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Pani  Irena  Kropid³owska

Pochodzi z Tarnopola. W Helu zamieszkuje
od 1954 roku. Jej pasj¹ by³ zawsze taniec i œpiew.
Postanowi³a realizowaæ siê w tych dziedzinach.
By³a pomys³odawczyni¹ i za³o¿ycielk¹ zespo³u

Pan  dr  Krzysztof  Skóra

Od pocz¹tku zwi¹zany z Wybrze¿em i mo-
rzem. Urodzi³ siê 30 wrzeœnia 1950 roku w Gdyni.
W czerwcu 1973 roku obroni³ pracê magistersk¹

O. Hilary Czes³aw Saternus

Ojciec  Florentyn  Czes³aw  Nowak

ZAS£U¯ENI  DLA  MIASTA  HELU
wokalno - baletowego "BAMBINO", który póŸ-
niej przyj¹³ nazwê "BURSZTYNEK". W 1959
roku zespó³, który liczy³ oko³o 150 osób, roz-
pocz¹³ systematyczn¹ pracê. Chocia¿ sama tañ-
czy³a w zespole Stoczni Marynarki Wojennej,
to postanowi³a podnieœæ swoje kwalifikacje
i ukoñczy³a studium choreografii w stopniu
podstawowym oraz œrednim. Z ka¿dym rokiem
zespó³ zajmowa³ coraz wy¿sze miejsca w ró¿-
nego rodzaju konkursach na szczeblu regional-
nym i krajowym. W sumie z dzieæmi i m³odzie¿¹
pracowa³a przez 35 lat, pocz¹tkowo spo³ecz-
nie, póŸniej jako instruktor kulturalny. Przez ten
czas w zespole tañczy³o i œpiewa³o w sumie
ponad tysi¹c dzieci.

Od lat mówi siê w Helu, ¿e Pani Irenka to
cz³owiek - instytucja. Wszystkim, co dotyczy³o
zespo³u, zajmowa³a siê sama. Od A do Z, bo

tylko wtedy mog³a byæ pewna, ¿e to co zamie-
rza³a, zostanie zrealizowane w 100 procentach.
I tak by³o rzeczywiœcie. To co robi³a, trudno
by³o nazwaæ prac¹ etatow¹. To w pe³nym tego
s³owa znaczeniu by³a pasj¹. To by³a wreszcie
wielka mi³oœæ, serdecznoœæ, cierpliwoœæ i ¿ycz-
liwoœæ, któr¹ ofiarowywa³a "swoim" dzieciom.

Za swoj¹ niestrudzon¹, wieloletni¹ pracê spa-
d³a na ni¹ lawina zaszczytów. Trudno je tu
wszystkie przytoczyæ. Do najwa¿niejszych
nale¿y zaliczyæ: Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, odznakê honorow¹ "Zas³u-
¿ony Ziemi Gdañskiej", odznakê "Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury" oraz wiele innych tytu³ów,
dyplomów i podziêkowañ.

Ka¿dy, kto zna Pani¹ Irenkê Kropid³owsk¹,
z czystym sercem przyzna, ¿e Jej praca wyda³a
plon stokrotny.

Urodzi³ siê 22 stycznia 1945 roku w Sadach
ko³o Poznania. Po maturze wst¹pi³ do Arcybi-
skupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.
Studia przerwa³a s³u¿ba wojskowa w jednostce
"kleryckiej" w Szczecinie. Po otrzymaniu œwiê-
ceñ diakonatu wst¹pi³ do Zakonu Braci Mniej-
szych w Katowicach, gdzie pracowa³ jako kate-
cheta. Po z³o¿eniu œlubów zakonnych i przyjê-
ciu œwiêceñ kap³añskich w 1977 roku pracowa³
jako wikariusz w Katowicach - Panewnikach.
W 1980 roku przeniesiony do Wejherowa, tam
pracowa³ jako wikariusz, a od 1983 roku jako
proboszcz Parafii œw. Anny i gwardian klaszto-
ru. W latach 1994 - 97 gwardian, proboszcz
i ekonom w domu prowincjonalnym w Poznaniu.

Od 1997 roku jest proboszczem w Helu, a od
2000 roku proboszczem parafii pod wezwaniem
Bo¿ego Cia³a i Gwardianem Klasztoru Zakonu
Braci Mniejszych "Franciszkanie" w naszym
mieœcie. Jest duchownym o niezwyk³ych zale-
tach charakteru i ogromnej wiedzy. Zawsze
¿yczliwy, wyrozumia³y, cierpliwy, pogodny
i uœmiechniêty. Ka¿demu s³u¿y m¹dr¹ rad¹.
Przez swoje roztropne dzia³anie zdoby³ szacu-
nek, powa¿anie i uznanie mieszkañców Helu.
Troskliwy pasterz i przewodnik. Ogromn¹ tro-
skê wykazuje o powierzone mu mienie. Dziêki
jego staraniom koœció³ odzyska³ pierwotny
wygl¹d. Klasztor i koœció³ nale¿¹ do najbardziej
zadbanych obiektów w mieœcie.

na temat "Wiek i tempo wzrostu szczupaka
z Zatoki Puckiej". Nastêpnie podj¹³ pracê na
Uniwersytecie Gdañskim na stanowisku star-
szego asystenta, póŸniej adiunkta. W grudniu
1977 roku zosta³ oddelegowany do Helu z zale-
ceniem zorganizowania Terenowego Laborato-
rium Oceanograficznego, które z czasem prze-
kszta³ci³o siê w Stacjê Morsk¹ Uniwersytetu
Gdañskiego. Prowadzi³ intensywn¹ pracê nauko-
wo - badawcz¹, czego efektem by³o uzyskanie
6 grudnia 1985 roku stopnia doktora nauk przy-
rodniczych. Twórca "B³êkitnej Szko³y", której
celem jest nauczanie podstaw szeroko pojêtej
ochrony przyrody. Autor programu "Partner-
stwo dla œrodowiska", maj¹cego na celu ochronê
œrodowiska przyrodniczego na terenach admini-
strowanych przez Si³y Zbrojne. Od 1992 roku
cz³onek Rady Naukowej Zak³adu Biologii

Arktyki Polskiej Akademii Nauk. Cz³onek Pañ-
stwowej i Wojewódzkiej Rady Ochrony Przy-
rody. Wspó³autor programu zarybiania Zatoki
Gdañskiej. Autor prac naukowych i licznych ar-
tyku³ów popularnonaukowych z dziedziny eko-
logii. Niestrudzony popularyzator tej proble-
matyki w œrodkach masowego przekazu. Od
1992 roku kierownik Stacji Morskiej Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego w Helu.
Ambasador Helu. G³êboko zaanga¿owany w re-
alizacjê programu maj¹cego na celu odtworzenie
populacji fok w wodach Ba³tyku. Pomys³odawca
utworzenia w Helu fokarium. Obiekt ten zwie-
dzi³o w ubieg³ym roku ponad 400 tysiêcy tury-
stów. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e dziêki Panu
Doktorowi Krzysztofowi Skórze "Hel fokami
stoi".

Urodzi³ siê 13 lipca 1934 r. w Nowym Bytomiu
(obecnie Ruda Œl.).

Nowicjat zakonny odby³ w klasztorze
w Kobylinie w 1952 r.  Pierwsz¹ profesjê za-
konn¹ z³o¿y³ w 1953 r. w Kobylinie.

Œluby wieczyste w 1958 r. w Katowicach
-Panewnikach, œwiêcenia kap³añskie przyj¹³
w 1959 r. w Katowicach-Panewnikach.

Od 1959 r. do 1962 r. przebywa³ w klasztorze
w Wieluniu,  od 1962 r. do 1971 r. w klasztorze
w Wejherowie, od 01 marca 1971 r. do 30 czerwca
1991 r. w Helu jako proboszcz,  od 1991 r. do
1999 r. w klasztorze w Braunau w Austrii, od
1999 r. do dziœ w klasztorze w Miejskiej Górce.

Ojca Hilarego znaj¹ i pamiêtaj¹ niemal wszy-

scy mieszkañcy naszego miasta. Przebywa³
na Helu 20 lat. Zawsze ¿yczliwy, otwarty dla
ludzi i ich codziennych problemów, s³u¿¹cy po-
moc¹ potrzebuj¹cym. Jego ogromna charyzma,
bogactwo wiedzy merytorycznej i kompetencja
powodowa³a, ¿e zjednywa³ sobie wszystkich
mieszkañców.

Dla dobra wspólnoty parafialnej, w tak trud-
nych czasach potrafi³ pokonywaæ wszelkie bariery.

By³ wzorowym gospodarzem. Dba³ o koœció³
i plebaniê.

( charakterystyki wyró¿nionych przedstawione

na uroczystej sesji Rady Miasta Helu).
foto: biker
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(62)
Rybo³ówstwo ³odziowe

w Helu

Do ostatniej dekady XIX wieku nie
by³o na naszym wybrze¿u wyró¿-
niaj¹cych siê oœrodków rybo³ów-

stwa. We wszystkich nadmorskich osadach upra-
wiano przybrze¿ne po³owy za pomoc¹ niewiel-
kich, bezpok³adowych ³odzi, którymi wyp³y-
wano tylko na stosunkowo niewielk¹ odleg³oœæ.
Dlatego te¿, rybacy skazani byli na po³owy w
czasie pojawiania siê ryb w ich zasiêgu. Takie
rybo³ówstwo uprawiano tu od wieków, jedyn¹
wyraŸn¹ zmian¹, jaka zaistnia³a w XIX wieku,
by³o powszechne wprowadzenie nowych,
znacznie trwalszych i ³atwiejszych w eksplo-
atacji, materia³ów do wykonywania sieci. Po-
wa¿niejsze przemiany nast¹pi³y dopiero wów-
czas, gdy na nasze wybrze¿e zaczêli docieraæ
rybacy z Danii i Szwecji na niewielkich ¿aglo-
wych kutrach o zabudowanym pok³adzie, które
osi¹ga³y znacznie wiêksz¹ "dzielnoœæ" na mo-
rzu. Pozwala³o to wyp³ywaæ dalej i nie czekaæ,
a¿ ryby pojawi¹ siê u brzegu. Nim te nowoœci
przejêto, rybacy z Helu  stosowali powszech-
nie dawne, tradycyjne metody po³owu, które -
jak wynika z dokumentów - ulega³y tylko nie-
wielkim przemianom na przeci¹gu przynajmniej
piêciu stuleci.

Tak jak na ca³ym ówczesnym ba³tyckim
wybrze¿u, rybacy z Helu równie¿ ³¹czyli siê w
spó³ki po³owowe. W naszym mieœcie do ich
okreœlania przyjê³a siê od XIX wieku, zamiast
okreœlenia maszoperia,  nazwa "kompania"
("compagnie"). Rozró¿niano je przez dodanie
nazwiska szypra: by³a wiêc kompania "Walkow-
sa", kompania "Hallmanna" itd. Na prze³omie
XIX i XX wieku by³o w Helu 11 kompanii  wê-
gorzowych (¿akowych) - ka¿da sk³adaj¹ca siê
od 8 do 9 mê¿czyzn, oraz 6 kompanii niewodo-
wych (po³awiaj¹cych od brzegu ³ososia  lub œle-
dzia) - te by³y wiêksze i liczy³y od 10 do 15
ludzi.

Cykl roczny rybaków ³odziowych w Helu
opiera³ siê na trzech g³ównych po³owach: ³oso-
sia na wiosnê, œledzia w lecie i wêgorza  jesieni¹.
Oprócz tego uprawiano mniej znacz¹ce po³owy
fl¹der, szczupaka i szprota, do których rybacy
przystêpowali bez ³¹czenia siê w spó³ki. W zi-
mie mo¿na by³o tak¿e uprawiaæ mozolne rybo-
³ówstwo pod lodem.

Rok rybacki rozpoczyna³ siê od najbardziej
op³acalnego po³owu ³ososia du¿ym niewodem
dobrze¿nym. Zaczyna³ siê on zwyczajowo oko³o
14 dni przed Wielkanoc¹. Rybacy przygotowy-
wali siê do tego momentu przez ca³¹ zimê. Wcze-
œniej, w zapusty, szyprowie zbierali siê u na-
czelnika gminy (so³tysa), by drog¹ losowania
rozdzieliæ miejsca po³owowe (tonie). Inaczej by³o
w pozosta³ych, kaszubskich osadach Pó³wyspu
Helskiego, gdzie tonie zmieniano zgodnie z wcze-
œniej ustalon¹ kolejnoœci¹. W Helu, aby wyrów-
naæ dochody, kompanie, które wylosowa³y naj-
lepsze tonie i osi¹gnê³y najwiêkszy zysk, pono-
si³y proporcjonalnie wiêksze obci¹¿enia socjal-

ne na rzecz osady i mieszkañców - by³a to pra-
wie idealna komuna (w dobrym tego s³owa zna-
czeniu). W obrêbie kompanii zysk dzielono zgod-
nie z ustalonymi od wieków prawami. Polega³o
to na tym, ¿e ka¿dy doros³y mê¿czyzna otrzy-
mywa³, ustalony w zale¿noœci od iloœci z³owio-
nych ryb i uczestników, udzia³ mêski, od które-
go liczono "party" kobiet, wynosz¹ce po³owê
takiego. Party dziewcz¹t i dzieci zmniejszone
by³y jeszcze o po³owê, czyli wynosi³y æwieræ
dochodu mêskiego. Kto choæ raz nale¿a³ do kom-
panii, otrzymywa³ swój obliczony "part" tak¿e
i wówczas, gdy by³ niezdolny do pracy na sku-
tek choroby lub jakiegoœ nieszczêœcia. Pomoc
otrzymywa³y tak¿e wdowy i sieroty po cz³on-
kach kompanii. Wytworzono w ten sposób sys-
tem zabezpieczenia mieszkañców na wypadek
staroœci, owdowienia lub sieroctwa. By³ to sys-
tem bardzo prosty i w okolicznoœciach ogólnej
uczciwoœci rybaków bardzo skuteczny. Przy po-
dziale zysku by³ uwzglêdniany tak¿e pastor,
który corocznie, prócz dwudziesto-funtowego
³ososia z ka¿dego po³owu, bez w³asnego udzia-
³u, otrzymywa³ pó³ przydzia³u dzieciêcego. Tak-
¿e z nauczycielem dzielono zyski po³owowe.

Od pocz¹tku lata do koñca wrzeœnia podob-
nie zorganizowane  kompanie po³awia³y niewo-
dem œledzia. Po³ów taki op³acalny by³ tylko
wtedy, gdy ryba ta masowo pojawia³a siê przy
helskim brzegu, co zdarza³o siê przeciêtnie kilka
razy w sezonie. Prawie przez ca³y rok - zw³asz-
cza w zimie - œledzia po³awiano w przydenne
sieci stawne  tzw. mance. Zastawianie tych sieci
nie wymaga³o gromadzenia siê w kompanie -
wystarcza³y jedynie niewielkie - 2-3 osobowe
zespo³y ³ódkowe.

Udzia³y w po³owach œledzia rozdzielano oko-
³o roku 1900 nastêpuj¹co: zysk - najczêœciej w
naturze - dzielono na 3 równe czêœci. Pierwsz¹
czêœæ otrzymywali szyprowie, tzn. posiadacze
100-200 m wielkiej sieci, dwie pozosta³e czêœci
by³y rozdzielane pomiêdzy pozosta³ych uczest-
ników po³owu stosuj¹c zasadê proporcjonalno-
œci: ka¿dy doros³y mê¿czyzna otrzymywa³ pe³n¹
czêœæ "partu", ch³opcy w wieku od 8 do 14 lat
dostawali po³owê czêœci mêskiej, ch³opcy w
wieku od 14 do 17 lat 3/4 czêœci mêskiej, ch³op-
cy pomiêdzy 17 i 18 rokiem ¿ycia otrzymywali
pe³n¹ czêœæ, a nie¿onaci mê¿czyŸni, nazywani
"parobkami", otrzymywali pe³n¹ czêœæ i jesz-
cze 1/8 do tego. Tak¿e proboszcz i nauczyciel
dostawali swój udzia³. Oprócz tego podobnie,
jak przy niewodzie ³ososiowym, ka¿da wdowa,
ka¿de dziecko powy¿ej 8 roku ¿ycia, ka¿da
wolna dziewczyna i ka¿dy stary, niezdatny ju¿
do pracy mê¿czyzna mia³ prawo pomagaæ przy
wyci¹ganiu tej wielkiej sieci i dostaæ z tego tytu-
³u wynagrodzenie. Wystarczy³o po³o¿yæ tylko
rêkê na linie niewodu. W ten sposób zapobiega-
no zubo¿eniu poszczególnych mieszkañców wsi
i zabezpieczano dochody dla wdów, sierot, cho-
rych i osób starych.

Ogromne znaczenie dla helan mia³y tak¿e je-
sienne po³owy wêgorza za pomoc¹ "¿aków". W
tym celu tworzono kompanie o innym ni¿ przy
niewodach sk³adzie osobowym. Tonie wêgorzo-
we - zarówno od strony Zatoki, jak i otwartego
morza  - losowano w Helu w dniu œw. Jakuba
(Jacobus), czyli 26 lipca. W tym celu wszyscy
szyprowie udawali siê do naczelnika gminy (na
prze³omie XIX i XX wieku funkcjê tê sprawo-
wa³ Martin Stuck), gdzie siê to odbywa³o. Po
losowaniu obowi¹zkiem szypra by³o zaprosze-
nie ca³ej za³ogi na ch³odny poczêstunek z be-
czu³k¹ ("anta³kiem") piwa.

W takim rytmie powtarzalnych czynnoœci
rybackich ¿y³y rodziny rybackie w Helu przez
kilka wieków.
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Œlady w historii dawnej...
S¹ i byli w ka¿dej armii. To oni umo¿liwiali przeprawianie siê przez

fosê, forsowanie murów warownego zamku, a w czasie pokoju umacniali

twierdze obwa³owaniami, ostroko³ami, wie¿ami stra¿niczymi. Wiele

pracy mieli polscy pra-saperzy, zw³aszcza za panowania Kazimierza

Wielkiego, który wszak "zasta³ Polskê drewnian¹, a zostawi³ murowa-

n¹". W 1410r. , pod Grunwaldem, zwyciêstwo polskich wojsk u³atwi³a

przeprawa przez Wis³ê na namiastce mostu pontonowego, zbudowanego

przez ówczesnych saperów! In¿ynieria wojskowa cieszy³a siê zaintereso-

waniem zw³aszcza za panowania Stefana Batorego i W³adys³awa IV.

W Warszawskiej Szkole Rycerskiej, za³o¿onej przez króla Stanis³awa

Augusta, du¿¹ wagê przyk³adano do "uczonych broni" (artyleria i in-

¿ynieria). W 1788 r Sejm Wielki powo³a³ Korpus In¿ynierów Koron-

nych i Litewskich - samodzielny rodzaj wojsk, którego spadkobierc¹ s¹

dzisiejsze Wojska In¿ynieryjne.

Pierwszymi dowódcami Korpusu  byli p³k Karol Sierakowski i Jakub

Jasiñski.

SAPERZY
Z PÓ£WYSPU HELSKIEGO

Nowy okres dla Pó³wyspu trwaj¹cy do dzisiaj nast¹pi³ po zakoñcze-
niu dzia³añ wojennych II wojny œwiatowej. Przyjêta po wojnie koncepcja
doktrynalna przewidywa³a dla Marynarki Wojennej rolê pomocnicz¹. Jej
dzia³ania mia³y ograniczaæ siê do rejonów przybrze¿nych, wykorzystuj¹c
w szerokim zakresie zagrody minowe i artyleriê nadbrze¿n¹. Koncepcja ta
rzutowa³a na utworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych wojsk
in¿ynieryjnych MW  i na sposób realizacji zadañ zabezpieczenia in¿ynie-
ryjnego.  W tym celu utworzono Oddzia³ In¿ynieryjny, który nastêpnie
wcielono do Dowództwa Marynarki Wojennej jako Szefostwo In¿ynie-
rii MW.  Do jego zadañ nale¿a³y prace organizacyjno-przygotowawcze
zwi¹zane  z planowanymi przedsiêwziêciami obronnymi na wybrze¿u
morskim, a tak¿e utworzenie organicznych jednostek saperskich. W paŸ-
dzierniku 1946 roku w Wejherowie utworzono 52 Morski Batalion Sape-
rów. Z niego  wywodzi³y siê kolejne jednostki saperskie w tym  stacjonu-
j¹cy obecnie na Helu 43 Batalion Saperów. Do g³ównych zadañ wykony-
wanych przez jednostki saperskie nale¿a³o:  rozminowanie i oczyszczanie
portów i wybrze¿a morskiego; prowadzenie zwiadu fortyfikacyjnego
w pasie wybrze¿a;  ochrona mostów na: Wiœle (Opalenie) , Parsêcie
(Ko³obrzeg), S³upi (Ustka) w ramach akcji przeciwpowodziowych;   prze-
prowadzenie zwiadu minerskiego w dwukilometrowym pasie wybrze¿a
od granicy wschodniej do Ustki oraz rozminowanie i oczyszczanie terenu
z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Prace zwi¹zane z usu-
waniem niewypa³ów i niewybuchów realizowano w najwiêkszym natê¿e-
niu w latach 1945, 1946, 1947. Od 1947 roku prowadzono te¿ intensywne
prace fortyfikacyjne. W Helu, na cyplu, postawiono now¹ bateriê artylerii
sta³ej o kalibrze 130 mm. W po³owie drogi miêdzy cyplem a Helem
- Borem stanê³a bateria artylerii sta³ej o kalibrze 152 mm. Równie¿ si³ami
saperów instalowano na Wybrze¿u, g³ównie na Pó³wyspie, elementy obro-
ny przeciwdesantowej w dobie zimnej wojny. Od 1951 r. Szefostwo In-
¿ynierii otrzyma³o nowe zadania, zwi¹zane z inwestycjami portowymi,
a w 1965r. w nowopowsta³ym Szefostwie Wojsk In¿ynieryjnych MW
utworzono Wydzia³ Budowy i Eksploatacji Portów Wojennych.  W 1955
roku  z Wojsk In¿ynieryjnych  zdjêto zadania budowy fortyfikacji sta³ej.
Nast¹pi³y równie¿ zmiany strukturalne.  W 1955 roku na bazie 8 Bata-
lionu Saperów sformowano 115 Kompaniê Eksploatacyjno-Naprawcz¹
(115 KEN) prekursorkê dzisiejszego Helskiego 43 Batalionu Saperów.
Przeznaczona by³a g³ównie do realizacji zadañ zwi¹zanych z eksploatacj¹,
utrzymaniem i remontami obiektów specjalnych bêd¹cych w dyspozycji
MW.   Z chwil¹ utworzenia 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a (9 FOW)
z siedzib¹ w  Helu - 1965 r.  powsta³ problem realizacji zadañ zabezpiecze-
nia in¿ynieryjnego w strefie jej odpowiedzialnoœci. Problem zosta³ roz-
wi¹zany w 1969 roku poprzez utworzenie organicznego pododdzia³u FOW
- 43 Kompani Saperów.  Kompaniê zaczêto formowaæ na podstawie
rozkazu dowódcy Marynarki Wojennej adm. Zdzis³awa  Studziñskiego

Nr 016/ORG z 24.07.1069 r. i zgodnie z zarz¹dzeniem szefa Sztabu Gene-
ralnego WP Nr 034/ORG.  Rozkaz dowódcy MW nakazywa³ rozformo-
waæ 115 Kompaniê Eksploatacyjno-Naprawcz¹ , a na jej miejsce  powo³aæ
43 Kompaniê Saperów 9 FOW  (  skrót taktyczny 43 ksap ) z miejscem
postoju w m. HEL.

Saperzy z 43 batalionu przy budowie mola w Juracie, 2003

UWAGA!  NIEWYBUCHY!

Wiele tajemnic i niespodzianek, nie zawsze mi³ych, kryje w sobie
helski las. Wabi œpiewem ptaków, ukrytych wœród drzew, powygina-
nych w walce z wiatrem, lœnieniem wydm, b³yszcz¹cych bia³ym
piaskiem. Zaciekawia wojenn¹ przesz³oœci¹, kusi do poszukiwañ,
wypraw œladami przesz³o-
œci. Nawet dzikie wysypi-
ska œmieci i ogólny stan
dewastacji obiektów - nie
zniechêcaj¹ œmia³ków.
Bolesn¹ pami¹tk¹ wojen-
nych dni s¹ niewypa³y
i niewybuchy, wci¹¿ odnaj-
dywane w leœnych ostê-
pach. W 1997 roku dosz³o
do tragicznego wypadku:
podczas zabawy niewybu-
chem zginê³o dziecko.
Wci¹¿ jednak w naszym lesie mo¿na spotkaæ ludzi, którzy - wypo-
sa¿eni w wykrywacze metalu - poszukuj¹... czego? Pami¹tek po
polskiej i niemieckiej armii wrzeœniowej, skarbu piratów - albo
w³asnej œmierci.

Co zrobiæ, gdy znajdziesz przez przypadek coœ,
co mo¿e okazaæ siê niewypa³em lub niewybuchem?

NA MORZU:
gdy zauwa¿ysz plamê ropy: powiadom natychmiast przez radio in-

stytucje administracji morskiej (Urzêdy Morskie, kapitanaty lub bosma-
naty portów). Postaraj siê przekazaæ przez radio mo¿liwie dok³adn¹ po-
zycjê, okreœliæ rozmiar i kierunek jej przemieszczania siê,

gdy natrafisz na niebezpieczny obiekt podczas prac podwodnych:
powiadom natychmiast przez radio instytucje administracji morskiej (Urzê-
dy Morskie, kapitanaty lub bosmanaty portów). Wstrzymaj prace i wy-
³¹cz urz¹dzenia mog¹ce spowodowaæ fizyczn¹ ingerencjê znalezionego
obiektu. Pamiêtaj, ¿e mo¿e to byæ bojowy materia³ wybuchowy lub che-
miczny jeszcze z II wojny œwiatowej. Rozwa¿ mo¿liwoœæ ewakuacji za³ogi

V. Nowak cz. I
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je¿eli podczas po³owu ryb ci¹gniesz w sieciach nieznany przed-
miot: powiadom natychmiast przez radio instytucje administracji
morskiej (Urzêdy Morskie, kapitanaty lub bosmanaty portów). Pamiêtaj,
¿e mo¿e to byæ bojowy materia³ wybuchowy lub chemiczny jesz-
cze z II wojny œwiatowej Przerwij po³ów. Okreœl pozycjê i przeka¿
j¹ przez radio do urzêdu morskiego. Rozwa¿ mo¿liwoœæ odciêcia sieci.
Nie podnoœ niczego na pok³ad, ani nie holuj do portu.

NA L¥DZIE
je¿eli natrafisz na niebezpieczny materia³ lub substancjê na

pla¿y: mo¿e to byæ np. oleista substancja, nieznany Ci przedmiot wy-
rzucony przez morze albo ptactwo ubrudzone nieznanym Ci osadem
- powiadom natychmiast policjê, stra¿ po¿arn¹ albo Urz¹d Morski
czy najbli¿sz¹ placówkê ratownictwa wodnego. Niczego nie dotykaj!
Nie pozwól, aby osoby postronne mia³y kontakt z materia³em.

je¿eli natrafisz na nieznany przedmiot czy substancjê w lesie lub
podczas prac rolnych: przede wszystkim niczego nie dotykaj. Natych-
miast powiadom policjê i stra¿ po¿arn¹. Ka¿dy znaleziony przez Ciebie
nieznany przedmiot mo¿e okazaæ siê niebezpieczny dla œrodowiska i bez-
poœrednio dla ludzi. Przerwij prace na polu - takich przedmiotów mo¿e
byæ wiêcej. Teren musi zostaæ sprawdzony przez specjalistyczne podod-
dzia³y saperskie oraz w razie potrzeby tak¿e przez jednostki przeciwche-
miczne.

 PATROL ROZMINOWANIA
W 43 BATALIONIE SAPERÓW

 Jest to pododdzia³ etatowy, w którego sk³ad wchodz¹: Pawe³
Geraszek, Benedykt Plichta, Leszek Zawadzki, Leszek P³otka,
Miros³aw Lazar, Sebastian Da³omis.

Co wchodzi w zakres obowi¹zków

patrolu?

Przede wszystkim reagujemy na
zg³oszenia o znalezieniu niewypa³ów
b¹dŸ niewybuchów, na miejscu bada-
my znalezisko, podejmujemy i deto-
nujemy na poligonie.

Jak czêsto ruszacie do akcji?

To mo¿e siê wydawaæ nieprawdo-
podobne, ale wezwania miewamy nie-
mal codziennie, a czêsto i kilkakrot-
nie w ci¹gu dnia.

Wiele jest fa³szywych alarmów?

Prawie siê nie zdarzaj¹. Zwykle
wezwania okazuj¹ siê jak najbardziej zasadne.

Pracujecie 24 godz. na dobê?

Nie, praca sapera zwi¹zana jest œciœle z warunkami widocznoœci
- mo¿emy dzia³aæ od œwitu do zmierzchu. Na ogó³ mamy 8 - godzinny
dzieñ pracy, ale po³owa patrolu musi byæ gotowa do akcji po po³udniu
i w œwiêta.

Nie zdarza siê Wam "nocna zmiana"?

Na szczêœcie nie, chocia¿ w sytuacji zagro¿enia ludzkiego ¿ycia musi-
my dzia³aæ równie¿ noc¹. W zwyk³ych warunkach mamy 24 godziny na
podjêcie dzia³añ.

Dzwoni telefon, przyjmujecie zg³oszenie o znalezieniu niebezpiecz-

nego materia³u... - i co dalej?

Jedziemy na miejsce znaleziska, najczêœciej ju¿ zabezpieczone i ozna-
kowane przez policjê. Usuwamy wszystkie osoby postronne z zagro¿o-
nego rejonu. PóŸniej dok³adnie sprawdzamy rodzaj znaleziska oraz teren
wokó³. Zdarza siê, ze np. wykopano jeden pocisk, a w pobli¿u jest ich
jeszcze kilka. Podczas akcji w Ch³apowie zg³oszono nam znalezienie
3 sztuk, a by³o ich 11.  Po podjêciu niewybuchu transportujemy go po
odpowiednim zabezpieczeniu na poligon w Strzebczu i tam wysadzamy.

Jak rozpoznajecie, co w³aœciwie zosta³o znalezione?

Jak w ka¿dym zawodzie, tak i u nas trzeba siê ci¹gle dokszta³caæ.
Znajdowane bywaj¹ przecie¿ nie tylko pozosta³oœci z II wojny œwiato-
wej, ale równie¿ np. nowoczesne bomby, u¿ywane w dzia³aniach bojo-
wych i na æwiczeniach. Zreszt¹, nawet starocie potrafi¹ zaskoczyæ. Kilka
lat temu znaleŸliœmy bombê, z II wojny œwiatowej. Znaliœmy ten typ, ale
nie by³o danych, wskazuj¹cych ¿e Niemcy posiadali takie bomby w '39.

Co jest najwa¿niejsze w Waszej pracy?

Wiedza, doœwiadczenie, umiejêtnoœæ opanowania strachu - no i zaufa-
nie. Do kolegi, ¿e na pewno jest na swoim miejscu, ¿e wykona swoje
zadanie, ¿e jest wystarczaj¹co ostro¿ny i pewny w dzia³aniu.

Czy saper siê boi?

Musi siê baæ. Ktoœ, kto siê nie boi, nie jest ostro¿ny, staje siê zbyt
pewny siebie, a tym samym stwarza zagro¿enie ¿ycia dla siebie i zespo³u.
Sztuka polega na opanowaniu strachu, zachowaniu ch³odnego umy-
s³u i sprawnoœci, koniecznej do unieszkodliwienia niewypa³u czy niewy-
buchu.

A co Was sk³oni³o do wybrania tego zawodu?

Pocz¹tek drogi to przydzia³ w zasadniczej s³u¿bie do jednostki sape-
rów. Tu w codziennej pracy pojawia siê ciekawoœæ, fascynacja - czas
biegnie szybko, co chwila coœ siê dzieje, nie ma nudy, wci¹¿ wysoki po-
ziom adrenaliny, ró¿norodne wyzwania. Mo¿liwoœæ pokonywania same-
go siebie, ryzyko. To poci¹ga, ka¿da udana akcja daje satysfakcjê, jest
zwyciêstwem.

Tworzycie sta³¹ grupê?

 Patrol jest etatowy, tworzymy sta³y zespó³. Jeœli pojawia siê wolny
etat, dowódca patrolu ma mo¿liwoœæ wyboru ¿o³nierza. Przygl¹damy siê
dok³adnie kandydatom, wybór musi byæ staranny - od tego cz³owieka
bêdzie przecie¿ zale¿a³o ¿ycie nas wszystkich. Musimy mu zaufaæ. Od
razu odpadaj¹ "bohaterowie". Saper to cz³owiek opanowany, cierpliwy,
rozs¹dny - nie ma prawa do pomy³ki. Po otrzymaniu przydzia³u ¿o³nierz
musi poznaæ teoriê (odpytywanie znienacka to specjalnoœæ chor¹¿ego...)
Towarzyszy nam w akcjach, otrzymuje stopniowo coraz trudniejsze za-
dania, przygl¹da siê, zdobywa doœwiadczenie. Sprawdza siê sam i jest
sprawdzany przez nas.

Opowiedzcie coœ o ciekawych znaleziskach...
Najgorsze s¹ znaleziska dokonane przez niefrasobliw¹ m³odzie¿ i dzie-

ci. Czêsto zdarza siê, ¿e zamiast zawiadomiæ saperów, próbuj¹ sami zde-
tonowaæ ³adunek - wrzuciæ w ognisko, uderzyæ silnie kamieniem lub meta-
lowym przedmiotem. Takie zabawy groz¹ œmierci¹ lub kalectwem, ale
mimo wielu wypadków jakoœ nie udaje siê zniechêciæ potencjalnych samo-
bójców.  Do ciekawych akcji nale¿a³o te¿ wydobycie bomby z bagna, a
w³aœciwie - jak siê okaza³o na miejscu - 2 bomb. Trzeba by³o osuszaæ
bagno, bardo trudno by³o poj¹æ ³adunek, w dodatku dojazd by³ fatalny. Ale
uda³o siê! Dostarczyliœmy bomby na poligon i tam zdetonowaliœmy.

Te¿ metod¹ "w ognisko"?

Sk¹d¿e. Detonacje odbywaj¹ siê w wyznaczonym miejscu. Mamy spe-
cjalny poniemiecki bunkier i leje po wczeœniej detonowanych ³adunkach.
Na oko³o 2m g³êbokoœci uk³adamy ostro¿nie bomby i inne ³adunki do
zdetonowania. Wed³ug dok³adnych obliczeñ odmierzamy iloœæ materia³u
wybuchowego, którym nale¿y 'wzmocniæ" niewypa³. Wysadzamy œwie-
¿y ³adunek, który wybuchaj¹c powoduje detonacjê niewybuchu.

A mo¿e siê zdarzyæ, ze uparty niewypa³ dalej nie wybuchnie?

Teoretycznie jest to mo¿liwe, ale staramy siê tak do³o¿yæ materia³u
wybuchowego, ¿eby nie trzeba by³o poprawiaæ.

Czym zajmujecie siê ostatnio? Wiem, ¿e w³aœnie przyjechaliœcie

z Gdyni...

Tak, oczyszczamy teren po magazynach z czasów II wojny œwiato-
wej. Na pó³wyspie ostatnia akcja generalnego oczyszczania terenu mia³a
miejsce w latach 1998/1999. W Unii prawdopodobnie bêdzie wymagana
kontrola i oczyszczenie ka¿dej dzia³ki budowlanej przed uzyskaniem ze-
zwolenia na budowê. Pracy dla saperów wiêc nie zabraknie. Na razie
jesteœmy jedynym patrolem, ale tworzy siê drugi w Dziwnowie.  Oprócz
oczyszczania i likwidowania niewybuchów prowadzimy te¿ akcje eduka-
cyjne, np. jesteœmy czêstymi goœæmi w szkole w Helu.  Przestrzegamy
przed beztrosk¹, t³umaczymy, ¿e nie nale¿y baæ siê powiadomienia patro-
lu, a prawdziwe niebezpieczeñstwo to pozostawienie podejrzanego przed-
miotu lub próba zabrania go z miejsca znalezienia. Dla celów informacyj-
nych stworzyliœmy równie¿ stronê internetow¹: www.43bsap.prv.pl .

Jest na niej rzeczywiœcie wiele

ciekawych informacji, nie tylko o

postêpowaniu w przypadku zagro-

¿enia, ale i o historii i ¿yciu jed-

nostki, jest wiele zdjêæ i ciekawo-

stek Warto zajrzeæ. Dziêkujê za roz-

mowê i ¿yczê udanych akcji.

(V. Nowak)
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Z  ¿alem  zawiadamiamy,
¿e  dnia  30  czerwca  2003 r.

 zmar³
œ.p. Wojciech  CHWIROT

Burmistrz  Helu  w  latach  1992 - 94

Wyrazy  g³êbokiego  wspó³czucia
Pani Annie i Panu Jackowi Chwirotom
 sk³ada

Rada  Miasta  Helu

Odszed³ od nas nasz Kolega, Przyjaciel,
Znajomy. Odszed³ bez po¿egnania, co najbar-
dziej boli. Du¿o jeszcze mieliœmy sobie do po-
wiedzenia, jak zwykle gdy siê spotkaliœmy.
Myœla³em, ¿e mamy przed sob¹ jeszcze wiele
takich rozmów. Dziœ towarzyszymy w ostat-
niej drodze Cz³owiekowi, który by³ naszym
szczerym Przyjacielem i Przewodnikiem.

Odszed³ od nas za wczeœnie, mówi mi mój
g³os i przekonuje te¿, jak samotni jesteœmy
w naszym smutku. Nasze ¿ycie nie jest wiecz-
ne, jak to czasem sobie wyobra¿amy. Nasi
bliscy, znajomi i przyjaciele s¹ dla nas darem,
którego pewnego dnia mo¿e zabrakn¹æ.

Wojtek Chwirot, mimo ¿e urodzi³ siê w Byd-
goszczy, to po ukoñczeniu Wy¿szej Szko³y
Rolniczej w Olsztynie ca³e swoje doros³e ¿y-
cie zwi¹za³ z Helem. Tu, przez 10 lat od 1965
roku pracowa³ w przedsiêbiorstwie "Koga",
pocz¹wszy od stanowiska sta¿ysty, a koñcz¹c
na kierowniku Wydzia³u Po³owów.

Wspomnienie...
Przez prawie 30 lat prowadzi³ wraz ze swoj¹

¿on¹ restauracjê Maszoperia - wizytówkê Helu.
W latach 92-94 da³ siê poznaæ, jako wspania³y
Burmistrz naszego Miasta.

W zmar³ym straciliœmy wspania³ego Miesz-
kañca, dobrego Przyjaciela. Jego mocn¹ i niepo-
korn¹ osobowoœæ cechowa³o niezwyk³e poczu-
cie odpowiedzialnoœci. Wszyscy podlegli Mu
pracownicy, jak te¿ ci których uwa¿a³ za swo-
ich przyjació³ ufali Mu bezgranicznie.

Pokaza³ nam, co znaczy ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia,
¿ycia w którym jest miejsce na mi³oœæ, ciê¿k¹
pracê i troskê o innych. By³ pe³en nieposkro-
mionej ciekawoœci i pêdu do wiedzy. Intereso-
wa³ siê wieloma dziedzinami. Nigdy nie wywy¿-
sza³ siê, by³ skromny i samokrytyczny. Najbar-
dziej z³oœci³a Go nietolerancja i jakakolwiek prze-
moc.

Któ¿ z nas nie pyta³ Go o radê, kto siê przed
nim nie ¿ali³... Umia³ uwa¿nie s³uchaæ i ka¿dego
potrafi³ zrozumieæ. Jemu to zawdziêczamy wiele

konkretnych rozwi¹zañ, tak korzystnych dla
naszego miasta.

Wojtka, Pana Wojtka zatrzymamy na
zawsze w naszej pamiêci.

Niech spoczywa w pokoju.
(Z mowy burmistrza, Miros³awa W¹do³owskiego)

Burmistrzowi i Radzie Miasta Helu,
pocztom sztandarowym, delegacjom
oraz wszystkim znajomym i przyjacio³om
sk³adamy serdeczne podziêkowania
za okazane nam wsparcie
w  tej trudnej dla nas chwili

Anna Chwirot

z synem i wnuczk¹

UROCZYSTOŒCI  RELIGIJNE

Tradycyjnie, jak co roku, ulicami miasta przesz³a
procesja z okazji Bo¿ego Cia³a.

29 czerwca, w œwiêto patronów Helu - Piotra i Paw³a,
na kutrze "Sandra, odby³a siê uroczysta msza œw.
celebrowana przez proboszcza helskiej parafii,
o. Florentyna Nowaka.
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T a b e l a :
1. FC Kiepscy     18  31   59:40
2. Leszcze           18  31   47:26
3. Ventus             18  25   38:48
4. Jurata              18  19   24:53

Klasyfikacja
najlepszych strzelców:
1. Rojewski              16
2.  Pisalski                11
3. Bruhn                   10

W dniach 25, 27 i 29 czerwca br., w hali sportowo - widowiskowej
w Helu odby³y siê II MISTRZOSTWA HELU W TENISIE STO£OWYM.

W dwóch pierwszych dniach rozegrano eliminacje, æwieræfina³y i pó³fina³y
w kategoriach osobowo - wiekowych: dziewczêta, seniorzy, juniorzy,
kadeci i m³odzicy. Dla goœci Helu rozegrano kategoriê OPEN.

W grach fina³owych, które odby³y siê w niedzielê 27 czerwca pad³y
rozstrzygniêcia decyduj¹ce o kolejnoœci zawodników.

Dziewczêta: 1 m. Edyta Dempc, 2 m. Judyta Szulc, 3 m. Karolina
Dusza

Seniorzy: 1 m. Grzegorz Dusza, 2 m. Mateusz Soldatke, 3 m. Benedykt
Formella

Juniorzy: 1 m. Adam Brzeziñski, 2 m. Artur Juziuk, 3 m. Micha³
Mu¿a

Kadeci: 1 m. Artur Dempc, 2 m. Mateusz Duda, 3 m. Grzegorz Rudecki
M³odzicy: 1 m. Krystian Koz³owski, 2 m. Krystian Nowak, 3 m. Rafa³

Panek.
Zwyciêzca turnieju w kat. "Open", dla mi³oœników wypoczynku

w Helu zosta³ Adam Dziemieszkiewicz.
Ponadto przyznano wyró¿nienie w kat. "Najm³odszy Zawodnik II

Mistrzostw Helu". To wyró¿nienie otrzyma³a Karolina Dusza.
Czo³owych zawodników

uhonorowano pucharami, me-
dalami i dyplomami. Warto i
nale¿y podkreœliæ, ¿e mistrzo-
stwa rozegrano w przyjaznej i
sportowej atmosferze, o któr¹
zadbali wszyscy uczestnicy
turnieju.

Gratulujemy wszystkim,
którym jest  mi³y czynny
wypoczynek z tenisem sto³o-
wym.

S.F.

Na Mistrzostwach Polski Juniorów w Kick- Boxingu do 19-tu lat
wyst¹pi³o szeœciu  reprezentantów Helu, którzy reprezentowali Klub
Kick-Boxingu "MAXIMUS".

Zawody odby³y siê w Wêgrowie ko³o Warszawy 21-22.06.2003 r.
w formule Semi i Light Contact. Debiut Helskich zawodników nale¿y
do udanych, zdobyli cztery medale.

Dwa z³ote medale i tytu³ Mistrza Polski w kategorii + 94kg jeden
w Semi, drugi w Light Contact zdoby³ Dawid Bolda, pokonuj¹c Roberta
Nowaka z klubu Krak Sport Kraków i Andrzeja Budziñskiego z Dzia³dowa.

Br¹zowe medale w Semi-Contact  zdobyli  Jakub Dojerski w kategorii
-63kg i £ukasz Rykowski w kategorii  -84 kg. Jakub stoczy³ walki
z Karolem Ozinkowskim z Koszalina i Dawidem Nienasem z Nowego
S¹cza. £ukasz stoczy³ walki z Marcinem Niesynem z Zielonej Góry
i Tomaszem Sarar¹ z klubu Krak Sport Kraków.

£ukasz Kolp, Norbert Stopiñski i Maciej Przedpe³ski odpadli w æwieræ-
fina³ach po bardzo wyrównanych walkach.

Transport do Wêgrowa ufundowa³ Urz¹d Miasta w Helu.
Zawodnikom i trenerowi serdecznie gratulujemy.

W.W.

Stoj¹ od lewej:  Trener -Piotr Kohnke, £ukasz Kolp, Dawid Bolda,

Maciej Przedpe³ski

Klêcz¹: £ukasz Rykowski, Norbert Stopiñski, Jakub Dojerski.

UDANY DEBIUT HELSKICH

KICK-BOXERÓW

LIGA   PI£KI  NO¯NEJ
OLDBOJÓW

Dnia 21.06.2003 rozegrane zosta³y ostatnie mecze Ligi pi³ki no¿nej
oldbojów.

W koñcowej klasyfikacji I miejsce zajê³a dru¿yna FC Kiepscy, dziêki
korzystniejszemu stosunkowi bezpoœrednich spotkañ z zespo³em, który
zaj¹³ II miejsce Leszcze.

Najlepszym pi³karzem Ligi zosta³ Miros³aw Bruhn, najlepszym bram-
karzem - Piotr Los, a strzelcem zdobywca 16 bramek - Marek Rojewski.

    Salski                    10
5. Wyszyñski             7
6. Wysocki                 6
7. Szymañski              5
    Wójcik                    5
    Daukszewicz          5
    Pyzio                      5
11. Kurdek                  4
      Trynkoœ                4

W.W.

MISTRZOSTWA HELU
W TENISIE STO£OWYM

Hala widowiskowo-sportowa
zaprasza wszystkich chêtnych do gry rekreacyjnej

w tenisie sto³owym w œrody i pi¹tki w godz. 1800-2000

 i niedziele w godz. 1200-1400.Dru¿yna LESZCZY - w pe³nej krasie...
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S¹dzê, ¿e ka¿dy z Nas s³ysza³ lub czy
ta³ o funduszach pomocowych prze
znaczonych  dla Polski. Wiêkszoœci

z nas znane  s¹ nazwy PHARE czy SAPARD.
Czêsto s³yszy siê równie¿ ¿e œrodki, które do-
staje nasz kraj do dyspozycji, pozostaj¹ niewy-
korzystane.  Mo¿e to wynikaæ, jak s¹dzê, z
dwóch zasadniczych przyczyn. Po pierwsze
sporo podmiotów zainteresowanych œrodkami
z tych funduszy nie orientuje siê, jak je uzy-
skaæ. Drug¹ przyczyn¹ mo¿e byæ brak mo¿li-
woœci na sfinansowanie wk³adu w³asnego. W
zwi¹zku z tym w dzisiejszym artykule chcia³-
bym w zarysie przedstawiæ procedurê ubiega-
nia siê o fundusze z programu PHARE.

PHARE jest funduszem przeznaczonym dla
Polski i Wêgier na restrukturyzacjê gospodarki.
70% œrodków z funduszu przeznaczone jest na
projekty inwestycyjne, a 30% na projekty do-
tycz¹ce pomocy instytucjonalnej. Œrodki
z funduszu zarezerwowane s¹ dla ma³ych i œred-
nich przedsiêbiorstw (w rozumieniu ustawy
z 19.11.99 - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej
Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.). Nale¿y jed-
nak dodaæ, ¿e preferencje bêd¹ mia³y projekty
pomagaj¹ce w dostosowaniu firmy do norm Unii
Europejskiej. Warto równie¿ widzieæ, ¿e dotacje
z funduszu uzyskujê siê na zasadzie refundacji,
wiêc najpierw trzeba sobie zapewniæ œrodki na
sfinansowanie inwestycji, a po jej zakoñczeniu
dostaje siê zwrot czêœci jej kosztów. W przy-
padku programu PHARE zwrot ten wynosi naj-
czêœciej ok. 60% kosztów inwestycji. Przy czym
dla ka¿dego typu inwestycji okreœla siê mini-
maln¹ i maksymaln¹ kwotê dotacji.

Poni¿ej przedstawiam przyk³ady inwestycji,
na które mo¿na uzyskaæ dotacje.

- us³ugi zwi¹zane z podnoszeniem jakoœci
us³ug - w tym us³ugi zwi¹zane z uzyskaniem
niezbêdnych certyfikatów unijnych,

- us³ugi doradcze zwi¹zane z marketingiem,
- us³ugi doradcze dla eksporterów, b¹dŸ

potencjalnych eksporterów,
- modernizacja wyposa¿enia hoteli i restauracji.
Aby mo¿na by³o uzyskaæ dotacje, trzeba

przejœæ odpowiedni¹ procedurê, któr¹ przedsta-
wiam poni¿ej:

> uzyskanie informacji o programie Phare,
> wybór akredytowanego wykonawcy i pod-

pisanie z nim umowy,
> przygotowanie i z³o¿enie kompletnego

wniosku w Regionalnej Instytucji Finansuj¹cej,
> ocena wniosku przez RIF,
> podpisanie umowy o dotacjê,
> realizacja dzia³añ objêtych umow¹ dotacji,
> z³o¿enie wniosku o wyp³atê dotacji w RIF,
> ocena wniosku o wyp³atê dotacji przez RIF,
> wyp³ata dotacji.
Ogólnie rzecz bior¹c, osoba zainteresowana

dotacj¹ powinna zacz¹æ swoj¹ "wêdrówkê" od
Regionalnej Instytucji Finansuj¹cej, przewa¿nie
bêdzie to Agencja Rozwoju Regionalnego lub
Pañstwowa Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczo-

PHARE - czyli jak otrzymaæ dotacje
œci (tel.022 699 71 80 lub www.parp.gov.pl),
gdzie uzyska informacjê, czy na planowan¹ przez
niego inwestycjê, mo¿e uzyskaæ dotacjê. Je¿eli
oka¿e siê, ¿e na planowan¹ inwestycjê mo¿e byæ
przyznana dotacja, nale¿y wybraæ akredytowa-
nego dostawcê us³ug. Informacje o liœcie akredy-
towanych podmiotów dostêpne s¹ w RIF lub na
w/w stronie internetowej PARP; gdy oka¿e siê,
¿e dostawcy interesuj¹cych nas us³ug nie ma na
liœcie, nale¿y wyst¹piæ do Regionalnej Instytu-
cji Finansuj¹cej o zgodê na skorzystanie z us³ug
nieakredytowanego dostawcy. Warto jednak wie-
dzieæ, ¿e wymóg akredytacji dotyczy jedynie
zakupu us³ug - nie ma zastosowania do zakupu
produktów. Po wyborze dostawcy produktu
b¹dŸ us³ugi nale¿y podpisaæ z tym podmiotem
umowê , z której jasno bêdzie sprecyzowane co
i za ile dostanie dostarczone.

Kolejnym krokiem bêdzie skompletowanie
wszystkich wymaganych dokumentów i wype³-
nienie wniosku o dotacjê. Informacjê na temat
wszystkich wymaganych dokumentów równie¿
uzyskamy w RIF. Przy czym napewno bêd¹ to
kopie podstawowych dokumentów firmy, takie
jak wpis do rejestru podmiotu, zaœwiadczenia o
NIP i REGON, a tak¿e dokumenty potwierdza-
j¹ce status finansowy wnioskodawcy. Uwaga!!!
Wszystkie wnioski wype³nimy na oryginalnych
drukach - komputerowo lub na maszynie. Wnio-
ski wype³nione rêcznie s¹ odrzucane. Dokumen-
ty mo¿na dostarczyæ osobiœcie lub poczt¹, przy
czym w przypadku wysy³ki nale¿y zrobiæ to
wczeœniej, poniewa¿ dla rozpatrzenia wniosku
istotna jest data wp³ywu a nie nadania. Kolej-
nym istotnym wymogiem jest dostarczenie 3
ofert wykonania planowanej us³ugi, lub dostar-
czenia produktu w przypadku, gdy kwota dota-
cji przekroczy 5000 • i uzasadnienia wyboru
jednej z nich. Gdy skompletujemy ju¿ wszyst-
kie dokumenty i dostarczymy do RIF w termi-
nie ( o tym póŸniej), nale¿y czekaæ na spraw-
dzenie poprawnoœci formalnej i merytorycznej
z³o¿onej przez firmê dokumentacji i ocenê od: 1
do 5. W tym miejscu nale¿y dodaæ, ¿e zakwali-
fikowane zostan¹ tylko te projekty, które uzy-
skaj¹ odpowiedni¹ dla danego typu projektów
ocenê. Pamiêtaæ nale¿y równie¿, ¿e przy ocenie
z³o¿onego przez nas projektu, poza wymogami
formalnymi, przede wszystkim brane s¹ pod
uwagê tzw. warunki SMART. Skrót tajemniczy,
pochodz¹cy od angielskich s³ów, które wyzna-
czaj¹ ocenê projektu. W zwi¹zku z tym projekt,
o którego dofinansowanie ubiegamy, siê musi
spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria:

> zgodnoœæ przewidywanego rezultatu z ce-
lem projektu,

> byæ mo¿liwym do zmierzenia - czyli wy-
miernoœæ korzyœci, jakie przyniesie realizacja
projektu,

> realny i mo¿liwy do zrealizowania przez
firmê,

> zgodny z wpisanym we wniosku harmo-
nogramem dzia³añ.

Po pozytywnej ocenie naszego wniosku pod-
pisujemy z RIF umowê o dotacjê. Pamiêtaæ na-
le¿y, ¿e prace rozpoczête przed podpisaniem
umowy nie bêd¹ refundowane, dlatego jakiekol-
wiek dzia³ania zwi¹zane z planowan¹ inwesty-
cj¹ mog¹ byæ podjête po podpisaniu umowy o
dotacjê. Po podpisaniu umowy przystêpujemy
do realizacji projektu. W tym miejscu pragnê
zaznaczyæ, ¿e w niektórych przypadkach mo¿-
liwe jest uzyskanie zaliczki do 50% wartoœci
dotacji. Po zrealizowaniu projektu kolejnym kro-
kiem jest z³o¿enie wniosku o wyp³atê dotacji
(nie myliæ z wnioskiem o przyznanie), oraz jej
rozliczenie. To ostatnie nastêpuje wed³ug real-
nie poniesionych kosztów, zgodnie z zatwier-
dzonymi przez RIF raportami technicznymi i
finansowymi. Po akceptacji wniosku o wyp³a-
tê, dotacja jest wyp³acana. Przy ciê¿kiej drodze
ubiegania siê o dotacje z funduszu PHARE, na-
le¿y pamiêtaæ o terminach sk³adania wniosków
o ich przyznanie. W tym roku s¹ to jeszcze na-
stêpuj¹ce daty:

> 25.07. do godz. 16.00
> 22.08. do godz. 16.00
> 26.09. do godz. 16.00
> 24.10. do godz. 16.00
> 21.11. do godz. 16.00
Wnioski dostarczone po wyznaczonym ter-

minie bêd¹ przeniesione na kolejny termin roz-
patrywania, pod warunkiem, ¿e wczeœniej nie
wyczerpi¹ siê œrodki. Myœlê, ¿e choæ droga po
dotacje z funduszu nie jest ³atwa, to warto sko-
rzystaæ z pieniêdzy, które pomog¹ nam rozwi-
n¹æ firmy.

Ewentualne pytania dotycz¹ce artyku³u pro-
szê kierowaæ do redakcji "HB" z proœb¹ o prze-
kazanie. Postaram siê udzieliæ odpowiedzi lub
wskazaæ miejsce, gdzie mo¿na uzyskaæ infor-
macje na zadane pytanie.

P.S. SPECJALISTA ?!?
Na ³amach "HB" chcia³bym prosiæ Pana Kazi-

mierza Rottê Prezesa Zrzeszenia Rybaków O/Hel,
a¿eby lepiej sprawdza³ swoje Ÿród³a informacji,
poniewa¿ nieprawd¹  jest, ¿e za swoje publikacje
"biorê kasê"- artyku³y publikujê ca³kowicie za dar-
mo. Nieprawd¹ jest równie¿, ¿e quiz pochodzi³ z
publikacji UKIE, poniewa¿ zaczerpniêty zosta³  z
materia³ów NBP i mia³ na celu sprawdziæ podsta-
wow¹, przydatn¹ ka¿demu wiedzê o EURO. Nato-
miast podwa¿anie moich kwalifikacji wiekiem nie
wymaga komentarza i nie mia³em równie¿ okazji
skoñczyæ  "uczelni pobo¿nych ¿yczeñ", jak to okre-
œla Pan Kazimierz, a nazywanie tak ukoñczonego
przeze mnie wydzia³u jest  co najmniej niestosow-
ne, by nie u¿yæ mocniejszych s³ów. Pragnê w tym
miejscu dodaæ, ¿e nie zamierzam prowadziæ dysku-
sji na tym poziomie i jest to moje ostatnie zdanie
w tej kwestii. Chêtnie powrócê natomiast w jed-
nym z najbli¿szych numerów HB  do podjêtego przez
Pana Kazimierza tematu os³on dla rybaków za wy-
d³u¿ony okres postojowy.

Chcia³bym równie¿ dodaæ,  ¿e moim zdaniem
odmienne pogl¹dy  nie s¹ powodem do publiczne-
go oczerniania i szydzenia z innych osób.

Wojciech Mi³osz

Wojciech Mi³osz
specjalista ds. integracji europejskiej
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Moment dostarczenia eksponatu na teren fokarium w Helu  (foto R. Koza).

Koœæ wieloryba

P isz¹c te s³owa siedzê sobie przed
komputerem, a szyba zamkniêtego
okna wpada w wibracjê. Nie od stu-

kotu klawiszy oczywiœcie, w ¿wawy rytm wpra-
wiaj¹ j¹ odg³osy sezonu turystycznego HEL
Anno Domini 2003. To jakbym siê znalaz³ wœród
przyg³uchych bywalców piwnych tancbud,
¿ywcem przeflancowanych z Grójca na ten nasz,
rzekomo tak wyj¹tkowy, kawa³ek rzuconej
w morze ziemi. Wœród przyg³uchych w³odarzy
miasteczka, którzy jakby nie wiedzieli, ¿e ku-
rortu i turystycznej ziemi obiecanej nie zbuduje
siê na obskurnych budach z piwem, a dobrobytu
mieszkañców gminy poprzez nieprzytomne
dojenie ka¿dego, kto wykazuje jak¹kolwiek ini-
cjatywê. Patrz sufitowe stawki wynajmu chod-
ników przed sklepami, surowo egzekwowane
od w³aœcicieli  przez Stra¿ Miejsk¹, podczas gdy
zim¹ ta sama Stra¿ Miejska równie surowo
sprawdza³a, czy chodnik aby do ósmej rano by³
z lodu i œniegu do czysta wysprz¹tany (na koszt
w³aœcicieli sklepów oczywiœcie). Raz cycek
w górê, raz cycek w dó³, a gotówka sika strumie-
niem. To, ¿e krowa coraz chudsza jakoœ nikogo
nie wzrusza, bo weso³a grupka pasterzy miast
podrzuciæ siana i zadbaæ o stadko, choæby dlate-
go tylko, ¿e to stadko nasze w³asne na tej s³a-
biutkiej tutejszej trawce osiad³e, to otwiera szero-
ko bramê na æmê podwarszawsk¹, jakby to
jakie Rockefelery by³y, co to w trzy miesi¹ce
zbuduj¹ Hiltona i marinê na trzysta jachtów
dorzuc¹ lekk¹ r¹czk¹. Jakoœ to dziwne, i¿ œwia-
domoœæ tego, ¿e gruszki na wierzbach nie rosn¹,
dociera bez problemu do ka¿dego dziecka, a do
ludzi œwiat³ych to jakby mniej i z oporami. Jaki
oto powsta³ Hilton, mo¿na siê na w³asne oczy
przekonaæ id¹c spacerkiem z miasta na du¿¹ pla¿ê
- byle nie sobotnim popo³udniem, bowiem pro-
dukcje ansambla wokalno muzycznego ju¿ prze-
gna³y z okolicznego lasu wszelk¹ zwierzynê,
a lada chwila te¿ przegoni¹ spokojnych tury-
stów (czyli tych zamo¿niejszych, oczekiwanych

SEZON  LETNI  2003
przez wszystkich przez dziesiêæ miesiêcy, któ-
rzy ko³o takiej wizytówki g³ównej drogi do zba-
wiennego nadmorskiego jodu, bêd¹ siê po pro-
stu bali przejœæ. Ktoœ z³oœliwy odpowie, ¿e
Czyszek tak pisze, bo Czyszek ko³o ansambla
mieszka i teraz zamiast wieczornych ptasich
pogwarków musi wys³uchiwaæ solówek m³odego
i dotychczas niedostrze¿onego przez krytykê
gitarzysty. Ja jestem ciekaw, co by Pan Bur-
mistrz powiedzia³, gdyby ten gitarzysta produ-
kowa³ siê pod jego oknem, w skleconej naprêdce
mordowni. Sytuacja czysto teoretyczna, bowiem
Pan Burmistrz taki nie jest, by sobie mordowniê
pod oknem fundowaæ, wystarczy, ¿e w zgod-
nym porozumieniu z Rad¹ Miejsk¹ zafundowa³
mnie i jeszcze kilkudziesiêciu helskim obywate-
lom. Oczywiœcie Pan Klajnert, pisz¹c w Hel-
skiej Blizie o obskurnych barakach szpec¹cych
miasto w tym leœnym zak¹tku, mia³ na myœli
obskurne bia³e kontenery sanitariatów i, po¿al
siê Bo¿e, budki z piwem postawione przez obec-
nego dzier¿awcê dawnych biur helskiej Stra¿y
Granicznej, której to podejrzane okolicznoœci
dzier¿awy s¹ obecnie badane przez Urz¹d Wo-
jewódzki. Nie móg³ bowiem w ¿adnym przy-
padku mieæ na myœli, zabytkowych, historycz-
nych i przedwojennych koszarów dywizjonu
artylerii przeciwlotniczej, stoj¹cych w Helu od
siedemdziesiêciu lat i œwietnie wpisuj¹cych siê
w teren, bo budowali je nie byle jacy specjaliœci
od maskowania. Architektura Panów razi? To
czemu siê nie przejedziecie buldo¿erem po tych
wszystkich helskich blokach, od nowobudowa-
nej ciep³owni poczynaj¹c i nie zapominaj¹c o
hali sportowej z wygl¹du przypominaj¹cej trum-
nê. Bo to nonsens? Taki sam jak i Panów argu-
mentacja tycz¹ca siê dawnych budynków Stra¿y
Granicznej i ich mieszkañców.

Tak nie mo¿na, chyba, ¿e w nastêpnym fol-
derze o Helu chcecie napisaæ dla zachêty tury-
stów, ¿e w Helu mog¹ siê  upiæ drogo lecz weso-
³o, bo w rytmie potê¿nych g³oœników, z których

ka¿dy gra co innego. Muzeum nie zobacz¹, lasu
nie zobacz¹, Zatoki nie zobacz¹, za to bêd¹
szczêœliwi wœród kubistycznej, bia³ej i metalo-
wej architektury. Rozstrój nerwowy gwaranto-
wany, bliskie spotkania z reprezentantami piw-
nej subkultury równie¿. Dla rozrywki czekaj¹
ich tysi¹ce niewypa³ów w nierozbrojonym lesie
(jeden z tego po¿ytek, ¿e mo¿e ktoœ rozs¹dny a
zdeterminowany znajdzie jaki granat i rozwali
te rozrywkowe bary rodem z garwoliñskiej ma-
ligny pijanego snu prowincjonalnego dygnitarza
po³owy lat szeœædziesi¹tych). Wówczas miesz-
kañcy ponios¹ Was na rêkach - dok¹d? Nie chcê
myœleæ, ale chyba niedaleko.

Z drugiej strony mo¿na przecie¿ daæ zarobiæ
mieszkañcom przynajmniej na straganach z pa-
mi¹tkami, skoro nie staæ ich na nic innego. Naj-
bli¿szej zimy zmniejszy siê kolejka do Biura
Pomocy Spo³ecznej i iloœæ darmowych obiadów
w szkolnej sto³ówce. Za  lat trzy powstan¹ pen-
sjonaty, bary i kafejki - stosownie do zaoszczê-
dzonych w tym czasie œrodków. Obowi¹zkiem
przedstawicieli ludu, jest daæ ludowi wêdkê,
w ¿adnym wypadku zaœ zabieranie ryby. Kapi-
ta³ zewnêtrzny wpuszczaæ jak najchêtniej lecz
wtedy tylko, gdy jest kapita³em, to znaczy wte-
dy, gdy ma pieni¹dze a nie tylko ³adnego Merce-
desa. To znaczy wpuszczaæ kapitalistów a nie
straganiarzy, bo ci czyni¹ tylko konkurencjê stra-
ganiarzom miejscowym, nic w zamian nie zosta-
wiaj¹c - ups, przepraszam, zostawiaj¹c swoje
obyczaje. Wprowadziæ prosty i czytelny zwy-
czaj - nie czyñ drugiemu, co tobie niemi³e, nie
stawiaj swojego interesu - jaki by nie  by³ - nad
interes innych, a wówczas Miasto Ciê poprze
i razem pop³yniemy ku lepszej przysz³oœci.

Proste?
Nie bardzo, bo jak na razie Miasto najwyraŸ-

niej woli popieraæ interes, którego trudno siê
domyœleæ.

Jaros³aw Czyszek

W dniu 19.06.2003 r., dziêki uprzejmoœci Dyrekcji Morskiego Instytutu
Rybackiego oraz Oceanarium w Gdyni, helska placówka terenowa Uni-
wersytetu Gdañskiego  - Stacja Morska, a dok³adnie jej edukacyjna ekspo-
zycja w fokarium wzbogaci³a siê o wielki eksponat - koœæ wieloryba.

Jest to lewa ¿uchwa najprawdopodobniej p³etwala b³êkitnego, przy-
wieziona w latach 70 z Antarktyki Zachodniej, przez wyprawê badawcz¹
na statku r/v "Profesor Siedlecki".

KES

Sezon  w  pe³ni

Trawników ci u nas dostatek - a mo¿e by tak jeszcze trochê straganów

w parku Myœlisza?

Informujemy, ¿e Przedszkole Miejskie w Helu od 1 sierpnia
2003 r. ma swoja siedzibê w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
(najstarsza czêœæ szko³y - wejœcie od strony SAM-u).

Placówka czynna w godzinach 645 - 1600.

Uwaga Rodzice!
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Rada Rodziców, pracownicy ZSO, Miejska Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, Radni Miasta Helu  przygotowali  dla dzieci
liczne konkursy i niespodzianki z okazji 1 czerwca.

 Tego dnia pogoda by³a piêkna, weso³o przygrzewa³o s³onko, tak jakby
chcia³o umiliæ czas wszystkim dzieciom. Od samego rana m³odzie¿ œwiê-
towa³a na boisku szkolnym. Wszystko zaczê³o siê od konkurencji sporto-
wych rozgrywanych miêdzy klasami. Tutaj, pod bacznym okiem wuefi-
stów, toczy³y siê zaciête pojedynki. Nie lada atrakcj¹ by³ konkurs dla
mistrzów jazdy na rowerze. Trudnoœæ polega³a na jak najwolniejszym
przejechaniu okreœlonej trasy. Du¿ym powodzeniem cieszy³ siê tak¿e
wyœcig na hulajnogach. Zawodnicy licznie stawili siê na mecie, by zmie-
rzyæ siê ze sob¹. Trzeba przyznaæ, ¿e zmagania sportowe przebiega³y
w mi³ej i sympatycznej atmosferze, choæ towarzyszy³y im ¿ywe emocje.

W szkole odbywa³a siê tak¿e loteria. Przed okienkiem szybko ustawi³
siê d³ugi ogonek. Ka¿dy los wygrywa³, wiêc nikt nie odchodzi³ zatroskany.
Oprócz nagród rzeczowych mo¿na by³o otrzymaæ bilet wycieczkowy na
rejs kutrem po Ba³tyku, lub zaproszenie na wizytê do salonu fryzjerskiego.

Rzecz ca³a dzieje siê w niezwyk³ej krainie zwanej Zdrowolandi¹, w
której panuj¹ zgodnie i sprawiedliwie król Zdrówko, czyli Grzegorz Bajda
i królowa Rzepka - Paulina Cichoñ. Pewnego dnia do tego pañstwa przy-
bywaj¹ wstrêtne wirusy, choroby i zarazy atakuj¹ce spokojnych Zdrowo-
landian. Publicznoœæ szczególnie zachwyci³ strój królowej - piêkna, iœcie
królewska, specjalnie uszyta na tê okazjê suknia. Królowa Rzepka nie
tylko piêknie siê prezentowa³a, ale tak¿e równie udanie zagra³a swoje
kwestie. Rola Niani w wykonaniu Darii Wiêckowskiej tak¿e zosta³a do-
strze¿ona. Uczennica us³ysza³a wiele ciep³ych s³ów, przepowiedziano jej
nawet karierê aktorsk¹... Weso³oœæ natomiast wzbudzi³ wystêp Dawida
Substycha, który jako Królewicz Z¹bek cierpia³ z powodu wstrêtnej i z³ej
Próchnicy - Sabiny Marczak. M³oda wykonawczyni swym g³osem, od-
powiedni¹ charakteryzacj¹ przestraszy³a najm³odsz¹ czêœæ widowni, czyli
przedszkolaków. Mali aktorzy bowiem odwiedzili oba helskie przedszkola:
miejskie i garnizonowe.

Oklaski wywo³a³ piosenka o potrzebie mycia zêbów zaœpiewana przez
Przewodniczkê Witaminek - Karolinê Kamiñsk¹, wró¿kê Stomatologiê -
Patrycjê Czaczyk oraz wró¿kê Inhalacjê - Aleksandrê Waleryœ i Królewi-
cza Z¹bka. Nad przebiegiem fabu³y czuwali kronikarze, którzy relacjono-
wali poszczególne wydarzenia. Zarówno Monika Jaœkowska, jak i Rafa³
Panek doskonale dali sobie radê z tym zadaniem.

Kolejna premiera szkolnego teatrzyku SP w Helu!
Zespó³ teatralny dzia³aj¹cy w helskiej podstawówce wraz

z opiekunem Aleksandr¹ Ciskowsk¹ wystawi³ pod koniec maja br.

przedstawienie pt. "O panowaniu króla Zdrówka".

W roli Damy i Pazia zobaczyæ mo¿na by³o Annê Augustowiak i Jacka
Heliñskiego, dramatycznie zapowiadaj¹cych przybycie Z³ego Wirusa -
Micha³a Skoniecznego. Element spokoju i gracji wprowadzi³a do przed-
stawienia Anna Œwi¹tecka (Ogrodniczka), która zachêca³a do jedzenia wi-
taminek.

Jako Witaminki debiutowali czwartoklasiœci: Anna Englisch, Arkadiusz
Grabowski, Marek Ciesielski, Micha³ D¹browski. W sztuce zobaczyæ
mo¿na by³o Katarzynê Kosiñsk¹ jako Ksiê¿niczkê Piêkne Liczko, która
zachorowa³a z powodu ataku wró¿ki Anemii - w tej roli Klaudia Gbyl.
Pos³añcem obwieszaj¹cym nowiny by³ Pawe³ Godlewski.

Ca³oœæ dope³nia³y pojawiaj¹ce siê w tle scenografia oraz muzyka. "Naj-
wiêksza trudnoœæ polega³a na tym, ¿e
w przedstawieniu wziê³o udzia³ po-
nad dwadzieœcia osób, wiêc ze wzglê-
dów organizacyjnych nie by³o to ³a-
twe przedsiêwziêcie - mówi re¿yser
Aleksandra Ciskowska - Szczêœliwie
jednak dobrnêliœmy do fina³u. Bardzo
dziêkujê moim ma³ym aktorom i mam
nadziejê, ¿e te wspólne chwile spê-
dzone razem na d³ugo zostan¹ w waszej pamiêci - dodaje polonistka".

W czasie prób, które trwa³y ponad dwa miesi¹ce m³odzie¿ bli¿ej siê
pozna³a i zaprzyjaŸni³a. Na koniec wszyscy wybrali siê na lody, by w
mi³ej atmosferze œwiêtowaæ swój sukces.

 Redakcja Szkolna SP w Helu

Dla ³asuchów i smakoszy dzia³a³a kawiarenka, w której ka¿dy móg³
skosztowaæ pysznych wypieków przygotowanych przez mamy uczniów
ZSO, oraz zaspokoiæ g³ód smakowitym chlebem z wyœmienitym smalcem
i wyborn¹ grochówk¹.  Ponadto klasy wraz z wychowawcami uda³y siê do
lodziarni na orzeŸwiaj¹ce lody.

Swoj¹ obecnoœci¹ festyn uatrakcyjnili saperzy oraz terapeuci z M³o-
dzie¿owego Towarzystwa Profilaktyki Œrodowiskowej "Mrowisko".

Dla wielu milusiñskich to by³ niesamowity dzieñ, pe³en atrakcji i nie-
spodzianek. Ze wszystkich stron da³o siê s³yszeæ g³osy: "Ach, ¿eby Dzieñ
Dziecka trwa³ ca³y rok!".

W tym miejscu dziêkujemy wszystkim rodzicom i przyjacio³om szko-
³y, którzy przyczynili siê do organizacji festynu. W szczególnoœci zaœ
Radzie Rodziców, która sfinansowa³a przedstawienie dla najm³odszych
pt. "Pinokio".

                           Aleksandra Ciskowska

RODZICE  DZIECIOM
czyli o Dniu Dziecka s³ów kilka...
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W maju odby³a siê druga edycja konkursu miêdzy s¹siednimi szko³ami.
Tym razem laur zwyciêstwa przypad³ szkole z Jastarni. Zawodnicy wal-
czyli o skaner. Z g³oœnym œpiewem i okrzykami na ustach mali helanie
wyruszyli na turniej. W jury zasiad³y cztery panie, z których dwie repre-
zentowa³y szko³ê helsk¹: Izabela Szczepankowska, Aleksandra Ciskowska.

Ca³oœæ rozpoczê³a siê od wymiany proporczyków i odœpiewania hym-
nów szkolnych. Rozegrano mecz w dwa ognie. Odby³ siê tak¿e konkurs
rysowniczy na najwierniejszy portret wybranej osoby. Znakomicie odpo-
wiada³ zespó³ wybrany do konkurencji polonistycznej, którego zadanie
polega³o na podaniu imienia i nazwiska pisarzy dla dzieci i m³odzie¿y. W
konkursie  "Jaka to melodia?" œwietnie radzi³y sobie pani Katrzyna Rak i
szóstoklasistka  Paulina Cichoñ. Najwiêcej emocji wzbudzi³a konkurencja
ubijania piany tradycyjn¹ trzepaczk¹ na czas, w której wziê³y udzia³ na-
uczycielki z obu szkó³. Okaza³o siê, ¿e panie oprócz tego, ¿e œwietnie ucz¹
s¹ jeszcze do tego dobrymi gospodyniami.

Nale¿a³o tak¿e zaœpiewaæ tekst piosenek w rytmie RAP, czy zmierzyæ
siê z czasem i w³asn¹ si³¹ - w konkurencji, kto wykona wiêcej pompek.
Pojedynek ten by³ bardzo zaciêty, zawodnik Helu - Damian Grzymaj³o nie
ustêpowa³ uczniowi z jastrnickiej podstawówki.

Miêdzyszkolny Turniej Szkó³ Podstawowych

Hel - Jastarnia rozstrzygniêty

Zawody przebiega³y w mi³ej atmosferze, zosta³y zakoñczone towa-
rzyskim meczem w siatkówkê. Uczniowie wrócili zadowoleni, z nadziej¹
na rewan¿ w przysz³ym roku. W tym bowiem wygra³a Jastarnia, Hel zaœ
zdoby³ pierwsze miejsce w zesz³ym roku. Jest wiêc remis, a jak bêdzie za
rok? Zobaczymy.

Aleksandra Ciskowska

To, ¿e kondycja biologiczna
i sprawnoœæ fizyczna spo³eczeñ-
stwa polskiego nie jest dobra, wie-
my od dawna. Wiemy te¿, jakie
s¹ tego przyczyny. Niedostatecz-
na aktywnoœæ ruchowa jest najczê-
œciej wymieniana jako jeden z g³ów-
nych czynników ryzyka nêkaj¹-
cych nas chorób cywilizacyjnych.

 Sprawnoœæ fizyczna i uroda cia-
³a s¹ atrybutami m³odoœci. Jednak-
¿e w miarê up³ywu lat, bez œwia-
domej troski i systematycznej pra-
cy nad sob¹, prêdzej czy póŸniej
pozostaj¹ po nich jedynie wspo-
mnienia.

Aktywnoœæ ruchowa wydaje siê
dziœ byæ przejawem stylu ¿ycia
cz³owieka zwi¹zanego z okreœlo-
nym systemem wartoœci, a nie tyl-
ko w¹sko rozumianym uprawia-
niem æwiczeñ fizycznych. Syste-
matyczna aktywnoœæ fizyczna ma
korzystny wp³yw na wszechstron-
ny rozwój organizmu, a tak¿e mo¿e
³agodziæ b¹dŸ usuwaæ wystêpowa-
nie wielu czynników chorobotwór-
czych..

Aktywnoœæ fizyczna jest naj-
tañszym i niezast¹pionym lekiem,
mimo to jest czynnikiem ci¹gle nie-
dostatecznie wykorzystywanym.
U³atwia utratê energii, poprawia
przemianê materii, doskonale mo-
deluje sylwetkê. Niewiele osób sto-
suje to "lekarstwo". Przyzwycza-
iliœmy siê do wygodnego trybu ¿y-
cia, jest nam z tym dobrze. T³uma-
czymy siê brakiem czasu, uwa¿a-
my, ¿e ruch jest zbyt mêcz¹cy, lub
po prostu wstydzimy siê go. Nasz
organizm jednak braku ruchu nie
lubi, i chocia¿ go³ym okiem tego nie
widaæ, ruch jest mu potrzebny do
¿ycia wcale nie mniej ni¿ pokarm.
Znakomity ortopeda A. Senger
syntetycznie uj¹³ znaczenie aktyw-
noœci ruchowej dla cz³owieka:

„Ruch jest ¿yciem - ¿ycie jest ru-
chem”.

Ruch poprawia samopoczucie,
wzmacnia psychicznie i fizycznie.
Ró¿ne rodzaje æwiczeñ i sportów
wymagaj¹ wytrwa³oœci, dyscypli-
ny wewnêtrznej, systematyczno-
œci, panowania nad sob¹, silnej woli
i energii, dochodzi wiêc do wy-
kszta³cenia takich cech psychiki,
które nale¿y ze wszech miar uznaæ
za pozytywne. Najnowsze bada-
nia medyczne dowodz¹, ¿e sport
poprawia pamiêæ, wzmaga pomy-
s³owoœæ i inteligencjê  np. æwicze-
nia wymagaj¹ce opanowania koor-
dynacji ruchów - taniec, balet lub
aerobik powoduj¹ w mózgu po-
wstawanie nowych po³¹czeñ tzn.
synaps, a im ich jest wiêcej tym
jesteœmy inteligentniejsi i bardziej
kreatywni. Ruch potrafi tak¿e wy-
wo³aæ dobry nastrój. Dzieje siê tak
za spraw¹ serotoniny, dopaminy
i noradrenaliny, ,,dobronastrojo-
wych”  substancji, bêd¹cych noœni-
kami informacji nerwowych. Do ich
wytworzenia potrzebne s¹ amino-
kwasy: typtofan i tyrosina, które
trzeba do komórek mózgowych
dostarczyæ. Podczas wysi³ku fi-
zycznego ten proces siê uaktyw-
nia. Dodatkowo regularnie uprawia-
ny  sport wzmaga wytwarzanie
tzw. neutrofin.  Przy ma³o ruchli-
wym trybie ¿ycia oddychamy po-
wierzchownie i p³ytko, nasza tkan-
ka nerwowa (zw³aszcza kora mó-
zgowa) nie otrzymuje dostatecznej
iloœci tlenu. Ludzie aktywni maj¹
zwykle ni¿szy poziom cholestero-
lu i trójglicerydów we krwi. Ruch
zmniejsza sk³onnoœæ do zakrzepów
naczyniowych, wp³ywa na wzrost
³o¿yska wieñcowego, zwiêkszaj¹c
liczbê têtniczek zaopatruj¹cych
serce w krew, poprawia ukrwienie
miêœnia sercowego, wiêc zmniejsza

zagro¿enie wyst¹pienia chorób ser-
ca. Ruch normalizuje czynnoœci
wszystkich gruczo³ów wydzielania
wewnêtrznego i procesy przemia-
ny materii. Dziêki æwiczeniom
wzmacniamy krêgos³up, stawy,
miêœnie - pozwalaj¹c utrzymaæ pra-
wid³ow¹ postawê cia³a.

W wyniku procesów bioche-
micznych, wzmo¿onych po wysi³-
kach fizycznych, w komórkach
i tkankach zdolnoœæ do pracy
zostaje nie tylko przywrócona, ale
nawet wzrasta.

Podsumowuj¹c, aktywnoœæ fi-
zyczna powoduje nastêpuj¹ce
zmiany w naszym organizmie:

Uk³ad oddechowy
- Lepsze wykorzystanie pojem-

noœci p³uc.
- Wzmocnienie miêœni oddecho-

wych.
- Sprawniejsze oczyszczanie

oskrzeli.
Przewód pokarmowy
- Lepsze trawienie.
- Normalizacja apetytu.
- Mniej problemów z zaparciem
Psychika
- Poprawa obrazu w³asnego JA.
- Satysfakcja z w³asnej spraw-

noœci.
- Odwaga i optymizm.
- Chêæ do czynu.
- £atwiejsze radzenie sobie ze

stresem.
Stawy
- Wiêkszy zakres ruchów.
- Wiêksza odpornoœæ na urazy
System nerwowy
- Lepsza koordynacja ruchowa.
- Szybszy refleks.
Serce
- Wytrenowane serce przy tym

samym wysi³ku mniej siê mêczy i ...
 ...pracuje bardziej ekonomicznie.
- Wytrenowane serce ma znacz-

nie wiêksze mo¿liwoœci rezerwowe

Skóra
- Lepsze ukrwienia.
- OpóŸnienie procesów starze-

nia skóry.
- M³odszy wygl¹d
Koœci
- Elastyczniejsze.
- Mniej podatne na odwapnie-

nie (równie¿ u starszych).
- Bardziej odporne na z³amania.
Mózg
- Poprawa ukrwienia
- Poprawa procesów koncentra-

cji, uwagi i...
...funkcji intelektualnych
Krew
- Dostarcza wiêcej tlenu do tka-

nek.
- Lepsza eliminacja zbêdnych

produktów przemiany materii.
- Poprawa sk³adu lipidów -

mniej "z³ego", wiêcej "dobrego"
cholesterolu.

- Lepsza regulacja poziomu cu-
kru we krwi.

Miêœnie
- Lepsza wytrzyma³oœæ i wiêk-

sza si³a.
- Mo¿liwoœæ d³u¿szej pracy bez

zmêczenia.
- Prawid³owy stan napiêcia - lep-

sza, sprê¿ysta sylwetka.
Naczynia krwionoœne i lim-

fatyczne
- Poprawa kr¹¿enia krwi i limfy.
- Przeciwdzia³anie powstaniu

zmian mia¿d¿ycowych.
- Normalizacja ciœnienia krwi.
Tkanka t³uszczowa
- D³ugotrwa³y, umiarkowany

wysi³ek fizyczny sprzyja pozby-
ciu siê nadmiaru tkanki t³uszczowej.

Zaczê³y siê wakacje - pora urlo-
pów. Zachêcam wszystkich do za-
fundowania sobie zdrowia, kuracji
odm³adzaj¹cej, czy  dawki  dobrego
nastroju poprzez aktywny wypo-
czynek.

 Beata Zaustowska

NAJTAÑSZY LEK - RUCH
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40-TA ROCZNICA ODZYSKANIA
PRAW MIEJSKICH HELU

Oj dzia³o siê, dzia³o - jak mawia Jurek
Owsiak.

O. Florentyn Nowak

wybija pami¹tkowy ¿eton

Przez trzy dni

t³ukli m³otem mieszkañcy i turyœci

Uroczystoœci rocznicowe, 28 czerwca,  za-
pocz¹tkowa³a uroczysta msza œw. w intencji
Helu i jego mieszkañców. PóŸniej w hali wi-
dowiskowo - sportowej odby³a siê uroczysta
sesja Rady Miasta Helu, na której wrêczano
wyró¿nienia "Zas³u¿ony dla Miasta Helu", dy-
plomy i  medale pami¹tkowe. Po godz. 1300, w
sali posiedzeñ ratusza otwarto wystawê foto-
grafii i malarstwa helskich artystów.

Nastêpnego dnia, o godz. 1800, na kutrze
"Sandra" odby³a siê msza œw., a wieczorem kon-
cert grupy BIG CYC na bulwarze nadmorskim,
który wyludni³ pozosta³¹ czêœæ Helu. Miesz-
kañcy i turyœci bawili siê póŸniej do bia³ego rana.

30 czerwca, na scenie plenerowej, wystêpo-
wali helscy artyœci. By³a darmowa grochówka,
licytacja prac Stowarzyszenia "Promyk Na-
dziei" i wiele innych atrakcji.

Wspomnienia i refleksje...
Tym razem dotycz¹ one zawodów wêdkarskich, które jak corocznie

organizowali dzia³acze miejscowego ko³a wêdkarskiego.
Do rywalizacji sportowej w tej ciekawej konkurencji zg³osi³o siê 23

zawodników, w tym 5 dziewcz¹t. Szlachetna walka z ryb¹, przy pomocy
kija i robaka trwa³a ca³e 3 godziny. W tym czasie z³owiono: jedn¹ storniê,
kilka wszêdobylskich babek i wiele cierników. Mimo, i¿ Neptun wyj¹tkowo
sk¹pi³ i chroni³ swego zwierza, emocji by³o wiele.

I miejsce wywalczy³ Oskar Rybczyñski, II w efekcie skrupulatnego
wa¿enia po³owu uzyska³ Grzegorz Kolp, a III miejsce zaj¹³ Marcinek
KoŸluk. Ufundowane nagrody by³y bardzo przydatne do dalszego upra-
wiania wêdkarstwa, gdy¿ by³y to: wêdki teleskopowe, ko³owrotki, ¿y³ki
i haczyki. Nie zabrak³o pami¹tkowych dyplomów.

Warto podkreœliæ, ¿e w zawodach nie by³o przegranych, a po ich zakoñ-
czeniu zawodnicy mogli uraczyæ siê opiekanymi kie³baskami i napojami.

Na nagrody z kasy ko³a wyasygnowano 400 z³. Z Urzêdu Miasta otrzy-
maliœmy dofinansowanie w wysokoœci 315 z³, za co serdecznie dziêkuje-
my. A gdy ju¿ mowa o podziêkowaniach, Zarz¹d Ko³a PZW w Helu
serdecznie dziêkuje rodzicom dzieci i dzia³aczom za nadzór nad mocno
zaabsorbowanymi zawodnikami. Wyró¿niæ nale¿y tu pani¹ M. Cepiñ-
sk¹, pañstwa Jêdrusik, panów K. Bergera, S. Ciesielskiego, T. KoŸlu-
ka, R. Parasiñskiego i J. Pozorskiego.

W. Owcarz

Po Dniu Dziecka

W trakcie uroczystoœci ka¿dy móg³ sobie
wybiæ pami¹tkowy ¿eton.

W.W.

Quo Vadis
na Helu

Obrazek z ul. Wiejskiej...

Pod koniec maja br., nurkowie
z grupy P³etwonurków Morskich
13 Dywizjonu Tra³owców wydo-
byli z dna Zatoki Puckiej kilka
glinianych naczyñ. Zabezpieczono
je w Muzeum Rybo³ówstwa CMM
w Helu.

Swoim wygl¹dem naczynia
przypomina³y antyczne amfory,
choæ wiadomo by³o, ¿e ich rodo-
wód jest znacznie m³odszy. Ju¿ po
kilku dniach dotar³y do nas plotki,
¿e naczynia w celach szkolenio-
wych zatopili przy g³ówce wejœcio-
wej do portu wojennego nurkowie
z Centrum Nurkowego Aquarius.
Wiadomoœæ ta potwierdzi³a siê na
pocz¹tku lipca br., kiedy to zg³osi³
siê po nie Pawe³ Golik z Aquariu-
sa. Jak poda³, "antyczne" naczynia
Centrum Nurkowe zakupi³o od re-
alizatorów filmu Quo Vadis.

Zosta³y one zatopione w pobli-
¿u falochronu portu wojennego,
gdzie stanowi³y jedn¹ z atrakcji dla

turystów nurkuj¹cych w przy-
brze¿nych wodach Zatoki Puckiej.
Antyki zwrócono i bêd¹ one dalej
cieszyæ oczy podwodnych poszu-
kiwaczy skarbów.

W.W.

(tytu³ pochodzi z miesiêcznika

mi³oœników nurkowania "Nurko-

wanie")

ZZOM Hel przyjmie instruktorów
do prowadzenia aerobiku i si³owni.

W przypadku osoby prawnej
istnieje mo¿liwoœæ wydzier¿awienia sali.
Kontakt tel. 675 05 74 lub 675 08 75

Kolejny numer „Helskiej Blizy” uka¿e siê 22 sierpnia.
¯yczymy przyjemnych wakacji.
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W dniu œwiêta Helu, 28 czerwca br. grono
przyjació³ Ireny Kropid³owskiej i o. Florentyna
by³o podejmowane s³odkim podwieczorkiem
w "Checzy kaszubskiej". Okazja po temu by³a
wznios³a, poniewa¿ p. Irena i o. Florentyn
zostali uhonorowani tytu³em i medalem "Zas³u-
¿ony dla miasta Helu". Z tej okazji oboje otrzy-
mali od przyjació³ piêkne obrazy o tematyce
morskiej, które maj¹ podkreœliæ Ich zwi¹zek
z naszym morskim miasteczkiem.

Pani Irena przez wiele lat by³a kierownikiem
i choreografem dzieciêcego zespo³u "Burszty-
nek". Ta drobna osoba potrafi³a "ujarzmiæ" 120
cz³onków zespo³u. Nie tylko uczy³a tañca i œpie-
wu, ale równie¿ wychowywa³a, nierzadko nie-
sforne, dzieciaki. By³a bardzo cierpliwa, wyro-
zumia³a i kochaj¹ca. Dla ka¿dego znalaz³a czas
i umia³a zmieniaæ zachowania swoich podopiecz-
nych.

Dzisiaj dziêkujemy pani Irenie za to, ¿e do-
starcza³a nam piêknych wzruszeñ artystycz-
nych. ¯yczymy pani Irenie zdrowia, wszelkiej
pomyœlnoœci i d³ugich lat ¿ycia.

Spieszê podzieliæ siê chwil¹ radoœci, jaka

spotka³a mnie 28 czerwca br, kiedy to otrzyma-

³am z r¹k Burmistrza Miasta szczególne wyró¿-

nienie. Zosta³am uhonorowana tytu³em i meda-

lem "Zas³u¿ony dla Miasta Helu". By³o to dla

mnie du¿e prze¿ycie, poniewa¿ moja skromna

osoba nie spodziewa³a siê takiego splendoru.

T¹ drog¹ sk³adam serdeczne podziêkowania

Radzie Miasta Helu oraz panu Franciszkowi

Kosznikowi, który by³ pomys³odawc¹ tego przed-

siêwziêcia. Dziêkuj¹ za pamiêæ i za to, ¿e zauwa-

¿ono mnie w gronie mieszkañców naszego mia-

steczka. Sk³adam równie¿ gor¹ce podziêkowa-

nia grupie przyjació³, którzy zorganizowali spo-

tkanie w goœcinnych progach "checzy kaszub-

skiej". Szczególne wyrazy podziêkowania kie-

rujê do pani Wandy Byczkowskiej i pani Ewy

Kraiñskiej.

Jak¿e wielkie by³o moje zaskoczenie, kiedy to

grupka by³ych cz³onków zespo³u "Bursztynek"

przypomnia³a fragmenty wystêpów sprzed lat.

Cztery córki Ewy i Wojciecha Konkelów: Hele-

na, Basia, Mirka i Wiesia - dziœ matki doros³ych

dzieci oraz Marlena Kurzajczyk-Gawe³ i Jarek

Kêpczyñski doskonale wcielili siê w dawne role.

Jestem szczêœliwa, ¿e moja 35 letnia praca

z dzieæmi i m³odzie¿¹ zosta³a zauwa¿ona i zapa-

miêtana.

Serdecznie dziêkujê

Irena Kropid³owska

HELSKI   BENEFIS
O. Florentyn przyby³ do Helu z Poznania.

W krótkim okresie da³ siê poznaæ jako niezwy-
k³a osobowoœæ. Wrós³ w otoczenie, nawi¹za³
serdeczne kontakty z mieszkañcami Helu. Jest
cz³owiekiem dobrym, ¿yczliwym, goœcinnym,
uœmiechniêtym i równoczeœnie dostojnym. Jest
równie¿ doskona³ym gospodarzem, co daje siê
zauwa¿yæ w obiekcie sakralnym i na plebani.

¯yczê zdrowia oraz dalszego zapa³u w pracy
duszpasterskiej.

Jesteœmy dumni, ¿e w naszym ma³ym mia-
steczku mieszkaj¹ ludzie nietuzinkowi, umiej¹-
cy emanowaæ wra¿liwoœci¹, pracowitoœci¹ oraz
wysok¹ kultur¹ osobist¹.

Z gor¹cymi pozdrowieniami

Uczestniczka spotkania

Ps. Przegl¹daj¹c stare numery "HB" znala-
z³am wierszyk z "szopki helskiej" pióra S. Ostro-
wickiego, dotycz¹cy nieprzeciêtnej postaci, jak¹
jest niew¹tpliwie p. Irena Kropid³owska.

Pozwolê sobie na przypomnieæ go czytelnikom:

HDK

Któ¿ to do nas biegnie z bursztynów

³añcuchem?

Choæ wzrostem niewielka - bardzo wielka

duchem

(niewielka pani œpiewa na melodiê "krako-

wianka jedna")

Jam helanka jedna z miastem tym zwi¹zana

Tañcowa³am z dzieæmi czasem a¿ do rana

Tañczy³abym jeszcze mimo swoich latek

Bo mam jeszcze w sobie sporych si³ dostatek

Ale muszê czekaæ a¿ siê coœ odmieni

Przyjdzie nowa w³adza, która mnie doceni

Wtedy bêdê znowu, dobrze o tym wiecie

S³awiæ razem z wami Hel na ca³ym œwiecie.

Podziêkowanie

Czy¿by w Helu wszystko stawa³o na g³owie?

Wspólna akcja Trójmiejskich mediów i Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa w Gdañsku
pod has³em PODARUJ KREW - URATUJESZ
¯YCIE prowadzona by³a 5 lipca w Gdañsku,
Gdyni i Helu.

W pomieszczeniach - na parterze helskiego
ratusza, odda³o honorowo krew 41 osób (zg³osi-
³o siê 49). W Helu oddano 18,450 l. krwi.

W.W.
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Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 oraz Nr 214, poz. 1806) oraz
"Regulaminu nadania medalu pami¹tkowego"
stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr VI/
46/2003 Rady Miasta Helu z dnia 26 marca 2003 r.

Rada Miasta Helu uchwala, co nastêpuje:

§ 1. W uznaniu zas³ug za rozs³awianie Helu
oraz szczególny wk³ad pracy na rzecz miasta
i jego mieszkañców wyró¿nieni medalem pami¹t-
kowym zostaj¹:

1) Osoby fizyczne:

1. ANDREARCZYK Jerzy  2. AUGUSTY-
NOWICZ Antonina  3. BAJSZCZAK Barbara
4. BARANOWSKA Barbara  5. BARLASZ
Stefan  6. BARLASZ Stanis³aw  7. BAWELSKI
Richard  8. BERGER Krzysztof  9. BIENIEK
Tadeusz  10. BIMCZOK Irena i Dorota  11.BLEJA
Sylwia  12. B£ASZCZYK  Lucjan  13. BOLDA
Franciszek  14. BOROWIEC - PYTEL  Bogu-
s³awa i Mieczys³aw PYTEL  15. BORUCKA
Barbara  16. BR¥GOSZEWSKI Marek 17.
BRUHN Wanda i Stefan  18. BUDZISZ Daniel
19. BUDZISZ Danuta Ryta  20. BUDZISZ
Jerzy  21. BUDZISZ Kazimierz  22. BUDZISZ
Tadeusz  23. BUDZISZ Wiktor  24. BUDZISZ
- NADOLSKA W³adys³awa  25. BULIÑSKA
Hanna  26. BURCZYK Ryszard 27. BYCZKOWSKA
Wanda 28. CA£KA Regina 29. CHMARUK
Zbigniew 30. CHMIELIÑSKI Zdzis³aw
31. CHWIROT Anna i Wojciech  32. CHWIROT
Jacek  33. CIEPLUCH Leonarda  34. CIESELCZYK
Krzysztof  35. CIEŒLAK Halina i Jan  36.
CIÊ¯KOWSKI Cezary  37. CISKOWSKA
£ucja  38. CHLEBANOWSKI Leszek 39. CHODYNA
Alicja i Zbigniew    40. CZAJKOWSKI Jêdrzej
41.CZECHOWSKI Ludwik  42. CZURA
Krystyna i Henryk  43. DEMPC Renata  44.
DEOROCKA Maria  45. DOMAGA£A
Kazimierz  46. DYBIEC Leszek 47. DYKTA
Marek 48. FORMELLA Stefan   49. FRANCZAK
S³awomir  50. GAFFKE Stanis³aw 51. GAFKA
W³adys³aw  52. GANOWIAK Henryk 53.
GAWE£ Helena 54. G£ODOWSKA Maria  55.
GOLLA Józef 56. GÓRALSKA Gabriela 57.
GÓRECKA Aleksandra  58. GR¥DKIEWICZ
Agnieszka 59. GROENWALD Joanna i Ryszard
60. GRUDZIÑSKA Henryka 61. GRYGOWSKA
Danuta 62. GRZÊDA Jan  63. HA£AS Renata
i Marian 64. HEEGE Karl  65. HERRMANN
Barbara  66. HERRMANN Danuta  67. HERRMANN
Otto  68. HERRMANN W³adys³aw  69. HIP-
NAROWICZ Maria  70. HIRTH Janina   71.
HOLEKSA Józef  72. HYJEK Janusz  73. IN-
DYK Waldemar 74. INDYK El¿bieta i Henryk
75. JAB£OÑSKI Artur  76. JAB£OÑSKI Zbigniew
77. JANUSZ Andrzej  78. JANIAK El¿bieta
79. JANIAK Gra¿yna  80. JARCZYK Edmund
81. JAROSZ Zofia  82. JEKA Liliana  83. JENDZA
Teresa i Pawe³  84. JÊDRZEJCZYK Andrzej

85. KAMIÑSKI Krzysztof 86. KEMPCZYÑSKI
Lech 87. KIE£CZEWSKI Andrzej  88. KIERZ-
NIKOWICZ Marek  89. KLAJNERT Maria  90.
KLAJNERT Tadeusz  91. KOHNKE Piotr 92.
KO£ODZIEJ Irena 93. KONARSKA Miros³awa
94. KONIECZNA Agnieszka  95. KONKEL
Bronis³awa i Bogdan  96. KONKEL Hubert
97. KONKEL Jan 98. KONKEL Jerzy 99.
KONKEL Wojciech  100. KONKOL Mieczys³aw
101. KOREÑCZUK Edward  102. KOSZNIK
Krystyna i Franciszek  103. KOWALSKA Anna
104. KOZIE£ Boles³aw  105. KOZ£OWSKA
Bernadeta i Jan  106. KÖNIG Ilona  107.
KRAIÑSKA Ewa 108. KRAWCZUK Józef  109.
KRETKIEWICZ Ryszard  110. KRZEMIEÑ
Jolanta  111. KUBICKA Hanna i Miros³aw  112.
KUCZYÑSKI Miros³aw  113. KUDELA Gra¿yna
114. KUKLIK Iwona 115. KUKLIK Miros³aw
116. KULAS Jan  117. KULIBERDA Gra¿yna
118. KURZAJCZYK Irena 119. KWAŒNIEWSKA
Jolanta 120. KWICZALA Krystyna i Józef  121.
KWIDZIÑSKI Edmund 122. KWIDZIÑSKA
£ucja 123. LABUDDA Zygmunt 124. LENC
Irena  125. LESZCZYÑSKA Anna i Janusz  126.
LEWANDOWSKA Krystyna i Andrzej 127.
LEWICKI Adam  128. LISAKOWSKI Jan  129.
LOOSE Jadwiga i Leszek  130. £AWNIK
Krzysztof  131. £UCZAJ Jolanta i Tadeusz
132. £UCZAK Jadwiga i Pawe³  133. £UKASIK
Ryszard 134. MACIEJEWSKI Bronis³aw 135.
MARYNOWSKI Andrzej  136. MATHEA Tomasz
137. MICHNIEWICZ - BORKOWSKA Teresa
138. MIELCZAREK Bogdan 139. MIKIEL Marian
140. MOSÓR Irena  141. MOSZCZYÑSKA
Anna 142. MOTYKA Czes³aw 143. MROZIK
Maria i Edward  144. MUDLAFF Jan  145. MU¯A
Gra¿yna i Tadeusz  146. MU¯A Gerard  147.
MU¯A Jan  148. MU¯A Paula  149. MU¯A
Teresa  150. MU¯A Teresa Maria  151.
MYŒLISZ El¿bieta i Piotr  152. MYŒLISZ
Wojciech 153. NAJA Adam  154. NATURSKI
Jan  155. NECEL Henryk  156. NISKI Ryszard
157. NOWAK Romuald  158. NOWAK Violetta
159. OLSZOWY Stefania   160. OSTROWICKI
Sylwester 161. OSTROWSKA Wies³awa 162.
PA£KOWSKI Jaros³aw  163. PANASEWICZ
Gra¿yna  164. PARADOWSKI Dariusz  165.
PARASIÑSKI Ireneusz  166. PASECKI Robert
167. PASZOWSKI Wies³aw  168. PELIKAN
Aleksander 169. PIEC Bronis³awa 170. PIE-
CHOWSKA Helena i Stefan  171. PIEKARSKA
Halina 172. PIEPER Dariusz 173. PIEPER
Edmund  174. PIEPER El¿bieta Maria 175. PIE-
SZAK Barbara  176. PIETKIEWICZ Helena
177. PIOTROWSKI Henryk 178. PLICHTA
Benedykt 179. PLOCKE Kazimierz 180.
P£A¯YÑSKI  Maciej 181. POPRAWA Dariusz
182. PRUDZIENICA Marian 183. PSZENICZNY
Jan 184. PSZENICZNY Krzysztof  185. ROGULA
Janusz 186. ROMANOWSKA Irena 187.
ROMERO Dorota 188. ROSIÑSKI Andrzej
189. ROTTA Krystyna i Kazimierz  190.
ROTTA Zbigniew 191. RUDEK W³adys³aw
192. RUSAJCZYK Iwona 193. RUSZEL
Teresa  194. RUSZEL - DUSZA Gra¿yna  195.

RYBARCZYK Telesfor 196. RYDZ Jolanta
i Zbigniew  197. RZEPKO Teresa 198.
SADOWSKI Romuald 199. SAGAN Jadwiga
200. SALSKI Józef 201. SCHOMBURG Jacek
202. SKÓRA Ewa 203. SKRZYPEK Teodor 204.
S£ONINA Jerzy  205. S£UPECKA Jolanta  206.
SOJECKA Irena 207. SOLDATKE Karolina
208. SOLIÑSKA Wies³awa 209. SOŒNICKI
Krzysztof 210. SROKOSZ Jan  211. STANEK
Janusz  212. STANISZ Krystyna i Kazimierz
213. STASIAK Marian  214. STASZAK Wie-
s³aw 215. STRACHANOWSKA Ma³gorzata
216. STRUK Eugeniusz 217. STRUK Mieczy-
s³aw 218. SULÊTA Jolanta  219. SZCZEPAN-
KOWSKA Izabela 220. SZCZÊDZINA Halina
221. SZCZYKUTOWICZ Ma³gorzata i Rafa³
222. SZMIDT Benedykt  223. SZOSZOROW-
SKA Hanna  224. SZULC Jaros³aw 225. ŒWIE-
TLIÑSKA Wanda  226. TERTEKA W³adys³aw
227. TOMASIK Jerzy 228. TOMASZEWSKI
Stanis³aw  229. TRUSZCZYÑSKA Hanna i Józef
230. ULATOWSKA Wanda  231. USTARBOWSKI
Pawe³ 232. WALKUSZ Helena 233.WASZAK
Jan  234. WAŒKOWSKI Wojciech 235. WAZ-
DR¥G Jerzy 236. W¥DO£OWSKI Miros³aw
237. W¥DO£OWSKA Olga  238. WIEKIERA
Alina i Zbigniew  239. WIELICZKO Eugeniusz
240. WIRWIÑSKI Arkadiusz   241.WITSCHEN-
BACH Stanis³awa 242. WITSCHENBACH
Zenon  243. W£ODARSKA Gabriela i Ryszard
244. WOJNA Cecylia i Pawe³  245. WÓJCIK
Wies³aw  246. WRÓBLEWSKI Marcin  247.
WYKRÊT - CZOPEK Janina 248. ZABOROW-
SKA Krystyna i Wojciech 249. ZARZYCKI
Dariusz  250. ZAUSTOWSKA Beata  251.
ZELEWSKI Micha³  252. ZIÓ£KOWSKA
Daria  253. ¯ARNA Ryszard  254. ¯ELAZNY
Zbigniew  255. ¯YCHOWSKA Maria

2) Obroñcy Helu z 1939 r.

1. ANDRZEJEWSKI W³adys³aw  2. BA-
GIÑSKI Bronis³aw  3. BONIAK Helena  4.
BURCZYK Marian  5. CZOSNEK Jan  6.
DE¯AKOWSKI Zbigniew  7. FABROWSKI
Józef  8. GA£¥ZKA Feliks  9. GLAZER Jan
10. GO£ÊBIOWSKI Stanis³aw  11. GORZ-
KOWSKI Jan  12. GRZELAK Franciszek  13.
HORECZKO Józef  14. HUBERT Witold  15.
HULANICKI Eugeniusz  16. IWAÑSKI Karol
17. JÓ•WIAK Józef 18. JASNOCH Leon 19.
KAZIMIERSKI Józef  20. KLISOWSKI Woj-
ciech 21. KOSID£O Tadeusz 22. KOWALSKI
Karol  23. KOWALSKI Zbigniew 24. KRAUZE
Leon 25. KUCZKOWSKI Ignacy  26. LECH
Konstanty  27. LENARTOWICZ W³adys³aw
28. £O¯EWSKI Feliks  29. £UKASZEWICZ
Jan 30. MATCZAK Jan 31. MILLER Zygmunt
32. MIRUSZEWSKI Józef  33. MISIAK Ignacy
34. MUDLAFF Pawe³  35. NIESYTY Józef  36.
NOGALSKI Wac³aw  37. OCHMAN Julian  38.
PALETA Henryk 39. PATOKA Franciszek  40.
PIERZCHA£A Wojciech 41. PIPKA Jan
42. POHNKE Stefan  43. PRA¯MO Józef 44.
RADTKE Józef 45. REKOWSKA Janina  46.
ROGOWSKI Alojzy  47. ROZENGARTEN
Leon 48. RYLIK Józef  49. SCHULZ Wac³aw
50. SEGEN Miko³aj  51. SEWERYN Franciszek
Fryderyk  52. SKOCZKE Brunon 53. SKOWRON
Franciszek 54. SOSIN Ignacy  55. STACHOWSKI
Szczepan  56. SULISZ Kazimierz  57. SUSZYCKI
Sylwester  58. SYCZY£O Rudolf 59. TOMASIK
W³adys³aw 60. ZIELIÑSKI Adam  61. ¯YTO-
WIECKI Jerzy.

UCHWA£A Nr VII/54/2003
Rady Miasta Helu

z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie nadania medalu pami¹tkowego
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3) Stowarzyszenia i instytucje z Helu:

1. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna  2. Polski Zwi¹-
zek Wêdkarski  3. Pracowniczy Ogród Dzia³ko-
wy "Ujarzmione Piaski" 4. Stowarzyszenie
"Przyjaciele Helu"  5. Zrzeszenie Kaszubsko  -
Pomorskie  6. Zrzeszenie Rybaków Morskich
7. Zwi¹zek By³ych ¯o³nierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy WP  8. Zwi¹zek Harcerstwa
Polskiego Komenda Hufca  9. Zwi¹zek Komba-
tantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych
10. 43 Batalion Saperów  11. Dowództwo 9
Flotylli Obrony Wybrze¿a  12. 11 Dywizjon
Œcigaczy  13. 13 Dywizjon Tra³owców  14. Gar-
nizonowa Stra¿ Po¿arna KPW 15.Garnizono-
wy Klub Oficerski 16. Garnizonowy Klub ¯o³-
nierski (Marynarski) 17. Komenda Garnizonu
18. Komenda Portu Wojennego   19. Placówka
¯andarmerii Wojskowej  20. 7 Rejon Obserwacji
i £¹cznoœci 21. 115 Szpital Wojskowy z Przy-
chodni¹ - SP ZOZ  22. ORP "Mewa"  23. Admi-
nistracja Lasów Pañstwowych Podleœnictwo 24.
BPH PBK S.A. Oddzia³ w Helu 25. Biblioteka
Publiczna im. Stefana ̄ eromskiego  26. Kapita-
nat Portu  27. Kasyno Wojskowe  28. Klasztor
Zakonu Braci Mniejszych "Franciszkanie"  29.
Latarnia Morska  30. Muzeum Rybo³ówstwa
31. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej  32.
Przedszkole Garnizonowe  33. Przedszkole
Miejskie  34. Redakcja "Helskiej Blizy"  35.
Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofi-
zycznego PAN  36. Stacja Meteorologiczna
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
37.Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG
38. Stra¿ Miejska 39. Œwietlica Socjoterapeu-
tyczna "Bocianie Gniazdo"  40. Telekomunika-
cja Polska 41. Urz¹d Miasta  42. Urz¹d Poczto-
wy  43. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  44.
Zespó³ Zak³adów Obs³ugi Miasta  45. KOGA -
MARIS  46. Piekarnia "OLA" 47. POLARIS
INTERNACIONAL Telewizja Kablowa  48.
Zak³ad Miêsny "HOLENDER"  49. Sklep "BRY-
STOL" Mariola KOSELNIK  50. Sklep Spo-
¿ywczy Ma³gorzata GWARDZIK  51. Sklep
Spo¿ywczy "CLAUDIA" JANDECZKO Teresa
52. Sklep Spo¿ywczy OSIÑSKA Zofia  53.
Sklep Rolno - Spo¿ywczy Adam DEMPC  54.
Sklep Spo¿ywczo - Przemys³owy BEATA  55.
Sklep "Warzywa - Owoce" Jolanta El¿bieta
BULLER

4) Instytucje spoza Helu:

1. Cech Rzemios³ Ró¿nych w Pucku  2. Gra-
niczna Placówka Kontrolna Stra¿y Granicznej
we W³adys³awowie  3. Inspektorat Rybo³ów-
stwa Morskiego w Gdyni  4. Komenda Powia-
towa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Pucku  5.
Komenda Powiatowa Policji w Pucku  6. Komi-
sariat Policji dla gmin Hel i Jastarnia w Juracie  7.
Marsza³ek Województwa Pomorskiego  8. Mia-
sto Partnerskie Hermeskeil  9. Urz¹d Morski
w Gdyni  10. Wojewoda Pomorski  11. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdañsku  12. Wojskowa Agen-
cja Mieszkaniowa Oddzia³ Rejonowy w Gdyni
13. Zrzeszenie Rybaków Morskich Zarz¹d
G³ówny w Gdyni  14. Zwi¹zek Miast i Gmin
Morskich w Gdañsku

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Bur-
mistrzowi Helu.

§ 3. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicach
informacyjnych.

§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³o-
szenia.

Otwarcie wystawy prac malarskich i fotografii w sali posiedzeñ Rady Miasta

W lipcu, medale i wyró¿nienia odebrali nieobecni na uroczystej sesji

Migawki z uroczystej sesji Rady Miasta Helu
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Sta³o siê. W dniu 20 czerwca  2003 roku
ostatnie elementy infrastruktury  na
ukowo- edukacyjnego kompleksu

budynków naszej Stacji Morskiej zosta³y udo-
stêpnione publicznoœci i u¿ytkownikom.

Z fina³em nieco czekano na odpowiedni dzieñ,
aby mog³a tego dokonaæ osoba znamienita,
a wykonawcy zdo³ali dokoñczyæ niektóre
z detali tej nietypowej inwestycji.

Uda³o siê! Pan Prezydent RP Aleksander
Kwaœniewski w finalnym geœcie symbolicznego
otwarcia, zrzuciwszy cumê z polera, umo¿liwi³
mi³oœnikom fauny Ba³tyku eksploracje nowych
rejonów wiedzy o morzu.

Wchodz¹c na "pok³ad" nowego naukowo-
edukacyjnego budynku helskiej placówki, mo-
¿emy zaznajomiæ siê z wystaw¹ "Ssaki naszego
morza", gdzie na makietach i planszach opisuje
siê rolê fok i morœwinów w ¿yciu ludzi znad
Zatoki Gdañskiej, a przy okazji pokazuje siê
znaczenie destrukcyjnych dzia³añ cz³owieka na
stan populacji i zdrowie tych zwierz¹t.

Przez szklan¹ œcianê widaæ jak wygl¹da
fokarium "od kuchni", jak przygotowuje siê
dla fok posi³ki i medykamenty (jeœli potrzebuj¹
takiej pomocy).

Najwiêksz¹ atrakcj¹ jest jednak pietro ni¿sze
Na poziomie dna basenów, przez wielkie i grube
szyby mo¿na podgl¹daæ podwodne obrazy p³y-
waj¹cych fok.

Na przeciwleg³ej œcianie emitowany jest  bez
przerwy krótki film o ¿yciu morœwinów. Nato-
miast pod dioram¹, w specjalnym basenie p³y-
waj¹ babki bycze - obcy, egzotyczny gatunek
ryby, który zadomowi³ siê w wodach Zatoki
Gdañskiej w latach 80, zawleczony tu z mórz
Czarnego i Kaspijskiego.

Gdy nad obiektami Stacji Morskiej, po
przemówieniach JM Rektora UG prof. dr hab.
Andrzeja Ceynowy oraz Prodziekana Wydzia³u
Biologii Geografii i Oceanologii prof. dr hab.
Jerzego Bola³ka za³opota³a w sztormowym
wietrze flaga Uniwersytetu Gdañskiego, a Pan
Prezydent dokona³ ceremonii otwarcia, donato-
rzy przedsiêwziêcia wyg³osili wobec zebranych
goœci, krótkie przemówienia o sposobie wspo-
magania helskiej placówki. Ocenili jej dzia³alnoœæ
i zakreœlili bli¿sz¹ i dalsz¹ wolê owocnej wspó³-
pracy na rzecz badañ morza, ochrony gin¹cych
gatunków i popularyzacji wiedzy wœród
spo³eczeñstwa.

Pan Prezydent w swym przemówieniu
nawi¹za³ do potrzeb, jakie w przysz³oœci
w ochronie œrodowiska czekaj¹ nas Polaków.
Mówi³ o roli nauki i edukacji w kszta³towaniu
pro-przyrodniczych postaw obywateli, co dla
racjonalnego u¿ytkowania walorów naturalnych
Pó³wyspu Helskiego i otaczaj¹cego go morza ma
znaczenie pierwszoplanowe.

W okolicznoœciach nieobecnoœci przedstawi-
ciela Komitetu Badañ Naukowych, oklaskami
podziêkowano tej instytucji za najwiêkszy
wysi³ek finansowy, jaki w³o¿y³a w budowê
i utrzymanie Stacji Morskiej .

Nastêpnie v-ce Prezes Narodowego Fundu-
szu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
Pan Jerzy Kêdzierski podziêkowa³ za udany
sposób wykorzystania dotacji tej instytucji na
po¿ytek przyrodzie i ludziom.

Kolejnym mówc¹ by³a Pani Danuta Kozak
-Grodzicka, Prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdañsku. Podkreœlaj¹c znaczenie placówki
dla regionu, wskaza³a na wysi³ek za³ogi Stacji
w jej budowaniu i propagowaniu wiedzy
o ekosystemie morza i biologii organizmów mor-
skich. Indywidualne nagrody od WFOŒiGW
otrzymali kierownik placówki oraz jego
zastêpca  - mgr Iwona Kuklik.

Prezes fundacji EKOFUNDUSZ, profesor
Maciej Nowicki omawiaj¹c dotychczasow¹ rolê
Stacji Morskiej w ratowaniu gatunków zagro¿o-
nych - fok szarych i morœwina, zaznaczy³ po-
trzebê skupienia siê na rewaloryzacji Zatoki
Puckiej, a szczególnie na koniecznoœci odtwo-
rzenia z po¿ytkiem dla rybo³ówstwa i wêdkar-
stwa zasobów ryb. Zaznaczy³ jednoczeœnie,
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¿e potencja³ badawczy helskiej placówki mo¿e
byæ w tym procesie niezwykle u¿yteczny,
a EKOFUNDUSZ wychodzi i nadal bêdzie wy-
chodzi³ na przeciw potrzebom takiego projektu.

Nastêpnie Przedstawiciel Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej - Pan Tadeusz Pacholik odczyta³
list Prezesa Fundacji - profesora  Macieja Grab-
skiego, w który wyrazi³ nadziejê, i¿ (...) "Stacja
Morska ma szansê staæ siê w bliskiej przy-
sz³oœci wa¿nym oœrodkiem krzewienia wie-
dzy i zainteresowañ w dziedzinie biologii
morza i oceanografii".

Kolejnym mówc¹ by³ przedstawiciel sektora
biznesu, Prezes POLKOMTEL S.A. operatora
telefonii komórkowej PLUS GSM, Pan Jaros³aw
Pachowski. Firma ta od lat  sponsoruje czêœæ
dzia³añ projektu restytucji fok szarych w Pd.
Ba³tyku. Tym razem zaskoczy³a wszystkich
przekazaniem na potrzeby tego przedsiêwziê-
cia samochodu terenowego.

Kluczyki w imieniu Stacji Morskiej odebra³a
Pani Prezes Fundacji Rozwoju Uniwersytetu
Gdañskiego - Anna ¯uchowska, która przeka-
za³a je szefowej helskiego fokarium. Fundacja
od pocz¹tku istnienia  fokarium koordynuje
sprawy helskiej placówki wynikaj¹ce g³ównie
z projektów edukacyjnych i obs³ugi ruchu
turystycznego.

Otrzymany pojazd ma spe³niaæ zadania
transportowe w strefie brzegowej polskiej
czêœci Ba³tyku. Ma byæ m.in. focz¹ karetk¹
pogotowia dla tych znajdowanych na brzegu
morskim zwierz¹t, które takiej pomocy bêd¹
potrzebowa³y.

Wyst¹pi³ te¿ przedstawiciel najnowszego
sponsora projektu ochrony ba³tyckich morœwi-
nów PKN ORLEN S.A. Pan Micha³ Bielewicz
wrêczy³ na rêce mgr Iwony Kuklik czek na
pokrycie kosztów zakupu paliwa do œwie¿o
pozyskanego samochodu. Koncern podj¹³
w³aœnie wspomaganie finansowe tego trudnego
zadania poprzez przekazywanie czêœci œrodków
finansowych uzyskiwanych z akcji programu
VITAY - "Ratuj z ORLENEM ba³tyckiego
delfina".

Listê mówców zamkn¹³ Pan Miros³aw
Kuklik - prezes Stowarzyszenia Przyjaciele
Helu. Wrêczaj¹c dar w postaci dwóch starych
rycin morskich ssaków, podkreœli³ partnerskie
relacje Stowarzyszenia i Stacji Morskiej w wie-
lu pro-przyrodniczych projektach.

Przyszed³ czas na seminarium pt. "Wczoraj
i dziœ oceanografii w Helu". Tê czêœæ programu
poprowadzi³ Dyrektor Instytutu Oceanografii
UG prof. dr hab. Adam Krê¿el.

Wyg³oszono cztery referaty:
Historia badañ oceanograficznych w Helu

- Miros³aw Kuklik
Naukowa i dydaktyczna dzia³alnoœæ Stacji

Morskiej - Krzysztof Skóra
Historyczna wiedza na temat ssaków

morskich u brzegów Polski  -  Andrzej
Ropelewski

Stan populacji oraz potrzeby ochrony fok
i morœwinów w Polsce - Iwona Kuklik

Nastêpnie zwiedzono otwart¹ wystawê.
Pan Prezydent spotka³ tu jej twórców, a przede
wszystkim Pani¹ Gra¿ynê D³u¿niewsk¹
-Mellin, plastyka i wykonawcê inscenizacji.

"Ssaki naszego morza" - G³ównym
projektantem i realizatorem artystycznego kszta³tu
wystawy by³a Pani Gra¿yna D³u¿niewskia - Mellin.
Pomagali jej pracownicy Stacji Morskiej UG
- Iwona Kukl ik  i  Krzysz tof  E .  Skóra .  Oni
te¿, wraz z Dyrektorem Muzeum Ziemi Puckiej -
Miros³wem Kuklikiem zaprojektowali zawartoœæ
merytoryczn¹ wszystkich ekspozycji oraz opra-
cowali treœæ ich informacji.

W sprawach szczegó³owych, dotycz¹cych
wykonania kopii archiwaliów tekstowych i foto-
graficznych pomagali twórcom Pan Ryszard
Kretkiewicz i Lidia Rydz, a wk³ad w postaci
doraŸnej pomocy techniczno-plastycznej wnieœli
Pan Marcin Rakowski i Pani Monika Roliñska.

Wizyta w sali podwodnej jak zwykle za-
owocowa³a bezpoœredni¹ wymian¹ spojrzeñ
fok i odwiedzaj¹cych. Tym razem tak¿e z  Pierw-
sz¹ osob¹ w Pañstwie.

Potem, po krótkim spacerze wzd³u¿ base-
nów hodowlanych fokarium zaproszeni goœcie
udali siê na dziedziniec Stacji Morskiej, aby
uczestniczyæ w punkcie programu nazwanym
"Studium bioró¿norodnoœci fauny mórz

i oceanów". Tematem wiod¹cym by³y: "Smaki

ichtiofauny Ba³tyku".
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Na "analitycznych" sto³ach znalaz³y siê mno-
gie odmiany dañ z ryb Morza Ba³tyckiego oraz
"owoce morza" z rejonów znacz¹co odleg³ych
od Helu. Smakuj¹c potrawy, goœcie mieli okazjê
do zapoznania siê z pomieszczeniami Stacji,
w tym z nowo oddanym do u¿ytku laborato-
rium sekcyjnym, "szpitalikiem" fok, pomiesz-
czaniem dla p³etwonurków i innymi.

Gdy nast¹pi³ czas zbiorowych zdjêæ, Pan
Prezydent postanowi³ sprawdziæ siê w roli opie-
kuna fok. Stosownie ubrany do sytuacji, razem
z wolontariuszami i Rektorem UG karmi³ ca³e
helskie  stado, któremu  przewodzili  domagaj¹-
cy siê atencji - Balbin i Juel.

Najbardziej zaskoczeni zostali odwiedzaj¹-
cy tego dnia fokarium turyœci. Dziesiêciominu-
towe opóŸnienie otwarcia dobiektu dla pu-
blicznoœci  zosta³o zrekompensowane z na-
wi¹zk¹ sytuacj¹, która ju¿ nigdy siê nie powtó-
rzy, a zwiedzaj¹cy byli jej przypadkowymi
œwiadkami.

* * *

Dzieñ otwarcia ostatnich obiektów z kom-
pleksu naukowo - edukacyjnego Stacji to uro-
czysta forma inauguracji najwa¿niejszego dla
helskiej placówki projektu UE - BALTDER czyli
"Ba³tyckiego centrum doskona³oœci dla eduka-
cji, badañ i rozwoju".

Tu, w Stacji Morskiej realizowany jest i bê-
dzie przez najbli¿sze trzy lata siódmy pakiet
tego projektu dotycz¹cy badañ i ochrony
ba³tyckich ssaków. Bêd¹ wykonywane tak¿e
i inne jego elementy sk³adowe. Stacjê odwiedzi
i bêdzie w niej pracowaæ jeszcze wiêcej specjali-
stów z krajów Unii Europejskiej ni¿ dotych-
czas. Otwiera siê zatem  nowy rozdzia³ historii
badañ oceanograficznych w Helu.

Nowy budynek i jego wystawa  to tak¿e nowe
mo¿liwoœci  kszta³cenia najm³odszych mi³oœni-
ków nauk o morzu. Dzia³aj¹ca przy helskiej pla-
cówce "B³êkitna Szko³a", jak co roku, przyjmie
parê tysiêcy uczniów szkó³ ka¿dego szczebla
edukacji. Niektórzy z nich w przysz³oœci stu-
diuj¹c oceanografiê na Uniwersytecie Gdañskim,
trafi¹ tu na æwiczenia, wyk³ady i praktyki.

Najlepsi z nich stan¹ siê badaczami mórz
i oceanów.  "IN MARI VIA TUA" to dewiza
naszego uniwersytetu.

Dziêkujemy wszystkim, którzy pomogli po-
wstaæ helskiej placówce. Szczególnie wdziêczni
jesteœmy strategicznym donatorom finansowym
przedsiêwziêcia oraz generalnemu wykonawcy
inwestycji HYDROBUDOWIE  SA z Gdañska

Z pomoc w zorganizowaniu uroczysto-

œci w imieniu uczelni dziêkujemy: restau-

racji SPHINX w Gdyni,  hotelowi BRYZA

w Juracie, pensjonatowi DUNA w Jastar-

nii, firmom, KOGA MARIS w Helu oraz

PPiUR SZKUNER we W³adys³awowie

i Coca-Cola w Gdyni. Restauracji MASZO-

PERIA, Pubowi CAPITAN MORGAN,

sma¿alni ryb Bogumi³y Asare w Helu,

helskiej piekarni OLA, browarowi piwa

AMBER oraz sma¿alni Baltic Food.

Dziêkujemy tak¿e rybakom Eugeniuszowi

Strukowi,  Jackowi Szomburgowi i Kazi-

mierzowi Rotta.

Wdziêczny za okazan¹ pomoc
wraz z za³og¹ Stacji Morskiej IO UG

 Krzysztof E. Skóra

Fotografie wykonali: biker, W. Waœkowski,

K.E. Skóra,. J. Abramowicz,  M. Ostrowski.

Druk:  FRUG


