologia jest modna
- w Europie chyba szczególnie.

Zatem potrzebna jest interwencja w ludzk¹
percepcjê - w zrozumienie stanu i sytuacji Ba³-
tyku, gdy¿ ów stan, stan ekosystemu "europej-
skiej sadzawki" nie spe³nia oczekiwañ nie tylko
biofilnych estetów, ale i walory przyrodnicze
Ba³tyku z ró¿nych powodów zaczynaj¹ traciæ
na wartoœci ekonomicznej (!). Jedynymi w tych
okolicznoœciach pozostaj¹ (paradoksalnie) za-
wodowi przyrodnicy - ekolodzy i ochroniarze
przyrody. Dziêki zaistnia³ej sytuacji, pracy dla
badaczy Ba³tyku raczej nie zabraknie.

Krzysztof E. Skóra

Ba³tyk sadzawk¹ Europy?

Jeœli my i obywatele innych pañstw nadba³tyckich zag³osujemy za wejœciem do Europy - wejdzie do niej tak¿e
i Ba³tyk - jego woda, ryby, foki i ptaki  - prawie ca³a ba³tycka przyroda. Za granic¹ Unii pozostanie fauna i flora
akwenów Obwodu Kaliningradzkiego i okolic St.Petersburga. Zatem koñcz¹ siê u nas czasy zrzucania winy
za stan œrodowiska na by³y ustrój spo³eczno -polityczny ... .

Mo¿e g³osuj¹c 7 i  8 czerwca na TAK dajemy szansê odnowie ¿ycia biologicznego Ba³tyku. Chyba warto
zaryzykowaæ ten eksperyment. Mo¿e  i  morze  s iê  zmieni .  Bêdzie  bardzie j  niebieskie?

Pytanie dodatkowe to takie - czy zmieni¹ siê i nadba³tyccy ludzie? KES

Zupe³nie przypadkowo, 14
maja, zwiedzaj¹c niemiecki oœrodek
e d u k a c y j n y - " N AT U R E U M
Darßer Ort" na wyspie Zingst (ad-
res internetowy: www.meeresmu-
seum.de/english/natureumeng) na-
tkn¹³em siê na akwarium z lokalny-
mi rybami. Wœród nich p³ywa³a
przez nikogo nie zauwa¿ona babka
bycza czyli s³ynny Neogobius

Babka bycza prze na zachód

Mapa wystêpowania babki byczej w Niemczech.

Babka bycza z Darss Ort

melanos tomus  -  i nwazy jny
g a t u n e k  z  r e j o n u  M ó r z :
Czarnego i Kaspijskiego.

Okaz mia³ oko³o 20 cm d³ugo-
œci. Dziêki szybkiemu "œledztwu",
które wykona³ dr Ralf Thiel

z Muzeum Oceanograficznego
w Stralsundzie okaza³o siê, ¿e rybê
z³owiono opodal oœrodka, ale nie-
stety oznaczono j¹ mylnie jako
Gobius niger - czyli babka czarna,
która jest tu gatunkiem pospolicie
wystêpuj¹cym i bardzo do babki
byczej podobna. O pomy³kê zatem
³atwo.

To ju¿ drugie odkrycie babki
byczej w wodach Niemiec. Na
pierwsze okazy natrafi³ w 1999
roku na wschodnim wybrze¿u
Rugii dr Helmut Winkler z Uniwer-
sytetu w Rostocku.

Mamy zatem tego intruza nie
tylko w Polsce. Jest ju¿ te¿ w Es-
tonii, Austrii i Bia³orusi. Prócz
morza, lubi niestety tak¿e zaj-
mowaæ i rzeki. W Wiœle dotar³ po-
noæ ju¿ do Gniewu.

Krzysztof E. Skóra

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).

Przeciêtnie w naszych wodach rybacy ³owi¹

ryby o d³ugoœci 60 -90 cm, zdarzaj¹ siê jednak

osobniki nieco wiêksze. Charakterystyczne dla

wszystkich belonokszta³tnych cia³o, z wysu-

niêtymi szczêkami pyska w kszta³cie d³ugiego

dzioba, przypomina strza³ê. Boki i brzuch belo-

ny s¹ srebrzyste, a grzbiet zielonkawy. Cia³o

pokrywaj¹ drobne, miêkkie, ³atwo odpadaj¹ce,

wyd³u¿one, koliste ³uski. Tak¿e oœci tej ryby

maj¹ barwê zielonkaw¹, co bardzo u³atwia jej

jedzenie. Miêso jest chude i smaczne, szcze-

gólnie dobre, gdy posypane zosta³o zielonym

koprem.

Belony ¿yj¹ u wybrze¿y niemal ca³ej Euro-

py - od Morza Czarnego a¿ po Islandiê i pó³-

nocn¹ Skandynawiê. Prowadz¹ ¿ycie raczej

w ³awicach i przebywaj¹ w powierzchniowej

warstwie wody. Pod koniec wiosny zbli¿aj¹ siê

do brzegów. Czasami wchodz¹ do ujœæ rzecz-

nych. W zimie przebywaj¹ na otwartym morzu.

Rozród w Ba³tyku trwa od kwietnia do wrze-

œnia z nasileniem w okresie wczesnego lata.

U nas tr¹ce siê belony widaæ zwykle, gdy woda

osi¹gnie temperaturê 14 stopni, co przypada na

prze³om maja i czerwca. Ikrê sk³ada belona por-

cyjnie. Zap³odnione jaja wyposa¿one w czep-

ne, kleiste nitki, dojrzewaj¹ na roœlinnoœci

dennej. Jeœli woda jest ciep³a, wylêg nastêpuje

Po³ów belony i na belony

 Pozna³em smak belony sma¿onej w zio³ach, gotowanej w bia³ym wi-
nie, gotowanej w kompocie z jab³kami i duszonej w pomidorach i papryce.

W rejonie Helu od paru dni z powodzeniem mo¿na ³owiæ belony. Jakoœ w mieœcie nie
widaæ turystów - wêdkarzy ob³adowanych morskimi wêdziskami i siatkami pe³nymi tych
wspania³ych ryb. Czy¿by nasze miasto oddawa³o walkowerem bitwê o pozasezonowe
dochody Puckowi i Jastarnii, gdzie od paru lat sporo dla promocji ³owienia tego
gatunku siê robi?

Belona w helskiej wodzie.

W sklepie belony le¿a³y obok dorszy
i halibutów. Klienci kupowali rybê

sezonow¹ - hornfisch - jak j¹ tam nazywaj¹.

Belona na dwanaœcie sposobów w menu "Rybackiej Gospody"
w Wieck'u  niedaleko Greifswaldu.

po 2 tygodniach. Wewnêtrzna czêœæ Zatoki Puc-

kiej jest tradycyjnym miejscem rozrodu tych ryb.

Belona jest doskona³ym p³ywakiem. Niekie-

dy wyskakuje ponad powierzchniê wody. ¯ywi

siê drobnymi rybami i skorupiakami. U nas zja-

da g³ównie drobne cierniki i cierniczki.

Wêdkarsko ³owi siê j¹ przewa¿nie metod¹

spinningow¹ z ³odzi. Wêdzisko nie musi byæ

d³ugie. Optymalna d³ugoœæ to  2,70 - 3,60 m.

Ko³owrotek o szpuli sta³ej powinien mieæ 100

metrowy zapas ¿y³ki o przekroju 0,3 - 0,4 mm.

Najlepsze s¹ b³ystki wahad³owe typu Mors lub

Toby o wielkoœci 5 -10 cm; z krêtlikiem  zapo-

biegaj¹cym skrêcaniu siê ¿y³ki. Przynêtê pro-

wadzimy przypowierzchniowo na g³êbokoœci od

0,1 do 1 metra. Mo¿na belonê ³owiæ tak¿e na

sp³awik, stosuj¹c jako przynêtê kawa³ki szprota

lub krewetki

Z kolei belona do doskona³a przynêta na wio-

sennych turystów. Aby siê o tym przekonaæ,

wystarczy pojechaæ w ba³tyckie rejony Niemiec.

Z jej sezonowej obecnoœci przy brzegu korzy-

staj¹ wêdkarze, restauratorzy i konsumenci ryb-

nych dañ. Okazjonalne, wydawane na ten czas

menu, zawiera zwykle kilka potraw z belony.

Aby mieæ du¿o belony nale¿y dbaæ o obfite

³¹ki podwodnej roœlinnoœci. Niestety, z tym

u nas nie by³o i nie jest dobrze. Mimo to belona

regularnie odwiedza nasz¹ zatokê. W tym roku

by³o jej nieco wiêcej. Ciep³e wiosny ubieg³ych

lat sprzyja³y jej rozrodowi.

KES

foto: autor

foto:R.Koza
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Szczerze mówi¹c, porzuci³em zamiar dalszej
polemiki z anonimowym dla mnie Czytelnikiem
HB (dane do wiadomoœci redakcji), który w liœcie
opublikowanym w œwi¹tecznym numerze na-
szego dwutygodnika wyrazi³ swoj¹ ocenê moje-
go wczeœniejszego tekstu ("Helska Bliza" Nr 8
z 18 kwietnia br., list na str. 6 "Uchybienia czy
nieporozumienia?").Trudno bowiem dyskuto-
waæ z kimœ ukrytym za opuszczon¹ przy³bic¹,
na dodatek jeszcze nie maj¹cym nawet  chêci ani
na spotkania i rozmowy przy kawie, ani te¿
przynajmniej na podziêkowania za pisemne za-
proszenie do takiej rozmowy. Ot, taka kultura.
Nie wypada mi jednak nie przyznaæ racji redak-
torowi odpowiedzialnemu HB, który stwierdzi³:
Obieca³ pan napisaæ, wiêc trzeba s³owa dotrzy-

maæ. Niniejszym wiêc czyniê próbê ustosunko-
wania siê do postawionych mi zarzutów. Chcê
jednak jeszcze raz podkreœliæ, ¿e zarzuty te przy-
j¹³em z uwag¹ i pokor¹, wyznajê bowiem zasa-
dê, ¿e ka¿dy ma prawo do wyra¿ania w³asnej
oceny i krytycznego spojrzenia na g³oszone
przez innych pogl¹dy. Zdania swojego w oma-
wianej materii jednak nie zmieniam. Ale do rze-
czy. Autora listu - jak pisze - zbulwersowa³ mój
ironiczny stosunek pod adresem instytucji woj-
skowych. Myœlê wiêc, ¿e jest wyznawc¹ lanso-
wanej szeroko - ale dawniej - zasady, ¿e o woj-
sku mo¿na mówiæ i pisaæ tak, jak o zmar³ym:
albo dobrze, albo wcale. Jego prywatna sprawa.
Mój adwersarz stara siê nie dostrzegaæ, ¿e cza-
sy siê jednak trochê zmieni³y. Dziœ w ka¿dej
wiêkszej jednostce i instytucji wojskowej funk-
cjonuje rzecznik prasowy, a w dowództwach
rodzajów Si³ Zbrojnych nawet komórki organi-
zacyjne, odpowiedzialne za kontakty z media-
mi. Armia ju¿ dawno odesz³a od wymienionej
wy¿ej teorii s³usznie mniemaj¹c, ¿e jawnoœæ
¿ycia wojskowego (oczywiœcie nie we wszyst-
kich dziedzinach) mo¿e przynieœæ wy³¹cznie
korzyœci samym zainteresowanym. Media wiêc
przedstawiaj¹ nie tylko wizerunek wojska
w samych superlatywach, ale nie szczêdz¹ rów-
nie¿ ocen bardzo krytycznych. W koñcu wyda-
je siê tam ogromne publiczne pieni¹dze z kie-
szeni podatnika. A podatki p³acimy - przynaj-
mniej teoretycznie -wszyscy. Wystarczy wiêc
tylko dokonaæ szerokiego przegl¹du prasy,
od "Polski Zbrojnej" poczynaj¹c, a na "Nie"

koñcz¹c, a przecie¿ po drodze s¹ tak powa¿ne
dzienniki jak "Rzeczpospolita" czy "Gazeta

Wyborcza", nie wspominaj¹c o innych tytu³ach,
aby znaleŸæ wiele relacji o naszym wojsku, nie-
koniecznie œwiadcz¹cych dobrze, o tym co siê
tam dzieje. A ile one zawieraj¹ ironii! Je¿eli wiêc
autor listu zaprotestowa³ przeciw mojej, doœæ
nieudolnej przecie¿ pisaninie, to rozumiem, ¿e
wymienionych wy¿ej - ale nie tylko - tytu³ów,
nie czytuje. Ja zaœ czytam systematycznie, ale
jakoœ nie uda³o mi siê do tej pory dostrzec pro-
testów Szanownego Czytelnika HB wobec bar-
dzo krytycznych, ba - ironicznych tekstów na
tematy zwi¹zane z polskimi si³ami zbrojnymi.
Sêk jednak w tym, ¿e ja pisa³em o urzêdnikach,
a nawet o samym szefie Ministerstwa Obrony

Narodowej. Tak na marginesie: w zwi¹zku
z udzia³em naszych wojsk w dzia³aniach wojen-
nych w Iraku niektórzy dziennikarze zaczynaj¹
zastanawiaæ siê, czy to jest jeszcze Minister-
stwo Obrony Narodowej, czy ju¿ raczej Mini-
sterstwo Wojny. Wracaj¹c zaœ do tematu uwa-
¿am, ¿e Ministerstwo Obrony Narodowej, a wiêc
i jego urzêdnicy, nie jest (nie s¹?) instytucj¹
wojskow¹. Rozumiem, ¿e np. Sztab Generalny
mo¿na uznaæ za  instytucjê œciœle wojskow¹, ale
wspomniane ministerstwo? Przecie¿ na czele jego
kierownictwa, ale nie tylko, stoj¹ cywilni poli-
tycy z nadania partyjnego: raz z lewicy, raz
z prawicy, w zale¿noœci od wyników demokra-
tycznych wyborów. Ma³o tego: cywilna kon-
trola nad armi¹ uwa¿ana jest za jedn¹ z wa¿niej-
szych zdobyczy przemian demokratycznych
w naszym kraju po roku 1989. Nie bardzo wiêc
mogê poj¹æ argumenty mojego adwersarza,
który zarzuca mi wspomnian¹ ironiê wobec
polityków sprawuj¹cych kierownictwo i kon-
trolê na si³ami zbrojnymi. Czy to, ¿e obaj wy-
wodzimy siê ze œrodowiska wojskowego ma
oznaczaæ, ¿e ja nie mogê pisaæ ironicznie o urzêd-
nikach MON, a on mo¿e pisaæ ironicznie o moim
tekœcie, czy te¿ krytycznie i ironicznie na temat
wojska mog¹ wypowiadaæ siê wy³¹cznie osoby
spoza naszego œrodowiska? Jeœli wiêc dobrze
zrozumia³em intencje autora listu, to np. o Mi-
nisterstwie Infrastruktury, w którego zakresie
zadañ i kompetencji le¿y transport, nie mog¹
mówiæ Ÿle - o ironii nie wspominaj¹c - kierowcy.
To kto ma mówiæ? Rozumuj¹c w ten sposób,
mo¿na dojœæ do absurdu. Mam równie¿ powa¿-
ne w¹tpliwoœci, czy do instytucji wojskowych
mo¿na zaliczyæ Wojskow¹ Agencjê Mieszkanio-
w¹, podleg³¹ do 31 grudnia 2001 r. Ministrowi
Skarbu Pañstwa? Przecie¿ kieruje ni¹ cywilny
prezes z nadania politycznego. Ale idŸmy jed-
nak dalej. Autor listu w trzecim zdaniu stwier-
dza: z niesmakiem przyj¹³em ten ironiczny ton.

Po czym w kolejnym pisze: Zdajê sobie spra-

wê, ¿e w Helu s¹ ludzie "m¹drzejsi" ni¿ w War-

szawie. Rozumiem, ¿e Czytelnik HB mo¿e mieæ
kompleks mieszkañca zapyzia³ego miasteczka
garnizonowego, ale po co ten ironiczny ton?
I w Warszawie, i w Helu, s¹ ludzie ró¿ni. Osobi-
œcie uwa¿am, ¿e w sprawie przywrócenia po-
pulacji fok w Ba³tyku helscy naukowcy s¹ naj-
m¹drzejsi w naszym kraju. Jestem tak¿e prze-
konany, ¿e w kwestii rybo³ówstwa ba³tyckiego
nasi armatorzy, rybacy, przedsiêbiorcy zajmu-
j¹cy siê przetwórstwem ryb posiadaj¹ wiêksz¹
wiedzê i doœwiadczenie ni¿ urzêdnicy Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (tam znajduje
siê bowiem Departament Rybo³ówstwa). I tak
móg³bym wymieniæ jeszcze kilka grup zawodo-
wych i œrodowisk. Ale nie zamierzam nikogo
przekonywaæ, ¿e ludzi m¹drych, a nawet "m¹-
drzejszych", mo¿na spotkaæ równie¿ w naszym
mieœcie. Dla autora listu jedyn¹ s³uszn¹ wyrocz-
niê stanowi¹ decydenci w Warszawie. Dlatego
mieliœmy kiedyœ w PRL-u - a i nadal mamy
w III Rzeczypospolitej - powszechny dobro-
byt. Jesteœmy bowiem narodem zmierzaj¹cym

- oczywiœcie wy³¹cznie dziêki m¹drym decy-
zjom polityków ze stolicy -  do oazy pe³nej
szczêœliwoœci. I tylko "Gazeta Prawna" w Nr
104 z 29 maja br., w artykule "Biedy coraz wiê-
cej", szerzy skrajny defetyzm, przytaczaj¹c dane
G³ównego Urzêdu Statystycznego: Ju¿ 58 proc.

Polaków ¿yje w niedostatku, natomiast 4,2 mln

mieszkañców naszego kraju egzystuje w nêdzy.

W ostatnich piêciu latach liczba osób ¿yj¹cych

w skrajnym ubóstwie zwiêkszy³a siê dwukrotnie.

Przyjmujê te¿ do wiadomoœci, ¿e g³êboka wiara
autora w m¹droœæ wszystkich ludzi w Warsza-
wie nie zosta³a w jakikolwiek sposób zachwiana
ogl¹daniem telewizyjnych transmisji przes³uchañ
przed sejmow¹ komisj¹ œledcz¹ lub prasowymi
opisami nieprawid³owoœci w resorcie zdrowia.
Jeœli móg³bym w tym miejscu o cokolwiek Czy-
telnika HB poprosiæ, to mo¿e zechcia³by ³aska-
wie poczytaæ moje artyku³y (no, to mo¿e za
du¿o powiedziane) w "Helskiej Blizie", które
pope³ni³em bezpoœrednio przed ostatnimi wy-
borami samorz¹dowymi, a tak¿e polemikê
z nimi: tê w dwutygodniku oraz w ulotce wy-
borczej mojego konkurenta do mandatu radnego.
S³u¿ê kopiami, a dane w redakcji. I na koniec ju¿
ustosunkujê siê do tej czêœci listu, który doty-
czy zasobów mieszkaniowych oraz pojêcia jed-
nostki wojskowej. To oczywiœcie dla jasnego
zrozumienia wymaga komentarza, bo ja odno-
szê siê wy³¹cznie do aspektów prawnych pro-
blemu, do przepisów ustawy o zakwaterowa-
niu Si³ Zbrojnych RP, a nie do znaczenia i hase³
w popularnych krzy¿ówkach. Nieruchomoœci,
a wiêc budynki mieszkalne i grunty, nie znajduj¹
siê - jak pisze autor - w gestii WAM i Dowódz-
twa Garnizonu. Stanowi¹ one w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa i s¹ w zarz¹dzie powierniczym Woj-
skowej Agencji Mieszkaniowej. Zadania Agen-
cji w gospodarowaniu tym mieniem okreœla wspo-
mniana ustawa. Jako pierwsze zadanie ustawa wy-
mienia sprzeda¿ mieszkañ. A wiêc o ¿adnych
gestiach nie mo¿e tu byæ mowy, tym bardziej
o gestii Dowództwa Garnizonu, nie wspomina-
j¹ ju¿ o tym,  ¿e wymienione Dowództwo
Garnizonu w Helu, czy jak Czytelnik HB chce
- na Helu, ani te¿ na Pó³wyspie Helskim - nie
istnieje. Mo¿e to dla autora listu dziwne, ale
takiej instytucji wojskowej, jako jednostki orga-
nizacyjnej, u nas nie ma. Jest oczywiœcie do-
wódca garnizonu, o komendancie garnizonu nie
wspominaj¹c. Nie wiem te¿, jaki zwi¹zek z tym
wszystkim ma wymieniona w liœcie Jurata, bo ja
w swoich wyst¹pieniach zawsze pisa³em wy-
³¹cznie o Helu. Ale jak nie wiadomo co odpo-
wiedzieæ, to zawsze mo¿na pisaæ o wszystkim.
Szkoda, ¿e minister nie wymieni³ np. Krosna
Odrzañskiego, Gubina lub innych miejscowo-
œci, w których znajduj¹ siê mieszkania w zarz¹-
dzie WAM. A teraz o jednostce wojskowej, czyli
Dowództwie 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a oraz
o zwi¹zku taktycznym, czyli  9 Flotylli Obro-
ny Wybrze¿a. To, co na ten temat napisa³ Czy-
telnik HB to - delikatnie mówi¹c -  niezrozumie-
nie istoty sprawy i ¿enuj¹cy brak znajomoœci
rzeczy. Wspomniana wy¿ej ustawa o zakwa-

ANI   UCHYBIENIA,
ANI   NIEPOROZUMIENIA
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terowaniu pozwala na podejmowanie decyzji
o wy³¹czeniu ze sprzeda¿y mieszkañ przezna-
czonych na zakwaterowanie kadry okreœlonych
jednostek wojskowych. Ka¿dy prawnik, ale tak-
¿e osoby zajmuj¹ce siê np. doradztwem podat-
kowym lub tylko interesuj¹ce siê zagadnieniami
prawnymi, mog¹ zaœwiadczyæ, ¿e taki zapis musi
byæ interpretowany zgodnie z jego literalnym
brzmieniem, a wiêc œciœle odnosiæ siê do u¿yte-
go przez ustawodawcê pojêcia "jednostki woj-
skowej". Tego przepisu nie mo¿na traktowaæ
rozszerzaj¹co w tym sensie, ¿e w decyzji
o wy³¹czeniu ze sprzeda¿y mieszkañ, prze-
znaczonych na zakwaterowanie okreœlonej
jednostki wojskowej, mo¿na wpisaæ np. na
zakwaterowanie kadry 24. Dywizji Kawalerii

Powietrznej (jeœli nie jest jednostk¹ wojskow¹),
albo kadry Wojsk L¹dowych (na pewno nie jest
to jednostka wojskowa). Przecie¿ gdyby usta-
wodawca chcia³ sprawê uproœciæ, w ustawie
umieœci³by prosty, nie budz¹cy w¹tpliwoœci
zapis: na zakwaterowanie kadry Si³ Zbrojnych.
Przepisy umo¿liwiaj¹ sprzeda¿, oczywiœcie
poza ustawowymi wyj¹tkami, wszystkich
mieszkañ. Decyzje o wy³¹czeniach mo¿na po-
dejmowaæ tylko w stosunku do mieszkañ prze-
znaczonych na zakwaterowanie kadry okreœlo-
nej jednostki wojskowej. Ten przepis mia³ na
celu prawie powszechn¹ prywatyzacjê kwater.
Dzieje siê jednak inaczej, a powody opisywa-
³em wielokrotnie na ³amach "Helskiej Blizy".
Pisanie wiêc w liœcie, ¿e popularnie mówi siê

tak, pisze siê zaœ inaczej, a rozumie w jeszcze
inny sposób - to robienie Szanownym Czytel-
nikom "wody z mózgu". Przykro mi to pisaæ,
ale to ca³kowita kompromitacja i wstyd!
S³u¿ê wszelkimi informacjami, które pozwol¹
Czytelnikowi HB (dane do wiadomoœci redak-
cji) na zdobycie wiedzy, czym ró¿ni siê jednost-
ka wojskowa (Dowództwo 9 FOW) od zwi¹z-
ku taktycznego (9 FOW). Jeœli autor listu
zechce skorzystaæ z mojej propozycji, proszê
o kontakt. Myœlê, ¿e doœæ ju¿ zanudzania Czy-
telników "Helskiej Blizy" takimi polemikami,
które i tak do niczego nie prowadz¹.

Tadeusz  KLAJNERT

W zwyk³y poniedzia³ek, zwyk³ego czerwca, zwyk³ego roku, odby³a
siê w Helu niezwyk³a premiera, niezwyk³ego spektaklu, niezwyk³ego
teatru amatorskiego.

Gdy rozsunê³a siê kurtyna, rozsunê³a siê te¿ rzeczywistoœæ i zoba-
czyliœmy na scenie œwiat baœni utkany z jedwabiu, muzyki, tañca, œwia-
t³a i znanych motywów z filmu "Moulin Rouge" oraz literackiej wersji
Alf lajla wa lajla. Historia o mi³oœci, stara jak œwiat, to tylko pretekst
dla pokazania tego, co nam w duszy drzemie. ¯artobliwy ton ca³ej opo-
wieœci, a jednoczeœnie mocna, momentami mroczna muzyka oraz interesu-
j¹ca gra œwiate³, nadaje dwuznacznoœci tej teatralnej wypowiedzi.

Œwiadome siêganie do "Moulin Rouge", swobodna adaptacja filmowe-
go i baœniowego w¹tku, nasycona ekspresyjn¹, rockow¹, wspó³cze-
sn¹ muzyk¹ - to dzie³o Mariusza Kie³czewskiego, aktora  (kreacja mahara-
d¿y) i re¿ysera "Indyjskiej opowieœci". Jego praw¹ rêk¹, by³a
Maja Kretkiewicz, która nie tylko wspó³re¿yserowa³a spektakl, ale
i sama gra³a urodziw¹ hurysê. Na szczególn¹ uwagê zas³u¿y³a na pewno
Ania Kucharska, graj¹ca Fatimê - jedn¹ z g³ównych ról.

Najwiêkszym aplauzem widowni cieszy³y siê uk³ady taneczne, które
wykonywa³y bose i sk¹po odziane indyjskie piêknoœci. Taniec brzucha
w ich wykonaniu zas³uguje na wielkie, niek³amane brawa.

Zbigniew Wiekiera zadba³ o opracowanie muzyczne przedstawienia,
a Alina Wiekiera zaprojektowa³a i wykona³a bajkowe dekoracje. Projek-
tantem kostiumów, które zosta³y profesjonalnie uszyte i które przenios³y
nas do œwiata baœni, by³ oczywiœcie Mariusz Kie³czewski. Obs³ugê
techniczn¹ zapewni³ spektaklowi Jacek Pawlak.

Sztukê wystawiono na scenie wojskowego kina Wicher, wiêc tylko
dziêki uprzejmoœci i bezinteresownoœci kadry 9 FOW i pracowników
Klubu Garnizonowego mog³o dojœæ do premiery, do której zespó³  teatralny
przygotowywa³ siê na próbach przez pó³ roku.

TEATR  Z  TYSI¥CA
I  JEDNEJ  NOCY....

W spektaklu wziêli udzia³: Marta Czyszek,  Mariusz Kie³czewski,
Maja Kretkiewicz, Ania Kucharska, Dagmara Lisakowska, Kuba
Lisakowski, Natalia Mucha, Damian Okuliñski, Gosia Raszkiewicz,
Mariusz Siwek, Jagna Skóra, Diana Stolczyk, Krzysztof  Walecki.

Dla tych, których ominê³a przyjemnoœæ obejrzenia premiery, pozo-
staj¹ nastêpne przedstawienia, które, jak s¹dzê, bêd¹ nie mniej fascynu-
j¹ce. Naprawdê warto, choæ raz staæ siê widowni¹ i zabawiæ siê w teatr,
¿eby staæ siê œwiadkiem magii tysi¹ca i jednej nocy.... Wszak "teatr
to widownia"........

Iwona Rusajczyk
foto: biker
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W swoim kolejnym artykule z cyklu "co
warto wiedzieæ o Unii Europejskiej" chcia³bym
przybli¿yæ temat, który dotyczy ka¿dego z nas,
czyli pieniêdzy. £¹cz¹c obydwa tematy   w jed-
n¹ ca³oœæ otrzymujemy jeden wspólny temat,
a raczej wspóln¹ walutê "EURO" (•).

Jak chyba ka¿dy z Nas wie, na terenie 12
z 15 obecnych pañstw cz³onkowskich UE funk-
cjonuje wspólna waluta Euro (kod waluty EUR),
która z dniem 1.01.2002 sta³a siê obwi¹zuj¹c¹
walut¹ i zast¹pi³a w krajach strefy Euro waluty
narodowe. By³o to mo¿liwe dziêki podpisaniu
przez dwanaœcie pañstw Unii Gospodarczo -
Walutowej, która wesz³a w ¿ycie z dniem
1.1.1999. Kraje, które nie wesz³y do UGW
(Dania, Szwecja i Wielka Brytania w chwili
jej powstawania) nie chcia³y tego zrobiæ lub nie
spe³nia³y tzw. kryteriów zbie¿noœci, które
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

1) inflacja nie wy¿sza ni¿ o 1,5 pkt proc. od
œredniej stopy inflacji w trzech krajach Unii
Europejskiej, gdzie inflacja by³a najni¿sza,

2) d³ugoterminowe stopy procentowe nie
przekraczaj¹ce wiêcej ni¿ o 2 pkt proc. œredniej
stóp procentowych w 3 krajach UE o najni¿szej
inflacji,

3) deficyt bud¿etowy nie wy¿szy ni¿ 3%
PKB,

4) d³ug publiczny nie wiêkszy ni¿ 60% PKB,
5) stabilny kurs wymiany waluty w ci¹gu

ostatnich 2 lat.
Przyjmuj¹c powy¿sze wymogi za warunek

konieczny  do wprowadzenia •, w chwili obec-
nej nasz kraj nie mo¿e przyst¹piæ do UGW gdy¿
nie spe³nia niektórych z w/w wymogów. Prze-
widuje siê, ¿e zast¹pienie  polskiej waluty Euro
bêdzie mo¿liwe najwczeœniej za 4- 5 lat.

Rezygnuj¹c z w³asnych narodowych walut
kraje cz³onkowskie by³y zmuszone do utwo-
rzenia Europejskiego Banku Centralnego i prze-
kazania mu kompetencji narodowych banków
centralnych.

Co powinniœmy wiedzieæ o Euro
W konsekwencji tych dzia³añ 1.stycznia 2002

na obszarze 12 pañstw UGW zaczê³a obowi¹-
zywaæ wspólna waluta, której podstawowe jed-
nostki stanowi¹ 1 cent i 1 Euro. Wszystkie bank-
noty Euro wygl¹daj¹ tak samo i s¹ w nomina³ach
od 5 do 200 •. Natomiast monety Euro maj¹ na
rewersie wybite motywy charakterystyczne dla
kraju pochodzenia. Niemniej jednak s¹ one wa¿-
ne w ka¿dym z krajów UGW. Nomina³y monet
s¹ od 1 centa( 100 centów = 1•) do 2 Euro.

Na koniec jeszcze o tym, co pewnie ka¿dego
zainteresuje najbardziej, "plusy i minusy" •.

Wœród niew¹tpliwych zalet • nale¿y wymie-
niæ:

-  Stabilizacje inflacji i niski poziom stóp pro-
centowych, co w konsekracji oznacza stabilny
pieni¹dz i tanie kredyty,

- Eliminacja problemów i kosztów zwi¹za-
nych z wymian¹ walut. U³atwia to wymianê
towarow¹ i upraszcza ¿ycie ka¿dego obywatela
UGW.

- Wyrównywanie cen produktów w krajach
strefy Euro. Skutki tego procesu s¹ dwojakie
tzn. niektóre produkty w danym kraju potaniej¹
a ceny innych wzrosn¹. W przypadku Polski
przewidujê siê, ¿e spadn¹ ceny samochodów
i innych dóbr luksusowych, natomiast zdro¿eje,
czasami nawet znacz¹co, ¿ywnoœæ i us³ugi.

- Wprowadzenie nowej waluty wi¹¿e siê rów-
nie¿ z kosztami dla instytucji, takich jak banki
sklepy i inne przedsiêbiorstwa, które bêd¹ mu-
sia³y przeszkoliæ personel i przystosowaæ ró¿-
nego rodzaju urz¹dzenia do obs³ugi nowej walu-
ty.

Ewentualne zapytania dotycz¹ce  dzisiejszego
art.  proszê kierowaæ do redakcji HB. Jak za-
wsze zachêcam do korzystania z pomocy Gmin-
nego Oœrodka Informacji Europejskiej,   a  osoby
posiadaj¹ce Internet do zajrzenia na
www.nbp.gov.pl.

Na koniec ma³y Quiz z wiedzy o Euro (roz-
wi¹zania pod artyku³em)

Pytanie 1
Ile krajów wchodzi w sk³ad europejskiej Unii

Walutowej?
a) 10
b)12
c)15
Pytanie 2
Który z wymienionych krajów nie wszed³

do strefy Euro?
a) Finlandia
b) Szwecja
c) Grecja
Pytanie 3
Jaka jest oficjalna nazwa europejskiej unii

walutowej?
a) Europejska Unia Monetarna
b)Europejska Unia Walutowa
c) Unia Gospodarcza i Walutowa
Pytanie 4
Ile nomina³ów banknotów Euro jest w obiegu?
a) 7
b) 8
c) 10
Pytanie 5
Jaki jest najwy¿szy nomina³ monety Euro?
a) 2•
b) 5•
c) 10•
Pytanie 6
Czy monety Euro s¹ w ka¿dym kraju iden-

tyczne?
a) Tak
b) Nie
Pytanie 7
Gdzie jest siedziba Europejskiego Banku

Centralnego?
a) Frankfurt nad Menem
b) Bruksela
c) Luksemburg         (odpowiedzi na str. 18)

Wojciech Mi³osz
specjalista ds. integracji europejskiej

Niezmiernie jest mi mi³o, ¿e moja publikacja
w "HB" nr 9 pt: "Rybacy w Unii" spotka³a siê z
odzewem, poniewa¿ celem tej publikacji by³o
o¿ywienie publicznej dyskusji na temat rybo-
³ówstwa, która zazwyczaj toczy siê w zaciszach
gabinetów. Czasem tylko objawia siê publicznie
w postaci strajków i protestów, co jak wiadomo
konstruktywnemu rozwi¹zywaniu problemów
nie s³u¿y. Nie spodziewa³em siê jednak, ¿e ze
strony wybitnego znawcy problematyki, któ-
rym zapewne jest pan Kazimierz Rotta  (Prezes
Zrzeszenia Rybaków Morskich O/Hel) dotrze
do czytelników  lista za¿aleñ i propaganda
przedwyborcza. Moim skromnym zdaniem,
czytelników bardziej ni¿ cynizm autora zainte-
resowa³aby rzeczowa wymiana pogl¹dów, umo¿-
liwiaj¹ca dog³êbne zapoznanie  siê z faktami, ni¿
rozwodzenie siê nad s³owem "specjalista", któ-
rego znaczenie s³ownikowe ka¿dy umiej¹cy czy-
taæ mo¿e poznaæ. W¹tpliwoœci nasuwa równie¿

stwierdzenie autora, który pisze, ¿e: "... bardzo
uwa¿nie przeczyta³ moj¹ publikacjê  z 9.5.2003".
Gdyby tak zrobi³,  to zorientowa³by siê, ¿e dane,
które wskazywa³em, dotyczy³y ca³ego kraju,
gdy¿ chyba ka¿dy czytelnik jest œwiadom fak-
tu, ¿e na Pó³wyspie Helskim nie mieszka 33
tys. ludnoœci, a tym bardziej taka liczba osób na
tym terenie nie mo¿e zajmowaæ siê rybo³ów-
stwem. Ponadto Pan Prezes pyta, czemu nie
ujawniam kontaktu do siebie? Odpowiadam, ¿e
mój adres e-mail jest znany redakcji. Je¿eli ze-
chce Pan wymieniaæ siê ze mn¹ swoimi pogl¹da-
mi lub mo¿e ujawniæ mi swoje niezwykle cenne
Ÿród³a informacji, popieraj¹ce wyra¿ane przez
Pana, niew¹tpliwie pesymistyczne s¹dy, to pro-
szê o przekazanie tych materia³ów do "HB".
Ponadto pragnê równie¿ Pana Kazimierza Rottê
i czytelników  poinformowaæ, ¿e okreœlenie spe-
cjalista, którym pozwoli³em sobie okreœlaæ swoj¹
skromn¹ osobê, wynika z faktu, i¿ od wielu lat

zajmujê siê tematyk¹ integracyjn¹. Odpowiada-
j¹c na postawione przez Pana pytanie dotycz¹-
ce miejsca, w którym zdoby³em specjalizacjê
w zakresie Integracji Europejskiej, to odpowia-
dam, i¿ ukoñczy³em odpowiedni kierunek stu-
diów z tego zakresu na renomowanej uczelni.
Chcê równie¿ wyjaœniæ, ¿e Pana Kazimierza
zapewne nie trzeba odsy³aæ do Departamentu
Rybo³ówstwa, jednak nie wszyscy czytelnicy
"HB" wiedz¹, gdzie szukaæ informacji na ten
temat.

Mimo wszystko mam nadziejê, ¿e Szanow-
nych Czytelników, w tym równie¿ Pana Kazi-
mierza, zainteresuj¹ kolejne moje publikacje
zwi¹zane z integracj¹ Polski z UE i sk³oni¹ do
rzeczowej wymiany pogl¹dów.

Wojciech Mi³osz
Specjalista ds. integracji europejskiej

Specjalista ?!? - czyli RYBACY w UE c.d.
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Na Mistrzostwach Polski M³odzików i Juniorów M³odszych w Kick-
Boxingu do 16 lat  wyst¹pi³o trzech reprezentantów Helu, którzy repre-
zentowali Klub Kick-Boxingu "MAXIMUS"

Zawody odby³y siê w Legnicy 31.05.2003 r.
Debiut helskich zawodników nale¿y do bardzo udanych,  zdobyli trzy

medale:
Tytu³ Mistrza Polski w kategorii - 63 kg zdoby³ Piotr Borucki,  poko-

nuj¹c w finale Damiana Kopyt z klubu  Kick Sport Radom
Tytu³ Vice Mistrza Polski w kategorii -57 kg zdoby³ Tomasz

D¹browski, który stoczy³ walki z Micha³em Majer z Krak Sport Kraków,
z Szymonem Jaworek z AZS Poznañ i Miros³awem Ziemnickim  z KSW
Szczecinek

Br¹zowy medal w kategorii -71 kg zdoby³  Maciej Garda, stoczy³
walki z Mateuszem G³uch z Kick Sport Radom i Grzegorzem Nieroda
z klubu z Pstr¹gowa.

                               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

Udany  debiut  m³odych

helskich  kick-boxerów

Trenerem helskiej reprezentacji jest Piotr Kohnke wielokrotny Mistrz
Polski Seniorów, zdobywca srebrnego medalu Pucharu Œwiata, absolwent
AWF Gdañsk.

Szczególne podziêkowania dla darczyñców, którzy wspomogli
m³odych sportowców:

Salon Fryzjerski "EWA" pani Ewa Dykta
"Bar u Celiny" pan Andrzej Ziemianin
oraz dodatkowe  podziêkowania za nocleg i goœcinê  w Legnicy dla

Eugeniusza i Haliny Ja³oñskich.

20-22 czerwca odbêd¹ siê Mistrzostwa Polski Juniorów w kick-boxin-
gu do lat 19. Na te mistrzostwa równie¿ przygotowuje siê grupa helskich
kick-boxerów.

Zawody odbêd¹ siê w Wêgrowie, z wyjazdem zwi¹zane s¹ du¿e kosz-
ty, prosimy o wparcie naszej m³odzie¿y.

M³odzi sportowcy serdecznie dziêkuj¹.

Zapraszamy m³odzie¿
na treningi kick-boxingu

do Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej
w Helu. Zajêcia odbywaj¹ siê wt. i cz. 1700-1800do14 lat

i 1800-1930 od 15 lat.
 Tel. 675 13 21

W.W.
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Jeszcze raz uprzejmie proszê o udziele-
nie rzeczowych odpowiedzi na pytania skie-
rowane przeze mnie na Pana rêce w liœcie
opublikowanym na stronie 14 nr 8 "HB"
z dnia 18.04.2003 r.

Uwa¿am, ¿e w Swoim liœcie zatytu³owanym
"SZANOWNYM AUTOROM LISTÓW W
ODPOWIEDZI" opublikowanym w naszej gazecie
na stronie 16 nr 9 z dnia 9.05.2003 r. nie udzieli³
mi Pan ¿adnej odpowiedzi. Mam wra¿enie, ¿e
skierowanego do Pana listu nie czyta³ Pan uwa¿-
nie, b¹dŸ czyta³ Pan z niezrozumieniem.

W napisanym do Pana liœcie chcia³em wy-
³¹cznie, aby Pan, jako Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Hel, odpowiedzia³ na zamieszczone

Proszê o opublikowanie w "Helskiej Blizie" mojego listu skierowanego do Pana Tadeusza Klajnerta.

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy Rady Miasta Hel

w tym liœcie pytanie. Nie oczekiwa³em nato-
miast od Pana pouczeñ w stylu "profesor
- uczeñ", czego "W³adze miasta" na ³amach
gazety niejednokrotnie dokonywa³y, pomijaj¹c
rzeczowe ustosunkowanie siê do pytañ i pro-
blemów mieszkañców. Mo¿na by tu u¿yæ
okreœlenia "udzielanie odpowiedzi bez
udzielenia odpowiedzi".

Mam wra¿enie, ¿e celowo nie ustosunkowa³
siê Pan do treœci mojego listu. Proponowane
przez Pana spotkanie przy kawie nie by³o wg
mnie potrzebne, gdy¿ /nie bêdê ukrywa³/ sto-
sownych odpowiedzi oczekuj¹ równie¿ inni
mieszkañcy Helu. Poza tym cel spotkania by³
dla mnie niejasny.

Jeszcze raz uprzejmie proszê o udzielenie mi
odpowiedzi na pytania skierowane na Pana
rêce w liœcie opublikowanym na stronie 14 nr 8
HELSKIEJ BLIZY z dnia 18.04.2003 r., podpi-
sanym "Mieszkaniec Helu".

Z wyrazami szacunku
Mieszkaniec Helu

(dane do wy³¹cznej wiadomoœci redakcji)

P.S. Myli siê Pan Przewodnicz¹cy - nie je-
stem zwi¹zany ze œrodowiskiem wojskowym.
Myœlê, ¿e potrafiê czytaæ ze zrozumieniem,
a na pewno przeczyta³em uwa¿nie Pana arty-
ku³, który sprowokowa³ mnie do napisania
listu, o którym mowa wy¿ej.

Co do "Koziej Rady" - pewnie by siê przy-
da³a, z tym, ¿e nie tylko maluczkim.

Wprawdzie raz jeszcze móg³bym przytoczyæ
argumenty zawarte we wstêpie "wymuszonej"
na mnie odpowiedzi (ANI  UCHYBIENIA,  ANI
NIEPOROZUMIENIA) anonimowemu - dla
mnie i dla Czytelników "Helskiej Blizy" - auto-
rowi listu, bo i jego dotycz¹ w tej samej mierze.
Skoro jednak otrzyma³em od redaktora odpo-
wiedzialnego tekst kolejnego wyst¹pienia Miesz-
kañca Helu (nazwisko do wy³¹cznej wiadomo-
œci redakcji), nie uchylam siê od podjêcia próby
odpowiedzi na zg³oszony w istocie jeden, ale
bardzo wa¿ny dla autora listu problem.  Sprawa
dotyczy uchwa³y Nr IV/25/2003 Rady Miasta
Helu z dnia 22 stycznia br., na mocy której wy-
³¹czono ze sprzeda¿y komunalne lokale miesz-
kalne przy ul. Leœnej 14 i 16 oraz przy ul. ¯e-
romskiego 12. Zanim przejdê do istoty rzeczy,
kilka refleksji dotycz¹cych obydwu listów oraz
mojej odpowiedzi zawieraj¹cej próbê ustosun-
kowania siê do wszystkich zamieszczonych
wówczas tekstów skierowanych do mnie: pry-
watnie do Tadeusza Klajnerta i s³u¿bowo do
Przewodnicz¹cego Rady (mo¿na ju¿ siê w tym
wszystkim pogubiæ). Po pierwsze: przepraszam
autora, ¿e zaliczy³em go do œrodowiska wojsko-
wego. Wydedukowa³em, jak siê okaza³o nies³usz-
nie, ¿e skoro pisze Pan o mieszkaniach znajdu-
j¹cych siê na terenie zajmowanym dawniej (pi-
szê ogólnie i nie u¿ywam w³aœciwych nazw, bo
ich nie znam) przez Wojska Ochrony Pograni-
cza, a ostatnio przez Stra¿ Graniczn¹, to s³u¿y³
Pan w WOP-ie lub te¿ jest zwi¹zany z tym œro-
dowiskiem. Po prostu do tej pory czêœciej mia-
³em stycznoœæ z mjr w st. spoczynku, prezesem
Zarz¹du Ko³a Nr 3 Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy
Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Pol-
skiego, panem Romanem Malinowskim, który -
jak wiem - s³u¿y³ w³aœnie w WOP-ie. Zdajê so-
bie sprawê, ¿e w Stra¿y Granicznej, która nie-
dawno obchodzi³a kolejn¹ rocznicê utworzenia,
nie s³u¿¹ ¿o³nierze zawodowi, ale pracuj¹ funk-
cjonariusze. Na moje usprawiedliwienie mo¿e
wp³yn¹æ tylko to, ¿e nie podpisa³ siê Pan pod

RADNY  TADEUSZ  KLAJNERT  ODPOWIADA ...

listem i nie skorzysta³ z mojego zaproszenia do
rozmowy. Prowadzi³em dialog z cieniem. Mu-
szê jednak w tym miejscu przyznaæ, ¿e swoim
stwierdzeniem, i¿ nie jest Pan zwi¹zany ze œro-
dowiskiem wojskowym, przywróci³ mi Pan za-
ufanie do mojej grupy spo³ecznej: to nie wszyst-
kim autorom listów brakuje cywilnej odwagi do
ujawnienia swoich danych, a tylko po³owie.
Zdziwiony jednak jestem tym, ¿e osoba zwi¹-
zana ze œrodowiskiem Stra¿y Granicznej, a wiêc
formacji, która zosta³a powo³ana ju¿ w III Rze-
czypospolitej, nie chce podpisaæ siê imieniem i
nazwiskiem. Ale niech tak zostanie.  Po drugie:
z Pañskiego listu (pierwszego) nie wynika³o
wcale, ¿e stosownej odpowiedzi oczekuj¹ inni
mieszkañcy Helu. Gdybym o tym wiedzia³, za-
prosi³bym wszystkich chêtnym na rozmowê do
sali konferencyjnej w Urzêdzie Miasta, oczy-
wiœcie równie¿ przy kawie. Jeœli to pomiesz-
czenie by³oby za ma³e, spotkanie mog³oby siê
odbyæ w hali widowiskowo - sportowej, tylko
tam by³yby trudnoœci z kaw¹. Proszê wiêc nie
mieæ do mnie  pretensji, bo po prostu nie wie-
dzia³em, ¿e tej odpowiedzi oczekuje a¿ tyle osób.
Po trzecie: jeœli Pan ¿¹da ode mnie wyjaœnieñ,
i jednoczeœnie stwierdza, ¿e cel spotkania, na
którym chcia³em ich udzieliæ by³ dla Pana nieja-
sny, to dla mnie z kolei staje siê jasne, ¿e Pan
chyba nie chce ¿adnych odpowiedzi, bo i tak nie
bêd¹ one dla Pana przekonywuj¹ce. Po czwarte:
najpierw zarzuca mi Pan, ¿e nie czyta³em listu
uwa¿nie,  po czym na koñcu stwierdza: co do
"Koziej RADY" - pewnie by siê przyda³a, z tym,
¿e nie tylko maluczkim. A przecie¿ ja napisa-
³em: Mniemam wiêc, ¿e taka Kozia Rada przy-
da³aby siê w naszym mieœcie. Czy sugerowa³em,
¿e tylko maluczkim? Pan tak wywnioskowa³,
Pañska sprawa. I wreszcie sprawa ostatnia ju¿,
ale chyba najwa¿niejsza, i od niej w³aœciwie po-
winienem zacz¹æ. Zarówno pierwszy jak i drugi
list skierowa³ Pan do Przewodnicz¹cego Rady
Miasta Helu. Otó¿ pisma, niezale¿nie od kogo
pochodz¹, i niewa¿ne, czy skierowane s¹ na ad-

res Rady czy te¿ na rêce jej przewodnicz¹cego,
trafiaj¹ najczêœciej do komisji sta³ych, a na pew-
no zawsze na sesje. O ich dalszym losie decydu-
je Rada, jako organ kolegialny, wy³¹cznie na po-
siedzeniach, nawet wtedy, gdy poprzestaje tyl-
ko na ich wys³uchaniu. Zadaniem przewodni-
cz¹cego Rady jest wy³¹cznie organizowanie pra-
cy Rady i prowadzenie jej obrad (przepis art. 19
ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym). Do biura Rady Pañ-
skie pierwsze pismo nie trafi³o. Drugi list rów-
nie¿ nie, przynajmniej do dnia 1 czerwca br. Jak
wiêc Pan sobie wyobra¿a sytuacjê na sesji Rady,
polegaj¹c¹ na odczytaniu z "Helskiej Blizy" ano-
nimowego przecie¿ listu? Nie jesteœmy ani orga-
nem prokuratury, ani policj¹, urzêdem skarbo-
wym, czy te¿ urzêdem kontroli skarbowej. Po
prostu nie rozpatrujemy anonimów. Nie chcê
wiêc ³amaæ ustalonych regu³ i nie odpowiem Panu
jako przewodnicz¹cy Rady Miasta Helu. Spró-
bujê wyjaœniæ sprawê jako radny, bo w takiej
roli podejmowa³em decyzjê wy³¹czaj¹c¹ ze sprze-
da¿y mieszkania przy ul. Leœnej 14 i 16. Dzi-
siaj, po up³ywie kilku miesiêcy, po ponownym
przeanalizowaniu sprawy w zwi¹zku ze z³o¿e-
niem przez mieszkañców wymienionych budyn-
ków skargi do Wojewody Pomorskiego na wspo-
mnian¹ uchwa³ê, uwa¿am swoj¹ postawê za
s³uszn¹. A teraz do meritum sprawy. Gmina to
wspólnota mieszkañców i odpowiedniego tery-
torium. Mówi¹c proœciej - to ludzie i ziemia.
Oczywistym jest, ¿e najwiêksze dobro i naj-
wy¿sz¹ w³adzê w gminie stanowi¹ mieszkañcy.
To Oni, a w³aœciwie My, wybieramy organy
gminy: radnych, którzy tworz¹ Radê Miasta
oraz burmistrza. Na tak rozumian¹ wspólnotê,
czyli gminê, która ma umocowanie w Konstytu-
cji RP, posiada osobowoœæ prawn¹ i podlega
ochronie s¹dowej, ustawodawca na³o¿y³ do re-
alizacji szereg zadañ publicznych. Zawarte one
zosta³y nie tylko w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym, ale równie¿ w innych
aktach prawnych. Zadania w³asne gminy
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w szczególnoœci obejmuj¹:  na pierwszym miej-
scu sprawy ³adu przestrzennego, gospodarki
nieruchomoœciami, ochrony œrodowiska i przy-
rody oraz gospodarki wodnej, nastêpnie wodo-
ci¹gów i zaopatrzenia w wodê, kanalizacji, usu-
wania i oczyszczania œcieków komunalnych,
gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz
wiele innych. Te zadania mo¿na realizowaæ, jeœli
gmina ma maj¹tek komunalny, a zw³aszcza nie-
ruchomoœci: budynki i grunty. ¯adna inwesty-
cja komunalna nie mo¿e powstaæ w powietrzu
lub na obcym gruncie bez zgody jej w³aœciciela
lub zarz¹dcy. Powierzchnia naszej gminy to 2127
hektarów. Lasy stanowi¹ blisko 86% terytorium
naszej gminy. Spalone w ostatnich dniach oko³o
4 hektary, prawie 80 - letniej kosodrzewiny, sta-
nowi¹ wielk¹, trudn¹ do odrobienia stratê. Dla
nas wszystkich. Na pocz¹tku mojej pierwszej
kadencji w Radzie Miasta, czyli pod koniec roku
1998, gmina posiada³a oko³o 18 hektarów w³a-
snej ziemi. Stanowi³o to nieca³e 0,85% ca³ego
terytorium. Jako najpilniejsze zadanie, stoj¹ce
przed naszym klubem radnych (Morskie Przy-
mierze Hel 2020), uznaliœmy powiêkszenie grun-
tów komunalnych. Wspólnie z ówczesnym Za-
rz¹dem Miasta nie przepuszczaliœmy ¿adnej
okazji, aby przejmowaæ na w³asnoœæ miasta
zw³aszcza te obszary, które by³y niezbêdne dla
realizacji inwestycji (m. in. ujêcie wody i stacja
uzdatniania wody, zespó³ szkó³) oraz te, które
le¿a³y "od³ogiem", np. po rozformowanych jed-
nostkach MON i MSWiA. Nie wszystkie te
dzia³ania uda³o siê pomyœlnie sfinalizowaæ, np.
miejska oczyszczalnia œcieków nie stoi na grun-
cie komunalnym. Ale dzisiaj, po ponad 4 latach
dzia³añ, mamy 26,58 hektarów gruntów stano-
wi¹cych w³asnoœæ miasta, nie licz¹c tych sprze-
danych. To jeszcze niewiele, ale to ju¿ 1,25%
obszaru gminy. O planach likwidacji Placówki
Stra¿y Granicznej przy ul. Leœnej dowiedzieli-
œmy siê podczas wizyty w Helu, pod koniec
1999 r., ówczesnego wiceministra SWiA, Bog-
dana Borusewicza. Ju¿ wtedy zg³osiliœmy goto-
woœæ przejêcia tej nieruchomoœci do zasobów
miejskich. Nie bêdê szczegó³owo opisywa³ prze-
biegu wszystkich formalnoœci, z którym mo¿na
zapoznaæ siê w biurze Rady lub w Urzêdzie

Miasta. Decyzjê o nieodp³atnym przekazaniu
wymienionej nieruchomoœci naszej gminie Wo-
jewoda Pomorski wyda³ 17 grudnia 2002 r.,
a 21 lutego 2003 r. S¹d Rejonowy w Wejhero-
wie, Zamiejscowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych
w Pucku, dokona³ wpisu prawa w³asnoœci Gmi-
ny Hel w miejsce Skarbu Pañstwa. Miasto uzy-
ska³o 1,59 hektarów gruntu wraz z budynkami.
W warunkach Helu stanowi to znaczny obszar,
daj¹cy du¿e mo¿liwoœci rozwoju miasta.

W obowi¹zuj¹cym do koñca grudnia ubieg³e-
go roku miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dzia³ka ta (oznaczona Nr 150)
przeznaczona by³a na tereny specjalne, mimo
¿e na jej obszarze zlokalizowane by³y (i s¹) dwa
budynki mieszkalne. Pilnym, jak wspomnia³em
ju¿ wy¿ej, umieszczonym na pierwszym miej-
scu wœród zadañ w³asnych gminy, by³o podjêcie
uchwa³y o przyst¹pieniu do sporz¹dzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru tej dzia³ki, w zwi¹zku z zamia-
rem przeznaczenia jej pod zabudowê mieszka-
niow¹ i hotelowo - pensjonatow¹ wraz z us³uga-
mi towarzysz¹cymi. I tak¹ decyzjê Rada Mia-
sta Helu podjê³a w dniu 22 stycznia br. Poprze-
dzi³a j¹, zgodnie z propozycj¹ burmistrza,
uchwa³a w sprawie wy³¹czenia  ze sprzeda¿y
lokali mieszkalnych znajduj¹cych siê w budyn-
kach po³o¿onych na tej dzia³ce. Wed³ug oceny
Burmistrza Helu, po³o¿enie budynków na dzia³ce
znacznie ogranicza mo¿liwoœci jej nowego zago-
spodarowania, budynki te s¹ w z³ym stanie tech-
nicznym, wymagaj¹ remontów kapitalnych, m.in.
dachów, ich architektura pozostawia wiele do
¿yczenia - maj¹ charakter parterowych, muro-
wanych baraków i przy nowym zagospodaro-
waniu przeznaczone bêd¹ do rozbiórki. Nie ozna-
cza to oczywiœcie, ¿e najemcy tych lokali zosta-
n¹ pozbawieni swoich praw. Wed³ug zapewnieñ
burmistrza otrzymaj¹ oni inne mieszkania, o lep-
szym standardzie. Je¿eli nie zostan¹ zmienione
zasady sprzeda¿y mieszkañ przez gminê, na-
jemcy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ ich wykupienia
z bonifikat¹. Samorz¹d gminny funkcjonuje od
27 maja 1990 r. Prze te kilkanaœcie lat wprowa-
dzano korzystne warunki wykupu lokali miesz-
kalnych przez najemców. W 2000 r.,  na podsta-

wie decyzji Rady, obowi¹zywa³a specjalna bo-
nifikata w wysokoœci 95% ceny mieszkania.

W naszym mieœcie, od pocz¹tku 1992 r. do
30 kwietnia 2003 r. sprzedano 236 lokali miesz-
kalnych, w tym w ca³oœci 38 budynków miesz-
kalnych. Do sprzeda¿y pozosta³y 124 miesz-
kania. Wy³¹czono ze sprzeda¿y jedynie 7 miesz-
kañ przy ul. Leœnej 14 i 16 oraz mieszkania przy
ul. ̄ eromskiego 12 ze wzglêdu na z³y stan tech-
niczny budynku. Do dnia wejœcia w ¿ycie
uchwa³y o wy³¹czeniu ze sprzeda¿y lokali
mieszkalnych w wymienionych budynkach nikt
z najemców nie z³o¿y³ wniosku o wykup miesz-
kania. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa zosta-
³a powo³ana do ¿ycia  w 1995 r. Od 1 stycznia
1996 r. mog³a sprzedawaæ osobom chêtnym
i uprawnionym kwatery sta³e i lokale mieszkal-
ne. W Helu, wed³ug posiadanych informacji, w
zarz¹dzie Agencji pozostaj¹ 44 budynki. Do dnia
dzisiejszego jedynym dzia³aniem Agencji by³o
wy³¹czenie ze sprzeda¿y 9 budynków. Rów-
nie¿ do dnia dzisiejszego nie sprzedano ¿adnego
mieszkania. Tak¹ widzê ró¿nicê miêdzy efekta-
mi dzia³añ gminy i Agencji w sprawie sprzeda-
¿y lokali mieszkalnych. Wspomnian¹ uchwa³ê
o wy³¹czeniu ze sprzeda¿y mieszkañ podjê³o
13 obecnych na sesji radnych. Ja g³osowa³em za
jej uchwaleniem, Nikt nie by³ przeciwny. Mam
nadziejê, ¿e na pozyskanym terenie, po uchwa-
leniu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, inwestor stworzy miejsca pracy dla
mieszkañców. Jestem przekonany, ¿e decyzje
radnych spowoduj¹ szybkie, bezkolizyjne i bez-
konfliktowe uchwalenie tego planu. Tak napraw-
dê, to dzisiaj tylko sami mieszkañcy oraz gmina
tworz¹ miejsca pracy w naszym mieœcie. Stra¿
Graniczna, Si³y Zbrojne, szpital, PKP, Przed-
siêbiorstwo Us³ug Portowych "Koga", przecho-
dz¹ restrukturyzacje i reorganizacje, likwiduj¹
miejsca pracy i zwalniaj¹ pracowników. A miejsc
pracy nie przybêdzie bez inwestycji. Do inwe-
stycji zaœ potrzebne s¹ tereny. I tak ko³o siê
zamknê³o. Dlatego nadal uwa¿am, ¿e nasza de-
cyzja by³a s³uszna.

Pozosta³e materia³y dotycz¹ce tej sprawy
przesy³am Panu za poœrednictwem Redakcji.

Radny  Tadeusz  KLAJNERT

Antyczne

amfory w Helu

Szczegó³y w kolejnym numerze „HB”...

Zbli¿a siê okres wakacji - czas podró¿y, biwaków, kolonii i wczasów. Poczta
Polska specjalnie na ten okres przygotowa³a now¹ us³ugê - Pakiet Depozytowy.

Wybieraj¹c siê na kajak albo pla¿ê, czêsto nie mamy gdzie pozostawiæ naszych
dokumentów, kart kredytowych, pieniêdzy, czy bi¿uterii.

Ju¿ od 2 czerwca 2003 r. Poczta Polska wprowadzi now¹, praktyczn¹ us³ugê
- Pakiet Depozytowy, który umo¿liwi zabezpieczenie wartoœciowych przedmiotów
i dokumentów podczas wyjazdu. W wybranych placówkach pocztowych,
mieszcz¹cych siê w najbardziej turystycznych regionach Polski, nasi Klienci bêd¹
mogli zdeponowaæ swoje cenne rzeczy na okres do dwóch miesiêcy (po tym czasie
musi zostaæ odnowiona umowa).

Przyjêcie pakietu depozytowego kosztowaæ bêdzie 6 PLN. Koszt jednej doby
przechowywania depozytu wynosiæ bêdzie 1 PLN. Dodatkowo pobierana bêdzie
op³ata w wysokoœci 0,2% zadeklarowanej przez Klienta kwoty wartoœci pakietu.

Do przechowywania sk³adanych przedmiotów s³u¿yæ bêd¹ tzw. bezpieczne
koperty. Koszt koperty wliczony bêdzie w cenê us³ugi.

"Pakiet Depozytowy" bêdzie wprowadzony w formie pilota¿owej w wybranych
placówkach pocztowych. Jeœli nowa us³uga zyska uznanie naszych Klientów, bêdzie
dostêpna na terenie ca³ej Polski.

Infolinia Poczty Polskiej 0 801 333 444

Na terenie powiatu puckiego w/w us³ugi œwiadczone bêd¹ przez
Urzêdy Pocztowe: Puck 1, Jastarnia, Hel, Jastrzêbia Góra

Bezpieczne wakacje z Poczt¹ Polsk¹

eRKa
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W czwartkowe popo³udnie, 29 maja br., do Klubu Garnizonowego
9 FOW w Helu licznie przybyli na spotkanie z pos³em emeryci, renciœci
i wdowy œrodowiska wojskowego.

Organizatorem spotkania by³ helski Zwi¹zek By³ych ¯o³nierzy Za-
wodowych i OR WP. Wraz z pos³em, Andrzejem Ró¿añskim, przybyli
kmdr por. Tomasz Rybka - dyrektor Oddzia³u Rejonowego WAM, kmdr
lek. med. Janusz Toczek - szef S³u¿by Zdrowia Marynarki Wojennej,
a wiêc osoby zajmuj¹ce siê sprawami, które na co dzieñ najbardziej intere-
suj¹ liczne helskie œrodowisko by³ych wojskowych. W spotkaniu uczest-
niczyli te¿ przedstawiciele dowództwa 9 FOW, 115 SzWzP oraz Komen-
dant Portu Wojennego Hel.

Spotkanie z pos³em

Na wstêpie pose³ A. Ró¿añski omówi³ prace Komisji Sejmowej nad
ustaw¹ o s³u¿bie wojskowej, która kompleksowo bêdzie regulowaæ wszyst-
kie aspekty ¿ycia wojskowego w czasie s³u¿by, a tak¿e po jej zakoñcze-
niu. W trakcie dyskusji ustosunkowa³ siê do pytañ zadawanych przez
uczestników spotkania. Nad jej sprawnym przebiegiem czuwa³ pre-
zes ko³a, mjr w st. spocz. Roman Malinowski.

Zapytania i wypowiedzi dotyczy³y g³ównie sfery mieszkaniowej,
zaopatrzenia emerytalnego i opieki zdrowotnej. W odniesieniu do eme-
rytur pose³ uspakaja³ pytaj¹cych mówi¹c, ¿e nowe przepisy nie wp³yn¹
na pogorszenie sytuacji materialnej dotychczasowych emerytów i renci-
stów. Mog¹ je tylko poprawiæ. Nowe zasady, nieco odbiegaj¹ce od do-
tychczasowych bêd¹ dotyczy³y m³odej kadry, która obecnie rozpoczê³a
s³u¿bê. Starsi s³u¿b¹, odchodz¹cy z wojska, bêd¹ mogli wybraæ wariant
dotychczasowy lub nowy. Pose³ poinformowa³ równie¿, ¿e nowy projekt
ustawy o s³u¿bie wojskowej przewiduje inn¹ od dotychczasowej struktu-
rê kadry zawodowej, a mianowicie ulegnie likwidacji korpus chor¹¿ych.
Bêd¹ - korpus oficerów, korpus podoficerów i - rzecz nowa - korpus
szeregowych zawodowych. Jest do zamierzenie ku uzawodowieniu
w przysz³oœci naszej armii.

Kmdr por. T. Rybka, odpowiadaj¹c na zadawane pytania, omówi³
niektóre fragmenty problematyki mieszkaniowej w Helu. I tak, jak to
w przypowieœciach bywa - poda³ jedn¹ wiadomoœæ dobr¹ i drug¹ z³¹.
Dobra to ta, ¿e bêdzie nowoczesna kot³ownia gazowa produkuj¹ca ener-
giê ciepln¹ do ogrzania mieszkañ, ciep³¹ wodê dla potrzeb lokatorów oraz
energiê elektryczn¹- co w konsekwencji przyczyni siê do pomniejszenia
kosztów  czynszu. Wczeœniej docieplone zostan¹ budynki i wymie-
nione okna. Kto wczeœniej za zgod¹ WAM wymienia³ okna, otrzyma
zwrot kosztów. Wymiana dokonana bez zgody WAM nie bêdzie re-
fundowana. Ca³kowitej likwidacji ulegnie ogrzewanie piecowe. Druga
- niedobra wiadomoœæ - to w Helu nie bêdzie sprzeda¿y mieszkañ bêd¹-
cych w dyspozycji WAM. Decyzja w tej sprawie ju¿ zapad³a. Sprzeda-
wane bêd¹ mieszkania WAM w Juracie, W³adys³awowie i Pucku.

Du¿e zainteresowanie zebranych wzbudzi³y te¿ zmiany w s³u¿bie
zdrowia i opiece zdrowotnej. W tych sprawach zabra³ g³os kmdr
J. Toczek, omawiaj¹c za³o¿enia s³u¿by zdrowia w MW. W odniesieniu do

helskiego szpitala powiedzia³: dawniej Hel posiada³ pe³n¹ obsadê specja-
listycznej kadry lekarskiej, problemem by³ raczej niedostatek nowocze-
snego sprzêtu medycznego. Dziœ jest odwrotnie - nie ma problemu
z usprzêtowieniem, brak natomiast kadry specjalistycznej z d³u¿szym
doœwiadczeniem medycznym i chc¹cej zamieszkaæ w Helu. Zgodzi³ siê
z g³osami w dyskusji, ¿e helski szpital powinien pozostaæ, choæby ze
wzglêdu na du¿e odleg³oœci do najbli¿szych placówek s³u¿by zdrowia.
Zadeklarowa³, podobnie jak i pose³ Andrzej Ró¿añski, ¿e bêdzie czynnie
wspieraæ wszelkie inicjatywy, maj¹ce na celu pomoc i utrzymanie tego
szpitala.

Pani Weronika Nowara - zastêpca dyrektora szpitala, poinformowa³a,
¿e czynione s¹ starania o pozyskanie do pracy w Helu nowych lekarzy,
szczególnie specjalistów. Nieobecnoœæ na tym spotkaniu dyr. Piotra Drabarka
spowodowana jest w³aœnie rozmowami prowadzonymi w tej sprawie.

Na zakoñczenie pose³ Andrzej Ró¿añski zaapelowa³ do zebranych, by
równie¿ tak licznie jak dziœ stawili siê przy urnach w dniach 7-8 czerwca,
do g³osowania w referendum unijnym.

Boles³aw Kozie³

Fair play - to czysta, uczciwa gra. Gra prowadzona nie tylko
w sposób zgodny z przepisami, ale tak¿e piêkny, szlachetny, uczciwy.
W sporcie okreœla siê tym samym najistotniejsze wartoœci, które powinny
cechowaæ ka¿d¹ walkê. Realizacjê tej zasady identyfikuje siê z wycho-
wawcz¹ rol¹ sportu, z kszta³towaniem postaw moralnych zawodników.
Zasada fair play leg³a u podstaw etyki sportu, która okreœla ogó³ norm
moralnych obowi¹zuj¹cych w toku wspó³zawodnictwa sportowego. Do
regu³ okreœlaj¹cych zasadê ,,czystej gry" zlicza siê regu³ê równoœci szans,
regu³ê œwiadomej rezygnacji z szansy nieuczciwego zwyciêstwa, regu³ê
dobrowolnego podporz¹dkowania siê przepisom i   tradycjom  oraz  re-
gu³ê  szacunku  dla   przeciwnika w ramach obowi¹zuj¹cej etyki sportowej.

Wszystkie cztery komponenty postaw fair play dotycz¹ uczestników
imprez sportowych, do których obok sportowców zaliczamy nauczycieli,
trenerów, sêdziów, organizatorów, rodziców, dzieci, m³odzie¿, widzów,
dziennikarzy.

Chocia¿ do istoty sportu nale¿y podleg³oœæ okreœlonym zasadom,
wystêpuje na jego terenie ca³kiem przeciwna tendencja, polegaj¹ca na chêci
zwyciêstwa za wszelk¹ cenê poprzez k³amstwa, matactwa, sprytne forte-
le. Pytanie brzmi - Czy jest to wtedy sport? Fair play jest niszczone
w wyniku  rywalizacyjnego charakteru sportowej gry. Jednak to nie-
prawda, ¿e to  wina  rywalizacji.  Wszystko zale¿y od tego co to za gra
oraz kto i jak w ni¹ gra. Wszystko zale¿y bowiem od cz³owieka.

 B. Zaustowska

FAIR PLAY- ASPEKT

WYCHOWAWCZY SPORTU

1b, 2b, 3c, 4a, 5a, 6b, 7aRozwi¹zanie Quizu ze str. 14:

foto: W. Waœkowski
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Na pogorzelisku niektórzy p³akali...
W ostatni¹ sobotê maja, po godz. 1200 zawy³y syreny  Ochotniczej

Stra¿y Po¿arnej w Helu. Dwie jednostki, jedna po drugiej, wjecha³y do
lasu za gara¿ami. Wkrótce do³¹czy³y do niech wozy bojowe z Komendy
Portu Wojennego i Batalionu Saperów. Nad lasem pojawi³y siê gêste smugi
dymu siêgaj¹ce na wysokoœæ kilkudziesiêciu metrów. Przypomina³o to do
z³udzenia, obserwowany 3 maja, po¿ar w Rafinerii Gdañskiej. Dym nad
Helem widoczny by³ doskonale z rejonu Trójmiasta, sk¹d wkrótce roz-
dzwoni³y siê telefony. Sami mieszkañcy miasta pocz¹tkowo przypusz-
czali, ¿e pal¹ siê jakieœ magazyny paliwowe. W krótkim czasie z powiatu
puckiego zjecha³y do Helu prawie wszystkie wozy gaœnicze - ma obsza-
rze kilku hektarów pali³a siê kosówka, nazywana przez helan "kosodrze-
win¹". Wietrzna pogoda sprzyja³a szybkiemu rozprzestrzenianiu siê ognia.
Piaszczysty, pagórkowaty teren utrudnia³ dojazd do Ÿród³a po¿aru ciê¿-
kim samochodom gaœniczym. Kilka z nich utknê³o w g³êbokim piasku.
Kieruj¹cy akcj¹, komendant powiatowy PSP w Pucku, brygadier Jan
Mu¿a, wezwa³ na pomoc samolot gaœniczy z Olsztyna, który czterokrot-
nie dokonywa³ zrzutów wody - przydusi³o to p³omienie. Najwiêkszym
problemem by³ niedostatek wody. Z Lêborka, S³upska i Bytowa œci¹gniê-
to du¿e cysterny, do których wozy stra¿ackie dowozi³y wodê z  hydrantu
przy dworcu PKP. Wysokowydajna pompa, rozci¹gniêtymi wokó³
po¿aru kilometrami wê¿y, podawa³a j¹ poszczególnym sekcjom gaœni-
czym. W walce z ¿ywio³em powoli zwyciê¿a³ cz³owiek. Do wieczora
st³umiono ogieñ. Nie zwijano jednak wê¿y, gdy¿ wiadomo by³o, ¿e ogieñ
nadal tli siê w poszyciu lasu i co chwilê pokazuje siê na powierzchni.
Przez noc kilka jednostek zabezpiecza³o tl¹ce siê pogorzelisko, a w nie-
dzielê od wczesnych godzin rannych kontynuowano akcjê gaœnicz¹.
Zakoñczono j¹ dopiero w poniedzia³ek, a i tak s¹ jeszcze miejsca, które
dogaszaæ bêdzie trzeba przez kilka dni. Pogorzelisko móg³by ostatecznie
ostudziæ obfity deszcz...

W akcji gaszenia bra³o równie¿ udzia³ 110 marynarzy z jednostek
9 FOW, na miejscu - powodu zagro¿enia niewypa³ami - by³ równie¿ patrol
saperski.

Sp³onê³o oko³o 5 ha kosówki i 2 ha poszycia leœnego - w miejscu gdzie
rós³ prawie 100-letni las, pozosta³a czarna pustynia. Przyroda pewnie
sama poradzi sobie z tym problemem, ale ju¿ nie za naszego ¿ycia.

Myœl¹, ¿e Czytelnicy "HB" nie bêd¹ mieli nic przeciwko temu, ¿e
w imieniu mieszkañców Helu podziêkujê, za sprawne i ofiarne prowadze-
nie akcji gaœniczej, stra¿akom z jednostek:

PSP w Pucku, Lêborku, S³upsku, Bytowie, Olsztynie;
Druhom OSP z gmin: Puck (Strzelno, Starzyno, Gnie¿d¿ewo,

£ebcz), W³adys³awowa, (Ch³apowo, Jastrzêbia Góra), Jastarni,
Kosakowa, Redy, Stra¿akom z KPW i 43 BSap., Marynarzom
jednostek 9 FOW, Leœnikom, W³adzom Miasta Helu, Instytucjom
i Osobom prywatnym, które pomaga³y w logistycznym zabezpieczeniu
akcji (paliwo, jedzenie, napoje itp.).

Dziêkujê helskim Ochotnikom, którzy przy po¿arze spêdzili naj-
wiêcej godzin - to przecie¿ ich miasto i ich las.

Szczególnie dziêkujê Komendantowi PSP, Janowi Mu¿y, za:
profesjonalne kierowanie akcj¹, mêsk¹, szybk¹ i na pewno niezwykle
trudn¹ decyzjê dot. u¿ycia lotniczej jednostki gaœniczej.

Najwiêkszy od niepamiêtnych lat po¿ar, sprawnie przeprowadzona
akcja gaœnicza - oby nigdy wiêcej. Teraz czas na podliczanie strat
i kosztów.

Las roœnie powoli, wolniej ni¿ cz³owiek...
Do sprawy powrócimy w nastêpnym numerze HB.

W. Waœkowski
foto: W.W.
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