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Co dalej???
25 wrzeœnia  2003 r., z inicjatywy Burmistrza

Helu  Miros³awa W¹do³owskiego, odby³a siê
konferencja poœwiêcona sprawie zagospodaro-
wania "Cypla Helskiego" na potrzeby turysty-
ki.

Wstêpne za³o¿enia projektu "Cypel"  przed-
stawi³ dr Krzysztof  Skóra.

Jako wybrane cele szczegó³owe projektu, za-
proponowa³:

·Wyznaczenie ci¹gów pieszych i udostêpnie-
nie do zwiedzania historycznych obiektów mi-
litarnych

·Stworzenie lokalnego muzeum poœwiêcone-
go tradycjom militarnym Helu

·Wyznaczenie ci¹gów pieszych do przyrod-
niczych aneksów edukacyjnych (informuj¹cych
tablicami o wystêpuj¹cych gatunkach roœlin,
drzew, ptaków, owadów itp.)

·Stworzenie w miarê potrzeb w rejonie reali-
zacji projektu oraz na pla¿y i podwodnym sto-
ku cypla rezerwatu morskiego  (lub innej formy
przyrodniczej ochrony obszarowej).

Pisaliœmy o tym w 161 nr HB.

Wstêpny i roboczy projekt spotka³ siê z du-
¿ym zainteresowaniem uczestników spotkania
- w tym przedstawicieli Urzêdu Wojewody i
Marsza³kowskiego, którzy nie tylko go popie-
rali, ale te¿ wyrazili chêæ uczestnictwa w jego
realizacji.

Cypel, to magiczne miejsce. Przekonaliœmy
siê o tym w majowy weekend, kiedy to na po-
cz¹tek, czy jak kto woli - koniec Rzeczypospo-
litej, wesz³o w ci¹gu 4 dni oko³o 10 tysiêcy lu-
dzi. Zdecydowana ich wiêkszoœæ trzyma³a siê
istniej¹cych dróg i przetartych szlaków. Zachwy-
ceni byli krajobrazem i licznymi obiektami mili-
tarnymi, narzekali jednak na brak informacji. Gdy
jednemu ze znajomych opowiada³em o historii
baterii im. Heliodora Laskowskiego, zebra³ siê
wokó³ t³umek ludzi i pytaniom nie by³o koñca.
Wœród zwiedzaj¹cych byli te¿ i tacy, którzy
dos³ownie przechodzili cypel wzd³u¿ i wszerz,
nie bacz¹c na to, ¿e rozdeptuj¹ sypkie wydmy.
Na zwrócon¹ uwagê reagowali  agresj¹.

Nie zabrak³o tak¿e "poszukiwaczy skarbów".
Dwóch z nich, 1 maja przed po³udniem, usi³o-
wa³o wywieŸæ na wózku dwuskrzyd³owe meta-
lowe drzwi i gdyby nie szybka interwencja Sta-
rosty Puckiego p. Artura Jab³oñskiego, to by siê
to im uda³o. Panie Arturze. W imieniu helskich
mi³oœników militariów serdeczne dziêki. Dziê-
kujemy równie¿ helskim ¿andarmom, którzy,
pomimo ¿e ochrona cypla nie nale¿y do ich obo-
wi¹zków, natychmiast udali siê na miejsce i po-
mogli zatrzymaæ sprawców kradzie¿y. Oczy-
wiœcie, jak wynika³o z relacji z³omiarzy, drzwi
znaleŸli i zdziwieni byli faktem interwencji.

No tak, jakieœ bunkry, nieu¿ywane torowiska
- tony z³omu - a ludzie chc¹ ¿yæ...

Otwarto Cypel na weekend. Wieœæ o jego piêk-
nie z pewnoœci¹ szybko rozejdzie siê po kraju.
Wycieczki napotkane w Helu 4 i 5 maja by³y
wyraŸnie zawiedzione, ¿e nie mog¹ ju¿ tam "ofi-
cjalnie" wejœæ. Cypel to skarb, który, jak pisano
w prasie, mo¿e staæ siê najwiêksz¹ atrakcj¹ tu-
rystyczn¹ Helu. Zapytam - na jak d³ugo?

Jego otwarcie i niekontrolowany nap³yw tu-
rystów szybko zdegraduje œrodowisko natural-
ne, a po doskonale zachowanych kilkunastu
obiektach militarnych pozostan¹ tylko ogo³oco-
ne z metalowych elementów mury.

Apelujê do W³adz Miasta i Wojska.
Jeœli nie staæ nas na w³aœciwe zabezpieczenie

i ochronê tego najpiêkniejszego skrawka naszej
gminy, to go nie otwierajmy, bo przestanie ist-
nieæ.

Nie przypadkiem wspomnia³em na wstêpie o
wrzeœniowym spotkaniu. Wróæmy do pierwot-
nej koncepcji programu CYPEL. Niech miejsce
to bêdzie jedn¹ z najwiêkszych atrakcji Helu nie
tylko na rok czy dwa, ale niech takie stanie siê
na lata.

Jeœli ktoœ uwa¿a, ¿e demonizujê, to zapra-
szam na spacer na tereny, kiedyœ wojskowe, a
teraz ogólnie dostêpne, ¿e wymieniê choæby re-
jon stanowisk baterii Schleswig Holstein czy
terenów po strefie zlikwidowanej J.W. 1126 -
jak mówi¹ helanie - tej za kasynem...

Wojciech Waœkowski

 Przez cztery dni na Cypel wesz³o oko³o 10 tys. osób. Co z metalu, to z³om - co z lasu, to niczyje.
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W eekend majowy 2004 - godzina
zero - wejœcie na Cypel zosta³o
otwarte i ruszy³y t³umy turystów

na ten najpiêkniejszy i niedostêpny dot¹d zak¹-
tek Polski. Z jednej strony ogromna radoœæ,
¿e wreszcie urzeczywistnia siê moje marzenie o
wielkiej, turystycznej atrakcji, z drugiej strony
przera¿enie i obawa, czy nie zostanie zniszczo-
ne to, co najcenniejsze w Helu - czyli naturalne
œrodowisko: dziewiczy las, dzikie wydmy i je-
dyna naturalna pla¿a nie ska¿ona
jeszcze infrastruktur¹ w postaci
obrzydliwych reklam, ceratowych
namiotów itp. znamion naszej kon-
sumpcyjnej cywilizacji.

Te mieszane uczucia, jakie mia-
³am mijaj¹c t³umy majowych wcza-
sowiczów na drodze na Cypel,
pierwsze puszki od piwa i pierw-
sze papierki po s³odyczach spra-
wi³y, ¿e zaczê³am siê zastanawiaæ,
czemu nikt inny nie zastanowi³ siê
nad konsekwencjami Otwarcia
Bramy "na ¿ywio³".

Jak wykaza³a majowa próba
powszechnego udostêpnienia Cy-
pla, turyœci z³aknieni zg³êbienia
wszystkich tajemnic Helu oraz
zwiedzenia wszystkich terenów,
rozpierzchli siê po pla¿owych
wydmach, zadeptuj¹c roœlinnoœæ
i penetruj¹c niezabezpieczone bunkry, gdzie
ciemnoœci rozpraszali kieszonkowymi latarka-
mi. To turyœci. Natomiast z³omiarze, czyli z³o-
dzieje historii, ruszyli po pierwsze ³upy. Lada
chwila rusz¹ nasze dzieci bawiæ siê w chowane-
go w tych podziemnych, niebezpiecznych tu-
nelach, albo w gry wojenne, a uzdolniona arty-
stycznie m³odzie¿ chwyci za kolorowe spraye
i "odœwie¿y" bunkry nowoczesnymi graffiti.
Bêd¹ nie tylko grille, ale te¿ dzikie namioty
i ogniska. Obawiam siê, ¿e ten czarny scena-
riusz ziœci siê jako ¿ywo, jeœli m¹drzy helanie
nie zaczn¹ biæ na alarm, aby obudziæ tych helan
niefrasobliwych, zwanych potocznie g³upimi.

W g³owie mi siê nie mieœci, ¿e wpuszcza siê
na ¿ywio³ tysi¹ce ludzi (w skali roku to bêd¹
setki tysiêcy zwiedzaj¹cych) na zupe³nie bez-

bronny, dziki zak¹tek Helu, który zamiast szan-
s¹ dla naszego miasta mo¿e staæ siê realnym za-
gro¿eniem. Gdybym to ja by³a decydentem i nie
mia³a w kasie miasta pieniêdzy, to powo³a³a-
bym Spo³eczny Sztab Ludzi Myœl¹cych, któ-
rzy przedstawiliby mieszkañcom Helu realn¹
strategiê ochrony i  m¹drego, nieinwazyjnego
zagospodarowania Cypla, a nastêpnie wszyst-
kimi spo³ecznymi i samorz¹dowymi  si³ami,
w pierwszej kolejnoœci realizowa³abym tê stra-

tegiê krok po kroku. Jestem przeciwna polityce
strusia, czyli chowania g³owy w piasek, gdy
sytuacja wymaga konkretnych dzia³añ. Tymcza-
sem ju¿  niechlubn¹ tradycj¹ staje siê w Helu
udawanie œlepego i g³uchego, tak jak np. w przy-
padku Schleswiga i Mysiej Wie¿y. Skoro nie staæ
nas na zajêcie siê tymi zabytkami, to najlepiej
udawaæ, ¿e ich w ogóle w Helu nie ma. Taka jest
mentalnoœæ naszych w³adz samorz¹dowych. No
i w myœl tej zasady, ma³o który turysta przeby-
waj¹cy d³u¿ej w naszym mieœcie dociera do tych
najciekawszych obiektów militarnych. Ma³o
który s³ysza³ o tych atrakcjach, wiêc znudzony
lawiruje w nieskoñczonoœæ miêdzy stoiskami z
bielizn¹ i pluszowymi foczkami na bulwarze lub
przemierza ca³ymi dniami ulicê Wiejsk¹ z do³u
do góry, na przemian. A potem skar¿y siê swo-
im gospodarzom, u których goœci, ¿e: cytujê

CYPEL SZANSA DLA M¥DRYCH

Pomys³ rodzi³ siê w wielu g³owach, ale to g³ów-
nie dziêki staraniom wiceburmistrza Jastarni,
Zbigniewa Chmaruka i cz³onka Zarz¹du Powia-
tu Puckiego, Tadeusza Mu¿y, trafi³ do Helu
ogromny g³az, który mo¿e staæ siê jednym
z symboli Helu. Przekazali go nieodp³atnie wraz
z trzema niewiele mniejszymi kamieniami  Ma-
rek i Olgierd Heweltowie - w³aœciciele firmy bu-
dowlanej OLTRANS z Mrzezina.

G³azy 9 kwietnia przetransportowano na cy-
pel helski i w przysz³oœci zostan¹ one ustawio-
ne w pobli¿u miejsca, na którym siê dzisiaj znaj-
duj¹. Na najwiêkszym g³azie wyryty zostanie
napis, informuj¹cy najprawdopodobniej o po³o-
¿eniu geograficznym Helu.

W.W.

"mo¿na umrzeæ z nudów w tym Helu". Zapew-
ne, gdyby radnymi byli helscy hotelarze i ga-
stronomicy, to bardziej by im zale¿a³o na za-
pewnieniu  wczasowiczom takich atrakcji,
jakich oczekuj¹ po miasteczku z kilkusetletni¹
histori¹. To tyle gorzkiej dygresji zwi¹zanej
z nadchodz¹cym sezonem letnim. Za³o¿ê siê, ¿e
i w tym roku bêdziemy mieli kompromituj¹c¹
powtórkê z zesz³ego lata, dlatego nawet pisaæ
mi siê nie chce co myœlê na ten temat, bo i tak

helscy decydenci zag³osuj¹ po sta-
remu, tak jak po staremu myœl¹.
Szkoda natomiast, ¿eby przespali
równie¿ sprawê Cypla, bo prze-
cie¿ podstawowe rzeczy mo¿na
realizowaæ od zaraz. Po pierwsze
INFORMACJA, INFORMACJA
I JESZCZE RAZ INFORMACJA.
Tak jak w Parkach Narodowych,
turyœci powinni wiedzieæ, na jaki
teren wchodz¹, jak siê po nim po-
ruszaæ, co wolno, a czego nie wol-
no, jakie s¹ niebezpieczeñstwa
i zagro¿enia, oprócz tablic informa-
cyjnych i namalowanych na drze-
wach szlaków, powinny byæ do-
k³adnie opisane wszystkie bunkry
i militaria z ostrze¿eniami, ¿e wcho-
dziæ nie mo¿na. Powinny byæ in-
formacje o ochronie roœlinnoœci
wydmowej i  samych wydm,

powinien byæ zakaz rozbijania namiotów i
rozpalania ognisk (czy grilla), no i przypomnie-
nie o zachowaniu ciszy. Nie mo¿na dopuœciæ,
¿eby droga na Cypel zamieni³a siê we wrzaskli-
we zakopiañskie Krupówki. Ta swoista profi-
laktyka mniej by kosztowa³a nasze biedne mia-
sto, ni¿ likwidacja ewentualnych szkód, nie
mówi¹c ju¿ o ca³kowitej degradacji œrodowiska,
zadeptaniu Cypla na œmieræ. Skoro mo¿na
zadeptaæ nawet drogê na Giewont, co w³aœnie
ma miejsce od kilku lat, to tym bardziej mo¿e
zostaæ rozdeptany i zniszczony Cypel, a wiêc
mo¿emy bezpowrotnie straciæ to co, mamy naj-
cenniejszego i najpiêkniejszego w Helu, to co
mo¿na by³o podziwiaæ dot¹d tylko z morza,
albo z lotu ptaka.

Iwona Rusajczyk

Koniec czy

pocz¹tek Polski?
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Na sesji, która odby³a siê 29 kwietnia br., rad-
ni jednog³oœnie przyjêli uchwa³y w sprawie przy-
jêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu mia-
sta Helu na 2003 rok i udzielenia absolutorium
dla Burmistrza Helu. Przewodnicz¹cy Rady
pogratulowa³ burmistrzowi i komisjom rady,
a w odpowiedzi burmistrz M. W¹do³owski po-
dziêkowa³ za udzielenie absolutorium. Jak
stwierdzi³,  wykonanie bud¿etu to nie tylko jego
zas³uga, to równie¿ sukces tych wszystkich,
którzy pracowali nad realizacj¹ bud¿etu. Podziê-
kowa³ Radzie, pracownikom Urzêdu Miasta oraz
kierownikom jednostek organizacyjnych.

W trakcie sesji radni podjêli nastêpuj¹ce
uchwa³y:

- w sprawie ustalenia wysokoœci stawek op³at
za zajêcie pasa drogowego dla dróg, których za-
rz¹dc¹ jest gmina. Dzienne stawki za 1 m2 okre-
œlono nastêpuj¹co:

jezdnia - zajêcie  <20 % szerokoœci - 4 z³;
zajêcie >=20% i 50% - 6 z³; zajêcie >=50% - 8 z³

chodnik - za 1 m2 - 8 z³
pozosta³e elementy pasa drogowego (po-

bocza zieleñce) - 4 z³
reklama za 1 m2 powierzchni - 4 z³
inne obiekty (np. handlowe) za 1 m2 po-

wierzchni rzutu poziomego obiektu - 4 z³
urz¹dzenia infrastruktury technicznej,

niezwi¹zane z drog¹ - roczna op³ata za 1 m2

powierzchni - 100 z³.
-w sprawie realizacji obowi¹zku odbycia rocz-

nego przygotowania przedszkolnego przez dzie-
ci w wieku 6 lat. Rada ustali³a, ¿e obowi¹zek ten
realizowany bêdzie w Przedszkolu Miejskim,
dzia³aj¹cym w ramach Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w Helu. Uchwa³a wchodzi w ¿y-
cie z dniem 1 wrzeœnia 2004 roku.

-w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci grunto-
wej zabudowanej. Rada wyrazi³a zgodê na sprze-
da¿ w trybie bezprzetargowym nieruchomoœci
zabudowanej budynkiem mieszkalnym, po³o¿o-
nej w Helu przy ul. Wiejskiej 85 dla Jadwigi
Staniszkis zam. w Podkowie Leœnej i dla ma³¿eñ-
stwa Boszke zameldowanego pod tym adresem.

- w sprawie oddania w dzier¿awê gruntu po-
³o¿onego w mieœcie Helu. Rada wyrazi³a zgodê
na wydzier¿awienie na okres 10 lat nieruchomo-
œci z przeznaczeniem na cele us³ugowo-handlo-
we i towarzysz¹ce:

a/ przy ul. Przybyszewskiego w Helu o pow.
112 m2  na rzecz Ireny Lenc

b/ przy ul. Kaszubskiej o pow. 193 m2 na
rzecz Stanis³awy i Zdzis³awa PaŸdziorskich

c/ przy ul. Kaszubskiej o pow. 151 m2 na rzecz
Ireny Zapletal-Brzeziñskiej

d/ przy ul. Kaszubskiej na rzecz Barbary Gren-
dysa

- w sprawie wyra¿enia opinii odnoœnie lasów
ochronnych na terenie Gminy Hel. Rada pozy-
tywnie zaopiniowa³a wniosek Nadleœnictwa
Wejherowo o uznanie za lasy ochronne lasów
wskazanych przez Nadleœnictwo. Skutkiem fi-
nansowym dla gminy, wynikaj¹cym z powy¿-
szego, jest obni¿enie o 50% nale¿nego podatku
leœnego.

W.W.

XVII sesja Rady Miasta Helu
INFORMACJA

Burmistrza Helu na temat nieruchomoœci
komunalnych oddanych w dzier¿awê i na-
jem - stan prawny na dzieñ  15 marca 2004 r.

DZIER¯AWA
Zgodnie z ustaw¹ o gospodarce nieruchomo-

œciami gmina gospodaruje nieruchomoœciami
stanowi¹cymi  jej w³asnoœæ  w sposób zgodny
z zasadami prawid³owej gospodarki. W myœl tej
zasady czêœæ gruntów jest przekazywana
w dzier¿awê  m.in.  na cele gara¿owe, upraw
warzywniczych, ca³oroczne i sezonowe punk-
ty handlowe i gastronomiczne, jak równie¿ par-
kingi. Czynsz za dzier¿awê gruntów naliczany
jest zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta. Wykorzy-
stuj¹c doœwiadczenia ostatnich, lat dzier¿awców
najatrakcyjniejszych terenów wy³ania siê w
drodze przetargów.  Stawki za niektóre tereny
ustalane s¹ w sposób umowny, jednak¿e czynsz
nigdy nie jest mniejszy ni¿ wynikaj¹cy ze sta-
wek ustalonych przez Radê Miasta. Tereny
oddane w ca³oroczn¹ dzier¿awê stanowi¹ ob-
szar o powierzchni oko³o 5000 m2.

W sk³ad tych dzier¿aw wchodz¹ grunty wy-
dzier¿awione na:

- cele gara¿owe - pod  3 kompleksy gara¿y -
jeden  przy ul. Steyera, gdzie zlokalizowanych
jest 106  blaszanych boksów gara¿owych, nato-
miast drugi przy ul. Kuracyjnej i Maszopów,
ostatni, trzeci, przy ul. Leœnej - wp³ywy z po-
wy¿szych dzier¿aw szacuje siê na kwotê
40.933,00 z³  (ceny podawane z podatkiem VAT),

-cele handlowe pod obiekty handlowe zloka-
lizowane przy  ul. Leœnej, Przybyszewskiego,
Kaszubskiej, w których to przypadkach Gmina
odda³a  grunty w 10-letni¹ dzier¿awê - wp³ywy
z powy¿szych dzier¿aw  to kwota  49.848,00 z³

-na cele handlowe  i gastronomiczne, jednak¿e
okres dzier¿awy nie przekracza trzech lat - tere-
ny te zlokalizowane s¹ przy ul. Przybyszew-
skiego, Kaszubskiej, Wiejskiej, Ba³tyckiej,
Leœnej, Bulwar Nadmorski, - wp³ywy z dzier-
¿awy szacuje siê w wysokoœci: 64.604,00 z³,

-na cele gastronomiczne, oddane w dzier¿awê
na okres 10 lat - zlokalizowane przy ul. Mor-
skiej - 41.781,00 z³,

-na cele upraw warzywniczych - czynsz
dzier¿awny szacuje siê w wysokoœci: 500,00 z³,

-inne, takie jak : cele przemys³owe ( w tym
obiekt sieciarni), punkt tankowania gazu, zorga-
nizowanie postoju przystanku busów, us³ugi
stolarskie  - szacowane wp³ywy z  tych dzier-
¿aw  to kwota: 8.400,00 z³,

Na okres sezonu letniego Gmina wydzier¿a-
wi³a na dzieñ dzisiejszy tereny pod ruchome
punkty sezonowe, zlokalizowane przy ul. Mor-
skiej w okolicach fokarium. Jeden z  dzier¿aw-
ców podpisa³ ju¿ stosowne umowy i uiœci³
czynsz dzier¿awny. Przewidywan¹ kwotê czyn-
szu dzier¿awnego z powy¿szego terenu szacuje
siê w wys. 50.730,00 z³.

Innym terenem, który wydzier¿awiono
w poprzednich latach na okres 3-letni,  jest ob-
szar o pow. 300 m2 na Bulwarze Nadmorskim
z przeznaczeniem na prowadzenie punktu

sprzeda¿y kawy i akcesoriów zwi¹zanych
z kultur¹ ba³kañsk¹ oraz pod ogródek kawo-
wy. Wp³ywy z dzier¿awy przedmiotowego
terenu w tym sezonie wynosiæ bêd¹  29.440,00 z³.

Burmistrz Helu og³osi³ trzy przetargi na dzier-
¿awy terenów z przeznaczeniem na cele gastro-
nomiczno-handlowe na Bulwarze Nadmorskim
(za budynkiem Bosmanatu Portu), przy ul.
Morskiej na targowisku miejskim  oraz na czeœæ
nieruchomoœci na Bulwarze o pow. 300 m2

z przeznaczeniem pod dzia³alnoœæ gastronomicz-
no-handlowo- rozrywkow¹, gdzie dzier¿awca
zobowi¹zany zosta³ do zorganizowania co naj-
mniej jednej imprezy rozrywkowej w tygodniu,
na scenie plenerowej. W trakcie prowadzonej
licytacji wy³oniono dzier¿awców tych terenów.
Wp³ywy z  dzier¿aw tych terenów przestawia-
j¹ siê nastêpuj¹co :

-Bulwar Nadmorski pow. 300 m2  - czynsz
w wys.: 47.000,00 z³

-Bulwar Nadmorski  pow. 15 m2 - czynsz
w wys.: 12.000,00 z³

-przy ul. Morskiej na targowisku miejskim
- czynsz w wys.: 4.800,00 z³

W  powy¿szej czêœci nie uwzglêdniono jesz-
cze dzier¿aw dot. terenów pod ogródki gastro-
nomiczne, sezonowe punkty handlowe, rekla-
my oraz parkingi, gdy¿ umowy  z dzier¿awcami
tych gruntów s¹ zawierane w miesi¹cach: czer-
wiec, lipiec, sierpieñ.

NAJEM
Gmina jako w³aœciciel nieruchomoœci lokalo-

wych  zarz¹dza i gospodaruje tym mieniem, czer-
pi¹c korzyœci z przedmiotowych nieruchomo-
œci, oddaj¹c je w najem.

Roczne wp³ywy z najmu lokali u¿ytkowych
wynajêtych na okres jednego roku   i d³u¿ej sza-
cuje siê na kwotê 45.000,00 z³. Przedmiotem
najmu s¹: budynek przy ul. Wiejskiej 41 i czêœæ
budynku nr 50 z przeznaczeniem na placówkê
banku  i bankomatu, dwa pomieszczenia w bu-
dynku Przedszkola Miejskiego  z przeznacze-
niem pod us³ugi szewskie i krawieckie, obiekt
przy ul. Kaszubskiej na cele magazynowe, po-
mieszczenie w budynku ZSO i dwa boksy gara-
¿owe  zlokalizowane na terenie ZSO.

Przedmiotem  najmu jest równie¿ budynek
przy ul. Portowej z przeznaczeniem na prowa-
dzenie stanicy wodnej z zapleczem gastrono-
micznym. Og³oszony na dzieñ 27 lutego 2004 r.
przetarg  nie doszed³ do skutku z braku oferen-
tów, dlatego te¿  warunki  najmu ustalono  miê-
dzy stronami w drodze negocjacji na kwotê
25.000,00 z³.

Nale¿y równie¿ poinformowaæ Radê, ¿e
w wyniku prowadzonych negocjacji  z oferenta-
mi uzgodniono wstêpnie warunki  oddania
w najem czêœci pomieszczeñ w budynku ZSO
z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii
letnich na kwotê 35.000,00 z³ i 25.000,00 z³.

Opracowa³a : Jolanta £uczaj
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Trudno tu te¿ nie wspomnieæ o pozas³u¿bo-
wych zainteresowaniach Przybyszewskiego,
o uprawianym przez niego z zami³owaniem spo-
rcie ¿eglarskim. Odby³ wiele rejsów ba³tyckich,
m.in. jako towarzysz gen. Mariana Zaruskiego
o czym genera³ wspomina w swojej ksi¹¿ce
"Wœród wichrów i fal" i jako kapitan jachtów
"Junak" i "Temida I". Wœród prze³o¿onych cie-
szy³ siê uznaniem, dla kolegów i czêsto dla pod-
w³adnych by³ typem cz³owieka niezawodnego.
Jeden z jego kolegów napisa³, ¿e: (...) "swym
postêpowaniem wzbudza³ zaufanie, a ka¿dy ma-
rynarz marzy³, aby znaleŸæ siê tam, gdzie pe³ni³
s³u¿bê por. Przybyszewski i jeszcze dzisiaj, gdy
spotyka siê jego wychowanków z tego okresu,
s³yszy siê po tylu latach wypowiadane przez nich
z podziwem s³owa: "por. Przybyszewski, to by³
dowódca i cz³owiek". Prezentowa³ w oczach
marynarzy coœ wiêcej niŸli tylko zwyczajn¹,
pozbawion¹ wyobraŸni odwagê. Wykszta³ci³
w tych ludziach pojêcie, pozwalaj¹ce zrozumieæ
ów niewyt³umaczalny sens walki na œmieræ
i ¿ycie. Dlatego bohaterstwo kpt. Przybyszew-
skiego w czasie wrzeœniowej obrony Helu prze-
sz³o do legendy i sta³ siê obiektem marynarskich
mitów"1.

Jeœli informacje o panu Zbigniewie maj¹ uk³a-
daæ siê chronologicznie, nale¿y w tym miejscu
wpi¹æ bardzo istotn¹ wiadomoœæ z jego ¿ycia
prywatnego. Otó¿ w wieku dwudziestu oœmiu
lat, tj. w 1935 r., zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski
z siostr¹ swego kolegi ze Szko³y Podchor¹¿ych,
pann¹ Helen¹ Powa¿e. Po œlubie zamieszkali
w Gdyni przy ul. Ejsmonda, gdzie na œwiat przy-
sz³a ich córka Danusia.  Do koñca 1935 r. by³
oficerem artylerii Dywizjonu Okrêtów Podwod-
nych. Dowodzi³ te¿ bateri¹ kal. 105 mm na Oksy-
wiu. W kwietniu 36 r. skierowany zosta³ do s³u¿-
by na szkolnym okrêcie artyleryjskim "Mazur"
MR (eks niem. "V105"), gdzie by³ zastêpc¹ do-
wódcy, a nawet przez pewien czas dowodzi³
okrêtem. Pierwsze namacalne zdolnoœci artyle-
rzysty ujawni³y siê u Zbigniewa, kiedy w 37 r.
s³u¿y³ na kontrtorpedowcu "Burza" jako oficer

artylerii. Jego za³oga zdoby³a w strzelaniu arty-
leryjskim mistrzostwo Floty. (Mówi³o siê wte-
dy, ¿e to prawdziwa polska szko³a strzelania).

Podczas s³u¿by na ORP "B³yskawica", w 38 r.
awansowa³ na stopieñ kapitana marynarki.

Tego samego roku, tj. 25 paŸdziernika, otrzy-
ma³ stanowisko dowódcy najwiêkszej i najno-
woczeœniejszej baterii na Polskim Wybrze¿u,
XXXI baterii im. Heliodora Laskowskiego.

W³odzimierz Steyer w swej ksi¹¿ce "Samot-
ny Pó³wysep", tak opisuje reakcje na wieœæ, ¿e
Zbigniew Przybyszewski  wyznaczony zosta³
na stanowisko dowódcy: "Gdy dowódca Rejo-
nu (tak pisze o sobie) stoj¹cy przy aparacie tele-
fonicznym dowiedzia³ siê, ¿e na stanowisko tej
baterii przychodzi kapitan marynarki Zbigniew
Przybyszewski, starart (starszy artylerzysta)
z kontrtorpedowca "Burza", to z wra¿enia ...
usiad³. Nastêpnie poprosi³ szefa sztabu floty
o potwierdzenie tej wiadomoœci fonogramem.
Fonogram nadszed³. Komandor, dowódca Re-
jonu, ani nie marzy³, ¿e na Hel mo¿e byæ wy-
znaczony tak wartoœciowy oficer jak kapitan
Przybyszewski, którego zna³ jeszcze z czasów,
gdy sam dowodzi³ dyonem  kontrtorpedowców.
A Zbyszko z Kruszwicy, jak go z uwagi na miej-
sce pochodzenia Komandor w myœlach nazy-
wa³, nadawa³ siê w³aœnie do walki, i to do walki
"bez reszty". Dowódca Rejonu móg³ wiêc byæ
spokojny o cypel. Znajdowa³ siê on teraz w pew-
nych , energicznych rêkach”. (...) dalej pisa³ te¿:
"Cypel by³ sprê¿yst¹ i giêtk¹ organizacyjnie
ca³oœci¹ pod rozkazami cz³owieka, który poko-
cha³ i opanowa³ swoj¹ jednostkê, ka¿d¹ jej czêœæ
sk³adow¹. (...) ...za³oga baterii cyplowej by³a
wzorem mêstwa, odwagi i zdecydowana wal-
czyæ do ostatniej kropli krwi." Dziœ wiemy, ¿e
nie myli³ siê komandor Steyer co do wartoœci
dowódczych i patriotycznych Zbyszka z Krusz-
wicy. Artyleria pod jego dowództwem dzielnie
walczy³a z niemieck¹ potê¿n¹ Kriegsmarine, nie
lêkaj¹c siê jej ogromnej przewagi militarnej.

25 wrzeœnia, podczas trwaj¹cej ok. 1,5 godzi-
ny bitwy artyleryjskiej miêdzy okrêtami linio-
wymi "Schlesien" i "Schleswig-Holstein" a XXXI
bateri¹ H. Laskowskiego (gdzie okrêty wystrze-
li³y 159 pocisków kal. 280 mm i 209 pocisków
kal. 150 mm. przy czym cztery nasze armaty
ok. 200 pocisków kal. 152,4 mm), byli zabici
i ranni ,wœród nich dowódca baterii. Jak sam pi-
sze w sprawozdaniu2: "Przed godzin¹ 11 kilka
pocisków spad³o przed wie¿¹ K.O. (Kierowania
Ogniem) 4 metrowy dalmierz stereoskopowy
zosta³ uszkodzony, a dalmierzysta zabity (wy-
mieniony póŸniej przez Przybyszewskiego st.
mar. Józef Skiba). Nastêpnie pad³o jeszcze kilka
pocisków pod wie¿¹. By³o kilku rannych.
Miêdzy innymi dowódca baterii."

Od³amek pocisku rani³ go w lewe przedramiê.
Na miejscu za³o¿ono mu opatrunek, dziêki cze-
mu móg³ pozostaæ na stanowisku do koñca bi-
twy. Poniewa¿ rana nadal mocno krwawi³a, da³
siê namówiæ na wyjazd do 3 Szpitala Polowego
Marynarki Wojennej w Juracie. Po trzech dniach,
z nie wygojon¹ ran¹, samowolnie opuszcza szpi-
tal i 28 wrzeœnia ponownie obejmuje stanowi-
sko dowódcy baterii. Pozosta³ na nim do dnia

kapitulacji. W³odzimierz Steyer pisa³ o nim da-
lej: "Za³oga baterii mia³a z kogo braæ przyk³ad.
Tacy ludzie jak Zbyszko znad Gop³a dzielnie
bronili Helu. Odgórne zarz¹dzenie kapitulacji
kapitan mocno przebola³. Nosi³ siê nawet
z zamiarem buntu, gdy¿ wiedzia³, ¿e marynarze
go nie opuszcz¹. Jednak¿e doszed³ do przeko-
nania, ¿e nie wolno mu szafowaæ ich krwi¹
bez rzeczywistego sensu".

Nadesz³a chwila kapitulacji. ,,2 paŸdziernika
wp³ynê³y do portu okrêty niemieckie, za³oga
przed odmarszem do niewoli odœpiewa³a hymn
narodowy" - notowa³ kpt. Przybyszewski.

Z relacji porucznika Pawlikowskiego: ,,Wkrót-
ce nadjechali samochodami niemieccy oficero-
wie, wysiedli, zbli¿yli siê do dowódcy, oficer
niemiecki zasalutowa³ i wyj¹³ papieroœnicê,
czêstuj¹c kapitana papierosem, ten jednak ener-
gicznie odmówi³, co nam siê bardzo podoba³o.
Niemiec zakomenderowa³ z prusk¹ but¹ - zdaæ
broñ! Wtedy kpt. Przybyszewski poblad³ i z zaci-
œniêtymi wargami wyszed³ z szeregu. Niewpraw-
nie manewruj¹c jedyn¹ zdrow¹ rêk¹ odpi¹³ kor-
dzik. Niemiec wyci¹gn¹³ po niego rêkê, ale ran-
ny podszed³ do nadbrze¿a i z rozmachem cisn¹³
broñ w morze".

Od 2 paŸdziernika rozpocz¹³ siê d³ugi okres
niewoli. By³ w trzech obozach jenieckich: naj-
pierw w Nienburgu nad Wezer¹, potem w Spit-
tal nad Drw¹ i najd³u¿ej w Oflagu IIC Wolden-
berg, sk¹d dwa razy uciek³, lecz zawsze zosta³
z³apany, co zgodnie z konwencj¹ genewsk¹ koñ-
czy³o siê aresztem3.

Romuald Nowak

cz. II

1Z ksi¹¿ki Stanis³awa M. Przybyszewskiego "Przy-

byszewscy").
2Sprawozdanie z dzia³alnoœci baterii im. H. La-

skowskiego z okresu kampanii wrzeœniowej 1939

roku. "Ostatnia Reduta" Rafa³ Witkowski. Wyd.

Morskie Gdañsk 1973.
3Jerzy Broniewicz "Nie ka¿da kula celna". Wyd.

MON W-wa 1987. str. 143.
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Od kilku dni Unia Europejska funkcjonuje w zmienionym sk³adzie.
1 maja 2004 roku powiêkszy³a siê o nowych 10 pañstw, wœród których
znalaz³a siê Polska. Dla jednych by³a to radosna i donios³a chwila, dla
innych moment rozterki, niepewnoœci i niepokoju. W naszym mieœcie
moment wejœcia do Unii Europejskiej poprzedzono licznymi spotkaniami
z ciekawymi ludŸmi, podczas których starano siê przybli¿yæ idee wspó³-
pracy pañstw Europy.

W przygotowaniach brali równie¿  udzia³ uczniowie i nauczyciele
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Helu. Ich celem by³o zapoznanie
szkolnej spo³ecznoœci z ¿yciem mieszkañców pañstw unijnych. Dla
uczniów by³a to równie¿ okazja do wykorzystania swoich umiejêtnoœci i
wiedzy w praktyce (np. dialogi w jêzyku angielskim i niemieckim, wiersze
po francusku, w³oskie i portugalskie s³ówka...).

W gablotach pojawia³y siê gazetki z informacjami na temat historii,
tradycji i kultury pañstw ju¿ nale¿¹cych do Unii Europejskiej.

W tygodniu poprzedzaj¹cym przyjêcie nowych cz³onków do Unii,
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum odby³ siê cykl prezentacji o wybra-
nych krajach.

Podró¿ rozpoczêliœmy od Austrii i Wielkiej Brytanii poprzez Szwecjê,
Niemcy, W³ochy, Francjê, Holandiê a¿ po "egzotyczn¹" Hiszpaniê i Por-
tugaliê. Mieliœmy okazjê skosztowaæ sernika wiedeñskiego i napiæ siê
aromatycznej kawy, posmakowaæ serów francuskich i spaghetti pro-
sto z W³och, portugalskich oliwek i pomarañczy.

Nie zabrak³o œpiewu i tañca. M³odsze dzieci zaœpiewa³y i zatañczy³y
tyrolskiego walczyka i hiszpañskie flamenco, a gimnazjaliœci francuskiego
kankana.

Wêdruj¹c po Europie, napotykaliœmy s³ynne, historyczne postaci, m.in.:
Alberta Einsteina, Wilhelma Conrada Roentgena, Dziewicê Orleañsk¹
- Joannê D'arc, Napoleona, królow¹ El¿bietê i legendarny zespó³ the
Beatles oraz Henryka ¯eglarza. Poznaliœmy ró¿ne stroje narodowe,
odwiedziliœmy s³ynne domy mody, kibicowaliœmy dru¿ynom sportowym
i wyœcigom weneckich gondoli.

Mi³¹ niespodziank¹ by³a nagroda - zaproszenie do pizzerii "Palermo"
trzyosobowych zespo³ów (reprezentantów wszystkich klas gimnazjal-
nych).

W miêdzyczasie "wpadliœmy" do naszego kraju, aby uczciæ Dzieñ uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy
IIIb Szko³y Podstawowej z wychowawc¹, p. Halin¹ Œwi¹teck¹.

Wycieczkê przygotowali:
p. Izabela Szczepankowska z klas¹ IVa SP
p. Ma³gorzata Szczykutowicz z klas¹ VIa SP
p. Katarzyna Rak i p. Magdalena Urbanowicz z klas¹ Vb SP
p. W³adys³awa Budzisz-Nadolska z klas¹ IVb SP

Przed wst¹pieniem do Unii

p. Aleksandra Ciskowska z klas¹ Va SP
p. Mariola Wadas i p. Krzysztof Kamiñski z klas¹ IVc SP
p. Maria Mrozik z klas¹ Vc SP
p. Teresa Drop z klas¹ VIb SP
p. Gabriela Góralska z klas¹ Ib Gim.
p. Danuta Popielewska z klas¹ IIc Gim.
p. Renata Dempc z klas¹ IIb Gim.
p. Ma³gorzata Formella z klas¹ IIa Gim.
p. Renata Ha³as z klas¹ Ia Gim.
p. Ewa Skóra z klas¹ Ic Gim.

    W imieniu Dyrekcji ZSO serdecznie dziêkujemy wszystkim nauczy-
cielom, uczniom i rodzicom zaanga¿owanym w przygotowanie klasowych
prezentacji.

Jolanta S³upecka i Irena Sojecka
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30 kwietnia 2004 r. by³ bardzo zabawnym dniem w helskim Liceum.
Na pocz¹tku klasa I b LO, pod opiek¹ wychowawcy, Anny Piotrowskiej
- Buca humorystycznie zaprezentowa³a lekcjê jêzyków obcych, na której
groteskowo przedstawiono zachowanie Polaków poza granicami swojego
kraju.

Oczywiœcie musia³a odbyæ siê kartkówka - WIELKIE ŒCI¥GANIE!
Publice szczególnie  podoba³a siê postaæ pani nauczycielki, w któr¹

wcieli³a siê Ma³gorzata Brzozowska. Zaskoczy³a wszystkich swoimi
"ma³ymi" wymaganiami wobec uczniów - zakresem materia³u na spraw-
dzian by³y s³ówka wypisane na papierze przesz³o 5 metrowej d³ugoœci!

Nastêpnie niesforni uczniowie przedstawili skecz Love Story, w któ-
rym boski Kuba przebrany za "Lolitê" szuka³ swojej mi³oœci i po wielu
zawodach - odnalaz³ "ukochanego". W innym œwietle zosta³o przedsta-
wione ekstrawaganckie ma³¿eñstwo jad¹ce fiatem 126 p., które zabiera
Anglika - autostopowicza. Kolejn¹ scenk¹ by³a imitacja sklepu w Anglii,
gdzie polski klient chcia³ kupiæ "pi³kê... do metalu", jak równie¿ kelnerka
narodowoœci japoñskiej (Monika Godlewska), obs³uguj¹ca Polaka. Jednak
roztargnienie i nadmierna ¿ywio³owoœæ uczniów zdenerwowa³y nauczy-
cielkê. Ci, nie poddaj¹c siê przygotowali swojej pani niespodziankê - pio-
senkê, w której solo wyst¹pi³a Agnieszka Patora, jako przyk³adna
dziewczynka. W rytmie muzyki, nieznoœni uczniowie wybiegli cha-
otycznie z klasy.

Przedstawienie powsta³o z okazji przyst¹pienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. M³odzie¿ ukaza³a ten proces w sposób weso³y i humorystyczny.

Po wystêpie UNIJNYM nadszed³ czas po¿egnania klas maturalnych
(czwartych). Przedstawienie "Ostatni Dzwonek" przygotowa³a Rada Sa-
morz¹du Uczniowskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego pod opiek¹ Gabrieli
W³odarskiej. Tradycja zosta³a podtrzymana: gospodarzom klas IV wrê-
czono ³opatê, przy pomocy której zasadzili drzewka (zostawili po sobie
pami¹tkê). By³o tak¿e palenie zeszytów, co sprawi³o niezmiern¹ radoœæ
„ju¿ prawie” maturzystom. Najbardziej aktywne w ¿yciu szkolnym

osoby zosta³y wyró¿nione dyplomami. Wystêp rozpoczêto wierszem pt.
"Byæ uczniem". Furorê zrobi³a recytacja przerobionej fraszki Jana Kocha-
nowskiego "Na dyrektora". Niew¹tpliw¹ atrakcj¹  by³ wystêp naszych
obiegowych kabareciarzy Adama i Czarka. Przedstawili reklamy z innej
perspektywy - ANTYREKLAMY. "Czerwony pasek" (dwojakie zna-
czenie) jakim siê chwalili, by³ porcj¹ dobrego œmiechu. GwoŸdziem pro-
gramu by³a lekcja szkolna, w której godnoœci uczniów brzmia³y wyj¹tko-
wo znajomo: Szczykutuku, Tekla, Foczka wraz ze swymi znajomymi:
Duszka, Zbycho, Moniek, Maurycelle itd. Bardzo interesuj¹ce: niektórzy
dowiedzieli siê w koñcu, ¿e bitwa w 1410 roku odby³a siê pod Groenwal-
dem, a nie pod Grunwaldem. A któ¿ powiedzia³ panie, ¿e król Polski to
Jagie³³o? Jaki Jagie³³o? Oczywiœcie Ogie³³o!

Punktem kulminacyjnym przedstawienia by³o zejœcie po stu schodach,
wœród oklasków uczniów klas IV LO w asyœcie m³odszych kolegów usta-
wionych w szpalerze.

Tak oto zosta³ po¿egnany kolejny rocznik absolwentów Liceum.
Tego samego dnia czwartoklasiœci LO odeszli, a Unia Europejska ju¿

prawie "przysz³a".
W przedstawieniu udzia³ wziêli: Piotr Berger, Gosia Brzozowska, Syl-

wia G¹siorowska, Monika Godlewska, Cezary Konkel, Adam Kowalik,
Kazimierz Kustusz, Kuba Lisakowski, Ksenia Loose, Agnieszka Patora,
Damian Siwek, Ada Œwitakowska, Agnieszka Wêgrzyn, Karolina Ziêtara.

Bardzo serdecznie pragniemy podziêkowaæ p. Jackowi Pawlakowi
za oprawê muzyczn¹, wk³ad pracy, za jego altruistyczn¹ postawê.

Na naszym przedstawieniu by³a równie¿ obecna sekretarz Miasta Helu,
pani Maria Klajnert, jako przedstawiciel Urzêdu Miasta.

Dziêkujemy!

Rada Samorz¹du Uczniowskiego LO

Powitania i ... po¿egnania nadszed³ czas!
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w 43 Batalionie Saperów

ZMIANA  WACHTY
w Komendzie Portu Wojennego Hel

28 kwietnia 2004 roku w Komendzie Portu
Wojennego Hel od  pe³ni¹cego obowi¹zki
dowódcy kmdr por. Leszka Chlebanowskiego
obowi¹zki przyj¹³ kmdr por. Krzysztof
Wêgrzyn.

W czasie uroczystoœci, dowódca 9 Flotylli
Obrony Wybrze¿a, kontradm. Andrzej
Rosiñski podziêkowa³ kmdr Chlebanowskiemu
za wzorowe dowodzenie jednostk¹ i ¿yczy³
nowemu komendantowi sukcesów na nowym
stanowisku s³u¿bowym.

W uroczystoœci uczestniczy³y: kompania
honorowa ze sztandarem jednostki, Orkiestra
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej z Gdyni,
pododdzia³y kadry i marynarzy oraz licznie zgro-
madzeni  pracownicy cywilni jednostki.

W.W.

Komandor porucznik Krzysztof Wêgrzyn
zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹ rozpocz¹³
w 1986 roku, jako dowódca dzia³u artylerii
i broni podwodnej na ORP „Czajka”. Do 1991
roku s³u¿y³ na okrêtach 13 Dywizjonu Tra-
³owców. Nastêpnie jako dowódca artylerii
na okrêcie ratowniczym ORP „Piast” uczest-
niczy³ w operacji „Pustynna Burza” na wo-
dach Zatoki Perskiej.

Po powrocie do kraju pe³ni³ s³u¿bê w szta-
bie 13 DT. By³ miêdzy innymi oficerem fla-
gowym broni podwodnej i oficerem opera-
cyjno - szkoleniowym. W 1996 roku zosta³
wyznaczony na stanowisko szefa sztabu,
a piêæ lat póŸniej zosta³ zastêpc¹ dowódcy
jednostki. Od 2002 roku dowodzi³ 13 Dywi-
zjonem Tra³owców.

W dniu 30.04.2004 w 43 Batalionie Saperów
MW w Helu - Borze odby³a siê uroczystoœæ
przekazania obowi¹zków dowódcy jednostki.
Odchodz¹cego kmdr ppor. dypl. Jacka Gabriela
¿egnali przedstawiciele MW, lokalnych w³adz,
organizacji i stowarzyszeñ. Dowództwo MW
reprezentowa³ admira³ Marek Br¹goszewski
- wieloletni dowódca 9 FOW z sentymentem
wspomina³ lata s³u¿by w Helu, ciep³e s³owa kie-
ruj¹c do dowódcy, kadry  i marynarzy 43 bsap.
W imieniu dowódcy 9 FOW podziêkowania za
s³u¿bê i po¿egnalne ¿yczenia  kmdr ppor. dypl.
J. Gabrielowi z³o¿y³ kmdr Tkaczyk. Historiê
i idea³y saperskiej s³u¿by oraz sylwetki ko-
lejnych dowódców jednostki  przypomnia³

p. Tadeusz Bieniek, "najstarszy saper w jedno-
stce". Ostatnim rozkazem odchodz¹cy dowód-
ca wyró¿ni³ i nagrodzi³ swych podw³adnych.
Uroczyœcie, wed³ug wojskowego ceremonia³u,
kmdr ppor. dypl. Jacek Gabriel przekaza³ obo-
wi¹zki dowódcy swemu nastêpcy - kmdr por.
Jaros³awowi Piserze. Po zakoñczeniu oficjalnej
czêœci uroczystoœci goœcie udali siê do WDW
"Delfin". Tu odchodz¹cy kmdr ppor. dypl.
Jacek Gabriel otrzyma³ dowody przyjaŸni,
podziêkowania za wspó³pracê, wyrazy szacun-
ku i uznania od wielu instytucji i organizacji,
z którymi w czasie pe³nienia obowi¹zków do-
wódczych wspó³pracowa³.

(V.N.)
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Kmdr ppor. dypl. Jacek Gabriel

jest absolwentem Wy¿szej Szko³y
Oficerskiej Wojsk In¿ynieryjnych
we Wroc³awiu (1989) i Wy¿szego
Kursu Doskonalenia Oficerów
(1994). Tytu³ magistra organizacji
i zarz¹dzania  uzyska³ na Uniwer-
sytecie Gdañskim (1996). Po ukoñ-
czeniu szko³y oficerskiej dowodzi³
plutonem i kompani¹ saperów, a od
1992 roku pe³ni³ obowi¹zki starsze-
go oficera sztabu 43 Batalionu
Saperów 9 Flotylli Obrony Wy-
brze¿a. Od 1997 do 1999 roku stu-
diowa³ na Akademii Obrony Naro-
dowej w Warszawie.

Po uzyskaniu tytu³u oficera dy-
plomowanego, w tym samym roku
obj¹³ obowi¹zki szefa sztabu 43
bsap, a od maja 2000 roku zosta³
jego dowódc¹ .

Podczas pe³nienia obowi¹zków
dowódcy wykaza³ siê g³êbokim za-
anga¿owaniem i trosk¹ o powierzo-
ne mu mienie. By³ nie tylko dowód-
c¹ jednostki - by³ niestrudzonym
i troskliwym gospodarzem. Nie-
zbyt wczeœniej zadbana baza ko-
szarowa dziœ jest przedmiotem
dumy ¿o³nierzy, który wiêkszoœæ
prac wykonali sami. W sierpniu
2001 roku oddano do u¿ytku sto-
³ówkê (wczeœniej remontowan¹
przez wiele lat), kuchniê i pomiesz-
czenia klubu w batalionie; w tym
samym roku wymieniono star¹ ko-
t³owniê na kot³owniê olejow¹. Zo-
sta³y wymienione wszystkie insta-
lacje wodoci¹gowe i kanalizacyjne,
a  woda w koñcu zaczê³a spe³niaæ

Kmdr por. Jaros³aw Pisera.
Absolwent Wy¿szej Szko³y Wojsk
In¿ynieryjnych z 1984 r. s³u¿bê
wojskow¹ rozpoczyna³ w 43 bsap,
awansuj¹c od dowódcy plutonu do
szefa sztabu. Ukoñczy³ uzupe³-
niaj¹ce studia magisterskie na WAT
- z wyró¿nieniem. Ukoñczy³ rów-
nie¿ studia podyplomowe - w 1999
r. na WAT i w 2000  r. na  AMW.
Od 1992 r. pe³ni³ obowi¹zki spe-
cjalisty w Szefostwie In¿ynierii
Morskiej Sztabu MW. Od 2000 r.
pracowa³ w Zarz¹dzie Planowania
Logistyki Sztabu MW jako starszy
specjalista. Rozkazem dowódcy
MW zosta³ mianowany dowódc¹
43 Batalionu saperów MW.

Plany na przysz³oœæ - zdobyæ
miano przoduj¹cej jednostki brze-
gowej MW, sprostaæ nowym zada-
niom: w 2005r stan osobowy jed-
nostki zwiêkszy siê o oko³o po³o-
wê, wzrosn¹ te¿ zadania, nast¹pi
dyslokacja jednostki do Rozewia.
Nieco bli¿sze plany to przygotowy-
wany w³aœnie wyjazd jednostki na
poligon do Ustki, na zintegrowane
szkolenie poligonowe, z powo³a-
niem i przeszkoleniem rezerw oso-
bowych. Prywatnie - ¿onaty, dwo-
je doros³ych dzieci. Ulubione zajê-
cia to p³ywanie i sauna. Towarzy-
ski, szarmancki, ambitny. Najlep-
sze ¿yczenia na pocz¹tku nowej
drogi dowódczej!

(V.N.)

warunki okreœlone w przepisach.
W 2003 r. otwarto Garnizonow¹
Izbê Chorych i Ambulatorium. Wy-
konano nowe oœwietlenie, wyre-
montowano ³azienki i poprawiono
stan dróg i ogrodzeñ . Zadbano nie
tylko o stan techniczny i funkcjo-
nalnoœæ, ale te¿ o estetykê otocze-
nia. 43 Batalion Saperów sta³ siê
jedn¹ z naj³adniejszych jednostek
nie tylko w Marynarce Wojennej,
ale tak¿e i w Wojsku Polskim.

Pamiêtaj¹c, ¿e s³u¿ba sapera po-
lega nie tylko na niszczeniu, ale i
przede wszystkim na budowaniu,
dowódca da³ liczne dowody zaan-
ga¿owania w ¿ycie spo³ecznoœci
lokalnej. Pami¹tk¹ po 43bsap pod
dowództwem kmdr ppor. dypl. Jac-
ka Gabriela s¹ choæby pomosty
spacerowe w Rezydencji Prezy-
denta RP czy molo w Juracie. Re-
alizuj¹c nowoczesny wizerunek
wspó³pracy cywilno-wojskowej,
da³ przyk³ad wzorowego wspó³-
dzia³ania z w³adzami lokalnymi
oraz spo³ecznoœciami Jastarni,
Juraty i Helu. Dowodzony przez
niego batalion otrzyma³ wyró¿nie-
nia od Rady i Burmistrza Miasta
Helu oraz od Harcerstwa. Praca
z m³odzie¿¹ równie¿ nale¿y do nie-
w¹tpliwych zas³ug odchodz¹cego
dowódcy. Wiele razy pomaga³ w or-
ganizowaniu rajdów i obozów har-
cerskich. Jego marynarze- saperzy
z patrolu rozminowania przepro-
wadzali pokazy i szkolenia dla
m³odzie¿y szkolnej, upowszech-
niaj¹c wiedzê o niewybuchach i nie-
wypa³ach, co owocuje w³aœciwym
postêpowaniem m³odych ludzi
w przypadku odnalezienia niebez-
piecznego przedmiotu. Dla celów
i n f o r m a c y j n y c h  s t w o r z o n o
równie¿ stronê internetow¹
(www.43bsap.prv.pl), nawi¹zano
wspó³pracê z lokaln¹ pras¹ (Hel-
ska Bliza).  Spo³ecznoœæ nauczy³a
siê ceniæ saperów za ich pracê, sza-
nowaæ za poœwiêcenie i podziwiaæ
za odwagê. Taki wizerunek woj-
ska, jednostki, to efekt pracy i po-
stawy marynarzy, którym przy-
k³ad dawa³ i wytycza³ drogê dowód-
ca - kmdr ppor. Jacek Gabriel.

Wiele razy na ratunek ludziom
i przyrodzie spieszy³a utworzona
w 2002 r. Wojskowa Stra¿ Po¿ar-
na, wyposa¿ona w nowoczesne
wozy po¿arnicze - wystarczy choæ-
by wspomnieæ ubieg³oroczny ol-
brzymi po¿ar lasu w Helu, a prze-
cie¿ gaszenie po¿arów, zw³aszcza
w sezonie, to codzienna praktyka
wojskowej Stra¿y z Helu-Boru.
Patrol rozminowania 43 bsap usu-
n¹³ tysi¹ce niewybuchów w kilku-
set akcjach, bêd¹c nieustannie w go-
towoœci bojowej.   Jednoczeœnie sa-
perzy dowodzeni przez kmdr ppor.
dypl. Jacka Gabriela szkolili siê
w jednostce, na poligonach, przy-
swajaj¹c sobie niezbêdn¹ wiedzê
teoretyczn¹ i wykorzystuj¹c j¹
w praktyce. Dowódca zadba³ nie
tylko o wyszkolenie, ale i o wy-
chowanie wojska w duchu naro-
dowych i saperskich tradycji. Sam
dawa³ przyk³ad kultywowania tra-
dycji, utrzymuj¹c kontakty z by-
³ymi  ¿o³nierzami 43 bsap, z wete-
ranami wojennymi i ludŸmi zas³u-
¿onymi dla jednostki. Tworzy³ hi-
storiê, dbaj¹c, by przesz³oœæ nie
odesz³a w zapomnienie. Udziela³
pomocy Komisji Ochrony Zabyt-
ków Militarnych Stowarzyszenia
"Przyjaciele Helu", wspiera³ utwo-
rzony przy jednostce Oddzia³ Sto-
warzyszenia Saperów Polskich.
Swój wk³ad w tworzenie tradycji
43 bsap zaznaczy³ miêdzy innymi
poprzez  dzia³ania, które doprowa-
dzi³y do ufundowania dla jednostki
Sztandaru przez Fundusz Obrony
Narodowej i Spo³eczny Komitet
Fundatorów Sztandaru (uroczyste
wrêczenie 22.04.2003).  Jeœli pod-
stawowym zadaniem wojska w cza-
sie pokoju jest "szkoliæ", to i na
tym polu trzeba oddaæ honor do-
wódcy, kmdr ppor. dypl. Jackowi
Gabrielowi.  Marynarze i kadra ba-
talionu w ostatnich latach zostali
wyró¿nieni najwiêksz¹ liczb¹
medali za odwagê i krzy¿y za dziel-
noœæ, jak¹ jednostka otrzyma³a
przez ostatnie 35 lat istnienia i funk-
cjonowania w naszym rejonie.

Dziœ kmdr ppor. dypl. Jacek

Gabriel ¿egna siê z jednostk¹,

której poœwiêci³ tak wiele pracy, za-

anga¿owania, a przede wszystkim

serca. Marynarze, kadra i wszyscy

zwi¹zani z batalionem ponosz¹

w tym dniu nieod¿a³owan¹ stratê.

Przed przejmuj¹cym obowi¹zki no-

wym dowódc¹ stoi nie³atwe zada-

nie- czy uda mu siê wykorzystaæ to,

co ju¿ zosta³o zrobione, kontynu-

owaæ dynamiczny rozwój jednost-

ki? Mo¿na tyko ¿yczyæ, by 43 ba-

talion saperów trwa³ dalej na stra-

¿y bezpieczeñstwa Pó³wyspu  i by

praca w³o¿ona w jego  rozkwit  nie

posz³a na marne.

***
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REGULAMIN XX RAJDU "ROD£O"

I. TERMIN RAJDU
Rajd odbêdzie siê w dniach 21-23.05.2004 r.
Podsumowanie i zakoñczenie rajdu w Helu
w dniu 23.05.2004 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
W rajdzie uczestnicz¹ minimum 5 osobowe

patrole reprezentuj¹ce gromady zuchowe, dru-
¿yny harcerskie, starszoharcerskie i wêdrowni-
ków,

- Uczestnicy startuj¹ na wybranych przez sie-
bie trasach, przesy³aj¹c zg³oszenie uczestnictwa
do organizatora trasy,

- Ka¿dej dru¿ynie towarzyszy pe³noletni in-
struktor (jeden na 10 uczestników).

- Komendanci tras potwierdz¹ zg³aszaj¹cym
przyjêcie patrolu na trasê podaj¹c:

   - miejsce i godzinê otwarcia trasy,
   - wykaz miejsc noclegowych,
   - numer rajdowy patrolu, a informacjê o ilo-

œci przyjêtych na trasê uczestników i patroli
przesy³aj¹ organizatorowi rajdu.

- Wszystkie patrole zobowi¹zane s¹ do uczest-
nictwa w uroczystym apelu koñcz¹cym rajd.

- Wpisowe w wysokoœci 15 z³ od osoby,
które nale¿y wp³acaæ do 30.04.2004 r. na konto:

Komenda Hufca Hel,
Bank MILENIUM II  O/Gdañsk nr

51-11602202-00000000-52480766
obejmuje:
- nagrody dla najlepszych,
- plakietkê rajdow¹,
- gor¹c¹ herbatê,
- bigos wojskowo/harcerski,
- zakwaterowanie.
Potwierdzenie wp³aty nale¿y przedstawiæ

organizatorom w pierwszym dniu rajdu.
Nie przewiduje siê zwrotu wpisowego.
- Opiekunowie patroli zobowi¹zani s¹ przed-

stawiæ organizatorom tras (rajdu) aktualn¹ poli-
sê ubezpieczeniow¹ uczestników.

- Za szkody powsta³e podczas rajdu odpo-
wiedzialnoœæ ponosz¹ opiekunowie patroli.

III. EKWIPUNEK UCZESTNIKA
- œpiwór,
- karimata (nie dotyczy zuchów),
- mena¿ka i niezbêdnik,
- prowiant na 4 posi³ki oraz jedna apteczka na

dru¿ynê.

IV. WSPÓ£ZAWODNICTWO RAJDOWE
- OCENY KOMEND TRAS
- Jednolitoœæ umundurowania - do 5 pkt.
- Wykonanie zadania przedrajdowego - do 20 pkt.
- Udzia³ w programie trasy- do 10 pkt.
- Dyscyplina - do 5 pkt.
- Terminowe op³acenie wpisowego - 10 pkt.
- Przyrz¹dzanie posi³ków - do 5 pkt.
- Wykonanie zadania niespodzianki - do5 pkt.
- WIDZIMISIÊ komendy trasy - do5 pkt.

V. W TRAKCIE RAJDU OBOWI¥ZUJE
PRAWO HARCERSKIE

ZADANIE PRZEDRAJDOWE:
Wykonaæ wizerunek najciekawszego okrêtu

polskiego (lub dowodzonego przez Polaka)
walcz¹cego w okresie od Bitwy Oliwskiej do
II wojny œwiatowej.

Ograniczeniem jest jedynie rozmiar:
a. dla prezentacji p³askiej (od obrazu na p³ót-

nie przez drzeworyt i haft do plakatu):
- format A2 (594 x 420mm);

-prace wykonane na papierze (akwarele,
grafiki, wydruki) powinny byæ dodatkowo
oprawione w antyramê.

b. dla prezentacji przestrzennej (od origami
przez rzeŸby i p³askorzeŸby po prace modelar-
skie):

-d³ugoœæ (w przypadku ¿aglowców wysokoœæ
z masztami) 60 cm;

- prace przestrzenne powinny byæ umiesz-
czone na stabilnej podstawie umo¿liwiaj¹cej jej
prezentacjê podczas festynu na zakoñczeniu
rajdu.

FINA£ RAJDU

SOBOTA 22.05
1630 - zakwaterowanie goœci,
1700 - obiad na Cyplu, (ciep³y posi³ek dla

uczestników rajdu) zwiedzanie Baterii im. H.
Laskowskiego i "Pocz¹tku Polski",

1830 - start do biegu "Œladami Obroñców
Helu",

2100 - zadanie niespodzianka,
2300 - Msza Harcerska i Apel Poleg³ych

NIEDZIELA 23.05
0800 - rozliczenie zadania niespodzianki,
1000 - UROCZYSTY APEL
1100 - HARCERSKI FESTYN na Bulwarze
- Wystêpy laureatów festiwalu "BUCHTA"
- Prezentacja zadañ przedrajdowych
- Pokazy stra¿ackie
- Pokaz ratownictwa morskiego
- Pokaz tresury psów Stra¿y Granicznej
- Stoiska regionalne.

WYKAZ TRAS XX RAJDU ROD£O

TRASA NR 1 -  Morska Trasa Zuchowa "Kor-
sarze i Piraci".

Organizator - Komenda Hufca ZHP HEL;
Komendant - phm. Alina WIEKIERA;
Zbiórka - 21.05.2004 r. godz. 1800 w Z.S.O. Hel
W programie - wieczór gawêdy i piosenki

przy ognisku, gry i zabawy zespo³owe, karmienie
fok;

Liczba miejsc - 200

TRASA NR 2 -  Seniorów
Organizator - Kr¹g Instruktorski "KORZENIE";
Komendant - hm. Sylwester GLAPIAK;
Zbiórka- 21.05.2004 r. godz. 1800 w WDW

"Delfin";
W programie - wieczór gawêdy i piosenki

przy ognisku,
- 22.05. wycieczka autokarowa;

Liczba miejsc - 150.

TRASA NR 3 - Artystyczna:
Festiwal Piosenki Morskiej oraz Humoru

i Satyry "BUCHTA-04"
Organizator - Komenda Hufca ZHP HEL;
Komendant - phm. Zbigniew WIEKIERA;
Zbiórka - 21.05.2004 r. godz. 1800 w ZSO Hel
Uczestnicy - soliœci, duety, zespo³y;
Kategorie - wokalna, instrumentalna lub kaba-

retowa;
W programie - 21.05. wieczór gawêdy i pio-

senki przy ognisku,
- 22.05. próby mikrofonowe i wystêpy kon-

kursowe w kinie "Wicher"
- 23.05. koncert laureatów na Bulwarze

Liczba miejsc - 200.

TRASA NR 4 - Po¿arnicza
Organizator - Komenda Hufca ZHP HEL
Komendant - pwd. Andrzej JÊDRZEJCZYK
Zbiórka- 21.05.2004r. godz. 1700 PKP W³a-

dys³awowo;
W programie - przejœcie do OSP Ch³apowo,

gawêdy i piosenki przy ognisku,
- 22.05. przejazd do Jastarni, przejœcie lasem

do Helu (14km), zawody na torze przeszkód.
Liczba miejsc - 150.

TRASA NR 5 -  Piesza - Zamkniêta.
Organizator - Komenda Hufca ZHP Przymorze
Komendant - hm. Iwona KRÊCZKOWSKA

TRASA NR 6 -  Ekologiczna
Organizator - Komenda Hufca ZHP Lêbork;
Komendant - phm. Angelika WRONA;
W programie - 21.05. przejazd do Pucka,
- 22.05. przejœcie do W³adys³awowa (10km),

przejazd do Helu.
Liczba miejsc - 50.

TRASA NR 7 - Historyczna - Zamkniêta
Organizator - Komenda Hufca ZHP Puck;
Komendant - hm. Ludwika DÊBICKA;
W programie - przejœcie, przejazd, przep³y-

niêcie  t rasy œ ladami bohaterów hufca
"Obroñców Helu" oraz pierwszego dru¿y-
nowego Józefa CEYNOWY.

TRASA NR 8 -  Rowerowa "Karawana"
Organizator - Komenda Hufca ZHP Gdañsk-

Portowa;
Komendant - pwd. Piotr  MAJ ZBUCHOWSKI
OboŸny - pwd. Micha³ Saliniewicz;
Instruktorzy - H.O. Arkadiusz Œwiderski

- H.O Mateusz Wiœniewski;
- H.O £ukasz Hinc.

Zbiórka - Wstêpnym miejscem rozpoczêcia
trasy jest harcerska baza CEDRON w Wejhero-
wie. Dru¿yny oraz patrole, wyra¿aj¹ce chêæ
uczestnictwa w trasie, zobowi¹zane bêd¹ do
przybycia na teren bazy do godz. 1900 dnia
21.05.04 (dojazd na koszt w³asny).

W programie - Baza opuszczona bêdzie przez
uczestników ok. godz. 1000 dnia 22.05.04, sk¹d
patrole udadz¹ siê na Hel, realizuj¹c po drodze
zadania wynikaj¹ce z tematyki oraz planu trasy.
Przyjazd do Helu organizatorzy trasy przewi-
duj¹ na godz. 1800.



11Nr 9  (175) 07 maj  2004 r.

Powrót do domów w dowolny sposób (tzn.
PKP lub na rowerach pod opiek¹ organizatorów
do Gdañska-Oliwy.

Cel i tematyka- nawi¹zuj¹ca do wêdruj¹cych
niegdyœ po gor¹cych piaskach dalekiego wscho-
du KARAWAN. Chcielibyœmy, aby uczestnicy
naszej trasy, chocia¿ przez moment poczuli siê
jak dawni Arabowie wêdruj¹cy na majestatycz-
nych wielb³¹dach (w naszym przypadku, NA
ROWERACH). Marzeniem naszym jest, aby
przybli¿yæ uczestnikom regu³y oraz hierarchiê
panuj¹c¹ w s³ynnych karawanach. Chcemy jed-
noczeœnie za pomoc¹ SYMBOLICZNEJ kara-
wany nawi¹zaæ do motywu WÊDRÓWKI,
SZLAKU, ci¹g³ego poszukiwania, pracy nad
sob¹, idei s³u¿by drugiemu cz³owiekowi, które
s¹ nieod³¹cznym elementem harcerskiego ¿ycia!!

Informacje - ( (0)507090723 lub e-mail:
mays@wp.pl

TRASA NR 9 -  Samochodowa - Zamkniêta
Organizator - Kr¹g Instruktorski "Parasol"
Komendant - hm. Tomasz SZYMAÑSKI
W programie - przejazd Malbork - Hel
Liczba miejsc - 10 samochodów.

TRASA NR 10 -  Wodna

Organizator - Zespó³ Pilota Komendy Cho-
r¹gwi ZHP Gdañsk,

- Komenda Hufca ZHP Gdañsk-Œródmieœcie
- Komenda Hufca ZHP Puck;

Komendant - hm. Przemys³aw SAUTYCZ
W programie - ¿eglarstwo morskie
Liczba miejsc - …

TRASA NR 11 - Specjalnoœciowa dla harce-
rzy, harcerzy starszych, wêdrowników

Organizator - Komenda Hufca ZHP Gdynia
Komendant - phm. Artur PA£UCKI
Zbiórka - 21.05.2004r. godz. 1200 w Gdyni
Wpisowe - 20 z³;
W programie - jazda konna, p³ywanie ³ódka-

mi, wspinaczka, strzelanie;
Kontakt - Artur PA£UCKI  0-506-269-764
Liczba miejsc - 10 patroli po 6 osób.

KALENDARIUM RAJDÓW
GDAÑSKIEJ CHOR¥GWI ZHP

"ROD£O"

I Hufiec ZHP - Starogard Gdañski   1984
II Hufiec ZHP - Gdañsk                1985
III Hufiec ZHP - Puck                1986
IV Hufiec ZHP - Koœcierzyna    1987
V Hufiec ZHP - Pruszcz Gdañski    1988
VI Hufiec ZHP - Wejherowo                1989
VII Hufiec ZHP - Kartuzy                 1991
VIII Hufiec ZHP - Tczew                1992
IX Hufiec ZHP - Sopot                1993
X Hufiec ZHP - Gdañsk                1994
XI Hufiec ZHP - Elbl¹g                1995
XII Hufiec ZHP - Malbork                1996
XIII Hufiec ZHP - Gdañsk                 1997
XIV Hufiec ZHP - Starogard Gdañski  1998
XV Hufiec ZHP - Gdynia                  1999
XVI Hufiec ZHP - Kwidzyn    2000
XVII Hufiec ZHP - Miastko                 2001
XVIII Hufiec ZHP - Gdañsk                 2002
XIX Hufiec ZHP - Lêbork                 2003
XX Hufiec ZHP - Hel                 2004

Prawie trzydzieœci lat temu moj¹ uwagê zwró-
ci³y piêknie ubarwione, du¿e ptaki, nieco mniej-
sze od gêsi, ale wiêksze od ró¿nej populacji ka-
czek. Pojawia³y siê ka¿dego roku na prze³omie
marca i kwietnia, na p³yciznach z wód przy-
brze¿nych Juraty i to dok³adnie w tym samym
miejscu, naprzeciwko mojej posesji i oœrodka
gdyñskiej KPW "Czajka".

Najczêœciej bywa³y tu trzy pary tych pta-
ków, których nazwê pozna³em przegl¹daj¹c en-
cyklopediê - ohary.

W pogodne dni, w wolnych chwilach siada-
³em na wydmach i z przyjemnoœci¹ s³ucha³em
i ogl¹da³em ich ha³aœliwe harce, a to zaloty wœród
par lub bijatyki p³ci silniejszej o wzglêdy swych
wybranek. Zastanawia³em siê, dlaczego trac¹
energiê w walkach, zamiast j¹ wykorzystaæ
w amorach, lecz uœwiadomi³em sobie, ¿e tak czy-
ni¹ osobnicy wszystkich gatunków, nie wy³¹-
czaj¹c ludzkiego. Zwyciê¿aj¹ najsilniejsze jed-
nostki, a to jest motorem ewolucyjnego rozwoju
i doskonalenia populacji danego gatunku, czyli
prawa przyrody s¹ prawid³owe.

Tu, na Zatoce, pojawiaj¹ siê ró¿ne gatunki
ptaków i ró¿ne wydaj¹ odg³osy. Niektóre ¿eruj¹
cicho i w du¿ych stadach, jak np. kurki wodne.
G³osy oharów s¹ bardzo charakterystyczne,
szczebiocz¹ce - coœ poœredniego miêdzy gêga-
niem dzikich gêsi a kwakaniem kaczek. Na ob-
serwowanych przeze mnie p³yciznach ohary
mia³y zapewne odpowiednie warunki do ¿ero-
wania, skoro co roku pojawia³y siê w tym sa-
mym miejscu. Dno wód pokrywa³y ró¿ne wo-
dorosty z bujnymi ³¹kami widlika, którego k³¹-
cza chêtnie wydobywa³y ³abêdzie. Nie brako-
wa³o drobnych skorupiaków, a tu¿ przy brzegu
zagêszczenia zmieraczków. Czym siê ¿ywi³y
ohary, nie uda³o mi siê zaobserwowaæ.

Nie p³oszyæ oharów

Brzeg morski na du¿ej przestrzeni by³ tu
postrzêpiony, z du¿ymi i g³êbokimi wciêciami
w l¹d. Gromadzi³a siê tu naniesiona przez fale
trawa morska, ale tak¿e zwyk³e œmieci. Miejsca
takie zarasta³y traw¹ i trzcin¹. Nie brakowa³o
te¿ wykrotów i podmytych korzeni przybrze¿-
nych drzew. Pewnego dnia zauwa¿y³em p³ywa-
j¹c¹ parê oharów i w pobli¿u takiego miejsca
jeden z ptaków znikn¹³. Nie zauwa¿y³em, aby
odlecia³, drugi p³ywa³ w pobli¿u - po jakimœ czasie
znowu p³ywa³y razem. Powtarza³o siê to kilka-
krotnie i powzi¹³em podejrzenie, ¿e w przy-
brze¿nych chaszczach ptaki mog¹ mieæ gniaz-
do. Mimo poszukiwañ, gniazda nie znalaz³em
i dopiero teraz z 6 nr HB dowiedzia³em siê,
¿e ohary gniazduj¹ w norach, a ja takich miejsc
nie szuka³em.

Na ukszta³towanie siê ówczesnego brzegu,
który upodoba³y sobie ohary, mia³ niew¹tpliwie
wp³yw port jastarnicki, za³amuj¹cy przybrze¿-
ny pr¹d.

Wybudowanie d³ugiego mola w Juracie pog³ê-
bi³o to zjawisko, przyspieszaj¹c niszczenie brze-
gu i niezbêdne sta³o siê jego trwa³e zabezpiecze-
nie. Tak¹ decyzjê podjêto kilkanaœcie lat temu,
buduj¹c betonow¹ opaskê  i odtwarzaj¹c refula-
tem z p³ycizn szeroki pas utraconego l¹du.
W czasie budowy ohary przylatywa³y kr¹¿y³y
i przestraszone odlatywa³y. Zniszczone zosta-
³y ich ¿erowiska, podwodne ³¹ki, skorupiaki,
a licznych niegdyœ zmieraczków ledwo siê mo¿-
na doszukaæ.

Budowa opaski betonowej by³a potrzebna
w celu zabezpieczenia pó³wyspu przed rozmy-
waniem, ale mocno przy tym ucierpia³a przyro-
da. Jest to widoczny przyk³ad konfliktu techni-
ki z przyrod¹ i trzeba tam, gdzie jest to tylko
mo¿liwe poszukiwaæ rozwi¹zañ kompromiso-
wych. Beton i obsypka kamienna stworzy³y nie-
przyjazny brzeg dla ptactwa morskiego. Nie
mog¹ wychodziæ na brzeg ³abêdzie, kiedyœ licz-
nie wychodz¹ce do turystów, kaczki utraci³y
przybrze¿ne ¿erowiska, a ohary prawdopodobne
miejsca lêgowe. Jednak od paru lat w miejscu
dawnych ¿erowisk znów zaczê³y pojawiaæ siê
ohary. W tym roku, w pierwszych dniach kwiet-
nia przylecia³y trzy pary, ale po paru dniach
dwie odlecia³y. Dalej w pobli¿u brzegu p³ywa
jedna para, ale chyba bez perspektyw na d³u¿-
szy pobyt. W nied³ugim czasie nap³ynie rzesza
turystów, motorówek, desek surfingowych, a do
tego rycz¹ce skutery wodne, które wyp³osz¹
resztki naszych skrzydlatych ulubieñców.

Boles³aw Kozie³
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Warszawa, 22 kwietnia 2004 roku
Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Sekretarz Stanu
Dariusz Szymczycha

Pan Miros³aw W¹do³owski
Burmistrz Helu

Panie Burmistrzu!
Serdecznie dziêkujê za zorganizowanie grupy

spo³ecznoœci Helu, z któr¹ mia³em zaszczyt
spotkaæ siê w oœrodku Prezydenta RP w Juracie
w ostatni weekend. Spotkaniem tym zainaugu-
rowaliœmy funkcjonowanie Centrum Konferen-
cyjnego, które zgodnie z obietnic¹ Pana Prezy-
denta powinno s³u¿yæ równie¿ mieszkañcom
Helu.

Nawi¹zuj¹c do dyskusji podczas spotkania,
chcia³bym przekazaæ dodatkowe informacje,
które mog¹ byæ przydatne, bardzo aktywnym
na spotkaniu rybakom.

Kalendarz uruchomienia Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego "Rybo³ówstwo i przetwór-
stwo ryb" powinien wygl¹daæ w nastêpuj¹cy
sposób:

- 27 kwietnia br. przewidywane jest posie-
dzenie Komitetu Monitoruj¹cego Program, pod-
czas którego ma zostaæ przyjête Uzupe³nienie
do SPO oraz powinny zostaæ ostatecznie za-
twierdzone formularze wniosków o pomoc,

- nastêpnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
powinien niezw³ocznie wydaæ w tej sprawie
odpowiednie rozporz¹dzenie,

- kolejnym etapem jest og³oszenie w mediach
przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa terminów, w których bêd¹ przyjmo-
wane wnioski,

- wnioski o œrodki finansowe z SPO "Rybo-
³ówstwo..." powinny byæ, wed³ug uzyskanych
informacji, przyjmowane przez Wojewódzkie
Biura ARiMR w Gdyni i Szczecinie od drugiej
po³owy maja br.

Problemami wynikaj¹cymi z funkcjonowania
Ustawy o portach zainteresujê Pana Witolda
Górskiego - Podsekretarza Stanu w Minister-
stwie Infrastruktury, który odpowiada za spra-
wy zwi¹zane z gospodark¹ morsk¹ w nadziei,
¿e poprze starania rybaków z Helu o prawo do
korzystania z infrastruktury portowej u Woje-
wody Pomorskiego.

Z wstêpnych informacji uzyskanych w Przed-
stawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w
Brukseli wynika, ¿e pomimo wygaœniêcia Umo-
wy handlowej pomiêdzy Polsk¹ i Rosj¹ i praw-
dopodobnym niewejœciem w ¿ycie umowy UE
- Rosja od 1 maja br., nie powinien byæ zagro¿o-
ny handel rybami z tym krajem. Sprawa ta wy-

Do Redakcji jeden z mieszkañców Helu nades³a³ poczt¹ elektroniczn¹ dwie fotografie z rejonu
bulwaru nadmorskiego. Czekamy na inne zdjêcia od czytelników.

maga jednak dalszych wyjaœnieñ i dlatego pro-
ponujê bezpoœredni kontakt z Departamentem
Rybo³ówstwa MRiRW.

Wszystkie przekazane powy¿ej informacje
zosta³y uzyskane w instytucjach rz¹dowych,
odpowiedzialnych za sprawy rybo³ówstwa.
Zapewne nie s¹ one w pe³ni wyczerpuj¹ce, ale
jak przekona³em siê na spotkaniu, rybacy hel-
scy maj¹ doskona³e kontakty z tymi instytucja-
mi i w miarê potrzeb mog¹ tam uzyskaæ dodat-
kowe informacje.

Chcia³bym jeszcze raz przekazaæ Panu Bur-
mistrzowi serdeczne podziêkowania za dotych-
czasow¹ wspó³pracê. Liczê na kolejne owocne
przedsiêwziêcia i zapewniam Pana Burmistrza,
¿e Prezydent RP jest zawsze gotów do pomocy
rybakom, jak i ca³ej spo³ecznoœci helskiej.

Z powa¿aniem
Dariusz Szymczycha

KUKP  jest organizacj¹  pozarz¹dow¹ powo-
³an¹ przez Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecz-
nej, Polski Komitet UNICEF oraz Instytut Matki
i Dziecka w 1992 r.

Przewodnicz¹cym KUKP jest prof. dr hab.
med. Bogdan Chazan, wiceprzewodnicz¹cym -
prof. dr hab. med. Jerzy Woy - Wojciechowski,
sekretarzem dr Magdalena Nehring - Gugulska.

Komitet dzia³a na rzecz upowszechniania na-
turalnego ¿ywienia ma³ych dzieci jako jedynego
optymalnego i w³aœciwego. Realizuje inicjatywê
WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku",
organizuje szkolenia dla pracowników s³u¿by
zdrowia, opracowuje: skrypty, ulotki, biuletyn.
Posiada swoja stronê internetow¹: www.lakta-
cja.pl

Komitet  Upowszechniania  Karmienia  Piersi¹

KKUP wspó³pracuje z Poradniami Laktacyj-
nymi i Szko³ami Rodzenia. Wspiera kobiety,
które tworz¹ grupy samopomocowe dla matek
karmi¹cych piersi¹. Komitet co roku organizuje
w siedzibie Instytutu Matki i Dziecka w War-
szawie Konferencjê z okazji Œwiatowego Tygo-
dnia Promocji Karmienia Piersi¹ pomiêdzy 26
maja a 1 czerwca. Has³o Œwiatowego Tygodnia
Promocji Karmienia Piersi¹ ustala WABA - World
Aliance for Breastfeeding Action, œwiatowa sieæ
organizacji, które dzia³aj¹ na rzecz wspierania
naturalnego karmienia. W tym roku konferencja
odbêdzie siê pod has³em: "Wy³¹czne karmienie
piersi¹ to Z³oty Standard".

Œwiatowa Organizacja Zdrowia zaleca wy³¹cz-
ne karmienie piersi¹ przez 6 miesiêcy, a póŸniej

utrzymanie karmienia piersi¹ do 2 lat i d³u¿ej,
przy stopniowym wprowadzaniu odpowiedniej
dla wieku dziecka ¿ywnoœci dodatkowej. Jeœli
niemowlê ma dobry przyrost masy cia³a (po-
wy¿ej 130g/tydzieñ), nie ma potrzeby jego do-
karmiania ani dopajania do 6 miesi¹ca ¿ycia
w³¹cznie.

Wy³¹czne karmienie piersi¹ w tym okresie
¿ycia dziecka jest skuteczn¹ profilaktyk¹ zapo-
biegania alergii. Warto pamiêtaæ, ¿e najsilniej-
szym alergenem dla ma³ego dziecka do lat 3 jest
bia³ko mleka krowiego.

Opracowano na podstawie materia³ów KUKP.
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W ramach "Helskiego festynu" dnia 3.05.2004 r.  o godz. 1900  zorgani-
zowany zosta³ turniej pi³karski po³¹czony z charytatywn¹ zbiórk¹ na
rzecz  Stowarzyszenia wspierania dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej
"Promyk  Nadziei". W pierwszym meczu zaprezentowali siê juniorzy.
Zespó³ Pioruny zremisowa³ z dru¿yn¹ Pitbull 1:1( bramki: Przedpe³ski
-Lenc). W przerwie meczu pi³karze Piorunów, za zgod¹ fundatora,
p.Kazimierza Gaw³a, otrzymali stroje po rozwi¹zanej dru¿ynie ,,Helskie
Byki" z logo Hel 131.

Nastêpnie rozegrano fina³owy mecz turnieju o "Puchar Burmistrza".
Beniaminek - Grom 13:1 (Skurtys 8, Œniegocki 2, Protasiuk 2, Englisch
- Drews).

W turnieju uczestniczy³o 5 dru¿yn. Zwyciêski zespó³ Beniaminka otrzy-
ma³ okaza³y puchar, pi³kê oraz koszulki pi³karskie z logo Helu. Na koniec
zaprezentowali siê oldboje, przygotowuj¹cy siê do ogólnopolskiego tur-
nieju. Dru¿yna Hel II pokona³a Hel I  4:1 (Machula 2, Waszak 2 - Rojew-
ski). Sportowcy (w tym tenisiœci, którzy swój turniej rozegrali wczeœniej)
na rzecz Stowarzyszenia "Promyk Nadziei" zebrali kwotê 193 z³otych.

W. Wójcik

II  Edycja  Halowej  Ligi  Pi³ki

No¿nej HEL 2003/2004

Wyniki zaleg³ych spotkañ:
Hydra -Albatros 4 : 4 (Lewandowski P. 3, Zagórski - Mucha 2,

Andrzejczak 2.)
Dragonfly - Hydra 5 : 0  ( Srokosz  3, Waszak, Froniewski).

Tabela  grupy A:
1. Dragonfly       19      51   130:28
2. Hydra             19      46   134:45
3. Albatros         19      46   113:35
4. Naukowiec   19      34    91:97
5. SF Ewa         19      32    96:64
6. MT Sola        19      25    76:72
7. Helmix              19      21    64:105

Rezultat  meczu bara¿owego
o 7 miejsce w ogólnej klasyfikacji
rozegranego pomiêdzy  6  dru¿yn¹
grupy A (zespó³ MT Sola po wy-
cofaniu z rozgrywek zosta³ skla-
syfikowany na ostatnim miejscu )
i  2 dru¿yn¹ grupy  B.

Helmix - Beniaminek 2 : 6
(Radziszewski, Szczepaniak - Skurtys
2,Wójcik 2, Protasiuk, Englisch.)

Tabela  grupy  B:
8. NoName          19     33    90:74
9. Beniaminek     19     28    74:98
10. Pocztowiec    19     23    63:73
11. Apacze           19     20    82:90
12. Kameleon       19     19    61:121
13. Wicher            19      6     46:132
14. Bia³oczarni    19      6     43:127

Klasyfikacja strzelców:
1. Bartosz  Srokosz                        63
2. Przemys³aw Wysocki         57
3. £ukasz Mucha                               48
4. Zbigniew    Sêkowski                      46
5. Lewandowski P.                 37
6. Zagórski                             32
7. Lewandowski M.               26
    Szymañski                          25
    Piasecki                                    25
 10. Soko³owski                              23

Zakoñczenie

rozgrywek
W dniu 25.04.04  odby³o siê zakoñczenie rozgrywek II edycji halowej

ligi pi³ki no¿nej. Uroczystego wrêczenia dyplomów, medali i pucharów
dokona³ Burmistrz Helu p. Miros³aw W¹do³owski.

W klasyfikacji snajperów zwyciê¿y³ zdobywca 63 bramek Bartosz
Srokosz . Najlepszym bramkarzem zosta³ wybrany Krzysztof
KaŸmierczak z zespo³u Dragonfly. Odkryciem, najwiêkszym talentem
rozgrywek, uznany zosta³ Tomasz Nowak z zespo³u Kameleon Jurata.

Ostateczna klasyfikacja II Edycji Halowej Pi³ki No¿nej:

1. Dragonfly
2. Hydra
3. Albatros
4. Naukowcy
5. SF Ewa
6. No Name
7. Beniaminek

8. Helmix
9. Pocztowiec
10. Apacze
11. Kameleon
12. Wicher
13. Bia³oczarni
14. MT Sola

Tabele  po V rundzie  spotkañ:
Junior M³odszy

1. Ventus            21   50   65:24
2. Pitbull             21   35   40:26
3. Pioruny          22    8    18:70
.
Klasyfikacja strzelców:
1. Nowak                       23
2. Wielowiejski              22
3. Witkowski                 10
5. Mieczkowski               9
   Lenc                              9
7. Gromowy                    6
8. Banaszek                     5
    Górski                          5
10. Panek                         4
11. Dubacki                     3
12. Paw³owski                 2
     Ostaszewski               2
     Jêdrzejczyk                2
14. Sara Trynkoœ             1

Junior Starszy

1. Grom                    18  29   60:30
2. Snajperzy           18  29   51:42
Zespo³y Orkan i Helskie Byki

zosta³y wycofane z rozgrywek.

stan na dzieñ 29.04.04 r.

Wies³aw Wójcik

II Edycja Ligi Pi³ki No¿nej

Juniorów Starszych

i M³odszych - Hel 2003/2004

Klasyfikacja strzelców:
1. Denisiuk                      16
2. Bobrowski                   13
3. Œniegocki                     12
4. ŒledŸ                            10
5. Duda                              8
6. Pawlak                           7
7. Dobrzyñski                   5

 Liga dziewcz¹t

1. Amazonki       10   26   30:2
2. Agentki           10    5    2:30

Strzelcy bramek:
1. Ania Englisch                15
2. Klaudia Gbyl                  5
3. Ania Selin                       4
4. Kamila Talaszka             3
5. Kasia Pisula                    1
    Ania Œwi¹tecka               1
   Ania Milkowska              1
   Ania Arndt                       1
   Sylwia Jaœkowska           1

Majowe rozgrywki

W.W.
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28 kwietnia, w œwietlicy szkolnej odby³o siê
spotkanie grupy cz³onkowskiej z przedstawi-
cielami Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej Lo-
katorsko - W³asnoœciowej w Pucku, na którym
zebrani mieli zostaæ zapoznani z okresowym
sprawozdaniem Rady i Zarz¹du z sytuacji fi-
nansowej i gospodarczej Spó³dzielni za 2003 rok.

Jak powiedzia³y mi obecne na spotkaniu
cz³onkinie Spó³dzielni, ten najwa¿niejszy punkt
spotkania nie zosta³ jednak zrealizowany.  Bloki
puckiej Spó³dzielni pobudowano w Helu przy
ulicy Leœnej i Ba³tyckiej w latach 60-tych i 70-
tych. Znajduje siê w nich ponad 180 lokali miesz-
kalnych, z których znaczna czêœæ (oko³o 60%)
zosta³a wykupiona przez lokatorów. Pozostali
s¹ równie¿ zainteresowani kupnem mieszkañ,
chc¹ je jednak kupiæ z bonifikat¹ i czêœci¹ grun-
tu, tak aby staæ siê pe³noprawnymi w³aœciciela-
mi zajmowanych lokali.

O d¹¿eniach lokatorów do uzyskania praw
w³asnoœci zajmowanych mieszkañ mówiono w
telewizyjnym programie, który poruszy³ ca³¹
Polskê "Koœæ Niezgody". Lokatorzy mieszkañ
spó³dzielczych wyliczyli sobie, ¿e ju¿ dawno
sp³acili koszty budowy mieszkania i zaci¹gniête
kredyty. Dziœ, zdaniem wielu z nich, "utrzymu-
j¹" niepotrzebne Zarz¹dy Spó³dzielni, które
pobieraj¹ czynsz, a niewiele interesuj¹ siê re-
montami substancji mieszkaniowej. W zdecy-
dowanej wiêkszoœci lokatorzy uwa¿aj¹, ¿e zmia-
na formy w³asnoœci i powstanie wspólnot miesz-
kaniowych obni¿y³oby ponoszone przez nich
koszty. Powsta³e Stowarzyszenie Sympatyków
£adu Obywatelskiego W³asnoœci i Kapita³u
(S£OWiK) organizuje obywateli w sprawie uzy-
skania nale¿nej IM z mocy prawa w³asnoœci

W dniach 14, 16 i 18.04.2004 w Miejskiej Hali Sportowo-Widowisko-
wej w Helu  odby³ siê Otwarty Turniej Tenisa Sto³owego.

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

Bruhn, 3 m. Anna Hyjek
Juniorzy: 1 m. Adam Brzeziñski, 2 m. Artur Juziuk, 3 m. Grzegorz

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

Soldatke
Open: 1 m. Grzegorz Hyjek, 2 m. Maciej Rudecki, 3 m. Jaros³aw Szulc

23-27 czerwca odbêd¹ siê
III Mistrzostwa Helu
w Tenisie Sto³owym

Otwarty Turniej Tenisa

Sto³owego w Helu

Informacja dla mi³oœników Tenisa Sto³owego:
Hala Sportowo-Widowiskowa zaprasza wszystkich chêtnych

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

oraz w niedziele w godz. 1200-1400

Lokatorskie - czy w³asnoœciowe?

mieszkañ, ziemi i nieruchomoœci.  Jak informuje,
istnieje prawna mo¿liwoœæ nabycia na pe³n¹, hi-
poteczn¹ w³asnoœæ gruntów, zarówno pod bu-
dynkami spó³dzielczymi jak i gruntów w innych
nieruchomoœciach, bêd¹cych dot¹d w u¿ytko-
waniu wieczystym.

W komunikacie nr 9 z 14 marca S£OWiK in-
formuje, ¿e ostatnio Rady Miast uchwali³y bo-
nifikaty w wysokoœci 95%: Gdañsk, 90%: Gdy-
nia, Sopot, Pruszcz Gdañski, Lêbork, Wejhero-
wo, Elbl¹g. W Starogardzie Gdañskim bonifika-
tê uchwalono na 99%!

Stowarzyszenie namawia lokatorów do sk³a-
dania wniosków w Zarz¹dach Spó³dzielni
Mieszkaniowych o przekszta³cenie mieszkañ
lokatorskich na w³asnoœciowe.

Spotyka siê to z niechêci¹ ZSM, które strac¹
po prostu prawo bycia.

Jest jednak o co walczyæ, a istniej¹ce ju¿ w
Helu wspólnoty s¹ tego najlepszym przyk³a-
dem. Jak uczy ¿ycie, o wszelkie mienie najlepiej
dba jego w³aœciciel.

W.W.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji objê³o
województwo pomorskie akcj¹ "Ikonka", pole-
gaj¹c¹ na uruchomieniu punktów powszechne-
go dostêpu do internetu we wszystkich gminach
województwa.

Nasza Biblioteka wziê³a udzia³ we wspomnia-
nym programie i od kwietnia dzia³a w niej tzw.
czytelnia internetowa. G³ównym celem progra-
mu "Ikonka" jest zapewnienie ³atwego i taniego
dostêpu do Internetu polskiemu spo³eczeñstwu.

Wyposa¿enie Miejskiej Biblioteki Publicznej
w czytelniê internetow¹ daje szansê na zmianê
oblicza naszej instytucji oraz przywrócenie jej
roli miejsca kojarzonego z wiedz¹, szybk¹ infor-
macj¹ i postêpem. Mo¿liwoœæ korzystania za-
równo z zasobów Polskiej Biblioteki Interneto-
wej (www.pbi.edu.pl), jak i z innych zasobów
edukacyjnych  Internetu stanowi  istotny ele-
ment wyrównania szans  mieszkañcom Helu w
dostêpie do wiedzy.

Czytelnia internetowa czynna jest w godzi-
nach otwarcia Biblioteki (koszt - 2 z³ za godzi-
nê). Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ udostêpnienia
jej w innych godzinach, po uprzednim uzgod-
nieniu tego faktu z pracownikami Biblioteki.

Czytelnicy, którzy chcieliby otrzymywaæ
upomnienia o przetrzymaniu wypo¿yczonych
ksi¹¿ek za pomoc¹ e-mail'i lub wiadomoœci sms
(Plus, Idea), mog¹ zg³osiæ to w Bibliotece. Taka
forma powiadamiania znacznie obni¿y ponoszo-
ne przez czytelnika koszty upomnieñ.

Adres kontaktowy Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej - mbp-hel@wp.pl

Gra¿yna Rotta

NOWA CZYTELNIA

INTERNETOWA
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Helscy samorz¹dowcy, przedstawiciele grup zawodowych Helu i Jed-
nostek Wojskowych Garnizonu Hel, 30 kwietnia tu¿  przed pó³noc¹ spo-
tkali siê w sali konferencyjnej oœrodka Kancelarii Prezydenta RP "Mewa".
Obecni byli równie¿ parlamentarzyœci z województwa pomorskiego,
a tak¿e przedstawiciele w³adz województwa, s³u¿b mundurowych  i sa-
morz¹dowcy z innych gmin. Prezydenta RP reprezentowa³ cz³onek Biura
Bezpieczeñstwa Narodowego, adm. Ryszard £ukasik.

Burmistrz Helu powita³ zebranych, przypominaj¹c o historycznym
momencie tego spotkania. Wraz z grup¹ 9 innych pañstw weszliœmy do
Unijnej 15-ki. Jak to wykorzystamy, zale¿y przede wszytkim od nas. Na
telebimie obejrzeliœmy w bezpoœredniej transmisji wyst¹pienie Prezydenta
RP wyg³oszone na Placu Józefa Pi³sudskiego w Warszawie i us³yszeliœmy
przekazane nam wszystkim pozdrowienia. Po pó³nocy, 1 maja, maryna-
rze z kompanii reprezentacyjnej wci¹gnêli na maszt flagê Unii Europej-
skiej a orkiestra odegra³a hymn "Oda do M³odoœci". Przemówienie o Unii
i miejscu Polski w Zjednoczonej Europie wyg³osi³ adm. £ukasik.

Spotkanie zakoñczono lampk¹ szampana za pomyœlnoœæ Polski i Europy.
W.W.

Instrumenty Sterowania
Rybo³ówstwem

Rybo³ówstwo to wa¿na dziedzina dzia³alnoœci gospodarczej w Unii
Europejskiej, zw³aszcza na obszarach przybrze¿nych, gdzie nie ma alter-
natywy innego zawodu. Rybo³ówstwo przyczynia siê do zaopatrzenia w
ryby rynku, na którym popyt przekracza poda¿. Wobec niepokoj¹cego
problemu zmniejszania siê zasobów rybnych oraz w obliczu wyzwania
globalizuj¹cej siê gospodarki, nasze rybo³ówstwo od kilku ju¿ lat przecho-
dzi proces zmian o znaczeniu zasadniczym dla d³ugoterminowej eksplo-
atacji zasobów oraz przywrócenia konkurencyjnoœci tego sektora. W ra-
mach wspólnej polityki rybackiej, Wspólnota Europejska odgrywa czyn-
n¹ rolê w tej restrukturyzacji za poœrednictwem Finansowego Instrumentu
Sterowania Rybo³ówstwem. Aby wesprzeæ przekszta³cenia i dywersyfi-
kacjê tkanki gospodarczej, wiêkszoœæ obszarów zale¿nych od rybo³ów-
stwa mo¿e ubiegaæ siê o œrodki finansowe z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Socjalnego. Finansowy
Instrument Sterowania Rybo³ówstwem jest jednym z czterech Funduszy
Strukturalnych Unii Europejskiej. Przede wszystkim fundusz s³u¿y do
realizacji celów wspólnej polityki rybackiej poprzez wspieranie restruk-
turyzacji tego sektora, a po drugie celem jest wzmocnienie gospodarczej
i spo³ecznej spójnoœci w ramach Unii poprzez stymulowanie rozwoju
obszarów nadmorskich, w których rybo³ówstwo stanowi znacz¹c¹ dzie-
dzinê dzia³alnoœci gospodarczej. Tak wiêc Finansowy Instrument Stero-
wania Rybo³ówstwem ma wspieraæ bran¿ê w ekonomicznych wyzwa-
niach, jakie nios¹ nowe czasy. Ma gwarantowaæ ekologicznie zrównowa-
¿on¹ i ekonomicznie op³acaln¹ eksploatacjê zasobów ryb. Podtrzymaæ
rybo³ówstwo  w regionach o niewielkich mo¿liwoœciach gospodarczych
rozwoju oraz zaopatrywaæ konsumentów europejskich   w ryby w szero-
kim asortymencie i o wysokiej jakoœci. Fundusz jest programem wielolet-
nim, wynikaj¹cym  z opracowanych przez ka¿de Pañstwo Cz³onkowskie
programów i zatwierdzonych przez Komisjê Europejsk¹. Wprawdzie ogól-
ne zasady przydzielania pomocy z funduszu ustanowiono na szczeblu
Wspólnoty Europejskiej, to jednak same przedsiêwziêcia i realizacja ich
le¿y  w gestii ka¿dego Pañstwa Cz³onkowskiego. Finansowy Instrument
Sterowania Rybo³ówstwem dzia³a na zasadzie wspó³finansowania, tzn.
wk³ad w finansowanie ka¿dego przedsiêwziêcia musi wnieœæ bud¿et Pañ-
stwa zainteresowanego. Co wiêcej, jeœli pomoc Wspólnoty dotyczy inwe-
stycji przynosz¹cej zysk, musi w niej uczestniczyæ tak¿e odbiorca, poje-
dyncza osoba lub grupa osób. Sprzyjaj¹c zagospodarowaniu zale¿nych od
rybo³ówstwa obszarów przybrze¿nych, Finansowy Instrument Sterowa-
nia Rybo³ówstwem przyczynia siê do wzmocnienia gospodarczej i spo-
³ecznej spójnoœci Unii. Finansowy Instrument Sterowania Rybo³ówstwem
dzia³a w ca³ej Wspólnocie. Przy przedsiêwziêciach zlokalizowanych w
rejonach nadmorskich U.E. a zaniedbanych w rozwoju, to Fundusz dzia³a
w ca³ej Wspólnocie z preferencjami.  Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie
Pañstwa Cz³onkowskie wspieraj¹ i wspó³finansuj¹ œrodki dostêpne w ra-
mach pomocy.  Oby nasze pañstwo nie znalaz³o siê wœród nich.

  Kazimierz Rotta

EGZAMINY GIMNAZJALISTÓW

5 maja br. rozpoczê³y siê  egzaminy gimnazjalistów. Pierwszego dnia pisemny egzamin z czêœci humanistycznej zdawa³o 56 helskich
trzecioklasistów. Nastêpnego dnia egzamin z czêœci matematyczno - przyrodniczej. ¯yczymy po³amania piór.

(red.)

Zjednoczona  Europa
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