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21 gromicznika 2004 roku, w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym
w Wie¿ycy odby³o siê zebranie Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko
-Pomorskiego. Tematem zgromadzenia by³o przyjêcie sprawozdañ
z pracy Rady Naczelnej, Zarz¹du G³ównego i zespo³ów tematycznych.

Rada Naczelna
W ubieg³ym roku na posiedzeniach RN wiod¹c¹ tematyk¹ by³y:
- Kultura regionalna w kontekœcie integracji z Uni¹ Europejsk¹
- Gospodarka Pomorza - stan i perspektywy rozwoju
- Ocena funkcjonowania jednostek zwi¹zanych z ZKP.
RN podjê³a 8 uchwa³ w sprawach: przyznania prawa do sztandaru,

powo³ania nowych oddzia³ów ZKP, realizacji ustawy o portach i przy-
staniach rybackich, wydawania cotygodniowej strony G³osu Kaszëb
w "G³osie Pomorza", referendum unijnego, problemów gospodarczych
Kaszub i Pomorza.

W okresie sprawozdawczym w RN dzia³a³y cztery zespo³y problemowe:
- d/s Edukacji - przewodnicz¹ca Renata Mistarz
- d/s Kultury - Regina Szczepañska
- d/s Mediów - Artur Jab³oñski
- d/s Gospodarczych i Integracji Europejskiej - Kazimierz Kleina.
Uchwa³¹ RN z 17 môja i 13 gódnika, powo³ane zosta³y oddzia³y

w Nowej Karczmie i Sopocie. Prawo nadania sztandaru otrzyma³ oddzia³
w Brusach. W ci¹gu minionego roku, z inicjatywy cz³onków ZKP odby³o
siê szereg imprez, konferencji, spotkañ i konkursów. Do wa¿niejszych
przedsiêwziêæ mo¿na zaliczyæ: pielgrzymki kaszubskie - uroczystoœci
z okazji odpustu w Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie, piel-
grzymkê ³odziow¹ kaszubskich rybaków do Pucka, wrêczenie Medali
Stolema, II Konkurs Ortograficzny Jêzyka Kaszubskiego, V Zjazd
Kaszubów w S³upsku, egzamin kwalifikacyjny dla nauczycieli jêzyka
kaszubskiego, Festiwal Pomuchla w £ebie. Wydano równie¿ 12 numerów
regionalnego miesiêcznika "Pomerania".

Zarz¹d G³ówny
W okresie sprawozdawczym odby³o siê 10 zebrañ. ZG przygotowa³

i wypracowa³ propozycje dzia³añ, uchwa³, rozwi¹zañ organizacyjnych,
zebrañ plenarnych itp. By³ te¿ koordynatorem wielu przedsiêwziêæ, które
zapisane zosta³y w przygotowanym i przyjêtym przez RN programie.
Cz³onkowie Zarz¹du uczestniczyli równie¿ w wielu zebraniach, semina-
riach i konferencjach przygotowanych przez MSWiA, Sejmow¹ Komisjê
d/s Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych, dotycz¹cych statusu prawne-
go Kaszubów. Przyjêto uchwa³ê w sprawie sytuacji Muzeum Piœmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie. Ponadto przyjêto
uchwa³ê umo¿liwiaj¹c¹ Oddzia³owi ZKP w Rumii wykupienie budynku
szko³y na G³odnicy.

Z dzia³alnoœci Zarz¹du G³ównego i Rady Naczelnej ZKP

Na posiedzeniu w kzëkwiatu wypracowano stanowisko w sprawie
referendum unijnego oraz omawiano stan przygotowañ Kaszubów do Zjaz-
du w S³upsku. Zarz¹d na posiedzeniu w vujanie powo³a³ zespó³ orzekaj¹-
cy o znajomoœci jêzyka kaszubskiego. Pierwszy egzamin kwalifikacyjny
odby³ siê 3 gôdnika i 8 osób uzyska³o zaœwiadczenia o uzyskaniu kwalifi-
kacji do nauczania jêzyka kaszubskiego. Powo³ano przedstawiciela ZG
ZKP do Rady Po¿ytku Publicznego, którym zosta³ Kazimierz Kleina
oraz reprezentantów do Rady Programowej I Kongresu Pomorskich Orga-
nizacji Pozarz¹dowych - Teresê Hopke i Stefana Richerta. Dyskutowano
nad zmianami organizacyjnymi w redakcji "Pomerania". Na posiedzeniu
w vujanie omawiano kwestie zwi¹zane z prawno-organizacyjnym
przekszta³ceniem KUL-u w fundacjê. Tematem zebrania by³a kwestia
tzw. kaszubskiej idei narodowej. Na ostatnim w roku posiedzeniu zarz¹d
wyrazi³ zgodê na przekszta³cenie klubu Kaszubów w Sopocie w oddzia³
ZKP. W ubieg³ym roku przyjêto 315 nowych cz³onków ZKP.

Opisane zadania i przedsiêwziêcia ZG i RN s¹ jedynie namiastk¹
faktycznych wydarzeñ kulturalnych, ujêtych w ogólnozrzeszeniowym
planie pracy. W porz¹dku zebrania na tegorocznym spotkaniu w KUL
omawiano równie¿ sprawy bie¿¹ce, powo³uj¹c dwa nowe oddzia³y ZKP
w £ebczu i Baninie. Prawo nadania sztandaru otrzyma³ oddzia³ Karsin
- Wiele. Na wniosek przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, projekt spra-
wozdania finansowego za rok 2003 oraz plan finansowy na 2004 rok
zosta³ prze³o¿ony na 3 kzëkwiata. Na zakoñczenie zebrania przewodni-
cz¹cy Prezydium w imieniu gospodarza KUL-u zaprosi³ wszystkich na
ciep³y posi³ek, tzw. pôlnie.

Po posiedzeniu Rady Naczelnej zwiedzano Centrum Edukacji i Promocji
Regionu w Szymbarku, którego gospodarzem jest pan Czapiewski. Miê-
dzy innymi obejrzeliœmy drewniany, licz¹cy sobie oko³o 240 lat dom,
najd³u¿sz¹ na œwiecie: 36,5 metrow¹ deskê i najd³u¿szy stó³, przy którym
mo¿e biesiadowaæ ponad 250 osób. Przy akompaniamencie kaszubskiej
kapeli prezes Synak wraz z p. Czapiewskim odœpiewali "Kaszëbszcze nótë".

Na koniec by³y: kuchë, kawa, bri¿d¿ono kwasnô kapusta, grzené piwo
i worzte z ogniszcze.

Dariusz Pieper
"Bëlny szport - wiele wôrt - Kaszëbsczé wice"

Zebrô³ i oprôcowô³ Eugeniusz Prëczkowsczi

- Janku, czë w ny gazéce je co nowégó?
- Jo, nowô data.

Przypominamy cz³onkom Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego,
¿e sk³adki cz³onkowskie przyjmuje skarbnik Wanda Smereka
zam. Hel ul. ̄ eromskiego 14.
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Jak ju¿ wspominaliœmy, frekwencja osób
przybywaj¹cych na d³u¿szy wypoczy-
nek do k¹pieliska w Helu w pocz¹tko-

wym okresie jego istnienia nie by³a zbyt impo-
nuj¹ca i waha³a siê pomiêdzy liczb¹ 200 a 380
w sezonie. Znacznie wyraŸniej w ¿yciu osady
zaznaczyli siê goœcie - g³ównie z Gdañska, któ-
rzy wznieœli tu swoje wille letniskowe i przy-
bywali do Helu we wszystkich wolnych chwi-
lach niemal przez ca³y rok. Towarzystwo
"Wis³a", które utworzy³o spó³kê akcyjn¹ o tej
samej nazwie dla prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej k¹pieliska w Helu, rozparcelowa-
³o czêœæ swoich gruntów na dzia³ki, które sprze-
dawano wszystkim zainteresowanym budow¹
domków wypoczynkowych, jak podkreœlano,
za umiarkowan¹ cenê. Z tego zapewne powodu
grunty te cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem i ju¿ na po-
cz¹tku XX wieku nowe wille po-
³¹czy³y, wzd³u¿ zatokowego
brzegu morza k¹pielisko z za-
budowaniami wsi. Dwie pierw-
sze i naj³adniejsze wille letnisko-
we wzniesione w pobli¿u cypla
nale¿a³y do rodzin cz³onków
zarz¹du i powa¿nych udzia³ow-
ców spó³ki "Wis³a". Wzniesiono
je w stylu okreœlanym jako "sta-
rohelski", gdy¿ w zewnêtrznej
formie i detalach nawi¹zywa³y
do domów tutejszych rybaków.
Jedynie oszklone werandy i buj-
ne ogrody kwiatowe œwiadczy-
³y o ich odmiennym charakterze.
Szkoda tylko, ¿e inni inwesto-
rzy nie podjêli siê podobnego
naœladownictwa. Willa przedstawiona na za-
mieszczonym w artykule zdjêciu nale¿a³a do
rodziny Klawitter-Rodenaker, m.in. w³aœcicieli
znanej gdañskiej stoczni i maj¹tku w Celbowie
ko³o Pucka. Widoczna po stronie lewej foto-
grafii dziewczyna to Carmen Rita Rodenaker,
w przysz³oœci matka wybitnego niemieckiego
naukowca Wolfganga Elisabeth Krumbeina,
doktora honoris causa m.in. Uniwersytetu
Gdañskiego. Gdy w roku 2002 otrzyma³ on ten
tytu³, odwiedzi³ Hel, gdzie jednak nie móg³ ju¿
odnaleŸæ nawet najmniejszego œladu po rodzin-
nej willi. Z jego zbiorów pochodz¹ natomiast
helskie akwarele reprodukowane na tylnej
ok³adce naszej gazety, namalowane przez
uzdolnione przedstawicielki tej rodziny.

Przed laty, na ³amach "Helskiej Blizy" przy-
pomnia³em historiê jedynego Polaka - dra Ro-
mana Komierowskiego z Nie¿ychowa, który
pomimo wyraŸnej niechêci s¹siadów Niemców
zbudowa³ w Helu willê letniskow¹, zatrudniaj¹c
w tym celu robotników holenderskich. De-
monstracyjnie nazwa³ j¹ "Kaszubska Checz".
Roman Komierowski, jako wybitny obroñca
praw naszych rodaków w sejmie pruskim, by³

przyzwyczajony do takiego "kulturalnego" trak-
towania Polaków i trwa³ tu, pomimo i¿ nieraz
nieznani sprawcy wybili szyby w jego budyn-
ku lub zdewastowali obejœcie. Jego dom by³ czê-
sto przystani¹ dla rodaków przybywaj¹cych
podczas swoich podró¿y do Helu. Polacy z g³ê-
bi kraju rzadko tu jednak przybywali na wypo-
czynek. W wydanym w roku 1909 "Przewodni-
ku po Ziemi Kaszubskiej", Zofia Hartwigh na-
pisa³a: W ostatnich latach starano siê w Helu
urz¹dziæ miejsce k¹pielowe, ale bez wielkiego
skutku. Natomiast w ówczesnych gazetach war-
szawskich czêsto mo¿na by³o znaleŸæ oficjalne
wezwanie do bojkotu tego niemieckiego kuror-
tu, przy jednoczesnym zachêcaniu do odwie-
dzin pozosta³ych kaszubskich miejscowoœci
Pó³wyspu Helskiego.

Oprócz Kurhausu, w Helu znajdowa³y siê
na prze³omie wieku jeszcze trzy pensjonaty,
oferuj¹ce równie¿ wy¿ywienie: "Waldhaus",
"Loewengrube" ("Lwia Jama") i "Strandhotel"
(póŸniejsza "Gwiazda Morza"). Pokoje do wy-
poczynku mo¿na by³o coraz czêœciej wynaj¹æ
równie¿ u rybaków, którzy przystosowywali
do tego celu w³asne, wolne pomieszczenia.
Wynajem pokojów by³ wówczas bardzo intrat-
ny, poniewa¿ sezon na kwatery w Helu nie
ogranicza³ siê wy³¹cznie do lata. Zim¹ i wiosn¹,
w okresie intensywnych po³owów ³ososia,
szproty i œledzia, chêtnie odnajmowano je ryba-
kom z innych regionów wybrze¿a ba³tyckiego,
którzy przybywali tu masowo, by wykorzy-
stywaæ znakomite ³owiska. Ówczesna ustawa
o rybo³ówstwie zezwala³a na uprawianie po³o-
wów w dowolnym regionie wybrze¿a, pod wa-
runkiem przestrzegania lokalnych okresów
ochronnych i przepisów o obowi¹zuj¹cych
wymiarach sprzêtu po³owowego. Przeciêtnie
ka¿dej zimy zatrzymywa³o siê w Helu oko³o
300 obcych rybaków (czêsto wraz z rodzina-
mi). Ich pobyty by³y znacznie d³u¿sze ni¿
letników, mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e dostarczali

oni ówczesnym mieszkañcom znacznie wiêcej
profitów ni¿ kuracjusze. W tym okresie, w ma-
³ym, helskim porcie panowa³ bardzo o¿ywiony
ruch. Tutejsi rybacy czêsto skar¿yli siê na utrud-
nienia, gdy¿ niekiedy nie mogli znaleŸæ przy na-
brze¿u miejsca na swoje jednostki, a na brzegu
stanowiska dla swoich sieci. Jednak z bólem
i wyraŸn¹ niechêci¹ tolerowali tê sytuacjê, gdy¿
dawa³a im znaczny dodatkowy dochód. Po od-
p³yniêciu rybaków, helanie szykowali swoje
pokoje na przyjêcie letników. Gmina Hel po-
biera³a od goœci niewielk¹ op³atê kuracyjn¹, która
w roku 1900 wynosi³a 2,5 marki od rodziny
i 1,5 marki od osoby pojedynczej. Pieni¹dze te
przeznaczano g³ównie na upiêkszanie miejsco-
woœci. To miêdzy innymi z tych œrodków na
pocz¹tku wieku obsadzono g³ówn¹ ulicê Helu

lipami. Nie by³o to jednak takie
proste jak siê wydaje. Aby
wysadziæ podwójny rz¹d
drzew, trzeba by³o zlikwidowaæ
znajduj¹ce siê masowo przed
rybackimi domami drewniane
rusztowania s³u¿¹ce do susze-
nia sieci i ryb, a zwane potocz-
nie "wimmami". Jeszcze w cza-
sach miejskich Helu, bo w roku
1837, ówczesny starosta po-
wiatowy próbowa³ zmusiæ
mieszkañców do likwidacji tych
szpec¹cych i nieprzystaj¹cych
osadzie posiadaj¹cej prawa miej-
skie konstrukcji. Przedstawicie-
lom samorz¹du uda³o siê jednak
wyprosiæ u burmistrza Gdañ-
ska, któremu jeszcze podlegali,
zmianê tej decyzji i starosta

musia³ siê wycofaæ. W roku 1889 do likwidacji
"wimm" skutecznie zmuszono niechêtnych he-
lan nakazem policyjnym. Koszt, jaki ponios³a
gmina za obsadzenie ulicy Wiejskiej lipami,
wyniós³ wówczas 270 marek.

Od dnia 1 maja 1904 roku rz¹d pruski ustali³
regularny, ca³oroczny kurs parowcem poczto-
wym pomiêdzy Gdañskiem a Helem. Statek ten
wyp³ywa³ o godzinie 8.00 rano spod bramy œw.
Jana w Gdañsku i przybywa³ do Helu o 10.30.
Kurs powrotny wyznaczony by³ na godzinê
13.00, by o godzinie 15.30 podró¿ni mogli przy-
byæ do Gdañska. W okresie letnim, przy wzmo-
¿onym ruchu turystycznym, Towarzystwo
"Wis³a" utrzymywa³o trzy kursy do Helu na
dzieñ. Aby temu sprostaæ, wybudowano spe-
cjalnie parowiec salonowy, nazwany od imienia
s³ynnego gdañskiego korsarza "Paul Beneke".
Móg³ on pomieœciæ jednorazowo na swoim
pok³adzie a¿ 700 osób. Regularnie do Helu
kursowa³y te¿ dwa mniejsze parowce "Drache"
i "Vineta".

Na zdjêciu Carmen Rita (póŸniej Krumbein) i jej siostra Hela Rodenacker
przed domkiem letniskowym na cyplu helskim. Pocz¹tek lat 20. XX wieku.
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Czwartek, 13.11.03
O godzinie 630 schodzimy na œniadanie. Jemy

je z apetytem, ale jednoczeœnie zasypiamy nad
talerzami. Po œniadaniu udajemy siê do naszych
pokoi po plecaki, aparaty fotograficzne i inne
rzeczy potrzebne na wycieczkê do tak wspa-
nia³ego miejsca, jakim jest Parlament Europejski
w Brukseli. W autokarze wiêkszoœæ z nas pomi-
mo przejêcia zasypia. Do Brukseli doje¿d¿amy
oko³o godziny 1100. Zaraz potem gubimy siê
w tym ogromnym mieœcie, jednak nam to nie
przeszkadza. Zaczyna przeszkadzaæ dopiero po
dwudziestym przejechaniu tego samego ronda.
Mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e pewn¹ czêœæ Bruk-
seli poznaliœmy dok³adnie, a nawet bardzo do-
k³adnie, poniewa¿ znaliœmy na pamiêæ ka¿de
mijane miejsce. Po dotarciu na teren Parlamentu
Europejskiego zaczêliœmy robiæ zdjêcia pami¹t-
kowe, a oprócz tego staraliœmy siê kupiæ jakieœ
pami¹tki, ale czas nas goni³ i trzeba by³o zosta-
wiæ to na póŸniej. Oko³o godziny 1300 dostali-
œmy siê do œrodka budynku parlamentarnego.
Przeszukano nas dok³adnie oraz przy pomocy
maszyny sprawdzono czy nie posiadamy ja-
kiejœ broni lub tym podobnej rzeczy. Niektórzy
z nas bali siê w ogóle podejœæ do tej maszyny
(mo¿e mieli coœ do ukrycia?). Wszystko jednak
zakoñczy³o siê dobrze i dostaliœmy siê do same-
go centrum Parlamentu. Zaprowadzono nas do
pomieszczenia, w którym odbyæ siê mia³o spo-
tkanie z pani¹ pose³ Christ¹ Klass. Na pocz¹tku
spotkania przedstawi³a nam bardzo barwnie
i ciekawie swoj¹ pracê, opowiedzia³a ró¿ne aneg-
doty zwi¹zane ze znanymi jej pos³ami i pra-
cownikami Parlamentu Europejskiego. Pani po-
se³ spêdzi³a z nami dwie godziny, w czasie któ-
rych odpowiada³a na nasze pytania. Da³o siê
zauwa¿yæ, ¿e polska m³odzie¿ mia³a do niej wiê-
cej pytañ ni¿ m³odzie¿ niemiecka, ale mo¿e to
dlatego, ¿e Niemcy ju¿ s¹ w Unii Europejskiej.

Po zakoñczeniu spotkania z pani¹ Klass udali-
œmy siê na zwiedzanie tego imponuj¹cego bu-
dynku. Robiliœmy zdjêcia z pani¹ pose³, rozma-
wialiœmy, przygl¹daliœmy siê ogromnej rzeŸbie
znajduj¹cej siê w holu. Na koniec zrobiliœmy gru-
powe zdjêcie przy flagach pañstw cz³onkow-
skich. Od godziny 1500 miêeliœmy czas wolny.
Zwiedziliœmy zabytkowy rynek, który bardzo
nam siê spodoba³. W pewnym momencie ka¿da
z "grup" uda³a siê w swoj¹ stronê. Wiêkszoœæ
z nas posz³a coœ zjeœæ, a grupa, w której ja siê
znajdowa³am, posz³a do pewnej restauracji, któ-
rej w³aœcicielem by³ W³och, znaj¹cy parê s³ów
po polsku. Bardzo umili³ nam pobyt w swojej
restauracji. O 1800 spotkaliœmy siê wszyscy na
rynku i udaliœmy siê do autokaru, który mia³
zawieŸæ nas do Hermeskeil. Ale zanim to siê
sta³o, musieliœmy oczywiœcie kolejny raz prze-
jechaæ znane nam ju¿ rondo.

Pi¹tek, 14.11.03
O 830 udajemy siê do Szko³y G³ównej, gdzie

razem z jej uczniami jemy œniadanie. Zaraz po
tym odbywa siê lekcja polityki, podczas której
ka¿da z grup przedstawia historiê swojego pañ-
stwa od pocz¹tku jego istnienia. Podzieleni by-
liœmy na dwie grupy, tym razem nie mieszane.
Atmosfera by³a bardzo mi³a i przyjazna. Wszy-
scy dobrze siê bawiliœmy i by³a to okazja do
lepszego poznania siê. Oprócz historii pañstw
rozwi¹zywaliœmy testy dotycz¹ce pañstw grup
przeciwnych. Oko³o godziny 1300 poszliœmy na
obiad, chwila oddechu i o 1500 udajemy siê do
muzeum w Hermeskeil. Bardzo nam siê w nim
podoba, poniewa¿ mo¿na tam dotykaæ ekspo-
natów i s¹ równie¿ efekty dŸwiêkowe, które
urozmaicaj¹ ogl¹danie. O 1800 kolacja, a potem
wieczór do w³asnej dyspozycji.

Z  wizyt¹  u  Przyjació³  cz. III

Sobota, 15.11.03
O 800 œniadanie. Po nim idziemy po plecaki

i udajemy siê do autokaru, który zawozi nas do
Trier razem z panem Hermesdorfem. Trier to
najstarsze miasto w Europie, o czym dowiedzie-
liœmy siê na miejscu. Zwiedziliœmy tam Mu-
zeum Krajoznawcze, w którym znajdowa³y siê
zabytkowe mozaiki, fragmenty staro¿ytnych
budowli, a tak¿e mumie. Oprócz tego zobaczy-
liœmy i zwiedziliœmy najstarsza budowlê w Trier,
a mianowicie Porta Nigra.

Zobaczyliœmy równie¿ zabytkow¹ Katedrê.
Po obejrzeniu wszystkich ciekawych obiektów
znajduj¹cych siê w Trier dostaliœmy czas wol-
ny. Spêdziliœmy go g³ównie na zakupach, robie-
niu zdjêæ i ponownym zwiedzaniu interesuj¹-
cych nas miejsc.

Po powrocie z Trier odby³ siê wieczorek po-
¿egnalny. Przyszli na niego wszyscy niemieccy
opiekunowie, a tak¿e pani Ilona König -burmistrz
miasta Hermeskeil. Przedstawiliœmy na nim
karykatury naszych opiekunów, krótk¹ scenkê
i œpiewaliœmy piosenkê "Keine grenzen".

Nie oby³o siê bez licznych ³ez i wzruszeñ.
£zy pojawi³y siê nawet w oczach panów.
Wieczór zakoñczy³ siê przemówieniem pani
Sojeckiej i rozdaniem biedronek - symboli szczê-
œcia w Hermeskeil - przez pani¹ Ilonê König.

Niedziela, 16.11.03
Jemy œniadanie w bardzo smutnej atmosferze.

To w koñcu nasz ostatnio dzieñ w Hermeskeil.
O godzinie 800 odje¿d¿amy do Trier, a o 845

stajemy na dworcu autobusowym. Oddajemy
baga¿e kierowcy i ze ³zami w oczach ¿egnamy
siê z osobami, które przez 8 dni pobytu sta³y
siê dla nas bardzo bliskie. O 920 wsiadamy, cali
zap³akani, do autobusu, którym dziesiêæ minut
póŸniej odje¿d¿amy do Polski.

W Parlamencie Europejskim
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Spotkanie po powrocie do domu
Tydzieñ po powrocie do domu odby³o siê spotkanie uczestników

wymiany z pracownikami Urzêdu Miasta. Na spotkanie przyszli miêdzy
innymi: pan burmistrz Miroslaw W¹do³owski, pani Maria Klajnert,
przedstawicielka Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego pani Krystyna

Lewandowska, pan Wojciech Waœkowski, opiekunki wycieczki. Na tym
spotkaniu powspominaliœmy prze¿yte chwile i po raz pierwszy obejrze-
liœmy fragment kasety z Hermeskeil.

Ma³gorzata Oniszczuk

W maju 2004 roku Polska stanie siê cz³on-
kiem Unii Europejskiej i do tego czasu musi
wprowadziæ takie same zasady po³owów ryb
jak w innych krajach U.E.  Nieprawdopodobne
patologie w eksporcie dorsza z naszego kraju
s¹ dla U.E. dowodem na to, ¿e polska admini-
stracja sama spowodowa³a tzw. "szar¹ strefê"
nie tylko w obszarze po³owów ryb,
lecz tak¿e wœród polskich eksporte-
rów i dystrybutorów ryb. Nikt i tak
nie uwierzy w to, ¿e polscy rybacy
utrzymuj siê z przyznanych im przez
polsk¹ administracjê limitów. W mo-
mencie wejœcia Polski do U.E. skoñ-
cz¹ siê te patologiczne relacje i ju¿
teraz trzeba by mieæ jasn¹ koncepcjê
zmiany obecnej sytuacji, na jasny
i zrozumia³y system. W warunkach
demokracji, wolnego rynku i wolnych
mediów, nie da siê na d³u¿sz¹ metê
ukrywaæ prawdy, dlatego wreszcie
nale¿a³oby urealniæ prawdziwy stan
zasobów ryb w Ba³tyku, gdy¿ wp³y-
wa to na znacz¹c¹ grupê zawodow¹,
jak¹ s¹ rybacy. Obecny stan ekono-
miczno - prawny naszego rybo³ów-
stwa, kompromituje polsk¹ admini-
stracjê i oœrodki badañ zasobów. Nikt powa¿ny
nie s¹dzi, ¿e win¹ za obecny stan rybo³ówstwa
nale¿y obarczyæ rybaków. Prawd¹ jest, ¿e
administracja rybacka otrzymuje od rybaków
takie dane po³owowe, jakie przymusowo
przydziela rybakom limity na pocz¹tku roku.

Raport Komisji Europejskiej za obecny stan pol-
skiego rybo³ówstwa wini wy³¹cznie polsk¹ ad-
ministracjê. Mocno nieprawdziwe dane po³owo-
we w Sektorowym Planie Operacyjnym mog¹
nas naraziæ na zarzut pos³ugiwania siê niepraw-
dziwymi argumentami - danymi. A fa³szuj¹c
prawdziw¹ wielkoœæ po³owów doprowadziæ do

wy³udzenia z U.E. znacznych œrodków pomo-
cowych. Kiedy te œrodki nie s¹ wydawane,
nie ma wiêkszego problemu, ale wraz z urucho-
mieniem œrodków polskiego bud¿etu, mo¿e po-
wstaæ zarzut bezcelowoœci redukcji polskiej
floty rybackiej na za³o¿onym przez rz¹d 40%

Statystyczne limity kwot po³owowych
a socjoekonomiczno prawny IMPAS rybaków

Kompromituj¹cym wydarzeniem w oczach polskich rybaków morskich po³awiaj¹cych na Ba³tyku, jest ustalona przez Komisjê Ba³tyc-
k¹ we wrzeœniu 2003 roku  prognoza zasobów dorsza i ³ososia. Podjêcie natychmiastowych kroków w celu zapewnienia polskim
rybakom takich samych warunków ekonomicznych uprawiania rybo³ówstwa jak w innych Krajach Unijnych, jest spraw¹ na wczoraj.
Wykorzystuj¹c zbli¿aj¹c¹ siê sesjê uzupe³niaj¹c¹ Komisji Ba³tyckiej, Polska powinna, moim zdaniem, d¹¿yæ do uniewa¿nienia wrze-
œniowych, zani¿onych drastycznie, prognoz  zasobów rybnych Ba³tyku, na podstawie których, w Polsce jako jedynym kraju na Ba³tyku,
dopuszczono do przydzielania polskim rybakom indywidualnych kwot po³owowych.

poziomie. (Bruksela nie wymaga od nas ¿ad-
nych deklaracji dotycz¹cych wielkoœci reduk-
cji floty rybackiej i kutrów.) Szacowanie zaso-
bów Ba³tyku, opieraj¹cych siê na przymusie
statystycznym, bior¹ce swój pocz¹tek w nie-
rzetelnych, nietrafionych  i zani¿anych progno-
zach Komisji Ba³tyckiej, jest co najmniej nie-

stosowne. Je¿eli jednak Komisja
Ba³tycka nie bêdzie w stanie dopaso-
waæ swoich prognoz zasobów do
faktycznie obserwowanych przez
rybaków w teraŸniejszych po³owach,
to efekt bêdzie taki, ¿e rybacy maso-
wo zaskar¿¹ otrzymywane indywidu-
alne kwoty po³owowe - limity i po-
dejm¹ zdecydowane kroki prawne
w obronie swoich firm - kutrów.

Tylko równoœæ szans ba³tyckich
rybaków da nam mo¿liwoœæ przetrwa-
nia w U.E. i od tego nie odst¹pimy.
Przeciwko ka¿demu innemu, niespra-
wiedliwemu rozwi¹zaniu, bêdziemy
stanowczo protestowaæ. Nie chcemy
byæ gospodarczymi wrakami tylko
dlatego, ¿e ktoœ przerabia i analizuje
kartki z dzienników po³owowych,

które wczeœniej, wraz z wydumanymi limitami,
sam wprowadzi³ na kutry.

Ukrywanie przed opini¹ publiczn¹ prawdzi-
wych zasobów ryb w Ba³tyku skoñczy³o siê

.
Kazimierz Rotta

W.W.
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BURMISTRZ  HELU
zaprasza do podjêcia rokowañ

w sprawie  najmu i dzier¿awy czêœci nieruchomoœci gruntowej,
ozn. geod. nr 150,  po³o¿onej w Helu, przy ul. Leœnej 14-16
na okres od 1 maja 2004 roku do 30 wrzeœnia 2004 roku.

Przeznaczenie: dzia³alnoœæ gastronomiczno-handlowo-noclegowa

Najem dotyczy³ bêdzie czêœci budynku zlokalizowanego na powy¿szej
nieruchomoœci, o pow. 165 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie dzia³al-
noœci gastronomicznej, natomiast dzier¿awa przyleg³ego do budynku tere-
nu o powierzchni 1000 m2 (bez obszaru nawierzchni betonowej zajêtego
pod boisko), z przeznaczeniem  na prowadzenie pola namiotowego.

Zainteresowane przyst¹pieniem do rokowañ osoby fizyczne oraz praw-
ne winny z³o¿yæ w terminie do dnia 15 marca 2004 roku pisemn¹ ofertê
w zapieczêtowanej kopercie z dopiskiem "rokowania" w Sekretariacie
Urzêdu Miasta w Helu.

Oferta winna zawieraæ:
1. imiê i nazwisko oraz adres  i telefon oferenta.
2. proponowan¹ wysokoœæ czynszu dzier¿awnego.

Burmistrz   Helu og³asza  nieograniczony  przetarg ustny na sprzeda¿
nieruchomoœci gruntowej zabudowanej, po³o¿onej w Helu przy ulicy
Sikorskiego, dla której S¹d Rejonowy  w Wejherowie Zamiejscowy
Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w Pucku, prowadzi Ksiêgê Wieczyst¹
Nr  27120,  gdzie wpisanym w³aœcicielem jest Gmina Hel

dz. ozn. geod. nr 101 o pow. 740 m2

Przeznaczona do sprzeda¿y  nieruchomoœæ jest wolna od wszelkich
obci¹¿eñ, ciê¿arów i ograniczeñ na rzecz osób trzecich. Le¿y na terenie
wyposa¿onym  w magistralne sieci: elektroenergetyczn¹, wodoci¹gow¹,
kanalizacyjn¹, telekomunikacyjn¹. Nieruchomoœæ korzysta  z wszystkich
tych mediów.

Przedmiotowa nieruchomoœæ zabudowana jest budynkiem jednokondy-
gnacyjnym, niepodpiwniczonym  o powierzchni u¿ytkowej 94,60 m2 oraz
budynkiem gospodarczym z kot³owni¹ o powierzchni 51,80 m2 a tak¿e
murowanym pomieszczeniem spe³niaj¹cym funkcjê œmietnika.

Cena wywo³awcza nieruchomosci: 290.000,00 z³ (s³ownie: dwie-
œcie dziewiêædziesi¹t tysiêcy z³otych).

Przetarg odbêdzie siê w dniu 31 marca 2004 r. o godz. 1100 w siedzibie
Urzêdu Miasta w Helu, ul. Wiejska 50 (pokój nr 27).

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wy-
sokoœci 20.000,00 z³ (s³ownie: dwadzieœcia tysiêcy z³otych), które  nale¿y
wp³aciæ najpóŸniej do dnia 27 marca 2004 r. na rachunek Urzêdu Miasta
w Helu w BPH PBK S.A. na konto26 1060 0076 0000 3300 0008 7294,
a potwierdzon¹ kopiê polecenia przelewu nale¿y dostarczyæ do pokoju
nr 25 Urzêdu Miasta, najpóŸniej w dniu przetargu do godz. 1000.

Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia siê od zawarcia umowy
uczestnika, który wygra³ przetarg.

Dodatkowe informacje na temat przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Miasta w Helu, pokój  nr 25, tel. 675 05 45 w.39.

 Burmistrz HELU
mgr Miros³aw W¹do³owski

Burmistrz   Helu og³asza  nieograniczony  przetarg ustny na sprzeda¿
nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Helu, przy ulicy Wiejskiej, stano-
wi¹cej w³asnoœæ Gminy Hel, o ³¹cznej powierzchni 552 m2   sk³adaj¹cej siê
z czterech dzia³ek:

-ozn. geod. nr  303/2 KW 31213
-ozn. geod. nr 304/1 KW 34424
-ozn. geod. nr 305/1 KW 16673
-ozn. geod. nr 306/1 KW 31212

Przeznaczona do sprzeda¿y  nieruchomoœæ jest wolna od wszelkich
obci¹¿eñ, ciê¿arów  i ograniczeñ na rzecz osób trzecich. Le¿y w okolicy
terenu wyposa¿onego   w magistralne sieci: elektroenergetyczn¹, wodoci¹-
gow¹, kanalizacyjn¹, telekomunikacyjn¹. W bezpoœrednim jej s¹siedztwie
po³o¿one s¹ tereny budownictwa mieszkaniowego, wolnostoj¹cego,
kilkurodzinnego.  Powy¿sza nieruchomoœæ  przeznaczona  jest pod  zabu-
dowê mieszkaniow¹,  z mo¿liwoœci¹ prowadzenia us³ug nieuci¹¿liwych.

Cena wywo³awcza nieruchomoœci:  80.000,00 z³ (s³ownie: osiem-
dziesi¹t tysiêcy z³otych).

Przetarg odbêdzie siê w dniu 02 kwietnia 2004 r. o godz. 1100 w siedzi-
bie Urzêdu Miasta w Helu,  ul. Wiejska 50 (pokój nr 27).

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wy-
sokoœci 10.000,00 z³  (s³ownie: dziesiêæ tysiêcy z³otych), które nale¿y
wp³aciæ najpóŸniej do dnia 29 marca  2004 r. na rachunek Urzêdu Miasta
w Helu w BPH PBK S.A. na konto 26 1060 0076 0000 3300 0008
7294,  a potwierdzon¹ kopiê polecenia przelewu nale¿y dostarczyæ do
pokoju nr 25 Urzêdu Miasta, najpóŸniej w dniu przetargu do godz. 1000.

Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia siê od zawarcia umowy
uczestnika, który  wygra³  przetarg.

Dodatkowe informacje  mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta w Helu,
pokój  nr 25, tel.  675 05 45 wew. 39.

Burmistrz Helu
 mgr Miros³aw W¹do³owski

Szanowni Pañstwo!
W I pó³roczu 2004 roku nasze miasto bêdzie uczestniczy³o w Targach

Turystycznych w n/w miejscowoœciach:
Katowice: 26-27 marzec
Kraków: 2-4 kwiecieñ
Gdañsk i Opole: 16-18 kwiecieñ
Warszawa i Berlin: 23-26 kwiecieñ.
Wszystkich zainteresowanych, prowadz¹cych w³asne pensjonaty,

restauracje, kawiarnie i inn¹ dzia³alnoœæ, którzy chc¹ przekazaæ na
targi  materia³y reklamowe (foldery, wizytówki, broszurki itp. informacje
o w³asnej dzia³alnoœci) proszê o kontakt z punktem Promocji w Urzêdzie
Miasta Helu, pokój 21.

Pracownik ds. promocji
Daria Zió³kowska

OG£OSZENIA

BANK   KWATER   PRYWATNYCH   „GALEON”
POSZUKUJE  OSÓB  Z  PÓ£WYSPU  HELSKIEGO,

KTÓRE  CHC¥ WYNAJ¥Æ SWOJE KWATERY TURYSTOM.
tel. 771 31 99 - po 1800

kom. 605 652 504

Targi Turystyczne

Kierownik ZOOM informuje, ¿e zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta
Helu z  26.02.2004 r., od 1 maja 2004 r. obowi¹zuj¹ nowe stawki za 1 m3

Wody - 1,26 z³ plus nale¿ny podatek VAT
(przy 7% VAT - 1,35 z³/m3)
Œcieków - 3,67 z³ plus nale¿ny podatek VAT
(przy 7% VAT - 3,93 z³/m3), w tym 2,29 z³
plus podatek VAT za oczyszczanie œcieków.

Og³oszenie
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Z uwag¹ przeczyta³em artyku³ w 3 nr HB
zatytu³owany "Pagoda w Cha³upach" o plano-
wanej zabudowie pó³wyspu.

Jestem zaskoczony i mocno zdziwiony za-
miarami jakiegoœ inwestora, który chce zbudo-
waæ w najwê¿szym miejscu naszego Pó³wyspu
wielkogabarytowy obiekt.

Przypominam sobie, ¿e chyba na prze³omie
lat 1960/70 wybrze¿owa prasa donosi³a o chêci
wybudowania przez Szwedów na Pó³wyspie
hotelowców, które nawet mia³y wchodziæ w za-
tokê. Na szczêœcie nikt powa¿nie nie potrakto-
wa³ tych zamiarów.

Mam w¹tpliwoœci, czy obecny pomys³ przy-
pad³by do gustu licznym turystom, lubi¹cym
naturalne œrodowisko, a nie beton i stal, od któ-
rych uciekaj¹ na ³ono natury. Dobrze, ¿e siê
o tym mówi i pisze, bo to poszerzy wyobraŸniê
decydentów przed podjêciem ostatecznej decyzji.

Pierwotnym zamiarem stworzenia infrastruk-
tury dla potrzeb turystycznych by³o utrzyma-
nie œrodowiska naturalnego w jak najwiêkszym
stopniu nienaruszonego, które takim powinno
pozostaæ. Zdajê sobie sprawê, ¿e w dobie roz-
woju turystyki zmotoryzowanej i œrodków
p³ywaj¹cych, pierwotne za³o¿enia musia³y ulec
pewnej modyfikacji, ale czy czasami nie za da-
leko? Nie mo¿na wszystkiego przeliczaæ na pie-
ni¹dze.

S³usznie zauwa¿a niewymieniony z nazwi-
ska autor, ¿e "onegdaj zgodzono siê przezna-
czyæ teren wy³¹cznie dla potrzeb pól namio-
towych" i ¿e mia³o to miejsce "o paradoksie
- w PRL-u, ¿e lepiej rozumiano walory i po-
trzeby krajobrazu, bo nie zabudowano Pó³wy-
spu domami wczasowymi" i dodaje i ironi¹
- "czego chcia³by niejeden, mo¿e tylko pieniê-
dzy im (szczêœliwie) brakowa³o".

Mam ju¿ swoje lata i znam dobrze ca³y okres
PRL-u. Nie wszystko by³o dobre, ale i nie
wszystko z³e, a ludzie myœl¹cy te¿ bywali. Pie-
niêdzy wówczas na potrzeby turystyki i wy-
poczynku nie brakowa³o jak dziœ. Nie by³o trud-
noœci z uzyskaniem ich z banków, bo te w 100%
by³y polskie. Dziœ s¹ trudnoœci, bo 70% ban-
ków jest w obcych rêkach i nie interesuje ich
rozwój gospodarczy Polski - bezrobocia te¿ nie
by³o.

Myœlê, ¿e sarkazm autora artyku³u nie wyni-
ka z niewiedzy, tylko z pewnej maniery niektó-
rych œrodowisk, gdzie wypada przy ka¿dej oka-
zji splun¹æ na PRL, ale czy to estetyczne?

Nie o tym jednak chcia³em pisaæ...
Z problematyk¹ zagospodarowania Pó³wyspu

Helskiego zetkn¹³em siê doœæ dawno, bo w po-
³owie lat szeœædziesi¹tych. Zosta³em wówczas
powo³any do 7 osobowego Powiatowego Ko-
mitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, w sk³ad
którego wchodzili te¿ miêdzy innymi kpt. Bañ-
ka z 9 FOW i znany spo³ecznik, propagator
utrzymania w stanie naturalnym walorów Pó³-
wyspu - latarnik rozewski W³adys³aw Wzorek.
Nie by³o jeszcze wówczas koncepcji zagospo-
darowania Pó³wyspu, m.in.. chyba dlatego, ¿e
ruch turystyczny, szczególnie pod namioty, by³
jeszcze znikomy. Jednak w drugiej po³owie lat
szeœædziesi¹tych da³o siê zauwa¿yæ jego nara-
stanie. Przyst¹piliœmy wówczas do jego ukie-
runkowania i ujêcia w formy organizacyjne. Po
raz pierwszy na posiedzeniu PKKFiT pod kie-
runkiem m³odej i energicznej przewodnicz¹cej,
mgr Urszuli Jumpertz, podjêliœmy w dniu 22
stycznia 1968 r. uchwa³ê o utworzeniu (jeszcze

prowizorycznych) czterech pól namiotowych,
których granic nie wyznacza³y p³oty lecz posa-
dzone drzewka (¿ywop³ot), wyposa¿eniu ich
w suche szalety i wykonaniu zjazdów z drogi
g³ównej z zaznaczeniem, ¿e maj¹ byæ wykonane
z grubego ¿wiru, a nie betonu czy asfaltu.
Wytyczone miejsca oznaczono tablicami "pola
biwakowe niestrze¿one". Nie by³o wówczas
jeszcze mowy o komercyjnym wykorzystaniu
walorów Pó³wyspu.

Na kolejnych posiedzeniach pojawi³y siê po-
stulaty pod adresem w³adz wojewódzkich, któ-
re mia³y odpowiednie biura projektowe i œrodki
finansowe, by przygotowa³y plany komplek-
sowego zagospodarowania Pó³wyspu. Wówczas
to zaczê³y siê ju¿ pojawiaæ sugestie o utworze-
niu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Na
szczeblu wojewódzkim powa¿nie potraktowa-
no te postulaty i rozpoczê³y siê wstêpne prace
projektowe. Jednak¿e reforma pañstwa w 1975
roku - likwidacja powiatów, nieco wyd³u¿y³a
prace planistyczne i organizacyjne w tworzeniu
Parku.

Jeszcze przed oficjalnym utworzeniem NPK,
decyzj¹ Wojewody Gdañskiego powo³ano
18 osobow¹ Radê NPK, na czele której stan¹³
ówczesny wicewojewoda, prof. dr arch. Jerzy
Ko³odziejski. W jej sk³ad weszli zainteresowani
przedstawiciele administracji wojewódzkiej,
Urzêdu Morskiego, leœnictwa, instytucji tury-
stycznych oraz przewodnicz¹cy RN i naczelnicy
miast Helu, Jastarni, W³adys³awowa i  Pucka.
Naszym zadaniem by³o rozpatrywanie i opi-
niowanie wniosków, postulatów i opracowañ
dotycz¹cych zagospodarowania Pó³wyspu.

5 stycznia 1978 r. uchwa³¹ nr IX Wojewódz-
kiej Rady Narodowej powo³ano Nadmorski Park
Krajobrazowy. Rada NPK s³u¿y³a te¿ pomoc¹
dla nowo utworzonego zarz¹du Parku. Rozpa-
trywaliœmy wiele zagadnieñ fragmentarycznych
z opracowywanych planów zagospodarowania
Pó³wyspu. Sprawa by³a o tyle pilna, ¿e lawino-
wo zacz¹³ narastaæ ruch turystyczny na pola
biwakowe. Pal¹cym problemem sta³a siê spra-
wa odprowadzania œcieków od Helu a¿ po Puck.
Niezbêdne by³y œrodki finansowe, które prze-
kracza³y mo¿liwoœci nawet województwa.
W celu szerszego spojrzenia na wy³aniaj¹ce siê
problemy odby³o siê kilka narad w radzie NPK,
by podj¹æ ostateczne decyzje, m.in. realizacji
wniosków z wyjazdowego posiedzenia gdañskie-
go zespo³u poselskiego do Helu. Co do s³uszno-
œci niektórych z nich mia³em zastrze¿enia, np.:

wn. Powo³aæ na Pó³wyspie Helskim jednego
gospodarza terenu, ze wskazaniem na W³ady-
s³awowo.

Myœl niby s³uszna, ale nie mog³em siê na to
zgodziæ, bo Hel pozbawiony by³by swobody
gospodarowania. Natomiast w odniesieniu
do Jastarni, ju¿ wówczas sondowano opinie jej
ca³kowitej likwidacji  jako jednostki administra-
cyjnej i przy³¹czenia poszczególnych miejsco-
woœci do Helu i W³adys³awowa.

wn Postanowiono przyspieszyæ budowê
zbiorczej oczyszczalni œcieków w Swarzewie
dla ca³ego Pó³wyspu.

Nic tylko siê cieszyæ, bo wszystkie miejsco-
woœci od Helu po Puck drêczy³ ten sam pro-
blem. Kategorycznie jednak sprzeciwi³em siê
tej propozycji. Projekt zak³ada³ wybudowanie
na ca³ej d³ugoœci Pó³wyspu betonowego kana³u,
w którym po³o¿one by³yby rury kanalizacyjne,
wodoci¹gowe - do Juraty, przewody elektrycz-
ne i telefoniczne. Wi¹za³oby siê to jednak z bu-
dow¹ kilkunastu przepompowni - przydro¿nych
bunkrów. Trudno sobie by³o równie¿ wyobra-
ziæ sytuacjê zwi¹zan¹ z awari¹ takiego systemu
na jednym z jego odcinków.

Na posiedzeniu Rady NPK wraz z przewod-
nicz¹cym MRN z Jastarni zdecydowanie od-
rzuciliœmy ten projekt. Ostatecznie ten zamys³
upad³ dopiero na nastêpnym posiedzeniu, gdy
projektanci przedstawili zebranym obrazow¹
symulacjê trasy z planowanymi przepom-
powniami. Popar³a nas wówczas wiêkszoœæ
Rady i uda³o siê uratowaæ Pó³wysep przed
betonowymi, przydro¿nymi koszmarkami. Po-
stanowiono wówczas o budowie oczyszczal-
ni dla Jastarni w Juracie i osobnej dla Helu,
budowanej w pierwszej kolejnoœci. Na nara-
dzie z udzia³em Dowództwa Garnizonu i
WRZKB ustalono, ¿e inwestycja realizowana
bêdzie przez trzy podmioty: administracjê
miasta, PPiUR "Koga" i garnizon. Jednak¿e
póŸniej wojsko nie dotrzyma³o warunków

umowy. Odbyliœmy kilka narad, trwa³y spory
i wiele czasu straciliœmy bezpowrotnie. W tym
czasie s¹siednia gmina rozpoczê³a i zakoñczy³a
inwestycjê w Juracie.

W lutym 1980 r. wojewoda prof. J. Ko³odziej-
ski zaaprobowa³ generalny plan zagospodaro-
wania NPK, opracowany przez Wojewódzkie
Biuro Planowania Przestrzennego pod kierow-
nictwem dr in¿. A. Walickiego. Rada NPK ak-
tywnie w³¹czy³a siê do jego realizacji, s³u¿y³a
pomoc¹ dla nowoutworzonego NPK. Nap³yw
turystów na Pó³wysep ca³y czas wzrasta³, roz-
budowa³y siê pola namiotowe - myœlê, ¿e ze
szkod¹ dla wartoœci przyrodniczych. Obecnie
rada NPK nie dzia³a, choæ formalnie nie zosta³a
rozwi¹zana. Zawirowania spo³eczno-politycz-
ne spowodowa³y odejœcie ze stanowiska woje-
wody prof. Ko³odziejskiego, który jako prze-
wodnicz¹cy by³ ca³ym sercem zaanga¿owany
w jej dzia³alnoœæ.

Myœlê, ¿e obecny zarz¹d NPK, w³adze admi-
nistracyjne, nie bêd¹ kierowa³y siê chêci¹ do-
raŸnego zysku, lecz zachowaj¹ zdrowy
rozs¹dek i nie pozwol¹ na nadmiern¹ zabudowê
Pó³wyspu, zachowuj¹c jego niepowtarzalne
walory przyrodnicze dla przysz³ych pokoleñ.
Ju¿ obecnie postawiono tu zbyt du¿o ró¿nego
rodzaju obiektów, które psuj¹ estetykê Pó³wy-
spu - unikalnego i jedynego w swoim rodzaju
tworu natury.

Boles³aw Kozie³

Cha³upy ³elkam tu

eRKa



8

W helskim fokarium, cztery samice

foki szarej: Unda Marina, Ania, Ewa i Aga-

ta, przez 11,5 miesi¹ca - bo w³aœnie tyle trwa

ci¹¿a u tego gatunku - przygotowywa³y siê

do roli mam.

W przyrodzie, gdy samice czuj¹, ¿e nad-

chodzi pora narodzin, zaczynaj¹ szukaæ

dogodnych miejsc do narodzin na l¹dzie

b¹dŸ na polach lub krach lodowych. Poród

nie odbywa siê w wodzie, bowiem malec

jest ca³kowicie uzale¿niony od mamy i nie

potrafi p³ywaæ.

Dla helskich fok przygotowano ju¿ z po-

cz¹tkiem stycznia izolatki - indywidualne

"miejsca porodowe" dla ka¿dej z samic. Nie

czekaj¹c na œnieg, w nocy z 15 na 16 lutego,

tu¿ przed godzin¹ 1:00, przysz³a na œwiat

pierwsza tegoroczna foczka - Depka, a szczê-

œliw¹ mam¹ zosta³a Ewa. Ewa jest jedn¹

z m³odszych samic w fokarium, a ta ci¹¿a

Nowi  mieszkañcy  Helu  i  Ba³tyku

Ewa i Depka

by³a jej drug¹. U fok czêsto pierwsze naro-

dziny koñcz¹ siê poronieniem i niestety, tak

w zesz³ym roku by³o równie¿ w przypadku

Ewy.

Zdarza³o siê, ¿e gdy m³oda mama znajdo-

wa³a siê z dala od swego maleñstwa, Ania

z ogromn¹ ciekawoœci¹ wychodzi³a na brzeg

i zagl¹da³a do izolatki kole¿anki. Urodzi³a

Ania i Dulka

dzieñ póŸniej, nad ranem. Zdrowa, wa¿¹ca

13,1 kg samiczka zosta³a nazwana Dulk¹.

W przypadku Ani by³ to ju¿ trzeci poród.

Pierwszy zakoñczy³ siê poronieniem, co jest

czêstym rozwi¹zaniem ci¹¿y u pierworódek

wœród fok, zaœ rok temu szczeniak przyszed³

na œwiat ciê¿ko chory i prze¿y³ tylko parê

godzin.

Równy tydzieñ po Ani, 24 lutego, mam¹

po raz czwarty zapragnê³a byæ Unda Mari-

na, najstarsza 10 - letnia samica w fokarium.

M³ode przysz³o na œwiat w ci¹gu dnia,

o godzinie 13:43, co stworzy³o mo¿liwoœci

zarejestrowania ca³ego porodu (patrz stro-

na internetowa: www.hel.univ.gda.pl)

I  tym razem okaza³o siê, ¿e malec to zdro-

wa samiczka, wa¿¹ca  12,3 kg . Otrzyma³a

imiê Denega, co po kaszubsku oznacza falê.

Unda jest  ju¿ doœwiadczon¹ matk¹.

W oœrodku Skansen w Szwecji, sk¹d do nas

przyby³a, zosta³a mam¹ dwukrotnie. W Helu,

Denega jest jej czwartym dzieckiem.

Wczeœniej urodzi³a Adama, Bojkê i Cumê.

Agata, podobnie jak Ania, wybra³a do

narodzin porann¹ godzinê. M³ody samiec

urodzi³ siê  tu¿ przed godzin¹ pi¹t¹. Poród

odby³ siê doœæ nietypowo, poniewa¿ malec

przyszed³ na œwiat p³etwami, a nie g³ow¹,

jednak wszystko szczêœliwie siê zakoñczy³o.

Dryf - bo takie imiê otrzyma³ - wa¿y³ w dniu

narodzin 11,85 kg. Agata w tym roku rodzi³a

po raz drugi. Jej pierwsza ci¹¿a zakoñczy³a

siê sukcesem, urodzi³a wówczas zdrowego

Cypla.

M³ode przez trzy tygodnie pobytu z mat-

k¹ s¹ karmione bardzo t³ustym, 40 -procen-

towym mlekiem i dziennie przyrastaj¹ na

wadze oko³o 1-2 kg. Zapasy t³uszczu, które
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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.

Agata i Dryf

Unda i Denega

w tym czasie gromadz¹, wykorzystuj¹
w póŸniejszym czasie do samodzielnej
nauki p³ywania i zdobywania pokarmu.

O ile Ania nie ma problemu z dogadza-
niem swojemu dziecku, o tyle w przypadku

Ewy sprawa karmienia sta³a siê bardziej
skomplikowana.  Okaza³o siê, ¿e m³oda sa-
mica nie ma mleka, dlatego opiekunowie
szczeniaka musieli zaj¹æ siê nim bardziej
troskliwie. M³ody do czasu  przejœcia na dietê

rybn¹ bêdzie dokarmiany sztucznie. Posi³ki
bêdzie otrzymywa³ poprzez sondê, czyli
d³ug¹ rurkê z lejkiem. Jest ona umieszczana
g³êboko w prze³yku foki, aby pokarm trafia³
bezpoœrednio do ¿o³¹dka.

Unda, jako ¿e jest ju¿ bardzo doœwiadczo-
n¹ samic¹, wszystkie macierzyñskie obo-
wi¹zki wype³nia bez zastrze¿eñ, jest bardzo
opiekuñcza i troskliwa. Podobnie zacho-
wujê siê Agata, która w nied³ug¹ chwilê

po porodzie zaczê³a karmiæ swoje maleñstwo.

W tej chwili maluszki ukryte s¹ wœród ka-

mieni, czasem przypominaj¹c je barw¹ futer-

ka. M³ody pierwsze tygodnie swego ¿ycia

spêdza na l¹dzie, tote¿ jasne futro (lanugo),

którym noworodek jest pokryty, spe³nia

rolê kamufla¿u wœród œniegu. Po up³ywie

miesi¹ca lanugo zaczyna zanikaæ, a malec

przyodziewa doros³¹ szatê.

Obecnie m³ode foczki: Denegê i Dryfkê

zwiedzaj¹cy fokarium mog¹ obserwowaæ

na ekranie monitora umieszczonego w sali

muzealnej.

Wiosn¹, w okresie majowym ca³y przy-

chówek, zgodnie z celem realizowanym

w Stacji Morskiej, którym jest odtworzenie

fok szarych w po³udniowej czêœci naszego

morza, ma byæ wypuszczony do wód Ba³tyku.

Magdalena Jedynak

foto: Krzysztof  E. Skóra

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.
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Problematyka dotycz¹ca rodziny jest obecnie coraz czêœciej poruszana
przez literaturê w ró¿nych dyscyplinach naukowych. Rodzina jest pierw-
szym modelem zachowañ dziecka i st¹d tak du¿e jej znaczenie. W procesie
wychowania ka¿dego dziecka decyduj¹c¹ rolê odgrywa w³aœnie rodzina.
Jest ona pierwszym œrodowiskiem wychowawczym w ¿yciu dziecka.
To w³aœnie w rodzinie nawi¹zuje ono pierwsze kontakty z innymi ludŸmi
i zdobywa pierwsze doœwiadczenie z dziedziny wspó³¿ycia spo³ecznego.
Staj¹ siê one podwalin¹ i zacz¹tkiem rozwoju spo³ecznego ma³ego cz³o-
wieka, rzutuj¹c nieraz w decyduj¹cy sposób na ca³e jego przysz³e  ¿ycie.
Z tego te¿ powodu tak wielk¹ wagê przypisuje siê prawid³owemu funk-
cjonowaniu rodziny.

"Rodzina jest instytucj¹, która wychowuje dzieci i w której wychowuj¹
siê pozostali cz³onkowie rodziny. Wychowanie w najszerszym rozumie-
niu tego s³owa jest procesem wdra¿ania m³odych pokoleñ do ¿ycia
w spo³eczeñstwie." Dzia³alnoœæ wychowawcza rodziny zapocz¹tkowuje
ten proces, który w dalszym ci¹gu jest przejmowany przez szko³ê, wzmac-
niany przez jednostki. Ogromny wp³yw na wychowanie dziecka maj¹
miêdzy innymi stosowane przez rodzinê metody wychowania, sposób
pe³nienia ról rodzicielskich, zwartoœæ rodziny oraz panuj¹ce w niej sto-
sunki. Rodzice s¹ g³ównymi organizatorami, kierownikami i opiekunami
tego procesu, poniewa¿ rodzina to grupa spo³eczno-wychowuj¹ca,
kultywuj¹ca okreœlone normy i wartoœci, realizuj¹ca je za pomoc¹ mniej
lub bardziej œwiadomych metod i technik.

Socjologowie okreœlaj¹ rodzinê jako "ma³¹ grupê sk³adaj¹c¹ siê z rodzi-
ców, ich dzieci i krewnych: rodziców ³¹czy wiêŸ ma³¿eñska, rodziców
z dzieæmi wiêŸ rodzicielska, stanowi¹ca podstawê w wychowaniu
rodzinnym, jak równie¿  wiêŸ formaln¹ okreœlaj¹c¹ obowi¹zki rodziców
i dzieci wzglêdem siebie" (W.Okoñ,1996,).

Od lat wzrasta zainteresowanie problematyk¹ rodziny jako podsta-
wowej komórki spo³ecznej, miêdzy innymi ze wzglêdu na jej istotne
znaczenie dla wychowania i wprowadzenia obywateli w spo³eczeñstwo.
Zadania i funkcje rodziny stanowi¹ wspó³czeœnie przedmiot licznych roz-
wa¿añ i opracowañ naukowych.

Funkcje rodziny s¹ to skutki wywo³ane przez dzia³anie i zachowanie siê
cz³onków rodziny, zawieraj¹ce siê w samej rodzinie lub poza ni¹ ,bez
wzglêdu na to, czy by³y one zamierzone lub po¿¹dane. Przez zadania
rozumie siê natomiast ogólne czynnoœci, które maj¹ wywo³aæ po¿¹dane
skutki, zalecane przez zbiorowoœci szersze czy te¿ podjête œwiadomie.
(J. Szczepañski (w:) S. Kawula, J. Br¹giel, A. Janke, 1997).

To w³aœnie rodzinie poœwiêca siê wiele analiz tak teoretycznych, jak
i empirycznych. Jej strukturê i zadania mo¿na rozpatrywaæ z ró¿nych
punktów widzenia, miêdzy innymi w p³aszczyŸnie historycznej, psy-
chologicznej, ekonomicznej, demograficznej itp. "Rodzina w czasach dzi-
siejszych znajduje siê pod wp³ywem rozleg³ych, g³êbokich i szybkich
przemian spo³ecznych i kulturowych. Wiele rodzin prze¿ywa ten stan
rzeczy dokonuj¹c wiernoœci tym wartoœciom,  które stanowi¹ fundament
instytucji rodzinnej. Inne stanê³y niepewne i zagubione wobec swych
zadañ, a niekiedy zw¹tpi³y i niemal straci³y œwiadomoœæ ostatecznego
znaczenia i prawdy ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego".(Jan Pawe³ II, 1994)

Rodzina jako podstawowa grupa spo³eczna wype³nia istotne funkcje
w interesie spo³eczeñstwa, zaspakajaj¹c zarazem potrzeby psychiczne,
emocjonalne i spo³eczne swych cz³onków. Wype³nia wiêc dwojakie-
go rodzaju zadania wobec spo³eczeñstwa i wobec jednostek wchodz¹cych
w jej sk³ad. Podstaw¹ wiêzi rodzinnej s¹ funkcje rodziny, których przed-
miotem jest zaspakajanie potrzeb: jej w³asnych jako grupy spo³ecznej i jej
poszczególnych cz³onków oraz ca³ego spo³eczeñstwa.

Rodzinie jako grupie spo³ecznej przypisuje siê pe³nienie ró¿norodnych
funkcji. Najpe³niejszy ich wykaz podaje M. Ziemska, mówi, i¿ s¹ to
funkcje: prokreatywne, us³ugowo-opiekuñcze, socjologiczne, i psycholo-
giczne.(M. Ziemska (w:) S. Kawula, J. Br¹giel, A. Janke, 1997,).

S. Kowalski wyró¿nia trzy podstawowe funkcje rodziny:
1) prokreacyjn¹
2) wychowawcz¹
3) gospodarcz¹
(S. Kowalski, 1996)

Funkcja prokreacyjna zwi¹zana jest z d¹¿eniem cz³owieka do zaspaka-
jania potrzeb seksualnych i posiadania w³asnego potomstwa. Jest ona
g³ównym motywem zawierania zwi¹zków ma³¿eñskich i powstawania
rodziny. Prokreacja, zapewniaj¹c trwa³oœæ biologiczn¹, tak w³asnej rodzi-
ny jak i ca³ego spo³eczeñstwa, ma donios³e znaczenie spo³eczne, od niej
zale¿y przeludnienie b¹dŸ wyludnienie kraju. Z prokreacj¹ œciœle zwi¹za-
na jest wychowawcza funkcja rodziny, polegaj¹ca na jej niezast¹pionym
udziale w procesie socjalizacji m³odego pokolenia, od wczesnego dzieciñ-
stwa do za³o¿enia w³asnej rodziny i wykonywania okreœlonego zawodu
Efekty socjalizacji zapewniaj¹ dzieciom sukcesy w ¿yciu spo³ecznym,
a przez to zaspakajaj¹ tak¿e aspiracje rodziny.

W funkcji wychowawczej mo¿na rozró¿niæ dwie podfunkcje:
< zachowawcz¹ - przekazywanie potomstwu dziedzictwa poprzed-

nich generacji, wzorów zachowañ, postaw i wartoœci kulturowych danego
spo³eczeñstwa.

< twórcz¹ - to wychowanie jednostek aktywnych, przejawiaj¹cych
inwencjê stwarzania warunków dla postêpu spo³ecznego.

Funkcja gospodarcza pozostaje w zwi¹zku z dwiema poprzednimi.
Rodzina jest elementem rynku. Wszystkie rodziny maj¹ decyduj¹ce zna-
czenie  w ukierunkowaniu i przebiegu ¿ycia gospodarczego danego kraju.
Funkcje pe³nione przez rodzinê sprawiaj¹, ¿e jest ona komponentem
szerszego œrodowiska œciœle z nim zwi¹zanym, nie maj¹cym mo¿liwoœci
samodzielnej egzystencji.

H. Izdebska natomiast dzieli funkcje na materialne i duchowe. W ramach
funkcji materialnych wymienia dostarczenie potomstwu niezbêdnych do
utrzymania siê przy ¿yciu œrodków, jak po¿ywienie, dach nad g³ow¹,
ochrona przed dzia³aniami atmosferycznymi, ochrona zdrowia i inne nie-
zbêdne œwiadczenia natury materialnej. Do funkcji duchowych zalicza siê
przede wszystkim zadania wychowawcze. Jeœli rodzina nie spe³nia nale-
¿ycie którejœ z funkcji, jest w jakimœ stopniu ograniczona w zakresie
swego dzia³ania, a zatem dysfunkcjonalna. Ka¿da dusfunkcjonalnoœæ ro-
dziny wp³ywa przede wszystkim na cz³onków rodziny, blokuj¹c okreœlo-
ne ich potrzeby (H. Izdebska, 1967).

Uwa¿a siê, ¿e w rodzinie wspó³czesnej powoli s³abn¹ i ulegaj¹ ograni-
czeniu niektóre funkcje. W niektórych przypadkach przejmuj¹ je instytu-
cje ¿ycia spo³ecznego. Jest to zwi¹zane z tym, ¿e w rodzinie mamy do
czynienia z pewnym rozprê¿eniem ¿ycia, jego dezorganizacj¹, co powo-
duje ograniczenie opieki nad dzieckiem, a wiêc tak¿e os³abienie kontak-
tów.

Szereg istotnych funkcji przejmuj¹ od rodziny szko³y, organizacje dzie-
ciêce i m³odzie¿owe, placówki wspomagaj¹ce rozwój dzieci i m³odzie¿y
oraz formy masowej komunikacji (radio, film, telewizja). Coraz czêœciej
wypoczynek i rozrywka przestaje siê wi¹zaæ z domem rodzinnym. Wzra-
sta liczba powodów sk³aniaj¹cych do wi¹zania siê zarówno starszej jak
i m³odszej generacji ze œrodowiskiem poza rodzinnym. Nieprzypadkowo
wiêc "zwyczaj wychodzenia z domu" uwa¿a siê za jedn¹ z najwiêkszych
klêsk wspó³czesnego ¿ycia rodzinnego. Widzimy wiêc, ¿e wspó³czesna
rodzina nie jest ju¿ jedynym oœrodkiem wychowania, nawet w odniesieniu
do ma³ego dziecka. Nale¿y w zwi¹zku z tym wspó³dzia³aæ z innymi œro-
dowiskami wychowawczymi. Postulat ten jest nie tylko wskazaniem,
lecz koniecznoœci¹ uwarunkowan¹ trosk¹ o prawid³owy, wszechstronny
rozwój m³odego pokolenia. Z Tyszka uwa¿a, ¿e".........wychowawczej
dzia³alnoœci rodziny nie jest w stanie zast¹piæ ¿adne œrodowisko ze wzglê-
du na typ wiêzi ³¹cz¹cych z rodzin¹ oraz obyczajowo i spo³ecznie usank-
cjonowany fakt koniecznoœci jej posiadania”. (Z.Tyszka,1993)

Dziecko, wchodz¹c we wzajemne stosunki z doros³ymi cz³onkami ro-
dziny, zaspokaja potrzebê kontaktu emocjonalnego i wiêzi, uczy siê rozu-
mieæ ¿ycie psychiczne drugiego cz³owieka. Wychowanie w rodzinie sta-
nowi jeden tylko czynnik rozwojowy, jednak wp³ywy, jakie wywiera
rodzina jako œrodowisko wychowawcze stwierdziæ mo¿na we wszyst-
kich dziedzinach ¿ycia. Rodzina decyduje o warunkach materialnych,
w jakich wzrasta i wychowuje siê dziecko, okreœla jego kierunek osobowo-
œci, kszta³tuje postawê moraln¹ i spo³eczn¹.

Helena Walkusz

Funkcje i zadania wspó³czesnej rodziny
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BOCIEK i Punktu Porad Laktacyjnych aktyw-
nie wspiera Program Upowszechniania Karmie-
nia Piersi¹ i pomaga w tworzeniu œrodowiska
przyjaznego macierzyñstwu. Dziêki finansowe-
mu wsparciu gminy, mieszkanki ca³ego Pó³wy-
spu helskiego bêd¹ mog³y korzystaæ z zajêæ
szko³y bezp³atnie.

Plan zajêæ:
1. Rozwój i higiena ci¹¿y.
2. Rozwój dziecka w okresie wewn¹trz-

macicznym i kszta³towanie wiêzi uczucio-
wej z dzieckiem.

3. Szkodliwy wp³yw alkoholu i nikotyny
na rozwój dziecka.

4. Poród w poszczególnych okresach.
5. Ocena noworodka po porodzie. Najczêst-

sze dolegliwoœci noworodka: postêpowanie
i œrodki pielêgnacyjne.

6. Karmienie naturalne i korzyœci z nim
zwi¹zane dla matki i dziecka.

7. Po³óg.

Burmistrz Helu, p. Miros³aw W¹do³owski,
akceptuj¹c projekt powstania Szko³y Rodzenia

Zwiêkszenie w Polsce liczby niemowl¹t
w wieku 6 miesiêcy karmionych tylko piersi¹
do 30% jest jednym z zadañ narodowego Pro-
gramu Zdrowia do roku 2005. Z wielu przepro-
wadzonych do chwili obecnej badañ wynika,
¿e kobiety uczestnicz¹ce w zajêciach szkó³
rodzenia z programem promuj¹cym karmienie
naturalne ¿ywi w ten sposób swoje dzieci
d³u¿ej.

Po ka¿dych zajêciach teoretycznych godzina
æwiczeñ dla kobiet ciê¿arnych. Æwiczenia maj¹
na celu usprawnienie kobiety i przygotowanie
jej do aktywnego porodu.

Pierwsze zajêcia odbêd¹ siê 19 marca 2004 r.
o godz. 1700 w sali Konferencyjnej MKRPA,
Hel ul. ̄ eromskiego 16.

Szczegó³owe informacje i zapisy: Poradnia K
115 Szpitala Wojskowego w Helu.

- tel. 675 74 29 lub  MON 257 429

Od redakcji:
Szko³ê Rodzenia BOCIEK poprowadzi

po³o¿na Magda Zawadzka. Pracê zawodow¹
rozpoczê³a w 1993 r. w Szpitalu Œw. Zofii przy
ul. ¯elaznej w Warszawie. Obecnie pracuje
w Szpitalu im. Fr. ¯aczka w Pucku.

Od czerwca 2003 r. uczestniczy w szkole-
niu Miêdzynarodowych Konsultantów Lak-
tacyjnych w Instytucie Matki i Dziecka w
Warszawie, zorganizowanym przez Polski Ko-
mitet Upowszechniania Karmienia Piersi¹.

Magda Zawadzka z wizyt¹ u burmistrza Helu .

Szko³a dla
m³odych rodziców

W.W.

SESJA BUD¯ETOWA
26 lutego, na sesji Rady Miasta Helu, radni

jednog³oœnie przyjêli bud¿et miasta Helu.
Ustalono, ¿e dochody mias ta  wynios¹
9.524.732,00 z³, wydatki - 8.852.526,00 z³
i rozchody (sp³ata po¿yczek z WFOŒiGW
oraz NFOŒiGW) - 672.206,00 z³.

Ostateczn¹ decyzjê poprzedzi³o
g³osowanie poprawek i burzliwa dys-
kusja, zwi¹zana z planowanym do-
chodem ze sprzeda¿y czêœci dzia³ki
po by³ej Hydrobudowie. Obecny na
sesji kierownik Stacji Morskiej UG,
dr Krzysztof Skóra, przedstawi³ sta-
nowisko w³adz Uniwersytetu, dot.
zagospodarowania ca³ego terenu tzw.
"Ma³ej Pla¿y", którego koncepcja
jest w trakcie opracowywania przez
architektów. Jak zaznaczy³ - to ma
byæ wspólny projekt, realizowany
przy wspó³udziale miasta i uczelni,
a teren pozostanie w³asnoœci¹ pu-
bliczn¹. Wyrazi³ sprzeciw w spra-
wie sprzeda¿y czêœci dzia³ki, gdy¿
- jak zaznaczy³ - radni poprzedniej
kadencji podjêli decyzjê, ¿e teren nie
zostanie podzielony i bêdzie stanowi³ w³asnoœæ
publiczn¹.

Takie stanowisko jeden z radnych okreœli³ jako
dyktat Uniwersytetu. Powinno siê usi¹œæ i dys-
kutowaæ (?).

Na propozycjê przewodnicz¹cego Rady, aby
mieszkañcy wypowiedzieli siê o przysz³oœci
terenu "Ma³ej Pla¿y" w referendum, przy oka-
zji wyboru przedstawicieli do Parlamentu Euro-
pejskiego, burmistrz stwierdzi³, ¿e mo¿e wobec
tego o sprzeda¿y mienia komunalnego zawsze
mieszkañcy bêd¹ decydowaæ w referendum (?).

Pod koniec dyskusji przewodnicz¹cy Rady

z³o¿y³ wniosek o wykreœlenie w czêœci opiso-
wej zaplanowanych dochodów bud¿etu zapisu
dot. sprzeda¿y dzia³ki po Hydrobudowie od
ul. Rybackiej do falochronu portu KPW.
Wniosek ten zosta³ przeg³osowany pomimo

sprzeciwu burmistrza, który oœwiadczy³, ¿e
jeœli zapis zostanie wykreœlony, to poda do pro-
toko³u, ¿e nie odpowiada za wykonanie bud¿e-
tu. W g³osowaniu imiennym, na 15 radnych
8 opowiedzia³o siê za skreœleniem zapisu, a 7
by³o przeciwnych.

W trakcie sesji radni uchwalili Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych.

Podjêto równie¿ uchwa³y o:
- zmianie wynagrodzenia burmistrza (sam

zainteresowany prosi³, aby nie podwy¿szaæ
mu pensji poza ustawowe 3%. Stwierdzi³ tak¿e,

¿e podwy¿ki w pierwszej kolejnoœci wyp³aco-
ne bêd¹ pracownikom Urzêdu),

- ustaleniu najni¿szego wynagrodzenia zasad-
niczego dla pracowników ZZOM - przeciêtny
wzrost wynagrodzeñ wyniesie 3 %,

- sprzeda¿y 13 dzia³ek przy ul.
Dworcowej.

Radni wys³uchali tak¿e spra-
wozdania cz³onka Zarz¹du Powiatu,
Tadeusza Mu¿y, z wykonania planów
pracy Rady i Zarz¹du Powiatu oraz
oceny stanu bezpieczeñstwa publicz-
nego, zabezpieczenia przeciwpo¿aro-
wego i przeciwpowodziowego w mie-
œcie oraz zabezpieczenia brzegów
morskich i pla¿ w 2003 r. (informacja
w najbli¿szym numerze HB).

Radni przyjêli taryfy dot. cen wody
i odprowadzanych œcieków (informa-
cja na str. 6). Przewidywane z tego
tytu³u wp³ywy w wysokoœci 774 tys. z³
przeznaczone zostan¹ na moderniza-
cjê sieci wodnokanalizacyjnej.

W. Waœkowski

Kierownik

Œwietlicy Socjoterapeutycznej

„Bocianie Gniazdo”
 informuje, ¿e zajêcia dla dzieci

odbywaj¹ siê

od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. 1330-1730

wed³ug rocznego planu.

W.W.
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W dniach 20-22.02.2004 r. w Miejskiej Hali Sportowo- Widowiskowej
w Helu odby³a siê druga edycja Otwartego Turnieju Deblowego w Tenisie
Ziemnym. W imprezie startowa³o 10 par.

Rozgrywki odbywa³y siê w dwóch grupach, z których zwyciêzcy jak
równie¿ zdobywcy drugiego miejsca rozgrywali miêdzy sob¹ pojedynki
o medale. Zwyciêzcami poszczególnych grup zostali:

- w grupie A  I m. Kozakow Agnieszka - Ickiewicz Piotr (GDYNIA),
II m. ¯aczek W³adys³aw - ¯aczek Mariusz (STRZELNO).

- grupa B I m. Sobieraj Arkadiusz - O¿óg Jerzy (HEL,GDYNIA),
Popek Edward - Lisek Wojciech (HEL).

Nie tylko walka o medale zas³uguje na s³owa uznania, ale pojedynki
o miejsca premiowane wyjœciem z grupy by³y godne uwagi. Para Soldatke
- Franczak, jak równie¿ Zab³ocki - Zab³ocki w grupie A walczy³y o miejsce
premiowane do pó³fina³u. Ostatecznie o fina³ walczyli Sobieraj Arkadiusz
- O¿óg Jerzy/ ¯aczek W³adys³aw - ¯aczek Mariusz 7:5, 6:2 oraz Kozakow
Agnieszka - Ickiewicz Piotr / Popek Edward - Lisek Wojciech 6:3, 6:2.

W dniach 18, 20 i 22.02.2004 w Miejskiej Hali Sportowo-Widowisko-
wej w Helu odby³ siê Otwarty Turniej w Tenisie Sto³owym o miano
Mistrza Zimy.

Otwarty Turniej

Tenisa Sto³owego

Informacja dla mi³oœników Tenisa Sto³owego

Miejska sHala Sportowo -Widowiskowa
zaprasza wszystkich chêtnych

do gry rekreacyjnej w œrody i pi¹tki w godz.
1600-1800 i w niedzielê  w godz. 1200-1400.

Wyniki:
W kategorii dziewcz¹t: 1m. Karolina Dusza, 2m. Anna Hyjek,

3m. Anna Gil.
Kadeci: 1m. Krystian Koz³owski, 2m. Krystian Nowak, 3m. Grzegorz

Rudecki.
Juniorzy: 1m. Adam Brzeziñski, 2m. Edyta Dempc, 3m. Grzegorz Hyjek.
Seniorzy: 1m. Grzegorz Dusza, 2m. Benedykt Formella, 3m. Artur

Juziuk.
Open: 1m. Grzegorz Dusza, 2m. Artur Juziuk 3m. Micha³ Mu¿a.
Nastêpny turniej tego typu odbêdzie siê  14-18 kwietnia.

P.K.

Najlepsi uczestnicy turnieju w obecnoœci organizatorów
i przewodnicz¹cego Rady Miasta Helu.

II Otwarty Turniej

Deblowy w Tenisie

ziemnym

Rozgrywka o tytu³ mistrzowski w kat.open.

Zwyciêzcy turnieju na podium.

W finale zagrali Kozakow Agnieszka - Ickiewicz Piotr/ Sobieraj Arkadiusz
- O¿óg Jerzy 6:7, 6:4, 6:2.

Ostatecznie: I miejsce Kozakow Agnieszka - Ickiewicz Piotr,
                  II miejsce Sobieraj Arkadiusz - O¿óg Jerzy,
                   III miejsce Popek Edward - Lisek Wojciech,

             ¯aczek W³adys³aw - ¯aczek Mariusz.

foto: W. Waœkowski
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Tabela grupy A:
1. Dragonfly           14    39    99:19
2. Hydra                    13    33   105:27
3. Albatros               14    33    83:23
4. Naukowiec          14    28    72:66
5. SF Ewa                   14    26    76:43
6. MT Sola                 14    25    71:45
7. Helmix                     14    18    45:70

             Tabela  grupy  B:
1. NoName                 14   18    55:64
2. Beniaminek           14   16    40:78
3. Kameleon               14   15    49:91
4. Pocztowiec           13   14    37:53
5. Apacz                     13   13    56:55
6. Wicher                    14    3    27:102
7. Bia³oczarni            13   0    27:102

Wyniki XV rundy spotkañ:
W rundzie rewan¿owej spotkañ  tabela podzielona zostaje na 2 grupy

po 7 zespo³ów. Zdobyte punkty i bramki zostaj¹ zachowane.
Beniaminek-No Name 2:1 (Œniegocki, Wójcik - Staniszewski)
Kameleon-Wicher 5:4 (Wysocki K. 4, Nowak J - Listewnik 2,

Laskowski, Bielak)
Dragonfly-Helmix 8:0 (Srokosz 4,Waszak, Szymañski 2, Froniewski)
Naukowcy-SF Ewa 5:8 (Wysocki P. 3, Brojak, Bielak - Sêkowski 7,

Œwiatowy.)
Albatros-MT Sola 4:1 (Mikucki 3, Mucha- Klajnert)
Apacze- Bia³oczarni mecz prze³o¿ony.

Klasyfikacja strzelców:
1. Przemys³aw Wysocki               48
2. Bartosz Srokosz                            42
3. £ukasz Mucha                              38
4. Sêkowski                            37
5. Zagórski                             28
6. Lewandowski M.               25
    Lewandowski P.                 25
8. Szymañski                          23
9. Piasecki                                     22
10. Szela                                        21
      Soko³owski                             21

stan na dzieñ 3.03.04 r.

Wyniki rewan¿owej rundy spotkañ:
25.02.04
Jastarnia-Absolwent 9:0 (Boszke B. 3, Konkel M. 3, Budzisz M. 2,

Konkel B.)
Dêbowi-Jastarnia 1:5 (Nowak J. - Budzisz 2, Konkel M., Boszke B.,

Konkel B.)

T a b e l a:
1. Jastarnia           9   27     65:6
2. FC Kiepscy     7   15    24:23
3. Absolwent       9    6     13:45
4. Dêbowi            9    3      9 :37

Klasyfikacja strzelców:
1. Konkel Bartek 21
2. Budzisz Marek 12
3. Salski Józef   9
4. D³ugi Marek                        7
5. Konkel Marcel                    6
6. Wójcik Wies³aw                  4
   Boszke Bronis³aw                4
8. Trynkoœ                              3

    Kurdek                                3
    Pisalski                                3
    Rojewski                             3
12. Zab³ocki                            2
      Barlasz K.                         2
      Rojewski                           2
      Eggert                                2
15. Szczegielniak                     1
      Popek                                1
       Lenc                                  1
      Pyzio                                 1
      Boszke K.                          1
      Szomborg                           1

stan na dzieñ: 28.02.04 r.

Wydawca: Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”. Adres redakcji: Bulwar Nadmorski 2, 84-150 Hel. Tel/fax: (0-58) 675 09 05,
 e-mail: helskabliza@go2.pl  Zespó³ redakcyjny: biker, R. Kretkiewicz, M. Kuklik - red. naczelny, I. Rusajczyk,

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

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

W ramach  zajêæ  ,,Ferie z pi³k¹ no¿n¹" w dniach 16-29.02.2004 r.
rozegrane zosta³y turnieje pi³ki no¿nej dziewcz¹t ,szko³y podstawowej,
gimnazjum oraz LO i klas ponadgimnazjalnych.

Ch³opcy z klas IV-VI uczestnicz¹cy w turnieju otrzymali wspania³e
nagrody-puchary pi³karskie ufundowane przez sympatyczn¹ pani¹,
która pragnê³a zostaæ  anonimow¹.

W.W.

II  Edycja Halowej Ligi Pi³ki

No¿nej - HEL 2003/2004

II Edycja ligi pi³ki no¿nej

oldbojów  Hel 2003/2004

W. Wójcik
Hej!!!
Nazywam siê Linnea Thurfjell,

mam 11 lat. Wysy³am list w butel-
ce, ¿eby znaleŸæ przyjaciela do
korespondencji. Mam nadziejê, ¿e
ty nim zostaniesz.

Oto mój adres:
Linnea Thurfjell
4638 Sörby Tall
38794 Borgholm
Szwecja
Mój numer telefonu
0485 - 5641 42

FERIE z PI£K¥

Do redakcji HB dostarczono list,
znaleziony kilka tygodni temu na
pla¿y ba³tyckiej. Przyp³yn¹³ do nas
w plastikowej butelce. Dziêki
uprzejmoœci szwedzkich przyjació³
Stacji Morskiej mogliœmy go prze-
t³umaczyæ.

O nadawcy i okolicznoœciach,
w jakich wys³ano list, spróbujemy
napisaæ wiêcej w jednym z najbli¿-
szych numerów HB.

W.W.

MORSKA PRZESY£KA

W.W.
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BIP zajmowa³ siê  organizacj¹ wielu imprez
i szkoleñ.

Powiat Pucki w roku 2003 cz. II
PROJEKTY UNIJNE
I PROMOCJA POWIATU

1 stycznia 2003 roku w Starostwie Powiato-
wym w Pucku powsta³o Biuro Inicjatyw Po-
nadlokalnych. Do jego g³ównych zadañ nale¿y
m.in. przygotowanie do pozyskiwania œrodków
z Unii Europejskiej oraz promowanie powiatu
puckiego.

Pracownicy BIP-u brali w 2003 roku udzia³
w programie „Lokalne sojusze przeciw bezrad-
noœci, czyli szesnaœcie sposobów na bezrobo-
cie” Phare Access 2000 Du¿e Dotacje – koordy-
nowanym przez Regionalne Centrum Informa-
cji i Wspomagania Organizacji Pozarz¹dowych.

BIP zajmowa³ siê te¿ organizacj¹ wielu
imprez i szkoleñ. W lutym zorganizowa³
„Powiatow¹ Publiczn¹ Debatê nt. Bezrobocia”.
Kierowa³ prac¹ „powiatowej grupy roboczej”,
która wypracowa³a standard pn. „Oœrodek
Wspierania i Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Zie-
mi Puckiej”. Ten standard zosta³ we wrzeœniu
przedstawiony na miêdzynarodowym semina-
rium w Gdañsku.

Wraz z Agencj¹ Rozwoju Pomorza Biuro Ini-
cjatyw Ponadlokalnych organizowa³o szereg
szkoleñ dla przedsiêbiorców. Ich g³ówne tematy
to: pozyskiwanie œrodków z Unii Europejskiej
i skuteczne zarz¹dzanie firm¹. Z Agencj¹ Roz-
woju i Modernizacji Rolnictwa BIP przygoto-
wa³o szkolenia z zakresu pozyskiwania œrod-
ków z funduszy SAPARD przez przedsiêbior-
ców. BIP prowadzi te¿ Punkt Informacji dla
Organizacji Pozarz¹dowych (PAW).

Dla mieszkañców powiatu puckiego w ramach
„EURO-SZTAFETY” BIP zorganizowa³ w li-
stopadzie spotkania na temat Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Program EURO-
SZTAFETA zosta³ opracowany w Wojewódz-
kim Urzêdzie Pracy w Gdañsku w odpowiedzi
na potrzebê informowania i edukacji mieszkañ-
ców Pomorza na temat efektywnego zagospo-
darowania i wykorzystania œrodków Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego.

Z Centrum Gospodarki Elektronicznej przy
Urzêdzie Marsza³kowskim Biuro Inicjatyw

Ponadlokalnych organizowa³o szkolenia dla ma-
³ych i œrednich przedsiêbiorstw dotycz¹ce wy-
korzystania komputerów i Internetu w roz-
woju i prowadzeniu firmy. Prezentacja multi-
medialna przedstawiona na szkoleniu obejmo-

wa³a umieszczenie firmy w Internecie, rozwój
handlu poprzez Internet, zastosowanie kart p³at-
niczych oraz bezpieczeñstwo zawierania trans-
akcji w sieci.

Wraz z Urzêdem Marsza³kowskim pracow-

nicy BIP-u zorganizowali pokaz projektów
znajduj¹cych siê w bazie ISEKP z Powiatu Puckiego.
Projekty te bêd¹ siê stara³y o wspó³finansowa-
nie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Pracownicy BIP-u przygotowali wniosek do

SPO. Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw
o powiêkszenie kapita³u Lokalnego Funduszu
Porêczeñ Kredytowych NORDA. Wspó³pracuj¹
te¿ ze szko³ami Punktu Informacji Euroipejskiej
w zakresie informacji europejskiej np.: SP Wer-

blinia, ZSP K³anino, Jednostka Wojskowa we
W³adys³awowie. Nawi¹zali równie¿ wspó³pracê
z Gdañskim Zwi¹zkiem Pracodawców i w³¹czyli
siê w tworzenie Regionalnej Strategii Innowa-
cyjnej dla Województwa Pomorskiego.

W 2003 roku przygotowywali wnioski do fun-
duszy strukturalnych: „Sala sportowa wielo-
funkcyjna z kompleksem rehabilitacyjnym dla
osób niepe³nosprawnych w Pucku” oraz “Prze-
budowa drogi wojewódzkiej nr 216 wraz z dro-

gami powiatowymi 10112 i 10113”.
BIP by³o te¿ wspó³organizatorem imprezy

sportowej (wyœcigu rowerowego) BIKE MA-
RATON, który odby³ siê w lipcu. Na starcie
stanê³o przesz³o 600 kolarzy amatorów i zawo-
dowców z ca³ego kraju a tak¿e z Niemiec.
Uczestnicy mieli do wyboru dwie trasy o ró¿nej
d³ugoœci: 100 km – Maraton Giga i 70 km –
Maraton Mega. Trasa maratonu prowadzi³¹
przez Puck-Po³czyno-Dar¿lubie-Mechowo-So-
bieñczyce-¯arnowiec-Bia³ogórê-Dêbki-Odargo-
wo-£êtowice-Ostrowo-Kaczyniec-Parszkowo-

Jedno ze szkoleñ zorganizowanych przez BIP
dla przedsiêbiorców.

Radoszewo-Starzyno i dalej w kierunku Pucka.
Jak co roku Powiat Pucki uczestniczy³ i pro-

mowa³ siê na ZjeŸdzie Kaszubów. W 2003 roku
zjazd taki odby³ siê w S³upsku.

Zjazd Kaszubów w S³upsku.

Starostwo powiatowe by³o organizatorem lub
wspó³organizatorem ok. 15 imprez kulturalnych
np.: Powiatowe eliminacje Rodnej Mowy, Prze-
gl¹d Zespo³ów Kolêdniczych, XLVIII Konkur-
su Recytatorskiego, Konkursu Piêkna Wieœ -
wpisanych do kalendarza imprez na rok 2003.

Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu.

Powiat Pucki wraz z przedstawicielami sa-
morz¹dów siedmiu gmin wchodz¹cych w sk³ad
Stowarzyszenia Rozwoju Pó³nocnych Kaszub
„NORDA” uczestniczy³ w marcu w Targach Tu-
rystycznych Morza Ba³tyckiego w Berlinie.

Równie¿ w marcu zaszczyci³ swoj¹ obecno-
œci¹ Warszawê, gdzie odbywa³y siê Targi „Wiatr
i Woda”. Powiat Pucki uczestniczy³ te¿  w Tar-
gach Turystycznych w Gdañsku i Poznaniu.

SPORT
Powiatowy Oœrodek Sportu M³odzie¿owego

realizowa³ w 2003 roku zadania zawarte w za-
twierdzonym przez Radê Pedagogiczn¹ planie
pracy i planie rozwoju oœrodka.

POSM podpisa³ 11 stosownych porozumieñ
z klubami i stowarzyszeniami sportowymi, dofi-
nansowuj¹c imprezy przez nie realizowane, zgod-
nie z kalendarzem sportowo-rekreacyjnym
zatwierdzonym przez zarz¹d.
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WSPÓ£PRACA
MIÊDZYNARODOWA

Biegi prze³ajowe o Puchar Starosty.

Delegacja powiatu Trier-Saarburg z wizyt¹
w Helu.

Porozumienia zosta³y zawarte z GOKSTiOPP
w Gminie Puck, LKS Ziemi Puckiej, MOKSiR

Puck, MKS “Korab” Puck, UKS “Bliza” W³a-

dys³awowo, UKS Krokowa, BTiS przy PUP
“Abruko” we W³adys³awowie, UKS Jastarnia,

UKS “Handel” Puck.

Marek Heyducki, dyrektor POSM po raz
kolejny by³ poœrednikiem w pozyskaniu dodat-

kowych œrodków finansowych na pracê trene-
rów w klubach, w ramach akcji prowadzonej

przez Ministerstwo Edukacji i Sportu pn.: “Ani-

mator Sportu Dzieci i M³odzie¿y”. Dziêki temu
uda³o siê pozyskaæ 10000 z³ dla piêciu trenerów
z ró¿nych klubów i stowarzyszeñ Powiatu Puc-
kiego. POSM pozyska³ równie¿ dodatkowe œrod-
ki finansowe w wysokoœci 3200 z³ na organiza-
cjê imprez sportowych. Fundusze pozyska³
z UM Puck i UG Puck.

W 2003 roku POSM sfinalizowa³ II edycjê prio-
rytetowej imprezy oœrodka pn.: “Najbardziej
Usportowiona Szko³a Ponadgimnazjalna w Po-
wiecie Puckim. Rywalizacje trwa³y przez ca³y
rok szkolny 2002/2003. 16 czerwca zosta³y wrê-
czone nagrody dla szkó³ w postaci sprzêtu spor-
towego o ³¹cznej wartoœci 5.500 tys. z³.

POSM zorganizowa³ samodzielnie w 2003 roku
47 imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i m³odzie¿y ze Szkó³ Podstawowych, Gimna-
zjalnych i Ponadgimnazjalnych, w tym 9 im-
prez o randze wojewódzkiej.

NAGRODY
I WYRÓ¯NIENIA

Powiat Pucki zaj¹³ III miejsce w rankingu
inwestycyjnym samorz¹dów w Polsce, prze-

prowadzonym przez dwutygodnik „Wspólno-
ta” w 2003 roku, za inwestycje w latach 2000-

2002. Najwiêksze prace w tym czasie prowa-

dzone by³y w drogownictwie, oœwiacie, s³u¿bie
zdrowia. Dotyczy³y tak¿e bezpieczeñstwa oby-

wateli oraz infrastruktury portowej.

Powiat Pucki - Pò prôwdze mòrsczi

Ogó³em w zawodach wystartowa³o ok. 2503
zawodników, a dopingowa³o ich do walki ok.
6000 kibiców i sympatyków sportu.

POSM by³ wspó³organizatorem imprez, któ-
re odbywaj¹ siê na terenie Powiatu Puckiego,

organizowanych przez kluby, z którymi podpi-
sa³ porozumienia. W zajêciach prowadzonych

przez 25 instruktorów i trenerów oœrodka

uczestniczy ok. 550 osób tygodniowo.
Z okazji XX-lecia Maratonu Ziemi Puckiej,

którego Starostwo Powiatowe w Pucku jest
wspó³organizatorem, zosta³a wydana ksi¹¿ecz-
ka na temat puckiego maratonu.

W helskim porcie.

Statuetka za inwestycje
w latach 2000-2002

Powiat Pucki wspó³pracuje z niemieckim
powiatem Trier-Saarburg. W roku 2003 przed-
stawiciele Powiatu Puckiego z³o¿yli w czerw-
cu wizytê w zaprzyjaŸnionym powiecie.
Tematem tej wizyty by³a w znacznej mierze
turystyka i rolnictwo.

We wrzeœniu z powiatu Trier-Saarburg
przyjecha³a na cztery dni do Juraty 50-oso-
bowa grupa turystów. Organizatorem wyjazdu
by³ Uniwersytet Ludowy z Trier.

Na modernizacjê w porcie rybackim w Helu
wydatkowanych w latach 2000-2002 zosta³o 18

mln z³.

Starostwo Powiatowe w ramach cyklu szko-

leñ MSWiA i Banku Œwiatowego  uzyska³o cer-
tyfikat “Nowoczesne Zarz¹dzanie w Admini-

stracji Publicznej”.

Radny i Cz³onek Zarz¹du Powiatu Puckiego
Tadeusz Mu¿a

W³adze powiatu ze statuetk¹ przyznan¹ przez
dwutygodnik „Wspólnota”.

Wraz z „Dziennikiem Ba³tyckim” Starostwo
zorganizowa³o IV ju¿ plebiscyt na najlepszego
i najpopularniejszego sportowca Ziemi Puckiej.

Laureaci plebiscytu.
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