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Odeszli od nas...
Behmke Brygida                ur. 1925 r. zmar³a   04.11.2002 r.
Lisak Jan                           ur. 1944 r. zmar³     16.11.2002 r.
D³uga Helena                     ur. 1920 r. zmar³a   27.11.2002 r.
O¿ga Wanda                      ur. 1923 r. zmar³a   05.12.2002 r.
Mu¿a Agnieszka                 ur. 1915 r. zmar³a   06.12.2002 r.
Budzisz Anna                     ur. 1918 r. zmar³a   25.12.2002 r.
Kolp Halina                       ur. 1932 r. zmar³a   30.12.2002 r.
Malinowska Irena              ur. 1925 r. zmar³a   08.01.2003 r.
Olczak Marianna               ur. 1947 r. zmar³a   09.01.2003 r.
Rotta Stanis³awa                ur. 1915 r. zmar³a   22.01.2003 r.
Wujke Jakub                     ur. 1998 r. zmar³     03.02.2003 r.
Nadolska Aniela                 ur. 1913 r. zmar³a   05.02.2003 r.
Kucharska Teresa              ur. 1931 r. zmar³a   10.02.2003 r.
Kleban Adrian                   ur. 1997 r. zmar³     19.02.2003 r.
Salski Marek                      ur. 1967 r. zmar³     05.03.2003 r.
Boszke Hugo                      ur. 1942 r. zmar³     29.03.2003 r.
Gronalewski Kazimierz     ur. 1928 r. zmar³     14.05.2003 r.
£awnik Piotr                      ur. 1937 r. zmar³    22.05.2003 r.
Chwirot Wojciech              ur. 1940 r. zmar³     30.06.2003 r.
£ukasiewicz Jadwiga         ur. 1931 r. zmar³a   07.07.2003 r.
Matuszewska Halina          ur. 1927 r. zmar³a   21.07.2003 r.
Kuczyñska Wanda             ur. 1919 r. zmar³a   23.08.2003 r.
Indyk Ewa                          ur. 1955 r. zmar³a  01.09.2003 r.
Knitter Józef                      ur. 1930 r. zmar³     29.09.2003 r.
Kurowski Jan                    ur. 1938 r. zmar³     17.10.2003 r.
Lisakowski Jan                  ur. 1933 r. zmar³     17.10.2003 r.
Parasiñska Stefania           ur. 1934 r. zmar³a    22.10.2003 r.

"Zmar³y, je¿eli czci siê jego pamiêæ, staje siê

cenniejszym i potê¿niejszym ni¿ cz³owiek ¿ywy."

 A. De Saint Exupery
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J ak ju¿ wspominaliœmy, w roku 1890
powsta³a w Helu Kasa Ubezpieczenio-
wa asekuruj¹ca jednostki p³ywaj¹ce i na-

rzêdzia po³owu lokalnych armatorów. Jej finan-
sowe funkcjonowanie opiera³o siê na sk³adkach
cz³onkowskich oraz subwencji pañstwa. Pocz¹t-
kowo by³y to sumy zupe³nie wystarczaj¹ce,
ale wraz z rozwojem rybo³ówstwa kutrowego,
eksploatuj¹cego odleglejsze ³owiska przy s³abo
jeszcze zorganizowanych systemach ostrzega-
nia, wzros³a wyraŸnie iloœæ wypadków. Na ase-
kuracjê trzeba by³o wydawaæ coraz wy¿sze
kwoty. Wypadki zdarza³y siê nie tylko jednost-
kom rybackim. W roku 1897, np. katastrofie
uleg³ frachtowiec "Kondor", nale¿¹cy do arma-
tora helskiego. 12 lipca tego roku dop³yn¹³ on
z ³adunkiem drzewa œwierkowego do portu
w Pucku. W tym samym czasie wyrusza³ z tego
miejsca wraz z grup¹ turystów parowiec "Puck",
nale¿¹cy do Gdañskiego
Towarzystwa ̄ eglugi Paro-
wej "Wis³a". Puszczono
cumy i w³¹czono maszynê,
ale zawiod³a przek³adnia bie-
gów i dryfuj¹cy parowiec
uderzy³ w zacumowany
frachtowiec, ciê¿ko go
uszkadzaj¹c. Helska jed-
nostka szczêœliwie nie zato-
nê³a, ale trzeba by³o poddaæ
j¹ gruntownej naprawie.
Koszty remontu ponios³a
oczywiœcie helska kasa,
w której "Kondor" zosta³
ubezpieczony. W paŸdzier-
niku 1899 r. wydarzy³ siê
w Helu bardzo dziwny wy-
padek. Kuter ³ososiowy
"Hela 72" sta³ na kotwicy
w œrodku basenu portowe-
go. Jego za³oga wysz³a na l¹d
w przekonaniu, ¿e ³ódŸ jest
dobrze zacumowana, jed-
nak¿e wieczorem nadszed³
silny sztorm o sile 8 w skali Beauforta.
Wiej¹cy z pó³nocy wiatr zerwa³ kuter z kotwicy
i wypchn¹³ go z portu na otwarte morze. Tu
kuter dryfowa³ przez kilka dni, a¿ morze wy-
rzuci³o go na brzeg Mierzei Wiœlanej, gdzie zo-
sta³ ca³kowicie rozbity przez fale. W roku 1899
straty w sieciach i ³odziach helskich rybaków
by³y tak du¿e, ¿e kasa w Helu zosta³a ca³kowicie
opró¿niona i jej cz³onkowie musieli dop³aciæ po
1% od swych dochodów, aby utrzymaæ jej p³yn-
noœæ finansow¹. Poniewa¿ i to nie wystarczy³o,
trzeba by³o naruszyæ fundusz rezerwowy.

Tragiczny dla rybo³ówstwa kutrowego by³
dzieñ 9 maja 1900 r. Na ba³tyckim wybrze¿u od
Gdañska do Ustki zatonê³y wówczas 4 kutry,
a 11 zosta³o rozbitych. ¯ycie straci³o 11 osób.
Wiatr pó³nocno-wschodni pod wieczór tego dnia
by³ tak silny, ¿e ¿aden z kutrów po³awiaj¹cych

na otwartym morzu, z powodu wysokiej fali,
nie móg³ wp³yn¹æ do portu w £ebie. Jednostki,
które próbowa³y tego dokonaæ, fale wyrzuci³y
na brzeg i powa¿nie uszkodzi³y. Taki los sta³ siê
udzia³em dwóch kutrów z Wielkiej Wsi z piê-
cioma osobami na pok³adzie i jednego kutra ze
Swarzewa z trzema cz³onkami za³ogi. Tylko dwie
osoby zdo³ano uratowaæ. Fale poch³onê³y
i zniszczy³y równie¿ kutry z innych miejsco-
woœci, w tym i z Helu. Poniewa¿ wiêkszoœæ
³odzi sztorm zaskoczy³ na morzu, tylko niektó-
re zdo³a³y siê schroniæ i uratowaæ sieci, dlatego
straty by³y ogromne. Zauwa¿ono wówczas, ¿e
tragedia ta nie osi¹gnê³aby tak du¿ych rozmia-
rów, gdyby pomiêdzy Helem i Ustk¹ znajdowa-
³y siê porty zdolne do przyjmowania kutrów na
wypadek sztormowej pogody. Port w £ebie by³
wówczas w takich przypadkach bezu¿yteczny,
nawet dla mieszkaj¹cych tam rybaków, a o porcie

w Wielkiej Wsi jeszcze nie myœlano. Przez ten
tragiczny dzieñ ogromne straty ponios³a kasa
ubezpieczeniowa w Helu. Wyp³aty odszkodo-
wañ za ziszczone mienie i zaginione osoby do-
prowadzi³y j¹ na skraj bankructwa. Niewiele
pomog³y nawet hojne datki, jakie na rzecz po-
szkodowanych rodzin wnios³y osoby prywat-
ne. Do roku 1902 kasa mog³a funkcjonowaæ wy-
³¹cznie dziêki dotacjom pañstwa, które zagwa-
rantowa³o pokrycie wszystkich szkód. Aby jed-
nak powetowaæ sobie te koszty, od dnia 1 lipca
1902 roku rz¹d wprowadzi³ op³aty za korzy-
stanie z portu helskiego. Ob³o¿ono nimi g³ównie
statki towarowe, zw³aszcza parowe, w zale¿-
noœci od ich ³adownoœci. Nieco ni¿sze taryfy
dotyczy³y towarowych jednostek ¿aglowych,
czyli popularnych wówczas "szkut" i tzw. lom,
przyp³ywaj¹cych do Helu a¿ z rejonu Zalewu

Wiœlanego z materia³ami budowlanymi. Zró¿ni-
cowano te¿ op³aty dla statków utrzymuj¹cych
sta³e kursy z Helem, dla których wprowadzono
ni¿sz¹ op³atê roczn¹ oraz dla jednostek zawija-
j¹cych tu okazjonalnie. By³y te¿ liczne zwolnie-
nia i ulgi. Op³aty portowe nie obejmowa³y,
na przyk³ad, jednostek nale¿¹cych do pañstwa
lub pracuj¹cych na jego rzecz, jednostek u¿y-
wanych wy³¹cznie do rybo³ówstwa oraz tych,
które zawinê³y tu w zwi¹zku z awari¹ lub by
siê schroniæ przed sztormem. Zwyczajowo nie
pobierano te¿ portowego od niewielkich ³odzi.

Z innych katastrof z udzia³em jednostek
helskich, warto odnotowaæ wypadek kutra
"Wiktor" (Hela 59), jaki zdarzy³ siê w dniu 20
maja 1907 r. Jednostka ta, z 2 cz³onkami za³ogi
i 4 goœæmi na pok³adzie, p³ynê³a z Helu do
Sopotu. Silny wiatr po³udniowo-zachodni, a wiêc
wiej¹cy prosto w dziób kutra, zaskoczy³ go

gwa³townym szkwa³em w od-
leg³oœci jednej Mm od Sopotu
i wywróci³a do góry stêpk¹.
Ludzie obserwuj¹cy ten wy-
padek z pla¿y natychmiast
wezwali pomoc. Jednak ra-
townikom uda³o siê wydobyæ
z morza tylko jednego, ¿ywe-
go cz³onka za³ogi - pozosta³e
osoby utonê³y. Sam kuter zo-
sta³ tylko lekko uszkodzony
i po naprawie by³ dalej eks-
ploatowany. Ostrze¿eni taki-
mi wypadkami rybacy helscy
zaczêli powa¿nie myœleæ
o mocowaniu silników na
swoich ³odziach. Pierwszy
helski kuter motorowy zosta³
zakupiony w roku 1910. Jego
w³aœcicielem by³ V. Hallmann,
który swojego kutra ³ososio-
wego o nazwie "Anna" wypo-
sa¿y³ w motor o mocy 9 koni
mechanicznych. By³ to silnik
niekoniecznie bardzo mocny,

ale jednak bardzo przydatny przy trudnych
manewrach i przy bezwietrznej pogodzie. Pod
koniec roku 1912 w Helu by³o ju¿ 7 kutrów
motorowych obok 23 ¿aglowych. Na brzegu
stacjonowa³o zaœ ponad 80 ³odzi otwartych,
w tym 3 o d³ugoœci 8,5 metra, czyli tzw. pome-
ranki oraz jedna du¿a ³ódŸ przystosowana do
transportu ryb. Aby kontrolowaæ tak du¿¹ flo-
tyllê i rybo³ówstwo, w Helu - po zbudowaniu
portu rybackiego - zorganizowano urz¹d dozorcy
rybackiego, którym do czasu wybuchu I wojny
œwiatowej by³ niejaki Jacobi. Wyposa¿ono go
w roku 1897 w niewielki kuter ¿aglowy o nazwie
"Hela". Nie mia³ on jednak wiele pracy, ludzie
wówczas przestrzegali prawa.

Port helski od pocz¹tku swego istnienia przyczyni³ siê do wzrostu wymiany towarowej
z naszym miastem.

Na zdjêciu z roku 1898 widoczna jest tzw. loma, ³odŸ towarowa z Zalewu Wislanego.
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UDOSTÊPNIENIE  CYPLA  HELSKIEGO  DLA  TURYSTÓW,  TO
DRUGIE  FUNDAMENTALNE  DLA  DALSZEGO  ROZWOJU  HELU
WYDARZENIE  W  POWOJENNEJ  HISTORII  MIASTA

Pierwszym by³o zlikwidowanie w 1993r.
bram garnizonowych i umo¿liwienie
swobodnego przejazdu samochodom.

Od tego czasu liczymy turystów w milionach!
Okaza³o siê, ¿e miasto garnizonowe mo¿e byæ
równoczeœnie turystycznym. Wówczas te¿ staliœmy
siê pocz¹tkiem Polski, poniewa¿, do tej pory, inni
postrzegali nas jako miejsce, "gdzie diabe³ mówi
dobranoc" i ¿eby go us³yszeæ, potrzebna by³a
specjalna przepustka wojskowa.

Dlaczego turyœci tak licznie przy-
je¿d¿aj¹ do Helu? Odpowiem anegdot¹:,
Dlaczego wrona siada na czubku
drzewa? Poniewa¿ wy¿ej ju¿ nie
mo¿e. Pomijaj¹c wszystkie walory
turystyczne wymieniane w folderach,
turysta chce odwiedziæ miejsca naj-
wy¿sze, najbardziej oddalone lub wy-
suniête. Wdrapuje siê na latarniê mor-
sk¹, chce zrobiæ pami¹tkowe zdjêcie
"na samym koniuszku cypla" i... tu
niemi³a niespodzianka: drogê zamy-
ka p³ot z drutu kolczastego i ta-
blica z groŸnym ostrze¿eniem.

Wiele razy w³adze miasta i ró¿ne
organizacje spo³eczne prosi³y,
namawia³y i naciska³y dowództwo
Marynarki Wojennej, pos³ów, mi-
nistrów, nawet prezydenta, na
udostêpnienie cypla turystom.
Doczekaliœmy siê. Dowódca MW
postanowi³ udostêpniæ dla celów
turystycznych cypel wraz z docho-
dz¹c¹ do niego œcie¿k¹.

W³adze miasta nie przegapi³y tej
szansy. W ci¹gu kilku dni burmistrz
œci¹gn¹³ z powiatu i województwa
przedstawicieli wszystkich urzêdów
i instytucji, które w jakikolwiek
sposób decyduj¹ o projekcie "Cypel".
Jedni oœwiadczyli, ¿e nie wnosz¹
sprzeciwu do projektu, wrêcz prze-
ciwnie - popieraj¹ go, inni zadeklarowali swoj¹
pomoc organizacyjn¹ i finansow¹.

Nie bez znaczenia jest dobra wspó³praca
burmistrza Helu, Miros³awa W¹do³owskiego,
z dowódc¹ 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a
kontradm. Andrzejem Rosiñskim. Obaj panowie
dzia³aj¹ w tej sprawie z pe³nym zaanga¿owaniem,
jak na wspó³gospodarzy miasta przysta³o.
To bardzo wa¿ne, ¿eby dowództwo MW, w³adze
miasta, radni, organizacje spo³eczne wspólnie
zrobili wszystko, ¿eby zrealizowaæ projekt
"Cypel" w jak najkrótszym czasie.

Jestem pe³en uznania za akcjê burmistrza, który,
nie czekaj¹c na formalne przekazanie cypla
w³adzom miasta, og³osi³ akcjê sprz¹tania
zabytków militarnych. Posprz¹tano schrony oraz
stanowiska dzia³ baterii im. Heliodora Laskowskiego.
Na pewno pomog³o to zarówno zabytkom, jak
i zatrudnionym przy pracach porz¹dkowych
bezrobotnym mieszkañcom Helu. Pierwsi  zwie-

Wed³ug dr  Krzysztofa Skóry ("Wstêpne
za³o¿enia projektu CYPEL") najwa¿niejsze
korzyœci z realizacji projektu "Cypel" to ustano-
wienie ochrony na unikalne formy fauny i flory,
pozyskanie nowej atrakcji turystycznej opartej
o tradycje historyczne i wojskowe. Wa¿na jest
wspó³praca œrodowisk wojskowych i cywilnych,
która zaprzeczy twierdzeniu, ¿e wojsko jest
hamulcem rozwoju miasta. Wojsko mo¿e byæ

postrzegane jako instytucja przyja-
zna, wspó³tworz¹ca pro-turystyczn¹
i pro-przyrodnicz¹ politykê miasta.
Równie¿ lepszy jest kontrolowany
ruch turystyczny na cyplu, ni¿ cywi-
le przechodz¹cy przez dziury w p³o-
cie i penetruj¹cy teren wojskowy. Nie
bez znaczenia wreszcie jest pozyska-
nie dodatkowych funduszy na cele
spo³eczne, poniewa¿ docelowo bêdzie
to przedsiêwziêcie dochodowe. Jak
szacuje dr Skóra, w oparciu o frekwencje
w Muzeum Rybo³ówstwa i Fokarium,
przy cenie wejœcia 1 z³ od osoby wp³ywy
wynios¹ ponad 300 tysiêcy z³ rocznie.

Warunek, jaki postawi³a MW, jest
jeden: odgrodziæ czêœæ cypla, prze-
znaczon¹ dla turystów, od terenów
wojskowych. By³by to p³ot o d³ugoœci
oko³o 1,5 km. Na ogrodzenie,
utworzenie stanowisk przyrodniczych
i odrestaurowanie obiektów militarnych
potrzebne s¹ du¿e pieni¹dze. Miejski
bud¿et nie udŸwign¹³by takiego obci¹-
¿enia, dlatego od pocz¹tku wiadomo
by³o, ¿e trzeba szukaæ pieniêdzy
w organizacjach pozarz¹dowych.

Myœlê, ¿e w³adze miasta powinny
jak najszybciej powo³aæ komisjê
- cia³o doradcze, które zajê³oby siê
sprawami organizacyjnymi oraz
napisa³oby dobry wniosek o grant na
sfinansowanie ca³ego przedsiêwziêcia.

Je¿eli w sk³ad komisji weszliby mieszkañcy
miasta, którym szczególnie zale¿y na rozwoju
turystyki i potrafi¹ to zrobiæ, to szybko zreali-
zujemy ten, najwa¿niejszy w chwili obecnej,
projekt.

P.S. W nastêpnym numerze: jak bêdzie
wygl¹da³a œcie¿ka przyrodniczo - militarna.

Ryszard Kretkiewicz
foto. Biker

dzaj¹cy, którymi byli uczestnicy Miêdzynarodo-
wej Konferencji Naukowej na temat fortyfikacji
nadbrze¿nych, byli pe³ni uznania za znakomicie
utrzymany stan naszych zabytków. Taki komple-
ment w ustach znawców jest bardzo znacz¹cy.

Œcie¿ka, czy raczej droga, dochodz¹ca do
cypla, otrzyma³a robocz¹ nazwê "przyrodniczo
- militarna", poniewa¿ przechodz¹c ni¹, turysta
bêdzie móg³ poznaæ faunê i florê w jej natural-
nym œrodowisku oraz na tablicach pogl¹dowych,
a tak¿e obiekty militarne i ich uzbrojenie od czasu
powstania Rejonu Umocnionego Hel.
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Powtórzmy, co w³aœciwie wiemy, a zapomi-
namy. Lato jest w lecie! Tak?!

Wówczas to pieni¹dze zarobiæ w Helu potrafi
ka¿dy. Nieliczni umiej¹ ¿yæ z turystyki pomiê-
dzy paŸdziernikiem a majem. Jak s³yszê pod-
czas kolejnych miejskich dysput, ¿e ta czy inna
inwestycja mog³aby nam przed³u¿yæ w Helu
tzw. "sezon" to mnie ogarniaj¹ ... md³oœci.

Nikomu na œwiecie, nigdzie, nie uda³o siê
zmieniæ klimatu(!). Wyznaczaj¹ go si³y wy¿sze:
natura, Bóg, bogowie (niepotrzebne skreœliæ).
Lata siê nie przesunie, tak jak siê nie przesunie
okresu wakacji i urlopów. Koniec.

Jeœli w Helu ma byæ turysta poza sezonem, to
nale¿y zastanowiæ siê, gdzie s¹ i jakie s¹ grupy
spo³eczne na tyle mobilne, aby tu chcia³y i mo-
g³y przyjechaæ. I to nie tylko w weekend ale
i w inne dni tygodnia. Dla nich musi byæ przy-
gotowana helska oferta. Niekoniecznie oferta
³atwego wypoczynku i rozrywki.

Wed³ug mnie s¹ trzy podstawowe grupy, dla
których Hel powinien robiæ siê miejscem
poci¹gaj¹cym. Pierwsza - to ucz¹ca siê m³odzie¿,
od przedszkolaka do studenta - kilka milionów
klientów! Oni musz¹ wyje¿d¿aæ na edukacyjne
wycieczki! Druga grupa to - emeryci. Na razie
mo¿e jeszcze nie a¿  tak bogata jak mog³aby
byæ, ale ..., s¹ dysponentami swojego czasu
i upa³u w wiêkszoœci unikaj¹. Ich te¿ jest sporo
- te¿ miliony. Trzecia - to trójmiejskie rodziny,

które szukaj¹ okazji na jedno - dwudniow¹
eskapadê za miasto, z dzieæmi lub przyjació³-
mi - s¹ ich setki, a mo¿e tysi¹ce.

Zastanówmy siê teraz, co wiedz¹ o Helu,
jako miejscu ciekawym i ³adnym(?). Jaki
przekaz do nich dociera z koñca Helskiego
Pó³wyspu? Helskie foki i militaria...? To za ma³o.
To mo¿e byæ na ozdobê, ale nie na "dania
g³ówne" pobytu.

Czkawka po... sezonie?
Nie ma miejsca i czasu na rozpisywanie siê

o przedsiêwziêciach, które bogac¹ regionalne
rynki turystyczne poza sezonem w innych czê-
œciach naszego ma³ego kontynentu. Wystarczy
aby nasze - helskie, by³y co najmniej tak samo
oryginalne. Powielanie wzorów ju¿ powielo-
nych skazuje Hel na bylejakoœæ do n-tej potêgi.

Z drugiej strony nie doceniamy tego, z czego
¿yje Hel od stuleci. Wypromowali to ju¿ nasi
pradziadowie i ojcowie - œwie¿¹, smaczn¹ rybê,
prosto z morza. Nie potrzeba spektakularnych
kampanii, aby Polak tylko Hel kojarzy³ z ryba-
mi, dobrymi rybami. Na co dzieñ wystarczy
o tym mówiæ, pokazywaæ i zachêcaæ. Z ryb ¿yje
tylu helskich obywateli, ¿e wysi³ek zarz¹du
miasta i radnych w tym kierunku by³by powita-
ny z aplauzem. Zyskaj¹ rybacy, przetwórcy,
restauratorzy i wielu, wielu innych.

Tylko proszê na razie nie robiæ ¿adnych
targów rybnych, œwi¹t wêgorza i innych spek-
takularnych dni, na których stoiska pozbywaæ
siê musz¹ tydzieñ wczeœniej przygotowanych
"œwie¿ych" potraw, w³adza obnosiæ swój garni-
tur, a prasa odnotowywaæ to wszystko, ³¹cznie
z wielowierszow¹ list¹ prawdziwych i prawie
prawdziwych sponsorów imprezy.

O rybach w Helu nale¿y mówiæ zawsze, sprze-
dawaæ je œwie¿e (te¿ zawsze, prócz okresów
ochronnych) i uczyæ ci¹gle wspó³plemieñców,
naród rolników, górali i partyzantów, ¿e ...  "ryba
z Ba³tyku to jest najlepsza nie w lecie, Panie!

W paŸdzierniku br. zosta³y zakoñczo-
ne prace nad przygotowaniem do druku
albumu "Ziemia Pucka na dawnej
widokówce".

Jest to kolejny tom
poœwiêcony prezenta-
cji historycznych wi-
doków ró¿nych rejo-
nów Województwa
Pomorskiego. Jak siê
okaza³o, nasz album
bêdzie najobszerniej-
szy i zawieraæ bêdzie
ponad 320 starych
widoków naszego
powiatu. Najwiêcej,
bo blisko 50 kartek,
poœwiêconych bêdzie
Puckowi i Helowi.
W zwi¹zku z koniecz-
noœci¹ obni¿enia ceny
publikacji, pod ka¿d¹
z kartek zostanie umieszczona cegie³ka
reklamowa o wymiarach 3 cm szero-
koœci i 6 cm wysokoœci.

Zaproszenie do uwiecznienia
W tym miejscu ka¿dy z nas mo¿e

umieœciæ informacjê o swojej dzia³alno-
œci, o sobie samym czy bliskich.

Koszt zaistnienia pod wybran¹ kartk¹
wynosi niewiele, bo 100 z³ plus VAT:
razem 122 z³ (wydawca wystawia

fakturê). Zachêcam wszystkich miesz-
kañców naszego miasta do zaistnienia
w tym wysokonak³adowym albumie,

bo bêdzie to nie tylko
dobra reklama, ale i wiecz-
na pami¹tka.

Album ma siê ukazaæ
jeszcze przed Bo¿ym
Narodzeniem, dlatego
termin sk³adania propo-
zycji up³ywa z dniem 15
listopada.

Wyboru strony i pocz-
tówki (oczywiœcie najle-
piej helskiej) mo¿na do-
konaæ w redakcji HB u
Wojtka Waœkowskiego
(tel .  0609-494-580) ,
a treœæ og³oszenia (ew.
logo lub ilustracjê) nale-
¿y uzgodniæ z wydaw-
c¹, p. Tomaszem ¯mud¹

-Trzebiatowskim (tel. 0506-062-236).

M. Kuklik

KRZYSZTOF E. SKÓRA
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Obecnie jakoœæ kszta³cenia w du¿ej mierze
zale¿y od zasobnoœci samorz¹dów terytorial-
nych, które przejê³y obowi¹zek prowadzenia
szkó³. Stwarza to sytuacjê, w której poziom na-
uki dziecka zale¿y od miejsca zamieszkania.
Szczególnie odczuwaj¹ to mieszkañcy mniej-
szych miejscowoœci, po³o¿onych w biedniej-
szych regionach naszego kraju. Zró¿nicowanie
oferty edukacyjnej proponowanej przez placów-
ki oœwiatowe tego samego typu jest bardzo du¿e.
Czêœæ samorz¹dów przeznacza znaczne œrodki
na rozbudowê i doposa¿enie szkó³, finansowa-
nie dodatkowych zajêæ, a tak¿e na system
motywacyjny ró¿nicuj¹cy p³ace nauczycieli
w zale¿noœci od osi¹ganych efektów pracy.
W tym miejscu rodzi siê pytanie: Czy jakoœæ
edukacji powinna zale¿eæ od miejsca zamiesz-
kania i zamo¿noœci samorz¹du?

OdpowiedŸ na to pytanie zawiera siê w za-
pisach Konstytucji i Ustawy o Systemie Oœwiaty.
Tylko w jaki sposób osi¹gn¹æ prze³o¿enie na-
wet najbardziej oczywistych zapisów prawnych
na rzeczywistoœæ, z któr¹ stykamy siê w co-
dziennym ¿yciu? Czy jest to jedynie kwestia
œrodków finansowych i ich umiejêtnego zago-
spodarowania? Czy zale¿y to tylko od ludzi
sprawuj¹cych w³adzê na ró¿nych szczeblach
i wagi, jak¹ przywi¹zuj¹ do eduka-
cji? Mo¿na przytoczyæ wiele przy-
k³adów gmin zaliczanych do grupy
biednych, w których osi¹gniêto wy-
soki poziom kszta³cenia w prowa-
dzonych przez nie placówkach -
dziêki uporowi i wizji garstki lu-
dzi, potrafi¹cych wykorzystaæ do-
stêpne mo¿liwoœci. Z drugiej stro-
ny s¹ gminy, w których wydaje siê
olbrzymie œrodki na dofinansowa-
nie dzia³alnoœci szkó³ i nie notuje
siê poprawy jakoœci nauczania.

Jedynym rozs¹dnym wyjœciem
jest ustalenie standardów (eduka-
cyjnych, organizacyjnych, finanso-
wych, zarz¹dzania) i zapewnienie
przez pañstwo œrodków na ich

realizacjê. Standardów nie ma, b¹dŸ istniej¹
tylko czêœciowe rozwi¹zania. Zarówno Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej i Sportu, jak i wiele
organizacji spo³ecznych pracuj¹ nad standarda-
mi. Zanim siê je opracuje i zastosuje, minie wiele
czasu. Dlatego bardzo wa¿ne s¹ wszelkie inicja-
tywy maj¹ce na celu poprawê jakoœci kszta³ce-
nia, a tak¿e zainteresowanie nimi rodziców
uczniów, samorz¹dów i pracowników szkó³.

Jedn¹ z takich inicjatyw jest wprowadzenie
od 2003 roku przez Kuratorium Oœwiaty
w Gdañsku mo¿liwoœci uzyskania przez pla-
cówki oœwiatowe województwa pomorskiego
"Pomorskich Certyfikatów Jakoœci Edukacyj-
nej". Uzyskanie Certyfikatu potwierdza osi¹-
gniêcie jednego z dwunastu standardów jakoœci
okreœlonych przez KO w Gdañsku:

1. Szko³a uzyskuje wysokie efekty kszta³cenia.
2. Przebieg kszta³cenia zapewnia uczniowi

wszechstronny rozwój.
3. Ocenianie wewn¹trzszkolne pe³ni funkcjê

motywuj¹co-wspieraj¹c¹.
4. Praca wychowawcza szko³y umo¿liwia

uczniom harmonijny rozwój osobowoœciowy.
5. Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia

w jego rozwoju.

W stronê standardów?
Szko³a przez wiele lat postrzegana by³a jako instytucja nie podlegaj¹ca wp³ywom

œrodowiska, w którym funkcjonuje. Skostnia³y system kszta³cenia, niedostosowany
do zmieniaj¹cych siê realiów, wytworzy³ przepaœæ pomiêdzy efektami nauki,
a oczekiwaniami rodziców i zapotrzebowaniem rynku pracy. Reforma systemu oœwiaty
tylko czêœciowo zmieni³a tê sytuacjê.

6. Atmosfera szko³y prowadzi do dobrych
relacji w œrodowisku szkolnym.

7. Rodzice s¹ partnerami w podejmowanych
przez szko³ê dzia³aniach.

8. Szko³a aktywnie wspó³pracuje ze œrodowi-
skiem.

9. Organizacja i zarz¹dzanie szko³¹ sprzyjaj¹
efektywnej pracy.

10. Kompetencje i rozwój zawodowy pracow-
ników umo¿liwiaj¹ pe³n¹ realizacjê zadañ edu-
kacyjnych.

11. Szko³a dysponuje w³aœciw¹ baz¹ i wypo-
sa¿eniem.

12. Szko³a podejmuje ró¿norodne zadania na
rzecz podwy¿szania jakoœci swojej pracy.

Udzia³ w programie jest dobrowolny i do tej
pory chêæ udzia³u zg³osi³o 726 placówek oœwia-
towych. Najwiêcej zg³oszeñ dotyczy uzyska-
nia standardu ósmego (90 zg³oszeñ) a najmniej
dwunastego (19 zg³oszeñ). Mog³oby z tego wy-
nikaæ, ¿e szko³y maj¹ najwiêksze osi¹gniêcia we
wspó³pracy ze œrodowiskiem, a ich bol¹czk¹
jest jakoœæ pracy, a co za tym idzie organizacja
i zarz¹dzanie. Zainteresowanych zachêcam
do odwiedzenia strony internetowej gdañskiego
kuratorium (www.kuratorium.gda.pl).

Niestety, w programie bior¹ udzia³ placówki
chc¹ce potwierdziæ jakoœæ swojej pracy, ponie-
wa¿ w wiêkszoœci spe³niaj¹ ju¿ niektóre z wy-
mienionych standardów. Co z pozosta³ymi?
Kiedy osi¹gniête zostan¹ za³o¿one standardy,

a tym samym poziom edukacji
w poszczególnych typach szkó³
bêdzie porównywalny?

W nied³ugim czasie samo ¿ycie
pomo¿e rozwi¹zaæ ten problem.
Ni¿ demograficzny oraz przecho-
dzenie czêœci uczniów do szkó³
o "lepszej opinii" mo¿e doprowa-
dziæ do zamykania najs³abszych
placówek. A te z nich, które w cu-
downy sposób ocalej¹, bêd¹ pro-
dukowaæ absolwentów bez szans
na zdobycie wykszta³cenia zapew-
niaj¹cego dobry start w doros³e ¿y-
cie. Tylko czy jest to rozwi¹zanie
oczekiwane przez spo³ecznoœci
lokalne?

Marek Bantle

Próbny sprawdzian wiedzy uczniów szko³y podstawowej w ubieg³ym roku szkolnym wywo³a³ na ³amach HB
dyskusjê o poziomie kszta³cenia w Helu. Polemiki rozgorza³y, osmali³y kilka osób - i wygas³y bez znacz¹cego œladu.
Niebawem gimnazjaliœci pisz¹ próbny test kompetencji, a kiedy Bliza opublikuje wyniki, byæ mo¿e spory od¿yj¹.

Jaka jest nasza szko³a? Jakiego ucznia wypuszcza w œwiat? Czy zapewnia mu umiejêtnoœci, których
potrzebuje, ¿eby czu³ siê pewnie poza jej murami? Na studiach? Jakie to umiejêtnoœci i na jakich zajêciach
nale¿a³oby je zdobywaæ? Co dzisiaj w edukacji jest absolutnie konieczne, czego rodzice powinni siê domagaæ,
a które z oczekiwañ uznaæ za fanaberiê?

Z jakimi standardami mo¿na siê zmierzyæ, ¿eby ani go³os³ownoœæ, ani prywata nie sta³y siê zarzutem
w rozmowie o nauczaniu? Zobaczmy, za co przyznaje Pomorskie Certyfikaty Jakoœci Edukacyjnej Kuratorium
Oœwiaty w Gdañsku, a zainteresowanych zapraszamy do rzeczowej dyskusji o helskiej szkole. Rzadko bywa tak
dobrze, by nie mog³o byæ lepiej.

Koniec roku w Gimnazjum (2003 r.)

W.W.
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T rochê niepostrze¿enie, w dniu 6
paŸdziernika br. minê³a 70. rocznica
uroczystej konsekracji naszego ko-

œcio³a katolickiego. Trochê przypadkowo uda³o
mi siê poznaæ wnuka projektanta naszej œwi¹tyni,
p. Tadeusza Bolewskiego, który - jak siê okaza-
³o - czêsto odpoczywa na Pó³wyspie Helskim.
Kontakt ten zaowocowa³ uzyskaniem ciekawych
informacji zarówno o koncepcjach architekto-
nicznych naszej œwi¹tyni, jaki i o samym jej
twórcy, Stefanie Cybichowskim. Korzystaj¹c
z okazji, chcia³bym przedstawiæ tê postaæ, bo-
wiem jego ¿yciorys i prace œwiadcz¹ o klasie
projektanta naszego koœcio³a.

Stefan Cybichowski urodzi³ siê 2 sierpnia 1881 r.
w Poznaniu, jako syn profesora gimnazjalnego
Bronis³awa i Marty z Bischofów. Szko³ê œred-
ni¹ ukoñczy³ w roku 1901 w Inowroc³awiu,
a nastêpnie studiowa³ architekturê na politech-
nice w Charlottenburgu, uzyskuj¹c w roku 1905
dyplom tej uczelni. W latach 1907-09 by³
docentem Akademii Przemys³owej w Berlinie,
prowadz¹c tu m.in. budowê gmachu Akademii
Sztuk Piêknych oraz rozbudowê lokalnej men-
nicy, by³ te¿ wspó³autorem projektu budowy
nowej synagogi w Charlottenburgu. W 1910
otrzyma³ uprawnienia budowniczego rejcncyj-
nego, a w grudniu tego roku otworzy³ biuro
architektoniczne w Poznaniu. W 1912 r. wykona³
projekt swego pierwszego koœcio³a w Cielczy,
k. Pleszewa. Od 1912 by³ cz³onkiem  Wydzia³u
Technicznego PTPN. W 1918 r. zosta³ pierw-
szym prezesem Ko³a Architektów Stowarzy-
szenia Techników w Poznaniu. W latach 1919-21,
jako naczelnik Wydzia³u Budowlanego w Urzêdzie
Wojewódzkim, przeprowadzi³ spolszczenie tego

urzêdu. W latach 1920-26 by³ cz³onkiem Rady
Miejskiej Poznania, a w latach 1927-39 honoro-
wym radc¹ magistratu, pe³ni¹c m.in. obowi¹zki
decernenta ogrodów miejskich. Wyk³ada³ te¿
budownictwo wiejskie na Wydziale Rolniczo
-Leœnym Uniwersytetu Poznañskiego. 28 paŸ-
dziernika 1939 r., wraz z grup¹ profesorów
zosta³ aresztowany przez gestapo i osadzony
w Forcie VII. Zgin¹³, rozstrzelany przez hitle-
rowców, 6 stycznia 1940 r.

W 70. rocznicê konsekracji
koœcio³a pw. Bo¿ego Cia³a w Helu

kañskiego w Poznaniu (1923), podczas której
odkry³ wczesnogotycki portal, przeprowadze-
nie rozbudowy Targów Poznañskich, za co,
w roku 1924 uzyska³ I nagrodê konkursow¹
za plany nowej hali targowe o konstrukcji ¿elbe-
towej oraz budynku administracyjnego Miêdzy-
narodowych Targów Poznañskich. Wykona³ te¿
projekty Szko³y Handlowej w Poznaniu (wspól-
nie z J. Ciciliñskim), klasztoru Redemptorystów
w Bielawach k. Torunia, nowej elektrowni w Po-
znaniu, przebudowy Teatru Polskiego, koœcio³a
œw. Stanis³awa na Winiarach, szko³y ss. Urszu-
lanek w Poznaniu, budynku Seminarium Zagra-
nicznego na Ostrowie Tumskim oraz fabryki
"Pebeco" (obecnie "Lechia"), klasztoru domini-
kanów. Dokona³ tak¿e przebudowy i rozbudo-
wy wielu obiektów w Poznaniu i GnieŸnie oraz
przebudowy seminarium w Pelplinie, przebu-
dowy na liceum pa³acu w Rydzynie. Ale najbar-
dziej imponuj¹ca jest lista koœcio³ów, zrealizo-
wanych przez Stefana Cybichowskiego. Oprócz
Helu nale¿y wymieniæ m.in. œwi¹tynie w Ryna-
rzewie, Ryczywole, Bruszewie, Sokolnikach,
Górnej Brodnicy, Jarocinie, Inowroc³awiu,
Gniewkowie, Lubiechowie, Trzemesznie).
Ogó³em zaprojektowa³| i pobudowa³ oko³o 100
obiektów sakralnych w Wielkopolsce i na
Pomorzu, za co otrzyma³ tytu³ szambelana
papieskiego. Wykona³ tak¿e wiele projektów
dworów i pa³aców ziemiañskich oraz pomnik
poleg³ych w Trzemesznie.

W najbli¿szym numerze "HB" przedstawiê
bardzo interesuj¹ce koncepcje architektoniczne
naszego koœcio³a, których zrealizowaæ nie
zdo³ano.

(M.K.)

Z wykonanych przez Stefana Cybichowskiego
wa¿niejszych prac architektonicznych wymie-
niæ nale¿y m.in. restauracjê koœcio³a podomini-

Historia zaczyna siê od wysypki na zadku,
koñczy na parze ³abêdzi. Akcja œlimaczy siê
w rozmowach, posi³kach, bagatelkach powsze-
dniego dnia. Powieœæ "Uciek³am na wyspê"
Anne Rivers Siddons wygl¹da na esencjê
zwyczajnoœci. Ot, m¹¿ Molly umyka z Kobiet¹
Wêgorzem. Sypie siê dwudziestoletni œwiat.
Zostaje z niego kundel £azarz, a znana reszta
odp³ywa, jakby siê nie zdarzy³a. W pustce,
która siê otwiera, majaczy upiór wymagaj¹cej
matki i bezbrze¿nieje smutek ojca, œwie¿ego
wdowca. Grzechocze garstka wspomnieñ
mizernej przydatnoœci do ¿ycia.

Wyspy  bagatelek
Pospolitoœæ rozpaczy na pozór nie prosi siê

o fresk. Od obrazu nie w³asnych utrapieñ in-
stynktownie odwraca siê g³owê. Tote¿ proza
Siddons niczego nie poka¿e komuœ, kto niczego
nie straci³. Przyda siê, jeœli akurat zadajemy
sobie pytanie o sens nastêpnego kroku w ¿yciu.
O to, komu i jak jest siê potrzebnym i czy po-
trzebnoœæ ma znaczenie. Ludzie wci¹¿ porzuca-
j¹ w drodze innych ludzi. Chcia³oby siê, ¿eby
ca³y œwiat wrzeszcza³ wtedy razem z nami, a on
mówi, ¿e mu przykro i czym prêdzej wraca do
swoich zajêæ.

- Jestem wa¿ny dla siebie samego? Taki
rozkud³any, pocieszny w smutku, obcy sobie,
wiêc i innym? Gdy umycie szklanki i prze-
pe³Ÿniêcie przez kolejn¹ minutê wymaga wy-
si³ku nie od kogoœ, a ode mnie, wtedy blednie
tuzinkowoœæ ucieczki na wyspê. Dlaczego
podnieœæ znów g³owê wtulon¹ w mokre od
³ez kud³y psa?

Agnieszka Gr¹dkiewicz
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Podobnie jak w 2001 roku, tak¿e w tym roku aktywnoœæ stowarzysze-
nia „Przyjaciele Helu” na rzecz ochrony przyrody Ba³tyku znalaz³a
uznanie w oczach komisji konkursowej Sasakawa Peace Foundation.
Wyniki og³oszono 15 wrzeœnia w Warszawie. W uroczystoœci udzia³
wziê³y dzia³aj¹ce na rzecz ochrony œrodowiska pozarz¹dowe organizacje
z ca³ej Polski. Pierwsz¹ nagrodê zdoby³ Ekologiczny Klub UNESCO
za program "Goœciñce Zielonej Europy ". Drug¹ - Fundacja Ekologiczna
"Zielona Akcja" za projekt "Rowerowy Szlak Odry - promocja dziedzic-
twa przyrodniczo-kulturowego i aktywizacji spo³ecznoœci lokalnych
w Dolinie Œrodkowej Odry". Natomiast trzeci¹ - Przyjaciele  Helu za cykl
oœmiu filmów edukacyjnych pt. "¯YCIE ZATOKI"

Niestety, zawiadomienie o tym fakcie dotar³o do nas po dacie uroczy-
stoœci. Zdjêæ nie mamy,  a  dyplom i czek na 2000$ id¹ teraz drog¹
pocztow¹.

Warto dodaæ,  ¿e motorem przedsiêwziêcia by³ Pan Jerzy Abramowicz,
który w naszych krêgach bardziej znany jest pod pseudonimem Jurek
-Nurek.

Jego zapa³ do filmowania pod wod¹ dla potrzeb edukacji podzielaj¹ i
inni cz³onkowie naszego stowarzyszenia. Dlatego te¿, serial "krêci siê"
nadal. S¹ gotowe ju¿ nastêpne odcinki. Aktywnie uczestniczy w ich reali-
zacji Stacja Morska UG. Dziewiêæ ostatnich kaset VHS  mo¿na ju¿ nabyæ
w sklepiku Fokarium (Hel, Morska 2). Dochód ze sprzeda¿y wspomaga
nasze foki.

Próbki filmów mo¿na zobaczyæ w  INTERNECIE na stronie Fundacji
Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego. Adres:

http://julia.univ.gda.pl/~frugo/index12.html.
Tak¿e tam mo¿na zamawiaæ kasety nagrodzonych filmów.

Krzysztof E. Skóra

SASAKAWA NAGRADZA

Jurek Nurek Abramowicz

Tak o nim i jego pasji pisa³a w Dzienniku Ba³tyckim 21 wrzeœnia br.
Agata Grzegorczyk: (...) Najs³odsze morze œwiata w oku kamery
Jerzego Abramowicza, ostro¿nego nurka Tonego Halika uczy³
nurkowaæ, z dorszami we wraku œredniowiecznego galeonu bawi³ siê
w chowanego, nie dalej jak kilka dni temu opuszcza³ kamerê w charak-
terze "oka" w g³¹b d³ugiej na 200 metrów zalanej wod¹ rury. Jerzy
Abramowicz mówi, ¿e nie ma nurków jednoczeœnie odwa¿nych
i starych. Sam siebie zalicza do tych drugich (...).

W siedzibie Ogrodu Zoologicznego
w Ueckermünde nad Ma³ym Zale-
wem Szczeciñskim, 15 paŸdzierni-

ka br. w ramach dorocznych obchodów tygodnia
Polsko - Niemieckiego "Zbli¿enia"  odby³o
siê seminarium poœwiêcone wspó³pracy Woje-
wództwa Pomorskiego z rejonem Macklenburg
- Vorpommern.

Dyskutowano o wspólnej odpowiedzialnoœci
za przyrodê Ba³tyku w kontekœcie rozwoju obu
regionów. Z polskiej strony prócz przedstawi-
cieli z Instytutu Morskiego z Gdañska udzia³
wziêli pracownicy naukowi ze Stacji Morskiej
UG w Helu. Razem z partnerami z grupy
badawczej Muzeum Oceanograficznego
w Stralsundzie poinformowali o stanie popu-
lacji morœwinów w Ba³tyku, o najnowszych
sposobach œledzenia ich wêdrówek oraz
o wynikach wspólnie prowadzonych badañ.

Impulsów do dalszej regionalnej wspó³pracy
helskiej placówce nie brakuje. Sprzyja temu
projekt Unii Europejskiej - BALTDER  (którego
Stacja jest realizatorem w czêœci dotycz¹cej
ochrony ssaków morskich), a tak¿e wieloletnia
wspó³praca z ichtiologami z Uniwersytetu
w Rostocku.

£¥CZ¥  NAS  PROBLEMY  BA£TYKU

Ursula Versus wyg³asza niemiecko-polski referat dotycz¹cy hydroakustycznych metod badañ morœwinów.

Po zakoñczeniu obrad, w strugach deszczu
i mokrego œniegu odby³o siê zwiedzanie ogrodu
zoologicznego [www.tierpark-ueckermuen-
de.de]  Natomiast wieczorem w miejscowym

koœciele da³ piêkny koncert gdañski chór dzie-
ciêcy "Bell Canto".
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Mieszka w Helu do szeœciu lat. Przyby³ ze Szwecji do Polski samolo-
tem linii SAS. Urodzi³ siê jednak w Estonii na wyspie Innarahu. Znaleziony
chory na wyspie Gotlandia przeszed³ rehabilitacjê w szwedzkich
oœrodkach Kolmorden i Forsmark. Dziêki wspó³pracy Stacji Morskiej
z Muzeum Historii Naturalnej w Sztokholmie zosta³ podarowany
naszemu fokarium.

Pojawi³a siê nowa p³yta z niezwyk³¹ muzyk¹ skomponowan¹ z udzia-
³em morskich ssaków. Po wydanym w 2000 roku albumie "Ba³tyckie
Szepty", którego g³ównymi bohaterami s¹ foki, jest to drugie tego typu
przedsiêwziêcie autorów - Anny Nacher i Marka Styczyñskiego.
Tym razem w "muzycznym odkrywaniu" oceanu towarzysz¹ muzykom
"œpiewy" waleni - st¹d tajemniczo brzmi¹cy tytu³ p³yty "Project C".
To "C" jest pierwsz¹ liter¹ ³aciñskiej nazwy rzêdu waleni - Cetacea.
Niezwyk³¹ cech¹ tych zwierz¹t jest wielka ró¿norodnoœæ dŸwiêków,
których u¿ywaj¹ do komunikacji i orientacji w terenie. Autorzy muzyki
udowodnili, ¿e mo¿na je ³¹czyæ w ciekawe kompozycje z brzmieniem
szerokiej gamy instrumentów akustycznych, co tworzy szczególny
klimat tego albumu. Z pewnoœci¹ nie po raz pierwszy swoje muzyczne
role odgrywaj¹ tutaj orki i delfiny. Natomiast wyj¹tkowym jest udzia³
w nagraniach jedynego przedstawiciela tego rzêdu ssaków ¿yj¹cego
w Ba³tyku - morœwina.

P³yta zosta³a wydana dziêki Sekretariatowi ASCOBANS/UNEP
- porozumieniu pañstw regionu Morza Ba³tyckiego i Pó³nocnego, które
ma na celu ochronê ma³ych waleni tych akwenów, przy wspó³pracy
pracowników Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdañskiego w Helu.

Jak na razie, w Polsce p³yta ta jest do nabycia tylko w Helu w sklepiku
fokarium. Dochód z jej sprzeda¿y jest przeznaczony na badania i ochronê
ba³tyckich morœwinów.

Radomi³ Koza

Te strony, stowarzyszenie Przyjaciele Helu wyda³o dziêki sponsorom pro-przyrodniczych projektów
edukacyjnych, m.in.: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdañsku

oraz Firmie Plus GSM  i Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego.

PREMIERA W HELU

PROJECT  C Kiedyœ Joel
- teraz Julek

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego
zaprasza do sklepiku fokarium Hel, ul.Morska 2.

   Ten znaczek to certyfikat upominków, których zbyt wspomaga projekt ratowania ba³tyckich fok i morœwinów.

Polecamy, jako doskona³y prezent pod choinkê dla osób, które lubi¹
takie grane w zwolnionym, refleksyjnym rytmie niszowe "eko-
klimaty".

Jest fok¹ o bardzo przyjacielskim usposobieniu. Zewnêtrznie cha-
rakteryzuje siê bardzo ciemnym umaszczeniem (jest ciemniejszy od Balbina)
i krótszym, jeszcze m³odzieñczym pyskiem. Julek na wiosnê tego roku
skoñczy³ 6 lat i sta³ siê dojrza³ym samcem. Z powodzeniem ugania siê za
swoimi kole¿ankami. Jak do tej pory, ¿y³ w cieniu Balbina.

Zachowuje siê doœæ ciekawie, z jednej strony jest bardzo p³ochliwy i nie
przekracza pewnych granic, które sam sobie wyznacza np.: trudno siê do
niego zbli¿yæ pod wod¹. Z drugiej jednak strony jest najwiêkszym g³o-
domorem i nauczy³ siê robiæ wszystko, ¿eby dostaæ œledzia. Tak wiêc
to w³aœnie Julka naj³atwiej wyci¹gn¹æ z wody na wagê, to w³aœnie on
pozwala siê zbadaæ bez u¿ycia si³y. Wystarczy mu kube³ek ze œledziami.

Julek nie jest œwiadomy swej si³y, co powoduje zabawne sytuacje, kiedy
po wygranej sprzeczce ze starszym Balbinem zamiast rozkoszowaæ siê
zwyciêstwem ucieka, nie rozumiej¹c czego dokona³.

Do personelu fokarium jest nastawiony przyjacielsko, gdy¿ kojarzy
nas z pe³nym ¿o³¹dkiem. Poniewa¿, gdy bierze od nas rybê, zamyka oczy,
musimy uwa¿aæ na swoje palce.

Jest czêstym goœciem podwodnych okien fokarium, gdzie zabawia
publicznoœæ wypuszczaniem przez nos setek powietrznych b¹belków.

Arkadiusz Gruchal

Chcesz pomóc fokom
- kupuj upominki ...  z g³ow¹ !

Oferujemy m.in.:
zeszyty szkolne, filmy przyrodnicze na kasetach VHS,

kubki, podkoszulki, ksi¹¿ki i maskotki.

foto: A. Krê¿el
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XII  sesja Rady Miasta
Kolejna sesja Rady Miasta Helu odby³a siê 29 paŸdziernika br.
Wys³uchano na niej m.in. Sprawozdania z pracy Sejmiku i Zarz¹du

Województwa Pomorskiego, przedstawionego przez radnego Sejmiku,
Mieczys³awa Struka. W swym wyst¹pieniu najwiêcej miejsca poœwiêci³
on dramatycznej sytuacji s³u¿by zdrowia. Na dzieñ 31 sierpnia br.
zad³u¿enie w Pomorskiej S³u¿bie Zdrowia przekroczy³o kwotê 700 mln z³,
z tego tylko zad³u¿enie szpitali powiatowych wynios³o ponad 230 mln z³.
Sytuacjê s³u¿by zdrowia znamy z codziennych relacji w œrodkach maso-
wego przekazu, abyœmy wiêc zdrowi byli...

Radny Struk mówi³ równie¿ o wykorzystywaniu funduszy z Unii
Europejskiej. Apelowa³ do helskich radnych o uchwalenie w bud¿ecie
œrodków na opracowywanie dokumentacji do projektów, które gmina
zamierza realizowaæ. Tylko z gotow¹ dokumentacj¹ bêdziemy atrakcyj-
nym partnerem. Dokumentacja kosztuje, ale bez niej nie mamy co liczyæ
na unijne fundusze - mówi³.

Obecny na sesji starosta powiatowy mówi³ o inwestycjach realizowa-
nych na terenie gminy Hel. Najwa¿niejsz¹ z nich by³o zadanie dotycz¹ce
modernizacji portu rybackiego. W 2001 r. inwestycja ta sta³a siê czêœci¹
kontraktu wojewódzkiego. Jak pamiêtamy, w 1999 r. zadanie to po zmo-
dernizowaniu falochronu zachodniego koñczy³o siê, jednak - na wniosek
samorz¹dowców - ówczesny sejm rozszerzy³ tytu³ inwestycyjny na
modernizacjê ca³ego portu. W br. do "wydania" przewidziano kwotê 10 mln z³
(do koñca ub. r. wydatkowano 19 mln z³). Niestety, min. trwaj¹ce proce-
dury przetargowe spowodowa³y, ¿e kwoty tej nie uda³o siê w porcie
zagospodarowaæ w ca³oœci. Pozosta³a nadwy¿ka, w wysokoœci ponad
1,5 mln z³, któr¹ uda³o siê wykorzystaæ na modernizacjê drogi 216
(Reda-Hel), min. dlatego, ¿e by³a gotowa dokumentacja tej inwestycji.

Kilka dni temu, przegl¹daj¹c archiwalne nr "HB", w nr 4/124 z 22 lutego
2002 r.  znalaz³em informacjê burmistrza Helu dotycz¹c¹ "Budowy
infrastruktury turystycznej Zatoki Puckiej". Wyczyta³em tam, ¿e w 2002 r.
mia³y zostaæ przygotowane projekty techniczne zwi¹zane z budow¹
œcie¿ki rowerowej od Juraty do ul. Dworcowej w Helu. Jak widaæ,
skoñczy³o siê na planach, skoro na sesji problem œcie¿ki znów powróci³
(koniecznoœæ wykonania dokumentacji). Starosta mówi¹c o przeznacze-
niu œrodków, (których nie wykorzystano w porcie) na drogê 216, równie¿
wspomina³ o braku dokumentacji "naszej œcie¿ki".

Pani dr Borowiec Pytel zapozna³a zebranych ze stanowiskiem œwiad-
czeniodawców podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej woje-
wództwa pomorskiego dotycz¹cym konkursu ofert na œwiadczenia

medyczne, jaki og³osi³ Narodowy Fundusz Zdrowia. Czytamy w nim, ¿e
stawki zaproponowane zak³adom opieki zdrowotnej na 2004 r. s¹ ra¿¹co
ni¿sze ni¿ w 2003 r., co sprzeczne jest z informacjami NFZ o wzroœcie
nak³adów na podstawow¹, ambulatoryjn¹ i specjalistyczn¹ opiekê
zdrowotn¹. Z przedstawionego stanowiska jasno wynika, ¿e jego
autorzy walcz¹ o realne warunki finansowe niezbêdne dla w³aœciwej opieki
nad chorymi. Dr Borowiec skar¿y³a siê równie¿ na koniecznoœæ podwój-
nego p³acenia przez NZOZ w Helu za gotowoœæ do œwiadczenia us³ug
karetek w Pucku i Helu.

Na pytanie burmistrza, co bêdzie z budynkami, w których maj¹ swoje
siedziby NZOZ, starosta pucki odpowiedzia³, ¿e w zarz¹dzie Powiatu
trwa dyskusja na ten temat. W powiecie jest 7 takich obiektów i myœli siê
o ich sprzeda¿y, po uprzedniej wycenie przez rzeczoznawców obecnym
dzier¿awcom z przeznaczeniem na prowadzenie takiej samej dzia³alnoœci.
W chwili obecnej czêœæ dzier¿awców zainteresowana jest kupnem
obiektów, czêœæ natomiast chce je nadal dzier¿awiæ na prowadzenie
dzia³alnoœci medycznej.

W trakcie sesji radni w tajnym g³osowaniu wybrali 4 ³awników do
s¹dów powszechnych. W S¹dzie Okrêgowym ³awnikiem bêdzie Alicja
Czyszek, natomiast w S¹dzie Grodzkim: Maria G³odowska, Romuald
Nowak i Wies³aw Wójcik. Do komisji rewizyjnej, w miejsce radnego
Paw³a Wojny, który wczeœniej z³o¿y³ rezygnacjê, wybrano radnego Marka
Dyktê, którego komisja wybra³a na przewodnicz¹cego. Treœæ tych i in-
nych uchwa³ zainteresowani mog¹ znaleŸæ na tablicach og³oszeñ.

Na sesji wys³uchano tak¿e corocznego sprawozdania z dzia³alnoœci
Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, sprawozdañ z funkcjonowania
s³u¿b komunalnych i innych instytucji w sezonie letnim oraz przygoto-
wañ miasta do sezonu zimowego, w tym stanu przygotowañ przeciwpo-
wodziowych. Przedstawiono tak¿e informacje na temat wykonania uchwa³
Rady Miasta w sprawie nadania tytu³ów i medali jubileuszowych z okazji
40-lecia przywrócenia praw miejskich. Rada Miasta piêcioma uchwa³ami
przyzna³a: 2 tytu³y "Honorowy Obywatel Miasta Helu", 4 tytu³y
"Zas³u¿ony dla Miasta Helu" oraz pami¹tkowe medale jubileuszowe
255 osobom (parom ma³¿eñskim), w tym 4 cudzoziemcom, 62 Obroñcom
Helu z wrzeœnia 1939 r., 70 stowarzyszeniom i instytucjom, w tym
14 spoza Helu. W chwili obecnej do wrêczenia pozosta³o 60 medali.

Radni wys³uchali równie¿ odpowiedzi na interpelacje i zapytania
oraz sprawozdania burmistrza z dzia³alnoœci bie¿¹cej. Kolejna sesja
w listopadzie (podatki), a w grudniu sesja bud¿etowa.

W.W.
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Urz¹d Miasta w Helu informuje mieszkañców o koniecznoœci wymiany
dowodów osobistych.

Wymianie do koñca 2003 r. podlegaj¹ dowody osobiste wydane w latach
1962-1972

od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. - wydane w latach 1973-1980
od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. - wydane w latach 1981-1991
od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. - wydane w latach 1992 - 1995
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. - wydane w latach 1996-2000.
Wnioski na nowe dowody osobiste mo¿na odebraæ w pokoju nr 4

w Urzêdzie Miasta (parter). Do wniosku nale¿y do³¹czyæ 2 fotografie,
odpis aktu urodzenia lub ma³¿eñstwa i op³atê 30 z³.

Jeœli urodzenie lub ma³¿eñstwo mia³o miejsce w Helu, odpisu nie trzeba
za³¹czyæ. Odpisy do dowodu osobistego s¹ bezp³atne.

Osoby, które maj¹ problemy z wype³nieniem wniosku, zapraszamy do
biura ewidencji ludnoœci, gdzie bêdzie mo¿na na miejscu wniosek wype³niæ.

Do osób, które nie s¹ w stanie zg³osiæ siê osobiœcie w Urzêdzie w celu
z³o¿enia podpisu, pracownik przyjdzie do domu.

Burmistrz Helu
Miros³aw W¹do³owski

Wymiana dowodów

osobistych

Wszystkim ofiarodawcom, uczestnikom zbiórki zbêdnych okularów,
sk³adamy serdeczne podziêkowania. Zobowi¹zane jesteœmy do poinfor-
mowania Pañstwa, ¿e dziêki Waszym staraniom zebrano: 103 szt. okula-
rów, 1 oprawki i 15 par szkie³.

Zgromadzone okulary, zgodnie z apelem, przes³ano do ksiê¿y Werbli-
stów z Pieniê¿na. Zostan¹ one przewiezione do Ghany i tam w formie
darów przekazane osobom potrzebuj¹cym.

Z powa¿aniem
J. S³upecka i K. Zaborowska

Z uwag¹ przeczyta³am tekst zamieszczony w ostatniej Blizie, Agnieszka
Osiecka "Spojrzenie od Kuchni" i przyznajê racjê pisz¹cym nauczycie-
lom, ¿e ubolewaæ nale¿y nad znikom¹ frekwencj¹ widzów.

Dosta³am zaproszenie i bardzo chêtnie z niego skorzysta³am. By³am
oczarowana wystêpem dzieci, m³odzie¿y i starszych.

Œwietny spektakl i chocia¿ zmarz³am na koœæ, to wra¿enia by³y wa¿niej-
sze od jakiegoœ tam zimna, bo ze sceny bi³a radoœæ, m³odoœæ i gor¹ce serca.

¯al, ¿e nauczyciele z powiatu puckiego tak potraktowali zaproszenie.
•le to œwiadczy o nich i m³odzie¿y by³o przykro...

Zarêczam, ¿e siedz¹cy na widowni bawili siê setnie, warto kontynu-
owaæ pracê z dzieæmi, warto robiæ coœ, nawet dla niewielu.

Gratulujê wszystkim uczestnikom i opiekunom i zachêcam do dalszej pracy.

Widz
Dane do wiadomoœci redakcji

„Niech ¿yje Bal”  raz jeszcze...

"Okularnicy"
- Czas na podsumowanie!!!

W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹, jaka mia³a miejsce 17.09.2003 r.
(opisana w HB nr 18/162), chcia³bym przedstawiæ swoj¹ wersjê
wydarzeñ dotycz¹c¹ postrzelenia psa.

Od kilkunastu lat zajmujê siê hodowl¹ go³êbi pocztowych (jestem zrze-
szony w Polskim Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych), a od kilku
lat hodowl¹ kur ozdobnych, ba¿antów i ptaków egzotycznych. Hobby to
pomaga mi odreagowaæ stres, odprê¿a mnie i pozwala odpocz¹æ. Ca³y mój
wolny czas absorbuj¹ ptaki. Hodowla ta jest pasj¹ mojego ¿ycia - to
wszystko co mam. Wiêkszoœæ ludzi kojarzy ptaki wy³¹cznie z "roso³em"
i "ro¿nem". Ptaki, które posiadam, s¹ rzadkoœci¹ na rynku hodowlanym,
poniewa¿ nikt siê masowo tak¹ hodowl¹ nie zajmuje. Poszczególne
egzemplarze ptaków s¹ latami hodowane i selekcjonowane przez
hobbystów.

Tego feralnego dnia kilka kur przesz³o przez ogrodzenie i dosta³o siê na
podwórko s¹siada. Tam zaatakowa³ je pies. Dzia³o siê to na moich oczach
i widzia³em, jak zadusi³ jedn¹ z kur, a nastêpnie bieg³ w kierunku drugiej.
Ca³y czas g³oœno krzycza³em do psa, chc¹c udaremniæ uduszenie drugiej
kury. U s¹siada s³ychaæ by³o g³oœn¹ muzykê, która zag³usza³a mój krzyk.
Chwyci³em wiêc wiatrówkê i wystrzeli³em z niej w celu odstraszenia psa.
Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ stwierdzam, ¿e nie celowa³em w psa, lecz obok
niego na "postrach". Niestety, sta³o siê nieszczêœcie. Pies goni¹c kurê wbieg³
na liniê strza³u i zosta³ zraniony w ucho.

Zaistnia³a sytuacja by³a zbiegiem nieszczêœliwych wypadków i z tego
powodu jest mi bardzo przykro.

Przepraszam w³aœcicieli psa i wszystkich zainteresowanych.

Czes³aw Bubienko

bar gastronomiczny
"Rudy Kot"

z wyposa¿eniem

tel. 0502 119 601

Sprzedam

Przepraszam

Rada Miasta i Burmistrz Helu
Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu"
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
oraz Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego

zapraszaj¹ Mieszkañców
do udzia³u w uroczystoœciach z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci

w dniu 11 listopada.
W programie:
- okolicznoœciowe wyst¹pienie i z³o¿enie kwiatów pod tablic¹

marsza³ka Józefa Pi³sudzkiego
- msza œw. w  intencji Ojczyzny
- capstrzyk w Parku Kaszubskim
Pocz¹tek obchodów o godz. 1445 ko³o latarni  morskiej.
Prosimy o udekorowanie swoich domów i budynków

publicznych flagami narodowymi, helskimi i kaszubskimi.

Zaproszenie
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Panie Przewodnicz¹cy, Panie Burmistrzu,
Panie i Panowie Radni, Wysoka Rado.

Przedstawiony projekt Uchwa³y nr11 "w spra-
wie nabycia przez gminê Hel prawa u¿ytkowa-
nia wieczystego nieruchomoœci", moim zdaniem
jest nie kompatybilny z za³o¿eniami wspólnej
polityki Unii Europejskiej, do której aspiruje-
my, jak i z projektem nowej ustawy o Portach
i Przystaniach Morskich.

Polityka portowa krajów Unii Europejskiej
zmierza do rozwijania ma³ych portów oraz przy-
stani morskich rybackich, a tak¿e rekreacyjnych
(mariny) w organizmy aktywne gospodarczo
i spe³niaj¹ce kreatywn¹ rolê socjo - ekono-
miczn¹ ogólnodostêpnej instytucji u¿ytecz-
noœci publicznej, samorz¹dów lokalnych.
Aktualna obowi¹zuj¹ca ustawa o Portach nie od-
powiada polskiej polityce morskiej, w tym por-
towej, w konfrontacji z rozwi¹zaniami usta-
wowymi i praktyk¹ krajów Unii Europejskiej.
W U.E. ma³e porty rybackie, a tak¿e mariny,
s¹ instytucjami publicznymi pañstwa - gminy,
w³asnoœci¹ samorz¹du lokalnego, autonomicz-
nymi, wyposa¿onymi w osobowoœæ prawn¹
i autonomiê finansow¹, nadzorowanymi przez
Ministra Infrastruktury, podlegaj¹cymi kontroli
ekonomicznej i finansowej Pañstwu i Unii
Europejskiej.

Wszystkie porty i przystanie morskie s¹ do-
brem publicznym, stanowi¹c "wspólne dobro
obywateli", reprezentuj¹c " interes publiczny"
krajowy i lokalny, zgodnie z intencjami Kon-
stytucji R.P. , zapisami ustaw i rozporz¹dzeñ
Rady Ministrów w sprawie Skarbu Pañstwa.
Te dobra publiczne powinny byæ efektywnie
zarz¹dzane przez samorz¹dy lokalne z korzy-
œci¹ dla spo³ecznoœci gminy i kraju. Konstytu-
cja R.P. podkreœla znaczenie dziedzictwa naro-
dowego, które  w literaturze prawniczej inter-
pretuje siê jako "Dobro wspólne "  i  "Interes
ogólny". Wykorzystywanie tego dobra powin-
no odbywaæ siê wy³¹cznie dla tych potrzeb.
Porty s¹ czêœci¹ infrastruktury narodowej,
stwierdzi³ Parlament Europejski. Celem jest za-
stosowanie wzglêdem portów wszystkich kra-
jów Unii Europejskiej ramowych przepisów
dotycz¹cych dostêpu i eksploatacji publicznej
infrastruktury portowej.  Powy¿sza sprawa
bêdzie przedmiotem obrad Parlamentu Europej-
skiego. Po podjêciu decyzji kraje U.E. bêd¹ mu-
sia³y  w³¹czyæ dyrektywy U.E.  do swoich ak-
tów prawnych. Projekt ustawy jednoznacznie
przewiduje wycofanie siê ze stosowania formy
u¿ytkowania wieczystego. Projekt ustawy za-
k³ada, czy te¿ potwierdza, ¿e infrastruktura
portowa i przystani morskiej nale¿¹ do gminy.
Wyklucza siê wariant dzier¿awy wieczystej.
Gmina powinna przej¹æ tereny infrastruktury
portowej i przystani morskiej od prywatnych
w³aœcicieli i taki zapis znajdzie siê w projekcie
ustawy.  Projekt zak³ada blokuj¹cy udzia³ kapi-
ta³u publicznego, jako zarz¹dzaj¹cego portami
i przystaniami morskimi na ca³ym pasie nabrze¿-
nym polskiego obszaru morskiego. Projekty
Ustawy przewiduj¹ powstawanie portów ko-
munalnych, którego administratorem bêdzie
osobny wydzia³ danej gminy.  Na posiedzeniu
Parlamentu Europejskiego zapad³a uchwa³a, ¿e
izba zbada sytuacjê  w sektorze portowym

w krajach przystêpuj¹cych do U.E.  W zakresie
polityki morskiej i portowej, koniecznoœæ
wzmocnienia roli portów w gminach zosta³a
mocno podkreœlona. Niezale¿nie od wielkoœci
i przeznaczenia, wszystkie porty s¹ dobrem pu-
blicznym, reprezentuj¹c publiczny interes kra-
jowy lub lokalny zgodnie z intencjami Konsty-
tucji R.P., zapisami ustaw i rozporz¹dzeñ Rady
Ministrów w sprawie Skarbu Pañstwa oraz
ustawy o obszarach morskich R.P.  i administra-
cji morskiej. Porty morskie stanowi¹ l¹dowo-
morskie dobro publiczne, równie¿ o znaczeniu
strategicznym, zbudowane przez Pañstwo i nie
stosuje siê do nich prawa wieczystego u¿ytko-
wania. Prywatni w³aœciciele terenów l¹dowo-
wodnych czy infrastruktury znajduj¹cej siê w
obszarze portu i terenów przyportowych, mog¹
zostaæ przymusowo wykupieni przez Pañstwo,
zgodnie  z obowi¹zuj¹cymi przepisami i tere-
ny te bêd¹ przekazane nieodp³atnie samorz¹-
dom lokalnym. "Porty s¹ instytucjami publicz-
nymi Pañstwa. Dysponuj¹ce osobowoœci¹ praw-
n¹ i autonomi¹ finansow¹, bêd¹ pod kontrol¹ Mi-
nisterstwa Infrastruktury, podleg³ej pañstwowej
kontroli ekonomicznej i finansowej".  Nie istnie-
je natomiast w¹tpliwoœæ co do tego, ¿e formu³a
u¿ytkowania wieczystego nie wchodzi w grê
z dwóch powodów:

administratorem.  Z chwil¹ wejœcia w ¿ycia
ustawy, w³aœciwy Wojewoda przeka¿e gminie
nieodp³atnie w³asnoœæ pañstwow¹ umiejscowio-
n¹ na terenie l¹dowo-morskiego obszaru przy-
stani morskiej.  Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby ustawa umo¿liwi³a stosowanie w praktyce
formy portu quasi "w³aœcicielskiego" pod wa-
runkiem, ¿e udzia³owcem dominuj¹cym w spó³-
ce bêdzie kapita³ publiczny - gminny bez prawa
sprzeda¿y udzia³ów prywatnym nabywcom.
Zarz¹dzaj¹cy portem, z dominuj¹cym kapita-
³em publicznym, bêdzie wspó³finansowany
przez U.E. wraz z bud¿etem pañstwa. (Inwe-
stycje infrastruktury, dostêpu od strony mo-
rza i l¹du oraz infrastruktury podstawowej i te-
renów przyportowych). Inaczej mówi¹c, jed-
nostka zarz¹dzaj¹ca tym portem lub przystani¹
morsk¹, bêdzie dysponowaæ wszystkimi pra-
wami i obowi¹zkami wynikaj¹cymi z przepi-
sów  ustawy. Aktualnie obowi¹zuj¹ca ustawa
zabrania instytucjom administruj¹cym porty
i przystanie morskie prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej, sprowadzaj¹c ich rolê bli¿sz¹ wy-
dzier¿awiaj¹cego nieruchomoœci, ni¿ wspó³kre-
atora lokalnego rozwoju gospodarczego. Wyko-
nywanie us³ug portowych i przystaniowych
bêdzie siê odbywaæ zgodnie z dyrektyw¹ U.E.
zatwierdzon¹ przez Parlament Europejski,

po wejœciu Polski do Unii Europejskiej.

Moje wnioski:

Nale¿y poczekaæ - przeczekaæ do czasu wej-
œcia w ¿ycie nowej Ustawy o Portach i Przy-
staniach  Morskich lub do czasu integracji
z U.E.   Problem sam siê rozwi¹¿e. Nast¹pi
nieodp³atne dla gminy przekazywanie maj¹t-
ku skarbu pañstwa, warto poczekaæ.

Nie podejmowaæ ¿adnej wi¹¿¹cej decyzji od-
noœnie  Spó³ki Prawa Handlowego.

Przej¹æ te dzia³ki owszem, ale bez umarza-
nia d³ugu wraz z budynkiem administracyj-
nym i dzia³k¹ na której stoi. Bez tego ¿adne
Centrum Pierwszej Sprzeda¿y nie powstanie!!!
(Brak dostêpu - w³asnoœci, do kei - mola  wy-

³adunkowego!! )   Zapewniam.
W tej formie, moim zdaniem, uchwa³a jest nie

do przyjêcia.
Jest to próba pozbycia siê zad³u¿enia - k³o-

potu, za bardzo du¿e pieni¹dze,  103.310,34 z³.
bezu¿ytecznej ruiny, jak¹ jest obecna pseudo
sieciarnia, kosztem gminy, a wiêc podatników,
przez P.U.P "Koga". Czy miasto na to staæ?

P.S. Jak to jest mo¿liwe, ¿e w paŸdzierniku
2003 r. Wojewoda Pomorski, a raczej jego pe³-
nomocnik d/s. prywatyzacji  przed³u¿a kon-
trakt z administratorem-zarz¹dc¹ komisarycz-
nym P.U.P. "Koga" do koñca 2004 roku, wie-
dz¹c i¿ administracja U.E. nie przewiduje admi-
nistrowania -zarz¹dzania komisarycznego przed-
siêbiorstwami w swoich strukturach, a od
01.05.2004 r.  mamy  byæ w jej strukturach. Pro-
jekt Ustawy o portach i przystaniach morskich
równie¿ takiego rozwi¹zania nie przewiduje???

O co chodzi ???

Wyst¹pienie Kazimierza Rotty  na sesji RM
Helu w dniu 27.10.2003 r.

Quo vadis Rado Miasta Helu?

Jest sprzeczna z pojêciem dobra publicznego
i strategicznego, jest sprzeczna z praktyk¹ i dy-
rektyw¹ U.E. o wolnej konkurencji podmiotów
œwiadcz¹cych us³ugi portowe.

Obszar l¹dowo-morski przystani morskiej
wraz z jej infrastruktur¹ jest dobrem publicz-
nym i nie podlega transakcji kupna.

Przystañ morska jest administrowana przez
pañstwo lub gminê, mo¿e byæ zarz¹dzana przez
spó³kê handlow¹, jednak utworzon¹ z wiêkszo-
œciowym kapita³em publicznym pañstwowym
lub gminnym, minimum 3 w³asnoœci, aby w pe³ni
korzystaæ ze œrodków pomocowych, inwesty-
cyjnych Unii Europejskiej. Jeœli w³aœciciel przy-
stani morskiej,  pañstwo b¹dŸ gmina przyjmie
zasadê zarz¹dzania portem, a nie administrowa-
nia w formie spó³ki prawa handlowego, wów-
czas decyzj¹ w³aœciwego ministra lub w³adz
gminy powstanie wydzielona kadrowo i finan-
sowo jednostka administracyjna finansowana ze
œrodków U.E. i bud¿etu pañstwa. Jeœli wyst¹pi
taka koniecznoœæ, wówczas na mocy niniejsze-
go projektu ustawy nast¹pi wykupienie przez
pañstwo terenów prywatnych celem ich natych-
miastowego przekazania nieodp³atnie gminom
oraz zamiana dzier¿awy wieczystej na dzier¿a-
wê,  na podstawie umowy z  zarz¹dzaj¹cym lub
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W dniach 10-12 paŸdziernika br. bra³em udzia³
w  konferencji naukowej na temat "Fortyfikacje
Europejskim Dziedzictwem Kultury". Z uwag¹
wys³ucha³em wyg³aszanych tam prelekcji. Szcze-
gólnie zainteresowa³ mnie referat p. Jaros³awa
Chorzepy "Kuivasaari - stra¿nik Helsinek".

Rozmawia³em póŸniej z prelegentem, który
przyzna³ mi racjê, ¿e tytu³ "Stra¿nik Helsinek"
bardziej przys³uguje twierdzy Suomenlinne.
Zwiedza³em j¹ w czasie rejsu do stolicy Finlan-
dii na ORP Warszawa.

Refleksjami na ten temat chcia³bym podzieliæ
siê z czytelnikami "HB".

Kuivasaari, to ma³a wysepka uzbrojona w dzia-
³a mniejszego kalibru, natomiast twierdza Su-
omenlinne znajduje siê na du¿ej wyspie i uzbro-
jona jest w dzia³a o du¿ym kalibrze i od wieków
by³a g³ówn¹ si³¹ broni¹c¹ dostêpu do Helsinek.
Jej po³o¿enie docenili Szwedzi, wznosz¹c tu w
XVII stuleciu twierdzê i nadaj¹c jej nazwê Sve-
aborg. Mia³a ona strzec szwedzkich interesów
w tej czêœci zagrabionego Finom ba³tyckiego wy-
brze¿a i broniæ wejœcia do zatoki, nad któr¹ le¿¹
Helsinki.

W celu rozszerzenia tego tematu pragnê prze-
kazaæ moje osobiste spostrze¿enia i wspomnie-
nia z rejsu na ORP "Warszawa" do Helsinek.
Stare to dzieje, bo by³ to rok 1972., a jednak
w tym przypadku godne uwagi jest to, ¿e Fino-
wie ju¿ wówczas docenili wartoœæ historyczn¹
obiektów militarnych, nie zniszczyli dzie³a oku-
panta szwedzkiego lecz utrzymuj¹ i konserwuj¹
tê twierdzê, nadal uzupe³niaj¹c j¹ o historyczne
detale.

Rejs w którym wziê³y udzia³ ORP "Warsza-
wa" i DS-353 oraz DS-356,  mia³ miejsce w dniach
4-8 wrzeœnia 1972 r. Dowódc¹ rejsu by³ ówcze-
sny d-ca 9 FOW kmdr Józef Æwirko i uczestni-
czy³o w nim tak¿e kilku oficerów ze sztabu flo-
tylli. Ja zosta³em zaokrêtowany na ORP "War-
szawa". Rankiem 4 wrzeœnia przekraczamy gra-
nicê wód terytorialnych Republiki Finlandii - Su-
omen Trasavalta. ORP "Warszawa stopuje ma-
szyny i bierzemy na pok³ad oficera ³¹cznikowe-
go gospodarzy oraz pilota, który ma nas wpro-
wadziæ do portu. Przed dziobami naszych okrê-
tów brzeg fiñski. Z prawa wysepki, niektóre bar-
dzo maleñkie, g³adkie i puste, inne - wiêksze po-
roœniête drzewami i krzewami wykorzystywa-
ne na miejsce letniego wypoczynku. Wœród zie-
leni widaæ kolorowe, drewniane domki. Z lewej
burty widaæ zêbate mury morskiej twierdzy - to
Suomenlinne. Punktualnie o 1600 nasz flagowy
ORP "Warszawa" oddaje salut artyleryjski z³o-
¿ony z 21 strza³ów, na maszt wci¹gniêta zostaje
bandera Fiñskiej Marynarki Wojennej, a orkie-
stra gra hymn pañstwowy Republiki Fiñskiej.
Ledwo przebrzmia³ huk ostatniego wystrza³u
oddanego przez ORP "Warszawa",  ju¿ na mu-
rach Suomenlinne dostrzegamy ob³ok bia³ego
dymu, a w moment póŸniej dociera do nas ar-
matni strza³ salutu Finów. Na szañcach twier-
dzy ustawiona jest ca³a bateria dzia³ek saluto-
wych i z nich padaj¹ kolejne wystrza³y. Gdy
podchodzimy bli¿ej murów (odl. 50-60 m.) od
burty "Warszawy" widaæ ustawionych w pa-
radnym szyku fiñskich marynarzy. Twierdza Su-
omenlinne spe³nia dziœ rolê koszar marynarskich.
W jej wydzielonej od strony toru wodnego czêœci
mieœci siê wojenno - morskie muzeum.

Echo konferencji...

Twierdza Suomenlinne na stra¿y Helsinek
rejs ORP "Warszawa" do Finlandii

TADEUSZ BIENIEK

Po zacumowaniu przy nadbrze¿u Katajano-
kan, o godz. 1100 na pok³ad ORP "Warszawa"
wchodz¹ dziennikarze na 30-minutowe spotka-
nie z Dowódc¹ Zespo³u. Nastêpnie rozpoczê³y
siê oficjalne wizyty i rewizyty przewidziane
programem rejsu. Dowódca Zespo³u, kmdr J.
Æwirko, z³o¿y³ wizytê oficjaln¹ ówczesnemu
ambasadorowi PRL Adamowi Willmanowi, na-
stêpnie przedstawicielom Dowództwa Si³ Zbroj-
nych Finlandii (towarzyszy³ mu ataché wojsko-
wy przy ambasadzie, p³k Mieczys³aw Fran-
czak) i w³adzom miasta Helsinki. Osoby te re-
wizytowa³y kmdr Æwirkê na pok³adzie ORP
"Warszawa". Goœci wchodz¹cych na okrêt wi-
tano i ¿egnano z wszelkimi nale¿nymi im hono-
rami. Ze strony fiñskiej przybyli: zastêpca do-
wódcy Si³ Zbrojnych - gen. dyw. L. Sutella, do-
wódca Fiñskiej Marynarki Wojennej, wiceadmi-
ra³ J.K. Pirhonen, dowódca garnizonu wojsko-
wego w Helsinkach p³k E. Säry  oraz mer miasta
p. T. Aura. Nastêpnego dnia za³ogi okrêtów
zwiedza³y Helsinki.

W tamtym czasie pojawienie siê na ulicach
polskich mundurów wzbudza³o du¿e zaintere-
sowanie mieszkañców stolicy Finlandii. Ludzie
zatrzymywali naszych marynarzy, pytaj¹c:
Puola? - Polacy? Gdy pada³a twierdz¹ca odpo-
wiedŸ, uœmiechali siê do nas przyjaŸnie. W Hel-
sinkach zwiedzaliœmy min. Plac Senacki, na któ-
rym stoi pomnik cara Aleksandra II, targ rybny
Kaupata¿, znajduj¹cy siê tu¿ przed pa³acem Pre-
zydenta Republiki i gmachem ratusza sto³ecz-
nego, stadion olimpijski i stoj¹cy przy nim po-
mnik s³ynnego biegacza Nurmiego. Finowie nie
zapomnieli te¿ pokazaæ nam s³ynnej skoczni nar-
ciarskiej w Lahti. Wiele wra¿eñ estetycznych
prze¿yliœmy, zwiedzaj¹c przepiêkn¹ dzielnicê
Tapioli. Najbardziej jednak zainteresowa³o nas
zwiedzenie wspaniale wyposa¿onego muzeum
wojenno - morskiego w twierdzy Suomenlinne.
Na ka¿dym kroku widoczna by³a ogromna tro-
ska Finów o zachowanie historycznego sprzê-
tu, uzbrojenia i obiektów fortyfikacyjnych.
W bazie Fiñskiej Marynarki Wojennej Porkala
Udd zapoznano nas z tokiem szkolenia specjali-
stów morskich oraz pokazano, jak szkoli siê
artylerzystów okrêtowych, g³ównie przeciw-
lotniczych i artylerii œredniego kalibru. Szkoda
tylko, ¿e nie mogliœmy zobaczyæ bojowych sta-
nowisk artylerii sta³ej i obiektów fortyfikacyj-
nych. W zamian za to zaproponowano nam...

- saunê. Œwiadczy³o to o tym, ¿e nadal utrzy-
mywane s¹ w gotowoœci (konserwacji sta-
³ej)dzia³a artylerii nadbrze¿nej i dzia³a w twier-
dzy Suomenlinne. Goœcinny port w Helsin-
kach opuœciliœmy 8 wrzeœnia o godz. 1000.

O rejsie do Finlandii przypominam dlatego,
¿e brali w nim udzia³ oficerowie i marynarze
jednostek 9 FOW, jak równie¿ dlatego, ¿e Fino-
wie z ogromnym pietyzmem traktuj¹ znajduj¹-
ce siê w ich kraju obiekty fortyfikacyjne.

Obecnie, gdy znów od¿ywa sprawa obiek-
tów historycznych (fortyfikacyjnych) i mówi
siê, ¿e s¹ one europejskim dziedzictwem kultu-
ry, przypomnia³em sobie moj¹ helsinsk¹ przy-
godê. Jednoczeœnie nachodzi mnie myœl, dlacze-
go inne narody: Szwedzi, Finowie, nie dopro-
wadzili do bezmyœlnego zniszczenia stanowisk
ogniowych baterii artylerii nadbrze¿nej i obiek-
tów fortyfikacyjnych. Dlaczego ju¿ tak wiele
lat temu dbali o utrzymanie i konserwacjê tych
obiektów?

Ta sprawa osobiœcie mnie interesuje oraz boli,
bo dobrze wiem, jakie koszty ponios³o nasze
pañstwo, bêd¹ce na powojennym dorobku (lata
1945-1955), przy budowie fortyfikacji nadbrze¿-
nych. Wiem, ile trudu i wysi³ku trzeba by³o w³o-
¿yæ, by zrealizowaæ plany zwi¹zane z obronno-
œci¹ kraju. Znam to dobrze, gdy¿ osobiœcie
uczestniczy³em u budowie obiektów w Helu
i Rozewiu. Szczególnie ceniê wysi³ek maryna-
rzy - saperów w³o¿ony w ich budowê. Podzi-
wiam ich za to do dziœ, poniewa¿ s³u¿ba w tym
okresie, tak jak i w ca³ej Marynarce Wojennej,
trwa³a 3 lata. Pracowali ciê¿ko bez ¿adnych opo-
rów i problemów, co dziœ, jak uwa¿am, by³oby
nie do pomyœlenia. Nie szczêdzili wysi³ku, bo
rozumieli, ¿e pracuj¹ dla obronnoœci Ojczyzny.
I za to im wielka chwa³a.

Na nas spoczywa teraz obowi¹zek dbania
o to, co pozosta³o na pó³wyspie z obiektów
fortyfikacyjnych. Nie pozwólmy ich dalej de-
wastowaæ, abyœmy mogli je z dum¹ pokazywaæ
turystom zwiedzaj¹cym Hel.

Uwa¿am, ¿e obecnie naszym g³ównym zada-
niem jest wspieranie inicjatyw, zmierzaj¹cych
do turystycznego zagospodarowania Cypla
Helskiego, które we wspó³pracy z Marynark¹
Wojenn¹ podjê³y w³adze miasta Helu oraz
stowarzyszenie "Przyjaciele Helu".

Napisano na podstawie w³asnych notatek,
wycinków z prasy, a szczególnie artyku³u
kmdr Jerzego Koziarskiego.

Zwiedzanie Helsinek. Od lewej: Tadeusz
Bieniek, Hieronim Rokita, Stanis³aw Dyl.
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Klasyfikacja strzelców:
1. Wysocki Przemys³aw

                           Naukowcy   11

2. Srokosz           Dragonfly   10

3. Œniegocki         Beniaminek  5

 Kuczerski           Dragonfly    5

5. Szymañski        Dragonfly   4

  Sokolowski          Hydra           4

  Mucha                   Albatros       4

8. Zagórski                Hydra          3

  Kubacki                     Hydra          3

  Kowalski                   Noname     3

   Geraszek                     SF Ewa       3

Junior M³odszy
1. Pitbull                       3    6  6: 1
2. Pioruny                     3    3  1: 2
3. Ventus /Dzikie Byki  2   3  1: 5

Klasyfikacja strzelców:
1. Mieczkowski 1
     Dubacki S.     1
     Sam. 1

Junior Starszy
1. Fc Orkan           2   6    8: 4
2. Rydelhouse       2   3    8: 4
3. Helskie Byki     2   3    6: 6
4. Snajperzy         2   0    2: 10

II  Edycja  Halowej  Ligi  Pi³ki  No¿nej
- Miejska Hala Sportowo-Widowiskowa HEL 2003/2004

Wyniki II rundy spotkañ:

Naukowiec - Kamelon 6:2, strzelcy bramek: Przemys³aw Wysocki 5
Skurtys,- M. Lewandowski 2.
Beniaminek -Albatros 2:2, strzelcy bramek: Œniegocki, Kubryñ -
Dargacz, Andrzejczak
Dragonfly - Bialoczarni 7:0, bramki: Srokosz 4, Kuczerski 2, Waszak.
Noname - SF Ewa 2:6, bramki: Kowalski, Pilipajc - Geraszek3,
Sêkowski 2, Œwiatowy
Albatros - Apacz 3:2, bramki: Mucha 2, Mikucki - Danielczak 2
- Mecz VI rundy rozegrano awansem.
Bia³oczarni - Pocztowiec 1:3, bramki: Konkel - Jamka 2, Wlodarczyk.
Apacz - Pocztowiec 2:6, bramki: Pasecki 1, Danilczak 1 - Skrzoska 2,
Jamka 1, Gawe³ 1, Œliwa 1, Ro¿niakowski 1
Zespól Niemrawi  wycofa³ siê z rozgrywek.

               Tabela:
1. Albatros           3    7    11: 6
2. Dragonfly        2    6    24: 1
3. Hydra              2    6    13: 3
4. Naukowcy       2    6    13: 5
5. Pocztowiec      2    6     9: 3
6. Beniaminek      2    4    10: 4
7. SF Ewa            1    3     6: 2
8. Helmix             1    0     2: 6
9. Apacz              2    0     4: 9
10. MT Sola        1    0     1: 6
11. No Name       2    0     4: 13
12. Bia³oczarni     2    0     1: 10
13. Kameleon       2    0     4: 14
14. Wicher           2    0     4: 24

Klasyfikacja strzelców:
1. Bobrowski       4
2. Ziemak            3
3. WoŸnicki         2
ŒledŸ                   2
Pawlak                2
Duda                   2
Drews                 2

W. Wójcik

Stan na dzieñ 31.10.2003 rok
  Danilczak               Apacz            3
   Jamka                   Pocztowiec     3
  Waszak                  Dragonfly       3

Miejska Biblioteka Publiczna w Helu
œwiadczy us³ugi:

KSEROGRAFICZNE:  - format A4 - 0,25 z³/stronê
  0,40 z³/kartkê

        - format A3 - 0,50 z³/stronê
               0,80 z³/kartkê

FAX: - na terenie województwa pomorskiego
- 0,95 z³/pierwsz¹ stronê
-  poza terenem województwa pomorskiego
- 2,00 z³/pierwsz¹ stronê
- za ka¿d¹ nastêpna stronê - 0,30 z³.

Nasz adres: Hel ul. ¯eromskiego 16
(budynek dawnego Przedszkola Miejskiego, wejscie

od strony ogrodu)
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców

do korzystania z naszych us³ug!

Og³oszenie
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FOTO. E. FALKOWSKI

ZE ZBIORÓW GRA¯YNY DUBACKIEJ
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