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W œwietlicy "Bocianie Gniazdo" równie¿ w tym roku nie zabrak³o karnawa³owego balu. Tym
razem has³em imprezy by³o: "Dzieci- Dzieciom". Dla podopiecznych œwietlicy i zaprzyjaŸnio-
nych: stra¿aków i niepe³nosprawnych, koncert i wspóln¹ zabawê przygotowa³ zespó³ "Wêdrowcy".
Dzieci zaœpiewa³y dzieciom - a w nagrodê zosta³y poczêstowane przysmakami przygotowanymi
przez ... dzieci. Emocje wzbudzi³y konkursy, przygotowane i poprowadzone przez p. Janinê
Czopek. Ta iœcie dzieciêca zabawa da³a wszystkim wiele radoœci. Opiekunowie i goœcie (a odwiedzi³
nas nawet radny, p. R. Szczykutowicz) mieli mnóstwo powodów do œmiechu, ³ez wzruszenia
i chwil refleksji... Fantastyczne stroje wypo¿yczy³a nieoceniona Pani Danka Banachowicz - dziêki
Niej i Panu Heniowi na balu pojawili siê muszkieterowie, królowie, zwierzêta, damy, ksiê¿niczki...
Zainteresowanie imprez¹ okaza³a prasa i telewizja lokalna, pozwalaj¹c naszym dzieciom zostaæ
gwiazdami TV. Dziêkujê Wszystkim Zaanga¿owanym, Personelowi Œwietlicy i - przede wszystkim
- kierowniczce o niespo¿ytej energii, p. Alinie Wiekierze, za przygotowanie i poprowadzenie
wspania³ej imprezy, która stanie siê na pewno mi³ym wspomnieniem nie zawsze radosnego dzieciñstwa.

Sekretarz MKRPA

Ten wielki bal...
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Kurhaus IV

Pomimo znacznych starañ, jakie czyni³o
Towarzystwo ¯eglugi Parowej "Wi-
s³a",by nale¿ycie rozwijaæ i promowaæ

nowopowsta³e k¹pielisko w Helu, okaza³o siê,
¿e kurort ten wbrew oczekiwaniom nie sta³ siê
miejscem masowego wypoczynku letników. Ow-
szem, turyœci nadal chêtnie przyp³ywali tu na
jednodniowe wycieczki, ale zazwyczaj ju¿ wie-
czorem powracali do gwarniejszych i modniej-
szych miejsc pobytowych, przede wszystkim
ekskluzywnego Sopotu.

W ówczesnych Prusach, posiadaj¹cych bli-
sko dwa i pó³ tysi¹ca kilometrów linii brzegowej
z wieloma renomowanymi i popularnymi
nadmorskimi kurortami, konkurencja oka-
za³a siê zbyt du¿a dla ma³o znanej i nie-
wielkiej miejscowoœci. Pobyt tu starano siê
zalecaæ osobom nerwowym i potrzebuj¹-
cym spokoju oraz cierpi¹cym na cho-
roby p³uc. W folderach reklamowych pi-
sano, ¿e mo¿na tu znaleŸæ wzmocnienie
zdrowia w krzepi¹cym morskim  powie-
trzu i w otoczeniu ¿ywicznych lasów œwier-
kowych.

Widaæ jednak i wówczas ludzie przyby-
waj¹cy na wypoczynek woleli raczej szu-
kaæ tak zwanej samotnoœci w t³umie, gdzie
mo¿na by³o zaistnieæ i siê pokazaæ. Od-
osobnienia poszukiwali tylko dziwacy.
Zapewne z powodu niskiej frekwencji doœæ
czêsto zmieniali siê dzier¿awcy helskiego
kurhausu. Pierwszy z nich, pochodz¹cy
z Berlina Alwin Albrecht, który tak wy-
kwintnie podj¹³ goœci przyby³ych na
otwarcie domu zdrojowego, mia³ dzier¿a-
wiæ go przez 5 lat za sumê  4500 marek
rocznie, wytrzyma³ jednak tylko dwa lata
i w listopadzie 1900 r. powróci³ do Berli-
na. Na nic nie pomog³o serwowanie do-
brych potraw i wyœmienitych napoi przy
umiarkowanych cenach, korty tenisowe
i krystaliczna, artezyjska woda. W 1901
dzier¿awc¹ zosta³a wdowa o nazwisku
Streller, która p³aci³a ju¿ 3000 marek za
rok. Jednak i ona d³ugo nie wytrzyma³a,
zw³aszcza ¿e lato roku 1902 by³o wyj¹t-
kowo zimne i na d³u¿szy pobyt przyby³o
niewielu goœci. Nie pomog³y nawet okresy
œwi¹teczne, podczas których zdarza³o siê,
¿e kurhaus pêka³ od goœci pragn¹cych tu
spêdziæ na przyk³ad Bo¿e Narodzenie.
Kolejnym dzier¿awc¹ by³ Carl Bodenburg
z Gdañska, zapraszaj¹cy do swej restauracji rów-
nie¿ mniej wykwintne towarzystwo, nawet ma-
rynarzy i rybaków, którym serwowa³ wyœmie-
nity grog.

Z przewodnika po Helu H. Mankowskiego,
wydanego na pocz¹tku XX. wieku, mo¿emy
dowiedzieæ siê, co wówczas oferowali gospoda-
rze domu zdrojowego swoim goœciom. By³ to -
jego zdaniem - bardzo przyjemny obiekt, posia-
daj¹cy wygodne i odpowiadaj¹ce najnowszym
tendencjom pokoje. Widoki, jakie mo¿na by³o

podziwiaæ z okien i balonów, dodatkowo pod-
nosi³y ich  atrakcyjnoœæ. Za ³ó¿ko w pokoju - w
zale¿noœci od jego wielkoœci i po³o¿enia - osoba
doros³a musia³a zap³aciæ od 4 do 10 marek. Dzieci
poni¿ej 10 lat p³aci³y za ³ó¿ko i wy¿ywienie 2 - 3
marki, a powy¿ej 10 lat 3 - 4 marki. Obiad kosz-
towa³ 1,75 marki, a przy wczeœniejszej rezer-
wacji 1,5 M. Mo¿na tu by³o równie¿ zamówiæ
z wyprzedzeniem wiêksze, uroczyste biesiady
(uczty). Ciep³a k¹piel w pawilonie obok kur-
hausu kosztowa³a 1,25 marki, jedna zimna k¹-
piel morska w specjalnych wannach odpowied-
nio 0,30 M dla doros³ych i 0,20 dla dziecka.

Je¿eli z góry wykupiono wiêksz¹ iloœæ tej us³ugi,
cena by³a nieco ni¿sza. Na przyk³ad abonament
miesiêczny na 30 dni dla kosztowa³ 5 marek dla
doros³ych i 3 marki dla dzieci. P³atne by³y rów-
nie¿ wejœcia na po³o¿one obok budynku domu
zdrojowego pla¿e, gdzie szczelnym, drewnia-
nym p³otem wydzielono plac dla samotnych pañ,
panów i rodzin. Za kosze pla¿owe dla dwóch
osób trzeba by³o zap³aciæ 15 fenigów za godzi-
nê, a za pó³ dnia 50 fenigów. Przy abonamencie
tygodniowym cena wynosi³a 2,5 marki, a gdy
rezerwowano go na miesi¹c - jedynie 6 marek.

Wynajêcie kortu tenisowego kosztowa³o 60 fe-
nigów za godzinê. Na pocz¹tku XX wieku teren
wokó³ kurhausu otoczono szklanymi weranda-
mi, tworz¹c wewnêtrzny ogród. Os³ona ta chro-
ni³a  wypoczywaj¹cych tu goœci przed dokuczli-
wymi wiatrami. W œrodku ogrodu pluska³a
malownicza artezyjska fontanna. Monotonny
pobyt w Helu mo¿na by³o sobie urozmaiciæ
polowaniem na ptaki wodne lub foki, a osoby
nie przepadaj¹ce za tak krwawymi sportami
mog³y wypo¿yczyæ ³ódŸ wios³ow¹ lub ¿aglów-
kê. Mo¿na by³o równie¿ oddaæ siê b³ogiemu
obserwowaniu kursuj¹cych przez ca³y rok obok

cypla parowcy, statków ¿aglowych oraz
manewruj¹cych w zatoce okrêtów niemiec-
kiej floty wojennej. Godne uwagi by³y te¿
liczne, cumuj¹ce w porcie rybackim ku-
try. W okresie letnim codziennie przyp³y-
wa³y do Helu parowce pe³ne turystów
przybywaj¹cych z Gdañska, Westerplatte
i Sopotu, którzy pragnêli spêdziæ w ci-
chym kurorcie krótkie chwile lub odpocz¹æ
od zgie³ku ¿ycia. Ówczesny so³tys naszej
miejscowoœci, Martin Struck, pragn¹c za-
pewne zachwalaæ uroki Helu, przytoczy³
w swoim pamiêtniku przyjemn¹, dos³ow-
n¹ relacjê jednego z wypoczywaj¹cych
tu goœci: aby odpocz¹æ po ciê¿kich codzien-
nych dniach pracy i rozkoszowaæ siê œwie-
¿ym powietrzem, wybraliœmy na miejsce
naszego wypoczynku Hel. Mogliœmy tu
wêdrowaæ w ciep³e dni przez rybacki las
ogl¹daj¹c piêkne sosnowe drzewa, których
¿ywiczny zapach wdychaliœmy z b³ogim
uczuciem, s³uchaj¹c z przyjemnoœci¹
œwiergotania ptaków i podziwiaj¹c barw-
ne motyle i chrz¹szcze, które pokazywa³y
woko³o istnie kuglarskie sztuczki. Doszli-
œmy tak¿e do piêknej, wysokiej latarni mor-
skiej, która jak wierny stró¿ ¿eglugi tutaj
stoi. Z jej wierzcho³ka podziwialiœmy uspa-
kajaj¹cy, ciemny lazur morza otaczaj¹cy
pó³wysep, wspania³e okrêty p³yn¹ce po nim
i wszechobecne ha³aœliwe mewy. Gdy miê-
liœmy ju¿ doœæ tych widoków, krêtymi scho-
dami zeszliœmy na dó³, by przywêdrowaæ
przez las do cichej osady. Panowa³ tu
wszechobecny spokój. Podziwialiœmy
starego mê¿czyznê ze œnie¿nobia³¹ g³ow¹,
który siedzia³ przed drzwiami jednego
z domów i pilnowa³ dwóch wnuków sie-

dz¹cych grzecznie przy nim. Pewnie w myœlach
wspomina³ miejsca w obcych krajach, gdzie
w m³odoœci przebywa³, poniewa¿ zamyœlony
zupe³nie nie zwa¿a³ na wêdruj¹cych obok przy-
byszy. Przy innym domu s³uchaliœmy muzyki
æwicz¹cego  w wolnej chwili cz³onka orkiestry,
szykuj¹cego siê zapewne na wieczorny koncert...

Romantyczny widok z pocz¹tku XX wieku przedstawiaj¹cy
letników i parostatek cumuj¹cy przy molo domu zdrojowego.
Takie pocztówki mia³y zachêciæ goœci do odwiedzin Helu.
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Historia psich zaprzêgów zaczyna siê
w bardzo odleg³ych czasach, kiedy dla
ludów z dalekiej pó³nocy psy by³y

jedynym œrodkiem lokomocji. Przez tysi¹ce lat
u¿ywali psich zaprzêgów zarówno Czukcze
jak i Samojedzi zamieszkuj¹cy pó³nocne tereny
Eurazji, jak i Eskimosi na Grenlandii i w pó³noc-
nej czêœci Ameryki Pó³nocnej. Ale pierwszy nam
wspó³czesny wyœcig zosta³ zorganizowany
w 1908 roku na Alasce, z inicjatywy "Scotty'ego"
Allana, jednego z najs³awniejszych maszerów.
Trasa wiod³a z Front Street w Nome, przez pó³-
wysep Steward do Candle i z powrotem. W su-
mie 408 mil. (ok. 657 kilometrów). By³ to praw-
dziwy test dla psów i powo¿¹cych nimi masze-
rów. W Polsce sport zaprzêgowy pojawi³ siê
doœæ póŸno. Pierwsze zawody zorganizowa³a
prekursorka tej dyscypliny, Maria Czerwiñska.
Odby³y siê one w 1991 roku w Szczypiornie
ko³o Pomiechówka. Na starcie stanê³o kilkana-
œcie osób. Wszyscy startowali w klasie skandy-
nawskiej. Pocz¹tkowo jeszcze nikt nie wiedzia³
jak to ma wszystko wygl¹daæ, ale pierwszy krok
zosta³ zrobiony. Od tamtego czasu organizowa-
nych jest coraz wiêcej zawodów. A i na œwiecie
ju¿ wiadomo, ¿e Polacy to znakomici maszerzy.
W roku 2000, czyli w niespe³na 10 lat po pierw-
szych odbytych w Polsce zawodach, maszer
Andrzej Wi1czopolski zosta³ mistrzem œwiata.

Klasy, wielkoœci zaprzêgów i rasy psów.
 W Polsce dzia³aj¹ dwie organizacje zrzesza-

j¹ce kluby zaprzêgowe. Jedna o charakterze
otwartym, dopuszczaj¹ca wszystkie psy i za-
wodników do udzia³u w zawodach, o nazwie
polski Otwarty Zwi¹zek Stowarzyszeñ Sportu
Psich Zaprzêgów oraz druga - Polska Federacja
Sportu Zaprzêgowego Psów Ras Pó³nocnych,
dopuszczaj¹ca do zawodów tylko rodowodowe
psy ras pó³nocnych. Do ras tych nale¿¹ - Pies
Grenlandzki (najdzikszy i najmniej znany
w Polsce, zwany "eskimo dog", hodowany pra-
wie wy³¹cznie przez pasjonatów rasy i ludzi
bior¹cych udzia³ w zawodach), Alaskan Mala-
mut -(najwiêkszy i najciê¿szy z psów pó³nocy,
w przesz³oœci s³u¿y³ do ci¹gniêcia du¿ych i ciê¿-
kich sañ), Samojed - (czêœciej hodowany do to-
warzystwa, choæ chêtnie pracuje w zaprzêgu),
Siberian Husky czyli Husky Syberyjski - (naj-
bardziej popularny, hodowany zarówno do
towarzystwa jak i do zaprzêgu; jest to najmniej-
szy i najszybszy z psów zaprzêgowych)

Wyœcigi odbywaj¹ siê na saniach lub, w przy-
padku braku œniegu, na wózkach trzy lub czte-
roko³owych. Zaprzêgi podzielone s¹ ze wzglê-
du na iloœæ i rasê psów w nich startuj¹cych. I tak
rozró¿nia siê klasê "O"- otwart¹ - minimum
9 psów. "A"- max.8min.7 psów, "B"-max.6-
min.5 psów, "C"-max.4-min.2 psy, "D"-2 psy.

Dodatkowo zaprzêgi oznacza siê cyframi, ozna-
czaj¹cymi rasy biegn¹cych psów - l to zaprzêg
z jednym b¹dŸ wiêcej Husky Syberyjskim; 2- to
zaprzêg sk³adaj¹cy siê z psów ras Alaskan
Malamut, Pies Grenlandzki i Samojed. Ponadto
zawodnicy mog¹ startowaæ w klasie o nazwie
Pulka - z jednym lub dwoma psami zaprzêgniê-
tymi szeregowo do dwuko³owego wózeczka
lub sanek w kszta³cie "³ódki", maszer jest przy-
piêty do wózka/sanek i pod¹¿a za psem na no-
gach lub nartach. Skijoring - jak nazwa wskazuje
jest to bieg na nartach. Maszer jest przypiêty
do psa na amortyzowanej lince. Canicross lub
klasa skandynawska- bardzo popularna klasa
,gdy¿ mo¿e w niej startowaæ ka¿dy i z ka¿dym
psem. Jest to bieg maszera przypiêtego amor-
tyzowana link¹ do psa. Bikejoring lub klasa
velo, w której maszer jedzie na rowerze, a pies
przypiêty do roweru na amortyzowanej lince
biegnie przodem. Te klasy s¹ dodatkowo po-
dzielone na mê¿czyzn i kobiety. Dzieci tak¿e
mog¹ wzi¹æ udzia³ w zawodach. Najczêœciej jest
to konkurencja odbywaj¹ca siê na koniec zawo-
dów. Dzieci s¹ przypiête lub trzymaj¹ na amor-
tyzowanej smyczy psa, który jest prowadzony
przez przewodnika. Konkurencja ta ma zawsze
najwiêksz¹ ogl¹dalnoœæ, doping i wzbudza
najwiêcej emocji.

A wszystko zaczê³o siê od psów.
Gdyby nie one, nie by³oby tego ca³ego zamie-

szania z zawodami, zaprzêgami...Praktycznie
wiêkszoœæ maszerów, bior¹cych udzia³ w zawo-
dach, zaczyna od jednego-dwóch psów. Pocz¹t-
kowo ludzie nie myœl¹ o bieganiu z psem i bra-
niu udzia³u w zawodach. Ale nic bardziej z³ud-
nego. Wystarczy raz pojechaæ, ¿eby popatrzeæ,

a w g³owie zaczyna kie³kowaæ myœl. Pocz¹tko-
wo tylko o jeszcze jednym psie, góra trzech...
Ci bardziej sprawni postanawiaj¹ braæ udzia³
w zawodach biegn¹c z psem. Ci mniej wytrzy-
mali wybieraj¹ rower. Ale to nie wystarcza...
Potem zaczyna siê samemu kleciæ wózek, sa-
nie...A po jakimœ czasie, o ile nie wczeœniej, cz³o-
wiek dochodzi do wniosku, ¿e ca³e jego ¿ycie
zaczyna siê krêciæ wokó³ psów, zaprzêgów,
zawodów... JeŸdzi siê ca³¹ rodzin¹, nawet dzieci
bior¹ udzia³ w zawodach. Zaczynasz obracaæ
siê w krêgu "psiarzy", a rozmowy godzinami
tocz¹ siê na jeden temat. W³aœnie dziêki psom
poznaliœmy wspania³ych ludzi, których praw-
dopodobnie nigdy w ¿yciu byœmy nie znali.
Wszyscy mieszkamy gdzieœ w Polsce, Jola
z Etn¹ (husky), i Rafa³ z Danusi¹ i Hagisem
(husky) s¹ z Torunia. Adrian z Monik¹ i ich
Sakra i Gij¹ (obie husky) mieszkaj¹ pod Szcze-
cinkiem w Nowym Chwalimiu; Aneta z Paw³em
i Guido (Golden retriever) s¹ z Gdañska. I my
- Marta i Tomek z Sunk¹(husky) z Helu. Razem
tworzymy klub o nazwie Golden Husky Team.
JeŸdzimy ze swoimi psami na wystawy i bie-
rzemy udzia³ w zawodach psich zaprzêgów.
Poznaliœmy siê na wystawach psów i nikt z nas
nie myœla³, ¿e bêdzie jeŸdzi³ na zawody, a w
koñcu tak¿e i bra³ w nich udzia³. Pierwszy by³
Adrian z Sakr¹. By³ naszym przedstawicielem
klubu. Wystartowa³ w skandynawce, biegn¹c
8 km. By³o to w zesz³ym roku w Myœlêcinku
pod Bydgoszcz¹. Potem swych si³ spróbowa³a
Jola z Etn¹ w klasie velo. Kolejny by³ Rafa³
z Hagisem, Etn¹ i po¿yczon¹ suczk¹ Sag¹. Star-
towali w klasie C l. A na ostatnich zawodach
zdecydowa³am siê i ja do³¹czyæ do grona masze-
rów. By³y to II Wyœcigi Psich Zaprzêgów
Myœlêcinek 2004. Odbywa³y siê w weekend na
prze³omie stycznia i lutego w leœnym parku kul-
tury i wypoczynku w Myœlêcinku (Bydgoszcz).
Wystartowa³o 36 zawodników w 11 klasach.
Spad³ œnieg, wobec czego zawody odby³y siê na
saniach. Klasê velo dopuszczono z powodu
najwiêkszej iloœci zg³oszeñ (a¿ 11 zawodników,
w tym 4 osoby z naszego klubu). Zawody
zazwyczaj odbywaj¹ siê przez kolejne dwa dni,
i za wynik koñcowy podaje siê ³¹czny czas
z dwóch etapów. Niestety drugiego dnia,
w niedzielê, z powodu nocnej ulewy i ocieplenia
zawody odwo³ano. Zaliczono wówczas

Przed napisaniem tego artyku³u, zastanawia³am siê o czym bêdê pisaæ...
o zawodach, sporcie, psach, a mo¿e o klubie. I w sumie napiszê o wszyst-
kim po trochu. Trochê historii...
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W blekotniku puszkujemy teraz poetów, któ-
rzy miêdzy pterodaktylem a mikroprocesorem
rozpalali myœl, szturchali do czynu, piali o swo-
ich i cudzych triumfach i op³akiwali boleœci.
Wieki temu ¿ycie bez rymopisa ani rusz nie da³o
siê przedstawiæ, dziœ z nim staje siê nie do wy-
obra¿enia.

Z jednej strony, pisma dla m³odzie¿y wykra-
waj¹ bez ceregieli k¹cik dla nadsy³anej do redak-
cji twórczoœci czytelników. Niemal ka¿dy stara
siê pobyæ poet¹, zanim poch³on¹ go powa¿ne
sprawy. Czy¿by prezes spó³ki by³ u³omnym
szefem, je¿eli nie ukry³ w szparga³ach szcze-
niêctwa wiersza o szaroœci ¿ycia?

Z drugiej strony: ten sam przysz³y chlebo-
dawca lub chlebobiorca, który w domu stroficz-
nie wzdycha do szuflady, zasypia lub zgrzyta
zêbami, gdy polonista dr¹¿y, co mia³ na myœli,
najwyraŸniej pukniêty w ciemiê, podmiot lirycz-
ny. Podmiot zazwyczaj glêdzi bez opamiêtania
po chiñsku, co uczniowi ka¿e myœleæ g³ównie
o nielirycznych wymiotach.

No to jak to jest z poezj¹ w³aœciwie?
Wiersze - s¹dzimy - pisuje cz³owiek jeszcze

niedojrza³y lub osobnik wyroœniêty, lecz ba³wan
albo pechowiec. Statystycznemu dzieciakowi
poezja mija wraz z tr¹dzikiem. Wtedy wiersz
wygl¹da na po¿¹dany etap na drodze do proza-
icznej kariery.

Gorzej, jak nie minie z wiekiem.
Taki wierszowany nieudacznik z brod¹ nie ma

grosza przy duszy. Nawet, jak go ma, to i tak ma

NOTARIUSZ  W  TRAWIE

Dawno, dawno temu, w czasach miêdzy pterodaktylem a mikroprocesorem, jeœli pan
numer jeden chcia³ jasno powiedzieæ panu numer dwa: - Bredzisz, goœciu, to pyta³:
- Czy pan siê, drogi panie, blekotu najad³? Wcale nie musia³ byæ literatem, ¿eby siê tak
bez sensu wyra¿aæ.

 Dziœ facet najbardziej trendy, zdaje siê, mrukn¹³by: - Pier..lisz, bracie.
Skoro czas to pieni¹dz, gada siê z koniecznoœci tak treœciwie, jak kuso.

k³opot, bo nie ma pojêcia, ile kosztuje bu³ka.
Rzadko siê czesze. Swetry siê na nim wyci¹gaj¹.
Dzieli myœli na linijki, zamiast siebie wytrza-
skaæ linijk¹, bo durny do szpiku i leñ, a po laniu
mo¿e zabra³by siê do roboty.

A gdzie tu miejsce dla Szymborskiej i Mi³o-
sza? Nie wiem, wiêc nie bêdê siê m¹drowaæ
i zajrzê na powrót do klasy.

Przychodzi w szkole chwila, kiedy nale¿y
przerobiæ Leœmiana (Boles³awa). On pozwala
siê przerobiæ z trudem, bo wiekowe z niego pu-
d³o. Dlatego leœmianowe be³koty o dusio³kach,
Bajda³ach i innych ofiarach przydro¿nego losu
miele siê czym prêdzej na notatkê do wykucia
na test z miêdzywojnia. Test pisze siê jako tako
po to, ¿eby polonista nie uwierzy³ przypad-
kiem, ¿e ¿ycie jest bez sensu i nie zabi³ siê, gdy
ujrzy jedynki jako jedyny owoc nauczania. Przy-
szed³by wtedy nowy belfer, a lepszy znany
nudziarz ni¿ nudziarz z niespodziank¹.

Chyba ¿e nie chce siê, by nauczyciel pad³,
bo siê go szanuje i s³ucha z p³on¹cymi uszami.
Poniewa¿ niewielu znam takich, którym uszy
na polskim p³onê³y, mówiê w imieniu wiêkszo-
œci, która od poezji dostawa³a szczêkoœcisku.

Po egzaminach na uczelniê - w najsmutniej-
szym wariancie, a w ró¿owym przed wakacjami
- zeszyt z mêtn¹ analiz¹ fikuœnych metafor wrzu-
ca siê do worka na œmieci, bo na diab³a karbowaæ
w pamiêci postrzeleñca, co po ³¹ce ³azi³ jak wszy-
scy, tylko ¿e - w przeciwieñstwie do wiêkszo-
œci - robi³ z tego wielk¹ sprawê.

I tak koñczy siê Leœmian w ¿yciu cz³owieka.
Jeœli go ktoœ wspomni, to przypuszczalnie jako
poetê, a on wyda³ równie¿ prozê. Pisa³ dla dzie-
ci w³asne wersje wschodnich opowieœci. Dzisiaj
malcy, którzy pierwsi w historii przeczytali
"Klechdy sezamowe" czy "Przygody Sind-
bada ¯eglarza", zdmuchnêliby z tortu ponad
setkê œwieczek. Kiedy ja po raz pierwszy - zga-
siwszy siedem p³omyków w cieœcie - czyta³am
o Sindbadzie i jego wuju Tarabuku, który piratce
analfabetce podtyka³ pod nos swój wiersz,
wyobra¿a³am sobie autora ksi¹¿ki w³aœnie jako
Tarabuka z pa³acu w Bagdadzie.

Nigdy bym nie pomyœla³a, ¿e powinnam go
raczej zobaczyæ w kancelarii. Leœmian bowiem
skoñczy³ na Ukrainie prawo. Nic nie wiadomo
o tym, czy klientom recytowa³ swoje tomiki po-
etyckie. Wolno mi za³o¿yæ, ¿e tego nie czyni³.
Interesanci zapewne ani nie zaprz¹tali sobie g³o-
wy jego czasem wolnym od pracy, ani wiedzieli,
¿e notariusz rymuje po godzinach urzêdowania.

A urzêdnik zawêdrowa³ w wierszach tam,
gdzie nam braknie s³ów, wiêc mówimy: to nie do
opisania. Umia³ mówiæ poza granicami po-
wszechnego bezs³owia. Z kolei w baœniach dla
dzieci nie dawa³ upustu niespe³nionym têskno-
tom o podró¿ach, bo podró¿owa³ sporo po Eu-
ropie. Hm, dlaczego, wobec tego, u¿ywa³ pióra
nie tylko do spisywania dokumentów? Mo¿e
by³ ob³¹kanym notariuszem.

- Wiesz, Agnieszko, Leœmian pisze po prostu
o tym, co czujê - zdziwi³ siê czterdziestolatek,
który ca³kiem normalnie wia³ z polskiego w pod-
stawówce, a ziewa³ na nim w szkole œredniej.

Rzeczy nie zawsze s¹ takimi, jakimi siê zdaj¹.
Czytam wiêc Sindbada po raz drugi, po nie-

mal trzydziestu latach.

Agnieszka Gadziñska - Gr¹dkiewicz

czas z pierwszego, sobotniego przejazdu. Tra-
sa mia³a ko³o 8 km. I by³a ciê¿ka z powodu
œniegu i kilku górek. Ale tego dnia nasz klub
triumfowa³. Adrian z Gij¹ zaj¹³ 2 miejsce, Rafa³
z Hagisem 3 miejsce, Jola z Etn¹ l miejsce, a ja
z Sunk¹ 3 miejsce. Wszyscy bardzo szczêœliwi
rozjechaliœmy siê do swoich domów. By³y to
moje pierwsze zawody. Pierwsze, ale z pewno-
œci¹ nie ostatnie... Jedyne, co nie jest pewne, to
czy dalej bêdê startowaæ w klasie velo. A mo¿e
tak kolejny pies, albo dwa.. .jakaœ trójko³ówka,
sanki... Bo tak to siê wszystko w³aœnie zaczyna...

Je¿eli kogoœ wci¹gn¹³ ten temat, to zapraszam
do lektury ksi¹¿ek. Polecam -M.i I. Szmur³o
"Husky i inne-sport psich zaprzêgów", W. Bo-
ryczko "Zaprzêgi - historia sportu zaprzêgowe-
go w Polsce", M.J. Gorazdowski "Psy zaprzê-
gowe". Oraz do zajrzenia na strony intemetowe
- www.anana.w.pl   gdzie jest min. relacja
z zawodów w Myœlêcinku oraz innych zawodów.

Marta
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Dieta kobiety powinna byæ przede wszyst-
kim urozmaicona.

Produkty ¿ywnoœciowe wybieramy œwie¿e
i jak najmniej przetworzone. Spo¿ywamy du¿o
warzyw i owoców (mog¹ byæ suszone), miêsa,
ryb, kasz gruboziarnistych. Je¿eli w najbli¿szej
rodzinie nie ma przypadku wystêpowania aler-
gii, kobieta mo¿e piæ mleko. Mleko i jego prze-
twory dostarczaj¹ cz³owiekowi pe³nowartoœcio-
wego bia³ka, wapnia, witaminy B2. Wed³ug za-
leceñ Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
kobieta karmi¹ca jedno dziecko powinna dzien-
nie dostarczyæ organizmowi 1100 mg wapnia.
Jedna szklanka mleka zawiera 354 mg wapnia).

Je¿eli matka nie lubi mleka albo u dziecka
stwierdza siê nietolerancjê na bia³ko mleka kro-
wiego (bia³ko mleka krowiego zaliczane jest do

Jak powinna od¿ywiaæ siê kobieta karmi¹ca piersi¹ swoje dziecko.

produktów silnie alergizuj¹cych), ograniczamy
spo¿ycie nabia³u, uzupe³niaj¹c dietê w wapñ pod
kontrol¹ lekarza, utrzymuj¹c przy tym karmie-
nie piersi¹. Warto te¿ wiedzieæ, ¿e pestki dyni,
s³onecznika, suszone morele, migda³y, zawieraj¹
du¿e iloœci wapnia, magnezu, cynku.

Pragnienie zaspokajamy wod¹ niegazowan¹,
zio³owymi herbatkami (melisa, rumianek, koper
w³oski), sokami owocowymi.

Produkty niewskazane:
- potrawy ciê¿kostrawne i sma¿one
- ostre przyprawy
- owoce cytrusowe
- czekolada
- napoje gazowane
- mocna herbata i kawa
- alkohol i nikotyna

Zëma przësz³a, wszédze biô³o,
Kaszëbi z chëczy búten gnaj¹
Smólnice w réce ju chwôtaj¹
Sónkowanie zaczynaj¹

Kto w dzieciñstwie nie marzy³ o prawdziwej
zimie, o szaleñstwach na œniegu, o konnym kuli-
gu z pochodniami. Na tak¹ odskoczniê od co-
dziennoœci udali siê helscy Kaszubi do piêknej
krainy gór, lasów i wody zwanej Szwajcari¹
Kaszubsk¹. Z inicjatywy ZKP 31, stëcznika
wyjecha³ z Helu autokar wype³niony rozrado-
wanymi Kaszubami w stronê oryginalnego folk-
loru tych ziem. W programie wycieczki "kuligo-
wej" by³o m.in. zwiedzanie Muzeum Kaszub-
skiego w Kartuzach. Historia tego Muzeum
zwi¹zana jest z osob¹ twórcy i pierwszego ku-
stosza Franciszka Tredera (1903-1980) oraz jego
pasj¹ kolekcjonersk¹ i naukowo - badawcz¹.
Niepozorny budynek Muzeum stoi wprawdzie
przy bocznej uliczce, ale to w³aœnie on jest oœrod-
kiem zainteresowania przeje¿d¿aj¹cych tury-
stów.

Kartuzy - powiadaj¹ - s¹ jedynym miastem
w Europie, do którego z ka¿dej strony wje¿d¿a
siê przez las. Podobno jako jedyne maj¹ na swym
terenie a¿ piêæ malowniczych jezior. Takimi s³o-
wami przewodnik Rudolf Krêcki z Brodnicy
Górnej przywita³ nasz¹ grupê. Jak mówi³, g³ów-
nymi zajêciami ludnoœci kaszubskiej by³y rol-
nictwo i rybo³ówstwo, co odzwierciedla³y eks-
ponaty prezentowane w siedmiu salach wysta-
wowych budynku g³ównego Muzeum. Nasz
przewodnik swe opowiadania o eksponatach
przeplata³ dowcipami:

Jadze chlop autem ë zdrze, a kole drogi le¿e
bialka. Zatrzëmo³ auto ë pito sá.

-Czë pani je ranna?
-A ona gôda - nié, ca³odobowa...

Z Kartuz pojechaliœmy do Chmielna do Mu-
zeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów. Historia
ceramiki Neclów siêga dziesiêciu pokoleñ tej ro-
dziny. Aktualnie tradycje rodzinne kontynuuje
Karol Necel, który jak i jego poprzednicy stosu-
je w formowaniu i w zdobnictwie wzory odzie-

Kaszubski  Kulig
dziczone po przodkach. Wszystkie wyroby
zdobione s¹ rêcznie siedmioma rodzinnymi,
zastrze¿onymi wzorami, jak choæby gwiazda
kaszubska, rybia ³uska czy wianek kaszubski.
W warsztacie garncarskim mo¿na ogl¹daæ wy-
stawê starych wyrobów. We wspó³czesnym
warsztacie jedna z uczestniczek wycieczki pró-
bowa³a swych si³ na kole garncarskim. Obejrze-
liœmy tak¿e piece do wypalania wyrobów ce-
ramicznych. By³a równie¿ okazja zakupienia
ceramiki z rodzinn¹ sygnatur¹, jako pami¹tki
z pobytu w Chmielnie.

PóŸniej by³ kulig!!!
Gospodarzem œnie¿nej zabawy by³ Tadeusz

Makowski nazywany Plëskotem z Chmielna.
Trzema zaprzêgami konnymi pojechaliœmy
w stronê Zaworów na wieczorny kulig z po-
chodniami. Nasz œmiech, radoœæ i znakomita
zabawa sta³y siê recept¹ na psuj¹c¹ siê pogodê.
Na pó³metku sanny czeka³o na nas ognisko.
Mo¿na by³o wypiæ ciep³e napoje i zjeœæ gor¹ce
kie³baski. Po dwugodzinnym kuligu, w remizie
stra¿ackiej w Zaworach przy œpiewie i tañcu
biesiadowaliœmy do póŸnych godzin nocnych.

Dariusz Pieper

Uczestnicy wycieczki serdecznie dziêkuj¹
p. Krystynie Rotta za pomoc w organizacji
wyjazdu.
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Tym razem ³upem z³odziei paœæ mia³y tory
kolejowe.

Zauwa¿ono ich 6 lutego, gdy w godzinach
po³udniowych ciêli palnikiem szyny w¹skoto-
rówki przy stanowisku nr 3 baterii Schleswig
Holstein. Zbiegli, gdy na miejsce przyjecha³ oficer
dy¿urny KPW Hel. Porzucili sprzêt, tj. butle
z gazem i tlenem, wózek do transportu butli,
kilkadziesi¹t metrów przewodów gazowych oraz
palnik. Jeden z nich w poœpiechu zgubi³ klucze
od mieszkania z przywieszk¹ adresow¹.

Wczeœniej z³omiarze zd¹¿yli jednak poci¹æ
palnikiem na kilkadziesi¹t kawa³ków prawie 50
metrów bie¿¹cych szyn, które pierwotnie ³¹czy-
³y stanowiska baterii z magazynem amunicyj-
nym. Szyny, choæ wyprodukowane w 1939 roku,
podobnie jak ka¿dy metal maj¹ swoj¹ wartoœæ.

Z³odzieje historii   cd.

Postêpowanie w tej sprawie prowadzi Komisa-
riat Policji w Juracie. Nie pierwsza to kradzie¿
metalowych elementów z zabytkowych obiek-
tów militarnych. W ci¹gu ostatnich kilku lat,
z obiektów historycznych - wpisanych do reje-
stru zabytków, a tak¿e z obiektów, które zosta-
³y zwolnione przez jednostki wojskowe w Helu
i w Borze, skradziono co najmniej kilkanaœcie
ton "z³omu". £upem z³odziei pad³y m.in.:
wyposa¿enie wentylatorowni wie¿y dalmierza
baterii SH, wiele kilkusetkilogramowych drzwi,
szyny podsufitowe do transportu amunicji,

zabytkowa brama wjazdowa na cyplu - od stro-
ny ul. Leœnej i wiele innych przedmiotów.

Z ogródka szkolenia chemicznego w pobli¿u
BOiO "wyparowa³y" wyrzutnie torped, dzia³a
i niedawno - dwulufowy karabin maszynowy.

Przedmioty te, pochodz¹ce ze z³omowanych
wczeœniej okrêtów, mog³y staæ siê fragmentem
militarnej ekspozycji w pobli¿u któregoœ z za-
bytkowych obiektów.

O rozgrabionych w ci¹gu kilku miesiêcy tzw.
"strefach" nie piszê...

To boli, ale niestety Polak potrafi zniszczyæ
to, co niezmiernie cenne historycznie, aby otrzy-
maæ kilkadziesi¹t czy najwy¿ej kilkaset z³otych
-  wartoœæ z³omu. Dewastuj¹ i kradn¹ przyjezd-
ni, robi¹ to te¿ i swoi. Nie jest to tylko problem
Helu.

Tak dzieje siê - jak mówi¹ mi³oœnicy milita-
riów - prawie w ca³ym kraju.

W dniu, gdy dowiedzia³em siê o pociêciu
torów, przeczyta³em w Dzienniku Ba³tyckim
artyku³ Krzysztofa Miœdzio³a zatytu³owany
"Cypel dla turystów". Cytujê jego fragment:
"(...) Wkrótce ka¿dy bêdzie móg³ tu wejœæ - nie
kryje zadowolenia burmistrz Helu, Miros³aw
W¹do³owski. - Dla nas to znakomita wiado-
moœæ, bo gmina uzyska wspania³¹ atrakcjê
turystyczn¹".

Jakoœ nie potrafiê podzieliæ tej radoœci...
Na cyplu pozostanie wiele ton "z³omu",

który przy nieograniczonej dostêpnoœci stanie
siê szybko ³upem z³odziei. I co wtedy bêdziemy
pokazywaæ turystom - "go³e bunkry"?

A jeszcze kilka miesiêcy temu z optymizmem
myœla³em o przysz³oœci cypla, gdy¿ zgodnie

z roboczym projektem, o którym pisaliœmy na
³amach HB, mia³o to wygl¹daæ inaczej. Pozostaje
mieæ nadziejê, ¿e Marynarka Wojenna nie bê-
dzie siê spieszyæ z opuszczeniem tego terenu
i da czas w³adzom miasta na przygotowanie pro-
jektu jego zagospodarowania w sposób, który
uchroni kilkanaœcie znajduj¹cych siê tam obiek-
tów militarnych przed dewastacj¹.

O degradacji unikatowego œrodowiska przy-
rodniczego na naszym "Pocz¹tku Polski" nie
wspomnê.

W. Waœkowski

Hel  zim¹...
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  1Depka - jak wszystkim kaszubskim ryba-

kom i ¿eglarzom wiadomo oznacza "g³êbinkê"

pomiêdzy Ryfem Mew a Rewskim Szpyrkim na

Zatoce Puckiej. S³owo to zosta³o prawdopodob-

nie zapo¿yczone z jêzyka holenderskiego -"diep"

lub angielskiego - "deep", czyli  g³êboki. Czasa-

mi s³owa tego miejscowi rybacy u¿ywaj¹ w licz-

bie mnogiej "depki" maj¹c zapewne na myœli

okreœlone g³êbinki na kursie ³odzi lub w  miejscu

po³owów.

Za³oga placówki od paru ju¿ dni œledzi³a zachowanie czterech rezyduj¹cych
tu samic. Szczególnie czujne obserwacje wykonywano w nocy, gdy¿, jak wska-

DEPKA

Ewa z Depk¹

Ewa trzy dni przed porodem

Depka

zuje dotychczasowa praktyka, jest to prefero-
wana przez helskie foki pora do rodzenia. Po-
twierdzenie tej regu³y nast¹pi³o 16 lutego. Trzy
kwadranse po pó³nocy na œwiat przysz³a pierw-
sza w tym roku helska foka.

Matk¹ zosta³a Ewa, która do Helu przyby³a
z Estonii, w kwietniu 1998 roku, wraz z trzema
innymi m³odymi wówczas samiczkami. Poród
przebieg³ bez komplikacji. Ewa od paru dni
zdradza³a swym zachowaniem, ¿e termin roz-
wi¹zania jest blisko. Szuka³a odpowiedniego
miejsca po ca³ym niemal fokarium. Interesowa³a
siê pla¿ami wokó³ basenów i wszystkimi zbu-
dowanymi z kamiennych krêgów "porodówka-
mi". Wybra³a jednak miejsce, gdzie tradycyjnie
rodzi Unda Marina - du¿¹ pla¿ê w pobli¿u
kad³uba kaszubskiej ³ódki. Ewa czuje siê chyba
szczêœliw¹ matk¹. Rok temu jej przedwczesny
poród zakoñczy³ siê niepowodzeniem - poroni³a.
Tym razem zosta³a szczêœliw¹ mam¹. Pierwsze
godziny spêdzi³a niedaleko malucha, czujnie
œpi¹c i odpoczywaj¹c po porodzie. Czekamy
z niecierpliwoœci¹ na pierwsze karmienie.

Luty i marzec to okres rozrodu ba³tyckich fok szarych.
Ró¿ni¹ siê t¹ zimow¹ por¹ rodzenia od swoich krewniaków
¿yj¹cych w innych czêœciach œwiata. Jak wiadomo, prawa
natury maj¹ charakter uniwersalny, zatem obowi¹zuj¹ tak¿e
w stadzie fok ¿yj¹cych w basenach Stacji Morskiej Uniwersytetu
Gdañskiego w Helu.

Wg  panuj¹cej w fokarium Stacji Morskiej
UG zasady, w tym, czyli czwartym ju¿ roku
narodzin tutejszych fok, morskie imiona m³o-
dych bêd¹ siê zaczyna³y na literê "D". Pierwsza
otrzyma³a imiê "Depka1". W dniu narodzin
wa¿y³a 13 kg i mierzy³a 101 cm.

¯yczmy jej du¿o szczêœcia w ¿yciu!
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Pañstwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP)
ma ju¿ blisko 80 letni¹ historiê, choæ licz¹c od
daty jej narodzin - o kilka lat d³u¿sz¹. Powsta³a
bowiem - wkrótce po uzyskaniu przez Polskê
niepodleg³oœci - z przekszta³cenia 30 osobowej
Tymczasowej Pañstwowej Komisji Ochrony
Przyrody (TPKOP), powo³anej w 1919 roku
jako cia³o doradcze ministra w sprawach ochro-
ny przyrody na mocy zarz¹dzenia Ksawerego
Praussa, Ministra Wyznañ Religijnych i Oœwie-
cenia Publicznego. Inicjatorem powo³ania
TPKOP by³ prof. W³adys³aw Szafer.

Zadania PROP w projekcie aktualnie przy-
gotowywanej ustawy o ochronie przyrody za-
pisane s¹ doœæ lapidarnie: (1) ocena realizacji
ustawy, (2) opiniowanie strategii, planów
i programów dotycz¹cych ochrony przyrody,
(3) ocena realizacji krajowej strategii ochrony
i zrównowa¿onego u¿ytkowania ró¿norodno-
œci biologicznej, (4) opiniowanie projektów
aktów prawnych dotycz¹cych ochrony przy-
rody, (5) przedstawienie wniosków i opinii
w sprawach ochrony przyrody i (6) popula-
ryzowanie ochrony przyrody. Pod tymi zapi-
sami kryje siê jednak wielka i ogromnie wa¿na
dla ochrony przyrody praca. Trzeba tu zazna-
czyæ, ¿e w przeciwieñstwie do wielu innych
"rad" (z Rad¹ Polityki Pieniê¿nej na czele), Pañ-
stwowa Rada Ochrony Przyrody zawsze pra-
cowa³a spo³ecznie - jej cz³onkowie nie otrzy-
muj¹ ani z³otówki honorarium.

Z dniem 1 stycznia 2004 roku Minister Œro-
dowiska, Czes³aw Œleziak, powo³a³ 30 cz³on-
ków PROP na kolejn¹ kadencjê. Sk³ad Rady
bêdzie uzupe³niany o 10 cz³onków z chwil¹

wejœcia w ¿ycie nowej ustawy o ochronie przy-
rody, przy za³o¿eniu, ¿e projekt zyska akcepta-
cjê pos³ów i senatorów. Personalny sk³ad PROP
jest wynikiem aktualnych potrzeb i aktualnych
problemów zwi¹zanych z ochron¹ przyrody.

Sytuacja ochrony przyrody w Polsce,
podobnie jak ustrój naszego kraju, zmieni³a siê
w ostatnich latach zasadniczo. S³uszna z wielu

- trochê historii u progu nowej kadencji

Pañstwowa Rada Ochrony Przyrody

wzglêdów decentralizacja kierowania i zarz¹dza-
nia ró¿nymi dziedzinami ¿ycia gospodarczego
i spo³ecznego kraju niekoniecznie dobrze s³u¿y
ochronie przyrody. Kiedyœ wystarczy³o do
s³usznego projektu przedsiêwziêcia "pro -

ochroniarskiego" przekonaæ w³adze central-
ne, dzisiaj - rady gmin i rady powiatów, czêsto
tak¿e wojewodów, marsza³ków i sejmiki
wojewódzkie. St¹d te¿, dla przyk³adu, apele
PROP - organu opiniodawczo - doradczego
ministra do premiera lub prezydenta w spra-
wie objêcia granicami parku narodowego ca³ej
Puszczy Bia³owieskiej lub utworzenie no-
wego parku nie maj¹ najmniejszego sensu,
jeœli nie ma przyzwolenia lokalnych samorz¹-
dów. Co wiêcej, jak uczy doœwiadczenie,
pomijanie tych ostatnich w jakichkolwiek dzia-
³aniach dotycz¹cych terenu ich dzia³alnoœci
przynosi efekt odwrotny do zamierzone-
go. Z takich  i wielu innych elementów obecnej
rzeczywistoœci Rada musi sobie zdawaæ spra-
wê, zw³aszcza w obecnej, nie najlepszej sytu-
acji gospodarczej kraju. Nie oznacza to, ¿e trze-
ba rezygnowaæ z walki na rzecz ochrony przy-
rody, ale ¿e w obecnych czasach realia czy-
ni¹ tê walkê znacznie trudniejsz¹ ni¿ dawniej.

Skrót wyst¹pienia
Pani prof. dr hab. Ewy Symonides
v-ce Ministra Œrodowiska na
inauguracyjnym posiedzeniu PROP
w dn. 28.01.2004.

Opracowanie: Krzysztof Skóra

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.

UWAGA WÊDKARZE i RYBACY!
Realizatorzy  projektu

 RYBY  DLA  ZATOKI
poszukuj¹ ¿ywych okazów szczupaka i  p³oci z Zatoki Puckiej.

Tarlaki obu gatunków pos³u¿¹ do produkcji materia³u zarybieniowego
na potrzeby odtwarzania ich zasobów w Zatoce Puckiej.

Za z³owione w tym akwenie, dobrej kondycji, ¿ywe szczupaki i p³ocie,
p³acimy trzykrotn¹ cenê wartoœci handlowej (do odwo³ania)!

 Informacje prosimy kierowaæ do Stacji Morskiej UG w Helu
 pod nr telefonu:

67 50 836 lub 601 88 99 40.

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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Powiat Pucki w roku 2003
W paŸdzierniku 2002 roku w wyborach samorz¹dowych

wy³onieni zostali radni Powiatu Puckiego II kadencji. Za prioryte-

tow¹ sprawê uznali kontynuowanie zadañ rozpoczêtych w latach

1999-2002, przede wszystkim w obszarze dróg powiatowych, ochro-

ny zdrowia i bezpieczeñstwa obywateli oraz inwestycji oœwiatowych.

Bud¿et Powiatu Puckiego na koniec 2003 r. po stronie dochodów

zamkn¹³ siê kwot¹ ok. 35 mln 257 tys. z³., a po stronie wydatków wniós³

ok. 37 mln 966 tys. z³.

DROGOWNICTWO
Zrealizowana zosta³a modernizacja drogi

Gnie¿d¿ewo-£ebcz na pó³torakilometrowym
odcinku prowadz¹cym w kierunku Jastrzêbiej
Góry. Trasa ta ma istotne znaczenie dla po-
prawy sytuacji na drogach powiatu w sezonie
letnim. Inwestycja kosztowa³a 1mln 230 tys. z³,
z czego po³owê puckie starostwo otrzyma³o
z funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej
SAPARD.

Tu¿ po sezonie letnim rozpoczê³y siê remonty
na trasie nr 216 z Redy do Helu. Najpierw
zmodernizowano odcinek z Cha³up do KuŸnicy.
W paŸdzierniku drogowcy rozpoczêli remont
drogi 216 od "rekowskiej górki" do skrzy¿owa-
nia na wysokoœci Rekowa Górnego. Remont 850
metrowego odcinka drogi od "rekowskiej górki"
do wjazdu do radiostacji "Gdynia-Radio" po-
ch³on¹³ 2 mln 300 tys. z³. Inwestorem w tym
zadaniu by³ Zarz¹d Dróg Wojewódzkich.

5 listopada Starosta Pucki podpisa³ porozu-
mienie z Marsza³kiem Województwa Pomor-
skiego dotycz¹ce udzia³u stron porozumienia
w przygotowaniu i realizacji projektu inwesty-
cyjnego finansowanego ze œrodków Unii Euro-
pejskiej, dotycz¹cego przebudowy drogi woje-
wódzkiej nr 216 oraz dróg powiatowych nr
10112 i 10113 (Gnie¿d¿ewo - Jastrzêbia Góra),
poprzez modernizacjê czêœci drogi wojewódz-
kiej nr 216 na odcinku od Rekowa do "górnego"
skrzy¿owania w Gnie¿d¿ewie wraz z przebu-
dow¹ skrzy¿owania z drog¹ powiatow¹ nr 10113
(Gnie¿d¿ewo) oraz przebudow¹ drogi nr 10113
a tak¿e modernizacjê skrzy¿owania z drog¹ po-
wiatow¹ nr 10112 oraz ca³ej d³ugoœci drogi 10112
(do Jastrzêbiej Góry).

Uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka
drogi Gnie¿d¿ewo-£ebcz.

W ramach subwencji drogowej (przyznanej w
2003 r. po raz ostatni) przebudowano tak¿e
skrzy¿owanie w miejscowoœci Mosty w gmi-
nie Kosakowo oraz zmodernizowano nawierzch-
niê drogi z Pogórza do Suchego Dworu. Na oba
te zadania wydatkowano 375 tys. z³.

Porozumienie z Marsza³kiem Województwa
Pomorskiego podpisano 5 listopada 2003 roku.
Dotyczy ono m.in. przebudowy drogi wojewódz-
kiej nr 216 oraz dróg powiatowych nr
10112 i 10113.

30 grudnia uroczyœcie przekazano do u¿ytku
ponad 4 km œcie¿ki rowerowej z KuŸnicy
w kierunku Cha³up (do granicy gminy Jastar-
nia), która wybudowana zosta³a ze œrodków
Urzêdu Marsza³kowskiego, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gminy Jastar-
nia przy wsparciu Starostwa Powiatowego
w Pucku, które przekaza³o na ten cel 560
tys. z³ z Kontraktu Wojewódzkiego.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 216.

S£U¯BA ZDROWIA
W 2003 roku kontynuowana by³a restruktu-

ryzacja s³u¿by zdrowia. Radni powiatowi zde-
cydowali o zwolnieniu z d³ugu Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Szpi-
tala im. Franciszka ¯aczka w Pucku. Powiat
Pucki udzieli³ SP ZOZ kredytu w wysokoœci
350 tys. z³, zaci¹gniêtego w Banku Spó³dziel-
czym w Krokowej. Trudna sytuacja finansowa
szpitala powiatowego w Pucku uzasadni³a celo-
woœæ zwolnienia tej jednostki z d³ugu wobec
powiatu puckiego, wynikaj¹cego z tytu³u udzie-
lonego porêczenia.

Samorz¹dowcy Powiatu Puckiego zaplanowali
i zlecili wykonanie dokumentacji technicznej,
w ramach usprawnienia funkcjonowania Sa-
modzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdro-
wotnej Szpitala im. Franciszka ̄ aczka w Puc-
ku, na budowê ³¹cznika wraz z wind¹ pomiêdzy
star¹ a now¹ czêœci¹ szpitala, co znacznie u³atwi
komunikacjê pomiêdzy budynkami. Inwestycja,
której koszt wynosi 1 mln 300 tys. z³, zrealizo-
wana zostanie w latach 2004-2005.

Na prze³omie lutego i marca zosta³ przebudo-
wany blok operacyjny na oddziale chirurgii.
Zosta³y wyremontowane 2 sale operacyjne oraz
zosta³a zrobiona klimatyzacja. Ta inwestycja
poch³onê³a ponad 100 tys. z³, ale pozwoli³a na
poprawne funkcjonowanie oddzia³ów: chirur-
gicznego i ginekologicznego.

KONTRAKT WOJEWÓDZKI
Du¿¹ wagê Powiat Pucki przywi¹zywa³

w 2003 roku do inwestycji w porcie rybackim
w Helu - w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
tj. umowy z Marsza³kiem Województwa
Pomorskiego i Wojewod¹ Pomorskim. W ca³oœci
zrealizowano odbudowê Falochronu Zachodnie-
go o d³ugoœci 615 m wraz z Pirsem Rybackim
o d³ugoœci 100 m oraz Pirsem Wewnêtrznym
o d³ugoœci 135 m. Odbudowano tak¿e nabrze¿a:
wy³adunkowe i wyposa¿eniowe. Przeprowa-
dzono tak¿e prace czerpalne wzd³u¿ wszyst-
kich nabrze¿y i Falochronu Zachodniego.

Du¿¹ wagê Powiat Pucki przywi¹zywa³  w 2003

roku do inwestycji w porcie rybackim w Helu.
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W czerwcu 2003 roku rozpoczê³a siê te¿ odbu-
dowa Nabrze¿a Remontowego. W trakcie reali-
zacji s¹ równie¿ zadania zapisane jako infrastruk-
tura turystyczna. Na remonty pirsów i nabrze-
¿y helskiego portu wydatkowano w 2003 roku
6 mln 836 tys. z³. Inwestycja zostanie dokoñ-
czona za kwotê 1 500 tys. z³ w roku 2004.

BEZPIECZEÑSTWO
I OCHRONA ŒRODOWISKA
W celu polepszenia bezpieczeñstwa oraz

likwidacji zagro¿eñ ¿ycia i zdrowia mieszkañców
Ziemi Puckiej, 10 paŸdziernika przy Komen-
dzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Pucku uruchomione zosta³o Powiatowe
Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które jest
szóstym takim centrum w województwie po-
morskim.

Wychodz¹c naprzeciw dzia³aniom zmierzaj¹-
cym do ochrony œrodowiska, w powiecie puc-
kim samorz¹dowcy ustalili listê zadañ, na które
przeznaczone zostan¹ œrodki Powiatowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej. Bêd¹ to m.in.:

- modernizacja kot³owni na paliwa sta³e,
- termomodernizacja budynków bêd¹cych

w³asnoœci¹ powiatu puckiego,
- przedsiêwziêcia na rzecz zarybiania Zatoki

Puckiej oraz programu czystoœci wód Zatoki
Puckiej i Morza Ba³tyckiego,

- utylizacja odpadów medycznych,
- utworzenie systemu do alarmowania i

powiadamiania s³u¿b w zagro¿eniach ekolo-
gicznych, chemicznych i medycznych,

- opracowanie powiatowych planów w zakresie
Gospodarki Odpadami i Ochrony Œrodowiska.

Radni Powiatu Puckiego podjêli decyzjê
o nawi¹zaniu wspó³pracy i powierzeniu niektó-
rych zadañ publicznych Komunalnemu Zwi¹z-
kowi Gmin we W³adys³awowie. KZG przygo-
towuje "Program Ochrony Wód Zatoki Puckiej
i Morza Ba³tyckiego" obejmuj¹cy gminy Ziemi
Puckiej, program zarybieniowy Zatoki Puckiej
oraz podj¹³ siê koordynacji w przygotowy-
waniu "Programu Ochrony Œrodowiska wraz
z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Puckiego".

Starosta pucki podpisa³ list intencyjny
z Gdañsk¹ Kampani¹ Energetyczn¹ "ENERGA
S.A." dotycz¹cy wspó³pracy w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego. Samorz¹dowcy od
dawna wskazywali miejsca w Powiecie Puckim,
gdzie konieczna by³a wymiana sieci energetycz-
nej. Powsta³ wspólny projekt ENERGI i Sta-
rostwa Powiatowego w Pucku ("Szansa na roz-
wój"), który zak³ada gruntown¹ modernizacjê
sieci energetycznej ze œrodków UE w ci¹gu naj-
bli¿szych kilku lat.

PCPR jest szóstym takim centrum w województwie.

MIENIE POWIATOWE
Z inicjatywy samorz¹dowców Powiatu

Puckiego, we wrzeœniu 2003 roku, zosta³a
dokonana zamiana nieruchomoœci pomiêdzy
Powiatem Puckim a Województwem Pomorskim.
Przedmiotem zamiany by³a nieruchomoœæ po³o-
¿ona w Ostrowie, dzia³ka nr 130 o powierzchni
5500 m2, stanowi¹ca w³asnoœæ Powiatu Puckiego,
na nieruchomoœæ po³o¿on¹ w Pucku, dzia³ka nr
284/5 o powierzchni 2474 m2 oraz dzia³ka nr
283/8 o powierzchni 162 m2 (wraz z znajduj¹-
cymi siê na niej budynkami i budowlami) stano-
wi¹ce w³asnoœæ Województwa Pomorskiego.
Pozyskane w ten sposób nieruchomoœci zosta-
³y wydzier¿awione na now¹ siedzibê Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku.
Powiat Pucki zby³ w drodze sprzeda¿y lokale
mieszkalne i nieruchomoœci za ³¹czn¹ kwotê
574.457 z³.

OŒWIATA
D¹¿¹c do poszerzenia bazy oœwiatowej

dla absolwentów szkó³ gimnazjalnych Rada
Powiatu podjê³a decyzjê o zmianie sieci szkó³
i utworzeniu techników oraz w³¹czeniu ich do
Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Pucku,
a tak¿e Zespo³ów Szkó³ Ponadgimnazjalnych
w K³aninie i Rzucewie.

W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Pucku
oddano do u¿ytku nowe urz¹dzenia grzewcze.
Przed remontem budynki Zespo³u Szkó³ by³y
ogrzewane przez kot³owniê wêglow¹ o mocy
1,4 MW. Obecna kot³ownia, z 4 piecami mia³o-
wymi, posiada moc 0,84 MW. Wartoœæ inwe-
stycji zosta³a oszacowana na ponad 250 tys. z³,
z których 120 tys. z³ powiat uzyska³ w formie
po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Pozosta³e
œrodki, 130 tys. z³, pochodz¹ z funduszów w³a-
snych.

Kot³ownia w ZSZ w Pucku posiada moc 0,84 MW.

Podobna inwestycja zosta³a przeprowadzo-
na w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Rzu-
cewie. Wymienione zosta³y 2 piece mia³owe,
wymiennik ciep³a oraz armatura kot³owni. War-
toœæ inwestycji to 80 tys. z³, z czego 50 tys. z³
to œrodki z Powiatowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska, a 30 tys. z³ to fundusze w³asne
szko³y. Poza tym Zespó³ Szkó³ Ponadgimna-
zjalnych zakupi³ samochód (fiat Punto) do na-
uki jazdy dla uczniów oraz 10 zestawów kom-
puterowych.

W zwi¹zku ze zwiêkszeniem w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych w K³aninie subwencji
oœwiatowej o 115 tys. z³, dokonano remontu sal
lekcyjnych oraz œwietlicy, a tak¿e utworzono
bibliotekê multimedialn¹. Ponadto zakupiono
nowe sto³y i rega³y do czytelni.

Przeprowadzona zosta³a tak¿e inwestycja
w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowaw-
czym w Pucku, polegaj¹ca na wymianie okien.
Koszt tej inwestycji wynosi³ 70 tys. z³.

Remont przeprowadzono te¿ w Centrum
Kszta³cenia Ustawicznego w Pucku. Dokonano
termomodernizacji lewego skrzyd³a budynku:
wymienione zosta³y okna, odnowione œciany
i dach. Na te prace wydano blisko 200 tys. z³,
z czego 25 tys. z³ pozyskano z Powiatowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska, a reszta to œrod-
ki w³asne PCKU.

POMOC SPO£ECZNA
Starosta Powiatu Puckiego powo³a³ Powiato-

w¹ Spo³eczn¹ Radê ds. Osób Niepe³nospraw-
nych w Pucku. Pracami Powiatowej Rady kie-
ruje jej przewodnicz¹cy, którym zosta³a pani
Ewa Kownacka - cz³onek Zarz¹du Powiatu
Puckiego. Na realizacjê zadañ Powiatowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
w Powiecie Puckim zosta³o przekazane ponad
904 tys. z³.

Dzieci w Domu Rodzinnym w Smolnie.

Istotnym elementem w polityce Rady Powia-
tu w roku 2003 by³o utworzenie jednostki orga-
nizacyjnej Powiatu Puckiego pn. Placówka In-
terwencyjna w K³aninie. Zaczê³a ona funkcjo-
nowaæ 1 grudnia i jest przeznaczona dla m³o-
dzie¿y w wieku 10-18 lat, pozbawionej czêœcio-
wo lub ca³kowicie opieki rodziców i znajduj¹cej
siê w sytuacji kryzysowej. Placówka Interwen-
cyjna zabezpiecza opiekê i wychowanie dziec-
ku do czasu wyjaœnienia jego sytuacji ¿yciowej
przez s¹d i powrotu do rodziny lub umieszcze-
nia w rodzinie zastêpczej b¹dŸ specjalistycznej
placówce.

 Zakres dzia³ania Powiatowej Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej zosta³ poszerzony
o tzw. wczesne wspomaganie.

Radny i Cz³onek Zarz¹du Powiatu Puckiego
Tadeusz Mu¿a

Wartoœæ inwestycji zosta³a oszacowana na
ponad 250 tys. z³

cd. w kolejnym numerze HB
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UWAGA - NARKOTYKI
Konsultanci ds. psychoprofilaktyki oraz szef

sekcji spo³eczno- wychowawczej 9 Flotylli
Obrony Wybrze¿a w Helu zorganizowali na
pocz¹tku lutego br. Konferencjê panelow¹ nt.
"Substancje psychoaktywne- zagro¿enia, mo¿-
liwoœci i plany dzia³ania". Celem konferencji,
w której uczestniczyli dowódcy jednostek woj-
skowych, szefowie sztabów, dowódcy podod-
dzia³ów i okrêtów oraz oficerowie spo³eczno-
wychowawczy, by³o omówienie zagro¿eñ sub-
stancjami psychoaktywnymi oraz przedstawie-
nie mo¿liwoœci profilaktyki, przeciwdzia³ania
i wykrywania posiadania oraz za¿ywania œrod-
ków psychoaktywnych, z punktu widzenia
okreœlonych stanowisk i instytucji zajmuj¹cych
siê problemem narkomanii. Dlatego do uczest-
nictwa w konferencji zaproszono równie¿ przed-
stawicieli: Policji Powiatowej z Pucka, Wojsko-
wego Prokuratora z Gdyni, ¯andarmerii Woj-
skowej z Helu i Gdyni, Stra¿y Granicznej
z W³adys³awowa, Stra¿y Miejskiej z Helu.

Czêœæ teoretyczn¹ konferencji rozpocz¹³ wy-
k³ad konsultanta ds. psychoprofilaktyki KPW
Hel - Pani mgr Alicji DROGOSZ nt. psycho-
spo³ecznych skutków u¿ywania narkotyków oraz
psychologicznych mechanizmów uzale¿nienia
od œrodków odurzaj¹cych. Nastêpnie przedsta-
wiciel ¯W w Helu przedstawi³ informacjê nt.
zagro¿enia narkomani¹ ¿o³nierzy w œwietle dzia-
³añ ̄ andarmerii Wojskowej oraz wykrytych przy-

padków za¿ywania i posiadania narkotyków.
Pani mgr Aleksandra WITORT, konsultant ds.
psychoprofilaktyki 9 FOW przedstawi³a zagro-
¿enia u¿ywaniem narkotyków wœród ¿o³nierzy
Flotylli w ujêciu statystyk uzyskanych w ra-
mach dzia³alnoœci s³u¿bowej. Zagro¿enie narko-
mani¹ w powiecie puckim w œwietle dzia³añ
Policji, w tym dane statystyczne przedstawi³
przedstawiciel Komendanta Powiatowego
Policji z Pucka. O powik³aniach zdrowotnych
wynikaj¹cych z u¿ywania narkotyków oraz
o medycznych przypadkach wystêpuj¹cych
w Garnizonie mówi³ kierownik Ambulatorium
z Izb¹ Chorych KPW Hel.

Z epidemiologi¹ zagro¿enia narkomani¹ na te-
renie miasta zapozna³ uczestników konferencji
pe³nomocnik Burmistrza Helu Pan mgr Janusz
STANEK. O zagro¿eniach z punktu widzenia
dzia³añ operacyjnych i statystyk mówi³ rów-
nie¿ przedstawiciel Stra¿y Granicznej z W³ady-
s³awowa. Czêœæ teoretyczn¹ konferencji zakoñ-
czy³a informacja pani mgr Ewy PYZAK, konsul-
tanta ds. psychoprofilaktyki z Oœrodka Szkole-
nia Nurków i P³etwonurków WP z Gdyni nt.
zagro¿eñ i skutków u¿ywania narkotyków wœród
nurków i p³etwonurków.

Czêœæ praktyczn¹, poœwiêcon¹ okreœleniu
mo¿liwoœci przeciwdzia³ania u¿ywania lub/i
posiadania narkotyków oraz mo¿liwoœci wykry-
wania, rozpoczê³a pani A. Drogosz, która przed-
stawi³a rolê i zadania psychologa wojskowego
w przeciwdzia³aniu u¿ywania œrodków odurza-
j¹cych przez ¿o³nierzy w trakcie s³u¿by wojsko-
wej.  Zasady postêpowania karnego w stosunku
do osób posiadaj¹cych substancje psychoaktyw-
ne lub bêd¹ce pod ich wp³ywem przedstawi³
kpt. Rafa³ DEPCZYÑSKI- prokurator wojsko-
wy. Przedstawiciele Stra¿y Granicznej zademon-
strowali praktyczne wykorzystanie psa do po-
szukiwania narkotyków. Przedstawiciele Od-
dzia³u ¯W w Gdyni zaprezentowali natomiast
praktyczne mo¿liwoœci "laboratorium na kó³-
kach" tj. specjalnie wyposa¿onego ambulansu
kryminalistycznego. Min. przeprowadzono ba-
danie moczu pod k¹tem u¿ywania narkotyków.
Szef sekcji spo³eczno- wychowawczej 9 FOW

O substancjach niewiadomego pochodzenia,
na które nale¿y zwróciæ uwagê informuje przed-
stawiciel KPP w Pucku

Zagro¿enia narkomani¹ wœród ¿o³nierzy
przedstawia przedstawiciel Placówki ¯W
w Helu.

- kmdr ppor. Stefan SZYMAÑSKI - podsu-
mowuj¹c czêœæ praktyczn¹ konferencji przed-
stawi³ zadania, jakie stoj¹ przed wszystkimi oso-
bami funkcyjnymi na poszczególnych szcze-
blach dowodzenia, w procesie przeciwdzia³ania
narkomanii w œrodowisku wojskowym.

Jednym z wa¿nych osi¹gniêæ konferencji jest
bli¿sze poznanie mo¿liwoœci jakimi dysponuj¹
instytucje zajmuj¹ce siê zwalczaniem zjawiska
narkomanii na naszym terenie. Deklaracje wspó³-
pracy od wszystkich uczestników konferencji
pozwalaj¹ mieæ nadziejê na skuteczniejsze prze-
ciwdzia³anie i efektywniejsz¹ profilaktykê
w œrodowisku ¿o³nierskim. Wyst¹pienia pod-
czas dyskusji potwierdzi³y niski stopieñ przy-
gotowania czêœci kadry dowódczej do zwalcza-
nia tego typu zagro¿enia dla dyscypliny woj-
skowej oraz nisk¹ œwiadomoœæ prawn¹ zagro-
¿onych tym zjawiskiem marynarzy. Dlatego
dowódca 11 dywizjonu Œcigaczy kmdr ppor.
Janusz NOWARA postawi³ wniosek o w³¹cze-
nie problematyki rozpoznawania i przeciwdzia-
³ania zagro¿eniom narkotykowym do tematyki
kursów pedagogicznych dla dowódców pod-
oddzia³ów, okrêtów i dru¿yn realizowanych
cyklicznie na szczeblu Flotylli.

Rzecznik Prasowy Dowódcy 9 FOW
kmdr ppor. Stefan SZYMAÑSKI

Prezentacja mo¿liwoœci ambulansu kryminalistycznego przez
przedstawiciela Oddzia³u ¯W w Gdyni.

Pies Stra¿y Granicznej w akcji- poszukiwanie narkotyków ukrytych
w samochodzie.
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`Przed rozpoczêciem ka¿dego spotkania kapitan dru¿yny Hel. Józef
Salski  i kierownik dru¿yny Edward Popek wrêczali kapitanom dru¿yn
i sêdziom foldery i kalendarze reklamuj¹ce nasze miasto Hel, co spotka³o
siê z ogólnym aplauzem uczestników i publicznoœci turnieju.

Na widowni zagrzewa³y do walki naszych pi³karzy p. Marzena Gawe³
i Gertruda Jankowska wymachuj¹c ¿ó³to- niebiesk¹ flag¹ z herbem Helu.
Gor¹co wspiera³ panie p. Jan Pszeniczny, który nie tylko œwietnie i bez-
piecznie prowadzi³ samochód, ale ¿ywio³owo dopingowa³ pi³karzy.

Edward Popek

Tabela po I rundzie:
1. Dragonfly       13     36    91:19
2. Hydra               13      33   105:27
3. Albatros         13     30    79:22
4. Naukowiec     13      28    67:58
5. MT Sola          13      25    70:41
6. SF Ewa            13      23    68:38
7. Helmix            13      18    45:62
8. NoName         13     18    54:62
9. Pocztowiec     13     14    37:53
10. Beniaminek    13     13    38:77
11. Apacz             13     13    56:55
12. Kameleon      13     12    44:87
13. Wicher            13      3     23:97
14. Bia³oczarni      13      0     27:102

II Edycja Halowej Ligi Pi³ki

No¿nej - HEL 2003/2004

Wyniki XIV rundy spotkañ:
MT Sola - Bia³oczarni 7:6 (Lewandowski P. 4,  Urban 3 - Strojny 4,

Cimek, Zab³ocki)
Helmix - No Name  6:1(Andrearczyk 3, Szczepaniak 2, Radziszewski

- Pilipajæ)
Kameleon - Pocztowiec 5:2 (Lewandowski M. 4, Nowak T. - Grygowski,

Witschembach)
Dragonfly -Kameleon 10:0 (Srokosz 5, Waszak 2, Szymañski 2,

Froniewski)
Hydra - Apacz 10:4 (Soko³owski 4, Zagórski 4,Wolski 2 - Piasecki 2,

Œwigoñ, G³adysz)
Hydra - SF Ewa  4:3 (Szela 2, Zagórski, Kubacki - Bielicki, Sêkowski,

Geraszek)
Albatros - Dragonfly 2:0 (Mucha 2)
Hydra -  Bia³oczarni 19:0 (Zagórski 5, Szela 5, Kubacki 3, Soko³owski 3,

Iwañski 3)

Przy równej iloœci punktów, o kolejnoœci w tabeli decyduje wynik bez-
poœredniego spotkania. W rundzie rewan¿owej tabela podzielona zostanie
na 2 grupy po 7 zespo³ów. Zdobyte punkty i bramki zostan¹ zachowane.

stan na dzieñ 21.02.04 r.

Klasyfikacja strzelców:
1. Przemys³aw Wysocki               45
2. Bartosz Srokosz                          38
3. £ukasz Mucha                              37
4. Sêkowski                                 30
5. Zagórski                                     28
6. Lewandowski M.               25
    Lewandowski P.                 25
8. Piasecki                                     22
9. Szymañski                             21

Junior M³odszy
1. Ventus                17   38   48:20
2. Pitbull                18   29   32:22
3. Pioruny               17    8      9:47
.
Klasyfikacja strzelców:
1. Wielowiejski       20
2. Nowak                12
3. Witkowski            9
4. Mieczkowski        8
     Lenc                     8
6.  Banaszek             3
    Górski                  3
    Dubacki                3
   Gromowy              3
10. Paw³owski          2
     Ostaszewski        2
      Jêdrzejczyk        2
14 . Sara Trynkoœ     1

Junior Starszy
1. Grom                 13   24   43:17
2. Snajperzy            13   21   38:25
3. Orkan                   13   21   42:31
4. Helskie Byki        13     4    9:78

Juniorzy Starsi i M³odsi

  stan na dzieñ 21.02.04

Klasyfikacja strzelców:
1. Bobrowski        11
2. WoŸnicki           10
3.  Drews                9
4. Witschenbach     8
    Ziemak               8
    Denisiuk             8
8. Œniegocki            7

Liga dziewcz¹t
1. Amazonki       7    15    10:2
2. Agentki           7     5      2:10

Strzelcy bramek:
1. Ania Englisch          4
2. Klaudia Gbyl          3
3. Kasia Pisula            1
    Ania Œwi¹tecka       1
    Kamila Talaszka      1
    Ania Selin                1
   Ania Milkowska      1.

Tabele  po IV rundzie  spotkañ:

CALSBERG  2004
Dnia 08.02.04 odby³ siê w hali WKS - Zawisza w Bydgoszczy Kwa-

lifikacyjny III Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej Oldbojów im.
Andrzeja  Broñczyka CALSBERG 2004.

W turnieju uczestniczy³o 16 zespo³ów, w tym reprezentacje Helu i
Jastarni. W serii przedpo³udniowej wyst¹pi³a dru¿yna Jastarni odnosz¹c
jedno zwyciêstwo nad zespo³em "Orl¹t" 2:1 oraz doznaj¹c dwóch pora-
¿ek z dru¿ynami z Bydgoszczy "Telekabel" 0:2 i "Konsensus" 1:4 Osta-
tecznie Jastarnia zajê³a III - miejsce w grupie eliminacyjnej z dorobkiem 3
pkt. Reprezentacja Helu w pierwszym meczu zremisowa³a z bardzo siln¹
reprezentacj¹ W¹growca 2:2- prowadz¹c do przerwy 2:0. Nastêpnie pi³-
karze Helu ulegli faworytowi turnieju "Horabik"- Bydgoszcz 0:3. Na za-
koñczenie eliminacji Hel pokona³ 1:0. Bramki dla Helan zdobyli: Pawe³
Waszak 2 i Krzysztof Kêpinski 1. Ostatecznie Hel zaj¹³ III miejsce
w grupie  odpadaj¹c z fina³owej fazy turnieju gorszym stosunkiem
bramek.

Dru¿yna Helu wyst¹pi³a
w sk³adzie "Hel II":

1. Józef Salski - kapitan
2. Stefan Szymañski
3. Krzysztof Kazimierczak
4. Marek Rojewski
5. Krzysztof Kêpinski
6.  Pawe³ Waszak
7.  Rafa³ Gawe³
8.  Jacek Nowak
9. Krzysztof Kurdek
10. Dariusz Kuraœ

Dru¿yna Jastarni wyst¹pi³a
w sk³adzie: "Hel I":

1. Marek Budzisz - kapitan
2. Bart³omiej Konkel
3. Kazimierz Boszke
4. Marcel Konkel
5. Marek D³ugi
6. Ryszard Motylewski
7. Tadeusz Szomborg
8. Micha³ Zwyœlony

W Miejskiej Hali Sportowo  Widowiskowej w Helu odby³ siê Otwarty
Turniej Tenisa Ziemnego Juniorów m³odszych.W rozgrywkach uczestni-
czy³o 14 zawodników i zawodniczek W pojedynkach wykazali siê oni
sniezwyk³¹ walecznoœci¹ i determinacj¹.

I miejsce zaj¹³ Mateusz Duda, II S³awomir Denisiuk, III Jacek Heliñski
i Ewelina Borucka.

Nastêpny tego typu turniej dla juniorów m³odszych  odbêdzie siê 17-19
grudnia, bêd¹ to Mistrzostwa Helu w tej kategorii.

11. Wies³aw Wójcik - trener
12. Edward Popek - kier. dru¿.

Tenis ziemny
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12.02.2004, w Rzucewie, odby³y siê I Powiatowe Mistrzostwa
Nauczycieli w Tenisie Sto³owym o Puchar Vice- Starosty Puckiego.
Helska dru¿yna stanê³a na wysokoœci zadania, udowadniaj¹c wielk¹ spraw-
noœæ fizyczn¹, wolê walki i ducha zwyciêstwa. Sk³ad: Krzysztof Bugaj-
ski, Ma³gorzata Formella, Marian Ha³as, Violetta Nowak zaj¹³ zespo³owo
I miejsce, zdobywaj¹c wspania³y puchar. W klasyfikacji indywidualnej
pierwsze miejsce w kategorii mê¿czyzn zaj¹³ Marian Ha³as, trzecie-
Krzysztof Bugajski. W kategorii kobiet Ma³gorzata Formella zajê³a II
miejsce. Nauczyciele helskiej szko³y dbaj¹ nie tylko o przekazywanie
wiedzy swoim uczniom- promuj¹c zdrowy tryb ¿ycia sami daj¹ przyk³ad
i "podnosz¹ poprzeczkê", sk³aniaj¹c do naœladowania. Sukcesy sportowe
nauczycieli i uczniów to jeden ze standardów dzia³ania ZSO.

( red.)

Puchar Vice-

Starosty w Helu

Tenis sto³owy

7 lutego, w Gdañsku, odby³y siê eliminacje do Mistrzostw Polski
Seniorów w Kick- Boxingu w formule semi-contact.

Semi-contact to walka sportowa, przerywana po ka¿dym trafieniu.
Za ka¿de trafienie zawodnik otrzymuje punkty.

Klub Kick Boxingu "MAXIMUS" - sekcjê Hel, reprezentowa³o 2 za-
wodników.

Pierwsze miejsce w kategorii do 63 kg zaj¹³ Jakub Dojerski pokonuj¹c
w finale Szymona Chmurzyñskiego z "Duetu" Gdañsk. Trzecie miejsce
zaj¹³ Norbert Stopiñski, który stoczy³ walki z Bartoszem Janiszewskim
z "Duetu" Gdañsk i Rafa³em Karczem z Wejherowa

By³ to udany debiut tych zawodników w kategorii seniorów.

Norbert Stopiñski, Jakub Dojerski i trener - Piotr Kohnke.

KICK - BOXING

Mecz towarzyski Jastarnia - Hel
 Dnia 1.02 i 8.02.04 r. w Jastarni i Helu rozegrano mecze tenisa sto³owe-

go w kategorii seniorów pomiêdzy gminami  Jastarnia -Hel
Mecze  przebiega³ w mi³ej i przyjacielskiej  atmosferze przy udziale

wielu kibiców- sympatyków tenisa sto³owego. Mecz w Jastarni zakoñ-
czy³ siê wynikiem 23:14 dla gospodarzy.

Natomiast w Helu wygra³a dru¿yna helan 25:1.
Punkty dwumeczu  zdobyli:

W trakcie tych  spotkañ organizatorzy obu stron doszli do wspólnego
wniosku o utworzenia "ligi towarzyskiej tenisa sto³owego Hel - Jastarnia".

 Edward  Popek

Hel:
1. Adam Herman           - 11 pkt
2. Grzegorz Dusza        - 10 pkt
3. Benedykt Formella      - 6 pkt
4. Jacek Zagórski              - 5 pkt
5. Stanis³aw Zab³ocki      - 3 pkt
6. Artur Juziuk                - 3 pkt
7. Adam Brzeziñski         - 3 pkt
8. Edward Popek            - 1 pkt

Jastarnia:
1. Jacek Stachowicz   - 7 pkt
2. Zygmunt Wysocki -  7 pkt
3. Piotr Fiatkowski    -  6 pkt
4. Henryk Kohnke     - 4  pkt
5. Dariusz Popek       - 4 pkt
6. Leszek Bieszk         - 4pkt
7. Rafa³ Nadolski        -  2pkt
8. Leszek Herman      - 1 pkt
    Antoni Pa³ka           - 0 pkt

Klub  Kick-Boxingu "MAXIMUS"
zaprasza na zajêcia:

wt. i cz. w g. 1700-1800 grupa do lat 13 - zajêcia rekreacyjne
                 1800-1930 grupa od lat 14

W CZASIE  FERII  WSTÊP  WOLNY
SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

Og³oszenia:

Zamieniê kawalerkê w³asnoœciow¹ (23 m2)
na mieszkanie 2 pokojowe za dop³at¹
lub sp³atê zad³u¿enia. - tel. 0607 692 361
Kupiê  mieszkanie 2 pokojowe w Helu
- tel. 0607 692 361

Kupiê
ma³y pensjonat lub dom w Helu

tel. 601 330 118
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13 stycznia 2004 roku, w pechowy pi¹tek,
odby³ siê w naszej szkole apel z okazji Walenty-
nek.

Licealiœci i gimnazjaliœci wykazali siê wielkim
zapa³em oraz zaanga¿owaniem. Przygotowane
przez nas przedstawienie bardzo podoba³o siê
widowni, a nauczyciele wzruszyli siê do ³ez.

Na pocz¹tek Ksenia i Adam wyrecytowali
rozmowê liryczn¹ o mi³oœci do kobiety.

Nastêpnie Karolina i Grzegorz przedstawili
w jêzyku niemieckim w³asn¹ interpretacjê dra-
matu szekspirowskiego "Romeo i Julia". Losy
tej pary zakoñczy³y siê tragicznie: Romeo zgi-
n¹³ okrutnie zabity wa³kiem do ciasta. Jakie to
wzruszaj¹ce...

Po gromkich brawach przeszliœmy do zapre-
zentowania ewolucji mê¿czyzny od niemowla-
ka, przez przedszkolaka, ucznia, buntownika,
zakochanego m³odzieñca do typowego mê¿a.
Oryginalne stroje i wspania³a gra urzek³y wi-
downiê. Swoim wspania³ym g³osem imprezê
uœwietni³a Agnieszka Ha³as, której akompa-
niowali Kazik Kustusz, Tomasz Bisiekierski,
a aran¿acjê programu poprowadzi³ p. Jacek
Pawlak, któremu bardzo serdecznie dziêkujemy.

Na koniec boski Kuba wcieli³ siê w rolê "ka-
walera do wziêcia" ³ami¹c serca chêtnych
dziewcz¹t ,  lecz  swoj¹  mi ³oœæ  wyzna³
p. Leonardzie Ciepluch. Ku zaskoczeniu jego
samego i wszystkich obecnych, p. dyrektor
ze ³zami w oczach przyjê³a jego oddanie.

W przedstawieniu udzia³ wziêli: Gosia
Brzozowska, Grzegorz Ciê¿kowski, Sylwia
G¹siorowska, Monika Godlewska, Agnieszka
Grabowska, Cezary Kohnke, Adam Kowalik,
Ma³gorzata Kozak, Kuba Lisakowski, Ksenia
Loose, Aga Patora, Dorota Rogalewska,
Karolina Ziêtara.

Bardzo dziêkujemy p. Gabrieli W³odarskiej
za czuwanie nad organizacj¹ apelu i s³odki
podarunek.

RSU Liceum

WALENTYNKOWY  SZA£
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