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Niech w œwiêto radosne
Paschalnej Ofiary
sk³adaj¹ Jej wierni
uwielbieñ swych dary.

Odkupi³ swe owce
Baranek bez skazy
pojedna³ nas  z Ojcem
i zmy³ grzechów zmazy.

Dziel¹c siê radoœci¹ Zwyciêstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa nad grzechem
i œmierci¹ sk³adamy wszystkim mieszkañcom Helu najserdeczniejsze ¿yczenia
b³ogos³awionych Œwi¹t Wielkanocnych.
Niech ten czas zaowocuje w waszych sercach Bo¿ym Pokojem, Mi³oœci¹ i Wdziêcznoœci¹
za Chrystusowe Dzie³o Odkupienia.

Wasi Duszpasterze

Hel,  Wielkanoc  2003 r.

Drodzy Mieszkañcy

Zbli¿aj¹ce  siê Œwiêta
Zmartwychwstania Pañskiego
to czas wspólnej modlitwy,
spotkañ wœród najbli¿szych.
¯yczymy Wam, aby przebiega³y w atmosferze
spokoju i  radoœci
oraz przyczyni³y siê do pog³êbienia wiêzi rodzinnych.

Burmistrz Helu wraz z pracownikami UM

Szanowni  Mieszkañcy,

Rada Miasta Helu ¿yczy Pañstwu,
aby Œwiêta Wielkanocne,
rozpoczête dŸwiêkiem rezurekcyjnych dzwonów,
by³y prze¿ywane w atmosferze g³êbokiej refleksji
i zadumy nad wartoœciami ¿ycia doczesnego.

Niech radosny œpiew wielkanocnego "Alleluja"
towarzyszy nam w spotkaniach z rodzin¹

i najbli¿szymi, w nastroju pogodnym,
pe³nym wiary, nadziei oraz szczêœcia.
  W imieniu Rady

Tadeusz Klajnert

Wszystkim Mieszkañcom

¯yczenia  pogodnych,
zdrowych  i  radosnych
Œwi¹t  Wielkanocnych

sk³ada

Zarz¹d Ko³a Nr 3

ZB¯Z i OR WP  w Helu

Alleluja! Alleluja!

Weso³y nam dzieñ dziœ nasta³
Chrystus bowiem zmartwychwsta³

Radujcie siê wiêc i z ufnoœci¹
patrzcie w przysz³oœæ.

Niech zsy³a na Was ³aski i wnosi szczêœcie
do Waszego rodzinnego ¿ycia.

Tego ¿yczy wszystkim Mieszkañcom

        Zarz¹d
   Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

      w Helu

Zdrowych  i  Spokojnych ,
pe³nych  nadziei  na przysz³oœæ

Œwi¹t
Zmartwychstania Pañskiego
wszystkim helskim Rybakom

i  Ich Rodzinom,

          ¿yczy

 Kazimierz Rotta
          Prezes Z.R.M. o/HEL

Niespodzianki  wiosennego  zaj¹ca,
radoœci  kolorowych  pisanek,
³agodnoœci  Baranka  Wielkanocnego
odrodzenia  w  Zmartwychwstaniu  Pañskim
pokoju  w s ercach  w  te  Œwiêta
¿yczy Wszystkim

Dyrekcja ZSO
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Poniewa¿ star¹, barokow¹ wie¿ê koœcio³a
w Helu rozebrano po tragicznym sztor-
mie w roku 1864, a rz¹d królewski nie

zezwoli³ na budowê nowej na starym fundamen-
cie, realizuj¹cy remont projektanci zapropono-
wali posadowienie znacznie mniejszej, a¿uro-
wej wie¿y - wprost - na dachu koœcio³a. Jej drew-
niana konstrukcja mia³a nawi¹zywaæ stylem do
gotyckiej bry³y œwi¹tyni. Aby koœció³ nie osta³
siê bez wie¿y, helanie praktycznie zmuszeni
zostali do przyjêcia tej propozycji. Jej budowa
trwa³a niespe³na trzy miesi¹ce, od maja do lipca
1888 roku i kosztowa³a gminê blisko 6.000 ma-
rek. Gdy wie¿a by³a ju¿ gotowa, tutejszy pro-
boszcz (o nazwisku Fenner) postanowi³ zawie-
siæ na niej dwa dzwony, które znajdowa³y siê od
d³u¿szego ju¿ czasu w wie¿y dzwonnej ("Glo-
kenturm"), znajduj¹cej siê w œrodku wsi. Si³a
przyzwyczajenia sprawi³a jednak, ¿e wiêkszoœæ
mieszkañców Helu nie chcia³a siê na to zgodziæ.
Proboszcz musia³ uciec siê do podstêpu. Dnia
19 maja 1888 roku, gdy prawie wszyscy zajêci
byli po³owem ryb na zewnêtrznej pla¿y, pracu-
j¹cy przy remoncie koœcio³a cieœle - za namow¹
proboszcza - zdjêli ze starej dzwonnicy oba
dzwony i przenieœli je do koœcio³a, aby umieœciæ
w nowobudowanej wie¿y. Jednoczeœnie do miej-
skiej dzwonnicy przeniesiono stary dzwon
ze œwi¹tyni, gdy¿ by³ on za ciê¿ki do nowej
konstrukcji. By³ to najstarszy dzwon, odlany
w roku 1631 na koszt czterech zamo¿nych
mieszkañców Helu, a w 1632 umieszczony na
wie¿y koœcio³a. Pozosta³e dwa dzwony, które
te¿ wisia³y niegdyœ na wie¿y koœcio³a, wyko-
nano w 1642 i 1778 roku (do naszych czasów
zachowa³ siê tylko ten ostatni).

W efekcie przeprowadzonych prac remon-
towych mieszkañcy Helu w lipcu 1888 roku mogli
ponownie korzystaæ ze swego koœcio³a. Mia³ on
byæ teraz w nale¿ytym stanie, lecz to, co zoba-
czyli helanie wewn¹trz, napawa³o ich zdumie-
niem i smutkiem. O ile wiedzieli, ¿e zapomnieæ
musz¹ o starej, masywnej wie¿y z piêknym ze-
garem, to przerazili siê, gdy w wyremontowa-
nym wnêtrzu nie zobaczyli piêknych, starodaw-
nych ³aw. Okaza³o siê, ¿e w trakcie remontu
znik³y one z koœcio³a i z Helu. A by³y to ³awy
niezwyk³e i stanowi³y niegdyœ ozdobê œwi¹ty-
ni, co zgodnie podkreœlali wszyscy przybywa-
j¹cy do Helu goœcie. Ich powierzchnia pokryta
by³a niezwykle misternymi malowid³ami, przed-
stawiaj¹cymi sceny biblijne. £awy te trafi³y do
Helu w roku 1630, a wiêc w czasie, kiedy to
ufundowano wyj¹tkowo du¿o wybitnych ele-
mentów wyposa¿enia dla helskiego koœcio³a. Jak
siê okaza³o, zosta³y one po³amane i wyrzucone,
a zast¹piono je prostymi, nowymi ³awkami.
Zginê³a tak¿e ³awa rady koœcielnej, wykonana
w roku 1631, z oœmioma obitymi skór¹ siedze-
niami  - podobnie jak inne - piêknie ozdobiona
malowid³ami. Podobny los spotka³ tak¿e naj-
starsz¹ w koœciele ³awê z czterema siedzeniami,
ozdobionymi postaciami czterech ewangelistów:
Mateusza, Marka, £ukasza i Jana. Nie oszczê-
dzono równie¿ piêknej, starej ambony i zdo-
bionego mistern¹ snycerk¹ i poz³acanego  pro-
spektu organów, uznawanego za dzie³o sztuki.

Remont koœcio³a
(cd.)

Piêkne elementy drewniane zerwano i wyrzu-
cono, a sam instrument zas³oniêto przez zabu-
dowanie chóru. Jak wspomina Martin Struck:
ze œciœniêtymi sercami wszyscy w gminie mu-
sieliœmy ogl¹daæ te nowoœci i ze smutkiem
wspominaæ to co by³o. Bola³o to tym bardziej,
¿e dokonano tego za ogromne pieni¹dze zebrane
przez helan od darczyñców. Wszyscy gremial-
nie stwierdzili, ¿e œwi¹tynia wyremontowana
zosta³a z zewn¹trz, a wewn¹trz doprowadzono
j¹ do ruiny. Ale i do prac zewnêtrznych by³y
ogromne zastrze¿enia. Po pierwsze, nowy wy-
gl¹d œwi¹tyni nie dorównywa³ - ich zadaniem

Hel, wnêtrze koœcio³a ewangelickiego
(pocz¹tek XX wieku).

- staremu. Dach zosta³ naprawiony tak wadli-
wie, ¿e przy ka¿dym deszczu woda la³a siê do
wnêtrza, co budzi³o obawê, ¿e nied³ugo znów
trzeba  bêdzie przeprowadzaæ prace remonto-
we. Stara, masywna wie¿a sta³a sto piêæ-
dziesi¹t lat, a nowa, otwarta, drewniana wie-
¿a, ustawiona bez fundamentów na wiêŸbie ko-
œcio³a, ca³y czas by³a nara¿ona na niszcz¹ce
skutki dzia³ania deszczu i œniegu, co os³abia³o
konstrukcjê ca³ego dachu (tu helanie mieli racjê,
bo 30 lat póŸniej trzeba by³o j¹ pilnie rozebraæ i
zast¹piæ). Na dodatek wnêtrze wie¿y wykoñ-
czono tak Ÿle, ¿e zabrak³o w nim miejsca na
umieszczenie zamówionego wczeœniej zegara,
którego wykonanie kosztowa³o gminê 180 ma-
rek. Tak wiêc powszechnie uwa¿ano, ¿e wsku-
tek przebudowy starego koœcio³a Hel wiele stra-
ci³. A wszystko to zrobiono bez zgody jego
mieszkañców. Prace by³y prowadzone przez
rz¹dowego nadzorcê budowlanego z Gdañska,
lecz g³ówn¹ win¹ obarczano ówczesnego helskie-
go pastora. Nie doœæ, ¿e mia³ on z³e kontakty z
rad¹ koœcieln¹, to nie informowa³ tak¿e miesz-
kañców o swoich zamierzeniach i zmianach, do-
konywanych w trakcie remontu.

Prace zosta³y  wykonane i nic nie mo¿na ju¿
by³o zmieniæ. Bogobojni helanie mogli jedynie

siê cieszyæ, ¿e jak prawdziwi chrzeœcijanie po-
siadali koœció³, w którym bez zak³óceñ mogli siê
gromadziæ. Uwa¿ali, ¿e i tak powinni dziêko-
waæ Bogu, chwaliæ go i modliæ siê, ¿e otrzymali
krzy¿ i cierpienie, ale mog¹ iœæ do koœcio³a i pro-
siæ Boga i pocieszaæ siê: poniewa¿ tam znajdo-
wa³ siê s³uga Boga, który stworzy³ niebo i zie-
miê, i wszystkich, którzy s¹ strudzeni i obarcze-
ni, chce pocieszyæ i pokrzepiæ. S³owa te doœæ
dobrze charakteryzuj¹ ówczesnych helan i ich
stoick¹ - pe³n¹ wiary - postawê ¿yciow¹. Nie-
odpowiedzialny i niekompetentny pastor mu-
sia³ wkrótce opuœciæ Hel. Pozosta³ po nim tylko
d³ugo wspominany niesmak.

Nie by³ to, zreszt¹, pierwszy przypadek k³o-
potów mieszkañców dawnego Helu ze s³ugami
bo¿ymi, którzy przybywali tu czêsto za karê
i pobyt w tym miejscu traktowali w podobny
sposób. Ale, wbrew pozorom, nie by³a to wcale
ma³o intratna posada. Helscy pastorowie op³a-
cani byli zarówno przez lokaln¹ gminê jak
i Gdañsk. Uzyskiwali tak¿e niez³e dochody,
bezpoœrednio z kasy koœcielnej. Aby nie byæ
go³os³ownym, przytoczê dochody wyp³acane
gotówk¹ oraz w  naturze, jakie w owym czasie
otrzymywa³ helski pastor:

Dochody z gminy Hel:
Na dom co kwarta³ na Wielkanoc: 18 marek
Na Zielone Œwi¹tki 42 marki
Na œw. Micha³a  18 marek
Na Bo¿e Narodzenie  21 marek
Roczna op³ata za fl¹dry - na œw. Jakuba

7 marek 65 fenigów
Roczna op³ata za ³ososie  4 marki
Roczna op³ata za ryby - w paŸdzierniku 108 marek
Dodatkowo pastor posiada³ równie¿ swoj¹

toñ po³owow¹, z której otrzymywa³ 3/8 docho-
du ka¿dego po³awiaj¹cego na niej mê¿czyzny
i, wraz z nauczycielem, mia³ okreœlony dochód
z po³owu ³ososia niewodem.

W naturze kaznodzieja otrzymywa³:
Na Wielkanoc ³ososia za ok. 20 funtów,

a na œw. Micha³a od ka¿dego rybaka dobrego
wêgorza œredniej wielkoœci.

Z leœnictwa helskiego 24 metry szeœcienne
szczap sosnowych, które gmina musia³a mu
wyci¹æ i przywieŸæ. Drewno dostarcza³a tak¿e
gmina ewangelicka z Jastarni Gdañskiej (Boru).

Z helskiej kasy koœcielnej pastor otrzy-
mywa³:

Pieni¹dze œwi¹teczne na Nowy Rok 21 ma-
rek  25 fenigów

Pieni¹dze kalendarzowe - rocznie 1 marka
Czynsz od maj¹tku parafii - ok. 14 marek
Z gdañskiej kasy miejskiej
Diety podró¿ne do Jastarni Gdañskiej  (Boru)

97 marek 75 fenigów
wynagrodzenie - rocznie 600 marek
Pieni¹dze za ryby - rocznie w ró¿nych ra-

tach 129 marek
By³ wiêc pastor, bez w¹tpienia, najzamo¿-

niejsz¹ osob¹ w ówczesnym Helu.
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W informatorze krajoznawczym "Pó³wysep
Helski", wydanym w Gdañsku w 1988 r.,
T. Pi¹tkowski tak pisze: "Umiejscowienie Pó³-
wyspu Helskiego na mapie fizycznej Polski nie
jest trudne ze wzglêdu na jego charakterystycz-
ny kszta³t. Ów kszta³t sprawi³ równie¿, ¿e oprócz
nazwy oficjalnej, pó³wysep posiada kilka nazw
lokalnych, kaszubskich, takich jak: G¹sa Szëja,
Krowi J¹zek, Krowi Ogon, Blew¹zka (tasiem-
ka), Rëbaki." "Helska kosa" czy "ogon Rze-
czypospolitej" to jedno z najbardziej obrazo-
wych okreœleñ Pó³wyspu Helskiego. Zdaje siê,
¿e pan dr Krzysztof Skóra (jeœli siê mylê - prze-
praszam) jako pierwszy sformu³owa³ uniwer-
saln¹ "z³ot¹ myœl" dotycz¹c¹ przebiegu wielu
lokalnych procesów (zjawisk) spo³ecznych
i ekonomicznych: to tu zwykle dla tubylców
zaczyna siê, a dla rz¹dz¹cych koñczy - Polska.
Wielokrotnie przemierzaliœmy pó³wysep, od
jego nasady, czyli od W³adys³awowa, przez
Cha³upy, KuŸnicê, Jastarniê, Juratê, a¿ do sa-
mego cypla, czyli do Helu. Te piêæ skupisk ludz-
kich na Mierzei Helskiej ¿yje swo-
istym, prawie niezmiennym ryt-
mem ¿ycia, zale¿nym tylko od
pory roku: gwarnym, a ostatnio
wrêcz ha³aœliwym, w krótkim se-
zonie letnim, i cichym, rzec by
mo¿na  - sennym, w pozosta³ych
miesi¹cach. Tê monotoniê przery-
waj¹ od czasu do czasu huragano-
we wiatry, spiêtrzenia wód w por-
tach i przystaniach rybackich,
wreszcie - w najwê¿szych i naj-
ni¿szych miejscach pó³wyspu
- przelewy sztormowe. Zapewne
podczas licznych podró¿y, nigdy
wczeœniej nie zastanawialiœmy siê
ani nad granicami poszczególnych
miejscowoœci, ani nad podzia³em terytorialnym
tego obszaru i przynale¿noœci¹ do wiêkszych
jednostek administracyjnych. Wydawa³o (i wy-
daje) nam siê, ¿e tak jest od zawsze i tak bêdzie
"po wsze czasy", jak to ujêto w uk³adzie,
zawartym w 1526 r. miêdzy królem Zygmun-
tem Starym a Gdañskiem, w sprawie przekaza-
nia miasta Helu i czêœci pó³wyspu gdañskiej
radzie miejskiej.

Siêgaj¹c jednak w przesz³oœæ, okazuje siê, ¿e
nie zawsze tak by³o, a i ostatnie lata transforma-
cji ustrojowej w naszym kraju pokazuj¹, ¿e po-
dzia³ administracyjny i terytorialny, nawet bli-
skich obszarów, nie nabra³ ustabilizowanych
kszta³tów. Przyk³adem mo¿e byæ s¹siednie W³a-
dys³awowo, gdzie wci¹¿ ¿ywe s¹ tendencje od³¹-
czenia Jastrzêbiej Góry oraz okolicznych miej-
scowoœci celem utworzenia oddzielnej gminy.
Ale do czego zmierzam?

Wczeœniej ju¿ napisa³em, ¿e na cyplu pó³-
wyspu le¿y Hel - jedna z najstarszych miej-
scowoœci Pomorza. Terytorium najbardziej "mor-
skiego z morskich miast" oblane jest z trzech
stron wodami Zatoki Gdañskiej, stanowi¹cej
czêœæ Morza Ba³tyckiego. Jej po³udniowo - za-
chodni¹ czêœci¹ jest Zatoka Pucka, st¹d mo¿na
mówiæ o mieœcie po³o¿onym nad dwiema zato-
kami. Obszar Helu w granicach administracyj-
nych obejmuje oko³o 21 km2, a dok³adnie 2.127
hektarów. L¹dow¹ granicê naszego miasta sta-
nowi linia biegn¹ca, oczywiœcie w przybli¿eniu,
wzd³u¿ ogrodzenia WZW "Jantar" od strony
Juraty. Tereny, na których znajduj¹ siê: ten oœro-
dek, a tak¿e oœrodek wypoczynkowy Kancela-
rii Prezydenta RP "Mewa", i wszystko co dalej,
nale¿¹ do Helu. Tymczasem w œwiadomoœci

wielu mieszkañców, nie mówi¹c ju¿ o turystach,
Hel zaczyna siê w pobli¿u dworca kolejowego
PKP. Proszê znaleŸæ przynajmniej jeden prze-
wodnik turystyczny, folder, plan Helu (nawet
ten najnowszy, wydany kilka tygodni temu),
w których nasze miasto by³oby ukazane w ca³o-
œci. Gdzie w helskich wydawnictwach mo¿na
dotrzeæ do informacji o atrakcyjnej bazie noc-
legowej WZW "Jantar", "Albatros" czy "Kor-
moran"?

W œwiadomoœci wielu osób prezydencki oœro-
dek wypoczynkowy le¿y w Juracie. Kto ogl¹-
da³ w ostatnie œwiêta Bo¿ego Narodzenia film
w TV o pani Jolancie Kwaœniewskiej, ten móg³
siê dowiedzieæ, ¿e para prezydencka wypoczy-
wa latem w Juracie. Przes³uchanie pana Boles³a-
wa Sulika przed sejmow¹ komisja œledcz¹ ujaw-
ni³o, ¿e pan Adam Michnik z³o¿y³ wizytê 30
lipca ubieg³ego roku w oœrodku prezydenckim
w Juracie. Nikt nie prostuje tych b³êdnych in-
formacji, z czego wnioskowaæ mo¿na, ¿e nie trak-
tujemy tych miejsc jako obszaru naszego miasta.

Takie podejœcie do problemu grozi powa¿-
nymi konsekwencjami. WyobraŸmy sobie bo-
wiem, ¿e decydentom przyjdzie do g³owy (jeœli
ju¿ nie przysz³a) prywatyzacja (sprzeda¿)
WZW "Jantar" w ca³oœci lub jakiejœ czêœci.
W dzia³aniach promocyjnych, w celu pozyska-
nia klienta, nowy w³aœciciel bêdzie siê stara³ wy-
korzystaæ znan¹ o wiele bardziej na rynku tury-
stycznym nazwê miejscowoœci Jurata ni¿ Hel.
Wszêdzie promowaæ bêdzie swój oœrodek jako
po³o¿ony w Juracie (tak jest zreszt¹ od dawna,
i tak jest dzisiaj), a nie w Helu. Prêdzej czy póŸ-
niej jego prawnicy zaproponuj¹, aby zacz¹æ
starania o przy³¹czenie tego kawa³ka ziemi do
Juraty, motywuj¹c tym, ¿e zmiana granic
zapewni gminie (Jastarni) terytorium mo¿liwie
jednorodne ze wzglêdu na uk³ad osadniczy
i przestrzenny, uwzglêdniaj¹cy wiêzi spo³ecz-
ne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniaj¹cy
zdolnoœæ wykonywania zadañ publicznych
(przepis art. 4 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym).

Zmiana granic gminy to nic nowego i raczej
nic trudnego. W powiecie puckim taka zmiana
(nieudana zreszt¹, ale z innych wzglêdów) do-
tknê³a ju¿ gminê Kosakowo. Zgodnie z przepi-
sem art. 4 ust 1 pkt 1 wspomnianej ustawy, to
Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia two-
rzy, ³¹czy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich
granice. Wprawdzie wydanie takiego rozporz¹-
dzenia wymaga³oby zasiêgniêcia opinii zainte-
resowanych rad gmin (czyli Rady Miasta
Jastarni i Rady Miasta Helu), poprzedzonych
przeprowadzeniem przez te rady konsultacji
z mieszkañcami, ale przy za³o¿eniu, ¿e bêd¹ dwie
ró¿ne (przeciwstawne) opinie, nie bardzo wia-

domo, która z nich by³aby wi¹¿¹ca dla rz¹du,
o ile w ogóle by³aby wi¹¿¹ca. Praktyka ¿ycia
publicznego dowodzi bowiem, ¿e Rada Mini-
strów mo¿e doskonale obywaæ siê bez konsul-
tacji. Przypomnê w tym miejscu sytuacjê z 2002
roku, zwi¹zan¹ z rz¹dowym projektem ustawy
o uznaniu czêœci Pó³wyspu Helskiego za rejon
umocniony. Rada Miasta Helu prosi³a Premiera
Rz¹du RP, na podstawie przepisu art. 4 ust. 6
Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorialnego
(Lokalnego), o umo¿liwienie przeprowadzenia
konsultacji z lokalnymi spo³ecznoœciami przed
skierowaniem projektu tej ustawy do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej. Projekt ustawy samo-
rz¹d helski otrzyma³ w dniu 26 kwietnia 2002 r.,
a wiêc ju¿ po skierowaniu jej do Sejmu. Dok³ad-
nie w dniu, w którym zgodnie z pierwotnym
planem mia³o odbyæ siê jej pierwsze czytanie na
posiedzeniu plenarnym. Z niewiadomych
(a mo¿e z wiadomych) przyczyn, projekt usta-
wy skierowano do pierwszego czytania w sej-
mowych komisjach Obrony Narodowej oraz Sa-
morz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Czy w tej sytuacji by³ sens prowadzenia jakich-
kolwiek konsultacji spo³ecznych? Dlaczego tak

wa¿ne decyzje zapad³y bez
udzia³u lokalnej spo³ecznoœci?
Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej
d¹¿¹c do przyjêcia naszego kraju
do Unii Europejskiej nie respek-
tuje ratyfikowanej Europejskiej
Karty Samorz¹du Terytorialnego
(umowy miêdzynarodowej). Te
pytania do dzisiaj pozostaj¹ bez
odpowiedzi. Podobna sytuacja
mo¿e powstaæ przy rozpatrywa-
niu omawianej sprawy. Rzecznik
Praw Obywatelskich usi³owa³
podwa¿yæ kompetencje Rady
Ministrów do zmiany granic
gmin, zaskar¿aj¹c wymieniony
przepis do Trybuna³u Konstytu-

cyjnego. Trybuna³ orzek³ jednak, ¿e przepis ten
jest zgodny z Konstytucj¹ RP. A wiêc pewnego
piêknego poranka mo¿emy siê obudziæ w gmi-
nie mniejszej o kilkanaœcie lub kilkaset hekta-
rów. To nie jest tylko sprawa honoru i lokalnego
patriotyzmu: nam zabrali, a dali "jastarnikom".
To równie¿ utracone dochody w bud¿ecie mia-
sta z tytu³u podatku od nieruchomoœci i op³at
lokalnych. Na w³adzach miasta ci¹¿y obowi¹-
zek obrony w³asnej ziemi. Przyk³adem powi-
nien byæ Œlimak z "Placówki".

A zacz¹æ nale¿y od rzeczy najprostszych.
Oznakowaæ w³aœciwie s¹siedztwo z Jurat¹ - tam
granica, gdzie s³upy. Stoj¹cy bezu¿ytecznie
i b³êdnie informuj¹cy s³up w okolicy przejazdu
kolejowego przenieœæ nale¿y na granicê miasta.
Pilnie i stanowczo nale¿y poprosiæ dyrektora
WZW "Jantar", aby na tablicach reklamuj¹cych
oœrodek wpisa³ w³aœciwy adres: Hel, ul. Helska.
Jak na razie, przynajmniej na 3 reklamach stoj¹-
cych przy drodze wojewódzkiej Nr 216 od Pucka
do Juraty, WZW "Jantar" znajduje siê w Juracie,
przy ul. Wojska Polskiego. I zacz¹æ promowaæ
nasze miasto w ca³oœci i na powa¿nie.

Przez 13 lat istnienia odrodzonego samorz¹du
gminnego nie dorobiliœmy siê instytucji, niewa¿ne
jak j¹ nazwiemy, prowadz¹cej promocjê naszego
miasta. Promocjê z prawdziwego zdarzenia.
Staram siê o to od kilku lat -  ale z ¿alem przy-
znajê - na razie bezskutecznie. I ju¿ na koniec
pytania dotycz¹ce opisanej pesymistycznej pro-
gnozy. Czy tak staæ siê musi? Nie. Czy tak staæ
siê mo¿e? Tak. I wtedy bêdê móg³ napisaæ: A nie
mówi³em! Ale komu potrzebna taka satysfakcja?
Mnie na pewno nie.

Tadeusz  Klajnert

Miasto nad dwiema zatokami (1)



5Nr 8 (152)   18 kwiecieñ 2003 r.

Te tragiczne karty historii Pol-
ski powracaj¹ na lekcjach historii,
ku przestrodze i nauce dla m³odego
pokolenia. Tym razem gimnazjali-
stów (kl. III) w œwiat II wojny œwia-
towej wprowadzili starsi koledzy -
harcerze 17 Helskiej Grunwaldzkiej
Dru¿yny Starszoharcerskiej "Po-
szukiwacze" im. Obroñców Helu.
Uczniowie IV klasy LO: Julian
¯u³awski i Przemys³aw Ziemia-
nin, pasjonaci dziejów wojennych
Helu, podjêli siê zadania przeka-
zania swojej wiedzy i zast¹pili
w tej roli nauczyciela (Jak sami po-
tem stwierdzili, nie by³o to ³atwe).

Na tablicy pojawi³y siê kontury
polskiego wybrze¿a. Na Pó³wy-
spie Helskim licealiœci zaznaczyli:
rozmieszczenie bunkrów, artylerii,
umocnieñ, dróg. Zaczê³y pojawiaæ
siê nazwy: bateria grecka, duñska,
Laskowskiego. Historia najnowsza
w wydaniu starszych kolegów oka-
za³a siê ciekawsza od podrêczniko-
wych informacji, bogatsza o intere-
suj¹ce m³odzie¿ szczegó³y, np. wy-

LEKCJA  HISTORII
... Hitlerowskie Niemcy d³ugo przygotowywa³y siê do napaœci na Polskê i opracowywa³y plany wojenne.

Za³o¿enia "Fall Weiss" przewidywa³y szybkie opanowanie  pañstwa, a w strefie nadmorskiej zniszczenie lub
wyeliminowanie z dzia³añ polskich si³ morskich i l¹dowych, przy³¹czenie do Rzeszy terytorium Wolnego
Miasta Gdañsk i b³yskawiczne zdobycie Gdyni i Helu.   1.09.1939 r., o godz. 4.45, dowództwo niemieckie
przyst¹pi³o do realizacji planu. Stoj¹cy w gdañskim porcie  "Schleswig- Holstein" rozpocz¹³ ostrzeliwanie
Westerplatte. W parê minut potem samoloty niemieckie zbombardowa³y bazê lotnictwa morskiego w Pucku.
Spad³y te¿ pierwsze bomby na port rybacki w Helu...

czyny ORP "Dzika" pod pirack¹
bander¹ ("Jolly Roger") na Morzu
Œródziemnym. Okaza³o siê, ¿e hi-
storia, dzieje pañstwa i narodu,
mog¹ staæ siê hobby ludzi m³odych.
Dyskusja pod kierunkiem nauczy-
ciela podsumowa³a zajêcia. Ucznio-
wie próbowali odpowiedzieæ na
pytania, jakie szanse mia³a Polska
w dniu wybuchu wojny, gdzie na-
le¿a³o szukaæ sojuszników, jak sto-
sunki z najbli¿szymi s¹siadami za-

wa¿y³y na losach kampanii wrze-
œniowej i ca³ej wojny? Zastanawia-
li siê nad fenomenem jednostki, któ-
ra potrafi³a doprowadziæ œwiat na
skraj przepaœci (Hitler, Stalin, ).
Rozwa¿ali s³owa polskiego ministra
Spraw Zagranicznych, Józefa Bec-
ka : "Nie znamy pokoju za wszelk¹
cenê. Nie damy siê odepchn¹æ od
morza" w kontekœcie póŸniejszych
wydarzeñ. Czy dziœ, we wspó³cze-
snym, cywilizowanym œwiecie,

nadal wojna jest jedynym sposo-
bem na rozwi¹zywanie konflik-
tów miêdzynarodowych? Wojna
w Iraku jest tego przyk³adem.
Mimo ¿e toczy siê tysi¹ce kilome-
trów od Polski, dotknê³a nas rów-
nie¿. Zobowi¹zania wynikaj¹ce z
zawartych traktatów i porozu-
mieñ spowodowa³y wys³anie
polskich ¿o³nierzy na front. Traf-
nym komentarzem do ostatnich
wydarzeñ na œwiecie s¹ chyba s³o-
wa jednego z gimnazjalistów, pod-
sumowuj¹ce lekcjê: "Znów szuka-
my sojuszników za górami, lasami i
morzami, zamiast skupiæ siê na
wspó³pracy z najbli¿szymi s¹sia-
dami."

Praca domowa, zadana przez
nauczyciela, mia³a na celu dotarcie
do ¿yj¹cych uczestników walk II
wojny œwiatowej i spisanie ich
wspomnieñ. Coraz mniej jest
œwiadków tamtych wydarzeñ.
Wielu tym, którzy prze¿yli gehen-
nê wojny, trudno jest dziœ opowia-
daæ o tych czasach bez dr¿enia g³o-
su i ³zy w oku. Chc¹ zapomnieæ.
Parafrazuj¹c s³owa ks. Twardow-
skiego: "Œpieszmy siê ich s³uchaæ, tak
szybko odchodz¹..."

Irena Sojecka
-nauczyciel historii.

Od listopada zesz³ego roku dzia³a w Helu
Amatorskie Kó³ko Aktorskie. Jego powstanie
zainicjowa³a pani dyrektor Irena Sojecka. Gru-
pa zosta³a podzielona ze wzglêdu na wiek m³o-
dych aktorów. Uczniowie podstawówki trafili
pod skrzyd³a pani Ciskowskiej. Natomiast
mnie i Mariuszowi Kie³czewskiemu przy-
pad³a w udziale przyjemnoœæ prowadzenia
gimnazjalistów.

Pocz¹tkowo próby odbywa³y siê w klasie
nowej szko³y. Prawd¹ jednak jest, ¿e uczniowie
po zajêciach w szkole nie chc¹ w niej spêdzaæ
swojego wolnego czasu. Z pomoc¹ przysz³a pani
Alina Wiekiera, udostêpniaj¹c popo³udniami
œwietlicê Bocianiego Gniazda. Kto by³ w niej
chocia¿ raz, zna przytulny charakter tego miej-
sca. Ciep³y, czysty pokój z miêkkimi kanapami,
dywanem i kuchni¹, gdzie mo¿na przygotowaæ
herbatê.

Ca³a grupa czu³a siê tam wspaniale.
Poniewa¿ przyszed³ czas, aby nasze próby

przeprowadzaæ na deskach "Prawdziwej"
sceny, spotkania przenieœliœmy do sali kina
"Wicher". Dziêki uprzejmoœci kmdr Mariusza
Walkowiaka bêdziemy tam æwiczyæ trzy razy
w tygodniu. W dalszym ci¹gu bêdziemy jednak
odwiedzaæ Bocianie Gniazdo, bo korzystamy
tam z pomocy pana Zbyszka Wiekiery, który

AMATORSKIE KÓ£KO AKTORSKIE

z wielk¹ cierpliwoœci¹ przygotowuje muzyczn¹
czêœæ naszego wystêpu.

Premierê spektaklu planujemy na koniec
maja. Z ka¿dym krokiem zbli¿aj¹cym nas do

tego wa¿nego dnia, coraz bardziej doceniamy
ludzi bezinteresownie pomagaj¹cych naszej grupie.

Maja Kretkiewicz

foto: od autora
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OBCOWANIE  ZE  SZTUK¥

Ogromna jest si³a krytyki prasowej. Obala ona prezydentów
(Watergatte) i trzêsie posadami rz¹dów (Riwingatte). Równie¿ nasza
notatka, o niebezpiecznym dla dzieci pniu, wkopanym na trasie
saneczkowej, ma swój oddŸwiêk. Zamiast usun¹æ du¿y pieñ,  ... dodano
cztery mniejsze! A co? Wa¿niejszy jest "polowy" stolik dla turystów,
ni¿ bezpieczeñstwo naszych dzieci.

Proponujemy rodzicom zachowaæ niniejsz¹ notatkê, jako dowód
w ewentualnej rozprawie s¹dowej o odszkodowanie.

W odniesieniu do treœci artyku³u
Pana Tadeusza Klajnerta "Rzecz-
pospolita Polska czy Polska Resor-
towa" (nr 7 z 4.04.br.), s³ów kilka.

Nie chodzi o zawarty w nim
temat, a o ironiê pod adresem
instytucji wojskowych. Pan T.
Klajnert wywodzi siê ze œrodowi-
ska wojskowego, podobnie jak i ja,
dlatego z niesmakiem przyj¹³em ten
ironiczny ton.

Zdajê sobie sprawê, ¿e w Helu
s¹ ludzie "m¹drzejsi" ni¿ w War-
szawie. Racjê jednak przyznajê
Warszawie. Minister prawid³owo
u¿y³ okreœlenia na Helu, wymienia-
j¹c, ¿e wszystkie zasoby mieszka-
niowe s¹ w gestii WAM i Dowódz-

twa Garnizonu. S¹ to zasoby
w Helu i Juracie (bloki wojskowe
s¹ równie¿ na terenie gminy Jastarnia),
czyli skrótowo na Helu, a szerzej
- na Pó³wyspie Helskim.

I dalej - rozró¿nienie dwóch
cz³onów - dowództwa 9 FOW
i 9 FOW mog³oby sugerowaæ, ¿e s¹
to odrêbne cz³ony. Oczywiœcie, ¿e
9 Flotylla ma swoje dowództwo,
które jest jej czêœci¹ sk³adow¹.
Sugerowanie, ¿e 9 FOW nie jest jed-
nostk¹ wojskow¹ tylko zwi¹zkiem
taktycznym, jest nieporozumie-
niem. Wyra¿enia - zwi¹zek taktycz-
ny mo¿na u¿yæ w kontekœcie okre-
œlenia wielkoœci jednostki wojsko-
wej, a wiêc - pododdzia³, oddzia³,
zwi¹zek taktyczny.

Wszystkie te formacje, jeœli
posiadaj¹ swój numer identyfika-
cyjny, okreœla siê mianem jednostek
wojskowych.

Czytelnik HB
(dane do wiadomoœci redakcji)

Uchybienia
czy nieporozumienia?

OdpowiedŸ na krytykê.Przed krytyk¹ prasow¹.

Z górki na pazurki...

REKLAMA
JURKA

Uwaga Rodzice!!!
Mo¿na ju¿ zapisywaæ dzieci do Przedszkola Miejskiego na

rok szkolny 2003/04.
Zapraszamy wszystkich chêtnych.

Karty zg³oszenia dziecka do przedszkola znajduj¹
siê w kancelarii placówki

Uprzejmie informujmy Mieszkañców Helu, ¿e w maju 2003 r.
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Juracie i Stra¿y Miejskiej
przeprowadz¹ kontrole utrzymania czystoœci
i porz¹dku na posesjach oraz przestrzegania przepisów
dotycz¹cych posiadania zwierz¹t.

Komisariat Policji dla Gmin Hel i Jastarnia
z siedzib¹ w Juracie

UWAGA!!!

Pocz¹tkuj¹ca,  dyskretna...   0602 721 542

Ju¿ po raz pi¹ty, w okresie od 6-15 kwietnia br., w domu goœcinnym
"Miko³ajek" przebywali studenci z Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu.
10-cio osobowa grupa z Wydzia³u Edukacji Artystycznej, pod kierunkiem
prof. Andrzeja Leœnika, swoje plastyczne zainteresowania skupi³a przede
wszystkim na pracy rybaków i porcie. Powsta³o kilkadziesi¹t interesuj¹-
cych prac, z których kilka pozosta³o w prywatnej Galerii, prowadzonej
przez pana Sylwestra Ostrowickiego. Podczas pobytu studenci uczestniczyli
w zajêciach plastycznych prowadzonych przez p. Leonardê Ciepluch
w III klasie gimnazjum i w klasie licealnej. Uzdolniona artystycznie
helska m³odzie¿ z zainteresowaniem przyjê³a ich cenne uwagi dotycz¹ce
plastycznego widzenia otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci.

Studenci wraz ze swym wyk³a-
dowc¹ odwiedzili te¿ Ratusz, gdzie
pozostawili kilka namalowanych
w Helu prac. Kolejn¹ grup¹ stu-
dentów p. Halina i Sylwester
Ostrowiccy goœciæ bêd¹ w okresie
od 5 do 14 maja.

W.W.

foto. W. Waœkowski
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To jeden z wielu cytatów, od których
wszechœwiat krêci siê w g³owie tych,
którzy zwiedzaj¹ wystawê twórczo-

œci Brunona Schulza. Ta niezwyk³a ekspozycja
w Pa³acu Opatów w Oliwie, to 100 rysunków
Schulza, które przeplataj¹ siê z wieloma cytatami
z jego opowiadañ, muzyk¹ ¿ydowsk¹ i zdjêcia-
mi Drohobycza, zastyg³ego w czasie czy te¿
poza czasem.

Fantastyczne rysunki, które s¹ "ilustracja-
mi" prozy Schulza, to plastyczne odbicie lite-
rackiej wyobraŸni pisarza. Dla tych, którzy do-
piero poznaj¹ jego twórczoœæ, wystawa bêdzie
œwietnym nauczycielem i przewodni-
kiem, dla tych zaœ, którzy ju¿ od daw-
na przemyœliwuj¹ Wtór¹ Ksiêgê
Rodzaju i rolê Demiurga w jej po-
wstawaniu,  wystawa ta bêdzie jeszcze
jedn¹ wypraw¹ w mityczn¹ rzeczy-
wistoœæ Sklepów Cynamonowych
i Sanatorium Pod Klepsydr¹.

Namawiam do tej podró¿y w meta-
fizykê, poza historiê, poza czas, poza
przemijanie, poza tzw. realn¹ rzeczy-
wistoœæ, poza wszelkie uproszczenia
i dopowiedzenia. Namawiam do szu-
kania tych sensów, których szuka³ wiel-
ki pisarz z ma³ego, prowincjonalnego,
galicyjskiego miasteczka. Mo¿e od-
najdziemy te¿ w swoim miasteczku
w³asn¹, uniwersaln¹ Ksiêgê znaczeñ?
W³asn¹ osobliwoœæ?

W eseju "Republika marzeñ" Schulz twier-
dzi, ¿e do takiej podró¿y trzeba dojrzeæ, tak jak
dojrzewa siê do dzieciñstwa. Dojrzewa siê
z wiekiem do dzieciêcego zdziwienia i zachwy-
cenia siê œwiatem. Przy tym cytacie, który od-
twarzam teraz z pamiêci, zatrzyma³ siê starszy,
siwy mê¿czyzna. Obserwowa³am, jak ze wzru-
szeniem i ciep³ym uœmiechem czyta i myœli te
s³owa. Dla niego, tak jak i dla mnie, Drohobycz
zastyg³ w czasie i opar³ siê przemijaniu. To œwiat
bardziej ze snu ni¿ jawy. Z fragmentów
opowiadañ Brunona Schulza i jego listów do

ODWIED•  KONIECZNIE
"REPUBLIKÊ  MARZEÑ"
....Tam le¿y ona, jak kot w s³oñcu- ta wybrana kraina, ta prowincja osobliwa, to miasto jedyne na œwiecie....Miasto

i kraina zamknê³y siê w samowystarczalny mikrokosmos, zainstalowa³y siê na w³asne ryzyko na samym brzegu
wiecznoœci.

( Bruno Schulz "Republika marzeñ").

przyjació³, wy³ania siê na tej wystawie Forteca
Marzeñ, nie do zdobycia przez tzw. doros³oœæ.

Strza³ w ty³ g³owy, od którego zgin¹³ Schulz
na ulicach getta, to inny wymiar rzeczywistoœci,
dla którego nie ma miejsca w Republice Ducha.
Nie ma miejsca dla wojennej zawieruchy i przy-
padkowej œmierci z twarz¹ w rynsztoku i ka-
wa³kiem przydzia³owego chleba za pazuch¹.
Czy to chichot mœciwej historii, na któr¹ wypi¹³
siê twórca Republiki Marzeñ? Pytanie to ko³a-
cze siê w g³owie, gdy stajemy przed wielkim
zdjêciem plutonu egzekucyjnego, którego kara-
biny wymierzone s¹ w na nas. Ale magia prozy

Bruno Szulza jest silniejsza i od niemieckich ka-
rabinów i od ukraiñskich bloków mieszkalnych
postawionych na ruinach ¿ydowskiego cmenta-
rza i ruinach polskiego Drohobycza.

Mieszkañcy Republiki Marzeñ, mieszkañcy
Œwiata z g³owy, wszyscy wtajemniczeni w lite-
raturê, mog¹ spotkaæ siê z ¿ywym Brunonem
Schulzem i kultur¹ ¿ydowsk¹ w starej Oliwie,
w Pa³acu Opatów.

Zachêcam te¿ m³odzie¿ licealn¹, szczególnie
maturzystów, ¿eby nie ogl¹dali siê na szko³ê, ale
pakowali siê prêdko i sami jechali do Trójmiasta

na tê wystawê. Naprawdê warto, tym bardziej,
jeœli lubicie literaturê niepokorn¹, która wykra-
cza poza konwencje i schematy epoki, która
dra¿ni i kusi jednoczeœnie swoj¹ wizj¹ œwiata.
Zobaczycie takie XX-lecie miêdzywojenne, ja-
kim tworzyli je Witkacy, Gombrowicz i Schulz.
Obiecujê, ¿e bli¿ej poznacie niezwyk³ego pisa-
rza i niezwyk³ego cz³owieka. Poznacie równie¿
niezwyk³ego rysownika, którego prace nie tylko
zachwycaj¹, ale i bulwersuj¹. Dwie staruszki
podchodz¹c do kolejnego aktu zatytu³owanego
"Dwie nagie kobiety i mê¿czyzna" z cyklu gra-
fik, Xsiêga Ba³wochwalcza, (technika cliche-

verre), zmieszane pytaj¹ g³oœno - i to
ma byæ sztuka?! Biedne, pewnie przy-
padkiem zb³¹dzi³y w Pa³acu Opatów
na Ulicê Krokodyli, gdzie "wszystko
zdawa³o siê tam podejrzane i dwu-
znaczne, wszystko zaprasza³o sekret-
nym mrugniêciem, cynicznie artyku-
³owanym gestem, wyraŸnie przymru-
¿onym perskim okiem - do nieczystych
nadziei, wszystko wyzwala³o z pêt ni-
sk¹ naturê."  Natomiast grupki m³o-
dzie¿y, które mija³am i pods³uchiwa-
³am, dyskutowa³y przy akwareli
"Kobieta z pejczem i trzej nadzy
mê¿czyŸni(wœród nich autoportret)",
o mrocznoœci i demonicznoœci Xiêgi
Ba³wochwalczej i o sado-masochizmie
obecnym w wiêkszoœci tych rycin.

Wystawa potrwa tylko do koñca
kwietnia i jest wielkim wydarze-

niem kulturalnym, - Gdañsk jest ostatnim
miastem, w którym mo¿na jeszcze j¹ obejrzeæ.
Jej organizatorami s¹: Muzeum Literatury
im. A. Mickiewicza w Warszawie, Muzeum
w Drohobyczu na Ukrainie, Muzeum Teatralne,
Teatr Wielki - Opera Narodowa, Muzeum Miejskie
Wroc³awia, Muzeum Narodowe w Gdañsku
i Agencja Kontakt - Grzegorz Furgo. Patronat
honorowy nad wystaw¹ obj¹³ Prezes Rady
Ministrów oraz Minister Kultury.

 Iwona Rusajczyk

Uprzejmie informujê mieszkañców, ¿e Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej ZOLL, przyj¹³ moje zaproszenie do z³o¿enia
wizyty w naszym mieœcie. Jak pisze w jego imieniu dyrektor zespo³u w Biurze RPO, pani Krystyna Milart - Szostak, rzecznik chcia³by
osobiœcie poznaæ problemy mieszkañców Helu. Wstêpnie ustalono, ¿e prof. Zolla goœciæ bêdziemy w dniach 4 - 5 czerwca br.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, rzecznik stoi na stra¿y wolnoœci i praw
cz³owieka i obywatela okreœlonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych. Rzecznik podejmuje czynnoœci przewi-
dziane w ustawie, je¿eli poweŸmie wiadomoœæ wskazuj¹c¹ na naruszenie wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela. Podjêcie takich
czynnoœci nastêpuje m.in. na wniosek obywateli i ich organizacji.

Szczegó³owy plan pobytu i spotkañ z mieszkañcami zostanie Pañstwu podany po ostatecznych uzgodnieniach.

                                                                             Tadeusz  KLAJNERT

RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH  w  HELU
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4 kwietnia br. swoje œwiêto - 57 rocznicê
powstania - obchodzi³ 13 Dywizjon Tra³owców
w Helu. Z tej okazji wszystkie jednostki p³y-
waj¹ce, stoj¹ce w helskim porcie wojennym, pod-
nios³y Wielk¹ Galê Banderow¹. Odby³ siê uro-
czysty apel stanu osobowego jednostki z udzia-
³em min. szefa szkolenia 9 FOW kmdr Wies³awa
PASZOWSKIEGO, przedstawicieli dowództw
11Dywizjonu Œcigaczy i KPW Hel oraz by³ych
dowódców dywizjonu. W swoim rozkazie oko-
licznoœciowym dowódca dywizjonu kmdr por.
Krzysztof WÊGRZYN wyró¿ni³ nagrodami pie-
niê¿nymi, rzeczowymi i urlopami, za codzien-
ny wysi³ek, zaanga¿owanie oraz osi¹ganie bar-
dzo dobrych wyników w szkoleniu i s³u¿bie
ponad stu ¿o³nierzy zawodowych i zasadniczej
s³u¿by wojskowej. W godzinach popo³udnio-
wych odby³ siê festyn rekreacyjno - sportowy
dla za³óg okrêtów, w którym dla zwyciêzców
ufundowano nagrody w postaci sprzêtu sporto-
wego. Uroczyste obchody zakoñczy³ doroczny
"Wielki Bal Tra³owców", na którym honorowym
goœciem by³ dowódca Flotylli kontradmira³
Andrzej ROSIÑSKI z ma³¿onk¹.

ŒWIÊTO 13 DYWIZJONU TRA£OWCÓW

Pocz¹tek 82- letniej historii Si³ Tra³owych Polskiej Marynarki Wojennej stanowi podniesienie
polskiej bandery wojennej na czterech poniemieckich tra³owcach zakupionych od firmy Skagsby-
ro w 1921 roku. Okrêty otrzyma³y wdziêczne nazwy ptaków (MEWA, RYBITWA, JASKÓ£KA i
CZAJKA) i wspólnie z dwoma kanonierkami stworzy³y pierwszy w naszych dziejach morski
zespó³ taktyczny o nazwie dywizjon æwiczebny (przemianowany póŸniej na dywizjon minow-
ców), którego dowódc¹ zosta³ kmdr por. Hugo PISTEL.

W roku 1934 w Gdyni odby³o siê wodowanie nowego tra³owca, którego konstruktorem by³
polski in¿ynier Aleksander POTYRA£A. Do wybuchu II wojny œwiatowej zbudowano jeszcze
piêæ tego typu jednostek, które charakteryzowa³y siê doskona³ymi w³aœciwoœciami morskimi
takimi jak szybkoœæ, statecznoœæ i zwrotnoœæ. Ma³e "ptaszki" przetrwa³y wojnê i po odnalezieniu
ich w porcie Travemûnde pod Lubek¹ przez Polsk¹ Misjê Wojskow¹ 12 marca 1946 roku
wróci³y do macierzystego portu. W tym samym czasie w ramach reparacji wojennych przejêli-
œmy 9 radzieckich tra³owców typu  BTSZCZ.

Naczelny dowódca Wojska Polskiego rozkazem nr 013/org. z 18 stycznia 1946 roku nakaza³
sformowaæ Flotyllê Tra³owców Marynarki Wojennej w sk³adzie trzech dywizjonów. 5 kwiet-
nia 1946 roku, na przyjêtych od ZSRR 9 tra³owcach podniesiono polsk¹ banderê wojenn¹ i ten
w³aœnie dzieñ, jako najistotniejszy w historii okrêtu i jednostki przyjêto za œwiêto obecnego
dywizjonu tra³owców.

3 marca 1955 roku brygadê tra³owców z portu wojennego Oksywie przebazowano na sta³e do
portu wojennego w Helu. W latach 1956 - 1959 zbudowano 12 nowych tra³owców polskiej
konstrukcji. W roku 1989 przyjêto w podporz¹dkowanie Grupê P³etwonurków Minerów. Na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych podniesiono banderê na kolejnych tra³owcach typu 207M,
które równie¿ wcielono do s³u¿by w dywizjonie ( MAMRY, WIGRY, ŒNIARDWY  i WDZY-
DZE). Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych zrodzi³a siê w dowództwie MW inicjatywa przebu-
dowy wys³u¿onych "ptaszków" na pierwsze niszczyciele min.

Wejœcie Polski do struktur Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego nada³o tempa procesowi unowo-
czeœniania okrêtów. Gruntownej modernizacji i przystosowaniu do standardów NATO pod-
dano w stoczni MW trzy pozostaj¹ce jeszcze w linii tra³owce - MEWA, CZAJKA i FLA-
MING. ORP "MEWA" w 2003 roku jako pierwszy polski okrêt pe³ni³ s³u¿bê w Sta³ym Zespole
Okrêtów NATO.

Rys historyczny:

Dowódca dywizjonu kmdr por. K. Wêgrzyn
 wrêcza wyró¿nionym marynarzom nagrody
 rzeczowe; Szef Szkolenia 9 FOW kmdr W. Paszowski

 czyta ¿yczenia od dowódcy Flotylli;
¯yczenia sk³ada by³y dowódca kmdr Marian
Fabisz.

Festyn rekreacyjno- sportowy- przeci¹ganie
 liny;

Wielka Gala Banderowa na Tra³owcach
w PW Hel;

Mieszkañcom Helu,
Kadrze i Ich Rodzinom

oraz Marynarzom i ¯o³nierzom

¯yczenia  pogodnych,  zdrowych
 i  radosnych  Œwi¹t  Wielkanocnych

 w  gronie  rodzinnym
sk³ada

Dowódca 9 Flotylli
Obrony Wybrze¿a
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W dniach 1-3 kwietnia w Klubie Garnizono-
wym w Helu odby³y siê warsztaty profilaktyki
narkotykowej dla 40 dowódców pododdzia³ów
i okrêtów oraz oficerów spo³eczno- wychowaw-
czych 9 FOW. W zajêciach uczestniczy³o do-
datkowo szeœæ Pañ psycholog z innych jedno-
stek wojskowych MW. Organizatorami szko-
lenia by³a 9 FOW i Departament Wychowania
i Promocji Obronnoœci MON. Uroczystego
otwarcia warsztatów dokona³ dowódca Flotylli
kontradmira³ Andrzej ROSIÑSKI. Pierw-
szym wyk³adowc¹ by³ Pan mgr Janusz ZIMAK
- cz³onek Rady ds. Przeciwdzia³ania Narkoma-

Warsztaty 1- 3.04.2003 r.

NARKOTYKI
nii, który zapozna³ szkolonych z Krajowym Pro-
gramem Przeciwdzia³ania Narkomanii na lata
2002- 2003. On te¿ przybli¿y³ kadrze min. spo-
³eczne aspekty narkomanii, przyczyny siêgania
po narkotyki oraz podstawy profilaktyki nar-
kotykowej w pododdziale.

Elementy psychologii wychowawczej jako
narzêdzia dowódcy w procesie przygotowania
¿o³nierza do nowych wymogów rzeczywisto-
œci wojskowej oraz  temat "Komunikacja inter-
personalna jako umiejêtnoœæ spo³eczna w pro-
filaktyce zapobiegania uzale¿nieniom" przed-
stawi³a Pani mgr Maria TATARSKA z Fundacji

MARATON. O miêdzynarodowej przestêpczoœci
narkotykowej oraz skali i charakterze zagro¿eñ
przestêpczoœci¹ narkotykow¹ w Polsce, s³uchacze
dowiedzieli siê od inspektora W³odzimierza
ZIÊBY z CBŒ KG Policji. Nad stron¹ meryto-
ryczn¹ czuwa³ kpt. Waldemar PAWELUCZUK
z DWiPO MON.

Podczas oficjalnego zakoñczenia warsztatów,
z udzia³em dowódcy Flotylli, ka¿dy uczestnik
otrzyma³ Zaœwiadczenie o ukoñczeniu warsz-
tatów szkoleniowych z zakresu postêpowania
z osobami maj¹cymi kontakt z narkotykami
wydane przez MON i Krajowe Biuro ds. Prze-
ciwdzia³ania Narkomanii.

Teksty i foto:

Rzecznik Prasowy Dowódcy 9 FOW
kmdr ppor. Stefan Szymañski

8 kwietnia 2003 r. z inicjatywy komendanta
Portu Wojennego w Helu, Pana kmdr por.
Jaros³awa Szulca, kadra i marynarze KPW Hel
posadzili  na terenie portu ok. 500 sadzonek
sosny i brzozy. Roczne sadzonki, wyhodowane
z nasion helskich drzew, otrzymaliœmy za
darmo od Leœniczych z Jastarni, Pana Jacka
Koniecznego i z Helu, Pana W³odzimierza
Boruckiego.

Celem nasadzeñ jest wzmocnienie gruntu
oraz naturalna wymiana drzewostanu (niektóre
drzewa maj¹ ju¿ ok. 100 lat).

Sadzenie drzew w PW Hel

WyobraŸcie sobie Pañstwo ogólnohelsk¹ sieæ
komputerow¹ z dostêpem do Internetu. Dziêki
niej moglibyœcie Pañstwo przekazywaæ dane
miêdzy miejscem pracy a domem, prowadziæ
rozmowy wideofoniczne miêdzy u¿ytkownikami
sieci, wspólnie uczestniczyæ w multimedialnych
zabawach, ogl¹daæ na ¿ywo obraz z kamer
w mieœcie, korzystaæ z dostêpu do Internetu po
bardzo atrakcyjnej cenie. Jest to projekt z przy-
sz³oœci¹. Internet bêdzie udostêpniany w trzech
postaciach: dostêp kablowy, bezprzewodowy
do komputerów stacjonarnych, bezprzewodo-
wy do laptopów. W razie szerokiego zaintere-
sowania z Pañstwa strony, zobowi¹zujemy siê
do rozszerzania naszej sieci, aby w rezultacie
po kilku latach osi¹gn¹æ swój zamierzony cel:
doprowadziæ do tego, aby mogli Pañstwo

Krok w przysz³oœæ
- INTERNET

korzystaæ z Internetu w dowolnym punkcie mia-
sta: w domu, na pla¿y, w parku, w restauracji...
Specjalne technologie komputerowe umo¿liwia-
j¹ pod³¹czanie wielu kamer kablowych oraz bez-
przewodowych, dziêki czemu bêd¹ mogli Pañ-
stwo na specjalne ¿yczenie zainstalowaæ kamerê
w dowolnie wybranym przez siebie punkcie,
np. jako system monitoringu w³asnego sklepu.
System ten jest o tyle atrakcyjny, i¿ dostêp do
wizji w ka¿dej chwili posiada³ bêdzie ka¿dy
u¿ytkownik sieci, co skutecznie mo¿e zniechêciæ
w³amywacza do wtargniêcia na nasz teren, a nasz
serwer mo¿e zaalarmowaæ w razie zniszczenia
kamery, np. wysy³aj¹c do Pañstwa wiadomoœæ
sms lub e-mail. Prace bêd¹ toczyæ siê w trzech
etapach:

1) instalacja sieci w Helu
2) pod³¹czenie istniej¹cej sieci do Internetu
3) dalsza dzia³alnoœæ w celu pozyskania

nowych cz³onków i rozszerzenia zasiêgu sieci
na ca³e miasto.

Chcemy rozpocz¹æ udostêpnianie us³ug od
lipca 2003 roku. To, czy ten termin siê oddali,
zale¿eæ bêdzie od szybkoœci Pañstwa reakcji.
Miejska sieæ komputerowa z dostêpem do
Internetu dla ka¿dego, to kolejny krok w przy-
sz³oœæ Helu. Szacowane koszty dostêpu do sieci
to oko³o 20 z³, dostêpu do sieci wraz z dostê-
pem do Internetu od 60 z³. Koszty instalacji
bêd¹ zale¿ne od sposobu instalacji us³ugi
(droga kablowa lub radiowa) i iloœci chêtnych.

Kontakt:
firma Majestic
Mariusz Siwek

tel. (058) 675 68 89 po 2000

tel. kom. 0502 164 865
e-mail: hel@hel.org.pl
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Prze³om marca i kwietnia w Ba³tyku jest okresem, kiedy m³ode
foki szare zaczynaj¹ samodzielne ¿ycie. Po 2-3 tygodniowym
okresie karmienia, matki fok opuszczaj¹ na zawsze swoje

potomstwo, które od tego czasu zaczyna w³asne samodzielne ¿ycie. Wiele
z tych fok zostaje znalezionych na pla¿ach. Czêsto s¹ wycieñczone,
chore, ale zazwyczaj wychodz¹ na brzeg jedynie po to, by odpocz¹æ.

Do Stacji Morskiej w Helu trafi³y niedawno cztery m³ode foczki.
O pierwszej foce dowiedzieliœmy siê 6 kwietnia wieczorem. Okaza³o siê,
¿e w czasie sztormu tu¿ przy porcie jachtowym w Pucku m³oda foka
próbowa³a wyjœæ na brzeg. Z powodu sztormu i niebezpieczeñstwa
ze strony uszkodzonego falochronu zosta³a zabrana do pomieszczenia
w budynku przy porcie, gdzie czeka³a na przyjazd pracowników Stacji
Morskiej. Okaza³o siê, ¿e jest to m³ody, kilkutygodniowy samiec. By³
bardzo wychudzony i wycieñczony, wa¿y³ zaledwie 15 kilogramów.
W nocy m³ody samiec przyjecha³ ju¿ do Helu, gdzie tymczasowo
zamieszka³ w jednym z basenów - izolatek.

M³ode foki na polskim wybrze¿u

Puck

O drugiej foczce poinformowano nas 7 kwietnia. Zbieracze burszty-
nów znaleŸli j¹ na pla¿y w okolicach Stegny. Nie wiedz¹c, co z ni¹ zrobiæ,
zanieœli do tamtejszej szko³y. W szkole nie by³o warunków do przetrzy-
mania foczki, wiec jeden z tamtejszych rybaków - pan Piotr Banach,
zabra³ j¹ do siebie. W godzinach popo³udniowych odebraliœmy foczkê od
pana Piotra. Ku naszemu zdziwieniu okaza³o siê, ¿e jest to tak¿e samiec,
jeszcze mniejszy i m³odszy od tego z Pucka. Wa¿y³ zaledwie 12kg i mia³
na sobie jeszcze resztki bia³ego futerka - lanugo, co wskazywa³o, ¿e nie
ma wiêcej ni¿ oko³o 5 tygodni. Tego samego dnia wieczorem do³¹czy³
on do wczeœniej przywiezionej foki.

Stegna

Nastêpne dwie foki przyjecha³y do Stacji Morskiej w Helu 11 kwiet-
nia. W godzinach porannych otrzymaliœmy informacje o foce le¿¹cej na
pla¿y w Gdyni - Oksywiu. O tej foce mieliœmy doniesienia ju¿ od kilku
dni. Najpierw pojawi³a siê w Porcie Pó³nocnym w Gdañsku, nastêpnie
le¿a³a na pla¿y w Or³owie. Mieliœmy tak¿e wiadomoœci o tym, ¿e p³ywa³a
w porcie w Gdyni. Po dojeŸdzie na miejsce znalezienia okaza³o siê, ¿e jest
to tak¿e samiec. By³ trochê wiêkszy od dwóch wczeœniej przywiezionych
do Helu, ale równie wychudzony. Przywieziony zosta³ równie¿ do Helu.
Podziêkowania nale¿¹ siê  rybakom z Oksywia jak i policjantom z komendy
w Oksywiu za zaopiekowanie siê fok¹ do czasu przyjazdu pracowników
Stacji Morskiej.

Gdy jechaliœmy po fokê z Gdyni, wiedzieliœmy ju¿ o nastêpnej m³odej
foczce, tym razem spoza Zatoki Gdañskiej. Na pla¿y w Ustce zbieracze
bursztynów znaleŸli samicê foki szarej. By³a ona m³odsza od fok wcze-
œniej znalezionych, co mo¿na by³o rozpoznaæ przez lanugo - bia³e futerko
na ca³ym ciele. W godzinach wieczornych zosta³a ona przywieziona do
Stacji Morskiej i do³¹czy³a do wczeœniej przywiezionych fok.

Oksywie

Ustka 2. To ju¿ druga foka pochodz¹ca z tego miejsca w historii
naszego fokarium.
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Te strony stowarzyszenie Przyjaciele Helu wyda³o dziêki sponsorom pro-przyrodniczych projektów
edukacyjnych m.in.: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnejw Gdañsku

oraz Globalnemu Funduszowi Œrodowiska (GEF/SGP).

Spotkanie oko w oko z ¿ywym morœwinem nale¿y do prawdziwej
rzadkoœci, niestety martwe osobniki tego gin¹cego gatunku zdarzaj¹
siê w ostatnim czasie doœæ czêsto.

W zesz³ym tygodniu odebraliœmy dwa zg³oszenia, do których wys³ali-
œmy natychmiast naszych specjalistów.

Pierwsze zg³oszenie odebrane w poniedzia³ek 07.04 dotyczy³o samca
o masie 46 kg, znalezionego w KuŸnicy w rejonie Zatoki Puckiej.

Drugie dotyczy³o dwóch osobników znalezionych przez rybaków
w czwartek 11.04 w Mechelinkach. Niestety, ze wzglêdu na doœæ zaawan-
sowany rozk³ad cia³a jednego z osobników, rybacy wyrzucili go do wody
nim dotarliœmy na miejsce. Drugi, jak zbadaliœmy, okaza³ siê samic¹
o masie 35 kg.

Piotr JóŸwicki

Dwa samce przywiezione 7 kwietnia zaczê³y ju¿ jeœæ i szybko przy-
bieraæ na wadze. Niestety, samiec z Gdyni i samiczka z Ustki jeszcze nie
jedz¹ i nie wykazuj¹ zainteresowania rybami. Je¿eli m³ode foki w najbli¿-
szym czasie odzyskaj¹ formê, zostan¹ wypuszczone razem z dwiema
foczkami urodzonymi w tym roku w Stacji Morskiej w Helu. Wypuszcze-
nie ich do Ba³tyku planowane jest wstêpnie na 6 maja.

Niestety, nie wszystkie foki mia³y tyle szczêœcia, co te znalezione na
pla¿y. 12 kwietnia odebraliœmy informacjê o nastêpnej, niestety ju¿ mar-
twej foce. W okolicy £eby w sieci wpad³a samica foki szarej. Jej cia³o
zosta³o przywiezione do Stacji Morskiej, gdzie w przysz³oœci zostan¹
wykonane badania.

Nie zawsze jest potrzeba zabierania fok z pla¿y. Je¿eli foce nic nie
zagra¿a, nie znajduje siê w miejscu, gdzie by mog³a doznaæ jakichœ obra-
¿eñ, nie jest w nic zapl¹tana, a jedynie le¿y, to nie powinniœmy jej prze-
szkadzaæ. M³ode foki w du¿ym stopniu potrzebuj¹ odpoczynku na l¹-
dzie. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e swoim dzia³aniem wystraszymy matkê, która
p³ywa niedaleko. W przypadku zauwa¿enia foki nie nale¿y siê do niej
zbli¿aæ, a tak¿e nie pozwoliæ innym ludziom ani zwierzêtom, w szczegól-
noœci psom, podchodziæ do foki. Nale¿y jak najszybciej zadzwoniæ do
Stacji Morskiej w Helu. Pracownicy Stacji Morskiej wyt³umacz¹, co robiæ
a¿ do ich przyjazdu. Po przyjeŸdzie i wstêpnych oglêdzinach foki zosta-
nie podjêta decyzja, czy zostanie ona zabrana, czy jedynie obserwowana.

Dziêkujemy osobom, które zaopiekowa³y siê fokami do czasu przy-
jazdu pracowników Stacji Morskiej.

Artur Opanowski

Ustka 2 pokryta jeszcze bia³ym, niemowlêcym futerkiem zwanym
lanugo, Stegna ju¿ w umaszczeniu prawie doros³ym mimo, ¿e jest to

najmniejsza foka, jaka kiedykolwiek dotar³a do Stacji Morskiej

Kolejne morœwinowe tragedie

Samiec morœwina z KuŸnicy

Samica z Mechelinek.

Stacja Morska w Helu zbiera informacje o fokach
i morœwinach znajdowanych w polskiej strefie Morza Ba³tyckiego

Telefon (24h) 601 889 940  lub  0-58 675 08 36

Jeœli chcesz wspomóc ratowanie fok
ba³tyckich, kupuj pami¹tki
z firmow¹ nalepk¹ "HELp"
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CZÊŒÆ I
- SAMORZ¥D TERYTORIALNY

Wiêkszoœæ województw uczestniczy ju¿
w realizacji programów rozwoju regionalnego
Phare lub przygotowuje siê do udzia³u w nich.
Programy zosta³y uzgodnione przed przy-
st¹pieniem Polski do Unii Europejskiej i bêd¹
realizowane jeszcze przez kilka lat od wst¹-
pienia.

W okresie przedcz³onkowskim samorz¹dy
ró¿nego szczebla mog¹ uzyskaæ wsparcie dla
wybranych przedsiêwziêæ na zasadach okre-
œlonych we Wstêpnym Narodowym Planie
Rozwoju na lata 2002-2003. W dalszym ci¹gu
pomoc bêdzie mo¿liwa w ramach Phare oraz
ISPA, a tak¿e uruchomionego w 2002 r. pro-
gramu SAPARD. Celem wszystkich progra-
mów jest pomoc w modernizacji i rozbudowie
infrastruktury, a tak¿e rozwoju innych dzie-
dzin, które zostan¹ nimi objête. Poza infra-
struktur¹, pomoc finansowa dotyczyæ mo¿e
pobudzania rozwoju ma³ych i œrednich przed-
siêbiorstw oraz podnoszenia kwalifikacji pra-
cowników.

W latach 2002-2003 Polska otrzyma kolejne
2 mld euro. Z tej sumy oko³o 400 mln euro
rocznie mo¿e zostaæ przeznaczone na dofi-
nansowanie zadañ, które znajduj¹ siê w kom-
petencjach samorz¹dów terytorialnych w ra-
mach programu Phare Spójnoœæ Ekonomiczno
- Spo³eczna, Programu Wspó³pracy Przygra-
nicznej Phare, programu ISPA oraz SAPARD.

PHARE SPÓJNOŒÆ
EKONOMICZNO - SPO£ECZNA

Jest to program podobny w dzia³aniu do
programów strukturalnych, które bêd¹ dostêp-
ne po wejœciu Polski do UE. Do momentu przy-
st¹pienia Polski do UE samorz¹dy ró¿nego
szczebla bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o wsparcie na
ogólnych zasadach okreœlonych we Wstêpnym
Narodowym Planie  Rozwoju na la ta
2002-2003. Do roku 2003 wszystkie woje-
wództwa zostan¹ objête tym programem.

Program umo¿liwia dofinansowanie do 75
proc. wartoœci inwestycji. Oznacza to, ¿e co
najmniej 25 proc. musi pochodziæ z œrodków
w³asnych inwestora (np. gminy lub podmiotu
publicznego ustanowionego przez samorz¹d).
Wartoœæ pojedynczej inwestycji nie mo¿e byæ
ni¿sza ni¿ 2 mln euro. Praktyka wskazuje, i¿
na ogó³ wartoœæ pojedynczego projektu inwe-
stycyjnego jest dwa, trzy razy wy¿sza od
wartoœci minimalnej. Beneficjenci ponosz¹
pe³ne koszty zwi¹zane z w³aœciwym przygo-
towaniem projektu.

Projekty powinny byæ jasno okreœlone
i proponowane tylko wtedy, gdy s¹ gotowe
do wdro¿enia. Znaczy to, ¿e musz¹ zawieraæ
ocenê oddzia³ywania na œrodowisko, przygo-
towan¹ zgodnie z wymogami prawa europej-
skiego, jak równie¿ studium wykonalnoœci
projektu, potwierdzaj¹ce jego poprawnoœæ pod

PROGRAMY POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ
DLA POLSKI - ODBIORCY POMOCY

wzglêdem administracyjnym, prawnym, technicz-
nym, finansowym i ekonomicznym. Projekt musi
byæ zgodny ze strategi¹ rozwoju województwa,
wynikaæ z wojewódzkiego programu operacyjne-
go, mieæ znaczenie ponadlokalne i zapewniaæ trwa-
³y efekt po zakoñczeniu i wyczerpaniu finanso-
wania z UE.

Wyboru projektów inwestycyjnych dokonuje
zarz¹d województwa po konsultacjach z instytu-
cjami samorz¹du terytorialnego ró¿nych szczebli
(wewn¹trz ka¿dego z województw) i partnerami
spo³ecznymi. Nastêpnie projekty s¹ recenzowane
i poprawiane. Poprawki  zg³aszane s¹ przez kolej-
ne szczeble administracji krajowej.

Droga projektów wygl¹da nastêpuj¹co:
Gmina/miasto
> zarz¹d województwa
> Ministerstwo Gospodarki
> Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej
> Komisja Europejska
W grupie projektów infrastrukturalnych dla

samorz¹dów przewa¿aj¹ inwestycje z zakresu
ochrony œrodowiska (g³ównie oczyszczalnie œcie-
ków), drogi o istotnym znaczeniu dla gospodarki
regionu oraz - rzadziej - infrastruktura wspierania
rozwoju biznesu (infrastruktura turystyki, inku-
batory przedsiêbiorczoœci itp.). Istnieje te¿ szereg
drobnych projektów infrastrukturalnych w ramach
specjalnie utworzonego "schematu ma³ych gran-
tów infrastrukturalnych" w Phare 2000 (dotyczy
to tylko województw warmiñsko-mazurskiego,
podlaskiego, lubelskiego i œl¹skiego). Samorz¹dy
regionalne mog¹ równie¿ zg³aszaæ i kszta³towaæ
propozycje z dwóch dziedzin: wspieranie rozwo-
ju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz oddzia-
³ywanie na poziom kwalifikacji i kierunki wykszta³-
cenia obecnych i przysz³ych pracowników z da-
nego regionu.

PROGRAM WSPÓ£PRACY
PRZYGRANICZNEJ PHARE
(Cross-Border Co-operation Programme,

znany pod skrótow¹ nazw¹ "CBC")

Realizowany jest od 1995 r., jego zasiêg teryto-
rialny ulega stopniowemu rozszerzeniu na kolejne
granice. Obecnie obejmuje pas dwóch powiatów
przylegaj¹cych do granicy niemieckiej, czeskiej,
s³owackiej, litewskiej, a w przypadku granicy
morskiej - pas województw przybrze¿nych. Pro-
gram ma pomóc w wyrównywaniu poziomu roz-
woju po obu stronach granicy oraz promowaæ
wspó³pracê przygraniczn¹ i ponadgraniczn¹ miê-
dzy s¹siaduj¹cymi spo³ecznoœciami.

Dziêki niemu dofinansowywane s¹ przede
wszystkim inwestycje o znaczeniu ponadgranicz-
nym z dziedziny transportu (drogi, przejœcia gra-
niczne) oraz ochrony œrodowiska. Mo¿na tak¿e
realizowaæ projekty promuj¹ce rozwój wspó³pra-
cy dwustronnej przez stymulowanie przedsiêbior-
czoœci (np. parki technologiczne, infrastruktura
promocji biznesu itp.). Minimalna wielkoœæ gran-
tu wynosi wtedy 300 tys. euro. Ponadto istnieje
fundusz ma³ych grantów (maksymalna wysokoœæ

- 50 tys. euro),  który umo¿liwia finansowanie
przedsiêwziêæ promuj¹cych wspó³pracê przy-
graniczn¹ w ramach tzw. Euroregionów (poro-
zumieñ s¹siednich regionów). Przede wszyst-
kim chodzi tutaj o projekty z zakresu kultury,
edukacji i wymiany m³odzie¿y, wspólne targi,
festiwale i inne inicjatywy maj¹ce zbli¿yæ s¹sia-
duj¹ce spo³ecznoœci i narody.

Wnioski dotycz¹ce du¿ych projektów
s¹ zbierane z regu³y raz w roku. Marsza³ek
województwa og³asza nabór w lokalnej prasie
i w mediach.

Wybór i zatwierdzenie projektów odbywa
siê nastêpuj¹co:

sekretariaty regionalne (dzia³aj¹ce przy

urzêdach marsza³kowskich)
> W³adza Wdra¿aj¹ca Program Wspó³pracy

Przygranicznej w Warszawie i jej zespo³y
eksperckie

> regionalne komitety steruj¹ce (dzia³aj¹
w programie polsko-niemieckim i sk³adaj¹ siê
z przedstawicieli w³adz samorz¹dów wojewódz-
kich i landów)

> krajowy komitet steruj¹cy programem
> Wspólny Komitet Wspó³pracy (obejmuje

w³adze pañstwowe obu stron oraz przedstawi-
cieli Komisji Europejskiej)

> Komisja Europejska

PROGRAM ISPA
(Instrument for Structural Policies for Pre -

Accession)

ISPA finansuje du¿e przedsiêwziêcia w za-
kresie ochrony œrodowiska (a tak¿e pozostaj¹ce
poza kompetencjami samorz¹dów lokalnych
projekty transportowe, za które odpowiada
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad, Polskie Koleje Pañstwowe oraz Minister-
stwo Infrastruktury). Wartoœæ pojedynczej in-
westycji powinna wynosiæ co najmniej 5 mln
euro. Dofinansowanie ze strony Unii Europej-
skiej mo¿e  siêgaæ 75 proc. wartoœci inwestycji.
Inwestycje wspierane przez program ISPA mu-
sz¹ byæ zgodne z krajow¹ strategi¹ ochrony œro-
dowiska, a ich za³o¿enia techniczne - z dyrekty-
wami UE w odpowiedniej dziedzinie.

Inwestycje te maj¹ umo¿liwiaæ beneficjentom
dostosowanie siê do prawa wspólnot i standar-
dów UE. O dofinansowanie z funduszu ISPA
mog¹ siê ubiegaæ samorz¹dy, zwi¹zki komunal-
ne, a tak¿e podmioty prawa handlowego utwo-
rzone przez organizacje samorz¹dowe.

Dofinansowywanie mo¿e dotyczyæ projek-
tów z zakresu:

· gospodarki wodnej (budowa sieci wodoci¹-
gowej, ujêæ wodnych),

· systemu kanalizacji i oczyszczania œcieków
(instalacja i urz¹dzenia technologiczne),

· gospodarki odpadami sta³ymi (sk³adowiska
œmieci, urz¹dzenia do zwa³owania, sortowania
itp.),

· ochrony powietrza przed emisj¹ gazów
i py³ów (filtry).
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Projekty zg³aszane do ISPA wymagaj¹ skom-
pletowania dokumentacji. Dlatego samo przy-
gotowanie aplikacji trwa na ogó³ kilka miesiêcy
(nale¿y opracowaæ m.in. analizy oddzia³ywania
inwestycji na œrodowisko). Projekty zg³asza siê
w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej, gdzie s¹ wstêpnie weryfi-
kowane. Te z nich, które zaakceptuje resort œro-
dowiska, s¹ nastêpnie opracowywane (do pe³-
nej postaci) dziêki odrêbnym us³ugom konsul-
tingowym finansowanym przez UE. W dalszej
kolejnoœci zatwierdza je Minister Œrodowiska,
Komitet Integracji Europejskiej, a w koñcu Ko-
misja Europejska (Komitet Zarz¹dzaj¹cy ISPA).

PROGRAM SAPARD
(Special Accession Programme for Agricul-

ture and Development)

Program ten ma prowadziæ - miêdzy innymi
- do tworzenia na terenach wiejskich warunków
umo¿liwiaj¹cych kreowanie miejsc pracy nie-
zwi¹zanych z rolnictwem. Jego celem jest two-
rzenie nowych mo¿liwoœci zatrudnienia. S³u¿yæ
temu ma unowoczeœnienie infrastruktury na ob-
szarach wiejskich i w miejscowoœciach poni¿ej
7 tys. mieszkañców.

Wsparcie finansowe bêdzie udzielane na in-
westycje gmin i ich zwi¹zków w nastêpuj¹cych
dziedzinach:

· zaopatrzenie w wodê pitn¹ - maksymalna
dotacja w wysokoœci 200 tys. euro na inwesty-
cjê w jednej gminie,

· odprowadzanie i oczyszczanie œcieków
komunalnych - maksymalna dotacja do 400 tys.
euro na inwestycjê w jednej gminie,

· gospodarka odpadami sta³ymi - maksimum
to 300 tys. euro na inwestycjê w jednej gminie,

· budowa i modernizacja dróg gminnych i po-
wiatowych - maksymalna dotacja w wysokoœci
100 tys. euro na inwestycjê w jednej gminie,

· zaopatrzenie w energiê - dotacja do 100 tys.
euro na inwestycjê w jednej gminie,

· infrastruktura telekomunikacyjna - maksy-
malna dotacja to 20 tys. euro na inwestycjê
w jednej gminie.

Dotacje nie powinny przekraczaæ 50 proc.
kosztów przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Mo¿-
na przyj¹æ, ¿e im wy¿szy udzia³ w³asny benefi-
cjenta w ca³oœci kosztów, tym wiêksza szansa
na uzyskanie wsparcia z programu. Inwestycje
musz¹ byæ zgodne ze strategi¹ rozwoju woje-
wództwa. Pierwszeñstwo maj¹ projekty zloka-
lizowane w gminach mniej zamo¿nych, które
charakteryzuj¹ siê niskim poziomem wyposa-
¿enia infrastrukturalnego w danej dziedzinie.

Samorz¹dy gminne, powiatowe i zwi¹zki
komunalne mog¹ ubiegaæ siê o œrodki, sk³adaj¹c
wnioski do wojewódzkich oddzia³ów Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto samorz¹dy korzystaj¹ i bêd¹ mog³y
nadal korzystaæ z wielu innych mo¿liwoœci.
Urzêdy Marsza³kowskie to adresaci doradztwa
i szkoleñ w zakresie przygotowañ do udzia³u w
funduszach strukturalnych po wejœciu Polski do
Unii Europejskiej. Pomoc ta wi¹¿e siê z dzia³a-
niami specjalistów delegowanych do Urzêdów
Marsza³kowskich przez partnerskie ("bliŸnia-
cze") instytucje administracji publicznej pañstw
nale¿¹cych do UE. Dziêki tym porozumieniom
samorz¹dowe organizacje w danym wojewódz-
twie uzyskuj¹ dostêp do praktycznej wiedzy
o tym, jak zorganizowane zosta³y procedury
i jak dzia³aj¹ mechanizmy wykorzystywania
œrodków z bud¿etu wspólnotowego w obecnych
pañstwach cz³onkowskich.

Agnieszka Dytkowska
¯anna Sêpiñska

Wreszcie uœmiechnê³a siê do nas szko³a
- uœmiechem Agnieszki Osieckiej. 9 kwietnia,
tak jak zapowiada³y plakaty, obejrzeliœmy
w kinie „Wicher) dobrze przygotowan¹ przez
m³odzie¿ szkoln¹ biesiadê poetyck¹. Z rozma-
chem przygotowana inscenizacja twórczoœci
Agnieszki (tak ciep³o nazywali poetkê m³odzi
aktorzy), w niczym nie przypomina³a zwy-
k³ych, nudnych, szkolnych przedstawieñ. Wy-
bór tekstów obj¹³ wspomnienia z dzieciñstwa,
szko³y, rodzinnego domu, przemyœlenia i re-
fleksje z pamiêtników, wiersze i piosenki. Przy
kawiarnianych stolikach, na których pali³y
siê œwiece i parowa³a gor¹ca herbata w kub-
kach, siedzia³y t³umy m³odych ludzi, myœl¹cych,
mówi¹cych, œpiewaj¹cych i tañcz¹cych - ¿ycie.

"Trzeba ¿yæ w wielkim stylu i tak staraæ siê
umrzeæ", to fragment motta, które by³o moty-
wem przewodnim tego spektaklu. Ale dostrze-
g³am te¿, pewnie jak i inni widzowie, jeszcze
jeden wa¿ny temat - jak kochaæ ¿ycie i zostaæ
m³odym do koñca, do ostatniego marzenia. Jak
chodziæ œcie¿kami bez tak zwanej ¿yciowej m¹-
droœci, jak zach³ystywaæ siê bez koñca i wci¹¿

Pewnie tajemnic¹ poliszynela sta³y siê w Helu
próby kabaretu literackiego " Lwia jama", który
zawi¹za³a grupa doros³ych zapaleñców. Inspi-
ratork¹ pomys³u "zabawy w teatr" by³a dyr.
Gimnazjum Irena Sojecka,  zarazi³a swoim entu-
zjazmem grono ludzi, którzy potem przez kilka
miesiêcy spotykali siê regularnie na próbach
i uczyli siê aktorskiego rzemios³a. Jak uda³o siê
dowiedzieæ naszemu redakcyjnemu koledze,
premiera pierwszego programu satyryczno
-literackiego bêdzie mia³a miejsce 26 kwietnia.
Na nastêpne spektakle bêdzie mo¿na nabywaæ
zaproszenia w restauracji Lwia Jama. ¯yczymy
powodzenia i gromkich oklasków helskiemu
kabaretowi, a widzom dobrej zabawy.

foto: biker                                      Redakcja

UŒMIECH POETKI
na nowo ka¿d¹ chwil¹. Ten rodzaj wra¿liwoœci
na codziennoœæ-niecodziennoœæ istnienia jest
widaæ bliski nam wszystkim, skoro tak t³umnie
œci¹gnêliœmy, ¿eby pos³uchaæ Agnieszki Osieckiej
i ogrzaæ siê jej uœmiechem. Szkoda tylko, ¿e przy-
szli te¿ i tacy, dla których poezja nic nie znaczy,
wiêc j¹ wyœmiali, wygwizdali, wtupali w ziemiê
butami. Ale to nic, tylko wspó³czuæ im trzeba,
prze¿yj¹ ¿ycie nie wiedz¹c o tym, ¿e ¿yli.
Bo przecie¿ "¯ycie to bal nad bale i drugi raz
nikt tu nie zaprosi nas wcale..." Ju¿ siê zestarzeli,
skoro nie s³ysz¹ i nie widz¹. A mo¿e nastêpnym
razem odpowiedz¹ uœmiechem na uœmiech
poetki? Mo¿e zdobêd¹ siê na refleksjê o ¿yciu
i umieraniu?

Wielkie, ciep³e brawa, szczere podziêkowa-
nia dla pomys³odawców i wykonawców tej wie-
czerzy poetyckiej, za wzruszenia i promyk na-
dziei. Wszystkim, którzy przyczynili siê do
powstania tego spektaklu i umo¿liwili jego wy-
stawienie serdecznie dziêkujê w imieniu widzów.
Jeszcze wspominamy ciep³o i rozmawiamy
o waszym przedstawieniu. Czekamy niecierpli-
wie na powtórzenie spektaklu, albo na nowy
program, równie ciekawy. Mam nadziejê, ¿e to
sceniczne doœwiadczenie rozkocha m³odych
wykonawców nie tylko w poezji, ale te¿ i w
teatrze. Tak te¿ zaczê³a siê i moja uczniowska
przygoda ze szko³¹ i literatur¹. Gdyby nie tam-
ten szkolny teatr, mo¿e bym siê nie dowiedzia³a,
¿e s³owa siê uœmiechaj¹? I ¿e siê zostaje, nawet
gdy siê odchodzi......

 Iwona Rusajczyk

KABARET SATYRYCZNO-LITERACKI "LWIA JAMA"
MA ZASZCZYT ZAWIADOMIÆ O SWOICH NARODZINACH W HELU
I SZYBKIM DOJRZEWANIU DO WSPÓLNEJ ZABAWY.

Z KULTUR¥ NA TY

Ka¿de ¿ycie powiadasz,
To materia³ na ksi¹¿kê.
Czy aby na pewno?
Czy moje te¿?
Ka¿da ksi¹¿ka powiadasz,
To materia³ na ¿ycie.
Moje te¿?

Agnieszka Osiecka
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Redakcja Helskiej Blizy
Proszê o opublikowanie w  "Helskiej Blizie" mojego listu, skierowa-

nego do Przewodnicz¹cego Rady Miasta Helu, Pana Tadeusza Klajnerta,
w zwi¹zku z zamieszczonym na ³amach gazety, ni¿ej wymienionym
artyku³em.

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy Rady Miasta Helu
W zwi¹zku z artyku³em "Rzeczpospolita Polska czy Polska Resortowa"

napisanym przez Pana i zamieszczonym na stronie 14-15 numeru 7-go
gazety "Helska Bliza" z dnia 04.04.2003 r., proszê na ³amach gazety usto-
sunkowaæ siê do moich spostrze¿eñ, nasuwaj¹cych mi siê po przeczyta-
niu w/w artyku³u. Mam prawo o to prosiæ, pomimo ¿e w/w artyku³ pod-
pisuje Pan wy³¹cznie imieniem i nazwiskiem, ze wzglêdu na piastowane
przez Pana stanowisko publiczne we w³adzach miasta Helu.

W artykule opisuje Pan, jak wielk¹ krzywdê i naruszenie interesów
mieszkañców bêd¹cych pod zarz¹dem WAM, wyrz¹dza wymieniona agen-
cja mieszkaniowa, nie sprzedaj¹c mieszkañ lokatorom je zajmuj¹cym.

Do tego fragmentu artyku³u ustosunkowujê siê pozytywnie. Walczy
Pan o prawa swoje oraz innych osób tym zainteresowanych.

Mnie interesuje wy³¹cznie fragment artyku³u, w którym odnosi siê Pan
do umo¿liwienia przez w³adze miasta wykupu na w³asnoœæ mieszkañ
komunalnych mieszkañcom Helu. Cytujê:

"Od pocz¹tku przywrócenia samorz¹du gminnego kolejne rady
miasta stwarza³y wszystkim chêtnym mo¿liwoœæ nabycia zajmowa-
nych lokali mieszkalnych na w³asnoœæ. Radni miejscy, podejmuj¹c
uchwa³y o wysokich bonifikatach, dawali szansê na uw³aszczenie:
kto chcia³ i móg³ - skorzysta³".

Czy rzeczywiœcie istnieje cytowana mo¿liwoœæ wykupu lokali miesz-
kalnych przez wszystkich mieszkañców mieszkañ komunalnych, którzy
chc¹ je nabyæ?

Czy cytowany fragment artyku³u nie jest sprzeczny z rzeczywistoœci¹
kszta³towan¹ przez Radê Miasta?

Mimo Pana zapewnieñ w przytoczonym fragmencie artyku³u, w³adze
miasta nie umo¿liwiaj¹ wykupu zajmowanego przeze mnie mieszkania
komunalnego, o czym miêdzy innymi Pan jako Radny i Przewodnicz¹cy
Rady /od wielu lat/ zadecydowa³.

Rada Miasta uchwa³¹ nr 25/2003 w sprawie zmiany uchwa³y dotycz¹-
cej lokali mieszkalnych bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Hel, wprowadzi³a
zmiany do uchwa³y nr XXIX/191/97, wy³¹czaj¹ce lokale w budynkach
mieszkalnych przy ul. Leœnej 14 i 16 oraz ¯eromskiego 12 z przewidzia-
nych do sprzeda¿y.

Jak to siê ma do wy¿ej cytowanego fragmentu artyku³u? Czy w mieœcie
Hel s¹ równi i równiejsi?

Zgodnie z art. 2 Konstytucji "Rzeczpospolita Polska jest demokratycz-
nym pañstwem prawnym, urzeczywistniaj¹cym zasady sprawiedliwoœci
spo³ecznej.

Zgodnie z artyku³em 32 "Rzeczpospolita Polska jest pañstwem, w któ-
rym nikt nie mo¿e byæ dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny a
wszyscy obywatele maj¹ prawo do równego traktowania przez w³adze
publiczne".

Zgodnie z artyku³em 64 "Ka¿dy ma prawo do w³asnoœci, innych praw
maj¹tkowych oraz praw dziedziczenia".

Jak to siê ma do wszystkich wynikaj¹cych z mego listu pytañ oraz do
podjêtej w/w uchwa³y uniemo¿liwiaj¹cej wykup zajmowanego przeze mnie
mieszkania?

Z wyrazami szacunku

Mieszkaniec Helu
/dane do wiadomoœci redakcji/

PS. Szanowny Panie Przewodnicz¹cy. Nie potrafiê zrozumieæ, jak
mo¿na jednoczeœnie walcz¹c o wykupienie zajmowanego przez siebie
mieszkania z zasobów WAM, g³osowaæ za podjêciem uchwa³y uniemo¿-
liwiaj¹cej mieszkañcom wykup zajmowanych przez nich mieszkañ komu-
nalnych.

Czy¿by obowi¹zywa³a tu zasada - sobie tak, innym nie?

Ze Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
Wojska Polskiego - Ko³o Nr 3 w Helu, otrzymaliœmy 3 oœwiadczenia
adresowane do Przewodnicz¹cego Rady Miasta Helu, z proœb¹ o ich
opublikowanie.

Hel, 10.04.2003 r.

I. - dot. pisma z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie nadania tytu³u
"Honorowy Obywatel Miasta Helu"

Zarz¹d i Cz³onkowie Ko³a Nr 3 ZB¯Z i OR WP stwierdzaj¹, ¿e nasz
wniosek z³o¿ony w przedmiotowej sprawie zosta³ rozpatrzony negatyw-
nie, pomimo ¿e zawiera³ czytelny argument: wszystkim, albo nikomu.
Interesuje nas zatem pytanie: co by³o powodem takiej decyzji Rady Miasta?

Byli ¿o³nierze zawodowi i wdowy po nich - cz³onkowie naszego Zwi¹zku
- nie maj¹ negatywnego stosunku ani do kontradmira³a W³odzimierza STEY-
ERA, ani do komandora porucznika Zbigniewa PRZYBYSZEWSKIEGO,
niemniej jednak idea przed³o¿onego przez nas wniosku by³a zupe³nie inna.

Proponujemy bardzo œwiat³ej Radzie Miasta Helu zapoznanie siê
z treœci¹ przed³o¿onego przez nas wniosku, chocia¿ post factum, dla tzw.
orientacji lub w³asnej inteligencji wszystkich radnych - gdy¿ wielu z NICH
g³osowa³o w sprawie, o której nie mia³o ¿adnego pojêcia, ani znajomoœci.

Na koniec pragniemy poinformowaæ Pana radnego Tadeusza
KLAJNERTA, ¿e mjr w st. spocz. Roman MALINOWSKI jest Prezesem
Ko³a Nr 3 ZB¯Z i OR WP w Helu, a nie Prezesem Zarz¹du Ko³a... - jak
Pan z uporem maniaka stosuje ci¹gle w swoich pismach.

II. - dot. propozycji wyró¿nienia ¿yj¹cych jeszcze Obroñców Helu
z 1939 roku medalem pami¹tkowym 40-lecia przywrócenia praw
miejskich m. Hel

Zarz¹d i Cz³onkowie Ko³a Nr 3 ZB¯Z i OR WP w Helu wyra¿aj¹
negatywny stosunek w przedmiotowej sprawie.

Uwa¿amy, ¿e zas³ugi wy¿ej wymienionych s¹ niewspó³mierne w sto-
sunku do proponowanego przez Was wyró¿nienia.

Pragniemy przypomnieæ, ¿e ludzie Ci otrzymali w 1978 roku medal
600-lecia potwierdzenia praw miejskich Helu (medal 600-lecia aktu loka-
cyjnego, zgodnie z przywilejem z 1378 roku).

Proponujemy daæ tym sêdziwym i schorowanym staruszkom œwiêty
spokój, a wiêc: NIE WYRÓ¯NIAÆ ICH MEDALEM DZIWNEJ
ROCZNICY ODKURZONEJ Z KART HISTORII.

III. - dot. meandrów proceduralnych zwi¹zanych ze sprzeda¿¹ miesz-
kañ znajduj¹cych siê w zasobach WAM w Helu

ZB¯Z i OR WP jest najstarsz¹ i najliczniejsz¹ organizacj¹ paramilitarn¹
w Rzeczypospolitej zrzeszaj¹c¹ ponad 35.000 cz³onków.

Posiada klarown¹ strukturê organizacyjn¹, okreœlone zadania i wyzna-
czony cel swojego funkcjonowania.

Analizuj¹c pismo Pana radnego Tadeusza KLAJNERTA z dnia 2 kwietnia
2003 roku Zarz¹d i Cz³onkowie ZB¯Z i OR WP w Helu s¹ zaskoczeni,
dlaczego z takim opóŸnieniem otrzymaliœmy pisma (opatrzone dat¹
18.X.2002 r.) dotycz¹ce przedmiotowej sprawy.

Zwi¹zek popiera³ w³adze samorz¹dowe w dzia³aniach zmierzaj¹cych
do uchylenia dekretu o rejonach umocnionych (m.in. w sprawie wykupu
mieszkañ). Pozwolimy sobie przypomnieæ, ¿e Zarz¹d przes³a³ stosowne
pisma do Zarz¹du Wojewódzkiego i Zarz¹du G³ównego ZB¯Z i OR WP,
które z akceptacj¹ skierowano do Marsza³ka Sejmu RP, Ministra ON,
dowódcy Marynarki Wojennej RP i dowódcy 9 FOW.

Zarz¹d i Cz³onkowie Ko³a Nr 3 wierz¹ w geniusz Rady Miasta Helu,
a szczególnie jej Przewodnicz¹cego. St¹d nasze stanowisko: prosimy Pana
radnego Tadeusza KLAJNERTA o nie uzurpowanie sobie prawa do kiero-
wania naszym Zwi¹zkiem. Prosimy tak¿e o nie okreœlanie nam przedsiê-
wziêæ ani zadañ wykraczaj¹cych poza Statut ZB¯Z i OR WP.

Panu Przewodnicz¹cemu Rady proponujemy wstrzemiêŸliwoœæ i nie
ingerowanie w wewnêtrzne sprawy choæ jednej organizacji dzia³aj¹cej
w mieœcie.

Z powa¿aniem

Prezes Ko³a Nr 3 ZB¯Z i OR WP w Helu
mjr w st. spocz. Roman Malinowski

(rzymskie nr oœwiadczeñ dopisa³a redakcja)
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Ponad dwa i pó³ roku  temu, 14 wrzeœnia 2000
roku, powsta³ Sztab Kryzysowy Rybo³ówstwa
morskiego utworzony przez:

1. Zrzeszenie Rybaków Morskich W Gdyni
2. Stowarzyszenie Armatorów Rybackich w

Ko³obrzegu
3. Izbê Ryback¹ w Ustce
4. Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczeciñ-

skiego, Kamieñskiego i jeziora D¹bie.
 Przyczyn¹ utworzenia Sztabu Kryzysowe-

go Rybo³ówstwa by³ d³ugotrwa³y kryzys eko-
nomiczny polskiego rybo³ówstwa, wynikaj¹cy
z braku polityki rybackiej, zmniejszaj¹cych siê
limitów po³owowych przyznawanych polskim
rybakom ba³tyckim oraz gwa³towny (ponad 350%
w ci¹gu jednego roku) wzrost cen paliw dla pol-
skiej floty rybackiej.

W trakcie rozmów ze stron¹ rz¹dow¹ omó-
wiono wszystkie postulaty zg³oszone przez
organizacje rybackie w "liœcie otwartym" skie-
rowanym do by³ego Premiera, Jerzego Buzka.
Jednak niewiele z tych postulatów zosta³o spe³-
nionych.

Nie za³atwione wnioski s¹ nadal aktualne
i chcielibyœmy, aby zosta³y potraktowane przez
obecny  Rz¹d jako wnioski, zmierzaj¹ce do
poprawy sytuacji w polskim rybo³ówstwie.

Chcielibyœmy, aby  Rz¹d R.P. jako pierwszy
po zmianach w 1989 roku zrozumia³ rolê
rybo³ówstwa i przetwórstwa rybnego w Polsce
(w Unii Europejskiej wœród kilkunastu "mini-
sterstw" jest jedno dotycz¹ce wy³¹cznie rybo-
³ówstwa).

Organizacje rybackie uwa¿aj¹, ¿e prace
nad popraw¹ polskiego rybo³ówstwa powin-
ny rozpocz¹æ siê natychmiast i nie powinno
odk³adaæ siê ich na termin póŸniejszy, gdy¿
w miejsce planowanej "restrukturyzacji"
rybo³ówstwa mo¿e nast¹piæ "samorestruktu-
ryzacja" czyli zlikwidowanie tego dzia³u
gospodarki, tak istotnego dla polskiego wy-
brze¿a i jego mieszkañców.

W sytuacji, kiedy Polska zakoñczy³a  nego-
cjacje z Uni¹ Europejsk¹, odk³adanie na termin
póŸniejszy rozwi¹zañ najbardziej istotnych
problemów polskiego rybo³ówstwa jest dla nas
nie do przyjêcia.

Do najbardziej istotnych problemów nale-
¿y przeprowadzenie restrukturyzacji pol-
skiego rybo³ówstwa.

Sprawê tê podnosz¹, co wydajê siê niektórym
dziwne, organizacje rybackie, ale to w³aœnie ry-
bacy najbardziej odczuwaj¹ skutki zmniejszaj¹-
cych siê limitów po³owowych, wyd³u¿ania okre-
sów ochronnych, nadmiernego nak³adu po³owo-
wego, braku zorganizowanego rynku rybnego i
wielu innych utrudnieñ.

Konieczne jest prawne uregulowanie tego
problemu w postaci ustawy o restrukturyza-
cji polskiego rybo³ówstwa.

Jest to wymóg stawiany równie¿ Polsce przez
Uniê Europejsk¹, która w swojej flocie tak¹ re-
strukturyzacjê te¿ przeprowadzi³a.

W trakcie ostatnich rozmów roboczych prze-
prowadzonych z przedstawicielami Unii Euro-
pejskiej zostaliœmy poinformowani o mo¿liwo-
œci przygotowania i uzgodnienia wszystkich
dokumentów dotycz¹cych programów pomoco-
wych dotycz¹cych rybo³ówstwa i  wdro¿enia
ich bezpoœrednio po wejœciu Polski do Unii.

Organizacje rybackie deklaruj¹ daleko id¹c¹
pomoc w opracowaniu dobrej ustawy o restruk-
turyzacji rybo³ówstwa tak na etapie prac admi-
nistracji rz¹dowej jak i w polskim Parlamencie.

Zg³oszenie przez Sztab Kryzysowy Rybo-
³ówstwa propozycji rozpoczêcia restruktury-
zacji polskiego rybo³ówstwa ba³tyckiego przed
wejœciem Polski do struktur Unii Europejskiej,
w oparciu o kredyty zaci¹gniête w Banku œwia-
towym a sp³acane po wejœciu Polski do Unii
Europejskiej z unijnych funduszy przeznaczo-
nych na restrukturyzacjê, ma szansê realizacji.

Drugim, bardzo istotnym problemem, jest
uregulowanie rynku rybnego.

Organizacje rybackie zg³osi³y potrzebê takiej
regulacji w swoim "liœcie otwartym" do poprzed-
niego Premiera, jednak projekt ustawy, jaki zo-
sta³ skierowany do Sejmu, by³ "karykatur¹" usta-
wy  i nie móg³ w takiej postaci wejœæ w ¿ycie.
Dobrze wiêc sta³o siê, ¿e poprzedni Parlament
tê ustawê odrzuci³.

odgrywaj¹ produkty rybo³ówstwa w gospodar-
ce ¿ywnoœciowej.

Mamy nadziejê, ¿e opracowany dokument
bêdzie uwzglêdnia³ równie¿ dopasowanie pol-
skiego prawodawstwa do prawa Unii Europej-
skiej oraz roli rybo³ówstwa i jego produktów na
rynku unijnym.

Oczekujemy, ¿e w propozycjach projektu
"Polityki Rybackiej" znajd¹ siê m. in.:

- Uregulowanie zasad zarz¹dzania zaso-
bami w  tym utworzenie Krajowego Urzêdu
Rybo³ówstwa Morskiego w miejsce dotych-
czas funkcjonuj¹cych trzech Okrêgowych In-
spektoratów Rybo³ówstwa Morskiego,

- Zasady kontroli floty rybackiej i regulo-
wania nak³adu po³owowego

- Opracowywanie wieloletnich programów
restrukturyzacji floty rybackiej,

- Okreœlenie roli rybo³ówstwa w poszcze-
gólnych regionach nadmorskich oraz okre-
œlenie zadañ dla samorz¹dów  lokalnych,

- Wspieranie poprawy dzia³ania gospodar-
czego wszystkich sektorów gospodarki rybnej,

- Opracowanie programów umo¿liwiaj¹-
cych wykorzystanie przez Polskê unijnych
œrodków, przeznaczonych na realizacjê Po-
lityki Strukturalnej

- Zapewnienie dostêpu do ³owisk w ramach
zawartych umów rybackich z innymi krajami,

- Przeciwdzia³anie bezrobociu wynikaj¹-
cemu z realizacji programów restruktury-
zacji floty rybackiej,

- Zapewnienie wspó³dzia³ania "silnego"
Departamentu Rybo³ówstwa z innymi orga-
nami administracji pañstwowej, maj¹cymi
wp³yw na dzia³alnoœæ sektora gospodarki ryb-
nej jak: Ministerstwo Finansów, Minister-
stwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodar-
ki i Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo
Ochrony Œrodowiska, Ministerstwo Skarbu,
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej,
G³ówny Lekarz Weterynarii Kraju, Polski
Rejestr Statków  oraz innymi urzêdami
w miarê istniej¹cych potrzeb

- Zasady organizacji i dzia³alnoœci rynku
rybnego w Polsce

- Zasady promocji produktów rybo³ówstwa
na rynku polskim i promocji polskich pro-
duktów rybnych przeznaczonych na eksport,

- Ustalenie zasad rekompensowania wpro-
wadzanych okresów ochronnych na poszcze-
gólne gatunki ryb.

Uwa¿am, ¿e opracowanie takiego dokumentu
znacznie u³atwi³oby pracê Ministrowi Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w zarz¹dzaniu polskim ry-
bo³ówstwem.

Organizacje rybackie tworz¹ce Sztab Kry-
zysowy Rybo³ówstwa s¹dz¹, ¿e przy odrobi-
nie dobrej woli ze strony administracji rz¹-
dowej mo¿na w stosunkowo krótkim czasie
doprowadziæ do znacz¹cej poprawy w organi-
zacji polskiego sektora rybo³ówstwa i stwo-
rzyæ dobrze zorganizowany rynek rybny, co
bêdzie mia³o istotny wp³yw na poprawê "kon-
dycji" polskiego rybo³ówstwa ba³tyckiego.

Liczymy na szerok¹ i konstruktywn¹
wspó³pracê przy realizacji zadañ stoj¹cych
przed nami i Rz¹dem R.P.

cz³onek Sztabu Kryzysowego Rybo³ówstwa
Wice-Prezes Z.G.

Zrzeszenia Rybaków Morskich w Gdyni
Kazimierz Rotta

BILANS

Projekt nowej ustawy o organizacji rynku ryb-
nego powinien trafiæ pod obrady Sejmu jeszcze
w tym roku i byæ uchwalony w mo¿liwie naj-
krótszym czasie.

Trzecim, bardzo wa¿nym problemem, jest
opracowanie "Polityki Rybackiej pañstwa".

Dotychczasowe próby, podejmowane przez
poszczególne rz¹dy, nie da³y ¿adnych rezulta-
tów, a opracowania sporz¹dzone przez poprzed-
ni¹ ekipê w postaci "Bran¿owego programu roz-
woju rybo³ówstwa w Polsce na lata 2000 - 2006"
i "Narodowej Strategii Rybo³ówstwa" s¹ opra-
cowane w oparciu o niew³aœciwe dane i wyj¹t-
kowo nieudolnie.

Z tych dwóch dokumentów tylko "Bran¿o-
wy program..."  zosta³ przyjêty przez Mini-
sterstwo Rolnictwa do realizacji. (Na przyjêciu
dokumentu jednak siê zakoñczy³o).

Pozostawienie polskiego rybo³ówstwa bez
jasno sprecyzowanej "Polityki Rybackiej" ska-
zuje je na likwidacjê. Organizacje rybackie licz¹
na to, ¿e administracja rz¹dowa podejmie zde-
cydowane dzia³ania zmierzaj¹ce do opracowa-
nia takiego dokumentu, w którym zostan¹ okre-
œlone cele wynikaj¹ce z posiadania przez Polskê
dostêpu do Morza Ba³tyckiego i roli, jak¹
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Pozostawiam bez komentarza odpowiedŸ
nauczycielki, p. Violetty Nowak (7/152 numer HB),
na moje zapytanie, "Dok¹d zmierzasz szko³o?"

Zastanawiam siê natomiast, czy nie nale-
¿a³oby poszerzyæ tego pytania o ca³y system
edukacji w Polsce? Do takiej refleksji sk³aniaj¹
opublikowane wyniki badañ w oparciu o Ÿró-
d³o, jakim jest Program Miêdzynarodowej
Oceny Umiejêtnoœci Uczniów- OECD/PISA
oraz UNESCO. Przedstawiam Pañstwu (korzy-

staj¹c z tygodnika Wprost nr11) dane, z których
wynika, ¿e polska szko³a plasuje siê na ostat-
nim miejscu pod wzglêdem rozumienia prostych
tekstów, rozumienia pojêæ oraz rozumienia
zarz¹dzeñ i poleceñ. Niewiele lepiej wypada
polska szko³a na tle innych pañstw, jeœli chodzi
o myœlenie naukowe, matematyczne oraz rozu-
mienie tekstu.

Zmierzamy do Wspólnej Europy miêdzy
innymi w poszukiwaniu zatrudnienia, ale kto
zapewni absolwentom polskich szkó³ i uczelni
miejsca pracy, które czekaj¹ tylko na solidnie
wykszta³conych ekspertów oraz naukowców
samodzielnie i kreatywnie myœl¹cych? Jak wy-
ruszyæ "za chlebem" bez znajomoœci jêzyków
obcych? Nie upieram siê przy fakultecie jêzyka
³aciñskiego czy greki w naszej szkole, ale jê-
zyki: angielski, francuski, niemiecki, powinny
byæ, moim zdaniem, w programie nauczania jako
zajêcia fakultatywne, we wszystkich klasach

BEZ  KOMENTARZA
ZSO. Dlaczego brakuje nam obcojêzycznych
lektorów? Dlaczego ich nie zatrudniamy?

Jako rodzic nie proszê szko³y o nic wiêcej,
jak tylko o to, by wykszta³ci³a nasze dzieci na
zaradnych Europejczyków, by otworzy³a przed
nimi Europê, by nie musia³y tak jak my - byæ
skazane na rybo³ówstwo ³ódkowe, handlowanie
pami¹tkami czy wynajmowanie pokoi. Nasze
dzieci musz¹ ukoñczyæ dobre szko³y i najlepsze
uczelnie, ¿eby nie zmarnowaæ swojej szansy.
A jak maj¹ stan¹æ do egzaminacyjnych bojów,
gdy zaleg³oœci wlok¹ siê d³ugim ogonem, gdy
wymagania nauczycieli nie s¹ zbyt wysokie
i nie mobilizuj¹ ucznia do bardziej wytê¿onej
pracy, a przeciêtny poziom nauczania nie roz-
budza zdrowej rywalizacji i ambicji bycia naj-
lepszym?

Czy wskazuj¹c na potrzebê wielu przedmio-
towych zajêæ pozalekcyjnych i kó³ zaintereso-
wañ w szkole, ¿¹dam zbyt wiele? My, rodzice,
nie posiadamy odpowiedniego przygotowania
i wykszta³cenia, ¿eby móc poszerzaæ zaintere-
sowania dziecka w ka¿dej dziedzinie i by rozbu-
dzaæ jego poznawcze ambicje. Czêsto mamy
wyj¹tkowo uzdolnione dzieci, które marnuj¹
swoje zdolnoœci nudz¹c siê na lekcjach, bo
powinny pod okiem nauczyciela realizowaæ
trudniejszy program. Powinny byæ przygoto-
wywane do udzia³u w olimpiadach przedmioto-
wych i wygrywaæ je na szczeblu wojewódzkim

i ogólnokrajowym. Ilu mamy laureatów takich konkursów?
Dlaczego inne szko³y mog¹ siê chwaliæ takimi osi¹gniêcia-
mi, a my nie, czy¿by nasze dzieci by³y mniej inteligentne?
Brakuje pieniêdzy na dodatkowe zajêcia i fakultety czy te¿
mo¿e chêtnych nauczycieli, gotowych podj¹æ siê takich
wyzwañ? Pytanie takie uzasadniaj¹ wyniki badañ prof.
A. Nalaskowskiego, dyrektora Instytutu Pedagogiki UMK
w Toruniu, które mówi¹, ¿e "tylko po³owa nauczycieli
licealnych opanowa³a program nauczania w³asnego
przedmiotu, a trzy czwarte zatrzyma³o siê na poziomie
wiedzy z pocz¹tku lat 80. Co trzeci nauczyciel nie ku-
puje w roku ani jednej ksi¹¿ki. Co pi¹ty nie przeczy-
ta³ w ci¹gu roku ani jednej ksi¹¿ki! A¿ 40% nie siêga
po prasê codzienn¹, zaœ 88% nie zagl¹da do fachowych
czasopism. 30% nie wiedzia³o, kim by³ Albert Einstein,
a tylko co trzeci potrafi³ powiedzieæ, kim by³ William
Szekspir." (Cytat z 11 numeru Wprost). Takie wyniki badañ
nie wymagaj¹ komentarza, wymaga natomiast radykalnych
zmian ca³y system edukacji. Zmiany te widaæ wyraŸnie
w szko³ach niepublicznych, czyli spo³ecznych, prywatnych.
To w³aœnie te szko³y nale¿¹ do najlepszych szkó³ œrednich
w Polsce. Nie ma co siê oszukiwaæ, szko³y na garnuszku
samorz¹dowym nigdy nie bêd¹ konkurencyjne dla szkó³ spo-
³ecznych, ale to nie znaczy wcale, ¿eby zaraz godziæ siê na
bylejakoœæ i brak porównywalnych sukcesów.

Pisz¹c ten artyku³, powtarzam siê celowo, w nadziei,
¿e kropla dr¹¿y ska³ê. Mo¿e do moich próœb o bardziej
wymagaj¹c¹, ciekawsz¹ i ambitniejsz¹ szko³ê, do³¹cz¹ roz-
s¹dni nauczyciele, pedagodzy z powo³ania i rodzice, zatro-
skani o przysz³oœæ swoich dzieci. Mo¿e w³adze samorz¹-
dowe, wybrane przez nas przecie¿, zaczn¹ s³yszeæ wresz-
cie nasze racjonalne argumenty na rzecz koniecznego dofi-
nansowania szko³y, bo prawda jest taka, ¿e biedna szko³a,
to z³a szko³a.

Iwona Rusajczyk

Drodzy Czytelnicy
Kolejny numer „HB” uka¿e siê 9 maja br.
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Zwyciêzcy poszczególnych kategorii:

Kategoria junior B rocznik 91-94 i m³odsi
I miejsce Helskie Byki w sk³adzie: Krystian Nowak, Mateusz

Pawlak, Micha³ Chrapczyñski, Krystian Koz³owski, Bartek Witkowski,
Marcin KoŸluk, Ariel ŒledŸ, Rafa³ Panek, Micha³ Kiraga, Patryk Pisalski

Najlepszy strzelec - Mateusz Witschenbach - 62 bramki
Najlepszy bramkarz - Marcin KoŸluk
Najwszechstronniejszy pi³karz - Grzegorz Œniegocki

Kategoria junior A rocznik 87-90
I miejsce Wicher w sk³adzie: Pawe³ Listewnik, Pawe³ Sosnowski,

Kamil Bielak, Adam Brzeziñski, Bartosz Laskowski, £ukasz Bartodziej-
ski, Piotr Dytkowski, Wojtek Motyka, Szymon Laskowski

Najlepszy strzelec- Pawe³ Listewnik - 41 bramek
Najlepszy bramkarz - Pawe³ Sosnowski
Najwszechstronniejszy pi³karz - Max Kierzkowski

Kategoria Open
I miejsce Dinozaury w sk³adzie: Adam Machula, Pawe³ Geraszek, Robert

Wojciechowski, Zbigniew Sêkowski, S³awomir Jachura, Mariusz Glino-
wiecki, Tomasz Bielecki, Jacek Zagórski

Najlepszy strzelec - Zbigniew Sêkowski - 51 bramek

Zakoñczenie rozgrywek
Uroczystym wrêczeniem nagród w dniu 12.04.03 r. zakoñczy³a rozgrywki I edycja Helskiej Halowej Ligi Pi³ki

No¿nej. Liga zosta³a podzielona na 4 kategorie. W rozgrywkach w ka¿dym tygodniu uczestniczy³o oko³o 180 pi³karzy,
co daje w sumie oko³o 5100 wystêpów w ci¹gu ca³ego sezonu ligowego.

Najlepszy bramkarz - Arkadiusz £azur
Najwszechstronniejszy pi³karz - Andrzej Kowalski

Puchar Fair Play zdoby³a najm³odsza dru¿yna ligi - Beniaminek
w sk³adzie: Pawe³ Wyszyñski, Marcin Szczepaniak, Marcin Laskowski,
Kamil Englisch, Micha³ Wójcik, Wiktor Niewiarowski

Kategoria Oldboy - rozgrywki jeszcze trwaj¹

Pierwsza edycja halowej ligi pi³ki no¿nej cieszy³a siê du¿ym zaintereso-
waniem publicznoœci. Gor¹cy i serdeczny doping pomaga³ pi³karzom w
rozgrywkach. Cieszymy siê równie¿, ¿e zainteresowanie lig¹ zintegrowa-
³o m³odzie¿, przyczyniaj¹c siê do pozytywnej rywalizacji sportowej.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu by³o mniej aktów wandalizmu i chuli-
gañstwa w mieœcie. Na koniec marzenie o prawdziwym boisku pi³karskim,
zabranym na miejskie budownictwo komunalne w latach 80-tych, ¿eby
Hel nie by³ bia³¹ plam¹ na pi³karskiej mapie Polski. Umiejêtnoœci pi³ka-
rzy mo¿na realnie oceniæ na wystêpy, z powodzeniem w Klasie Okrêgo-
wej - V liga woj. pomorskiego.

Pi³karze serdecznie dziêkuj¹ licznym sponsorom za zakup sprzêtu i
strojów pi³karskich. Bez nich nasza liga by³aby o wiele ubo¿sza.

Specjalne podziêkowania dla zespo³u przesympatycznych cheerleaderek,
które uœwietni³y i upiêkszy³y zakoñczenie ligi.

Organizatorzy

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

  -  JUNIOR  A

1.  Wicher                   16    37  83  :  16
2.  Corona-Diablo     16    16  35  :  65
3.  Kibole                    16    15  21  :  58

Klasyfikacja najlepszych
strzelców:

1. Pawe³  Listewnik              41
2. Kamil Bielak                     16
   £ukasz Bartodziejski         16
4. Bartosz Laskowski           13
5. S³awek Denisiuk               12
6. £ukasz  Perz                       9

-  JUNIOR  B

1. Helskie Byki          24   63    75 : 31
2. Ventus- B³yskawica 24 38 80 : 68
3. Helios                      24  19      43: 65
4. Pitbule                    22   18     26: 67

Klasyfikacja najlepszych
strzelców:

   1. Mateusz  Witschenbach       62
   2. Mateusz Pawlak                   38
   3. Ariel  ŒledŸ                           28
   4. Mateusz Wielowiejski          22
   5. Grzegorz Œniegocki               12
   6 .Mateusz Ostaszewski          11

W zwi¹zku z zakoñczeniem rozgrywek informujemy, ¿e w hali sportowo-wido-
wiskowej:

- juniorzy m³odsi (rocznik 91-94 i m³odsi) bêd¹ æwiczyæ technikê pi³ki no¿nej
i rozgrywaæ mecze w ka¿dy wtorek godz. 1600-1700 pod k¹tem rozgrywek coca-cola
cup i ligi pi³karskiej utworzonej na bazie Jastarni.

- juniorzy starsi (rocznik 87-90) bêd¹ trenowaæ i rozgrywaæ mecze w ka¿dy czwartek
w godz. 1600-1700.

Podane podzia³y roczników bêd¹ bezwzglêdnie przestrzegane.
Zapisy nowych dru¿yn w wy¿ej podanych terminach. Wpisowe na wejœciówki od

ka¿dej dru¿yny wynosi 20 z³.

Termin zg³aszania dru¿yn 18.04.2003 r.

KOÑCOWA  TABELA  ROZGRYWEK
HELSKIEJ LIGI  PI£KI  NO¯NEJ

Wyniki  9 kolejki spotkañ:

Fc Kiepscy - Jurata 1:5 bramki: Burchacki-Lenc 2,
Kohnke, Boszke, Wysocki

Ventus - Leszcze 3:0 vo

T a b e l a:

1.  Jurata                                9   19     24 : 8
2.  Ventus                               9   13     18 : 20
3.  Leszcze                             9   10      13 : 18
4.  FC Kiepscy                       9  10      22 : 30

Klasyfikacja najlepszych strzelców:

1. Wyszyñski      6
    Rojewski         6
    Salski               6
    Wysocki          6
 5. Szymañski     5
    Wójcik            5

LIGA  PI£KI  NO¯NEJ
OLDBOJÓW

TABELA  PO  XVIII  KOLEJKACH

Klasyfikacja najlepszych strzelców:
1. Zbigniew   Sekowski  Dinozaury            51
2. Bartosz Srokosz  Dragonfly             47
3. Jacek Zagórski  Dinozaury            38
4. Pawe³ Lewandowski  MT Sola               34
5. Artur Szymañski   Dragonfly            31
6. Andrzej Tegowski   Albatros               26
    Pawe³ Geraszek   Dinozaury           26
8. Micha³ Szela   Zatoka                 25

         Robert  Jamka   Pocztowiec         25
10. Andrzej Kowalski   No Name             24
11. Rafa³ Klajnert   MT Sola              23
12. Bartosz Szmagliñski   Senegal                 22

Wyniki  XVIII  kolejki:
Beniaminek - Dinozaury 3:10 bramki: Wójcik 2, Laskow-

ski-Zagórski 4, Sekowski 2, Geraszek 2,  Wojciechowski 2
Helmix - Dragonfly 6:11 bramki: Lewandowski M. 2, An-

drearczyk 2, Radziszewski, Wysocki - Srokosz 7, Szymañski 2,
Lewandowski T., Froniewski

Albatros - Senegal 0:3 vo
MT Sola - Pocztowiec 3:2  bramki: Klajnert, Urban Le-

wandowski P. - Skrzoska 2
No Name - Zatoka 0:3 bramki: Kubacki 2, Soko³owski.

    Daukszewicz  5
8. Pisalski           4
9. Pyzio              3
   Trynkoœ           3
    Bruhn              3

Od pewnego czasu, sportowcy i kibice mog¹ ogl¹daæ w hali widowiskowo
- sportowej helskie cheerlederki. Osiem dziewczyn, pod kierunkiem Jacka
Pawlaka, zagrzewa sportowców do walki.

W sk³ad zespo³u wchodz¹: Klaudia Przygoda, Agnieszka i Ola Wêgrzyn,
Gosia Oniszczuk, Paulina Leszczyñska, Ksenia Loose, Monika Godlewska,
Zuzanna Paw³owska i Beata Œwi¹tecka.

1. DINOZAURY 18 46 146 :  50
2. MT SOLA 18 44 108 :  39
3  DRAGONFLY 18 40 113 :  48
4. ZATOKA 18 35  87  :  71
5. ALBATROS 18 30  83  :  56
6. POCZTOWIEC 18 17  64  :  84
7. NO NAME 18 16  51  :  98
8. SENEGAL 18 15  55   :  125
9. HELMIX              18 13  61   :  100
10. BENIAMINEK 18   7  46   :  116

biker
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31 marca, w poniedzia³ek, odby³ siê w ZSO konkurs wiedzy o patronie
szko³y "OBROÑCY HELU- NASZ PATRON" (gwoli œcis³oœci- tylko SP
nosi to imiê). O godz. 15.00 czasu œrodkowoeuropejskiego, w auli 402,
zebrali siê wszyscy zainteresowani. Licznie - uczestnicy, w mniej-
szoœci- jury. Ale to jury by³o na lepszej pozycji (z góry upatrzonej), jako
posiadacze odpowiedzi na 30 pytañ, przygotowanych przez Komisjê
Ochrony Zabytków Militarnych przy Stowarzyszeniu "Przyjaciele Helu".
Aby "wyrównaæ szanse", gimnazjaliœci miesi¹c wczeœniej zostali zaopa-
trzeni w bibliografiê, przygotowan¹ przez p. Jolantê Kliñsk¹, która "wy-
œledzi³a" wszystkie publikacje dostêpne w helskich bibliotekach i sporz¹-
dzi³a ich listê dla uczniów. Zespo³y bior¹ce udzia³ w konkursie sk³ada³y siê
z dwóch zawodników o znaczeniu strategicznym oraz trzech osób "za-
bezpieczenia" (konsultantów). W szranki stanê³a tak¿e reprezentacja Szko³y
Podstawowej (kl. VIb): Sabina Mraczek i Aleksandra Niewiarowska. Po-
jawili siê te¿ "prawdziwi zawodowcy"- uczniowie kl. IV a LO: Jakub
Dojerski i Karol Wójcik, pasjonaci wojennej historii. Choæ wyst¹pili poza
konkursem, uzyskali II lokatê z 30 punktami na 39 mo¿liwych.

KONKURS WIEDZY
O PATRONIE SZKO£Y

Ka¿da za³oga otrzyma³a zestaw pytañ i 30 min na udzielenie odpowie-
dzi. Nad sprawnym przebiegiem zmagañ  z histori¹ czuwali (przemierza-
j¹c wzd³u¿ i wszerz salê): pp. I. Sojecka, V. Nowak, R. Ha³as, W. Waœkow-
ski, S. Szymañski. W odwodzie - p. J. Kliñska i p. B. Gregorczyk. Znie-
nacka, tu i ówdzie pojawia³ siê fotograf, który uwiecznia³ wszystko i
wszystkich (nawet próby tajnych porozumieñ miêdzy za³ogami). Jury w
sk³adzie: pp. T. Klajnert, W. Waœkowski, B. Maciejewski, R. Nowak,
S. Szymañski, G. Borkowska, G. Mu¿a, M. Ha³as sprawdzi³o karty
odpowiedzi. Po naradzie wy³oniono zwyciêzców:

I miejsce: Mateusz Kubicki i Kamil Kobielak (IIc); 31 punktów
II miejsce: Adrian Albecki i Tomasz D¹browski (IIIc); 22 punkty / Maciej

Zaustowski i Bartosz Walkowiak (II b); 22 punkty
III miejsce: Judyta Szulc i Edyta Dempc (IIIa); 21 punktów /

Mariusz Lewandowski i Mateusz Formella (IIIb); 21 punktów.

Podczas uroczystoœci wrêczania nagród, burmistrz Helu, M. W¹do-
³owski, uhonorowa³ laureatów pami¹tkowymi, srebrnymi znaczkami z
herbem Helu. Nagrody: profesjonalne klawiatury komputerowe, s³uchaw-
ki multimedialne, myszki optyczne, ksi¹¿ki ufundowali: Burmistrz Helu,
Przewodnicz¹cy Rady Miasta, 9 FOW, Stowarzyszenie "Przyjaciele
Helu", Rada Rodziców ZSO, Dyrekcja ZSO, ZHP Hufiec Hel, Komi-
sja Ochrony Zabytków Militarnych. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pami¹tkowe drobiazgi. Kolejna edycja konkursu odbêdzie siê
ju¿ w paŸdzierniku 2003. Zapraszamy do udzia³u!

Wszystkim zaanga¿owanym w przygotowanie i sprawny przebieg
konkursu, serdeczne podziêkowania sk³adaj¹ Organizatorzy.

Muzeum Piœmiennictwa i  Muzyki Kaszubsko -  Pomorskiej
w Wejherowie og³asza VIII edycjê Ogólnopolskiego Konkursu Pro-
zatorskiego im. Jana Drze¿d¿ona.

Konkurs posiada dwie kategorie:
1/ opowiadanie b¹dŸ esej w jêzyku kaszubskim o dowolnej tematyce
2/ opowiadanie b¹dŸ esej w jêzyku polskim o tematyce kaszub-

sko - pomorskiej.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nades³anie do 5 maja

2003 r. nie publikowanych wczeœniej prac w jednej z dwóch katego-
rii na adres: Muzeum Piœmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a 84-200 Wejherowo.

Prace w trzech egzemplarzach maszynopisu powinny byæ opa-
trzone god³em, umieszczonym tak¿e w zaklejonej kopercie, w któ-
rej autor podaje swoje imiê nazwisko i adres.

W obu kategoriach organizatorzy przewiduj¹ nastêpuj¹ce nagrody:
I miejsce    1.500 z³
II miejsce   1.000 z³
III miejsce    500 z³
Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo innego podzia³u nagród

i przyznania wyró¿nieñ, jak równie¿ prawo pierwodruku nades³anych
prac bez dodatkowego wynagrodzenia i przekazania ich do zbiorów
wejherowskiego Muzeum.

Zakoñczenie konkursu i wrêczenie nagród odbêdzie siê w II po³owie
maja 2003 r.  w Muzeum Piœmiennictwa i  Muzyki  Kaszubsko
-Pomorskiej w Wejherowie.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerami telefo-
nów: 058/ 672-29-56, 672-25-66

e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl

KONKURS  PROZATORSKI

foto: biker
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