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III jubileuszowy Festiwal Twórczoœci Morskiej
oraz  Humoru i Satyry

Jury w sk³adzie:
przewodnicz¹ca: Barbara CIEŒLAK
cz³onkowie: Alicja Czyszek, Iwona Rusajczyk, Alina Wiekiera

i Grzegorz Dusza
po obejrzeniu 75 prac plastycznych, na posiedzeniu w dniu 11.06.2003 r.,

postanowi³o przyznaæ 6 równorzêdnych nagród dla:
Angelika Dzikowska  (8 lat), Patryk Bednarczyk , (8 lat),

Jakub Szaflik (9 lat), Filip Cichy (8 lat), Basia Cieœlak (13 lat)
i Ela Wiekiera (15 lat)

Oprócz nagród Jury przyzna³o równie¿ wyró¿nienia dla:
Adrian £ukasiewicz (6,5 lat), Weronika Barczuk (6,5 lat), Klaudia

Behmke  (6,5 lat), Alicja Figurska  (6 lat), £ukasz Przybylski
(8 lat), Ela Zieliñska (8 lat), Ma³gorzata Zieliñska (13  lat), Jakub
Soldatke (10 lat) i Patrycja Eggert (18 lat).

Jury w sk³adzie:
przewodnicz¹cy: Stefan Szymañski
cz³onkowie: Daria Zió³kowska, Marian Raczak, Roman Manicki,

Wies³aw Ertman na posiedzeniu w dniu 14.06.2003 r. postanowi³o
przyznaæ:

W KATEGORII ZESPO£ÓW
I miejsce:  zespó³  TREMA z Jastarni
II miejsce: 15 ADH MUSZELKI  zastêp m³odszoharcerski  z Ustki
III miejsce:  14 AHDH WÊDROWCY  z Helu
oraz 5 ADH MUSZELKI zastêp starszoharcerski z Ustki
Wyró¿nienie: zespó³  WESO£E MARIANY ze Starogardu Gdañskiego

oraz zespó³ ABC z Helu

W KATEGORII SOLISTÓW
I miejsce:  Joanna Diemientiew  z Ustki
II miejsce: Marta Wólczyñska  z Ustki
III miejsce: Weronika Wiekiera z Helu
oraz Agnieszka Miszczenko z Jastarni

W KATEGORII DUETÓW
I miejsce:  Ma³gorzata Oniszczuk i Anna Romanowska  z Helu
II miejsce:  Kaœka Tamulis i Agnieszka Rak z Ustki
Wyró¿nienie: Oliwia Misiewicz i Magdalena Kolasa z Gdyni

W KATEGORII SATYRY i HUMORU
Wyró¿nienie:  JACEK i IWONA z Helu

 Nagroda specjalna dla najm³odszego zespo³u:
PRZESZKOLE MIEJSKIE w Helu.

zakoñczony

WYSTÊPY  SCENICZNE

PLASTYKA
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Fina³ na bulwarze Nadmorskim

15  CZERWCA,  NA  SCENIE  BULWARU  NADMORSKIEGO,  W  KONCERCIE  FINA£OWYM   WYST¥PILI  UCZESTNICY
FESTIWALU  TWÓRCZOŒCI  MORSKIEJ  ORAZ  HUMORU  I  SATYRY  BUCHTA  03'.

 IMPREZIE  TOWARZYSZY£O  DU¯E  ZAINTERESOWANIE  MIESZKAÑCÓW  I  TURYSTÓW  -  ZABAWA  BY£A  PRZEDNIA.
LAUREACI  ODEBRALI  DYPLOMY  I  NAGRODY  UFUNDOWANE  PRZEZ  LICZNYCH  SPONSORÓW.
DO  ZOBACZENIA  ZA  ROK.
MAMY  NADZIEJÊ,  ̄ E  SKOÑCZ¥  SIÊ  WRESZCIE  CI¥G£E  K£OPOTY  Z  W£AŒCIWYM  NAG£OŒNIENIEM  FESTIWALU.
SPONSORZY  I  MIEJSCY  DECYDENCI  -  DO  DZIE£A !!!

foto: W. Waœkowski
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G³osowanie w  lokalu Obwodowej
Komisji d/s Referendum

•ród³o:  opracowanie w³asne na podstawie danych udostêpnionych przez Obwodowe Komisje  ds. Referendum w Helu.

Serdecznie witamy,  z uœmiechem na twarzy. Cieszymy siê, ¿e helanie wziêli swój los we w³asne rêce i oddali g³os
w  Referendum dotycz¹cym przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Wierzy³yœmy w zdrowy rozs¹dek Polaków
i nie rozczarowa³yœmy siê. Dziêki Pañstwa g³osom ju¿ za 11 miesiêcy bêdziemy cz³onkami UE. Nas napawa to
optymizmem i radoœci¹, a Pañstwa?

ZESTAWIENIE WYNIKÓW OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM W HELU
W DNIACH 7- 8 CZERWCA 2003 ROKU

1.     Uprawnieni do g³osowania                 1844                      2000                                  15                                     3859
2.     Wydane karty do g³osowania                 1268                      1302                                  15                                     2585
3.     Liczba g³osów wa¿nych                              1262                      1292                                  15                                     2569
4.     Liczba g³osów TAK                              1057                      1107                                  12                                     2176
5.     Liczba g³osów NIE                                            205                                   185                                    3                                        393

Lp.
TYTU£

Obwodowa Komisja
ds. Referendum
Nr 1 w Helu

Obwodowa Komisja
ds. Referendum
Nr 2 w Helu

Obwodowa Komisja
ds. Referendum
Nr 3 w Helu
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W swoim pierwszym artykule w H.B.nr 9
z dnia 09-05-03 r.  pt. "Rybacy w Unii Europej-
skiej",  Pan, Panie Wojciechu Mi³osz, zapo-
wiedzia³, ¿e: cyt. "Bêdê siê stara³ przybli¿yæ
Pañstwu to, co mo¿e przynieœæ ewentualne
przyst¹pienie Polski do U.E.  mieszkañcom
Pó³wyspu Helskiego",  a celem tej publikacji
mia³o byæ o¿ywienie publicznej dyskusji na
temat rybo³ówstwa, która Pana zdaniem, zazwy-
czaj  toczy siê w zaciszach gabinetów. Czasem
tylko, Pana zdaniem objawia siê publicznie
w postaci strajków i protestów, co jak tylko
Panu wiadomo, konstruktywnemu rozwi¹zaniu
problemów nie s³u¿y. Otó¿,
s³u¿y, Panie "Specjalisto",
s³u¿y.  Jedyny protest czyn-
ny w postaci blokad portów,
jaki rybacy zorganizowali,
przyniós³ po¿¹dany efekt.
Próba wprowadzenia bandyc-
kich cen paliwa spali³a na pa-
newce. A Rz¹d przyst¹pi³ do
(miernego co prawda) dialogu
ze œrodowiskiem rybackim,
mimo wszystko dostrzeg³
koniecznoœæ konsultacji ze
œrodowiskiem rybackim ich
spraw, co jest jednym z klu-
czowych wymogów U.E.  Inn¹
spraw¹ jest fakt, ¿e niewiele
z tego wynik³o, ale  jest to do-
mena arogancji tej w³adzy i jej
pewnoœci siebie. Co do zaci-
szy gabinetów zgadzam siê
z panem i uwa¿am  ¿e w³aœnie
w zaciszu gabinetów rozdzia³
"Rybo³ówstwo" zosta³ za-
mkniêty poprzez sprzedanie
tego¿ na rzecz innych rozdzia³ów.  Nie uwa¿am
siê za wybitnego znawcê problematyki, a lista
za¿aleñ, jak Pan to okreœla, jest wynikiem moich
w¹tpliwoœci co do zasadnoœci  zamkniêcia roz-
dzia³u "Rybo³ówstwo" w tym kszta³cie i na
takich warunkach.

Propaganda przedwyborcza? O jakich wy-
borach Pan pisze?

Ja wiem, ¿e dnia 07-08.06.2003 r. odby³o siê
Referendum Unijne, g³osowanie w sprawie
wejœcia lub nie w struktury U.E.  Nie ma to nic
wspólnego z wyborami. Pisze Pan: bardziej ni¿
"cynizm" autora, czytelników zainteresowa³a-
by rzeczowa wymiana pogl¹dów. Dlaczego za-
tem nie ustosunkowa³ siê Pan do mojego arty-
ku³u z H.B. nr 10 (154) z dnia 23.05.2003 r. pt.
Stanowisko Rybaków Morskich Sz.K.R.  Moja
postawa nie jest cyniczna, byæ mo¿e zbyt pe-
symistyczna, a to jest ró¿nica. To, ¿e dane, które
Pan wskazywa³, 33 tys. ludnoœci, dotyczy³y
ca³ego kraju, ka¿dy mieszkaniec pó³wyspu
domyœli³ siê, tyle tylko, ¿e nie napisa³ Pan
tego precyzyjnie, a zapewniam Pana, ¿e H.B.

c.d.  Specjalista?!?  RYBACY w U.E.
czytana jest równie¿ poza pó³wyspem helskim,
niemal w ca³ej Polsce, a równie¿ poza jej gra-
nicami oraz w  Internecie, a tam ka¿dy czytelnik
nie jest œwiadom faktu, ¿e na Pó³wyspie Hel-
skim nie mieszka 33 tys. ludnoœci, a tym bar-
dziej taka liczba osób na tym terenie nie mo¿e
zajmowaæ siê rybo³ówstwem. Powtarzam:
w ca³ym polskim przemyœle rybnym, przetwór-
czym i wspó³pracuj¹cych  z nimi  firmami, ma
zatrudnienie oko³o 40 tys. ludzi, z czego 8 tys.
to rybacy licz¹c z dalekomorskimi, których nie-
d³ugo w ogóle nie bêdzie, a ba³tyccy zostan¹
zredukowani o oko³o 40%.

Mniemam, i¿  nie jest Pan sta³ym czytelni-
kiem H.B., w innym przypadku zna³by Pan
rzeczowe pogl¹dy œrodowiska rybackiego, o któ-
rych piszê od dwóch lat  w kolejnych wyda-
niach H.B. Myœlê, ¿e redakcja H.B. udostêpni
Panu roczniki 2001, 2002, 2003. Tam bêdzie Pan
mia³ okazjê zapoznaæ siê z wyra¿anymi przeze
mnie niew¹tpliwie pesymistycznymi s¹dami.

Ale przecie¿ Pan nie chce podj¹æ rzeczowej
wymiany pogl¹dów na temat Rybo³ówstwa.

Pan mia³ za zadanie (odp³atnie zreszt¹)
przekonaæ spo³eczeñstwo do g³osowania na
Tak w Referendum unijnym. Tyle tylko, ¿e ry-
bacy dawno zag³osowali, a w odbytym Referen-
dum tylko potwierdzili swoje stanowisko. My
ju¿ dawno jesteœmy w Unii Europejskiej. Wyra-
¿amy jednak swoje w¹tpliwoœci co do warun-
ków przyjêtych przez  "Specjalistów" R.P.  Zaj-
mowanie siê od wielu lat tematyk¹ integracyjn¹
nie jest legitymacj¹ do okreœlania siebie "skrom-
nej osoby", jak Pan pisze o sobie, mianem
"Specjalista". Odpowiedni kierunek studiów
na renomowanej uczelni,  (Uczelnia Myœlenia

¯yczeniowego) równie¿  nie daje takiego tytu³u.

Ocenê  Pana kwalifikacji "Specjalisty" w tym
zakresie otrzyma Pan jakiœ czas  po integracji

Polski z Uni¹ Europejsk¹. I  tu mam na myœli nie
fakt przyst¹pienia do U.E., tylko zasady i wa-

runki  na jakich wst¹piliœmy w  jej struktury.

Z pewnoœci¹ zainteresowa³yby mnie kolej-
ne Pana publikacje zwi¹zane z integracj¹ Pol-

ski z UE  w zakresie Rybo³ówstwo.  Ale Pan

ju¿ niczego wiêcej nie napisze, bo op³acony cel
zosta³ osi¹gniêty. Jesteœmy w Unii Europej-

skiej!!  Zapewniam Pana jednak, ¿e to nie
Pan przyczyni³ siê do  decyzji spo³ecznoœci

rybackiej. W artykule Pana

"Co powinniœmy wiedzieæ
o Euro" jest Pan w miarê

obiektywny, choæ wie Pan
zapewne ,  ¿ e  n i ek tó r e

z punktów, którymi siê pan

pos³uguje s¹ jedynie po-
bo¿nym ¿yczeniem pañstw

U.E.  i maj¹ one problemy
z dochowaniem re¿imu fi-

nansowego opracowanego

we wspólnej polityce finan-
sowej.  Quiz z wiedzy o

Euro przepisa³ Pan z opra-

cowania U.K.I.E.  dla szkó³
podstawowych na poziomie

klasy czwartej, pi¹tej - to
dobrze, bo m³odzie¿ ta rów-

nie¿ czyta H.B.  Jakby Pan

jednak spróbowa³ wyjaœniæ
brak jakichkolwiek dzia³añ

Rz¹du, zmierzaj¹cych do
uregulowania zasad wpro-

wadzenia os³on socjalnych

dla rybaków z tytu³u postoju spowodowanego
wyd³u¿onym okresem ochronnym dorsza ba³-

tyckiego? Wprowadzenia jakichkolwiek form
porozumienia urzêdników z rybakami i bloko-

waniu (z niewiadomych dla mnie powodów)

wprowadzenia rozwi¹zañ zgodnych z prawo-
dawstwem Unii Europejskiej?  Rozumiem, ¿e

nie jesteœmy du¿¹ grup¹ zawodow¹, jednak wy-

konywanie tego zawodu ma dla nas ogromne zna-
czenie. Nie chcemy czuæ siê obywatelami dru-

giej kategorii, bez wzglêdu na to jak mêtne i dwu-
znaczne jest stanowisko polskiej administracji

w sprawach Rybo³ówstwa. Polscy rybacy nie

chc¹ byæ w U.E. finansowym ciê¿arem dla kra-
jów cz³onkowskich. Uwa¿am, ¿e wprowadze-

nie rozs¹dnych uregulowañ prawnych da³oby
nam szansê byæ równoprawnymi cz³onkami

wspólnoty. Dlatego z ca³¹ determinacj¹ bêdê piêt-

nowa³ wszelkie niesprawiedliwe administracyj-
ne nieprawid³owoœci i utrudnienia, których ge-

neza le¿y jeszcze w myœleniu poprzednie-

go systemu.
Kazimierz Rotta

G.W.



6

cz.IIIMarcin Dudek, Waldemar Nadolny

Przekrój pojedynczego stanowiska, z widokiem na armatê.

Rzut poziomy pojedynczego stanowiska armaty:
1- wnêki amunicyjne, 2 - wnêki na butle ze sprê¿onym powietrzem.

Przy  projektowaniu pos³u¿ono siê radzieck¹ dokumentacj¹ stanowisk
dla dzia³ B-34-U, przekazan¹ do Polski w 1953 roku. Wykonane z ¿elbetu
stanowisko typu lekkiego (a wiêc zapewniaj¹ce ochronê jedynie przed
od³amkami pocisków artyleryjskich i pociskami broni ma³okalibrowej,
wiêkszoœæ œcian i stropów ma tylko 0,3 metra gruboœci), sk³ada³o siê
z oœmiok¹tnej platformy dzia³obitni o œrednicy 6 metrów, otoczonej
przedpiersiem o wysokoœci 1,3 metra. Masywna platforma posiada³a
w czêœci centralnej zabetonowan¹ podstawê armaty. Wewn¹trz podstawy
znajdowa³a siê studzienka o œrednicy 1 metra, umo¿liwiaj¹ca doprowa-
dzenie przewodów elektrycznych, ³¹cznoœci i sprê¿onego powietrza do
wie¿y. Aby u³atwiæ dostêp do tych instalacji, w platformie wykonano
prostok¹tn¹ studzienkê po³¹czon¹ kana³em z wnêtrzem stanowiska, przy-
kryt¹ metalow¹ p³yt¹. Znacznie mniejsza studzienka s³u¿y³a do odprowa-
dzenia wody opadowej, zbieraj¹cej siê wewn¹trz stanowiska. Przedpier-
sie sprawia³o wra¿enie masywnego, bowiem jego szerokoœæ wynosi³a a¿
2 metry. Jednak faktycznie by³a to cienkoœcienna  konstrukcja, kryj¹ca
wewn¹trz okrê¿ny korytarz o szerokoœci 1,35 i wysokoœci 1,9 metra.
W zewnêtrznych œcianach korytarza znajdowa³y siê nisze amunicyjne,
³¹cznie 4 wnêki zamykane dwuskrzyd³owymi metalowymi drzwiami,
podzielone wewn¹trz pionow¹ przegrod¹ na dwie czêœci. W jednej znaj-
dowa³o siê 12 a w drugiej 9 scalonych naboi do armaty, przechowywanych
w pozycji poziomej w drewnianych prowadnicach. Podrêczny zapas
amunicji wynosi³ 84 naboje (pociski od³amkowe i burz¹ce). Dwie od-
dzielne wnêki, równie¿ zamykane metalowymi drzwiami, przeznaczono
dla 4 butli ze sprê¿onym powietrzem, niezbêdnym do przedmuchu lufy
i napêdu mechanizmu ³adowania. Sprê¿one powietrze by³o doprowa-
dzone za pomoc¹ miedzianych rurek, kana³em do podstawy armaty.

W œcianach wewnêtrznych umieszczono dwa otwory do podawania
amunicji na platformê dzia³obitni i dwa otwory wejœciowe dla za³ogi,
zamykane metalowymi drzwiami. Do ka¿dego stanowiska dochodzi³y dwa
korytarze komunikacyjne (dobiegowe) o konstrukcji cienkoœciennej. Umo¿-
liwia³y one równie¿ dostarczenie amunicji z magazynów dobudowanych
do korytarza. Ka¿de stanowisko posiada³o 2 magazyny o wymiarach
4 x 1,6 metra. Znajdowa³y siê w nim 2 metalowe stojaki na 78 naboi ka¿dy,
³¹cznie na 156 sztuk. Nisze i magazyn mieœci³y ³¹cznie 240 naboi, jednostkê
ognia dla jednej armaty (160 z pociskiem od³amkowym i 80 z pociskiem
burz¹cym). Naboje z pociskiem oœwietlaj¹cym (10 sztuk) przechowywa-
no zapewne w skrzyniach. Za³oga wchodzi³a do wnêtrza przez 5 klatek
wejœciowych, wyprowadzonych w stronê zapola. Skrajne korytarze
posiada³y dobudowane niewielkie pomieszczenia wykonane z ceg³y, ale
obecnie trudno powiedzieæ, czy pe³ni³y one funkcje wartowni, czy mo¿e
sk³adowano tam dodatkowe butle ze sprê¿onym powietrzem? Wszystkie
stanowiska, korytarze i wejœcia, by³y obsypane ziemi¹ na kszta³t p³askich
pagórków, upodabniaj¹c ca³oœæ do okolicznych wydm, a widoczne frag-
menty betonowych powierzchni i maski armat pokryto farbami w kolo-
rach maskuj¹cych. Kamufla¿ uzupe³nia³y parasole przymocowane na
stropie maski armat, wykonane z rur stalowych obci¹gniêtych siatk¹ ma-
skuj¹c¹. Podobnie, za pomoc¹ siatki rozpiêtej na metalowych pa³¹kach,
zamaskowano wejœcia.

Stanowiska ogniowe 27 BAS

Charakterystyka armaty B-34-U

Armaty ustawione na stanowiskach 27 BAS to dzia³a o przezna-
czeniu uniwersalnym. Ich konstrukcja (oznaczona jako morska armata
przeciwlotnicza) zosta³a opracowana jeszcze przed II wojn¹ œwiatow¹
w fabryce "Bolszewik" w Leningradzie. Rozwój i usuwanie niedostatków
konstrukcji trwa³ a¿ do 1941 r. Potem, ze wzglêdu na blokadê Leningradu,
prace zosta³y przerwane. Produkcja seryjna armat rozpoczê³a siê w 1946
roku. W porównaniu z wersj¹ wczeœniejsz¹, wprowadzono sprê¿ynowy
napêd automatyki zamka, ulepszono mechanizmy dosy³ania amuni-
cji i spustu (st¹d litera U w oznaczeniu). Kolejne wersje armaty zosta³y
dostosowane do wspó³pracy ze zdalnymi systemami kierowania ogniem.
Armata by³a szeroko u¿ywana jako uzbrojenie przeciwlotnicze kr¹¿ow-
ników typu "Kirow" i podstawowe uzbrojenie mniejszych okrêtów oraz
w artylerii nadbrze¿nej. W Polsce, oprócz zastosowania w artylerii nad-
brze¿nej, stanowi³y one g³ówne uzbrojenie zmodernizowanego po wojnie
niszczyciela ORP "Burza".

Lufê armaty wzmocniono mniej wiêcej do po³owy d³ugoœci p³asz-
czem stalowym. Posiada³a ona zamek pó³automatyczny, klinowy, o ruchu
poziomym. Armatê wyposa¿ono w dosy³acz amunicji o napêdzie pneu-
matycznym i (awaryjnie) rêcznym. Obs³uga liczy³a 12 ludzi, z tego 9
bezpoœrednio na platformie i 3 amunicyjnych.

Podstawowe dane taktyczno-techniczne armaty:
Kaliber - 100 mm
D³ugoœæ lufy - 56 kalibrów
Skok gwintu sta³y 30 kalibrów, 40 bruzd o szerokoœci 5,3 mm i g³êbokoœci 1,5 mm
K¹t podniesienia lufy 5,5 do + 85,5
K¹t ostrza³u w poziomie  352
Szybkostrzelnoœæ 15 (praktycznie 10 12) wystrza³ów na minutê
Zasiêg do 22 km
Waga czêœci obrotowej  12500 kg
Waga lufy z zamkiem  2406 kg
Waga maski  2300 kg (gruboœæ 8 mm)
Amunicja:
Naboje scalone o wadze 28 kg, d³ugoœæ 1116  1163 mm
£adunek miotaj¹cy  4,8 kg prochu, ³uska o d³ugoœci 695 mm, waga 8,9 kg
Pociski:
- przeciwlotniczy ZS 56 (15,5 kg, materia³ wybuchowy 1,23 kg)
- przeciwlotniczy ZS 56R (15,9 kg, materia³ wybuchowy 0,79 kg,
z  radiozapalnikiem)
-  burz¹cy F 56 (15,8 kg, materia³ wybuchowy 1,25 kg )
- nurkuj¹cy (15 kg, materia³ wybuchowy 2,85 kg, zapalnik denny)
- oœwietlaj¹cy, bez spadochronu (16 kg),
- przeciwradiolokacyjny (zawiera³ dipole - paski folii zak³ócaj¹ce
pracê stacji radiolokacyjnych).
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W dniach od 3 do 5 czerwca br. przebywa³ w naszym mieœcie Rzecznik
Praw Obywatelskich, p. prof. Andrzej Zoll. Towarzyszyli mu: p. Kry-
styna Milart - Szostak - dyrektor zespo³u ds. samorz¹du terytorialnego
oraz p. Bronis³aw Zoñ - dyrektor zespo³u ds. ¿o³nierzy i funkcjonariuszy
s³u¿b publicznych w biurze RPO. Najbardziej intensywnym, a wydaje mi
siê, ¿e i pe³nym wra¿eñ dla naszych goœci, by³ 4 czerwca. Od godziny
800 do 2100, nawet podczas przerw na posi³ki, wspólnie z burmistrzem
i jego zastêpc¹, przedstawiliœmy chyba wszystkie g³ówne problemy nur-
tuj¹ce mieszkañców Helu. Odwiedziliœmy ostatnio zrealizowane inwe-
stycje miejskie, zapoznaj¹c Profesora i pracowników biura z trudnoœciami
w pozyskiwaniu przez gminê gruntów pod oczyszczalniê œcieków oraz
ujêcie i stacjê uzdatniania wody. Przedstawiliœmy problem braku decyzji
Ministra Obrony Narodowej w sprawie terenów i obiektów po rozformo-
wanych w naszym mieœcie jednostkach wojskowych. Jako pozytywny
przyk³ad  dzia³añ wymieniliœmy oddanie terenu po by³ej Placówce Stra¿y
Granicznej, nie ukrywaj¹c przy tym zaistnia³ego konfliktu zwi¹zanego
z wy³¹czeniem ze sprzeda¿y przejêtych budynków przy ul. Leœnej 14 i 16.
Tematem rozmów by³y tak¿e: niepokój o dalsze losy 115 Szpitala Woj-
skowego z Przychodni¹ - SPZOZ, wy³¹czenie z prywatyzacji mieszkañ
zarz¹dzanych przez WAM, obawy o wejœcie w ¿ycie restrykcyjnej ustawy
ograniczaj¹cej wykonywanie praw w³asnoœci w Helu.

WIZYTA RZECZNIKA PRAW
OBYWATELSKICH W HELU

Rozmowy na Sandrze z przedstawicielami rybaków

Na spotkaniu w sali posiedzeñ Rady Miasta

O sprawach morskiego portu rybackiego oraz rybo³ówstwa i prze-
twórstwa rozmawiali z RPO najbardziej zainteresowani - armatorzy,
rybacy, przedsiêbiorcy, w miejscu wydaje siê najw³aœciwszym - w czasie
rejsu „Sandr¹” wokó³ helskiego cypla. Nasi goœci odwiedzili Stacjê Morsk¹
i fokarium, Muzeum Rybo³ówstwa, siedzibê Zrzeszenia Kaszubsko
- Pomorskiego, byli tak¿e na latarni morskiej, sk¹d obejrzeli nie tylko
piêkn¹ panoramê Zatoki Gdañskiej i Puckiej, ale i pogorzelisko. Na zakoñ-
czenie Pan Profesor wpisa³ siê do miejskiej kroniki:

"Wiele mog³em siê nauczyæ w czasie wizyty w Helu. Gratulujê W³adzom
Gminy wielu sukcesów, gratulujê wspania³ych obywateli, dla których
dobro wspólne jest celem dzia³ania. ¯yczê przezwyciê¿enia licznych
trudnoœci i rozwi¹zania zawi³ych problemów. Przede wszystkim dziêkujê
za goœcinê i bardzo serdeczne przyjêcie."

Wszystkim, którzy pomagali nam w organizacji i sprawnym przebiegu
pobytu Rzecznika Praw Obywatelskich, serdecznie dziêkujemy.

Tadeusz  KLAJNERT

PS. Nasza propozycja, aby w ostatnim dniu pobytu Rzecznik Praw Obywa-
telskich i towarzysz¹ce mu osoby przyjmowali mieszkañców w sprawach in-
dywidualnych, nie zosta³a zaakceptowana. W tym celu planowany jest przy-
jazd do województwa pomorskiego blisko 30 - osobowej grupy pracowników
Biura RPO.

Pewnego pi¹tku po raz pierwszy zwróci³em siê do Pañstwa z ofert¹
dostêpu do Internetu. By³a to dla mnie kwestia oczywista, ¿e mieszkañcy
Helu chc¹ mieæ dostêp do "niezapchanego" ³¹cza, lecz okaza³o siê,
¿e rzeczywistoœæ ró¿ni siê od marzeñ.... Dostêp do Internetu mia³ byæ
rozprowadzany do kilku skupisk abonenckich (np. bloków lub osiedli jak
"osiedle rybackie") po³¹czonych z centrum drog¹ radiow¹ lub kablow¹
(w zale¿noœci od lokalizacji). Koszt takiego przedsiêwziêcia mia³ byæ niedu-
¿y, bo sprzêt nadawczy wraz z koncentratorem wyniós³by oko³o 1000 z³,
co w przeliczeniu na kilkunastu u¿ytkowników jest œmiesznym kosztem,
nawet je¿eli doliczy siê do tego koszt kabla (150 metrów za oko³o 120 z³)
i karty sieciowej (oko³o 35 z³). Mia³em dostarczyæ sprzêt i okablowanie
po cenie hurtowej, bez prowizji... Jeszcze tylko wpisowe - 300 z³. Prze-
liczmy: oko³o 35 osób x 300 z³, co daje 10500 z³... Akurat na sprzêt do
"Centrum", instalacje 2Mbit ³¹cza i 3 kamery internetowe, hmm... mo¿e
jeszcze wystarczy na paliwo... Tak... To bêdzie piêkne... £¹cze 2Mbit i 40
u¿ytkowników, zamiast 70 których "wpychaj¹" inni operatorzy. W trak-
cie zbierania og³oszeñ okaza³o siê, ¿e dla wielu osób moja podstawowa
oferta: 60 z³ za max 64Kbps i 100 z³ za max 128Kbps to za du¿o (???).
Nasunê³a siê myœl: "Dziwny jest ten œwiat". Pomyœla³em wtedy:  "Nie
poddam siê, za³o¿ê prêdzej czy póŸniej w Helu sieæ z dostêpem do Inter-
netu oraz internetowy serwis turystyczny z prawdziwego zdarzenia!!!".

W miêdzyczasie s³ysza³em o p³yn¹cych znik¹d "dziwnych" za³o¿eniach
sieci z ³¹czem o niewyobra¿alnej przepustowoœci za "darmo". Nie dajmy
siê omamiæ... Koszt comiesiêcznego abonamentu za ³¹cze 2Mbit to suma
z przedzia³u 2000-3000 z³, a jaka bêdzie przy np. 10Mbit??? Kto za to
zap³aci??? Jestem helaninem, uwielbiam to miasto i chcê zrobiæ dla niego
coœ po¿ytecznego. Moja oferta jest uczciwa i realna, a je¿eli bêdzie takie
zapotrzebowanie, to w przysz³oœci wyjœcie do Internetu mo¿e mieæ
i 20Mbit, lecz w¹tpiê, czy potrzeby przekrocz¹ 4Mbit. Apelujê do Pañ-
stwa jeszcze raz o rozwa¿enie mojej oferty i proszê w razie pozytywnego
namys³u o kontakt. Nie ma czasu, instalacjê trzeba zak³adaæ ju¿ teraz,
niezale¿nie od iloœci chêtnych, wierzê ¿e wybior¹ Pañstwo uczciwoœæ,
a nie obietnice bez pokrycia.

Mariusz Siwek
Kontakt:
tel. 6-750-656
tel. kom. 609-809-001
email: lordh@wp.pl
GG: 1504250
Proszê o wp³acanie wpisowego w "Sklepie Odzie¿owym Anna"
w Helu przy ul. Kaszubskiej 2.

Czy  Helanie  nie  chc¹  Internetu???
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28-30 czerwiec - Obchody Œwiêta Patrona Helu i Rybaków oraz
rocznicowe obchody przywrócenia praw miejskich (40-lecie)

28 czerwca - uroczysta sesja Rady Miasta, na której nadane zostan¹
tytu³y "Zas³u¿onego dla Miasta Helu" oraz medale pami¹tkowe 40-lecia
przywrócenia praw miejskich

29 czerwca  - koncert dla miasta z okazji 40-lecia przywrócenia
praw miejskich Helu (namiot na terenie portu). Artyœci: Krzysztof Jerzy
Krawczyk, For Sale, Renata D¹bkowska, Ewa Skrzypek z zespo³em,
prowadzenie Andrzej Krucz - TV Polsat.

Koncerty na scenie Bulwaru Nadmorskiego:

03.07. - Lover Boys
10.07. - Talizman
17.07. - Qeen Cover
24.07. - Stary Szmugler - szanty
31.07. - ¯uki
05.08. - Lover Boys
11.08. - Talizman
14.08. - Qeen Cover
20.08. - Stary Szmugler - szanty
27.08. - ¯uki

Program "Lata w Helu" przygotowany
przez Miêdzynarodowe Targi Gdañskie S.A.

G³ówne przedsiêwziêcia imprezy:

- Jarmark Bursztynu  na Bulwarze Nadmorskim w okresie
28.06.-31.08. (oko³o 10 stoisk z wyrobami z bursztynu).

- Gra w "fokê" - miejsce: scena na Bulwarze Nadmorskim oraz po-
dium w Porcie (nowe miejsce, promowane przez MTG, obok stoiska
sponsorów) - codziennie w dniach 28.06-31.08. w godz. 1200-2000.

Gra w "fokê" oparta jest o ideê zbli¿ania ludzi do siebie pod patrona-
tem sponsorów. Polega na dobieraniu siê w grupy przez nie znaj¹cych siê
turystów, zgodnie z kryteriami okreœlonymi przez organizatora. Zabawa
sk³ada siê z zadañ, zwyciêzc¹ jest grupa osób, a rozstrzygniêcie pojedyn-
czej rozgrywki zajmuje nie wiêcej ni¿ godzinê. Ka¿da rozgrywka prowa-
dzona jest z podium usytuowanego w porcie. Gra w "fokê" jest rozwiniê-
ciem scenariusza "Agadory" - konkursu, który w 1993 r. zosta³ rozegrany
na Molo w Sopocie pod patronatem Radia Gdañsk

- Konkurs "Bursztynowy Skarb" - miejsce: scena na Bulwarze Nad-
morskim oraz podium w porcie, w godzinach 1600 - 1900 (data rozpoczêcia
nieustalona) codziennie do 31.08.2003 r.

Ide¹ konkursu jest sk³onienie turystów, koncentruj¹cych siê popo³u-
dniami w okolicy Bulwaru Nadmorskiego, do "spenetrowania miasta"
(restauracji, sklepów, punktów us³ugowych). Ze sceny na Bulwarze oraz
z podium w porcie podawane bêd¹ co oko³o pó³ godziny informacje, które
naprowadz¹ turystê na miejsce, w którym ukryte s¹ nagrody dnia - bi¿ute-
ria bursztynowa. Informacje s¹ tak redagowane, ¿e dziêki indywidualne-
mu wysi³kowi i przemyœlnoœci mo¿na odnaleŸæ "bursztynowy skarb" ju¿
po upublicznieniu jednej czy dwóch takich informacji, ale szanse jego
znalezienia bêd¹ ros³y w miarê podawania kolejnych.

Od 28.06. - 30.08. pod namiotem o powierzchni 1100 m2, na terenie

portu rybackiego, przez ca³y tydzieñ prowadzone bêd¹ przes³uchania
muzyczne, granie na ¿ywo, muzyka mechaniczna, kabaretony, rewia,

pokazy.  Wystêpowaæ bêd¹ m.in.: Norbi, Renata D¹bkowska, Grupa Zero,

Country Road, For Sale, Kompania, SMS, Duet O.K., Kabaret PAKA,
Maciej Pol - iluzjonista, Rewia Rosyjska Dekameron Show, Rewia Polska

Barcik Show, Los Amigos (Meksyk) i inni.

Pikniki sportowe z udzia³em m.in. pi³karzy
klubów I ligowych

ALB TICO SOCCER BEACH 2003

(Pla¿a Ba³tycka)

Podczas ca³ego cyklu nagrod¹ dla zwyciêzców bêdzie mecz fina³owy

z zawodnikami klubów pierwszoligowych, m.in. Legia Warszawa, Górnik

Zabrze, Wis³a P³ock oraz z dru¿ynami artystów, by³ych pi³karzy itp.
Mecze odbywaæ siê bêd¹ w soboty. Eliminacje w godz. 1000-1400, Fina³

1500-1600

28.06., 05, 12 i 19.07. (I Liga)

26.07., 02, 09, 16, 23.08. (Artyœci lub Pi³karska Kadra Gwiazd)

30.08.2003 Turniej o Puchar Burmistrza Helu z udzia³em reprezen-
tacji: TV, W³adz Miasta, Sponsora, ALB Service, Artystów i innych

mediów (Prasa, Radio).
Propozycje artystów: Kabaret PAKA, Golden Life, Oddzia³ Zamkniêty,

Harlem, Rezerwat, ¯uki, Dekameron, Show (rewia rosyjska), itp.

Program imprez kulturalno
- rozrywkowych Hel - Lato 2003

Plan imprez sportowych:

Hala widowiskowo - sportowa przy ul. Wiejskiej tel. (058) 675 13 21

- turnieje: tenisa sto³owego, pi³ki no¿nej halowej, tenisa ziemnego, bad-

mintona, ponadto otwarty turniej pi³ki siatkowej pla¿owej.

28.06. - Turniej Oldboi w pi³ce No¿nej Halowej

29.06. - II Mistrzostwa Helu w Tenisie Sto³owym

13-20.07. - Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego

19.07. - Bieg Prze³ajowy "Grand Prix 2003 w Helu"

02.08. - Otwarty Turniej Pi³ki Pla¿owej Siatkowej

04-10.08. - Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego

09.-16.08. - Otwarty Turniej Pi³ki No¿nej Halowej

Ponadto, w Helu przez ca³e lato  mo¿na p³ywaæ kutrem wyciecz-
kowym, uczestniczyæ w kursach nurkowania, odbyæ wycieczkê
wodolotem lub statkiem do Gdañska, Sopotu lub Gdyni, uczest-
niczyæ w zabawach - imprezach na scenach plenerowych oraz
pla¿ach, korzystaæ z us³ug przewodnika, zapoznaæ siê z kultur¹
kaszubsk¹, przygl¹daæ siê karmieniu fok w basenach fokarium, roz-
koszowaæ siê kuchni¹ kaszubsk¹ i daniami z ryb, zwiedzaæ Muzeum
Rybo³ówstwa, latarniê morsk¹, plenerow¹ ekspozycjê broni
morskiej, liczne zabytki militarne.

Opracowano na podstawie materia³ów przekazanych przez
Urz¹d Miasta Helu. Program mo¿e ulec zmianom.

Szczegó³owe informacje na plakatach i tablicach og³oszeñ.

W.W.
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Przypadkiem wpad³a mi w rêce ksi¹¿ka
z mojej prywatnej biblioteki, któr¹ zaczytywa-
³am siê æwieræ wieku temu. Utonê³a potem
w kurzu i zapomnieniu, a¿ do dzisiaj. Zdmuchnê-
³am patynê czasu z jej brzegów, kichnê³am
i - zaczê³am czytaæ na nowo. To "Nowy trans-
port pos¹gów", almanach wierszy m³odych
poetów gdañskich. By³ych m³odych, by³ych
gniewnych, by³ych zbuntowanych, by³ych po-
etów, bo o wiêkszoœci z nich œwiat, czyli œrodo-
wisko literackie, dawno ju¿ zapomnia³. Pewnie
spaceruj¹ z wnukami, mo¿e zarz¹dzaj¹ w³asny-
mi firmami, a mo¿e ucz¹ polskiego w szkole
i usi³uj¹ jakoœ zwi¹zaæ koniec z koñcem...

Trudno mieæ za z³e poetom, ¿e przestali byæ
poetami, ale gdy siê ma piêtnaœcie lat, poeci
s¹ wtedy bogami. Modli³am siê do ich pos¹gów,
do ich poezji -, wiêc mam teraz ¿al i czujê siê
oszukana. Mia³o byæ zawsze bezkompromiso-
wo, samowystarczalnie, samotnie, buntowniczo,
anarchistycznie, indywidualnie, romantycznie,
mistycznie - a co z tego zosta³o? Poezja mia³a
byæ bibli¹ i wiar¹. Czy ¿ycie musi byæ zdrad¹?

By³o kilkudziesiêciu gdañskich m³odych
gniewnych, którzy w latach 1972-76 stanowili
siln¹ grupê poetyck¹, która mia³a swoje wydaw-
nictwo, swoich krytyków, swoje œrodowisko.
Byli najliczniejsi i najciekawsi w skali ogólno-
polskiej. Byli wyj¹tkowi, niemal mityczni, choæ

g³ównie sami tworzyli swoj¹ mitologiê. Gdañ-
ska cyganeria lat siedemdziesi¹tych wypowie-
dzia³a wojnê literaturze regionalnej i maryni-
stycznej, tzw. literaturze oficjalnej, wypowie-
dzia³a wojnê profesjonalnym wydawnictwom,
nazwa³a siê "Gdañsk¹ Fal¹ poetyck¹" i sama
decydowa³a o wszelkich hierarchiach wewn¹trz
swego œrodowiska. W centrum œrodowiska
byli ci, którzy mieli na swoim koncie najwiêcej
publikacji, najwiêcej wygranych konkursów
poetyckich i literackich, najwiêcej wieczorków
autorskich, najwiêcej kontaktów towarzyskich.
To œrodowisko decydowa³o autorytatywnie,
kto jest grafomanem, a kto nie, i komu jakie
miejsce nale¿y siê w hierarchii grupy. Jak mi siê
to podoba³o!

Ze zdziwieniem i przera¿eniem odkrywam
dzisiaj, ¿e te wiersze, które by³y mi wtedy
katechizmem, dziœ s¹ œmiesznie infantylne,
œmiesznie ekspresyjne, po prostu - szczeniêce.
To np. fragment "Betlejem":

frasobliwy chrystus
po œwiecie siê wa³êsa³
nie znalaz³ swego szczêœcia
¿ebrze
wódk¹ leczy rany
pluje na œwiat zafa³szowany
¿ywych cmentarz

O  ZDRADZIE  RAZ JESZCZE...
Albo fragment wiersza "Kasandra"

Mia³am sen
Zgas³o s³oñce
Rozst¹pi³a siê ziemia
Niebo spopieli³ wszechmog¹cy ogieñ
Umar³a woda i powietrze
Nikt nie ocala³

Gdañscy poeci pope³niali wiersze przesyco-
ne emocjami tak bardzo, ¿e nie by³o ju¿ miejsca
na intelektualn¹ refleksjê. Zabrak³o te¿ miejsca
dla samej sztuki s³owa, a mo¿e by³a to celowa
poetyka ubóstwa œrodków wyrazu? Nie o tym
jednak chcia³am mówiæ. Nie o mojej prywatnej
ksi¹¿ce i prywatnej historii. Chcia³am mówiæ
o wiernoœci - przede wszystkim samemu sobie.
To znaczy o tym, ¿e nie zawsze czas przesz³y
i teraŸniejszy musi byæ osobn¹ kategori¹ na-
znaczon¹ zdrad¹. Jeœli jest siê poet¹ i jest siê
nim do koñca, to czas przestaje siê dzieliæ na
przesz³y, przysz³y i teraŸniejszy. Nie daje siê
zamkn¹æ w ¿adne kategorie i jest odporny
na wszelkie zdrady. I dlatego warto modliæ
siê do poezji, choæ czasem mo¿na siê pomyliæ
i pokochaæ fa³szywych bogów.

Iwona Rusajczyk

Letni Festiwal w Helu prezentuje i promuje wydarzenie artystyczne,

jakim s¹ koncerty polskiej kadry profesorskiej Akademii

Muzycznych oraz ich wychowanków.

Wiele miejsc na œwiecie zyska³o rangê dziêki wydarzeniom arty-

stycznym. Miasto Hel ma dwa fantastyczne miejsca, gdzie mo¿na

organizowaæ koncerty festiwalowe: Koœció³ Bo¿ego Cia³a i Muzeum

Rybo³ówstwa CMM.

W Koœciele Bo¿ego Cia³a znajduje siê znakomity instrument

- organy - cudowny zabytek, który jest tutejsz¹ pere³k¹. Koœció³

i Muzeum to dwa rewelacyjne akustycznie i architektonicznie miej-

sca. Taka w³aœnie oprawa powoduje piêkn¹ kompilacjê pomiêdzy

promocj¹ miasta Helu, a koncertami polskich artystów. Klasyczna

muzyka koœcielna i œwiecka porusza wra¿liwoœæ s³uchaczy.

III Letni Festiwal
Muzyki Kameralnej w Helu

pod honorowym patronatem:
J.E. Arcybiskupa Metropolity Gdañskiego Tadeusza Goc³owskiego
oraz W.Sz. P. Prezydentowej Jolanty Kwaœniewskiej.
Dyrektor artystyczny: Dariusz Paradowski
Organizator: Urz¹d Miasta Helu

Koncerty w Koœciele p.w. Bo¿ego Cia³a odbywaæ siê bêd¹

w niedziele o godz. 1730, w dniach: 13, 20 i 27.07. oraz  03, 10, 17

i 24.08.2003 r. - wstêp wolny.

Koncerty w Muzeum Rybo³ówstwa CMM odbywaæ siê bêd¹

w czwartki o godz. 1900, w dniach: 17, 24 i 31.07 oraz 07, 14
i 21.08.2003 r. - wstêp za okazaniem zaproszenia.

Na koncertach us³yszymy najlepszych profesorów Akademii

Muzycznych w Polsce, wybitnych m³odych polskich artystów,

laureatów konkursów, stypendiów oraz solistów scen krajowych

i zagranicznych.

Szczegó³owy program koncertów na plakatach i tablicach

og³oszeñ. Przedstawimy go równie¿ na ³amach "Helskiej Blizy".
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11 czerwca
Do Przyjació³ Helu
w/m.
Jak Szanownym Przyjacio³om nie wstyd

dopuœciæ do tego, ¿e z jednej z helskich pla¿,
tej najmniejszej, zwanej niegdyœ dzikusk¹,
zrobiono wysypisko, g³ównie gruzu?

Argument sprawców, ¿e tak najlepiej chroni
siê brzeg, nie przekona nikogo rozs¹dnego.
Wystarczy œledziæ sytuacjê na koñcu cypla,
gdzie od ubieg³ego roku wyraŸnie mo¿na
zaobserwowaæ odtwarzanie siê  rewy, aby zdaæ

sobie sprawê, ¿e mimo braku
jakichkolwiek dzia³añ wspomagaj¹-
cych, przycyplowy rejon brzegu
od strony zatoki odbudowuje siê.
To jest pewnie odtworzy³by siê, gdy-
by nie zwa³y gruzu sypane do wody
na wieczn¹ hañbê tak œmieciarzy,
jak i tych, którzy patrz¹ i milcz¹.

Ochrona brzegu? Tylko „rozum-
ny inaczej” da siê na to nabraæ.
Jasne, ¿e wywóz masy œmieci po re-
moncie portu to koszty, oszczêdnoœæ
to zysk sprawcy.

Ale relatywnie nêdzne oszczêdnoœci maj¹
usprawiedliwiæ bezpowrotne zniszczenie
unikalnego miejsca? Mamona a¿ tak oœlepia?
Trzeba mieæ wysypisko za p³otem, aby to
dostrzec?

Szanowny Czytelniku HB, szczerze wspó³-
czujemy estetycznych i finansowych strat, bo
to z Twoich podatków na si³ê uszczêœliwia siê
przyrodê i ponoæ Ciebie. Twoja wiara w moc
stowarzyszenia pozarz¹dowego jako si³y spraw-
czej i wszechw³adnej jest jednak przesadna. Prze-
cie¿ wiosn¹ 2002 roku w podobnej sprawie pi-
saliœmy w HB (nr 8/128). Artyku³ pt. "Prawo
morza do brzegu" wyjaœnia³ sporo. Efekt? Jak
na lekcji, gdy to edukacja polega na rzucaniu
grochem o œcianê. Ma³o jest ludzi, którzy jeœli
nie w szkole, to w ¿yciu nauczyli siê ws³uchi-
waæ w argumenty wiedz¹cych co nieco wiêcej.
Nasze Stowarzyszenie nie powinno byæ jedy-
nym adresatem Twoich oczekiwañ.

Dla porz¹dku dyskusji o kompetencjach
i powinnoœciach cia³ spo³ecznych przypomina-
my, ¿e w systemach  demokratycznych, któ-
rym wspó³czesne spo³eczeñstwa ho³duj¹, tak¿e
codzienna w³adza wykonawcza nale¿y do tych
obywateli, których inni wybrali spoœród siebie.
Oni to, maj¹c za sob¹ arytmetyczn¹ wiêkszoœæ,
mog¹ w jej imieniu robiæ wszystko, co jest zgod-
ne z przepisami. Nie oznacza to wszak¿e, ¿e
jest to to¿same z wykonywaniem rzeczy po¿y-
tecznych i po¿¹danych. Wystarczy "œwiête"
przekonanie o s³usznoœci podejmowanych de-
cyzji jednej grupy, zmiksowane z finansowym
interesem przysz³ych beneficjentów, a mo¿emy
siê spodziewaæ najbardziej obiektywnie niera-
cjonalnych decyzji. Co jest naturaln¹ cech¹ (prze-
praszam za eufemizm) "raczkuj¹cych" demokra-
tów.

 Taki smak ma umacnianie helskiego brzegu.
Wykonawcy wielu podobnych robót, za zgoda
urzêdów i samorz¹dów, strasz¹c je apokalips¹
sztormowego unicestwienia, czyni¹ z linii sty-
ku wody z l¹dem ekologicznie martwe, bo nie-
naturalne œrodowisko. Podejmuj¹c roboty wy-
konuj¹ je wbrew opinii wielu przyrodników
i nie dokonuj¹ zawczasu oceny wp³ywu in¿y-
nierskich zamierzeñ na przyrodê.

Sprawy te nie tak dawno stawa³y na porz¹d-
ku obrad m.in. Wojewódzkiej Komisji Ochrony
Przyrody - cia³a doradczego Wojewody Pomor-
skiego. In¿ynierowie i zarz¹dzaj¹cy brzegiem
zadeklarowali poprawê i chêæ wszechstronnych
konsultacji ze specjalistami od spraw ekologii.
Jak zwykle zakoñczy³o siê to na deklaracjach.

Ich faktyczne rozpoczêcie z pewnoœci¹ utrud-
ni³oby ³atwy przep³yw gigantycznych pieniê-
dzy z bud¿etu pañstwa na nikomu niepotrzeb-
ne, za to dobrze p³atne prace hydrotechniczne.
Wiêkszoœæ w ogóle by nie zosta³a podjêta.

 Tymczasem, do dziœ panuje cisza na temat
zbêdnego nawo¿enia g³azów wzd³u¿ paru
kilometrów brzegu Zatoki Puckiej niedaleko
KuŸnicy i Cha³up. To te same odcinki, które nie
tak dawno by³y umocnione opask¹ betonow¹
i narzutem z granitowego t³ucznia. Zaczê³a go
nawet wtórnie porastaæ l¹dowa roœlinnoœæ, co
jednoznacznie zaœwiadcza³o o braku niebezpie-
czeñstwa ze strony morza. £atwa "kasa" i tzw.
"plan" przys³oni³y jednak wzrok i dezaktywo-
wa³y umys³. Dorzucono zatem "skandynaw-
skich" g³azów na kaszubski brzeg, tworz¹c ide-
alne kryjówki dla rozrodu babki byczej, gatunku
obcego i szkodliwego dla naszego ekosystemu.

Brak miejsca nie pozwala rozwin¹æ te¿ innej
bulwersuj¹cej sprawy - bezprawnych dzia³añ
w³aœcicieli nadzatokowych kampingów, którzy
spychaczami na wiosnê zniszczyli brzegowe

COS¥  ICH  POKONAMY!
trzcinowiska Zatoki Puckiej i na si³ê staraj¹ siê
stworzyæ pla¿e w miejscach, gdzie natura nie
zrobi³a tego przez ponad 2500 lat.

A tak niedawno (HB nr 1/145) pisaliœmy
o rozpoczêciu europejskiego programu badaw-
czego "COSA". Przypomnijmy - jego zada-
niem jest badanie przyrodniczej przydatnoœci
naszych wybrze¿y, w celu lepszego zarz¹dzania
stref¹ piaszczystych pla¿. Mo¿na siê uœmiaæ
z faktu, ¿e jakiœ "naiwny" podatnik z Unii
Europejskiej p³aci, aby taki fragment przyrody
badaæ, racjonalnie wykorzystywaæ i ewentual-
nie chroniæ, a nasz dop³aca do ...  brzegu tego
niszczenia.

 Nied³ugo, aby turystów nam nie zabrak³o,
przyjdzie nam renaturalizowaæ zniszczone
pla¿e. Przetargi na te prace wygraj¹ zapewne
te same firmy, które teraz je unicestwiaj¹.

Morze ¿ywi i bogaci - niestety coraz mniej
tych, którym to has³o by³o dedykowane.

Liszaj w helskim krajobrazie

Ukamienowany brzeg Zatoki Puckiej.  (foto KES)

Przejrzyjcie na oczy, helanie!!!

Tadeusz Broniecki
na wysypisku œmieci

KES

 Przyjaciel Helu
(te¿)
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Brzona - tak nazywaj¹ rodzimi, kaszubscy
rybacy siejê, któr¹ ³owili g³ównie w Zatoce
Puckiej w okresie póŸnej jesieni i w pocz¹tkach
zimy. Tak¿e dziœ, dziêki zarybieniom, sieja tra-
fia im w sieci.

Brzana nie brzona

Brzana to ryba inna. ¯yje w rzekach, a w³a-
œciwie w ich wy¿szych partiach, ale nieco ni-
¿ej ni¿ pstr¹gi. W morzu nie wystêpuje. Ostat-
ni jej okaz widzia³ w Helu profesor Kazimierz
Demel 21 lutego 1935 roku. Sam zapewne jej nie
z³owi³, ale prawdopodobnie dostarczy³ mu j¹
jakiœ rybak, zadziwiony niezwyk³ym po³owem.
Parê lat temu u ujœcia Wis³y dostrzeg³ ten
gatunek w rêkach rybaka tak¿e dr Szy-
mon Bzoma - ornitolog z Uniwersytetu
Gdañskiego.

Ostatnio - 20 maja 2003 w Helu - z podob-
n¹ zdobycz¹ z netów ³ódki JAS 33, chodzi³ po
helskim porcie ktoœ, pytaj¹c napotkanych

Sieja czyli brzona (foto KES) Oskrobana i wypatroszona brzana z Zatoki
Puckiej  (Hel, 20 maj 2003 r - foto. R.Witsztok)

kolegów i znajomych - co to jest za ryba?
Nikt ponoæ wi¹¿¹cej odpowiedzi w³aœcicielo-
wi owego trofeum nie udzieli³.

Jednak dotar³y do nas zdjêcia  tej tajemniczej
ryby. Niestety, przygotowanej ju¿ do sma¿e-
nia. Ich jakoœæ utrudnia³a stuprocentow¹ iden-
tyfikacjê. Z du¿ym prawdopodobieñstwem
pozwalamy sobie stwierdziæ, ¿e w maju
zjedzono w Helu prawdziw¹ brzanê.

Szkoda. Tak rzadki okaz móg³ byæ ozdob¹
w naszej kolekcji. Przez wiele lat móg³by byæ
ogl¹dany przez zainteresowanych faun¹
Zatoki Puckiej: studentów, naukowców i goœci.

Prawdziwe brzany w akwarium (foto KES)

Prosimy zatem rybaków: z³owiliœcie
coœ dziwnego, to podzielcie siê t¹
wiadomoœci¹ z nami. Telefon Stacji
Morskiej jest czynny 24 h na dobê.

Numer: 0 601 88 99 40
lub (+58) 675 08 36.

Z góry dziêkujemy.

 Krzysztof Skóra
Stacja Morska UG w Helu

Odby³ siê Pierwszy Festiwal Nauki uczelni Trójmiasta. 31 maja przy-
rodnicy udostêpnili swoje stanowiska i ekspozycje szerokiej publicznoœci
w Gdyni na Skwerze Koœciuszki. By³a tam i nasza helska Stacja Morska
UG. Stoisko zatytu³owane "Œwiat Ba³tyckich Morœwinów" by³o licznie
odwiedzane przez  m³odzie¿ i doros³ych. Po raz pierwszy mo¿na by³o
pos³uchaæ podwodnych morœwinowych dŸwiêków. Rozdawano liczne
ulotki i udzielano odpowiedzi na setki pytañ. Na ekranie monitora widaæ
by³o ¿ywe morœwiny, które jeszcze przed wojn¹, w³aœnie w tym miejscu
polskiego wybrze¿a mo¿na by³o ogl¹daæ w naturze.

KES

ŒWIAT MORŒWINÓW
W GDYNI

Uprzejmie informujemy, ¿e w dniu 20 czerwca fokarium
Stacji Morskiej IO UG w Helu bêdzie otwarte od godziny
1430. Tego¿ dnia, bezp³atnie bêdzie mo¿na zwiedziæ salê
podwodnego podgl¹du fok oraz wystawê poœwiêcon¹ ¿yj¹-
cym u polskich wybrze¿y ba³tyckim ssakom.

 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z okazji.

 Krzysztof E.Skóra

Podwodne okna fokarium - atrakcja sezonu 2003.  (foto:eRKa)

SZANOWNI
HELANIE

Stoisko Stacji Morskiej IO UG
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Autor Ciernika, a tak¿e, w imieniu redakcji,
sympatyczny p. Wojtek Waœkowski, raczyli
podzieliæ siê z Czytelnikami "Helskiej Blizy"
sensacyjn¹ informacj¹, ¿e ponoæ "zbiesili siê"
radni i przestali pe³niæ dy¿ury w magistracie,
bo ... nie s¹ spo³ecznikami i nie bêd¹ pracowaæ
za darmo. Wiadomoœæ szokuj¹ca, tyle ¿e nie-
prawdziwa. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym w art. 23 ust. 1 tak
stanowi o powinnoœciach radnych: "Radny obo-
wi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty
samorz¹dowej gminy. Radny utrzymuje sta³¹
wiêŸ z mieszkañcami oraz ich organizacjami,
a w szczególnoœci przyjmuje zg³aszane przez
mieszkañców postulaty i przedstawia je orga-
nom gminy (u nas: radzie miasta i burmistrzowi)
do rozpatrzenia, nie jest jednak zwi¹zany instruk-
cjami wyborców." Pozwolê sobie wiêc zauwa-
¿yæ, ¿e Rada Miasta to nie pogotowie ratunko-
we, komisariat policji, szpital czy te¿ stra¿ po-
¿arna, aby pe³niæ "ostre" dy¿ury w magistracie.
Jako radny dzia³am jawnie, a nie w podziemiu.
Nie je¿d¿ê tak¿e po Helu samochodem z przy-
ciemnionymi szybami, z zawrotn¹ prêdkoœci¹,
¿eby mnie przypadkiem nikt nie zauwa¿y³. Za-
zwyczaj poruszam siê pieszo, chocia¿ ostatnio
czêœciej rowerem (lekarz mi zaleci³ jako rehabili-
tacjê po operacji zerwanego œciêgna). Spotykam

Helska kuku³ka

Czy  naprawdê  radni  "zbiesili  siê"?
siê i rozmawiam z wszystkimi, którzy tego chc¹,
niezale¿nie od miejsca i czasu. Ale moje kontak-
ty z mieszkañcami i organizacjami spo³ecznymi
nie ograniczaj¹ siê tylko do tych przypadko-
wych spotkañ. Od momentu wprowadzenia nie
tyle dy¿urów, ile okreœlenia terminów przyjêæ
wyborców, a¿ do koñca ubieg³ej kadencji, w ka¿-
dy czwartek, od godz. 15.30, jako radny by³em
gotowy do spotkañ i wys³uchania skarg oraz
wniosków zg³aszanych przez mieszkañców
Helu. Spotyka³em siê tak¿e w innych terminach
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. Sto-
sowna informacja o powy¿szym by³a wywie-
szona na parterze budynku Urzêdu Miasta, obok
uchwa³ Rady Miasta. W obecnej kadencji, po
z³o¿eniu œlubowania, sytuacja jest identyczna.
Nie siêgaj¹c daleko w przesz³oœæ, w dniu 21 maja
tego roku spotka³em siê w Urzêdzie Miasta
z dwiema mieszkankami Helu. Ostatnio, w dniu
7 czerwca br., wspólnie z kolegami radnymi,
Markiem Dykt¹ i Januszem Leszczyñskim, spo-
tkaliœmy siê z  grup¹ mieszkañców na Bulwarze
Nadmorskim. Na koniec wspomnê jeszcze o kil-
ku odpowiedziach na pytania na ³amach "Hel-
skiej Blizy". Naprawdê nie wiem, sk¹d autor
Ciernika czerpie swoje informacje, ¿e jako rad-
ny siê "zbiesi³em"? Chcia³bym wiêc jeszcze
raz poinformowaæ mieszkañców Helu, ¿e dzia-

³alnoœæ samorz¹du terytorialnego jest jawna.
Wszyscy mog¹ uczestniczyæ w sesjach i posie-
dzeniach komisji. Wszyscy maj¹ prawo zg³a-
szania radnym, nie tylko ze swojego okrêgu wy-
borczego, postulatów i oczekiwaæ odpowiedzi
na nie. Jak ju¿ wczeœniej pisa³em, nie rozpatru-
jemy jedynie anonimów. A oto planowe termi-
ny roboczych posiedzeñ Rady Miasta do koñca
bie¿¹cego roku: 27 sierpnia, 24 wrzeœnia, 29 paŸ-
dziernika, 26 listopada, 30 grudnia. Zawiado-
mienia ze szczegó³owym porz¹dkiem sesji wy-
wieszane s¹ na tablicach informacyjnych nie
póŸniej ni¿ 7 dni przed terminem posiedzenia.
Ze wszystkimi materia³ami mo¿na zapoznaæ siê
w biurze obs³ugi Rady Miasta (pokój Nr 21 na
II piêtrze). Równie¿ uprzejmie informujê Sza-
nownych Mieszkañców, ¿e przewodnicz¹cy
Rady Miasta Helu przyjmuje w sprawach skarg
i wniosków w ka¿dy czwartek, z wyj¹tkiem dni
œwi¹tecznych, w godzinach 1530 - 1630, w poko-
ju Nr 22 (II piêtro) w Urzêdzie Miasta w Helu.
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ spotkania w ka¿dym
innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu,
telefonicznie, tel. 675 10 46 lub z p. Dari¹
Zió³kowsk¹ w biurze obs³ugi Rady.

Tadeusz  KLAJNERT

Du¿o o losie morœwinów - tym razem o ¿y-
j¹cych i gin¹cych u brzegów Ameryki Pó³nocnej
- mo¿na przeczytaæ w najnowszym numerze
National Geographic. Jak zwykle œwietne i unikal-
ne zdjêcia wspaniale uzupe³niaj¹ napisany tekst.

                                                        KES

MORŒWINY
ZACHODNIEGO

ATLANTYKU

PKN ORLEN przy³¹czy³ siê do akcji rato-

wania morœwinów. Ka¿dy, kto tankuje na sta-

cjach tego koncernu, mo¿e oddaæ swoje punkty

za zatankowane paliwo na rzecz projektu rato-

wania tych gin¹cych zwierz¹t. Depozytariuszem

zebranych œrodków finansowych bêdzie Stacja

Morska UG w Helu. Pos³u¿¹ one dalszemu roz-

wijaniu badañ i akcji edukacyjnej dedykowanej

ochronie ba³tyckiej populacji tych ssaków.

KES

RATOWNICY
MORŒWINÓW

PLAKAT ORLENU

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).
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14 czerwca br. o godz. 900, przed helskim
ratuszem po¿egnaliœmy Roberta Paseckiego,
który wraz z grup¹ przyjació³ wyruszy³ na pod-
bój Syberii. Wyprawa, o czym pisaliœmy w po-
przednich numerach "HB", potrwa oko³o 1 mie-
si¹ca. Piêciu m³odych ludzi, po dwóch latach
przygotowañ, spe³nia swoje marzenia. Oznako-
wany pañstwow¹ i helsk¹ flag¹ wiekowy samo-
chód wyruszy³ do Irkucka. Przed nimi 15 tys.
km przygód.

SYBERIA 2003 Hel-Irkuck-Hel    15000 km   podró¿y przez bezdro¿a

Spe³nienie  marzeñ
Wyprawa

Trzymamy kciuki za powodzenie wyprawy - czekamy na relacje.
Jej uczestnicy, za naszym poœrednictwem serdecznie dziêkuj¹ za wsparcie i pomoc:

Radzie Miasta Helu, Kazimierzowi Rotta, Waldemarowi Indyk, AUTO-MOTER SERWIS
TRACHOMATÓW - Jan Siepracki, Micha³owi Losek, Ewie Scieburako i Jerzemu Tomasikowi.

W.W.

Po¿egnalna fotografia uczestników i sympatyków wyprawy

W  zawi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê wielkimi kro-
kami Dniem Ojca (23 czerwca) dzieci próbowa-
³y odpowiedzieæ na pytanie: PO CO JEST
TATA?

Oto co us³ysza³yœmy w odpowiedzi:
Tata jest po to, by:
- zarabiaæ na dom;
- woziæ dzieci w samochodzie;
- pilnowaæ dzieci w pracy, jak mama jest

w pracy i przedszkole jest zamkniête;
- czytaæ dzieciom bajeczki;
- wychodziæ z kolegami pograæ w pi³kê;
- zarabiaæ na nowe meble i ³ó¿ko;
- by gotowaæ obiady;
- zarabiaæ na chlebek;
- móg³ siê z dzieæmi bawiæ;

Pods³uchane w Miejskim Przedszkolu

PRZED  DNIEM  OJCA

- z mam¹ urodziæ dziecko;
- odbiera³ dzieci z przedszkola;
- chodzi³ z dzieæmi na spacery;
- pilnowaæ dzieci;
- ratowaæ dzieci na pla¿y;
- woziæ dzieci do babci;
- do pilnowania domu;
- Tata jest po to, ¿eby chodzi³ do pracy;
- Jak nie ma mamy, to tata jest do pozwalania.
Myœlê, ¿e owe wypowiedzi dzieci, to nie

tyle obraz ich w³asnego domu, panuj¹cych
w nim rodzinnych relacji, ale przede wszystkim
ukryte dzieciêce marzenia, by tato w ich domu
by³ ostoj¹ mi³oœci, dobroci i bezpieczeñstwa.

J.U.

Inwestycja

Trwaj¹ prace na budowie elektrociep³owni
przy ul. Adm. Steyera i g³êbokie wiercenia na
„starym” osiedlu wojskowym.

Mieszkañcy z uwag¹ obserwowuja tempo
robót i zastanawiaj¹ siê, jakie bêd¹ koszty funk-
cjonowania nowej inwestycji.

W.W.
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W dniach 09-28 czerwca ¿o³nierze 9 Dywi-
zjonu Przeciwlotniczego z Ustki, wchodz¹cego
w sk³ad 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a, szkol¹
siê na zgrupowaniu wojsk przeciwlotniczych
Marynarki Wojennej na poligonie w m. Górsko.
¯o³nierzami zawodowymi, s³u¿by zasadniczej
oraz ponad setk¹ rezerwistów dowodzi kmdr
por. Zbigniew LISTEWNIK. Kadra i marynarze
na poligonie sprawdzaj¹ w praktyce nabyt¹
podczas teoretycznego szkolenia w koszarach
wiedzê i umiejêtnoœci. ¯o³nierze rezerwy
doskonal¹ swój kunszt artylerzysty oraz ucz¹
siê obs³ugi nowego sprzêtu, który wszed³
do uzbrojenia od czasu zakoñczenia przez nich
s³u¿by zasadniczej. 11 czerwca organizacjê i prze-
bieg szkolenia  kontrolowa³ dowódca 9 FOW
kontradmira³ Andrzej ROSIÑSKI.

Kmdr por. Zbigniew NOWICKI- dowódca
9 dywizjonu przeciwlotniczego- zapozna³
admira³a z warunkami socjalno-bytowymi
¿o³nierzy oraz stopniem realizacji zadañ.
Szczególne zainteresowanie dowódcy Flotylli
wzbudzi³ doœwiadczalny, zautomatyzowany
system strzelañ artyleryjskich BLENDA,
który jest na poligonie sprawdzany w praktycz-
nym dzia³aniu.

 Szkolenie poligonowe zakoñczy æwiczenie
taktyczne, po³¹czone z praktycznym wykona-
niem strzelañ artyleryjskich do celów powietrz-
nych, l¹dowych i nawodnych.

Tekst i foto:
Rzecznik Prasowy dowódcy 9 FOW

kmdr ppor. Stefan SZYMAÑSKI

PRZECIWLOTNICY  NA POLIGONIE

¿o³nierze rezerwy przy obs³udze armaty; dowódca zgrupowania poligonowego- kmdr
por. Z. LISTEWNIK;

dowódca Flotylli wys³uchuje informacji o
systemie BLENDA;

"takich nowoczesnych kuchni poligono-
wych nie ma w innych krajach NATO"- prze-
konuj¹ admira³a ROSIÑSKIEGO;

13 czerwca w Klubie Garnizonowym w Helu,
dowódca 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a, kontrad-
mira³ Andrzej ROSIÑSKI, uroczyœcie otworzy³
wystawê "Morskie Pejza¿e". Prezentowane
malarstwo, rysunek, fotografia i literatura s¹ efek-
tem Pleneru, który zorganizowany zosta³ wspól-
nie przez 9 FOW i Wielkopolski Oddzia³ Sto-
warzyszenia Marynistów Polskich w Poznaniu.
Artystom goœciny udzieli³ OSW "Kormoran",
dlatego na wielu pracach odnaleŸæ mo¿na piêkne
widoki helskiego lasu i Zatoki Puckiej w okolicy
oœrodka. Wiele prac tematycznie zwi¹zanych
jest z Portem Wojennym i okrêtami Flotylli,
ale twórcy upamiêtnili równie¿ okolice
KuŸnicy, Pucka i £eby.

Prezes Oddzia³u, Pani Bo¿ena HUBICKA,
dziêkuj¹c admira³owi za pomoc w organizacji
Pleneru, przekaza³a czêœæ wykonanych prac
w darze od twórców dla naszej Flotylli. Kie-
rownik Klubu Garnizonowego, kmdr ppor.
Krzysztof WALKOWIAK, otrzyma³ od arty-
stów obraz wykonany w o³ówku jako wyraz
szczególnego podziêkowania za opiekê i przy-
gotowanie wernisa¿u. Wystawê mo¿na bêdzie
zwiedzaæ przez ca³y sezon w Klubie Garnizo-
nowym w Helu w godzinach od 1300 do 1800 od
poniedzia³ku do pi¹tku.

Pan Ryszard DANECKI - literat uczestni-
cz¹cy w Plenerze - oprócz spotkañ autorskich
z marynarzami, napisa³ min. wiersz o Flotylli
dedykowany kontradm. A. Rosiñskiemu.

W porcie 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a

Wy¿ej ni¿ w¹ska bandera wiewa -
a¿ na samym radarowym czubie
siad³a nagle czarnoskrzyd³a mewa -
czujnie rozgl¹da siê po "Kaszubie"...

Nagle niebo chmurami siê marszczy
i toñ morza marszcz¹ gniewne fale,
zanika jasnoœæ s³onecznej tarczy -
czy coœ nie tak, panie admirale?

Wci¹¿ do bitew gotowe okrêty-
maj¹ æwiczeñ za sob¹ ju¿ tyle,
jaki przeciwnik - nawet zawziêty! -
kto pokona 9 Flotyllê?

Niech odfruwa czarnoskrzyd³a mewa,
niech poka¿e siê s³oñca twarz ca³a,
niech poeta wiersz nowy zaœpiewa -
niech rozjaœni siê twarz admira³a!

Tekst i foto:
kmdr ppor. Stefan SZYMAÑSKI

MORSKIE  PEJZA¯E
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Po po¿arze...

5 czerwca jednostki wojskowe 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a wizyto-
wa³ Rzecznik Praw Obywatelskich Pan profesor Andrzej ZOLL. Dowódca
kontradm. Andrzej ROSIÑSKI zapozna³ Rzecznika ze struktur¹ i zada-
niami Flotylli oraz problemami nurtuj¹cymi œrodowisko wojskowe. Na-
stêpnie w Klubie Garnizonowym odby³o siê spotkanie z kadr¹ Garnizonu
podczas którego ¿o³nierze poruszali min. sprawy zwi¹zane z pracami
legislacyjnymi dot. "ustaw wojskowych" oraz negatywnych ocen funk-
cjonowania Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w tym decyzji o wy³¹-
czeniu ze sprzeda¿y mieszkañ w naszym Garnizonie. Nastêpnie RPO
spotka³ siê z kadr¹ i marynarzami ORP "MEWA", gdzie interesowa³ siê
g³ównie sprawami socjalno-bytowymi marynarzy s³u¿by zasadniczej oraz
w jaki sposób s¹ realizowane ich ustawowe prawa obywatelskie i wynika-
j¹ce z pe³nionej s³u¿by wojskowej. Pan profesor wizytowa³ równie¿ pod-
oddzia³y KPW Hel oraz przebywa³ na terenie cypla Hel. Rzecznikowi
towarzyszy³ pu³kownik ZOÑ- dyrektor  biura ds. s³u¿b mundurowych
przy RPO. Obaj Panowie nie mieli ¿adnych zastrze¿eñ co do realizacji
i przestrzegania podstawowych praw i wolnoœci obywatelskich w stosunku
do ¿o³nierzy naszej Flotylli.

 kmdr ppor. Stefan Szymañski

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH W 9 FOW

W dniach od 31.05 do 02.06 br. przeprowadzona zosta³a akcja ratow-
nicza, zwi¹zana z gaszeniem po¿aru ok. 7 ha lasu. Nie bêdê tu opisywa³
przebiegu ca³ej akcji, chcia³bym jednak podkreœliæ, ¿e dziêki ogromnemu
zaanga¿owaniu i poœwiêceniu wszystkich bior¹cych w niej udzia³ stra-
¿aków i ¿o³nierzy, zosta³a ona przeprowadzona bardzo sprawnie, co
pozwoli³o zapobiec du¿o groŸniejszym skutkom. Za to chcia³bym
wszystkim ni¿ej wymienionym jednostkom bardzo serdecznie podziê-
kowaæ:

OSP Jastarnia, OSP Gnie¿d¿ewo, OSP Strzelno, OSP £ebcz,
OSP Starzyno, OSP Ch³apowo, OSP Jastrzêbia Góra, OSP Reda,
OSP ¯elistrzewo, OSP Po³czyno, OSP Kosakowo, KP PSP Puck,
marynarze i stra¿acy 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a.

Odrêbnie pragnê podziêkowaæ stra¿akom z helskiej OSP.
Oni pierwsi byli na miejscu zdarzenia, jako ostatni z niego zjechali.
Chcê ich jednak wyró¿niæ nie tylko za udzia³ w akcji. Otó¿ w zwi¹zku
z tym, ¿e w czasie gaszenia po¿aru uleg³a uszkodzeniu czy wrêcz znisz-
czeniu czêœæ sprzêtu i zasz³a koniecznoœæ dokonania pilnych remontów
i zakupów uzupe³niaj¹cych, nie planowanych wczeœniej, stra¿acy pod-
jêli jednog³oœnie decyzjê o rezygnacji z pobierania ekwiwalentu za
udzia³ w akcjach ratowniczych w ca³ym sezonie letnim. Za podjêcie
tej decyzji, œwiadcz¹cej o bardzo powa¿nym i odpowiedzialnym  po-
dejœciu do pe³nionej s³u¿by, jeszcze raz dziêkujê.

Na zakoñczenie apelujê do wszystkich o zachowanie szczegól-
nej ostro¿noœci w czasie spacerów po naszym lesie. Panuj¹ca aura
i zwi¹zana z tym susza powoduj¹ ogromne zagro¿enie po¿arowe. Dla-
tego proszê o korzystanie jedynie z wydzielonych przejœæ oraz nie
u¿ywanie w lesie otwartego ognia, a w razie zauwa¿enia po¿aru o na-
tychmiastowe alarmowanie stra¿y po¿arnej (telefon 998 lub 112 dla
telefonów komórkowych) lub jakiejkolwiek innej s³u¿by porz¹dkowej.

Postarajmy siê, aby dŸwiêk syren alarmowych jak najrzadziej
rozbrzmiewa³ w naszym mieœcie.

Burmistrz Helu
Miros³aw W¹do³owski

Od lewej: Adam Naja, Arkadiusz Wirwiñski, m³. chor. Kamil
Zaremb³o, kmdr ppor. Jacek Gabriel, st. chor. Micha³ Sabonis.

Spotkanie z kadr¹ jednostki.

Dogaszanie pogorzeliska - 2 czerwca br.

9 czerwca, z inicjatywy Burmistrza Helu, Miros³awa W¹do³owskiego,
dosz³o do spotkania z przedstawicielami instytucji, które bra³y czynny
udzia³ w gaszeniu najwiêkszego po¿aru, w dniach 31.05-2.06.2003 r.

W spotkaniu uczestniczyli: Dowódca 9 FOW - kontradmira³ Andrzej
Rosiñski, Komendant Portu Wojennego Hel - kmdr por. Jaros³aw Szulc,
Dowódca 43 bsap - kmdr ppor. Jacek Gabriel, Komendanci WSP: st. chor.
Micha³ Sabinis, m³. chor. Kamil Zaremb³o, Nadleœniczy Nadleœnictwa
Wejherowo - Janusz Mikoœ, Podleœniczy Leœnictwa Jastarnia - W³odzimierz
Borucki, Komendant Powiatowy PSP - bryg. Jan Mu¿a, Zastêpca
Komendanta Powiatowego Policji - podinsp. Stefan Klein, Komendant
Komisariatu Policji dla gmin Hel i Jastarnia - kom. Rafa³ Mróz, Naczelnik
OSP Hel - Adam Naja i jego Zastepca - Arkadiusz Wirwiñski oraz
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Helu - Tadeusz Klajnert.

Omówiono stan zagro¿enia po¿arowego gminy Hel. Dyskutowano
o koniecznoœci wspó³dzia³ania i zapobiegania po¿arom na terenach
leœnych. Wypracowano szereg wniosków, które mog¹ byæ przydatne
w przysz³oœci.

Lasy nadal p³on¹... Do kolejnych po¿arów helscy stra¿acy wyje¿d¿ali:
4.06. (2 razy), 5.06., 7.06. (2 razy), 9.06.,  12.06.

Mieszkañcy miasta zadaj¹ sobie pytanie: kiedy to siê skoñczy?
Nikt chyba nie wierzy, ¿e przyczyn¹ po¿arów jest samozap³on...

Las roœnie powoli...
W.W.
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W tym roku szkolnym nasza m³odzie¿ uczestniczy³a w nastê-
puj¹cych zawodach powiatowych i miêdzyszkolnych:

· 17.09.02 r. I Rzut Ligi LA Szkó³ Ponadgimnazjalnych Ziemi Puckiej,
· 19.09.02 r. I Rzut Ligi LA Szkó³  Gimnazjalnych Ziemi Puckiej,
· 24.09.02 r. I Rzut Ligi LA Szkó³ Podstawowych Ziemi Puckiej,
· 26.09.02 r. Powiatowe rozgrywki w pi³ce no¿nej SPP,
· 09.10.02 r. Sztafety prze³ajowe Ziemi Puckiej,
· 05.12.02 r. Powiatowe zawody ,,Miko³ajkowe" w pi³ce siatkowej,
· 22.01.03 r. Towarzyskie rozgrywki w pi³ce siatkowej ch³. Gim. Hel- Jastarnia,
· 25.02.03 r. Towarzyskie rozgrywki w pi³ce siatkowej ch³. Gim. (grupa

m³odsza rocznik 88 i grupa starsza rocznik 87)  Hel- Jastarnia,
· 06.03.03 r. IV Powiatowe Mistrzostwa Szkó³ Ponadgimnazjalnych w

Pi³ce Siatkowej ch³opców,
· 10.03.03 r. Turniej pi³ki no¿nej halowej dla gimnazjów z Powiatu

Puckiego  o ,,Puchar W³adys³awowa",
· 18.03.03 r. Turniej pi³ki siatkowej ch³opców ,,Na powitanie wiosny"

dla gimnazjów z Powiatu Puckiego,
· 25.03. 03 r. IV Powiatowe Mistrzostwa Szkó³  Ponadgimnazjalnych

w koszykówce ch³opców,
· 09.04.03 r. IV Powiatowa ,,Gimnazjada" M³odzie¿y Szkolnej  w Pi³ce

Siatkowej ch³opców,
· 24.04.03 r. Wiosenne Biegi Prze³ajowe Ziemi Puckiej,
· 13.05.03 r. II Rzut Ligi LA Szkó³ Gimnazjalnych Ziemi Puckiej.
· 03.06.03 r. Zawody LA Szkó³ Podstawowych Ziemi Puckiej

Ponadto  w naszej szkole zorganizowano nastêpuj¹ce rozgrywki
towarzyskie:

· mecz pi³ki siatkowej dla ch³opców gimnazjum Hel-Jastarnia,
· mecz pi³ki siatkowej dla dziewcz¹t gimnazjum Hel-Jastarnia,
· turniej pi³ki no¿nej halowej reprezentacji kl. I, II, III gimnazjum Hel-

Jastarnia,
· mecz pi³ki no¿nej halowej dla reprezentacji SPP Hel-W³adys³awowo,
· mecz rewan¿owy pi³ki siatkowej dla dziewcz¹t gimnazjum Hel-Jastarnia,
· mecz  rewan¿owy  pi³ki  no¿nej  halowej  dla  reprezentacji  SPP  Hel

-W³adys³awowo,
· mecz koszykówki dla reprezentacji dziewcz¹t gimnazjum Hel-Jastarnia.

Osi¹gniête wyniki w zawodach powiatowych:

1. Szko³a Podstawowa:
· Mirkowski £ukasz  I miejsce w biegu na 600 m  (jesieñ - 1:52,6)
I miejsce poza kolejnoœci¹ w skoku w dal  (jesieñ - 4,87 m)
· Stupakowski Andrzej II miejsce w biegu na 600 m  (jesieñ - 1:53,4)
· Englisch Ania III miejsce  w biegach prze³ajowych (wiosna - 2:47,9)
  III miejsce w rzucie pi³eczk¹ palantow¹ (jesieñ - 23,5 m)
· Bartodziejska Ania II miejsce w pchniêciu kul¹  (jesieñ - 7,14 m)
   IV miejsce poza  kolejnoœci¹ rzut pi³eczk¹ palantow¹  (jesieñ - 28 m)
· Arndt Karolina V miejsce  w biegach prze³ajowych  (wiosna)
  VI miejsce  poza kolejnoœci¹ w biegu na 300 m (jesieñ - 56,8)
  VI miejsce poza  kolejnoœci¹ w skoku w dal  (jesieñ - 3,35 m)
  VII miejsce poza  kolejnoœci¹ w rzucie pi³eczk¹ palantow¹  (jesieñ - 23,5)
· Gryæ Paulina VII miejsce w biegu 100 m  (jesieñ - 17,0)
·  Bokota Natalia VII miejsce poza kolejnoœci¹ w biegu na 300 m  (jesieñ - 57,3)
· Waleryœ Aleksandra V miejsce w biegu na 600 m  (jesieñ -2:17,3)
 VI miejsce poza  kolejnoœci¹ w rzucie pi³eczk¹ palantow¹  (jesieñ - 24,5 m)
· Szczykutowicz Patrycja VII miejsce poza  kolejnoœci¹ w skoku w dal
 (jesieñ - 3,25 m)
· Gbyl Klaudia VIII miejsce poza  kolejnoœci¹ w skoku w dal  (jesieñ - 3,18 m)
V miejsce poza  kolejnoœci¹ w rzucie pi³eczk¹ palantow¹  (jesieñ - 26,5 m)
· Œniegocki Grzegorz V miejsce poza  kolejnoœci¹ 100 m  (jesieñ - 16,3)
 X miejsce poza  kolejnoœci¹ w rzucie pi³eczk¹ palantow¹  (jesieñ - 32 m)
· Dobrzyñski Micha³ V miejsce 100 m  (jesieñ - 16,4)
· Skonieczny Micha³ VIII miejsce  poza  kolejnoœci¹ 100 m  (jesieñ - 16,6)
VIII miejsce poza  kolejnoœci¹ w rzucie pi³eczk¹ palantow¹  (jesieñ - 34 m)
VII miejsce poza  kolejnoœci¹ w pchniêciu kul¹  (jesieñ - 6,45 m)

Sport naszych dzieci w roku szkolnym 2002/2003
· Pawlak Mateusz  IX  miejsce poza  kolejnoœci¹ 100 m  (jesieñ - 16,8)
VII miejsce poza  kolejnoœci¹ w skoku w dal  (jesieñ - 3,52 m)
VIII miejsce w rzucie pi³eczk¹ palantow¹  (jesieñ - 30,5 m)
 IX miejsce poza  kolejnoœci¹ w pchniêciu kul¹  (jesieñ - 6,22 m)

2. Gimnazjum:
· Arendarczyk Ewelina IV w biegu na 100 m (jesieñ - 14,6)
VI  100m (wiosna - 14,7)
· Szulc Judyta VII  poza kolejnoœci¹ 100 m (jesieñ - 15,1)
· Soœnicka Magdalena VIII  poza kolejnoœci¹ 100 m (jesieñ - 15,4)
· Dempc Edyta  VII 300 m  (jesieñ - 53,2)
· Przygoda Kamila IV 600 m  (jesieñ - 2:03,3)
· Wiœniewska Joanna VI 600 m  (jesieñ - 2:07,1)
V 600 m (wiosna - 2:13,3)
· Czyszek Marta VII poza kolejnoœci¹ 600 m  (jesieñ - 2:10,2)
· Mu¿a Joanna VII skok w dal  (jesieñ - 3,23 m)
· Szczepaniak Weronika X poza kolejnoœci¹ skok w dal  (jesieñ - 3,21 m)
· Lisakowska Dagmara VII poza kolejnoœci¹ pchniêcie kul¹ (jesieñ - 6,58 m)
 VII pchniêcie kul¹ (wiosna - 7,56 m)
· Indyk Katarzyna VIII poza kolejnoœci¹ pchniêcie kul¹  (jesieñ - 6,49 m)
· Paw³owska Zuzanna IX poza kolejnoœci¹ pchniêcie kul¹  (jesieñ - 6,45 m)
· Godlewska Monika V poza kolejnoœci¹ dysk  (jesieñ - 11,88 m)
 III poza kolejnoœci¹ oszczep  (jesieñ - 15,15 m)
· Laskowski Marcin X 300 m  (jesieñ - 46,4)
 VIII poza kolejnoœci¹ skok w dal (wiosna - 4,05 m)
· Bielak Kamil V 600 m (jesieñ - 1:59,5)
· Zaustowski Maciej  VIII 600 m (wiosna - 1:50,0)
· Netzel Wojciech VII skok w dal  (jesieñ - 4,51 m)
 V poza kolejnoœci¹ oszczep  (jesieñ - 31,4 m)
 VI oszczep (wiosna - 28,10 m)
· Mu¿a Micha³ III  pchniêcie kul¹  (jesieñ - 9,5 m)
 VI  kula (wiosna - 10,35 m)
 VIII poza kolejnoœci¹ skok w dal  (jesieñ - 4,42 m)
· Kierznikowicz Piotr V poza kolejnoœci¹  pchniêcie kul¹  (jesieñ - 9,31 m)
· D¹browski Tomasz  VI poza kolejnoœci¹ oszczep  (jesieñ - 29,65 m)
VII oszczep (wiosna - 27,28 m)
· Suskiewicz Sandra  VII  300 m (wiosna - 54,0)
· Englisch Damian V 300 m (wiosna - 53,7)
  X  poza kolejnoœci¹ 100 m (wiosna - 15,9)
· Mazur Robert IV kula (wiosna - 11 m)
 VI poza kolejnoœci¹ skok w dal (wiosna - 4,56 m)

 W grach dru¿ynowych  gimnazjum:
- III miejsce w Powiecie w pi³ce siatkowej.
   Dru¿yna gimnazjalna posiada  du¿e  umiejêtnoœci,  przegrywa  paro-

ma  punktami  z  dru¿yn¹  z  Pucka (czêœciowo zawodnikami ,,Korabu")
i dru¿yn¹ Jastarni, która w dalszych rozgrywkach zosta³a wicemistrzem
województwa. W sk³ad reprezentacji wchodz¹: M. Mu¿a, M. Formella,
J. ¯ychowski, P.  ¯ychowski, M. Mikita, M. Zaustowski, P. Listewnik,
K. Bielak, W. Motyka, £. Bartodziejski, B. Laskowski.

3. Liceum Ogólnokszta³c¹ce
· Wójcik Micha³ V 400 m (jesieñ - 1:01,5)
· Jaœkowski Rafa³ VI skok w dal (jesieñ - 5,03 m)
· Szczepaniak Marcin IX skok w dal (jesieñ - 4,88 m)

W grach dru¿ynowych LO:
- III miejsce w Powiecie w pi³ce koszykowej,
- IV miejsce w Powiecie w pi³ce siatkowej.
Chcia³abym nadmieniæ jeszcze, ¿e przede wszystkim liczy siê udzia³

dzieci w zawodach, radoœæ z uczestnictwa i  nowe doœwiadczenia
zdobywane przez uczniów.

B. Zaustowska
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W kategorii juniorów:
M i s t r z e m  H e l u  z o s t a ³

Mateusz Soldatke
Vice Mistrzem - Artur Juziuk
III m. - Krzysztof Zaleszczyk.

W kategorii juniorek:
Mistrzyni  Helu - Anna Syposz
II m. -  Anna Andrearczyk
III m.  Paulina Mirek.

Po emocjonuj¹cym finale zwyciê¿y³a dru¿yna "Hydra" w sk³adzie:
Rados³aw Soko³owski, Arkadiusz £azur, Norbert Pietrzyk, Grzegorz Iwañski,
Marcin Urban, Jacek Zagórski, Micha³ Szela, Rafa³ Wolski, Grzegorz
Kubacki, która 2:1 pokona³a dru¿ynê "Naukowców" w sk³adzie: Pawe³
Lewandowski, Adam Sawicki, Tomasz Lewandowski, Grzegorz Gafka,
£ukasz Budzisz, Przemys³aw Wysocki, Tomasz Wyszyñski.

Trzecie miejsce zajê³a dru¿yna "Dragonfly" w sk³adzie: Tomasz
Froniewski, Krzysztof KaŸmierczak, Pawe³ Waszak, Artur Szymañski,
Bartosz Srokosz, Krzysztof Kuczerski, Mateusz Zab³ocki, Jaros³aw
Sobieski. 4 miejsce zajê³a dru¿yna "FL Wargas" w sk³adzie: Wiktor
Niewiarowski, Pawe³ Wyszyñski, Micha³ Wójcik, Kamil Englisch, Pawe³
Kubryñ, Marcin Laskowski. 5 miejsce zaj¹³ zespó³  "Pocztowca" w sk³adzie:
Robert Jamka, Dariusz Pieper, Krzysztof Lubocki, Sylwester Œwiatowy,
Stanis³aw Mikucki, Maciej Ro¿niakowski, Rafa³ Gawe³, S³awomir
W³odarczyk, Mariusz Naja. 6 miejsce zajê³a najm³odsza dru¿yna Mi-
strzostw  "Wicher Hel" w sk³adzie: Pawe³ Listewnik, Pawe³ Sosnowski,
Kamil Bielak, Adam Brzeziñski, £ukasz Bartodziejski, Bartosz Laskowski.
7 miejsce zaj¹³ zespó³  "No Name" w sk³adzie: Andrzej Kowalski, Jaros³aw
Zych, S³awomir Pokrzywka, Jaros³aw Pisalski, Sylwester Lubocki,
Sebastian Mirek, Tomasz Pacek. 8 miejsce zaj¹³ zespó³ "Dinozaury"
w sk³adzie: Tomasz Bielicki, Pawe³ Geraszek, Robert Wojciechowski,
S³awomir Jachura, Krzysztof Magdziarz, Andrzej Têgowski i Adam Machula.

Najlepszym strzelcem zosta³ zdobywca 6 bramek Pawe³ Lewandowski.
Najlepszym bramkarzem - Krzysztof KaŸmierczak.

Po zakoñczeniu  turnieju,  zastêpca Burmistrza Helu, p. Jaros³aw Pa³kowski
wrêczy³ wszystkim uczestnikom Mistrzostw dyplomy, a najlepsi otrzymali
medale puchar i statuetki.

W trakcie Mistrzostw odby³ siê pokazowy mecz przedszkolaków,
w którym zwyciê¿y³a dru¿yna "Zielonych" 1:0, bramkê zdoby³ Damian
Zagórski.

Najambitniejsi przedszkolacy: Aleksander W³odarski, Damian
Zagórski, Piotr Gafka i Bartosz Pawlak otrzymali dyplomy i medale
mistrzostw.

Mistrzostwa uœwietni³ wystêpami zespó³ sympatycznych Chearliderek
pod kierownictwem p. Pawlaka.

Uczestnicy i organizatorzy II Mistrzostw Helu w Pi³ce No¿nej
serdecznie dziêkuj¹ licznie zgromadzonej publicznoœci za kulturalny
i ¿ywio³owy doping.

W. Wójcik
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I. Rusajczyk, W. Waœkowski-red. odpowiedzialny, sk³ad. Nak³ad: 500 egz. Strona internetowa: www.przyjacielehelu.org/hb.htm
Wydawnictwo: „MS”- tel. 672 51 53  Druk: Drukarnia „EWA-DRUK”- tel. 672 67 71

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

W imieniu organizatorów DNIA DZIECKA w ZSO i wszystkich
uczestnicz¹cych w nim dzieci serdecznie dziêkujê wszystkim tym, któ-
rzy wsparli materialnie i organizacyjnie  tê imprezê oraz przy³¹czyli siê do
akcji Doroœli Dzieciom. Szczególne podziêkowania kierujê do:

Bufet Gastronomiczny - C. Wojna, PUB "Capitan Morgan" - J. Chwirot,
Sklep Ogólnoprzemys³owy "AS" - W. Sojecki, Kawiarnia "S³oneczna"
- K. Lewandowska, Zak³ad Fryzjerski - D. Gafke, Kiosk 4040 - G. Janiak,
Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy "Beata" - B. Koœcijañska, B. Kolp,
Sklep Odzie¿owy "Anna", Sklep "JH" - H. Cieœlak, Sklep Wielobran¿owy
"Marta"- M. Jêksa, Handel art. Rolno- Spo¿ywczymi - J. Kwiczala,
Stragan Odzie¿owy - C. Puchalski, FPHU "Amber"- K. Berger, Sklep
Spo¿ywczy "Claudia" J. Jandeczko, Pizzeria "Palermo", Sklep "Bajarka"
- D. Czyszczon-Warmowska, Art. Zoologiczne "Muna" - A. Ko³owski,
P.H.U.P. "Irys"- I. Zapletal-Brzeziñska, Kawiarenka Internetowa "Pretoria"
- B. Tabor, Sklep Spo¿ywczo-Monopolowy - A. Kupska, Restauracja
"Maszoperia"- A. Chwirot, Bar Gastronomiczny "Norda"- P. Myœlisz,
Bar "Checz"- A. Rebizant, Cafe Bar " Fiszeria"- A. Chodyna, Sklep
Wielobran¿owy M.H. Brukalscy, Apteka "Helska", "Coctail Bar"
A. S³ugocki, Fischbar ,Kutter"- K. Zapletal, Firma Handlowo Produkcyjna

 PODZIÊKOWANIE
- A. Czernecki, Pub "Admira³ Nelson" B. Myszkowiak, Kwiaciarnia "Kwiatek"
- G. Panasewicz, Sklep Rybno-Spo¿ywczy "To tu"- B. Koz³owska, "Bar
Pod Brzózk¹"- M. Dawid, Firma Handlowo-Us³ugowa "EMS" - M. Bulik,
Uni Bar "Izdebka" E. Pieper, Restauracja "Jedyna"- R. Wierczyñski,
Bar Gastronomiczny "Oceania", Bar "Ambra"- T.P. Jendza, P.H.U.P.
"Helmix"- Andrearczyk, P.W. "Jantar"- M. Kretkiewicz, Sklep "Ewa"-
E. Behmke, Sklep Spo¿ywczy "Ewa"- H.M. Mu¿a, "Delikatesy"
- Z. PaŸdziorski, Kuter "Hel-90" D. Budzisz, Kuter "Hel-23"- W. Indyk,
Kuter Wycieczkowy "Sandra", Burmistrz Helu, Studio Fryzjersko
- Kosmetyczne "Angel" - H. Kuku³ka, Kiosk Nr 44 - I.D. Bimczok, Sklep
"Warzywa-Owoce"- J. Buller, Przedsiêbiorswo Us³ug Portowych "Koga",
Restauracja "Wanoga"- Z. Theil, Sklep Spo¿ywczy - M. Gwardzik, Sklep
Rolno -Spo¿ywczy - W. Ostrowska, "Miruœ"- I. Okoniewska, ¯egluga
Gdyñska, ¯egluga Gdañska, Sklep Rolno-Spo¿ywczy - A. Dempc,
Zak³ad Miêsny - Holender, Piekarnia "Ola"- Niewiarowscy.

Ponadto dziêkujê wszystkim rodzicom, którzy zaanga¿owali siê
w organizacjê tego przedsiêwziêcia, nauczycielom, dyrekcji ZSO,
cz³onkom Komisji Spo³ecznej Rady Miasta, saperom z 43 bsap.,
p. Kurzajczyk oraz obsadzie kuchni ZSO.

 Przewodnicz¹cy Komisji Spo³ecznej RM Helu
Rafa³ Szczykutowicz

Pi³ka  no¿na halowa
W dniach 13-15.06.2003 w Miejskiej Hali Sportowo - Widowiskowej

w Helu odby³y siê  II Mistrzostwa Helu  w halowej pi³ce no¿nej. W zawo-
dach uczestniczy³o 8 dru¿yn podzielonych na dwie grupy eliminacyjne.

Mistrzostwa w Badmintonie
15.06.2003 na Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu

odby³y siê Mistrzostwa Helu w Badmintonie.

W kategorii seniorów
Mistrz Helu - Edward Popek
II m. - Jacek Pawlak
III m. - Pawe³ Waszak.

Ponadto wyró¿niono:
Fair-play - dla Paw³a Fiszera
Marka Ciesielskiego - naj-

m³odszego zawodnika.
P.K.

DRODZY   CZYTELNICY !!!
Nastêpny numer „HB” uka¿e siê  11 lipca, kolejny w sierpniu.

Do cyklu dwutygodniowego powrócimy po wakacjach.
Redakcja

W.W.
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W dniach 8 - 9 maja 2003 roku zosta³ przeprowadzony egzamin gimna-
zjalny dla uczniow klas III. W pierwszym dniu uczniowie pisali test hu-
manistyczny, w drugim matematyczno - przyrodniczy. Z ka¿dej czêœci
mo¿na by³o uzyskaæ maksymaln¹ iloœæ punktów - 50, w sumie 100.

Egzamin
Gimnazjalny

W bie¿¹cym roku szkolnym do egzaminu dojrza³oœci przyst¹pi³o 50
abiturientów Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla m³odzie¿y (w tym 6 ukoñ-
czy³o szko³ê w roku 2001/2002) oraz 27 abiturientów Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego dla doros³ych.

EGZAMIN
DOJRZA£OŒCI 2003

Najlepszymi tegorocznymi absolwentami okaza³y siê Marta Szpyt,
Karolina Maj i El¿bieta Radziszewska (LO dla m³odzie¿y) oraz Joanna
Wujke (LO dla doros³ych).

Egzamin, z jednym wyj¹tkiem, przebiega³ bez zak³óceñ. Wyj¹tek zda-
rzy³ siê 28 maja 2003 r. podczas egzaminu ustnego z jêzyka polskiego
w LO dla doros³ych. Komisja egzaminacyjna odebra³a s³uchaczowi przygo-
towuj¹cemu siê do odpowiedzi kilkanaœcie karteczek zawieraj¹cych
niedozwolone materia³y w³asne. Przegl¹daj¹c te materia³y stwierdzono,
¿e ich zawartoœæ stanowi treœæ pytañ poszczególnych zestawów egzami-
nacyjnych. W takiej sytuacji przewodnicz¹cy zespo³u egzaminacyjnego
zobowi¹zany jest do zawieszenia egzaminowania i konsultacji z Przewod-
nicz¹cym Pañstwowej Komisji Egzaminacyjnej w szkole. Wynik konsul-
tacji móg³ byæ tylko jeden - decyzja Przewodnicz¹cego PKE o przerwaniu
egzaminu  i zawiadomienie o zajœciu Pomorskiego Kuratora Oœwiaty. Swoj¹
decyzjê Przewodnicz¹cy PKE og³osi³ wszystkim s³uchaczom w dniu zda-
rzenia o godz. 1900  i jednoczeœnie poinformowa³ o mo¿liwych konse-
kwencjach. Po otrzymaniu (w godzinach rannych 29 maja) informacji
o zdarzeniu, Kurator powo³a³ komisjê, która w dniu 2 czerwca 2003 r.
przyby³a do Helu w celu sporz¹dzenia dok³adnego raportu o sytuacji. Na
podstawie raportu komisji Kurator podj¹³ decyzjê o uniewa¿nieniu ca³ego
egzaminu ustnego z jêzyka polskiego oraz o jego ponownym przeprowa-
dzeniu. Zosta³y przygotowane nowe zestawy egzaminacyjne. Egzamin
przeprowadzono w dniach 5 i 6 maja 2003 r.

W oczekiwaniu na œwiadectwa dojrza³oœci...Dyrektor Irena Sojecka wœród gimnazjalistów

W tym roku do egzaminu gimnazjalnego przyst¹pi³o 66 gimnazjalistów.
W czêœci humanistycznej najwiêksz¹ iloœæ punktów - 45 zdoby³a uczen-

nica klasy IIIb, w czêœci matematyczno - przyrodniczej - 48 uczennica
klasy IIIa. Z obu czêœci maksymalna iloœæ uzyskanych punktów wynosi³a 91.

Œrednia szko³y:
- czêœæ humanistyczna: 30,24
- czêœæ matematyczno - przyrodnicza: 25,15
Dla porównania:
Powiat pucki:
- czêœæ humanistyczna: 28,51
- czêœæ matematyczno - przyrodnicza: 23,51
Województwo pomorskie:
- czêœæ humanistyczna: 30,27
-czêœæ matematyczno - przyrodnicza: 25,34

Z-ca dyrektora ZSO w Helu
Irena Sojecka

Przed  egzaminem

Uroczyste wrêczenie œwiadectw dojrza³oœci i œwiadectw ukoñczenia
Liceum Ogólnokszta³c¹cego odby³o siê 10 czerwca 2003 r.

Dyrektor ZSO (Przewodnicz¹cy PKE)

Wystêpy uczniów klas III LO

Absolwenci helskiego Liceum, dziêkuj¹ Kierownictwu
oraz Pracownikom Oœrodka Wypoczynkowego SOW w Helu

za zorganizowanie ogniska, po zakoñczeniu roku szkolnego.

W dniach 26.06 - 03.07.2003 w Helu bêdziemy goœciæ grupê
m³odzie¿y niemieckiej z partnerskiego miasta Hermeskeil. Opiekowaæ
siê nimi bêdzie p. Gabriela W³odarska wraz z m³odzie¿¹ helsk¹. Na
czas pobytu goœci z Niemiec zosta³ przygotowany program wspólnych
spotkañ i zajêæ. W programie min.: spotkanie z w³adzami i  mieszkañcami
naszego miasta, zwiedzanie miejsc i obiektów zabytkowych, wycieczka
do Gdañska, pla¿owanie, rozgrywki sportowe.

Równie¿ uczniowie naszego ZSO przygotowuj¹ siê do wyjazdu
do Hermeskeil. Grupa sk³adaj¹ca siê z uczniów liceum i gimnazjum,
licz¹ca 20 osób wyjedzie do Niemiec 6 listopada 2003r. W czasie
7-dniowego pobytu nasi uczniowie wraz z niemieckimi kolegami bêd¹
realizowaæ program przygotowany przez stronê niemieck¹.

                                                            Irena Sojecka



19Nr 12 (156)   20  czerwiec 2003 r.

W dniu 10 czerwca 2003 r., w miejskiej hali
sportowo-widowiskowej odby³o siê uroczyste
wrêczenie œwiadectw dojrza³oœci i œwiadectw
ukoñczenia Liceum Ogólnokszta³c¹cego.

Odœwiêtne spotkanie rozpocz¹³ dyrektor
szko³y, który przywita³ wszystkich obecnych
na uroczystoœci, szczególnie tegorocznych ma-
turzystów, zaproszonych goœci, nauczycieli oraz
zgromadzonych rodziców i rodziny  abiturien-
tów. S³owa po¿egnania skierowa³a do maturzy-
stów Pani Leonarda Ciepluch - zastêpca dyrek-
tora ds. liceum. Burmistrz Helu - Pan Miros³aw
W¹do³owski pogratulowa³ maturzystom wyni-
ków w nauce, wrêczy³ nagrody najlepszym
absolwentom i ¿yczy³ wszystkim powodzenia
w osi¹ganiu kolejnych, wy¿szych poziomów
wykszta³cenia. Kolejne upominki, gratulacje
i ¿yczenia przekazali maturzystom przed-
stawiciele Rady Rodziców - Pan Rafa³
Szczykutowicz i Pani Barbara Baranowska.

Nastêpnie wszyscy zebrani na uroczystoœci
obejrzeli czêœæ artystyczn¹, przygotowan¹
tradycyjnie przez uczniów klas trzecich LO pod
kierunkiem swoich wychowawców. Oczom zgro-
madzonych ukazywali siê uczniowie, którzy
swoim zachowaniem i ubiorem nawi¹zywali do
wzorców kolejnych epok historycznych - po-
cz¹wszy od cz³owieka z epoki kamienia ³upanego
do przyk³adów wspó³czesnych, np. blokersa.
W sumie kilkanaœcie zupe³nie ró¿nych,  wspa-
nia³ych kreacji, które wywo³ywa³y ogóln¹ we-
so³oœæ wszystkich zgromadzonych. Wspania³e
przedstawienie, za które autorom i wykonaw-
com nale¿¹ siê szczere i gor¹ce podziêkowania.

Ostatni¹ czêœci¹ uroczystoœci by³y s³owa
po¿egnania skierowane przez licealistów do
nauczycieli i odwrotnie, przez wychowawców
liceum dziennego, Pani¹ Joannê Groenwald
i Pani¹ Ma³gorzatê Szczykutowicz oraz opieku-
na liceum dla doros³ych, Pani¹ Beatê Gregorczyk
do uczniów. Nastêpnie wrêczono œwiadectwa.

Potem jeszcze parê zdjêæ, uœcisków i kolejny
rocznik uczniów przeszed³ do historii naszej
szko³y. Nadal jednak bêdziemy o nich pamiêtaæ,
trzymaæ kciuki, ¿eby dostali siê do wymarzo-
nych szkó³, zachêcaæ do wytrwa³oœci, cieszyæ
siê z ich sukcesów, pocieszaæ i mobilizowaæ
w chwilach zw¹tpienia. Przede wszystkim zaœ
wspominaæ, wspominaæ, ... .

Dyrektor ZSO
Marian Ha³as

PO¯EGNANIE KLAS IV
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO

Nauczyciele i zaproszeni goœcie

Absolwenci Liceum dla doros³ych dotrwali do koñca.

Z dwóch klas Liceum dziennego zebrano do wspólnej fotografii niewielk¹ grupê.Wspólne sadzenie drzew.
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