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KARNAWA£ w PRZEDSZKOLU

Karnawa³ w Miejskim Przedszkolu, jak co roku,
up³ywa pod znakiem dwóch uroczystoœci:

20 stycznia odby³ siê wspania³y Bal Przebierañców.
Dzieci w przepiêknych strojach, w towarzystwie

wodzireja, Miko³aja i fotografów bawi³y siê doskonale.
Nastêpnego dnia przedszkolacy podejmowali najmil-

szych goœci: Babcie i Dziadków. Wnuczêta b³ysnê³y
scenicznymi talentami, a ich wystêpy chwyta³y za serce.

Rada Pedagogiczna Przedszkola
foto: biker
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Kurhaus III

W poprzednim odcinku naszego cyklu
rozpoczêliœmy opis uroczystoœci
otwarcia nowego domu zdrojowe-

go w Helu, jaka mia³a miejsce w dniu 20 maja
1899 r. Jak wspominali sami uczestnicy tego spo-
tkania; tak wielu wa¿nych osobistoœci jednocze-
œnie dotychczas nie widziano w Helu. Relacjê
przerwaliœmy na opisie wyst¹pienia dyrektora
Weissa z Towarzystwa ¯eglugi Parowej
"Wis³a" z Gdañska, g³ównego inwestora helskie-
go k¹pieliska. Oto dalsza czêœæ tej mowy: Wiel-
ce szanowni obecni! Zainteresowanie rozwojem
komunikacji parowej na wodach Zatoki Gdañ-
skiej oraz coraz czêstsze podró¿e do tego piêk-
nego miejsca, jakim jest Hel, nast¹pi³o
równolegle z gospodar-
czym rozwojem miasta
Gdañska. Tak wiêc mo¿-
liwoœæ urz¹dzenia wycie-
czek wypoczynkowych
nast¹pi³a wraz ze wzra-
staj¹cym dobrobytem
mieszkañców tego miasta.
Rozkwit Gdañska i pro-
wincji Prus Zachodnich
zawdziêczamy szacow-
nemu panu nadprezyden-
towi doktorowi von Gos-
slerowi, którego dzia³al-
noœæ przynios³a tak b³o-
gos³awione skutki, a i Hel
mo¿e siê ogrzaæ w promie-
niach tej, tak owocnej,
dzia³alnoœci. Dyrektor
Weiss chcia³ nawet w³o-
¿yæ wieniec laurowy na g³owê nadprezydenta,
ale ten stanowczo odmówi³, wskazuj¹c jedno-
czeœnie, ¿e to g³ównie dziêki dzia³alnoœci Towa-
rzystwa "Wis³a" uda³o siê stworzyæ tak piêkny
obiekt w Helu: silni mê¿czyŸni, z rozwag¹ i zde-
cydowaniem, którzy tworz¹ zarz¹d Towarzy-
stwa "Wis³a" pokazali, ¿e u nas wszystko jest
mo¿liwe. Mowa nadprezydenta zakoñczona
zosta³a kolejnym toastem, tym razem na czêœæ
zarz¹du i rady administracyjnej Towarzystwa
"Wis³a".

W imieniu obecnych i przysz³ych goœci kur-
hausu podziêkowania z³o¿y³  nadburmistrz
Gdañska Delbrueck, który zg³osi³ siê jako chêt-
ny do spêdzenia tu wypoczynku podczas sezo-
nu letniego. Zapewnia³ tak¿e, ¿e przyjedzie tu
mnóstwo goœci z reprezentowanego przez niego
Gdañska. Nastêpnie odpowiedzia³ wszystkim
osobom, które przypomina³y "wystêpki" po-
pe³nione przez poprzednich burmistrzów jego

miasta przeciwko Helowi, twierdz¹c, ¿e teraz,
dla odmiany, gdañski magistrat p³aci na rzecz
Helu powa¿ne sumy. Gospodarcze osi¹gniêcia
Helu nie s¹ znów tak wielkie, by ktoœ obecnie
móg³ wystêpowaæ z roszczeniami aneksji lub
chcia³ zyskaæ dla siebie skarby tego miasta. ¯y-
czy³ jednak panu dyrektorowi Weissowi, aby
zawsze przyœwiecaj¹ce jego dzia³alnoœci widzia³
s³oñce i zadedykowa³ mu oraz jego wspó³dy-
rektorom kolejny toast. Tak¿e starosta pucki
Albrecht z³o¿y³ podziêkowanie Towarzystwu
"Wis³a", opisuj¹c przy okazji "promienist¹"
przewagê Helu, któr¹ trudno jest innym
miejscom pokonaæ, bo istnieje tu a¿ piêæ latarni
morskich (?).

Helski pastor Seeger - podziêkowa³ w imieniu
gminy Hel Towarzystwu "Wis³a" za opiekê,
któr¹ roztacza nad pó³wyspem, a szczególnie
za nowy zdrój, który - miejmy nadziejê - przy-
niesie biednej miejscowoœci dobrobyt.

Pisarz Edward Pietzcker z okazji œwiêta napi-
sa³ wiersz "Pieœñ na czeœæ Helu", którego recy-
tacjê zakoñczy³ toastem za poetyczne powaby
tego miejsca. Przeczyta³ on równie¿ telegraficz-
ne pozdrowienia dla uczestników otwarcia od
przebywaj¹cego ze wzglêdów zdrowotnych
w Szwajcarii gdañskiego deputowanego do re-
ichstagu Rickerta. Jako kolejny g³os zabra³ gdañ-
ski Archiwista miejski A. Klein przypominaj¹c,
¿e jako "stary gdañszczanin" pamiêta ruch pa-
sa¿erski z Gdañska do Helu w czasie, kiedy jesz-
cze poczciwa szkuta ¿aglowa z obowi¹zuj¹c¹
katarynk¹ na pok³adzie holowana by³a do ujœcia
Wis³y i dalej p³ynê³a pod ¿aglem. Jak inaczej
jest teraz, gdy elegancki smok salonowy

("Drache") - z orkiestr¹ i wszystkimi wygodami
na pok³adzie w 2 godziny ³¹czy Gdañsk z He-
lem. Mê¿czyŸni, którzy dokonali tego wielkiego
czynu, to za³o¿yciele Towarzystwa "Wis³a";
tajny radca Gibsone i Klawitter. To oni zorgani-
zowali prawdziw¹ ¿eglugê pomiêdzy naszymi
brzegami morskimi i powinni byæ w³aœciwie
docenieni, np. przez umieszczenie ich nazwisk
w leksykonach. Kto zna³ dawne rejsy na szku-
tach i korzysta³ z nich, ten doceni wielkoœæ
i dalekosiê¿noœæ czynu tych ludzi. Na podnie-
siony toast na ich czeœæ bardzo ¿ywo zareago-
wa³a publicznoœæ. William Klawitter jun., wice-
dyrektor Towarzystwa, wzniós³ równie¿ toast
na czeœæ budowniczego portu w Helu i prekur-

sora nowoczesnego roz-
woju tego miasta Kum-
mera. Wyst¹pi³ równie¿
z inicjatyw¹ wystosowa-
nia do niego okoliczno-
œciowego telegramu (wi-
daæ by³a to bardzo wów-
czas popularna forma
sk³adania ¿yczeñ i gratu-
lacji). Na koniec, wœród
ogólnych oklasków, rad-
ca Gibsone wzniós³ toast
na czeœæ budowniczego
nowego domu zdrojowego
architekta Henkenhafa.

Oko³o 9 godziny wie-
czorem zakoñczy³y siê te
daj¹ce nowe, wielkie na-
dzieje mieszkañcom Helu
uroczystoœci. Szalej¹cy

przez ca³y dzieñ wiatr w miêdzyczasie ucich³
i zapanowa³a atmosfera mi³ego, zielonoœwi¹tko-
wego wieczoru. Krótko po pó³nocy ca³e weso³e
towarzystwo wyl¹dowa³o bezpiecznie w Gdañsku.

Otwarcie domu zdrojowego uœwietnili rów-
nie¿ ¿eglarze z gdañskiego klubu Godwewind,
którzy o godzinie 3 po po³udniu wyruszyli
spod ¯urawia do Helu. Jachty "Sigrun",
"Atair", "Finesse", "Wiking" i "Tummler" po
przejœciu ciê¿kiej burzy na morzu, oko³o godzi-
ny 8 wieczorem przyby³y pod dom zdrojowy.
Œwiêtuj¹ce tu towarzystwo owacyjnie powita³o
¿eglarzy i zaprosi³o do wspólnego biesiadowa-
nia.

Nastêpnego dnia z helskiego domu zdrojowe-
go korzystali ju¿ tylko wypoczywaj¹cy goœcie.
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Szanowni Pañstwo
Jakie fatum ci¹¿y nad tym terenem? Co lub

kto powoduje, ¿e od szeœciu lat nie mo¿na
uchwaliæ planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla tej czêœci naszego miasta i dlaczego
kolejny plan, który jest ju¿ w koñcowej fazie
realizacji, byæ mo¿e pójdzie do kosza, a nastêp-
ny bêdzie mia³ szansê ujrzeæ œwiat³o dzienne
za oko³o 1 rok? Historia ich powstawania
(w telegraficznym skrócie) przedstawia siê
nastêpuj¹co.

Pierwszy plan przygotowany zosta³ w 1998
roku, jednak Rada Miasta pod przewodnictwem
Pana Krzysztofa Soœnickiego nie zd¹¿y³a go
skutecznie uchwaliæ. Nastêpna Rada Miasta pod
przewodnictwem Pana Tadeusza Klajnerta na
pocz¹tku swojej kadencji odst¹pi³a od jego
uchwalenia, uwzglêdniaj¹c protest z³o¿ony
przez Pana Krzysztofa Skórê (oprotestowa³
jak¹kolwiek zabudowê tego terenu). Trzy lata
trwa³o, zanim Radni podjêli now¹ uchwa³ê
w dniu 28 sierpnia 2002 r. w sprawie  sporz¹-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuj¹cego obszar dzia³ek 111/2,
111/3, 111/5, 110/2 po³o¿onych przy ulicy Por-
towej. Uchwa³a ta dopuszcza³a zabudowê tego
obszaru jedynie na miejscu istniej¹cego obiektu
biurowo-socjalnego po bazie Hydrobudowy
z przeznaczeniem na kompleks socjalno-nocle-
gowy bazy sportów wodnych. Nowopowsta³y
obiekt mia³ nawi¹zywaæ do tradycyjnych form
budownictwa w tym rejonie, maksymalna wy-
sokoœæ zabudowy 9 metrów. Powierzchnia bio-
logicznie czynna dla tego obszaru ustalona zo-
sta³a na minimum 75 %. W przytoczonej uchwale
brak jest zapisów odnoœnie mo¿liwoœci wtórne-
go podzia³u ca³ego terenu czy te¿ ewentualnej
sprzeda¿y. Takie zapisy znalaz³y siê we wnio-
skach przyjêtych na sesji Rady Miasta Helu
w dniu 3 lipca 2002 r.

Jak wiêc dziœ mo¿e zarzucaæ mi Pan Tadeusz
Klajnert, ¿e zosta³ oszukany, skoro realizowany
obecnie plan jest zgodny z przyjêt¹ uchwa³¹.?
Przecie¿ to nie Burmistrz, Panie Przewodnicz¹-
cy proponuje zabudowê tego obszaru niezgod-
n¹ z wol¹ radnych poprzedniej i obecnej kaden-
cji (9 radnych z poprzedniej kadencji zasiada
w tej Radzie), ale zupe³nie kto inny. Mo¿e wiêc
czas najwy¿szy podj¹æ decyzjê o docelowym
przeznaczeniu tego terenu bez chowania g³owy
w piasek? Czy brak odwagi i determinacji
bêdzie dalej utrzymywa³ istniej¹cy od lat stan
rzeczy, a tym samym blokowa³ rozwój tury-
styczny miasta?

Prawd¹ jest, ¿e burmistrz w przygotowanym
bud¿ecie na rok 2004 (z³o¿onym na rêce Prze-
wodnicz¹cego RM w dniu 15 grudnia 2003 r.)
za³o¿y³ uzyskanie dochodów (oko³o 1 miliona

DYSKUTOWAÆ
CZY DECYDOWAÆ?

Szanowni Helanie
Mia³ byæ wywiad z Pani¹ Rusajczyk lub Panem Waœkowskim, o który to wyst¹pi³em do redaktora

odpowiedzialnego "Helskiej Blizy". Brak reakcji na tê propozycjê spowodowa³, ¿e informacje odno-
œnie zagospodarowania terenu po "by³ej Hydrobudowie" przy ulicy Portowej zmuszony jestem
przekazaæ Pañstwu w formie artyku³u. Odniosê siê równie¿ do niektórych cytatów i stwierdzeñ,
które ukaza³y siê w artyku³ach w ostatnim numerze "Helskiej Blizy".

z³otych) ze sprzeda¿y czêœci tego obszaru na
cele zgodne z uchwa³¹ RM.  Kwota ta konieczna
jest po stronie dochodów na zapewnienie dal-
szego rozwoju miasta (budowa mariny, adapta-
cja obiektów militarnych, projekt modernizacji
sieci wod-kan., ...). Dziœ s³yszymy , ¿e "te dud-
ki" mo¿na pozyskaæ miêdzy innymi z drastycz-
nej podwy¿ki ceny wody, œcieków, sprzeda¿y
znacznie wiêkszej iloœci dzia³ek przy ulicy
Dworcowej czy te¿ ograniczenia dotacji dla
ZZOM na sprz¹tanie miasta.

Przygotowa³em projekt bud¿etu ze œwiado-
moœci¹, ¿e  przygotowany do zatwierdzenia plan
zagospodarowania omawianego obszaru nie
mo¿e budziæ czyichkolwiek zastrze¿eñ.
2 wrzeœnia 2003 r. w Dzienniku Ba³tyckim i 5
wrzeœnia 2003 r. w Helskiej Blizie ukaza³o siê
moje og³oszenie o sporz¹dzaniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
i zaproszenie do sk³adania wniosków w sekreta-
riacie UM do dnia 13 paŸdziernika 2003 r.
W ustalonym terminie wp³yn¹³ wniosek od
jednego mieszkañca w sprawie podzia³u ca³ego
terenu, zaplanowania miejsc parkingowych, jak
równie¿ przed³u¿enia ulic Pla¿owej, Rybackiej
i Lipowej. Wniosek ten zosta³ uwzglêdniony.
Sk¹d wiêc zarzuty o utajnieniu pracy nad tym
dokumentem? Dziwiæ mo¿e równie¿ wypo-
wiedŸ osoby przedstawiaj¹cej dziœ nowy po-
mys³ na zagospodarowanie tego terenu, ¿e do
Helskiej Blizy wprawdzie siê pisze, ale nieko-
niecznie j¹ czyta.

W dniu 12 stycznia 2004 roku na spotkaniu
zorganizowanym przez klub radnych "Morskie
Przymierze Hel  2020" przy udziale prorektora
Uniwersytetu Gdañskiego, Pana prof. dr hab.
Janusza Neidera, dr Krzysztof Skóra przedsta-
wi³ ca³kowicie now¹ koncepcjê zagospodarowa-
nia tego terenu, uwzglêdniaj¹c¹ powstanie oœrod-
ka "Morœwinarium" i zak³adaj¹c¹ zabudowê nie-
ruchomoœci w sposób nieprzewidziany w uchwa-
le RM z 2002 r. Wizja ta, przedstawiona jako
animacja komputerowa, zyska³a uznanie obec-
nych na tym spotkaniu i nic w tym dziwnego.
Projekt budowy "Morœwinarium" jest wspania-
³ym pomys³em, daleko id¹cym je¿eli myœlimy
o przysz³oœci Helu jako turystycznej gminy.
Szanujê Pana Krzysztofa Skórê za dotychcza-
sowe dokonania i wierzê, ¿e ta nowa inicjatywa
ma szansê realizacji tylko pod jego kierownic-
twem. Ju¿ nastêpnego dnia odby³o siê moje spo-
tkanie z Rektorem Uniwersytetu Gdañskiego,
Panem prof. dr hab. Andrzejem Ceynowa,
z udzia³em prorektora Neidera i wiceburmistrza
Pa³kowskiego. Przedstawi³em propozycjê, któ-
ra wg mnie umo¿liwia³a pe³n¹ realizacjê koncep-
cji Pana  Skóry, a jednoczeœnie pozwala³a zabez-
pieczyæ potrzeby gminy. Zak³ada³a ona wydzie-

lenie czêœci obszaru o powierzchni oko³o 3000
m2 i sprzeda¿ jej w drodze przetargu nieograni-
czonego na cele bazy sportów wodnych.

Jej budowa i funkcjonowanie stworzy³yby
szansê pozyskania pracy przez mieszkañców
Helu. Zak³ada³em jednoczeœnie, ¿e przed³u¿enia
ulic  Pla¿owej i Rybackiej zostan¹ w³asnoœci¹
gminy i bêd¹ ogólnie dostêpnymi dojœciami do
pla¿y. Pozosta³y obszar, którego w³aœcicielem
jest gmina, tj. oko³o 7500 m2 zosta³by przeka-
zany nieodp³atnie dla UG na cele projektu Pana
Krzysztofa Skóry. Moja propozycja zagospo-
darowania terenu wygl¹da nastêpuj¹co:

(rysunek str. 5 - red.)
Przedstawiona przeze mnie koncepcja uzy-

ska³a wstêpn¹ aprobatê w³adz UG, jednak osta-
teczna, oficjalna odpowiedŸ, wskazuje na ko-
niecznoœæ dysponowania ca³ym obszarem przez
uczelniê. Poniewa¿ nadal uwa¿am, ¿e koncepcjê
Pana Skóry mo¿na w pe³ni zrealizowaæ na wska-
zanym przeze mnie obszarze, zwróci³em siê do
rektora UG z proœb¹ o przedstawienie, do koñ-
ca kwietnia 2004 r., szczegó³owego opisu za-
gospodarowania terenów, którymi zaintereso-
wany jest UG oraz koncepcji architektonicz-
nej, harmonogramu rzeczowo-finansowego,
wstêpnych opinii Urzêdu Morskiego i innych
instytucji, propozycji okreœlaj¹cej formê praw-
n¹ dysponowania terenami jak równie¿ oczeki-
wañ UG co do udzia³u gminy Hel w tej inwesty-
cji. Do maja 2004 r. wstrzymam siê z wy³o¿e-
niem realizowanego obecnie planu. Decyzja
o realizacji obecnego planu lub o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia nowego planu zostanie podjêta
przez RM po rozpatrzeniu odpowiedzi w³adz
UG na moje zapytania.

Teraz kilka uwag do wypowiedzi zamiesz-
czonych w "Helskiej Blizie".

Nic mi nie wiadomo na temat tego, co niesie
"wieœæ gminna" mówi¹ca, ¿e jest ju¿ kupiec na
czêœæ nieruchomoœci za³o¿on¹ do sprzeda¿y.
Je¿eli jednak jest ona prawdziwa, to nale¿y siê
cieszyæ, ¿e s¹ osoby lub firmy, które gotowe s¹
zainwestowaæ swoje pieni¹dze w naszym mie-
œcie. Potencjalnych nabywców ju¿ teraz infor-
mujê, ¿e je¿eli Rada Miasta Helu podejmie
uchwa³ê o sprzeda¿y tej, niew¹tpliwie atrakcyj-
nej dzia³ki, to w celu uzyskania jak najbardziej
korzystnej ceny og³oszenie o przetargu uka¿e
siê w prasie ogólnopolskiej i w internecie. Mam
nadziejê, ¿e w przytoczonej "wieœci gminnej"
jest chocia¿ ziarno prawdy, w przeciwieñstwie
do innych "wieœci gminnych", jakoby burmistrz
kupi³ dzia³kê na cyplu czy te¿, ¿e buduje dom
w Redzie, Wejherowie lub jakimkolwiek innym
miejscu.

Nieuczciwym argumentem w tak wa¿nej dys-
kusji, jest moim zdaniem ,zapytanie skierowane
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do jednego z radnych (¿o³nierza zawodowego)
"czy jako wojskowy wi¹¿e pan swoje plany na
przysz³oœæ z Helem? Czy pozostanie pan tu na
sta³e z rodzin¹?" Tego typu argumenty odgrze-
waj¹ stare (wydawa³o siê, ¿e ju¿ nieistniej¹ce)
podzia³y na "MY" i "ONI", "cywile" i "wojsko-
wi". itp. Naturaln¹ konsekwencj¹ tego typu ar-
gumentów mog³aby byæ propozycja zakazu kan-
dydowania ¿o³nierzy zawodowych w wyborach
do rad gmin, a tak¿e wypowiadania siê jako
mieszkañca w sprawach dotycz¹cych miasta.

Kolejny problem mam ze zrozumieniem
stwierdzenia, ¿e drastycznie spadn¹ dochody
mieszkañców Osiedla Rybackiego po stworze-
niu "bazy sportów wodnych" na terenie sprze-
danym przez gminê w drodze przetargu nie-

ograniczonego, a nie spadn¹, je¿eli taka baza po-
wstanie po nieodp³atnym przekazaniu ca³ego
terenu UG, na potrzeby realizacji projektu Pana
Skóry.

Je¿eli zazdroœcimy s¹siednim gminom liczby
turystów zatrzymuj¹cych siê na co najmniej kil-
ka dni, zacznijmy ich wzorem tworzyæ mo¿li-
woœci powstawania zró¿nicowanej infrastruk-
tury turystycznej, zaspokajaj¹cej ró¿norodne
potrzeby potencjalnych klientów. Bez hoteli,
pensjonatów, stacji paliw i innych obiektów nie
zachêcimy turystów do d³u¿szego przebywa-
nia w naszym mieœcie, a tym samym nie zapew-
nimy podstawowych warunków dla turystycz-
nego rozwoju naszej gminy i przysz³oœci jej
mieszkañców.

Szanowni Pañstwo.
Jestem przekonany, ¿e w sprawie wykorzy-

stania  terenu przy ulicy Portowej wypracuje-
my najlepsze z mo¿liwych rozwi¹zanie. Nie mam
w¹tpliwoœci, ¿e w koñcu teren ten zmieni swoje
oblicze i stanie siê wizytówk¹ naszego miasta.

Z powa¿aniem

Miros³aw W¹do³owski
Burmistrz Helu

Od redakcji.
27 stycznia burmistrz Helu, Miros³aw W¹do-

³owski, zwróci³ siê do mnie z propozycj¹ prze-
prowadzenia z nim wywiadu na temat projektu
zagospodarowania tzw. "Ma³ej Pla¿y". Wstêp-
nie umówiliœmy siê na 29 stycznia - po zakoñ-
czeniu sesji Rady Miasta. W przerwie sesji za-
sugerowa³em wiceburmistrzowi Jaros³awowi
Pa³kowskiemu, ¿e lepsz¹ form¹ poinformowa-
nia mieszkañców o koncepcji burmistrza by³by
artyku³ napisany przez niego lub burmistrza.
Poniewa¿ burmistrz nie ponowi³ swej propo-
zycji uzna³em, ¿e zaproponowana przeze mnie
forma zosta³a przyjêta.

Znaj¹c koncepcjê burmistrza, jak równie¿ kon-
cepcjê Uniwersytetu Gdañskiego, a tak¿e opi-
nie i propozycje czêœci mieszkañców Helu, bê-
dziemy mogli ³atwiej sformu³owaæ pytania, aby
wyjaœniæ istniej¹ce w tej sprawie w¹tpliwoœci.

Oczekujemy publicznej prezentacji obu pro-
jektów w jednym miejscu i czasie. Pomys³ wy-
korzystania w tym celu hali widowiskowo -
sportowej zosta³ ¿yczliwie przyjêty przez UG.
Pozostaje wyznaczenie przez W³adze Miasta
daty i godziny o czym niezw³ocznie poinfor-
mujemy.

Do tematu oczywiœcie powrócimy.

W. Waœkowski

XIV sesja Rady Miasta odby³a siê 29 stycz-
nia 2004 r.  Po jej otwarciu, stwierdzeniu prawo-
mocnoœci obrad i przedstawieniu porz¹dku,
przewodnicz¹cy komisji gospodarczej Tadeusz
£uczaj zaproponowa³ zdjêcie z porz¹dku obrad
spraw dotycz¹cych: bud¿etu miasta, zatwier-
dzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.
i zmian w wynagrodzeniu burmistrza. Wniosek
ten, poparty równie¿ przez burmistrza, radni
przyjêli jednog³oœnie.

Podczas sesji przyjêto uchwa³y dot.:
- Sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej zabu-

dowanej o pow. 590 m2, przy ul. Helskiej (daw-
na wartownia KG przy bramie kontrolnej nr 1
od strony Juraty), na cele mieszkaniowe, us³u-
gowe oraz utworzenia punktu obs³ugi ruchu tu-
rystycznego.

Przy okazji wywi¹za³a siê dyskusja na temat
formy przetargu ograniczonego dla mieszkañ-
ców Helu. Jak argumentowano, jest to forma ³a-
twa do ominiêcia. W przesz³oœci zdarza³o siê, ¿e
osoby zainteresowane zakupem nieruchomoœci
meldowa³y siê u znajomych i mog³y uczestni-
czyæ w takich przetargach.

- Sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej przy
ul. Wiejskiej o ³¹cznej powierzchni 552 m2, pod
zabudowê mieszkaniow¹ z us³ugami nieuci¹¿li-
wymi (dzia³ka pomiêdzy budynkami Wiejska
48 i 61).

 - Sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej zabu-
dowanej przy ul. Sikorskiego 3, o pow. 740 m2

na cele jak wy¿ej (dawny Komisariat Policji).
- W sprawie zasad udzielenia przy sprzeda¿y

lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ
Gminy 95% bonifikaty ceny lokalu mieszkalne-
go ustalonej przez rzeczoznawcê. Warunkiem
skorzystania z ulgi bêdzie brak zaleg³oœci zwi¹-
zanych z najmem lokalu.

- Projekt uchwa³y dot. obni¿enia wysokoœci
wskaŸników procentowych dotycz¹cych dodat-
ków mieszkaniowych o 20%, prze³o¿ono na
nastêpn¹ sesjê.

- W sprawie nabycia na w³asnoœæ przez
Gminê Hel nieruchomoœci stanowi¹cej w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa o powierzchni 6208 m2 (przy
ul. Ba³tyckiej, obok latarni morskiej).

- Radni negatywnie zaopiniowali przebieg pasa
ochronnego na terenie Gminy Hel o szerokoœci
350 m, zaproponowany przez Dyrektora Urzê-
du Morskiego w Gdyni. Jak podano, negatywn¹
opiniê o szerokoœci pasa wyda³y równie¿ s¹-
siednie gminy.

- Radni zapoznali siê równie¿ z uchwa³¹
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdañsku, która orzek³a niewa¿noœæ uchwa³y
RM Helu z 10 grudnia 2003 r. w sprawie wyso-
koœci stawek op³aty targowej. Kolegium RIO
nie zgodzi³o siê z par. 3 uchwa³y, który zwalnia³
z uiszczania op³aty targowej osoby fizyczne

i prawne prowadz¹ce handel obnoœny lub
obwoŸny na nieruchomoœciach stanowi¹cych
w³asnoœæ mieszkañców Helu. Projekt nowej,
budz¹cej jednak w¹tpliwoœci uchwa³y w tej spra-
wie, przedstawi³ burmistrz i radni przyjêli j¹
7 g³osami - za, przy sprzeciwie 4 i 3 wstrzymu-
j¹cych siê.

Na sesji poznaliœmy
nowego radcê praw-
nego Urzêdu Miasta,
Annê Dudkiewicz,
która poinformowa-
³a radnych o stanie
spraw s¹dowych
i spraw spornych
z udzia³em Gminy.

O "Projekcie pod-
niesienia atrakcyj-
noœci inwestycyjnej
powiatu puckiego poprzez rozbudowê lokalnej
infrastruktury energetycznej i teleinformatycz-
nej" realizowanym przez ENERGÊ Gdañsk¹
i gminy powiatu puckiego mówi³ burmistrz
Helu, który z³o¿y³ równie¿ sprawozdanie
z dzia³alnoœci bie¿¹cej i wykonania uchwa³ oraz
postanowieñ Rady Miasta.

Kolejna sesja RM planowana jest na 26 lutego
2004 r.

WW

XIV sesja Rady Miasta
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M³ode mamy martwi¹ siê, ¿e ich pokarm
jest wodnisty.

Mleko matki jest najw³aœciwszym po¿ywie-
niem, jakie powinno otrzymywaæ ma³e dziec-
ko. Jest ono zawsze idealnie dostosowane do
potrzeb rosn¹cego organizmu. Na pocz¹tku
pojedynczego aktu karmienia pokarm bogaty
jest w wodê i laktozê (cukier mleczny). Mleko
wtedy wydaje siê prawie przezroczyste. Jest
to pokarm I fazy i jest dla dziecka napojem.
Po kilku minutach ssania dziecko zaczyna po-
bieraæ pokarm II fazy, o du¿ej zawartoœci t³usz-
czu. Jest on bogaty w energiê. Dziecko dopie-
ro wtedy zaspokaja g³ód. Warto te¿ wiedzieæ,
¿e pokarm wytwarzany przez kobietê noc¹
ma wy¿sz¹ zawartoœæ t³uszczu. T³uszcze
s¹ Ÿród³em energii i wp³ywaj¹ na prawid³owy
rozwój mózgu.

Od kiedy dziecku karmionemu wy³¹cz-
nie piersi¹ mo¿na wprowadziæ do jad³ospisu
nowe produkty?

Œwiatowa Organizacja Zdrowia zaleca wy³¹cz-
ne karmienie piersi¹ przez okres 6 miesiêcy,
a póŸniej utrzymanie karmienia do dwóch lat
i d³u¿ej, przy stopniowym wprowadzaniu pro-
duktów odpowiednich dla wieku dziecka.

Na pocz¹tek podajemy dziecku tarte jab³usz-
ko, póŸniej papkê z gotowanego ziemniaka

i marchewki. Nowy produkt wprowadzamy
stopniowo i z ka¿dym dniem zwiêkszamy jego
objêtoœæ. Je¿eli mama musi wróciæ do pracy
zanim dziecko skoñczy 6 miesiêcy, mo¿na
produkty o sta³ej konsystencji wprowadziæ
miesi¹c wczeœniej, utrzymuj¹c przy tym kar-
mienie piersi¹. Dobrze jest, jeœli podczas nie-
obecnoœci matki dziecko dostanie odci¹gniêty
wczeœniej jej pokarm. Mo¿na te¿ zapropono-
waæ dziecku kaszkê kukurydzian¹, albo kleik
ry¿owy na wodzie. Ze wzglêdu na profilakty-
kê zapobiegania alergii jest to korzystniejsze
ni¿ wprowadzenie w tym wieku do jad³ospisu
dziecka sztucznego mleka. Wszystkie produk-
ty podajemy dziecku ³y¿eczk¹. Nie zaleca siê

podawania dzieciom do ukoñczenia 1 roku pro-
duktów zbo¿owych zawieraj¹cych gluten (chleb,
biszkopty, herbatniki), mleka krowiego z wo-
reczka lub kartonu, owoców cytrusowych,
czekolady, miodu.

W dniu 28 stycznia 2004 roku  Narodowy Bank Polski
wyemitowa³ monety w serii "Zwierzêta Œwiata" z wizerunkiem
morœwina (Phocoena phocoena) - jedynego gatunku walenia
stale zamieszkuj¹cego nasz Ba³tyk.

Jest to pierwsza moneta na œwiecie ukazuj¹ca ten gatunek,
a tak¿e pierwsza pokazuj¹ca nasz region - Pó³wysep Helski
i Zatokê Gdañsk¹.

Morœwin jest jednym z najmniejszych i najkrócej ¿yj¹cych waleni.
Jest te¿ bardzo skrytym i przez to ma³o poznanym ssakiem morskim.
Niegdyœ bardzo liczny w naszych wodach, obecnie wystêpuje spora-
dycznie i jest skrajnie zagro¿ony wyginiêciem. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e
w ca³ym  Ba³tyku nie ma go wiêcej ni¿ kilkaset sztuk. Zwierzêta te s¹
w Polsce chronione prawem od 1984 roku. Chroni je te¿ miêdzynarodowe
Porozumienie o Ochronie  Ma³ych Waleni Ba³tyku i Morza Pó³nocnego
(ASCOBANS).

Rarytas numizmatyczny
- morœwiny i Hel na monetach

Monety o nominale 2 z³ wprowadzono do obiegu w nak³adzie 800 tys.
szt., natomiast  kolekcjonerski rarytas - monety 20 z³ wykonane stem-
plem lustrzanym w srebrze, tyko w iloœci 56 tysiêcy.  Chc¹c nabyæ srebr-
n¹ 20 - z³otówkê do swych zbiorów nale¿y siê zatem spieszyæ.

Sprzeda¿ monet na terenie ca³ego kraju prowadz¹ oddzia³y NBP oraz
firmy numizmatyczne. W Helu mo¿na je nabyæ w sklepiku fokarium przy
Stacji Morskiej UG.

Umieszczony na
monetach wizerunek
morœwinów z pewno-
œci¹ spowoduje, i¿
ssaki te stan¹ siê dla
Polaków mniej anoni-
mowe, a tekst do³¹-
czanej ulotki wzbudzi
po¿¹dane refleksje nad

losem zagro¿onej wyginiêciem ba³tyckiej populacji tego gatunku.
KES

Bar „Ambra”
zatrudni pracowników
(najchêtniej miejscowych).

Wiadomoœæ w barze
ul. Wiejska 52/54
tel. 675 06 27

Kupiê
ma³y pensjonat
lub dom w Helu

tel. 601 330 118

Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e na podstawie art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 16 paŸdziernika 1991 r. o ochronie przyrody,

Minister œrodowiska z dniem 8 stycznia, powo³a³
dr Krzysztofa Skórê

na cz³onka Pañstwowej Rady Ochrony Przyrody
na kadencjê 2004 - 2006 r.

Redakcja

W zwi¹zku z poœpiesznym pisaniem podziêkowañ za XII Fina³,
niestety, ale przeoczy³am pp. Jandeczko

za co bardzo przepraszam.
Dziêkuje im za zasponsorowanie produktów do kawiarenki

oraz za to, ¿e s¹ z nami ju¿ od kilku lat.
Szef Sztabu WOŒP

Agnieszka Ha³as
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Wyró¿nieni dyplomami przez prezesa ko³a: Henryk Malinowski,
Tomasz KoŸluk.

24 stycznia w Klubie Garnizonowym, odby³o siê Zebranie Sprawoz-
dawcze 55 Garnizonowego Ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego Hel.

W zebraniu uczestniczy³ przedstawiciel Zarz¹du Okrêgu, wiceprezes d/s
ochrony wód, Miros³aw Górecki.

Podczas zebrania wybrano nowego prezesa ko³a, którym zosta³ kol.
Krzysztof Berger.

Wyró¿niono za dzia³alnoœæ na rzecz ko³a kol. Leszka Lenc - wêdkarskim
podziêkowaniem, Antoniego Musia³a - dyplomem oraz:

Wyró¿nieni od lewej: Tomasz KoŸlak - I miejsce Grand Prix Ko³a PZW,
Waldemar Klicki - odznaczony Srebrn¹ Odznak¹ PZW, Ireneusz
Parasiñski - IV miejsce Grand Prix Ko³a PZW, Henryk Malinowski - II
miejsce Grand Prix Ko³a PZW, Stanis³aw Ciesielski - III miejsce Grand
Prix Ko³a PZW.                                                                                (K.B.)

U  Wêdkarzy

Jak co roku, 10 lutego, w rocznicê pamiêtych
zaœlubin Polski z morzem dokonanych przez
gen. Józefa Hallera w roku 1920, odbêd¹ siê oko-
licznoœciowe uroczystoœci w Pucku. Po powi-
taniu uczestników, o godzinie 1000 na puckim
rynku nast¹pi przemarsz do lokalnej fary, gdzie
odbêdzie siê uroczysta Msza Œw. w intencji
Ojczyzny i ludzi morza, koncelebrowana
przez metropolitê gdañskiego JE Arcybiskupa
Tadeusza Goc³owskiego. O godzinie 1145 w puc-
kim porcie rozpocznie siê patriotyczna manife-
stacja, podczas której m.in. wrêczone zostan¹
"Pierœcienie Hallera" nadawane przez Ligê
Morsk¹ i Rzeczn¹ za szczególne zas³ugi dla
spraw morskich. W tym roku uroczystoœci za-
œlubinowe uœwietni¹ przedstawiciele pomor-
skich bractw kurkowych, którzy wykonaj¹ spe-
cjalny salut armatni. Dzieñ wczeœniej w puckim
ratuszu odbêdzie siê tradycyjna "zaœlubinowa"
sesja naukowa organizowana przez Muzeum
Ziemi Puckiej.

  M.K.

Rocznica niepodleg³oœci ziemi pomorskiej

Komu przeszkadza
Internet???

Czwartek 29.01.2004 r. Wróci³em z uczelni... Telekomunikacja, pro-
gramowanie, informatyka... Wszystko zaliczone - super, szkoda tylko
ze z informatyki dosta³em 4, a nie - jak z reszty - 5, no ale có¿... nie zawsze
mog³em byæ na wyk³adach z powodu budowy sieci w Helu - trzeba byæ
dobrym i rzetelnym w tym, co siê robi. Dziœ pod³¹czam helsk¹ szko³ê do
sieci i póŸniej mam wolne!!!

Pi¹tek 30.01.2004 r. 9:30 - kolejny cudowny dzieñ. A co to??? - dosta-
³em od kolegi smsa, ¿e Internet nie chodzi!!! Sprawdzam punkt dostêpo-
wy na Domu Rybaka.... - nie odpowiada... Sprawdzam po³¹czenie
na switchu... - nie ma, pewnie przy elektryce coœ robi¹.... Przejdê siê
zobaczyæ... Przy Domu Rybaka nic nie widaæ, patrzê na skrzynkê ze
sprzêtem na dachu - otwarta...  Klapa na dach - odsuniêta!!! Kto ukrad³
sprzêt dostêpowy??? Po co mu??? Szybko pobieg³em do szko³y helskiej
i jednego z pod³¹czonych klientów, aby skompletowaæ zapasowy sprzêt
- ludzie nie mog¹ pozostaæ bez dostêpu do Internetu. Przy okazji spraw-
dzê, jak punkt na kominie olejowym szko³y... To samo!!! Ukradli!!!
Z mam¹ wezwaliœmy policjê, spisali wszystko, nie ma winnych, ale s¹
podejrzani - nie mo¿na popuœciæ z³odziejom, bo "pies gryzie, gdy poka-
¿esz mu, ¿e siê go boisz". Okaza³o siê, ¿e ktoœ siê dobija³ na dach Domu
Rybaka kilka nocy pod rz¹d, mieszkañcy skar¿yli siê na ha³asy o drugiej
w nocy. Na szczêœcie uda³o mi siê uruchomiæ system do popo³udnia - sieæ
uratowana. 1000 z³ strat!!! To du¿o, jak dla jeszcze nierentownej sieci,
mamy pod³¹czonych na dziœ zaledwie 34 abonentów (jeszcze 16 osób do
podwojenia przepustowoœci ³¹cza na œwiat do 2Mbps i jeszcze lepszej
przepustowoœci).

Przetrwaliœmy atak z³odziei!!! Teraz du¿y wydatek na zabezpieczenia
punktów dostêpowych i nowe urz¹dzenia, ale ja siê nie poddajê, tak jak
siê nie podda³em na pocz¹tku i za³o¿y³em sieæ, z której jestem dumny.
Tylko komu zale¿y na zak³óceniu pracy sieci??? Kto chce, aby moja sieæ
mia³a z³¹ reputacjê??? Dwa miejsca okradzione w ten sam sposób, wtyki
bezb³êdnie wyci¹gniête i wykrêcone, a z³¹cze antenowe uciête przy moco-
waniu wtyku, abym prawdopodobnie mia³ problem z szybkim pod³¹cze-
niem nowego sprzêtu.

Dziœ 31.01.2004 r., piszê ten tekst trzymaj¹c w d³oni odciêty wtyk
antenowy, rozmyœlaj¹c o Helu, miejscu, które kocham i z którym chcê
zwi¹zaæ swoje ¿ycie...

Mariusz Siwek
Us³ugi Internetowe "Majestic"
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Grupa dyskusyjna przy ostatnim wielkim okazie jesiotra z³owionym w Wiœle k/Che³ma w 1965
roku (kolekcja Wydzia³u Nauk o ¯ywnoœci i Rybactwa AR w Szczecinie).                       foto: n/n

W niektórych krajach Unii Europej-
skiej trwaj¹ prace zmierzaj¹ce do
odtworzenia zasobów rodzimych

jesiotrów (Acipenser sturio i Acipenser oxy-
rinchus). Uczestnicz¹ w tym tak¿e polskie
placówki badawcze. Równolegle do dzia³añ
naukowców, hodowcy podejmuj¹ próby tuczu
wybranych gatunków ryb jesiotrowatych
z przeznaczeniem ich na rynek konsumencki.

W grudniu 2003 roku, w dniach od 9 do 13
z inicjatywy Ambasady Francuskiej i Stacji
Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu
Gdañskiego w Helu zosta³o zorganizowane
przy wspó³udziale Wydzia³u Nauk o ¯ywnoœci
i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie
oraz Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego robo-
cze spotkanie dotycz¹ce problemu ochrony
i mo¿liwoœci restytucji jesiotrów w rejonie
Morza Ba³tyckiego.

Pierwszy etap spotkania, w którym uczest-
niczyli: prof. dr Patrick Williot, z Instytutu
Cemagref we Francji oraz prof. dr hab. Ryszard
Bartel ,  prof.  dr hab. Ryszard Kolman,
dr Krzysztof Skóra, dr in¿. Katarzyna Stepa-
nowska i mgr in¿. Bart³omiej Arciszewski, mia³
na celu przedstawienie mo¿liwoœci pozyskiwa-
nia ikry, produkcji materia³u zarybieniowego
oraz hodowli jesiotrów w Polsce. Czterodniow¹
ekspedycjê uczestnicy rozpoczêli od Stacji Mor-
skiej UG w Helu gdzie dokonano przegl¹du
tarlaków jesiotrów sachaliñskich z doœwiadczal-
nego chowu w oparciu o obieg wody ba³tyckiej.
W Oœrodku Hodowlanym Instytutu Rybactwa
Œródl¹dowego - Dga³ ko³o Gi¿ycka zapoznali
siê z zakresem prowadzonych tam prac badaw-
czych oraz hodowli jesiotrów. Nastêpnie uczest-
nicy spotkania goœcili w dwóch gospodarstwach
rybackich wspó³pracuj¹cych z jednostkami
naukowymi, gdzie zapoznali siê z efektami

CZAS  UCIEKA  JESIOTROM

przemys³owego chowu jesiotrów w Gospodar-
stwie Rybackim w W¹soszach ko³o Œlesina
- El¿biety i Andrzeja Foppów i Oleœnicy-
dr Edwarda Bogdana.

Finalnym etapem by³o zorganizowane, na
Wydziale Nauk o ¯ywnoœci i Rybactwa Akade-
mii Rolniczej w Szczecinie, spotkanie grupy
dyskusyjnej, w której uczestniczyli przedsta-
wiciele Francji, Niemiec i Polski. Celem spotka-
nia by³o okreœlenie mo¿liwoœci integracji dzia³añ
badawczych z zakresu rozmna¿ania, hodowli,
adaptacji do warunków naturalnych oraz ochro-
ny na rzecz restytucji jesiotrów w Europie. Pod-
czas spotkania, które prowadzi³ prof. dr hab.
Krzysztof  Formicki, przedstawiono doœwiad-
czenia w pracach nad restytucj¹ jesiotra za-
chodniego we Francji, w badaniach genetycz-
nych, maj¹cych ostatecznie okreœliæ pochodze-

nie jesiotra ba³tyckiego w Niemczech oraz mo¿-
liwoœci prowadzenia efektywnej restytucji tych
ryb w polskich rzekach. Dyskutowano te¿ nad
przysz³oœci¹ jesiotrów w siedliskach, które hi-
storycznie okupowa³y oraz nad mo¿liwoœci¹
stworzenia pod patronatem Unii Europejskiej
wspólnego projektu poœwiêconego ich restytu-
cji w zlewisku Mórz Ba³tyckiego, Pó³nocnego
i Zatoki Biskajskiej.

Przegl¹d tarlaków w Stacji Morskiej UG
w Helu.

Profesorowie (od lewej)  R.Kolman,
P.Williot i R.Bartel w oœrodku hodowlanym
Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego - Dga³
k/Gi¿ycka.

Niestety, iloœæ raportów o ¿yj¹cych w tych
rejonach na wolnoœci jesiotrach gwa³townie
zmala³a. Ostatni¹ dojrza³¹ do rozrodu sztukê
(A.sturio) z³owiono 4 lata temu we Francji.
S¹ powa¿ne obawy, ¿e naukowcom zabraknie
czasu, aby te cenne  gatunki ryb uratowaæ przed
ostateczn¹ zag³ad¹.

B. Arciszewski
K. Stepanowska

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.

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

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

kasetach VHS, kubki, podkoszulki, ksi¹¿ki
i maskotki.
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Taka oto budowla ma stan¹æ niedaleko Cha³up. W najczulszym i w¹-
skim miejscu krajobrazowego skarbu naszego regionu - Pó³wyspie Hel-
skim, ma ochotê wybudowaæ ten i parê mniejszych obiektów wszechmo-
g¹cy inwestor - w³aœciciel tamtejszego kampingu. W³aœnie wydeptuje œcie¿ki
do miejscowych i wojewódzkich w³adz o zgodê na zrealizowanie tej gigan-
tycznej kubaturowo inwestycji. Ma ona stan¹æ na terenie, który onegdaj
zgodzono siê przeznaczyæ wy³¹cznie dla potrzeb pól namiotowych!

Tak postanowiono, o paradoksie - w PRL-u, czasach licznych b³êdów
i wypaczeñ w gospodarce przestrzennej tak¿e. Jednak jak siê okazuje,
kilkadziesi¹t lat temu lepiej rozumiano potrzeby delikatnej tkanki przyro-
dy tego miejsca i walory jego krajobrazu. Jakoœ nie zbudowano wówczas
tu domów wczasowych, choæ niejeden sekretarz chcia³by zapewne tym
faktem uszczêœliwiæ ciê¿ko pracuj¹c¹ za³ogê swojego zak³adu. A mo¿e
tylko pieniêdzy im (szczêœliwie) brakowa³o?

Gdzie podzia³ siê nasz pro-spo³eczny rozum i doœwiadczenie p³yn¹ce
z b³êdów przesz³oœci? Czy cofamy siê w ewolucji?

Czego nie mog³a uczyniæ przesz³a "si³a przewodnia" sprawi teraz, naj-
prawdopodobniej odurzaj¹cy umys³y projektantów i urzêdników zapach
wêgorzy z "Pucyfiku". W odwiecznej wêdrówce pomiêdzy Ba³tykiem
a Morzem Sargassowym ich eteryczna aura zahacza o biurka ró¿nych
instytucji. Samoistnie i tajemniczo unosi le¿¹ce tam piecz¹tki ponad pa-
pier, aby po chwili upad³y zgodnie z prawem (tuszem do do³u) na stosow-
ne arkusze projektów. Niesie z sob¹ urbanistyczne odium kurortów znad
karaibskich wysp. "Coca-colowa" architektura rozlewa siê po naszym
krajobrazie. Nie tylko zas³ania to, co rodzime, ale niszczy ostatecznie
tkankê tradycji i natury. Urokowi tego nowego standardu ulegaj¹ niemal
wszyscy. Przemoc w krajobrazie jest dziœ tak samo w cenie jak i na ekranie
sensacyjnego filmu. Subtelna materia dziedzictwa przyrodniczego i kul-
turowej tradycji ojców i dziadów przegrywa z twardymi pieniêdzmi
"Nowych Dziedziców". Znaj¹ ju¿ cenê zaw³aszczonego krajobrazu.

Przygotowania do budowy widaæ (choæ ostatecznej decyzji jeszcze
chyba nie ma).

PAGODA  W  CHA£UPACH

Cenne przyrodniczo solniskowe ³¹ki s¹ zasypywane ¿wirem. Potem
bêdzie beton, trawa jak w "Warszawie" oraz egzotyczne iglaki jak wszê-
dzie. Wspó³czesnym inwestorom przeszkadzaj¹ nie tylko rodzime sosny,
wrzosy, trzcina, ale i geomorfologiczna natura tego miejsca. Buduj¹c pó³-
wyspowe "drapacze ziemi" zlikwiduj¹ depresyjny charakter terenu, zro-
bi¹ nañ parkingi, miejsca na krzykliwe reklamy. Usypi¹ sztuczne pla¿e,
zagrodz¹ brzeg, dyskotekami i silnikami motorówek wyp³osz¹ ptactwo.
Upiêksz¹ co siê da w kaszubskim krajobrazie na wzór i podobieñstwo
swoich snów. Ma byæ tak, jak siê im przywidzia³o podczas ogl¹dania
nocnego programu jakiegoœ ma³o publicznego kana³u telewizji.

No jo …  "Chalupy ³elkam tu..."

(...) Niepotrzebny nam ubaw,
jak na jakichœ Bermudach.
strach ju¿ z domu wyjœæ,
robi¹ wszystkich w bambusa,
przyda³by siê z lamusa,
choæ figowy liœæ (...).

Waæpan ! Wstydu oszczêdŸ … kaszubskiej ziemi.
Mamy tu Nadmorski Park Krajobrazowy.

 nazwisko znane redakcji

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.
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Na 25 stëcznika Zarz¹d przygotowa³ zwy-
czajne Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Oddzia³u ZKP
za okres od 9 gromicznika 2002 r. do 24 stëcznika
2004 r.

W okresie sprawozdawczym Zarz¹d konty-
nuowa³ realizacjê zadañ podjêtych na III Wal-
nym Zebraniu, które odby³o siê w dniu 6 vujana
2001 roku.

- Podjêto uchwa³ê w sprawie przeprowadze-
nia kapitalnego remontu siedziby ZKP - Chëcz.
Prace remontowe zosta³y wykonane we w³a-
snym zakresie.

- Z okazji obchodów 40-lecia miasta Helu,
Zarz¹d wyst¹pi³ z wnioskiem do Rady Miasta
o przyznanie medali pami¹tkowych dla cz³on-
ków Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.
Medal ten otrzyma³y 23 osoby.

- Wa¿nym wydarzeniem w minionym roku
by³o nawi¹zanie wspó³pracy ze Zwi¹zkiem
Regionalnym z niemieckiego miasta Hermeskeil.
Powsta³y w ramach partnerstwa Zwi¹zek
zacz¹³ realizowaæ ró¿ne projekty, uzgadniane
w czasie wspólnych spotkañ. W czasie pobytu
delegacji z Hermeskeil w Helu w dniach 2-6 môja
2003 r. Zrzeszenie by³o wspó³organizatorem uro-
czystoœci z okazji œwiêta Konstytucji 3 Maja.

Na bulwarze nadmorskim odby³a siê Msza œw.
z kaszubsk¹ liturgi¹ s³owa. W Parku Kaszub-
skim Jana Myœlisza burmistrzowie obu miast
zasadzili drzewko przyjaŸni. Na zorganizowa-
nej w Chëczy na czeœæ niemieckich goœci bie-
siadzie, wiceprezes Zarz¹du G³ównego ZKP,
Artur Jab³oñski wrêczy³ legitymacje cz³onkow-
skie trzem ch³onkom honorowym z Hermeskeil:
Ryszardowi Bawelskiemu, dr Karlowi Heege
i Norbertowi Klaas.

- W Chëczy odby³y siê dwie lekcje jêzyka
kaszubskiego.

- Nawi¹zano wspó³pracê z wydawnictwem
"Region".

- W sezonie letnim, w porozumieniu z Urzê-
dem Miasta prowadzono w Chëczy informacjê
turystyczn¹. W siedzibie Oddzia³u odbywa³y
siê ró¿nego rodzaju spotkania, m.in.: spotkania
grupy modlitewnej, zabawa sylwestrowa m³o-
dzie¿y, wieczór autorski, prezentacja wizji za-
gospodarowania tzw. Ma³ej Pla¿y.

- Zrzeszenie uczestniczy³o w uroczystoœciach
œwi¹t rocznicowych naszego miasta, powiatu
puckiego i regionu pomorskiego.

- Nasz Oddzia³ w³¹czy³ siê w organizacjê naj-
wiêkszego wydarzenia kulturalnego 2003 roku,
jakim by³ III Letni Festiwal Muzyki Kameralnej.

Program dzia³alnoœci Oddzia³u na 2004 rok
Najwa¿niejszymi zadaniami do realizacji

w najbli¿szym czasie s¹:
- Prace przygotowawcze do zaprezentowa-

nia siê w organizowanych w Hermeskeil Dniach
Helu i Kultury Kaszubskiej.

- Przygotowanie do V Zjazdu Kaszubów,
który odbêdzie siê w lëpiñcu w Koœcierzynie
z udzia³em Kaszubów z ca³ego œwiata.

- Nawi¹zanie bli¿szych kontaktów z m³odzie-
¿¹ szkoln¹ i nauczycielami, którzy zaintereso-
wani s¹ przekazywaniem m³odzie¿y wartoœci
kulturowych Kaszub oraz nauki jêzyka kaszub-
skiego.

- Pomoc w organizacji IV Letniego Festiwalu
Muzyki Kameralnej.

- Prowadzenie w naszej siedzibie informacji
turystycznej oraz promowanie regionu kaszub-
skiego.

Podczas zebrania dokonano wyborów uzu-
pe³niaj¹cych do Zarz¹du Oddzia³u. Na skarbni-
ka Oddzia³u w miejsce Janiny Wykrêt - Czopek
powo³ano Wandê Smereka, a na funkcjê cz³onka
Zarz¹du w miejsce Wojciecha Barlasza powo³ano
Bogumi³ê Urbaniak.

Dariusz Pieper

W  Helskim  Oddziale  ZKP

Na szosie Hel - Gdynia, któr¹ nazywamy
polsk¹ Autostrad¹ S³oñca „codziennie ryzyku-
jesz ¿yciem”.

Œlizgam siê w lewo i w prawo na pe³nych
wdziêku œnie¿nych koleinach, zastanawiaj¹c siê
w ten sposób, pomiêdzy sprzêg³em, gazem,
hamulcem i kierownic¹, kto zacz i dlaczego
wymyœli³ nam dopust Bo¿y w postaci trzeciej
kolejnoœci odœnie¿ania na tej naszej Drodze Nr
Jeden. Szacuj¹c z grubsza i nie bawi¹c siê w szcze-
gó³y, od cypla do nasady; Hel piêæ tysiêcy miesz-
kañców, Jastarnia z wisz¹cymi jej po bokach
Jurat¹ i KuŸnic¹, drugie piêæ, Cha³upy, coœ szeœæ-
set dusz - na okr¹g³o jedenaœcie tysiêcy ludzi
wisz¹cych na jednej nitce asfaltu.

Od bladego œwitu wyœcigi furgonetek, za spra-
w¹ mrozu i mi³oœciwie nam panuj¹cych odœnie-
¿arek, w sezonie zimowym niezwyczajnie zgod-
nie z przepisami, bo szybciej siê nie da. Amator
kierowca w aucie klasy compact przyklejony
do œrodka szosy trzydzieœci na godzinê, z na-
przeciwka zawodowiec w furgonetce z pieczy-
wem (te z chlebkiem dziwnie jakoœ szybkobie¿-
ne, Boga siê nie boj¹ i strachu nie znaj¹) wali
piêædziesi¹t, te¿ œrodkiem bo po bokach albo
zalodzone ka³u¿e albo œnieg kopny. Wojna ner-
wów i... uda³o siê min¹æ o centymetry, do na-
stêpnego razu, który zaraz, bo oto busik zdeze-
lowany kopc¹c z rury wydechowej olejem opa-
³owym wyje silnikiem na trzecim biegu cudem
maesterii kierowniczej wyprzedza amatora

od ty³u, spychaj¹c go na te drzewa, które przy
poboczu niejedno auto ju¿ na sobie zatrzymy-
wa³y. Niejeden horror kinowo telewizyjny ma
s³absz¹ dramaturgiê niŸli przeja¿d¿ka z Helu do
Jastarni. Usta zasychaj¹, pot siê leje z czo³a
- Autor! Autor!

Autora cyrku na kó³kach nie widaæ, scenariusz
pisze samo ¿ycie, bo to trzeba przecie¿ ten chleb
ludziom dowieŸæ, chleb, gazety, mleko, kie³ba-
skê, ceg³ê, cement - wszystko, nawet rybê siê na
Pó³wysep ciê¿arówkami dowozi, a obywateli
sk³ania do wizyt w rozmaitych USach, ZUSach
i innych powiatowych urzêdach, do których dro-
ga te¿ t¹ jedyn¹ szos¹ o organizacji i utrzymaniu
ruchu anonimowego autorstwa. Anonimowego
- no, mo¿e nie ca³kiem do koñca, bo oto pomiê-
dzy KuŸnic¹ a Cha³upami ostatnia d³uga prosta
cieszy siê zas³u¿on¹ s³aw¹, g³ównie wœród agen-
tów ubezpieczeniowych i holowników pomocy
drogowej.

- Gdzie? Ta d³uga prosta? Jest Pan czwarty
w tym tygodniu.

Próba egzekucji odszkodowania powypadko-
wego od ubezpieczyciela drogi:

- Panie, to jest trzecia kolejnoœæ odœnie¿ania,
mamy obowi¹zek posypaæ piaskiem jedynie za-
krêty, ciesz siê pan, ¿e w ogóle p³ug puszczamy.

- ....?
- Nie zachowa³ Pan nale¿ytej prêdkoœci

i rozwin¹³ nadmiern¹. Przestañ Pan wy³udzaæ

AUTOSTRADA  S£OÑCA
odszkodowanie, bo to TWOJA WINA, boœ za
szybko jecha³.

Dzisiaj, po dziennej odwil¿y, nocna podró¿
skrz¹c¹ siê lodem szos¹, obwa³owaniami œniegu
na poboczach i stanem nawierzchni w œrodku
przypominaj¹c¹ tor bobslejowy, by³a mo¿liwa
z prêdkoœci¹ k³usuj¹cego konia, nawet furgonet-
ki nie wyprzedza³y. Oprócz nas, za kierownic¹
samochodów, naszych wspó³pasa¿erów i na-
szych bliskich z niepokojem czekaj¹cych nas
w domu, nikogo, zdaje siê, to nie obchodzi.

Ludu pó³wyspowy nie zapominaj, ¿e wszel-
ka w³adza demokracji pochodzi od ludu. Nic to,
¿e Twoi wybrañcy przylatuj¹ do Helu helikop-
terem, ich w³adza pochodzi od nas. Tak¿e w³a-
dza naszych burmistrzów i wójtów. Warto o tym
pamiêtaæ przy kolejnym poœlizgu, kolejnym
ekwilibrystycznym wyprzedzaniu, kolejnym
wyci¹ganiu z kieszeni portfela dla zap³aty wy-
klepanych a pogiêtych na przydro¿nym drze-
wie karoserii. Warto pamiêtaæ, ¿e wybraliœmy
zarz¹dców nie dla w³adzy tylko dla myœlenia,
dla pomys³ów takich chocia¿by jak ten, ¿e gdy-
by Hel by³ ca³¹ wysp¹, to z ca³¹ pewnoœci¹ jego
dwa porty têtni³yby komunikacj¹, ludŸmi i to-
warami. Jednak mamy tylko, niestety, PÓ£ wy-
spy, bojê siê myœleæ, czego tam jeszcze PÓ£
mamy po tych magistratach i innych budowlach
w³adzy.

Jaros³aw Czyszek
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30 stycznia, w ten mroŸny i wietrzny dzieñ,
na wszystkich okrêtach stoj¹cych w helskim
porcie podniesiono Wielk¹ Galê Banderow¹. Taka
sytuacja w powszedni dzieñ zawsze zapowiada
wydarzenia szczególne- tak by³o i tym razem.
¯egnaliœmy bowiem naszych kolegów i przyja-
ció³, zas³u¿onych oficerów, którzy zdecydowa-
li po¿egnaæ siê z mundurem i dalsze swe losy
zwi¹zaæ z dzia³alnoœci¹ na gruncie cywilnym.

O godzinie 0900, na uroczystej  zbiórce, z ka-
dr¹ i marynarzami 11 dywizjonu œcigaczy  po-
¿egna³ siê dowódca jednostki kmdr por. Piotr
WALOTEK.

Godzinê póŸniej podobna uroczystoœæ odby-
³a siê w KPW Hel, gdzie ze sztandarem oraz
kadr¹, marynarzami i pracownikami wojska ¿e-
gna³ siê Komendant Portu kmdr por. Jaros³aw
SZULC.

O godzinie 1100 w/w oraz oficerowie sztabu
Flotylli: kmdr por. Wies³aw GOLUS i kmdr
ppor. Marek SIKORA, stanêli na swojej ostat-
niej zbiórce w galowych mundurach, w Sali
Tradycji Garnizonu Hel. W asyœcie pocztu
sztandarowego dowódca 9 FOW kontradmira³
Andrzej ROSIÑSKI, w zwi¹zku z zakoñcze-
niem przez w/w oficerów zawodowej s³u¿by
wojskowej, wyrazi³ im gor¹ce, z g³êbi serca p³y-
n¹ce podziêkowanie za wspó³pracê i wzorow¹
¿o³niersk¹ postawê, jak¹ prezentowali w ci¹gu
swojej d³ugoletniej s³u¿by w szeregach Mary-
narki Wojennej RP. Stwierdzi³ min. "...jestem
g³êboko przekonany, ¿e zdobyte doœwiadczenie
bêdzie gwarantem pomyœlnoœci Panów w ¿yciu
cywilnym". ¯yczy³ im jednoczeœnie spe³nienia
¿yciowych zamierzeñ, a przede wszystkim d³u-
gich lat w zdrowiu i szczêœciu. Na zakoñczenie
uroczystoœci oficerowie ubywaj¹cy do rezerwy
dokonali wpisów do Z³otej Ksiêgi Pami¹tkowej
Sali Tradycji.

komandor porucznik Jaros³aw SZULC
Po ukoñczeniu w 1985 roku  Wy¿szej Szko³y

Oficerskiej S³u¿b Kwatermistrzowskich zosta³
skierowany do Marynarki Wojennej. Obj¹³ swoje

DO CYWILA MARSZ ...,
czyli nadszed³ czas po¿egnañ

pierwsze stanowisko s³u¿bowe oficera s³u¿by
¿ywnoœciowej  w Komendzie Portu Wojennego
w Helu. Obowi¹zki te pe³ni³ do 28 sierpnia 1989
roku, kiedy to skierowany zosta³ do Wojskowej
Akademii Ty³ów i Transportu (Rosja), gdzie
przebywa³ w charakterze s³uchacza do 1992 r.
Po powrocie do Marynarki Wojennej pe³ni³ obo-
wi¹zki szefa s³u¿b kwatermistrzowskich oraz
zastêpcy szefa logistyki w Komendzie Portu
Wojennego w Helu.

W 2002 roku zosta³ skierowany s³u¿bowo na
stanowisko starszego oficera wydzia³u logisty-
ki w sztabie 9 FOW i w tym samym roku wy-
znaczony zosta³ na stanowisko Komendanta
Portu Wojennego Hel, sk¹d odszed³ do rezerwy.

 komandor porucznik Piotr WALOTEK
W 1990 roku ukoñczy³ Akademiê Marynarki

Wojennej i otrzyma³ przydzia³ do 11 Dywizjo-
nu Œcigaczy w Helu. Kariera s³u¿bowa tego za-
s³u¿onego oficera mia³a przebieg wrêcz modelo-
wy: od stanowiska dowódcy dzia³u (1990), po-
przez stanowisko dowódcy okrêtu (1992), do
przyjêcia 02 paŸdziernika 2001 roku obowi¹z-
ków dowódcy 11 dywizjonu Œcigaczy. Silnie
zwi¹zany z Czêstochow¹, postanowi³ rozstaæ
siê z mundurem i powróciæ w rodzinne strony.

 Przebieg s³u¿by komandora porucznika
Wies³awa GOLUSA by³ bardziej z³o¿ony.

W 1981 roku ukoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Ofi-
cersk¹ Wojsk In¿ynieryjnych, po czym rozpo-
cz¹³ s³u¿bê w 43 Batalionie Saperów, podleg³ym
dowódcy 9 FOW. Po piêciu latach nienagannej
s³u¿by, wol¹ prze³o¿onych, w ramach wyró¿-
nienia, zosta³ skierowany na studia do Akademii
Sztabu Generalnego, po ukoñczeniu których w
1989r. zdecydowa³ siê na s³u¿bê w niebieskim
berecie w szeregach 7 Brygady Obrony Wybrze-
¿a. Kierowany sentymentem, w 1991r powróci³
na ³ono Marynarki Wojennej. Ze stanowiska
Szefa wydzia³u rozpoznania i WRE sztabu 9
FOW zdecydowa³ siê na odejœcie z zawodowej
s³u¿by wojskowej.

 komandor podporucznik Marek SIKORA
po ukoñczeniu w 1982 r. Wy¿szej Szko³y Ofi-
cerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i prze-
s³u¿eniu oœmiu lat w nieistniej¹cym ju¿ 7 dywi-
zjonie artylerii przeciwlotniczej, postanowi³
swoje zainteresowania skierowaæ w stronê reali-
zacji zagadnieñ mobilizacyjnych. W krótkim
czasie sta³ siê niekwestionowanym autorytetem
w tej dziedzinie. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e jego
umiejêtnoœci zostan¹ efektywnie wykorzysta-
ne w strukturach administracji pañstwowej.

Po¿egnanie oficerów w Sali Tradycji Garnizonu Hel.
Od lewej stoj¹: kmdr ppor. M. SIKORA, kmdr por. W. GOLUS,

kmdr por. P. WALOTEK, kmdr por. J. SZULC.Kmdr por. J. SZULC ¿egna siê ze sztandarem jednostki.

Wpisu do ksiêgi pami¹tkowej dokonuje
kmdr por. W. GOLUS.

Dowódca 9FOW kontradmira³ A. Rosiñski
przekazuje kmdr por. P. Walotkowi proporczyk
dowódcy dywizjonu.
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Z okazji 6 grudnia pi¹toklasiœci wziêli udzia³ w turnieju "W œwiecie
mitów". Jego organizatorkami by³y Danuta Popielewska - nauczyciel hi-
storii, Aleksandra Ciskowska - nauczyciel jêzyka polskiego, które przy-
gotowa³y scenariusz imprezy, dekoracjê sali, wreszcie zadba³y o nagrody.
Ka¿da klasa mia³a tydzieñ na przygotowanie siê do jedenastu konkurencji.
Uczestnicy popisywali siê znajomoœci¹ mitów greckich przed publiczno-
œci¹ z³o¿on¹ z klas czwartych.

Za pomoc¹ czarodziejskiego odliczania wszyscy przenieœli siê do an-
tycznej Grecji. Nad przebiegiem konkursu czuwa³o jury, z³o¿one z dwóch
pañ: Gabrieli Góralskiej - nauczyciela jêzyka polskiego oraz Jolanty
Kliñskiej - nauczyciela bibliotekarza. Jedna z konkurencji polega³a na przy-
gotowaniu ambrozji gwarantuj¹cych bogom nieœmiertelnoœæ. Desery
zosta³y podane w piêknych pucharkach, wygl¹da³y bardzo smakowicie.
Sêdziowie po skosztowaniu tych pysznoœci wyrazili opiniê, ¿e stali siê
uczestnikami prawdziwie niebiañskiej uczty.

Grecy umi³owali teatr, wobec czego jedno z zadañ polega³o na odegraniu
scenek w oparciu o mity. Na scenie zaroi³o siê od greckich bogów, nimf
i herosów. Prawdziwy aplauz widownia zgotowa³a Dawidowi Substycho-
wi, który wyst¹pi³ w roli Hery, bogini zachwalaj¹cej swe wdziêki, bior¹cej
udzia³ w sporze o z³ote jab³ko z napisem "Najpiêkniejsza".

Du¿e emocje wzbudzi³y te¿ olimpijskie konkurencje sportowe czy kon-
kurs z rekwizytami, na podstawie których nale¿a³o odgadn¹æ tytu³ mitu.
Za ka¿da prawid³ow¹ odpowiedŸ uczniowie otrzymywali punkty w po-
staci cukierków. W szklanych misach znajdowa³y siê s³odkoœci zdobyte
przez poszczególne dru¿yny dla ca³ej klasy.

Ca³oœæ przebiega³a w mi³ej, sportowej atmosferze, publicznoœæ ¿ywo
dopingowa³a swoich zawodników. Turniej sta³ siê znakomit¹ powtórk¹
materia³u z lekcji jêzyka polskiego i historii. Zwyciê¿y³a klasa Va, która
wygra³a zegar œcienny do swojej sali, drugie miejsca zajê³a Vb - otrzymuj¹c
kamionkow¹ konewkê, kwiatowy stroik przypad³ klasie Vc za trzecie
miejsce.

Œwi¹teczny nastrój zapanowa³ wœród uczniów i nauczycieli Szko³y
Podstawowej w Helu. Sta³o siê to za spraw¹ przedstawienia z okazji
zbli¿aj¹cych siê œwi¹t. Inscenizacjê przygotowa³ szkolny teatrzyk pod
kierunkiem Aleksandry Ciskowskiej. O oprawê muzyczn¹ zadba³a Magda
Urbanowicz - nauczyciel religii. Tekst bowiem zbudowany by³ ze scen,
miêdzy które wplecione zosta³y piêknie zaœpiewane wspó³czesne kolêdy,
ods³aniaj¹ce tajemnicê Bo¿ego Narodzenia.

Przedstawienie pokazywa³o
czasy obecne. Oto zwyk³a ro-
dzina przybywa do jednego
z  w i e l u  m i a s t  p o l s k i c h
w mroŸny, grudniowy dzieñ
i szuka schronienia. Puka do
wielu drzwi, ale wszêdzie na-
potyka na mur obojêtnoœci.
Ludzie w Wigiliê, wtedy, gdy
szykuj¹ dodatkowe nakrycie dla
zb³¹kanego wêdrowca, odma-
wiaj¹ przyjêcia rodziny pod
swój dach. Jedni traktuj¹ j¹
jak akwizytorów, inni t³umacz¹
siê paradoksalnie tym, ¿e "dziœ
jest Wigilia", kolejni zajêci s¹
robieniem interesów. W koñcu

rodzina trafia do bezdomnych, i to ci najbiedniejsi goœcinnie zapraszaj¹
j¹ do siebie. Jak¿e wymownie brzmi¹ s³owa, bêd¹ce point¹ tej historii,
oddaj¹ one prawdê o wspó³czesnym œwiecie: "To nie mieszkania s¹ za
ma³e, to serca ludzkie s¹ czasem za ciasne, by mog³o siê w nich znaleŸæ
miejsce dla bliŸniego". Refleksja ta wprowadzi³a w zadumê widowniê,
zmusi³a do zastanowienia siê nad w³asnym postêpowaniem...

Przed przedstawieniem wyst¹pili drugoklasiœci z inscenizacj¹ przygo-
towan¹ przez Danutê Bolek. Uczniowie w barwnych strojach odegrali
baœñ o zaginiêciu œwi¹tecznego drzewka. Zrobili to z du¿¹ doz¹  autenty-
zmu i humoru, w ten sposób rozbawiaj¹c widzów.

Klamrê rozpoczynaj¹c¹ i koñcz¹c¹ ca³oœæ stanowi³ wystêp MIKO£AJ-
KÓW, specjalnie przygotowanych przez Krzysztofa Kamiñskiego, które
wykona³y dwa utwory muzyczne - kolêdê w wersji instrumentalnej
i piosenkê œwi¹teczn¹ "Pocztówka do œw. Miko³aja".

Echa szkolnych Miko³ajek w helskiej SP...

Klasy pi¹te rywalizowa³y o laur
zwyciêstwa w Miko³ajkowym

Konkursie Mitologicznym

* * *
Milusiñscy, czyli klasy I-III, obejrzeli w tym dniu przedstawienie "Kró-

lowa Œniegu" na podstawie baœni J. Ch. Andrsena. Za poœrednictwem
aktorów i scenografii dzieci trafi³y do krainy baœni. Inscenizacja z pewno-
œci¹ siê podoba³a, gdy¿ uczniowie ze skupieniem œledzili przygody ma³e-
go Kaja i jego siostry, Gerdy. D³ugo po przedstawieniu omawiali poszcze-
gólne sceny. Natomiast szóstoklasiœci wybrali siê wraz z wychowawcami
do Gdañska, by pospacerowaæ po gdañskiej starówce i obejrzeæ film
pt. "Gdzie jest Nemo ?".

Pi¹tkowe przedpo³udnie w helskiej podstawówce by³o pe³ne niespo-
dzianek. Ka¿dy znalaz³ coœ mi³ego dla siebie i zadoœæ sta³o siê miko³ajko-
wej tradycji.

Aleksandra Ciskowska

Magia Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia

 - klasowe Wigilie, wspólne kolêdowanie,
œwi¹teczne przedstawienia

Po wystêpach uczniowie wraz z wychowawcami udali siê na klasowe
Wigilie, gdzie podzielili siê op³atkiem i ¿yczyli sobie spe³nienia marzeñ
w ten magiczny czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Aleksandra Ciskowska
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Dnia 19.01.2004 r. w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu
rozpocz¹³ siê wieloetapowy  turniej badmintona w grach mieszanych
-"miks" o Mistrzostwo Helu

Do turnieju zg³osi³o siê 8 par. Nadal przyjmowane s¹ zg³oszenia.
Turniej trwaæ bêdzie do maja 2004 r. Dla zdobywców przewidziano

puchary, medale i dyplomy. Wszystkie mecze odbywaj¹ siê w ka¿de
poniedzia³ki w godz. 1730-1900 i  œrody w godz. 1800-1930.

Turniej rozgrywany  jest systemem ka¿dy z ka¿dym i rewan¿. Najlep-
sze 4 dru¿yny walczyæ bêd¹ w finale "A" a pozosta³e w finale "B".

Aktualna tabela
1. Anna Syposz - Mateusz Grygowski         - 8 pkt
2. Ewa i Jacek Zagórscy                                  - 4 pkt
3. Karolina Ziêtara - Artur Juziuk                 - 4 pkt
4. Paulina Mirek - Edward Popek                 - 4 pkt
5. Aleksandra Kraszewska - Maciej Mikita   - 2 pkt
6. Weronika Szczepañska - Martin Kohnke  - 2 pkt
7. Aleksandra Waszak - Józef Salski             - 0 pkt
8. Natalia Gil - Wies³aw Wójcik                    - 0 pkt

Liga badmintona - Juniorów
               Tabela
1. Adam Brzeziñski      8 pkt
2. Artur Juziuk             6  pkt
3. Maciej Mikita           4  pkt
4. Mateusz Grygowski 4 pkt
5. Martin Kohnke         1 pkt
6. Marek Ciesielski       0 pkt

Wyniki drugiej rundy spotkañ:
23.01.04.
Dêbowi - FC Kiepscy 1:5 (Eggert - Salski 2, Rojewski, Popek, Lenc)
31.01.04
Jastarnia - Absolwent 5:1 (Budzisz M. 2, Konkel B. 2, D³ugi - Pisalski)
FC Kiepscy - Jastarnia 2:11 (Salski, Rojewski - Konkel B. 4, D³ugi 3,

Budzisz 2, Konkel M., Boszke B.)

Rozegrano towarzyski mecz reprezentacji przygotowuj¹cych siê  do III
Miêdzynarodowego turnieju im. Andrzeja Broñczyka - Carlsberg 2004
hala WKS Zawisza 8 lutego 2004:

 HEL - JASTARNIA  2:1 (Pawe³ Waszak 2 - Bartek Konkel)

II Edycja ligi pi³ki no¿nej

oldbojów Hel 2003/2004

stan na dzieñ: 07.02.04

T a b e l a:
1. Jastarnia           7   21      51:5
2. FC Kiepscy     7   15     24:23
3. Absolwent        7    6     13:31
4. Dêbowi             7    0       3:32

Klasyfikacja strzelców:
1. Konkel Bartek    19
2. Salski Józef        9
3. Budzisz Marek    8
4. D³ugi Marek       7
5. Wójcik Wies³aw 4,
6. Trynkoœ      3,
Kurdek 3,
Pisalski 3,

Rojewski 3.
10. Zab³ocki 2,
Barlasz K 2,
Rojewski 2,
Eggert 2,
Konkel M. 2.
15. Szczegielniak 1,
Popek 1,
Lenc  1,
Pyzio  1,
Boszke B. 1,
Boszke K. 1,
Szomborg 1.

Wyniki XIII rundy spotkañ:
 MT Sola - No Name - 6:2 (Lewandowski T. 3, Urban 2, Klajnert -

Staniszewski, Pokrzywka)
Wicher - Pocztowiec 1:2 (Laskowski B.-Ro¿niakowski, Witschenbach.)
Dragonfly -Kameleon ( prze³o¿ony z powodu grypy.)
Hydra - Apacz (prze³o¿ony z powodu grypy)
Helmix - SF Ewa  3:2 (Radziszewski 2, Wyszyñski -Bielicki, Machula)
Albatros-Naukowcy 5:0(vo zespó³ Naukowcy przyby³ na mecz  w

niekompletnym sk³adzie - dwóch zawodników.)
Uwaga! W tabeli uwzglêdniono walkower w zaleg³ym meczu -

Albatros -  SF Ewa 5:0 vo(dru¿yna SF Ewa nie stawi³a siê na mecz.)

II Edycja Halowej Ligi Pi³ki  No¿nej
HEL 2003/2004

Tabela:

1. Dragonfly         11     33    81:17
2. Naukowiec        13     28    67:58
3. Albatros              11     27    76:19
4. SF Ewa               12     23    65:34
5. MT Sola              12     22    63:35
6. Hydra                     9      21    69:20
7. NoName              12     18    53:56
8. Helmix                   12     15     39:61
9. Pocztowiec         12     14    35:48
10. Apacz                 12     13    52:45
11. Beniaminek      13     13    38:77
12. Kameleon            1       9    39:75
13. Wicher                 13      3     23:97
14. Bia³oczarni        11      0     21:76

Najlepsi  strzelcy:

1.  Przemys³aw Wysocki                 45
2.  £ukasz Mucha                                35
3. Bartosz Srokosz                 33
4. Sêkowski                            29
5. Lewandowski M                21
    Lewandowski P                    21
7. Piasecki                              20
8. Szymañski                          19
9. Zagórski                                  17

Stan na dzieñ 02.02.2004

W. Wójcik

Dnia 25.01.04 r. w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej odby³ siê
pierwszy mecz tenisa sto³owego w kategorii seniorów pomiêdzy gminami
Jastarnia - Hel.

Mecz przebiega³ w mi³ej i przyjacielskiej  atmosferze, przy udziale
wielu kibiców- sympatyków tenisa sto³owego. Mecz zakoñczy³ siê wyni-
kiem 25:11 dla helan.

Dru¿yny wyst¹pi³y w 6-cio osobowych sk³adach, odby³o siê 36 poje-
dynków (ka¿dy z ka¿dym)

Dla poszczególnych dru¿yn punkty zdobyli:

Badminton
Mecz towarzyski Jastrnia - Hel

Tenis sto³owy

Hel:
1. Jacek Zagórski           -6 pkt
2. Adam Hermann         -6 pkt
3. Grzegorz Dusza        -5 pkt
4. Benedykt Formella    -4 pkt
5. Stanis³aw Zab³ocki     -3 pkt
6. Edward Popek           -1 pkt

Jastarnia:
1. Henryk Kohnke        -4  pkt
2. Zygmunt Wysocki    -3 pkt
3. Dariusz Popek          -2 pkt
4. Leszek Hermann       -1 pkt
5. Leszek Bieszk           -1pkt
6. Antoni Pa³ka             -0 pkt

Rewan¿ zaplanowano na 1.02.04 w Hali Sportowej w Jastarni.
 Edward  Popek

Instruktor
Edward Popek

W.W.
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Burmistrz Helu og³asza  nieograniczony  przetarg ustny,  na dzier¿awê
czêœci nieruchomoœci gruntowej o pow. 300 m2 po³o¿onej w Helu na Bul-
warze Nadmorskim, ozn. geodezyjne nr 567/2 i 568/3  na okres sezonu
2004 roku.

Przeznaczenie: dzia³alnoœæ gastronomiczno - handlowo - rozrywkowa
Przetarg odbêdzie siê w dniu  01 marca 2004 r. o godz. 1200  w siedzibie

Urzêdu Miasta w Helu przy ul. Wiejskiej 50 (pokój nr 27)
Cena wywo³awcza za dzier¿awê terenu wynosi:
45.000.00 z³  (s³ownie: czterdzieœci piêæ  tysiêcy z³otych).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wy-

sokoœci 5.000,00 z³ (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych).
Wadium nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 26 lutego 2004 r. na rachu-

nek Urzêdu Miasta w Banku Przemys³owo-Handlowym  PBK S.A.
I Oddzia³ Gdynia Nr 10601754-330000087294.

Z dzier¿awc¹, który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê za dzier¿awê gruntu,
zostanie podpisana umowa dzier¿awy. Czynsz dzier¿awny p³atny bê-
dzie w dwóch równych ratach:

1. I rata w terminie do dnia 15 lipca 2004 roku
2. II rata w terminie do dnia 15 sierpnia 2004 roku
Na poczet drugiej raty czynszu dzier¿awnego zaliczone zostanie wp³a-

cone wadium. W przypadku nie wp³acenia raty czynszu w wyznaczo-
nym terminie,  wadium ulegnie przepadkowi, a umowa wygaœnie w trybie
natychmiastowym.

Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do:
1. zorganizowania co najmniej jednej imprezy rozrywkowej w tygodniu

na scenie plenerowej w uzgodnieniu z urzêdem,
2. utrzymywania porz¹dku i czystoœci na dzier¿awionym terenie, wy-

posa¿enia go w kosze na œmieci.
3. zawarcia umów zwi¹zanych z ponoszeniem op³at eksploatacji  przed-

miotu dzier¿awy tj. korzystania z energii elektrycznej, urz¹dzeñ wodno-
kanalizacyjnych, wywozu nieczystoœci itp.

Dzier¿awca mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ w wykonanych przez siebie
tymczasowych obiektach,  które musz¹ zostaæ zdemontowane po zakoñ-
czeniu dzier¿awy z tym, ¿e nie dopuszcza siê mo¿liwoœci ustawiania
jakichkolwiek namiotów. Szczegó³owe zagospodarowanie dzier¿awione-
go gruntu musi uzyskaæ akceptacjê Burmistrza. Na terenie s¹siaduj¹cym
bezpoœrednio, prowadzony bêdzie punkt sprzeda¿y kawy.

***
Burmistrz Helu og³asza nieograniczony  przetarg ustny na najem i dzier¿a-

wê czêœci nieruchomoœci gruntowej, ozn. geod. nr 111/3,  po³o¿onej

PRZETARGI
w Helu, przy ul. Portowej, na okres od 1 maja 2004 roku do 30 wrzeœnia
2004 roku.

Przeznaczenie: prowadzenie stanicy wodnej z zapleczem gastrono-
micznym (bez sprzêtu motorowerowego)

Najem dotyczy³ bêdzie  budynku zlokalizowanego na powy¿szej nieru-
chomoœci, o pow. 629 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie stanicy wod-
nej z zapleczem gastronomicznym, natomiast dzier¿awa przyleg³ego do
budynku  terenu na cele parkingowe.

Przetarg odbêdzie siê w dniu  27 lutego  2004 r. o godz. 1200

w siedzibie Urzêdu Miasta w Helu przy  ul. Wiejskiej 50 (pokój nr 27).
Cena wywo³awcza najmu i dzier¿awy wy¿ej opisanej nieruchomoœci

wynosi:
30.000.00 z³ (s³ownie: trzydzieœci  tysiêcy  z³otych).
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wy-

sokoœci 3.000,00 z³ ( s³ownie:  trzy  tysi¹ce  z³otych).
Wadium nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia  24 lutego 2004 r. na

rachunek Urzêdu Miasta w Banku Przemys³owo-Handlowym  PBK S.A.
I Oddzia³ Gdynia Nr 10601754-330000087294.

Z dzier¿awc¹, który zaoferuje najwy¿sz¹ cenê za dzier¿awê, zostanie
podpisana stosowna umowa. Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie do uisz-
czenia czynszu  w dwóch równych ratach:

1. I rata w terminie do dnia 30 czerwca 2004 roku
2. II rata w terminie do dnia 15 sierpnia 2004 roku
Na poczet drugiej raty czynszu dzier¿awnego zaliczone zostanie wp³a-

cone wadium. W przypadku nie wp³acenia raty czynszu w wyznaczo-
nym terminie, wadium ulegnie przepadkowi, a umowa wygaœnie w trybie
natychmiastowym.

Dzier¿awca zobowi¹zany bêdzie tak¿e do utrzymywania porz¹dku
i czystoœci na dzier¿awionym terenie (wyposa¿enia go w kosze na œmie-
ci), zorganizowania k¹pieliska strze¿onego na odcinku 100 m pla¿y,  prze-
strzegania przepisów dot. bezpieczeñstwa publicznego, ciszy nocnej
(w tym zakazu organizacji g³oœnych imprez rozrywkowych i koncertów)
oraz ochrony mienia.

Ponadto zobowi¹zany bêdzie do ponoszenia op³at eksploatacji  przed-
miotu najmu tj. korzystania z energii elektrycznej, urz¹dzeñ wodno-kana-
lizacyjnych, wywozu nieczystoœci itp.

Uchylenie siê od zawarcia umowy uczestnika, który wygra³ przetarg,
spowoduje przepadek wp³aconego wadium i uniewa¿nienie przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargów mo¿na uzyskaæ codzien-
nie w Urzêdzie Miasta w Helu w pokoju nr 25 (tel. 675 05 45 w. 39).

Burmistrz Helu
mgr  Miros³aw W¹do³owski

CZY JESTEŒ
ZAGRO¯ONY OSTEOPOROZ¥?

Boisz siê z³amañ koœci? Bol¹ ciê koœci?
SprawdŸ gêstoœæ mineraln¹ koœci!

18 lutego (œroda) w godz. 1300-1700

zapraszamy na badanie densometryczne.
Miejsce badania: NZOZ Praktyka lek. rodzinnego

dr Borowiec - Pytel ul. Wiejska 122.
Prosimy o rejestracjê telefonicznie: 675 13 04
lub bezpoœrednio w przychodni.
Koszt badania tylko 20 z³.
W ramach wspó³pracy z Akademi¹ Medyczn¹ mo¿liwoœæ

dalszej diagnostyki w zakresie krêgos³upa oraz szyjki koœci
udowej.

Ze smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ
o œmierci naszego Kolegi,

kmdr por. w st. spocz.
Józefa Piotra Pietronia.

By³ wspó³organizatorem oraz aktywnym i najstarszym
cz³onkiem Ko³a nr 3 Zwi¹zku By³ych ¿o³nierzy Zawodowych
i Oficerów rezerwy Wojska Polskiego w Helu.

W dniu 22 stycznia 2004 r. odszed³ na wieczn¹ wachtê
prawy i uczciwy cz³owiek.

Czeœæ Jego pamiêci.
Prezes, Zarz¹d i Cz³onkowie Ko³a
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W dwóch spotkaniach z dr Krzysztofem Skór¹, które odby³y siê
w Checzy Kaszubskiej i Stacji Morskiej, uczestniczy³o kilkadziesi¹t osób.
Szef Stacji Morskiej przedstawia³ na nich wizjê zagospodarowania tzw.
Ma³ej Pla¿y, tj. terenu pomiêdzy falochronem portu wojennego, a wej-
œciem do fokarium. Projekt ten jest z za³o¿enia przedsiêwziêciem publicz-
nym, które realizowane by³oby przez Miasto i Uniwersytet Gdañski.
Przedstawiliœmy go w ostatnim numerze HB (str. 10-11).Uczestnicy
spotkañ, które prowadzone by³y na spo³eczne zapotrzebowanie, byli
zachwyceni projektem, którego wykonanie by³oby kolejn¹ atrakcj¹
miasta, zapewniaj¹c¹ nap³yw turystów, tak¿e poza sezonem letnim.

Morski Park O planach sprzeda¿y czêœci terenu jeden z mieszkañców powiedzia³, ¿e
nowe atrakcje zapewni¹ turystów, a sprzedane jest raz i nigdy nie bêdzie
pewnoœci, co na zakupionym terenie zrobi jego w³aœciciel. Pada³y pro-
pozycje, np.:  wykonanie "zjazdu" na wodê dla ma³ych ³odzi i ¿aglówek
i pytania: czy mieszkaniec Helu bêdzie móg³ pozostawiæ na pla¿y w³asn¹
³ódkê u¿ywan¹ do celów rekreacyjnych? Czy wioska rybacka z zaple-
czem noclegowym nie "odbierze" turystów prowadz¹cym pensjonaty
w Helu? Myœlê, ¿e odpowiedzi i dyskusja, która siê na ten temat wywi¹-
za³a rozwia³y istniej¹ce w¹tpliwoœci.

Z prezentacj¹ wizji zagospodarowania terenu Ma³ej Pla¿y zaintereso-
wani mieszkañcy zapoznaæ siê mog¹ w Stacji Morskiej lub innym wskaza-
nym przez siebie miejscu, po wczeœniejszym uzgodnieniu terminu
z dr Krzysztofem Skór¹.

W.W.

Przy wietrznej i mroŸnej pogodzie, w ramach
zaplanowanych æwiczeñ, zastêpy helskiej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i Garnizonowej
Stra¿y Po¿arnej testowa³y nowy sprzêt ratow-
nictwa technicznego firmy Lukas i Halmatro.
Przy pomocy no¿yc, rozpieraków i pi³y, w ci¹-
gu kilkunastu minut pociêto na kawa³ki samo-
chód Nysa.

Ka¿dy stra¿ak po instrukta¿u i pokazie po-
znawa³ w praktyce dzia³anie narzêdzi, które s³u¿¹
ratowaniu ¿ycia ofiar wypadków uwiêzionych
w samochodach.

Oby jak najrzadziej musieli oni korzystaæ
z posiadanego sprzêtu i nabytych umiejêtnoœci.

W.W.

STRA¯ACY  NA  ÆWICZENIACH
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