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III  FESTIWAL  JU¯  ZA  NAMI...

W przedostatni¹ niedzielê sierpnia br. zakoñczy³ siê w naszym mieœcie
III Letni Festiwal Muzyki Kameralnej. Od 13 lipca do 24 sierpnia mi³oœnicy
muzyki mogli wys³uchaæ 13 koncertów: 7 w koœciele p.w. Bo¿ego Cia³a
oraz 6 w Muzeum Rybo³ówstwa. Na wstêpie koncertu fina³owego, dyrek-
tor artystyczny festiwalu, Pan Dariusz Paradowski, z³o¿y³ podziêkowa-
nia sponsorom tego artystycznego przedsiêwziêcia. Rada Miasta Helu
z bud¿etu gminy wyasygnowa³a 25.000 z³. Finansowego wsparcia
udzieli³y: Bank BPH PBK S.A., SKOK, RUCH, ¯egluga Gdañska,
Koga - Maris, Drukarnia Oruñska, Balanda, Panie: Gra¿yna Panasewicz
i Maria Pingot oraz Panowie: Adam Wasak, Marek Po³czyñski, Adam
Lewicki i Ryszard Dajski.

Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu III Letniego Festiwalu
Muzyki Kameralnej w Helu podziêkowanie otrzymali:

-ojciec gwardian, Czes³aw Florentyn Nowak, oraz oo. Franciszkanie,
-kierownik Muzeum Rybo³ówstwa, Pani Hanna Buliñska oraz pracownicy

Muzeum,
-stra¿acy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
-pracownicy Urzêdu Miasta, Zespo³u Zak³adów Obs³ugi Miasta oraz

dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych,
-cz³onkowie Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego,
-grupa helskiej m³odzie¿y, która - mimo wakacji - przygotowywa³a

do koncertów salê w Muzeum Rybo³ówstwa.
Szczególnie serdeczne wyrazy podziêkowania dyrektor artystyczny

festiwalu z³o¿y³ sponsorom obiadów i noclegów dla koncertuj¹cych artystów:
-Pani Annie Chwirot - "Maszoperia",
-Panu Jackowi Chwirotowi - "Pub Morgan",
-Pañstwu Danucie i Zbigniewowi Herrmannom - "Armada',
-Pañstwu Alicji i Zbigniewowi Hodynom - "Fiszeria",
-Pañstwu Ewie i Waldiemu Kraiñskim,
-Pañstwu Teresie i Paw³owi Jendzom - "Ambra",
-Pani Joannie Myszkowiak - "Nelson",
-Pañstwu El¿biecie i Piotrowi Myœliszom - "Norda",
-Pani El¿biecie Pieper - "Izdebka",
-Pani Agnieszce Rebizant - "Checz",
-Pani Dorocie Romero - "Lwia Jama",
-Pani Katarzynie Zapletal - "Kutter 90".
Wyrazy wdziêcznoœci otrzyma³y osoby, które przygotowywa³y przyjêcie

dla Honorowych Patronów III Letniego Festiwalu Muzyki Kameralnej
- Jego Ekselencji Arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego - Metropolity
Gdañskiego, oraz Pani Prezydentowej Jolanty Kwaœniewskiej:

-Panie z plebanii,
-Pani Krystyna Lewandowska - "S³oneczna",
-Pani Krystyna Rotta.
Za osobiste przygotowanie wspania³ych bukietów kwiatów Pan

Dariusz Paradowski podziêkowa³ serdecznie Pani Gra¿ynie Panasewicz
- kwiaciarnia "Kwiatek". Pan Wojtek Waœkowski i jego koledzy z "Helskiej
Blizy" otrzymali podziêkowania za uwiecznienie w kadrze festiwalowych
koncertów.

Tadeusz Klajnert

Na zakoñczenie koncertu fina³owego Pan Dariusz Paradowski otrzyma³
od wielbicieli festiwalu kwiaty, lampê z bursztynu i album ze zdjêciami
z koncertów wraz z dedykacj¹:

Drogi Panie Darku,
Za  spotkania  z  cudown¹  muzyk¹  i  poezj¹,
za  obcowanie  ze  znakomitymi  artystami,

za  chwile  wzruszaj¹cych  prze¿yæ -
ofiarujemy  Panu  album,

aby  fotografie  przypomina³y  te  letnie  dni
spêdzone  w  naszym  mieœcie,

i
lampê  z  bursztynu,

aby - jak  latarnia  morska - zawsze  wskazywa³a
Panu drogê  do  Helu

 Pañscy przyjaciele
Hel, 13 lipca - 24 sierpnia 2003 r.

Ostatni koncert w Muzeum Rybo³ówstwa i w Koœciele pw. Bo¿ego Cia³a w Helu
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(65)

Budowa portu (1)

Rybacy helscy, którzy jako pierwsi
zdecydowali siê na zmianê sposobu
po³awiania i zakupili w tym celu no-

woczesne ³odzie i sprzêt, borykali siê z brakiem
odpowiedniego, bezpiecznego miejsca postojo-
wego dla swoich kutrów. U¿ywane dotychczas
niewielkie  ³ódki, bez problemu mo¿na by³o
chroniæ przed niszczycielskim dzia³aniem fal
poprzez wyci¹gniêcie na piaszczysty brzeg
- zabieg ten nie by³ jednak mo¿liwy dla ciê¿kich
i odznaczaj¹cych siê wiêkszym zanurzeniem
kutrów. Starania rybaków, aby ochroniæ drogie
jednostki przed zniszczeniem, by³y niezwykle
¿mudne:  nie mogli sobie pozwoliæ na ich
pozostawienie tak, by bez napiêcia odpocz¹æ.
Helanie w porównaniu do innych miejscowoœci
naszego wybrze¿a i tak byli w stosunkowo
dobrej sytuacji, gdy¿ w zale¿noœci od kierun-
ków sztormowych wiatrów - mogli przestawiaæ
swoje jednostki albo
na stronê otwartego
morza (nazywanego
tu "Buitenkantem"),
albo na brzeg zatoko-
wy, tu¿ obok swoich
domów. Nieraz takie
przestawienia trzeba
by³o wykonywaæ kil-
ka razy w ci¹gu doby.
Gorzej by³o, gdy
sztorm zasta³ ryba-
ków na morzu, co
zdarza³o siê bardzo czêsto. Wówczas, gdy ju¿
nie mo¿na by³o bezpiecznie dop³yn¹æ do brze-
gu, jedynym ratunkiem by³o udanie siê do naj-
bli¿szego portu, jakim by³ Nowy Port w Gdañ-
sku. Le¿a³ on jednak ponad 30 km od helskiego
brzegu. Rejs taki mia³ tylko tê zaletê, ¿e mo¿na
tam by³o - przy okazji - sprzedaæ bez poœredni-
ków z³owione ryby. Port ten jednak przy nie-
sprzyjaj¹cym, sztormowym wietrze, by³ trud-
no dostêpny dla kutrów napêdzanych jedynie
niewielkim ¿aglem. Du¿¹ niedogodnoœci¹ by³o
równie¿ to, ¿e dop³yniêcie do Nowego Portu
zajmowa³o sporo czasu - nieraz, gdy pogoda nie
sprzyja³a, nawet kilka dni. Dlatego nasi rybacy
zdecydowanie woleli, podejmuj¹c czêsto ryzy-
ko, podp³ywaæ pod Hel i czekaæ na kotwicy, a¿
morze pozwoli im na zbli¿enie siê do brzegu.
Takie kilkudniowe rejsy zmieni³y dotychczaso-
wy rytm ¿ycia i zwyczaje helskich rodzin. Daw-
niej nie zdarza³o siê, aby mê¿czyzn nie by³o
w domu d³u¿ej ni¿ przez jedn¹ dobê i wa¿niej-
sze posi³ki oraz zajêcia religijne odbywa³y siê
bez ich obecnoœci.

Tak wiêc, nowoczesny sprzêt po³owowy
spowodowa³ równie¿ zmiany socjalne, na co
z ubolewaniem zwracali uwagê lokalni duchow-
ni. Jedyn¹ szans¹ dla rozwoju rybo³ówstwa

kutrowego w Helu by³o zbudowanie tu portu.
Decyzja o jego powstaniu, wed³ug prof. Andrzeja
Ropelewskiego, zapad³a 31 lipca 1887 roku.
Sta³o siê to w drodze z Gdañska do Pucka,
na pok³adzie rz¹dowego parowca "Danzig", na
którym swoje posiedzenie odbywa³ wówczas
zarz¹d Zachodnio - Pruskiego Zwi¹zku Rybac-
kiego.

W punkcie 4 porz¹dku obrad tego posiedze-
nia omawiano œrodki, jakie nale¿y podj¹æ w celu
zapewnienia lepszych warunków, sprzyjaj¹cych
szybszemu ni¿ dotychczas rozwojowi rybo³ów-
stwa morskiego w rejonie Zatoki Gdañskiej.
Za najwa¿niejsze i najpilniejsze przedsiêwziêcia
w tym zakresie zebrani uznali budowanie por-
tów rybackich, umo¿liwiaj¹cych wprowadzenie
do eksploatacji wiêkszych statków rybackich
- jakimi by³y ¿aglowe kutry. Ustalono, ¿e szcze-
gó³owy projekt portu rybackiego przy Helu

przygotuje E. Kummer - królewski inspektor
budowy portów, a zarazem nadinspektor rybo-
³ówstwa na obszarze Zatoki Gdañskiej, maj¹cy
swoj¹ siedzibê w Nowym Porcie. Zobowi¹zano
go do jak najszybszego przed³o¿enia projektu
zarz¹dowi wspomnianego Zwi¹zku Rybackiego.
Tak wiêc mo¿na przyj¹æ, ¿e wstêpna decyzja
zbudowania portu rybackiego w Helu, zosta³a
podjêta 31 lipca 1887 r.

Ustalony wówczas projektant tego przdsiêw-
ziêcia - E. Kummer, w roku 1888 zaprezentowa³
swoje przemyœlenia w artykule pt. „Projekt
portu rybackiego przy Helu”, w którym w ob-
szerny sposób uzasadni³ potrzebê budowy hel-
skiego portu, przedstawi³ koncepcjê jego lokali-
zacji oraz propozycje rozwi¹zañ  hydrotech-
nicznych dla tej inwestycji. W swoim tekœcie
napisa³ min.: brak portów rybackich na Wybrze-
¿u Prus Wschodnich i Zachodnich umo¿liwia
dalszy rozwój rybo³ówstwa morskiego w tym
rejonie. Mno¿¹ siê z roku na rok skargi na ten
stan rzeczy. Charakter brzegów morskich tego
obszaru nie sprzyja budowie portów. Brak tu
- poza Wis³¹ - ujœæ wiêkszych rzek, u³atwiaj¹-
cych takie inwestycje. Przy brzegach, przewa¿-
nie piaszczystych, wystêpuj¹ czêsto rozleg³e
p³ycizny, siêgaj¹ce daleko w morze. Przy

silnych wiatrach dol¹dowych powstaje na tych
p³yciznach groŸny dla ³odzi rybackich przybój,
powoduj¹cy liczne wypadki. Na niektórych
odcinkach wybrze¿a ma miejsce tak¿e ruch
rumowiska. Ten stan rzeczy nie sprzyja wpro-
wadzeniu do eksploatacji wiêkszych jednostek
rybackich. Bêdzie to mo¿liwe tylko wtedy, kie-
dy na omawianym wybrze¿u powstan¹ porty
rybackie. Od ich budowy zale¿y dalszy rozwój
rybo³ówstwa w tym rejonie.

Nowy port w Helu by³by nie tylko schronie-
niem dla statków rybackich, zapewniaj¹cym
im bezpieczny postój, ale równie¿ miejscem do
powstania z czasem lokalnego rynku rybnego,
u³atwiaj¹cego zbyt z³owionych ryb. Rybakom
helskim trudno dowoziæ ryby ich ³odziami do
Gdañska. Przy z³ych warunkach pogodowych,
jest to czêsto przez d³ugi czas w ogóle nie-

mo¿liwe. Po wybu-
d o w a n i u  p o r t u
w Helu bêd¹ siê tu
mog³y gromadziæ
jednostki rybackie
z ca³ego pó³wyspu,
a ryby bêdzie mo¿-
na przewoziæ do
Gdañska statkami
¿eglugi przybrze¿-
nej, zabieraj¹cymi
wiêksze ich iloœci.
U³atwi to znacznie

zbyt ryb i bêdzie mia³o du¿e znaczenie gospo-
darcze dla rybaków. Zlokalizowanie nowego
portu rybackiego w Helu bêdzie wyj¹tkowo
korzystne równie¿ dlatego, gdy¿ Hel le¿y po-
œrodku wybrze¿a morskiego Prus Zachod-
nich, ci¹gn¹cego siê od granicy prowincji po-
morskiej na rzece Piaœnicy, do granicy z Pru-
sami Wschodnimi ko³o Piasków na Mierzei Wi-
œlanej. Cypel Pó³wyspu Helskiego, przy któ-
rym ma powstaæ port, wchodzi g³êboko w Za-
tokê Gdañsk¹ i znajduje siê w niewielkiej odle-
g³oœci od wielu osad rybackich tego regionu.
Przy cyplu helskim nie wystêpuj¹ rozleg³e
p³ycizny przybrze¿ne i morze osi¹ga tam wiêk-
sze g³êbokoœci ju¿ bli¿ej, ni¿ na innych od-
cinkach wybrze¿a, co znacznie u³atwia budowê
portu. W miejscu tym nie obserwuje siê tak¿e
tak znacznego ruchu rumowiska wzd³u¿ odcin-
ków brzegu morskiego.

Maj¹c powy¿sze na uwadze mo¿na stwier-
dziæ, ¿e miejsce przy Helu jest jak gdyby przez
naturê stworzone do zlokalizowania tam portu.

Widok Helu, tu podpisanego jako miasto (sic!) datowany na sierpieñ 1892 roku
z  ju¿ widocznym falochronem portu.
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Na pocz¹tek podzielê siê z Pañstwem pewn¹
anegdot¹. Otó¿ jedna z moich znajomych us³y-
sza³a niedawno, jak dziecko rezolutnie pyta³o
kobietê, z któr¹ przechodzi³o w³aœnie przez tory,
"po co s¹ tu tory?", na co jego opiekunka odpo-
wiedzia³a " po to, ¿eby poci¹gi przeje¿d¿a³y
przez miasto tr¹bi¹c i ¿eby potem pani Rusaj-
czyk pisa³a w Blizie, ¿e jej to przeszkadza".
Historyjka krótka, ale na miarê przypowieœci.

Otó¿ Szanowna Pani, nie mnie przeszkadzaj¹
poci¹gi, ale wszystkim wypoczywaj¹cym
w okolicy torów turystom. I nie jest to wy³¹cz-
nie mój problem, ale problem wszystkich
kwaterodawców z Osiedla  Rybackiego
i wszystkich us³ugodawców w tej okolicy,
a tak¿e i w centrum Helu. Gdy my tracimy goœci
z powodu przetaczanych, ju¿ od bladego œwitu,
ca³ych sk³adów kolejowych (maszyniœci miast
u¿ywaæ UKF-ek, tr¹bi¹ w niebog³osy i budz¹
codziennie Osiedle Rybackie o 5 rano!), to trac¹
równie¿ swoich klientów sklepy, restauracje,
bary, kawiarnie, itp. Traci równie¿ samo miasto,
bo wizerunek wiochy, przez któr¹ przetacza
siê rycz¹ce poci¹gi, jak za najlepszych czasów
PRL-u, bêdzie obecny we wspomnieniach
tysiêcy turystów, którzy jeœli nie mieszkali
w tej czêœci Helu, to przechodzili têdy codzien-
nie na pla¿ê i do Fokarium.

 Mija kolejny sezon, wiêc chcielibyœmy zaproponowaæ czytelnikom Helskiej Blizy, aby podzielili siê z nami
swoimi opiniami, refleksjami i doœwiadczeniami dotycz¹cymi tegorocznego lata. Ciekawi jesteœmy Pañstwa
ocen i podsumowañ dzia³añ samorz¹du na rzecz rozwoju turystyki w Helu. Jako pierwsza zabierze g³os
w dyskusji nasza kole¿anka redakcyjna - Iwona Rusajczyk

Redakcja HB

PODSUMOWANIE
SEZONU LETNIEGO 2003

- PRZYCZYNEK  DO  OGÓLNOSPO£ECZNEJ  DYSKUSJI

Jeden z szaletów na „wczasach wagonowych”

PO CO S¥ TU
TORY?

Rzeczywiœcie, ka¿dego roku zwracam
w prasie uwagê mieszkañców Helu (bo w³adze
samorz¹dowe nie s¹ zainteresowane t¹ kwesti¹,
skoro od lat nic nie robi¹ w kierunku rozwi¹-
zania problemu przetaczanych przez miasto
poci¹gów) na sk³adowiska wagonów w naszym
mieœcie, które pe³ni¹ w sezonie funkcjê tanich
domów wczasowych na ko³ach. Oczywiœcie,
jedni z radoœci¹ krzycz¹ na widok "mieszkal-
nych wagonów" - tanioœæ widzê, tanioœæ! - ale
inni pytaj¹,  ile kosztuje nas, helan, ta cudza
tanioœæ. Czy do naszej biednej (wszak PRAWIE
na nic nie ma w kasie pieniêdzy) i zad³u¿onej
po uszy gminy, wp³ywaj¹ konkretne pieni¹dze
z tytu³u podatków, op³at (np. za wywóz œmieci
i nieczystoœci, za wodê, op³ata klimatyczna, po-
datek od nieruchomoœci, dzier¿awa itp.), tak jak
to ma miejsce w przypadku wszystkich helskich
przedsiêbiorców? Czy staæ nas, mieszkañców

TANIOŒÆ WIDZÊ,
TANIOŒÆ!

Ha³as jest najwiêkszym wrogiem wypo-
czynku, a wiêc i turystyki w Helu. Ju¿ mniej-
sza o nas, mieszkañców Osiedla Rybackiego,
wykoñczonych nerwowo przeraŸliwym gwiz-
dem lokomotyw od œwitu do nocy - choæ gdy
koñczy siê swój dzieñ pracy o drugiej w nocy,
po przyjeŸdzie ostatnich goœci, przymusowa
pobudka o 5 nad ranem zakrawa na z³oœliw¹
torturê. Tak samo, odbieraj¹ wycie i tr¹bienie

HA£AS
- G£ÓWNY WRÓG

WYPOCZYNKU

tego miasta, na fundowanie instytucji PKP hel-
skiego Eldorado, czyli raju bez podatków?

Pisa³am niejednokrotnie o dzikich wysypi-
skach œmieci w pobli¿u tzw. wczasów wagono-
wych, pisa³am o fekaliach, w które wdeptuje
siê spaceruj¹c w pobli¿u stu wagonów, ale pro-
blem œcieków nie sprowadza siê li tylko do
wdepniêcia w g..., dotyczy przede wszystkim
zanieczyszczenia œrodowiska, poniewa¿
szamba z wagonów przenikaj¹ przez glebê
do wody.

Przypominam œlepym i niezorientowanym,
¿e w bezpoœrednim s¹siedztwie tych wagonów
bez kanalizacji, znajduje siê  Stacja Uzdatnia-
nia Wody w Helu. Jakiej wody? Tej zanie-
czyszczonej szambami?  Ale kogo to w Helu
obchodzi, skoro wagony jak sta³y, tak stoj¹
i staæ pewnie bêd¹ dalej - na z³oœæ pani Rusaj-
czyk?

lokomotyw pod oknami nasi wczasowicze.
Nie przyjechali tu wstawaæ razem z kogutami,
ale wreszcie odespaæ rok ciê¿kiej i stresuj¹cej
pracy. Jeœli nie mo¿na zagwarantowaæ im ciszy
i spokoju - pakuj¹ walizki i wyje¿d¿aj¹ po jed-
nej, nieprzespanej dobie. Nie tylko ja jedna od-
nios³am wra¿enie, ¿e najg³oœniej i najd³u¿ej
gwi¿d¿¹ lokomotywy, te najwczeœniej przeta-
czane pod naszymi domami, gdy jeszcze wszy-
scy œpimy.

Zastanawia mnie, czemu w mieœcie nie wolno
u¿ywaæ klaksonów samochodowych, a poci¹gi
mog¹ tr¹biæ du¿o g³oœniej przez ca³y dzieñ,
od œwitu do póŸnej nocy. Czemu helskim decy-
dentom nie przeszkadza ten ha³as? Mieszkaj¹
za daleko? Sami wypoczywaj¹ poza ha³aœliwym
Helem? Nie zale¿y im na turystach? Nie zale¿y
im na mieszkañcach Osiedla Rybackiego?

Oczywiœcie problem ha³asu w Helu podczas
sezonu letniego nie sprowadza siê wy³¹cznie
do wyj¹cych poci¹gów. To równie¿ problem
ró¿nego rodzaju imprez plenerowych, czêsto
do póŸnych godzin nocnych.

Mieliœmy w¹tpliw¹ przyjemnoœæ w tym
roku "goœciæ" w Helu "weso³y autobus", który
by³ dyskotek¹ na ko³ach w samym œrodku
miasta, szereg kocich kapel, które "umila³y"
spacery po Wiejskiej, nierzadko mia³y te¿
miejsce wystêpy na plenerowej scenie - wy-
konawców pozbawionych g³osu i s³uchu, albo
pla¿owe wystêpy, chyba ¿ywcem obdziera-
nych ze skóry muzyków - do póŸnych godzin
nocnych. No có¿, ka¿dy œpiewaæ mo¿e... ale nie
ka¿dy chce i mo¿e tego s³uchaæ.  Nikt nie przejmo-
wa³ siê te¿ nierozgarniêtymi, ulicznymi "trê-
baczami", którzy bezkarnie zak³ócali ciszê tr¹bkami,
których u¿ywa siê wy³¹cznie na stadionach
podczas meczy. To krowie muczenie doprowa-
dza³o do sza³u wielu wypoczywaj¹cych w Helu
goœci. Szkoda, ¿e nie denerwowa³o naszej
stra¿y miejskiej, bo przecie¿ powinno.
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Wracaj¹c do zysków i strat. Problem jest nie
tylko w pieni¹dzach, których nasze miasto nie
zyskuje, z racji istnienia wczasów wagonowych
w Helu, ale równie¿, a mo¿e przede wszystkim
w renomie, któr¹ traci. Dlaczego Jastarnia
i Jurata poradzi³y sobie z pozbyciem siê miesz-
kalnych wagonów, które zast¹pi³y prêdko este-
tyczne, drewniane domki campingowe? Przede
wszystkim poradzi³y sobie dlatego, ¿e nie
chcia³y traciæ renomy piêknych, czystych i ci-
chych miejscowoœci turystycznych. Bo to
nie tanioœæ, ale renoma jest tym, co stanowi
o atrakcyjnoœci danej miejscowoœci turystycz-
nej. Dlatego najpierw zape³nia siê turystami
Jastarnia i Jurata, a na koñcu dopiero Hel.
Dlatego min. Prezydent RP wypoczywa ofi-
cjalnie w Juracie, a nie w Helu, a kompleks
wojskowych domów wczasowych o wys. stan-
dardzie, reklamuje swoj¹ lokalizacjê w Juracie,
a nie w Helu, gdzie rzeczywiœcie siê znajdu-
je. Na braku renomy Helu nie tylko ja tracê
jako kwaterodawca, ale trac¹ wszyscy miesz-
kañcy tego miasta, nie tylko ci ¿yj¹cy z tury-
styki. Bowiem lwia czêœæ naszego gminnego
bud¿etu to wp³ywy z turystyki, g³ównie z se-
zonu letniego.

Gdy s³ucha³am opinii turystów o Helu, jaki
poznali w tym roku, to w³os je¿y³ mi siê na
g³owie. Nie trzeba by³o ¿adnych ankiet, ¿eby
s³yszeæ na ka¿dym kroku narzekania na brud,
smród i ubóstwo. Turyœci krytykowali brudne
pla¿e w Helu, brak rzetelnej i czytelnej informa-
cji o drogach dojœcia do pla¿, muzeum, foka-
rium, czy nawet portu ¿eglugi. To tylko w³a-
dzom samorz¹dowym siê wydaje, ¿e tylko œle-
py nie trafi do portu, na pla¿e, czy do fokarium.
Natomiast prawda jest taka, ¿e spoceni i zziaja-
ni turyœci pytaj¹ pod samym szpitalem, czy id¹
w dobrym kierunku do fokarium, bo tak wska-
zuj¹ prywatne tablice informacyjne. Inni,
rozz³oszczeni, biegaj¹ dooko³a Helu w poszu-
kiwaniu fokarium, bo tablice parkingowe ze
strza³kami "do fokarium" pokazuj¹ ró¿ne,
sprzeczne kierunki: Gdzie to fokarium, do
cholery  jasnej?! s³yszê i wzruszam ramionami
wyjaœniaj¹c, ¿e nie jestem st¹d. Bo jak tu siê
przyznaæ, ¿e mieszka siê w idiotowie?

 JAK SKUTECZNIE
STRACIÆ RENOMÊ

MIEJSCOWOŒCI
WYPOCZYNKOWEJ?

DE GUSTIBUS
NON EST

DISPUTANDUM
ŒCIANA P£ACZU

Ponoæ z gustami siê nie dyskutuje, ale ele-
mentarne poczucie dobrego smaku jest dla
wiêkszoœci ludzi wspólne. Dlatego zrozumia³y
jest szok, jakiego doznali w tym sezonie letnim
nie tylko wczasowicze, ale i mieszkañcy Helu,
na widok szpetnych bud i przyczep na bulwa-
rze nadmorskim. To dot¹d najpiêkniejsze w Helu
miejsce spacerowe zamieni³o siê w tym roku,
dziêki prê¿nej polityce proturystycznej nasze-
go samorz¹du, w PRL-owski, ohydny skansen...
Najwiêksza blaszana paskuda, zas³aniaj¹ca
najstarszy i najpiêkniejszy budynek w Helu
- gotycki koœció³ poewangelicki, dzisiejsze
Muzeum Rybo³ówstwa (które równie¿ oszpe-
cono w tym roku wielkimi reklamami na wie¿y
widokowej) serwowa³a wybrednym podnie-
bieniom zapiekanki, hot-dogi, i inne "delicje",
na które wiêkszoœæ rozs¹dnych ludzi nie mo¿e
patrzeæ, a co dopiero jeœæ - i to w warunkach
ur¹gaj¹cych podstawowym zasadom higieny.
W podobnych, polowych warunkach, ma³e
przyczepy kempingowe, którymi upstrzono
trawniki przy bulwarze oraz centrum miasta,
oferowa³y naleœniki, gofry i inne kaszubskie (?)
specja³y. Gdzie Sanepid? Dziwili siê zszokowa-
ni turyœci. Inni, bardziej wyrozumiali, wykrzy-
wiaj¹c siê z obrzydzenia, konsumowali grzecz-
nie  z plastikowych talerzy, plastikowymi
sztuæcami, przy plastikowych stolikach, na pla-
stikowych krzese³kach. Dzielnie zaliczali szko-
³ê przetrwania w Helu.

Wrzask dzieci w "ma³pim gaju" pe³nym kolo-
rowych pi³eczek, smród opró¿nianych kabin
Toj-toj oraz starego, przepalonego oleju, nak³a-
daj¹ce siê na siebie muzyczki z ró¿nych punk-
tów gastronomicznych, woñ potu i piwa,
pstrokate, targowe stoiska uliczne pe³ne bieli-
zny i taniej odzie¿y - z takim obrazem Helu
wyjad¹ tegoroczni turyœci i zapewne  ju¿ wiêcej
tu nie wróc¹. Bo przecie¿ nie przyjechali do Helu
na manewry wojenne (kto kogo z³apie w drodze
na Cypel na terenie wojskowym), czy po tanie
zakupy lub po plebejsk¹ rozrywkê, ale po to,
by wypocz¹æ w godnych warunkach, w harmo-
nii z natur¹. S³owem, tak, jak wypoczywaj¹ nasi
w³odarze poza Helem.

Gdzie te piêkne pla¿e, pytali mnie roz¿aleni
wczasowicze, pokazuj¹c las metalowych prê-
tów i reklam bij¹cych po oczach, pokazuj¹c
œmieci obok koca czy swoje stopy umazane
jak¹œ czarn¹ mazi¹, któr¹ pokryty by³ morski
brzeg w Helu- w samym œrodku lata. Gdzie
to urokliwe miasteczko, o którym pisze pani
w swoich folderach? Przecie¿ nawet centrum
miasta przypomina jeden wielki œmietnik.
Ze wstydu mam czerwone uszy, choæ to nie ja
jestem burmistrzem Helu.

Œciany p³aczu szukali w Helu ci turyœci,
którzy czuli siê oszukani przez kwaterodaw-
ców. Niejednokrotnie przyjmowa³am goœci,
którzy jechali do Helu w przeœwiadczeniu,
¿e maj¹ zarezerwowany nocleg, a tymczasem
po przyjeŸdzie okazywa³o siê, ¿e ich pokój
zosta³ ju¿ wynajêty komu innemu. Zamiast prze-
prosin spotykali siê z pospolit¹ awantur¹, b¹dŸ
zatrzaœniêtymi drzwiami przed nosem. Jeœli
tak bêdzie siê traktowaæ turystów, to zaczn¹
omijaæ Hel szerokim ³ukiem. Nie wolno wy-
chodziæ z za³o¿enia, ¿e jak nie ci turyœci, to
przyjad¹ inni. W dobie Internetu i powszechne-
go dostêpu do ka¿dej informacji, szybko mo¿-

na zapracowaæ na opiniê niecywilizowanych
dzikusów z czarnymi podniebieniami. A nazwa
naszego miasteczka bêdzie siê kojarzyæ raczej
z piek³em, ni¿ pocz¹tkiem Polski, o który prze-
cie¿ walczymy. P³akali równie¿ moi goœcie,
gdy¿ urwali sobie t³umik w nowiutkim samo-
chodzie, gdy wpadli w ogromn¹ dziurê na ulicy
Lipowej. Zanim dosz³o do tego nieprzyjemnego
incydentu, wielokrotnie i publicznie zwraca³am
uwagê na katastrofalny stan nawierzchni na uli-
cy Lipowej. Trzeba by³o uszkodzenia auta, ¿eby
za³atano dziurê. Pojawiaj¹ siê nowe, g³êbo-
kie wyrwy i pewnie trzeba bêdzie nastêpnego
wypadku, ¿eby je usun¹æ. A problem jest po-
wa¿ny, gdy¿ ulica Lipowa, a raczej to, co jesz-
cze z jej nawierzchni zosta³o, dos³ownie siê
zapada. Grozi to zupe³nym zmia¿d¿eniem
kanalizacji, która jest zbyt p³ytko tu po³o¿ona,
a wadliwe jej wykonanie powoduje czêste zaty-
kanie siê studzienek kanalizacyjnych.

Ka¿dy przejazd ciê¿kiej ciê¿arówki czy
wycieczkowego autobusu, który czêsto têdy
jeŸdzi w poszukiwaniu fokarium czy parkingu,
pogarsza stan nawierzchni i rur kanalizacyjnych.
Studzienki burzowe ju¿ w ogóle nie odbieraj¹
wody po deszczach, wiêc ka¿da ulewa sprawia,
¿e g³êboka woda albo siê wlewa drzwiami
wejœciowymi do œrodka, albo stoi d³ugo i nie
pozwala przejœæ such¹ stop¹ na drug¹ stronê
jezdni. I nie jest to problem wy³¹cznie pani
Rusajczyk, ale wszystkich u¿ytkowników
ulicy Lipowej. Dla wszystkich jest niezrozu-
mia³e, dlaczego ta najczêœciej uczêszczana przez
turystów ulica na Osiedlu Rybackim, pe³ni¹ca
latem funkcjê deptaka na pla¿ê i do fokarium
- jest w ogóle nie zagospodarowana przez
miasto. Dlaczego nie jest sprz¹tana? Czemu
tylko 3  (s³ownie trzy) razy zamieciono j¹
w tym sezonie? Czy¿by mieszkali tu wrogowie
miasta? Czy¿by le¿a³a na peryferiach Helu?

Ulica Lipowa powinna ju¿ dawno mieæ now¹
kanalizacjê, nawierzchniê  i chodniki wy³o¿one
kolorowym brukiem. Powinny staæ tu stylowe
latarenki zamiast obecnych maszkar na betono-
wych s³upach, kasetony z kwiatami i przede
wszystkim powinna byæ zmieniona organizacja
ruchu - bezwzglêdny zakaz wjazdu autobusów,
które przecie¿ siê nie mieszcz¹ w w¹skiej
uliczce i niszcz¹ rosn¹ce tu lipy, ob³amuj¹c
konary i zdzieraj¹c korê z pni. Gdyby drzewa
umia³y p³akaæ, te¿ by szuka³y w Helu swojej
œciany p³aczu.
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KLOAKA NAD
ZATOK¥

Hel jest cool ju¿ chyba tylko dla naszych
rajców miejskich, którzy nie widz¹ problemu
w tym, ¿e nie maj¹c ani odpowiedniego przygo-
towania, ani doœwiadczenia w bran¿y turystycz-
nej, kszta³tuj¹ taki wizerunek miasta, ¿e mo¿e
zahamowaæ rozwój turystyki na d³ugie lata.
Mam na myœli turystykê zwi¹zan¹ z d³ugimi
pobytami w Helu, na których opiera siê funk-
cjonowanie bazy noclegowej. Mam na myœli
tê turystykê, która nie dewastuje miasta, ale mo-
bilizuje do ochrony œrodowiska, kultury mate-
rialnej i niematerialnej, która motywuje w inwe-
stowanie i rozwijanie odpowiedniej infrastruk-
tury, s³u¿¹cej nie tylko przyjezdnym i wypo-
czywaj¹cym w Helu goœciom, ale te¿ samym
mieszkañcom.

Na zakoñczenie pytam, rozgoryczona, na-
szych helskich decydentów, po co i komu mia³y
s³u¿yæ koszmarne trampoliny nad Zatok¹,

okropne stragany i p³oty obwieszone ciuchami,
przyczepy - "bieda restauracje" na bulwarze,
czy wreszcie najwiêksza rozmiarami blaszana
paskuda - kontener w samym œrodku promena-
dy? Nie tylko helanie bojkotowali te "atrakcje"
nic tu nie kupuj¹c, ale nawet wczasowicze stara-
li siê omijaæ z daleka plastikowe stoliki. Pytam
- jak mo¿na by³o tak zeszpeciæ architekturê
przestrzeni, wydaj¹c zezwolenia na lokalizacjê
kontenerów, przyczep i innych potworków ma-

³ego biznesu na Bulwarze Nadmorskim? Jak
mo¿na by³o ustawiæ obrzydliw¹, wielk¹ toa-
letê ToJ-ToJ przed g³ównym wejœciem na pla-
¿ê od strony Zatoki?! Czy to mia³o byæ symbo-
liczne uznanie pla¿y nad Zatok¹ za helsk¹ klo-
akê?! Gratulujê autorom tego pomys³u - sku-
tecznie odstrasza³ potencjalnych pla¿owiczów.

To albo zupe³ny brak wyobraŸni, wyczucia
estetycznego czy po prostu kultury, albo celo-
we dzia³anie na szkodê Osiedla Rybackiego.
Tylko, ¿e szkodz¹c Osiedlu Rybackiemu, szko-
dzi siê Helowi. Szkoda, ¿e nasz samorz¹d o tym
nie pamiêta.

PODSUMOWANIE - jest zbêdne. Jeœli tak
ma wygl¹daæ polityka proturystyczna w Helu,
to ju¿ lepiej ¿eby jej w ogóle nie by³o. Przypo-
minam z³ot¹ zasadê: Po pierwsze- nie szkodziæ.

Iwona Rusajczyk

foto: R. Kretkiewicz, W. Waœkowski

We  wspó³czesnym   œwiecie   nadwaga  jest
wyraŸnie ³¹czona z brzydot¹. Do tego mocno
zakorzeniony stereotyp kulturowy g³osi:

"To, co jest piêkne, jest dobre; to, co jest brzyd-
kie, jest z³e". Waga cia³a  narzucona  przez  kano-
ny piêknoœci jest dla wiêkszoœci pañ ni¿sza od
prawid³owej, wiêc kobiety osi¹gaj¹ j¹ i utrzy-
muj¹ za cenê sta³ych  ograniczeñ  jedzenia. Ogra-
niczenia te, zw³aszcza dla osób, które z przy-
czyn genetycznych czy te¿ metabolicznych maj¹
sk³onnoœæ do tycia, s¹ szczególnie trudne i stre-
suj¹ce. Naukowcy od lat próbuj¹ znaleŸæ odpo-
wiedŸ na pytanie - od czego zale¿y tusza?
Nie jest to jednak proste. Oty³oœæ bowiem to
schorzenie, na które wp³ywa wiele czynników.
W jej powstawaniu uczestnicz¹ zarówno geny,
hormony, neuroprzekaŸniki, jak i nawyki ¿y-
wieniowe i brak nawyku ruchu. Uczeni zidenty-
fikowali ju¿ kilka genów, które wp³ywaj¹ na iloœæ
przyjmowanych pokarmów i zu¿ywanej ener-
gii. Jednym z nich jest gen koduj¹cy bia³ko,
o nazwie leptyna. Zdaniem genetyków spe³nia
on rolê przekaŸnika. Informacje o iloœci zmaga-
zynowanego t³uszczu wêdruj¹ z komórek t³usz-
czowych, w których jest produkowane to bia³-
ko, do mózgu. U osób oty³ych nie zostaje prze-
kazana wiadomoœæ o nasyceniu, dlatego orga-
nizm  wci¹¿  domaga  siê  pokarmu, nigdy nie
maj¹c doœæ. W nadmiarze jest uwalniany neuro-
peptyd "Y", który zwiêksza apetyt i ogranicza
mo¿liwoœci spalania. Otyli maj¹ wiêc mniejsze
zdolnoœci do spalania zjadanych pokarmów
w porównaniu z osobami szczup³ymi. Powsta³¹
z nich energiê gromadz¹ w postaci tkanki t³usz-
czowej.

Oty³oœæ zale¿y od liczby i wielkoœci wyspe-
cjalizowanych komórek t³uszczowych w orga-
nizmie. Osoby z nadwag¹ ró¿ni¹ siê od osób
maj¹cych normaln¹ wagê cia³a wiêksz¹ liczb¹
a nie wiêkszymi rozmiarami tych komórek
(Björntrop 1972). Liczba komórek t³uszczowych
posiadanych przez osobê doros³¹ nie zmienia
siê, lecz jest sta³a; dieta i g³odówka nie zmieniaj¹
liczby komórek t³uszczowych, lecz tylko
zmniejszaj¹ ich wielkoœæ. Przejadanie siê zwiêk-
sza masê komórek t³uszczowych, a nie ich licz-
bê. Jeœli masz stosunkowo niewiele komórek
t³uszczowych, to nie mo¿esz staæ siê oty³ym
nawet wtedy, jeœli jesz zbyt wiele. Ponadto oso-
ba oty³a jest bardziej od innych wra¿liwa na sy-
gna³y zewnêtrzne zwi¹zane z pokarmem, stosunko-
wo zaœ niewra¿liwa na sygna³y wewnêtrzne.

Uwa¿a siê, ¿e du¿o zale¿y tak¿e od samego
cz³owieka, jego z³ych nawyków ¿ywieniowych

a nie wy³¹cznie genów. Dziedziczna jest jedynie
predyspozycja do bycia oty³ym. Samej "choro-
by" ³atwo unikn¹æ. Jednak o to, by nie tyæ, trze-
ba zadbaæ od pierwszych dni ¿ycia. Dziecko
jest skazane na rodziców, a im czêsto trudno
wyt³umaczyæ, ¿e pulchny maluch wcale nie zna-
czy: zdrowy. Jego organizm potrzebuje zwykle
o wiele mniej pokarmu ni¿ otrzymuje. Magazy-
nuje, ma wiêc coraz wiêcej komórek t³uszczo-
wych i taki baga¿ dŸwiga przez ca³e ¿ycie. Gdy
jest ju¿ doros³y, pozostaje ju¿ mu tylko wal-
czyæ z kaloriami. Uwa¿a siê zwykle, ¿e w wiêk-
szoœci przypadków oty³oœæ bierze siê z wadli-
wych nawyków ¿ywieniowych. Jest tak¿e zde-
terminowana przez typy konstytucjonalne:

- typ endomorficzny o niskiej, krêpej budowie,
- typ ektomorficzny o smuk³ej, wysokiej bu-

dowie,
- typ mezomorficzny - dobrze umiêœniony,

o szerokich ramionach i w¹skich biodrach.
Osoba nale¿¹ca do typu endomorficznego jest

bardziej sk³onna do oty³oœci ni¿ przedstawiciele
innych typów.

 Dopiero ostatnio, na pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych, badacze zainteresowali siê bezpo-
œrednio zaburzeniami w sposobie od¿ywiania
siê ludzi oty³ych. Syndrom niekontrolowanego
jedzenia, zwany tak¿e "wilczym g³odem", bywa
istotn¹ przyczyn¹ za³amañ psychicznych
i wyklucza czysto fizjologiczne podejœcie do
oty³oœci.

Innym zaburzeniem sposobu od¿ywiania
poza "wilczym g³odem" jest zespó³ jedzenia
nocnego. Osoba dotkniêta t¹ przypad³oœci¹ re-
gularnie budzi siê i nie mo¿e ponownie zasn¹æ,
nim nie poch³onie obfitej porcji jedzenia.

Kolejnym zaburzeniem jest wzmo¿ony ape-
tyt na s³odycze. Wywo³ywany bywa przez
okresow¹ depresjê, która pojawia siê regularnie
jesieni¹  i  ustêpuje  wiosn¹, a objawia siê spo-
wolnieniem psychicznym, zmêczeniem, wiêk-
szym zapotrzebowaniem na sen i s³odycze, przy-
bieraniem na wadze. Niestety, nadwaga jest nie
tylko sprzeczna ze wspó³czesnym idea³em uro-
dy, ale stanowi powa¿ne zagro¿enie dla naszego
zdrowia  i znacznie obni¿a jakoœæ ¿ycia.

Jest faktem, ¿e wiêcej ludzi umiera wskutek
stanów chorobowych zwi¹zanych z nadmiern¹
wag¹ cia³a ni¿ wskutek jakiegokolwiek z innych
na³ogów, w³¹czaj¹c tu alkoholizm, palenie pa-
pierosów i narkomaniê.

Podsumowuj¹c - oto negatywne zjawiska to-
warzysz¹ce nadwadze i ryzyko z ni¹ zwi¹zane:

- mia¿d¿yca têtnic,

- podwy¿szenie poziomu t³uszczów we krwi,
- nadciœnienie,
- cukrzyca,
- niektóre postacie raka,
- obci¹¿enie stawów,
- utrudnione oddychanie,
- schorzenie pêcherza ¿ó³ciowego,
- choroby nerek,
- komplikacje w przebiegu ci¹¿y,
- zaburzenia miesi¹czkowania,
- zwiêkszone ryzyko operacji,
- zwiêkszone ryzyko wypadku,
- depresje,
- stany lêkowe,
- poczucie izolacji,
- zaburzony stosunek do w³asnego cia³a,
- dyskryminacja spo³eczna,
- zmniejszone szanse kariery zawodowej,
- zwiêkszone ryzyko samobójstwa.
Wiemy ju¿, ¿e oty³oœæ nie niesie nic dobrego

dla zdrowia i ¿e zgrabna figura sta³a siê w na-
szym spo³eczeñstwie po¿¹danym dobrem. Wiele
kobiet podejmuj¹cych próby odchudzania robi
to bardziej pod wp³ywem presji œrodowiska ni¿
ze wzglêdów zdrowotnych. Nale¿y jednak za-
chowaæ rozs¹dek i pamiêtaæ, ¿e sylwetki czasa-
mi nie mo¿na tak po prostu formowaæ jak siê
chce. Na wagê i na kszta³t cia³a wp³ywa wiele
czynników dziedzicznych. Istniej¹ tak¿e prze-
szkody natury psychologicznej i kulturowej lub
mo¿e nale¿y siê do ludzi, którzy na skutek
budowy biologicznej nigdy nie bêd¹ smukli.
Tu zadanie dla rodziców, tzn. uœwiadamianie
m³odzie¿y, by w pogoni za lansowan¹ piêkn¹,
ale i szczup³¹ sylwetk¹, nie wpad³a w pu³apkê
powszechnego odchudzania, a co za tym idzie
w choroby takie jak anoreksja czy bulimia. Zale-
wani jesteœmy ze wszystkich stron wiadomo-
œciami o "cudownych" - dietach, preparatach,
¿elach, tabletkach, herbatach itp. Trudno siê
w tym wszystkim nie pogubiæ doros³emu, a co
dopiero m³odzie¿y, bezkrytycznie wierz¹cej
w przekazywane w mediach informacje. Wiele
z tych preparatów wcale nie pomaga, a wrêcz
mo¿e szkodziæ. Wystarczy³aby tylko odrobina roz-
s¹dku, ruch i zmiana nawyków ¿ywieniowych.

Beata Zaustowska
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Oty³oœæ - problem  XXI wieku
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Jak ju¿ wspomnia³em, w ostatnim wydaniu
"Helskiej Blizy" (Nr 14 [158] z 22 sierpnia 2002 r.),
a zapewne i we wczeœniejszych moich tekstach,
Rada Miasta Helu - po bezskutecznych stara-
niach we wszystkich mo¿liwych instancjach
i u decydentów -  w dniu 22 listopada 2000 r.
postanowi³a wyst¹piæ do Trybuna³u Konstytu-
cyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodnoœci
przepisów dekretu o rejonie umocnionym Hel
z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej. Wy-
rokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia
3 lipca 2001 r. zaskar¿one przepisy dekretu z
dnia 6 wrzeœnia 1951 r. oraz Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 26 marca 1949 r. zosta³y
uznane za niezgodne z  ustaw¹ zasadnicz¹. Jed-
noczeœnie w orzeczeniu zosta³a okreœlona data
utraty mocy obowi¹zuj¹cych przepisów na
dzieñ 2 lipca 2002 r. Do tego czasu w³adze RP
mia³y przygotowaæ i uchwaliæ nowe, dostoso-
wane do wspó³czesnych wymogów obronno-
œci, ustawowe ograniczenia praw i wolnoœci.

 W po³owie marca 2002 r. Rada Miasta Helu
otrzyma³a, drog¹ nieoficjaln¹, informacjê o pra-
cach Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej nad
projektem ustawy o uznaniu czêœci Pó³wyspu

Helskiego za rejon umocniony. Na sesji w dniu
20 marca 2002 r. radni podjêli decyzjê o wy-
st¹pieniu do Prezesa Rady Ministrów z wnio-
skiem o udostêpnienie tego projektu i prze-
prowadzenie konsultacji zgodnie z Europej-
sk¹ Kart¹ Samorz¹du Terytorialnego. W dniu
26 kwietnia 2002 r. otrzymano z Rz¹dowego
Centrum Legislacji projekt przedmiotowej usta-
wy z informacj¹ o jego skierowaniu do Sejmu
w dniu 18 kwietnia tego¿ roku.

Projekt ustawy ograniczaj¹cy prawa i wol-
noœci mieszkañców oraz gminy Hel powie-
la³ istniej¹ce do tej pory przepisy z wyj¹t-
kiem koniecznoœci uzyskiwania zgody na
pobyt i zamieszkanie. Ograniczony zosta³
równie¿ zakres obowi¹zywania tych restryk-
cji wy³¹cznie do obszaru naszego miasta. Prze-
pisy powy¿sze, w niektórych miejscach jesz-
cze bardziej zaostrzone, rodzi³y uzasadnione
obawy zahamowania rozwoju ekonomiczne-
go miasta poprzez ograniczenie turystyki, na
skutek stworzenia niepewnoœci w obrocie nie-
ruchomoœciami, obni¿eniu ich wartoœci oraz znie-
chêceniu potencjalnych inwestorów.

Z powy¿szych powodów skierowana zosta³a
do wszystkich klubów i kó³ parlamentarnych
proœba o odrzucenie projektu ustawy ju¿
w pierwszym czytaniu. O zagro¿eniach dla Helu
po ewentualnym przyjêciu przez Sejm przed-
stawionego projektu ustawy przekonywano
cz³onków Sejmowej Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, którzy goœcili w naszym mieœcie
w dniu 23 kwietnia 2002 r.

Na sesji w dniu 29 kwietnia tego samego roku
Rada Miasta Helu przyjê³a stanowisko w spra-
wie projektu ustawy o uznaniu czêœci Pó³wyspu

Helskiego za rejon umocniony. Oto niewielki
fragment tego stanowiska:

"W krótkiej historii istnienia odrodzonej
samorz¹dnoœci organy Gminy Hel dawa³y
przyk³ady zrozumienia potrzeb Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej i racjonalnej wspó³-
pracy. W 1996 roku Rada Miasta wyrazi³a
zgodê na przekazanie Skarbowi Pañstwa, na
rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej, terenów
w centrum miasta z przeznaczeniem na bu-
downictwo mieszkaniowe dla kadry jednostek
wojskowych Garnizonu Hel. W 2001 roku Bur-
mistrz Helu umorzy³ podatek od nieruchomoœci
115 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodni¹.
Rada Miasta i Zarz¹d Miasta Helu s¹ gotowe
w ka¿dej chwili rozpocz¹æ rozmowy w sprawie
przekazania kolejnych terenów komunalnych
na cele mieszkaniowe w zamian za pozyskanie
niewykorzystywanych nieruchomoœci po zlikwi-
dowanych jednostkach wojskowych i Stra¿y
Granicznej.

Nasze wyst¹pienie nie jest wyrazem jakiego-
kolwiek sprzeciwu wobec dzia³añ na rzecz
obronnoœci pañstwa. Wynika z g³êbokiej troski
o samorz¹dnoœæ gminy i dalsze losy jej miesz-
kañców.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do Rady
Ministrów o wycofanie przedmiotowego projek-
tu z dalszych prac legislacyjnych."

Stanowisko Rady Miasta Helu zosta³o prze-
kazane Prezydentowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Marsza³kom Sejmu i Senatu, Prezesowi
Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodo-
wej, Przewodnicz¹cym Sejmowych Komisji:
Obrony Narodowej oraz Samorz¹du Terytorial-
nemu i Polityki Regionalnej, Prezesom Zwi¹zku
Miast Polskich oraz Zwi¹zku Miast i Gmin
Morskich, Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu
Puckiego. Nasze stanowisko zosta³o przyjête
ze zrozumieniem i spotka³o siê z poparciem
jedynie dwóch ostatnich instytucji.

W Sejmie projekt ustawy zosta³ przekazany
do pierwszego czytania do komisji sejmowych.
Na pierwszym posiedzeniu Sejmowych Komi-
sji: Obrony Narodowej oraz Samorz¹du Teryto-
rialnemu i Polityki Regionalnej w dniu 21 maja
2002 r. obecna by³a delegacja Helu. Cz³onkowie
komisji wys³uchali argumentów za odrzuceniem
projektu w pierwszym czytaniu, przedstawio-
nych przez Przewodnicz¹cego Rady Miasta
i burmistrza, ale ich nie podzielili. W celu dal-
szych prac nad projektem ustawy zosta³a po-
wo³ana podkomisja nadzwyczajna w sk³adzie
6 pos³ów, która zosta³a zaproszona do z³o¿enia
wizyty w naszym mieœcie. Do spotkania w Helu
jednak nie dosz³o. Delegacja w³adz miejskich zo-
sta³a zaproszona na posiedzenia podkomisji do
gmachu Sejmu w Warszawie w dniu 28 maja ubie-
g³ego roku. Argumenty przedstawione przez
radnych i burmistrza przeciw uchwaleniu tych

restrykcyjnych przepisów nie znalaz³y zro-
zumienia cz³onków podkomisji. Na wniosek
jednego z pos³ów, po powrocie do Helu, wy-
pracowano kolejne stanowisko Rady Miasta
i Zarz¹du Miasta, które przes³ano przewodni-
cz¹cemu podkomisji nadzwyczajnej. W stano-
wisku tym zawarto oœwiadczenie, ¿e zamia-
rem Gminy Hel nie jest jakakolwiek próba ko-
munalizacji terenów wykorzystywanych dla
celów zwi¹zanych z obronnoœci¹. Zapropo-
nowano tak¿e wy³¹czenie spod obowi¹zywa-
nia przepisów tej ustawy nieruchomoœci po³o-
¿onych w naszym mieœcie, stanowi¹cych w³a-
snoœæ Gminy Hel, osób fizycznych i osób
prawnych. Na kolejnym posiedzeniu po³¹czo-
nych komisji sejmowych w dniu 4 czerwca
2002 r., proponowany wniosek o zmianê prze-
pisów nie zosta³ przyjêty. Sejm na posiedze-
niu plenarnym w dniu 20 czerwca ubieg³ego
roku ustawê przyj¹³, dokonuj¹c w niej niewiel-
kich zmian kosmetycznych, m. in. zamiast
pojêcia "rejon umocniony" przyjêto nazwê
"obszar szczególnie wa¿ny dla obrony kraju".
Ustawa zosta³a przyjêta przede wszystkim

g³osami pos³ów rz¹dz¹cej koalicji: SLD, UP, PSL.
Przeciw jej przyjêciu g³osowali m. in. pos³owie
nale¿¹cy do Platformy Obywatelskiej i SKL.
Wielkim zaanga¿owaniem przeciw uchwaleniu
przez Sejm  tych niekorzystnych dla Helu prze-
pisów, a tak¿e pomoc¹ i opiek¹ nad cz³onkami
delegacji naszego miasta podczas pobytu
w Warszawie, wykaza³ siê Pose³ Ziemi Puckiej,
Pan dr Kazimierz Plocke. Ustawa zosta³a skie-
rowana do dalszych prac w Senacie RP. W po-
siedzeniu komisji senackiej w dniu 25 czerwca
2002 r. uczestniczy³ burmistrz. Po zg³oszeniu
i przyjêciu kilkunastu poprawek Senat odes³a³
ustawê do Sejmu. Po rozpatrzeniu poprawek
Senatu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwa-
li³ ostatecznie w dniu 24 lipca ubieg³ego roku
ustawê o uznaniu czêœci Pó³wyspu Helskiego

za obszar szczególnie wa¿ny dla obrony kraju.

Pierwszy  rok  wolnoœci

HISTORIA  JU¯  OS¥DZI£A,
PRAWO  JESZCZE  NIE

cd. na str. 13
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L ato w Stacji Morskiej UG to czas kursów i zajêæ praktycz-
nych dla studentów, kierunków g³ównie przyrodniczych, choæ
nie tylko. Najczêœciej helska placówka goœci studentów kierunku

oceanografii Uniwersytetu Gdañskiego. Dominuj¹ wœród nich biolodzy
morza, ale s¹ i ci, którzy bêd¹ w przysz³oœci morskimi chemikami, fizykami
i geologami. S¹ i studenci z innych uczelni, w tym z zagranicy, nie tylko
przyrodnicy. Bywaj¹ te¿ przyszli  ekonomiœci, prawnicy i in¿ynierowie.

Ucz¹c siê, wykonuj¹ w Helu pod okiem wyk³adowców swoje pierwsze
badania. Czyni¹ obserwacje i zbieraj¹ dane o œrodowisku naturalnym rejo-
nu Pó³wyspu Helskiego, negatywnych skutkach oddzia³ywania agresyw-
nej turystyki na lokaln¹ przyrodê, opisuj¹ relacje pomiêdzy walorami
przyrodniczymi a gospodarcz¹ dzia³alnoœci¹ mieszkañców miasta. Wie-
dzê, jak¹ tu nabywaj¹, spo¿ytkuj¹ tam gdzie bêd¹ pracowaæ i mieszkaæ.

Tradycyjnie pierwsi pojawili siê studenci kierunku geografii ekonomicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania. Na praktyce w Stacji
Morskiej sprawdzali natê¿enie ruchu samochodowego w Helu, oznaczyli
godziny szczytu ruchu na helskiej drodze, rozk³ad parkingów oraz
intensywnoœæ ich wykorzystywania. W tym kontekœcie analizowali te¿
przestrzenny i komunikacyjny uk³ad  urbanistyczny miasta, tendencje
architektoniczne oraz ofertê dla turystów.

Po raz pierwszy  w Helu zajêcia mieli stypendyœci Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku.
Ich kurs pod nazw¹ "B³êkitne Lato" w ramach trzyletniego projektu
edukacyjnego "B³êkitnej Szko³y" odbywa³ siê w dwóch miejscach;
tu, w Stacji Morskiej oraz w siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazo-
wego we W³adys³awowie. Prócz wyk³adów, wycieczek i spotkañ robo-
czych, m.in. z w³adzami miasta, uczestnicy kursu mieli do wykonania
kilka badawczych æwiczeñ, których wyniki mia³y stanowiæ wiedzê
pomocn¹ w zarz¹dzaniu modelowym miasteczkiem, dyskontuj¹cym
geograficzne po³o¿enie, bogactwo lokalnej przyrody oraz takie oryginalne
atuty jak np. istnienie silnych atrakcji turystycznych. Zbierali zatem
informacje o sk³adzie ryb wystêpuj¹cych w strefie helskiej pla¿y,
¿erowaniu i iloœci stad kormoranów, zachowaniach fok w warunkach
niewoli, oddzia³ywaniu fokarium na rynek pami¹tkarski. Wyniki tych
badañ zosta³y przedstawione na koñcowym seminarium z udzia³em
burmistrza Helu,  dyrektora Nadmorskiego Parku Krajobrazowego,
przedstawicieli sponsora kursu i prasy.

NAUKOWE WAKACJE

Uzyskano wiele ciekawych obserwacji. Wiadomo m.in., ile kormora-
nów nocuje w Helu, jak d³ugo œpi¹, nurkuj¹ i co ³owi¹, jak szybko p³ywaj¹
i jak d³ugo nurkuj¹ helskie foki, ilu ludzi spaceruj¹cych bulwarem wchodzi
do fokarium, ilu z nich kupuje pluszowe maskotki, ile jest stoisk sprzeda-
j¹cych focze pami¹tki, ile rodzajów pocztówek ma ich wizerunek. Wiado-
mo te¿, jakie ryby p³ywaj¹ miêdzy nogami k¹pi¹cych siê, a jakie na pla¿y

przebywaj¹ noc¹. Zebrano te¿ opinie przybrze¿nych rybaków
i wêdkarzy o stanie rybnych zasobów. Studenci, bêd¹c mieszkañcami
innych miejscowoœci naszego województwa, ocenili m.in. pod tym
k¹tem atrakcyjnoœæ Helu dla turystyki oraz niebezpieczeñstwa, jakie
ona niesie dla walorów przyrodniczych tego miejsca.

Te empiryczne obserwacje, z pozoru tylko fragmentaryczne i oderwane
od siebie, ale po³¹czone treœci¹ merytorycznych wyk³adów i panelowych
dyskusji, sta³y siê edukacyjnym efektem kursu. Czêœæ z uczestników
to zapewne przyszli decydenci urzêdów gminnych, powiatowych oraz
innych specjalistycznych instytucji. Pozyskane w Helu informacje o pro-
blemach ³¹czenia ¿ycia spo³ecznego z walorami i potrzebami przyrody
stanowi¹ dla nich kapita³ wiedzy praktycznej.

 Na wyk³ad do B³êkitnej Szko³y wpadli te¿ uczestnicy "Rejsu do Euro-
py". Przybyli do Helu na pok³adzie ¿aglowca "Fryderyk Chopin", gdzie
spotkali siê z patronk¹ imprezy, Pani¹ Jolant¹ Kwaœniewsk¹. Odwiedzi-
ny fokarium i wyk³ad o ba³tyckich ssakach otworzy³ im oczy na fakty,
których mimo przebywania od paru tygodni na morzu nie poznali.

 Pluszowe obiekty badañ studentów

Kursanci zwiedzaj¹ zabytki militarne Helu

Koñcowe seminarium

Tak¿e w tym roku, a dzieje siê to ju¿ od piêciu lat, do Helu przyjechali
studenci miêdzynarodowego Uniwersytetu Ba³tyckiego. W ci¹gu dwóch
tygodni poznawali w Helu sposoby odtwarzania gin¹cych gatunków mor-
skich oraz restauracji zdegradowanych siedlisk. Odbyli szereg wycieczek,
zapoznaj¹c siê z najwa¿niejszymi elementami naturalnego œrodowiska
naszego regionu. Wys³uchali te¿ kilku wyk³adów. Zdobyt¹ w Helu wiedzê
przenios¹ i spo¿ytkuj¹ w swoich krajach - Bia³orusi, Estonii, Litwie,
£otwie, Rosji i Szwecji.
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P rzez trzy sierpniowe tygodnie goœci³a w Stacji Morskiej
UG miêdzynarodowa grupa naukowców spod znaku COSA -
programu badañ roli piaszczystego wybrze¿a w samooczysz-

czaniu œrodowiska morskiego. W projekcie zaplanowano pomiary terenowe
i eksperymenty na dwóch poligonach badawczych. Jednym z nich
jest w³aœnie miejsce po³o¿one w pobli¿u helskiej pla¿y. Drugi poligon,
po³o¿ony przy brzegu niemieckiej wyspy Sylt nad Morzem Pó³nocnym,
by³ miejscem intensywnych badañ w maju tego roku.

Nasze laboratoria zape³ni³y siê sprzêtem badawczym - pocz¹wszy
od najprostszych, takich jak plastikowe wiadra niezbêdne do transportu
wiêkszych prób osadów dennych, poprzez standardowe urz¹dzenia
od lat wykorzystywane w badaniach oceanograficznych, po najnowsze
- zas³uguj¹ce na miano technologii "ery kosmicznej". Wszystko to w po³¹-
czeniu z solidn¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem naszych goœci s³u¿y rozpozna-
niu stanu badanego œrodowiska oraz jego odpornoœci na niekorzystne
zmiany, powodowane g³ównie przez dzia³alnoœæ cz³owieka. Musimy
wiedzieæ, na ile mo¿emy sobie pozwoliæ w korzystaniu z dóbr przyrody,
aby nie przekraczaæ granicy nieodwracalnego zniszczenia. Dlatego na-
ukowcy d¹¿¹ do stworzenia modelu funkcjonowania ekosystemu czyli
formu³y, która pozwoli odpowiadaæ na takie pytania jak: Co siê stanie,
jeœli do zatoki dostanie siê 1000 m3 nieoczyszczonych  œcieków?
Jak na czystoœæ wody wp³ynie dwudniowy sztorm? itp. Do stworzenia
takich mo¿liwoœci prognozowania potrzebujemy du¿ej iloœci danych, zbie-
ranych z du¿¹ czêstotliwoœci¹ w krótkim okresie, tak jak w ci¹gu trzech
sierpniowych tygodni w Helu, ale równie¿ d³ugookresowych, regularnych
pomiarów, które prowadzone s¹ u nas w dziesiêciodniowych odstêpach
i bêd¹ kontynuowane przez najbli¿sze dwa lata. W sierpniu mogli
Pañstwo czêsto obserwowaæ oceanografów, zbieraj¹cych przy helskiej
pla¿y próby osadów i wody. Mo¿na by³o równie¿ zobaczyæ dziwnie
wygl¹daj¹ce metalowe konstrukcje, wnoszone do wody i pozostawiane
tam na wiele godzin. By³y naprawdê ciê¿kie, poniewa¿ zawieszano na
nich urz¹dzenia pomiarowe z bardzo grubymi, metalowymi obudowami,
przystosowanymi do badañ dna oceanów, gdzie panuj¹ bardzo wysokie
ciœnienia. Wszystkie te bardziej lub mniej skomplikowane metody mia-
³y dostarczyæ informacji o iloœciach ró¿nych substancji znajduj¹cych siê
w wodzie i le¿¹cym na dnie piasku; iloœci, zró¿nicowaniu i aktywnoœci
organizmów tam ¿yj¹cych oraz o parametrach fizycznych, takich jak
temperatura, zasolenie czy zmiany ciœnienia spowodowane falowaniem.

WARTOŒÆ PLA¯OWEGO PIASKU
Okreœlenie zmian badanych wielkoœci w czasie ma pozwoliæ na znalezie-
nie wzajemnych zale¿noœci pomiêdzy nimi, co jest niezbêdne do stworze-
nia wspomnianego wczeœniej modelu. Intensywne badania terenowe ju¿
za nami - nastêpna taka kampania odbêdzie siê w przysz³ym roku - a teraz
czas na opracowanie danych. Naukowców czeka ¿mudna praca w labora-
toriach i przy komputerach. Obiecuj¹, ¿e wkrótce gotowe bêd¹ pierwsze
wnioski. Bêdziemy Pañstwa o nich informowaæ.

Wiemy, ¿e przybrze¿ne piaski mog¹ byæ wielkim filtrem dla wody
morskiej. Mog¹ byæ przy zachowaniu podstawowego warunku - mo¿li-
woœci prze¿ycia w nich organizmów, które odgrywaj¹ jedn¹ z g³ównych
ról w przetwarzaniu docieraj¹cej tam materii organicznej. Filtr w pralce
czy innym urz¹dzeniu mo¿na wymieniæ - pla¿ nie zast¹pimy nowymi,
a ich regeneracja mo¿e trwaæ bardzo d³ugo.

Radomi³ Koza

W dniu 29 sierpnia 2003 r., na g³êbokoœci 30 metrów, na odmorskim
sk³onie Pó³wyspu Helskiego kuter z³owi³ we w³ok okaza³ego miêtusa.
Ryba mia³a 70 cm d³ugoœci i 1,9 kg masy. To rzadki przypadek, aby ta
s³odkowodna ryba zawêdrowa³a tak daleko od ujœcia Wis³y i przebywa³a
na g³êbokoœci, która ze wzglêdu na zasolenie jest ju¿ siedliskiem ryb typo-
wo morskich. Okaz wzbogaci³ kolekcjê dydaktyczn¹ Stacji Morskiej UG,
za co serdecznie dziêkujemy rybakom z kutra Hel 112 i Panu Tadeuszowi
Mu¿y, który okaz nam dostarczy³.

Krzysztof E. Skóra

MIÊTUS POD  HELEM

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).

Analizowane s¹ kolejne centymetry osadu

Przygotowanie do ustawienia tzw. „landerów”

foto: R. Koza

foto: KES

Z³owiony w pobli¿u Helu miêtus
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W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Rafa³ Szczykutowicz - przewodnicz¹cy Komisji Spo³ecznej
2. Irena Sojecka - z-ca dyrektora ZSO w Helu
3. Maria Klajnert - Sekretarz Miasta
4. Gra¿yna Mu¿a - przedstawiciel Rady Rodziców ZSO w Helu

Komisja stwierdzi³a, ¿e wp³ynê³y 23 wnioski o przyznanie sty-
pendium, z czego 21 za wyniki w nauce, 1 za osi¹gniêcia naukowe,
1 za osi¹gniêcia artystyczne.

Po dok³adnym przeanalizowaniu wniosków, stypendia za wyniki
w nauce przyznano na podstawie œredniej ocen z przedmiotów znajduj¹-
cych siê w ramowym planie nauczania szko³y danego typu.

Stypendia za wyniki w nauce otrzymali:
Gimnazjum - wymagana œrednia: co najmniej 5,20
wysokoœæ stypendium 60,00 z³ miesiêcznie
1. Judyta Szulc -  uzyskana œrednia 5,28
2. Agnieszka Skupieñ -  uzyskana œrednia 5,28
3. Natalia Panek -  uzyskana œrednia 5,21
4. Arleta Karczewska -  uzyskana œrednia 5,26
5. Anna Chmielewska -  uzyskana œrednia 5,33
6. Ewelina Arendarczyk -  uzyskana œrednia 5,21
7. Edyta Dempc -  uzyskana œrednia 5,20
8. Marta Orszewska              -  uzyskana œrednia 5,21
9. Alicja Baranowska -  uzyskana œrednia 5,38

Szko³y œrednie - wymagana œrednia: co najmniej 4,90
wysokoœæ stypendium 110,00 z³ miesiêcznie
1. Marta Szpyt -  uzyskana œrednia 5,00
2. El¿bieta Radziszewska              -  uzyskana œrednia 5,00
3. Ksenia Loose -  uzyskana œrednia 5,07
4. Adriana Œwitakowska -  uzyskana œrednia 5,07
5. Natalia Ignasiak -  uzyskana œrednia 4,92
6. ¯aneta Gaszewska -  uzyskana œrednia 5,10

Protoko³ Nr 1
z posiedzenia

Komisji Stypendialnej
w dniu 21 sierpnia 2003 r.

Stypendyœci w sali posiedzeñ Rady Miasta

7. Karolina Ziêtara -  uzyskana œrednia 5,23
8. Joanna Skupieñ -  uzyskana œrednia 4,91
9.  Grzegorz Budzisz -  uzyskana œrednia 5,10
10. Karolina Maj -  uzyskana œrednia 5,10

Szko³y wy¿sze - wymagana œrednia: co najmniej 4,60
wysokoœæ stypendium 200,00 z³ miesiêcznie
1.  Izabela Anna Wasilewska - uzyskana œrednia 4,71
2. Iwona Kie³czewska - uzyskana œrednia 4,92

Komisja Stypendialna, zgodnie z uchwa³¹ Nr VI/41/2003 Rady Miasta
Helu z dnia 26 marca 2003 roku, przyzna³a stypendium za osi¹gniêcia
naukowe Marcinowi Ziêtara na okres jednego semestru w wys. 200,00 z³
miesiêcznie.

Natomiast rozpatrzy³a negatywnie wniosek Karoliny Ziêtara o przy-
znanie stypendium za osi¹gniêcia artystyczne, gdy¿ nie spe³nia warun-
ków zawartych w  §3. pkt 1. ppkt 1)  uchwa³y Nr VI/41/2003 Rady
Miasta Helu z dnia 26 marca 2003 r w sprawie "Regulaminu przyznawa-
nia stypendium za wyniki w nauce oraz za osi¹gniêcia naukowe, sportowe
i artystyczne".

Protoko³owa³a: Katarzyna Pietkiewicz

27 sierpnia, na ostatniej sesji Rady Miasta, wrêczono medale wydane z okazji 40-lecia przywrócenia praw miejskich Helu, osobom,
które z róznych przyczyn nie mog³y odebraæ ich na uroczystej sesji w czerwcu br.

Medale i pami¹tkowe dyplomy wrêczali przewodnicz¹cy RM Tadeusz Klajnert oraz burmistrz Miros³aw W¹do³owski.
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Burmistrz Helu og³asza drugi nieograniczony  przetarg ustny na sprze-
da¿ nieruchomoœci gruntowych niezabudowanych, po³o¿onych w Helu
przy ulicy Wiejskiej, dla których S¹d Rejonowy  w Wejherowie Zamiej-
scowy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w Pucku, prowadzi Ksiêgê Wieczy-
st¹  Nr 16673, gdzie wpisanym w³aœcicielem jest Gmina Hel

-dz. ozn. geod. nr 616  o pow. 626 m2

-dz. ozn. geod. nr 618  o pow. 794 m2

Przeznaczone do sprzeda¿y nieruchomoœci s¹  wolne od wszelkich ob-
ci¹¿eñ, ciê¿arów i ograniczeñ na rzecz osób trzecich.

Zlokalizowane s¹ w strefie œródmiejskiej na zapleczu ulicy Wiejskiej.
Le¿¹ w okolicy terenu wyposa¿onego w magistralne sieci: elektroenerge-
tyczn¹, wodoci¹gow¹, kanalizacyjn¹, telekomunikacyjn¹. W bezpoœred-
nim ich s¹siedztwie po³o¿one s¹ tereny budownictwa mieszkaniowego
jedno i wielorodzinnego.

Cena wywo³awcza nieruchomoœci:
-dz.ozn. geod. nr 616- 80.000,00 z³ (osiemdziesi¹t tysiêcy z³otych)
- dz. ozn. geod. nr 618 - 98.000,00 z³ (dziewiêædziesi¹t osiem tysiêcy z³otych)

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wyso-
koœci 5.000,00 z³ (s³ownie:  piêæ tysiêcy  z³otych). W przypadku zamiaru
przyst¹pienia  do przetargu na wiêcej ni¿ jedn¹ nieruchomoœæ, wadium
nale¿y wnieœæ  dla ka¿dej z nich.

Wadium nale¿y wp³aciæ najpóŸniej do dnia 13 wrzeœnia 2003 r. na rachu-
nek Urzêdu Miasta w Banku Przemys³owo-Handlowym  PBK S.A. na
konto 10601754-330000087294, a potwierdzon¹ kopiê polecenia przele-
wu nale¿y dostarczyæ do pokoju nr 25 Urzêdu Miasta, najpóŸniej w dniu
przetargu do godz. 1200.

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

Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 wrzeœnia 2003 r. o godz. 1300 w siedzi-
bie Urzêdu Miasta w Helu ul. Wiejska 50 (pokój nr 27).

Dodatkowe informacje na temat przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Miasta w Helu pokój nr 25,  tel. 6750-545.

Burmistrz Helu
mgr Miros³aw W¹do³owski

Burmistrz   Helu og³asza  nieograniczony  przetarg ustny na sprzeda¿
nieruchomoœci gruntowych niezabudowanych, po³o¿onych w Helu przy
ulicy Dworcowej, dla których S¹d Rejonowy  w Wejherowie Zamiejsco-
wy Wydzia³ Ksi¹g Wieczystych w Pucku, prowadzi Ksiêgê Wieczyst¹
Nr 27402, gdzie wpisanym w³aœcicielem jest Gmina Hel

-dz. ozn. geod. nr 37/36 o pow. 609 m2

-dz. ozn. geod. nr 37/37 o  pow. 735 m2

-dz. ozn. geod. nr 37/38 o  pow. 830 m2

Sprzedawane nieruchomoœci s¹ wolne od wszelkich obci¹¿eñ, ciê¿arów
i ograniczeñ na rzecz osób trzecich. Po³o¿one s¹ Helu przy ulicy Dworco-
wej. Znajduj¹ siê na obszarze przeznaczonym  w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta pod zabudowê mieszkaniow¹, mieszkaniowo-
pensjonatow¹  z us³ugami towarzysz¹cymi. S¹ to nieruchomoœci niezabu-
dowane, czêœciowo poroœniête drzewostanem sosnowym. Brak uzbroje-
nia terenu.

Cena wywo³awcza nieruchomoœci:
-dz. ozn. geod. nr 37/36 - 55.000, 00 z³ (piêædziesi¹t piêæ tysiêcy  z³otych)
-dz. ozn. geod. nr 37/37 - 67.000,00 z³ (szeœædziesi¹t siedem tysiêcy  z³otych)
-dz. ozn. geod. nr 37/38 - 76.000,00 z³ (siedemdziesi¹t szeœæ tysiêcy z³otych)
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wniesienie wadium w wy-

sokoœci 5000,00 z³ (s³ownie: piêæ tysiêcy z³otych), które  nale¿y wp³aciæ
najpóŸniej do dnia 13 wrzeœnia 2003 r. na rachunek Urzêdu Miasta w Helu
w BPH PBK S.A. na konto 10601754-330000087294,  a potwierdzon¹
kopiê polecenia przelewu nale¿y dostarczyæ do pokoju nr 25 Urzêdu
Miasta, najpóŸniej w dniu przetargu do godz. 1000.  W przypadku zamiaru
przyst¹pienia do przetargu na wiêcej ni¿ jedn¹ nieruchomoœæ, wadium
nale¿y wnieœæ dla ka¿dej z nich.

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

Przetarg odbêdzie siê w dniu 17 wrzeœnia 2003 r. o godz. 1100 w siedzi-
bie Urzêdu Miasta w Helu, ul. Wiejska 50 ( pokój nr 27 ).

Dodatkowe informacje na temat przetargu mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Miasta w Helu, pokój  nr 25, tel. 6750-545.

Burmistrz HELU
 mgr Miros³aw W¹do³owski

o przyst¹pieniu do sporz¹dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

I
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) zawiada-
miam o podjêciu Przez Radê Miasta Helu uchwa³y nr IV/27/2003 z dnia
22 stycznia 2003 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cego obszar sk³adaj¹cy siê
z dzia³ki oznaczonej numerem 150, o powierzchni ³¹cznej 15.900 m2,
po³o¿onej w Helu przy ul. Leœnej (obrêb Hel, karta mapy 4) w zwi¹zku
z zamiarem przeznaczenia w/w obszaru pod zabudowê mieszkaniow¹
i hotelowo - pensjonatow¹ wraz z us³ugami towarzysz¹cymi.

Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w sekretariacie Urzêdu Miasta w Helu,
przy ul. Wiejskiej 50, w terminie do dnia 10 paŸdziernika 2003 r.

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodaw-
cy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

II
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) zawiada-
miam o podjêciu przez Radê Miasta Helu uchwa³y nr XLIV/321/2002 z dnia
29 sierpnia 2002 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cego obszar sk³adaj¹cy siê
z dzia³ki oznaczonej nr 138/10, o powierzchni ³¹cznej 7.314 m2, po³o¿onej
w Helu przy ul. Adm. Steyera (obrêb Hel, karta mapy 4) w zwi¹zku
z zamiarem przeznaczenia w/w obszaru pod zabudowê mieszkaniow¹
i wielorodzinn¹ z elementami infrastruktury technicznej do obs³ugi zasobu
mieszkaniowego (zamiast dotychczasowego przeznaczenia na teren zieleni
publicznej i istniej¹cy obiekt hotelu robotniczego - PP "Hydrobudowa").

Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w sekretariacie Urzêdu Miasta
w Helu, przy ul. Wiejskiej 50, w terminie do 13 paŸdziernika 2003 r.

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

O G £ O S Z E N I A

III
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717) zawiada-
miam o podjêciu przez Radê Miasta Helu uchwa³y nr XLIV/317/2002
z dnia 28 sierpnia 2002 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, obejmuj¹cego obszar sk³adaj¹cy
siê z dzia³ek oznaczonych numerami 111/2, 111/3, 111/5, 110/1 i 110/2,
o powierzchni ³¹cznej 24.775 m2, po³o¿onych w Helu przy ul. Portowej
(obrêb Hel, karta mapy 4), w zwi¹zku z zamiarem przeznaczenia w/w
terenu pod kompleks rekreacyjno- sportowy, w tym ma³¹ pla¿ê i zaplecze
dla rybo³ówstwa ³odziowego (zamiast dotychczasowego przeznaczenia
na tymczasow¹ bazê PP "Hydrobudowa").

Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w sekretariacie Urzêdu Miasta
w Helu, przy ul. Wiejskiej 50, w terminie do dnia 13 paŸdziernika 2003 r.

Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.

Og³oszenia

Hel, dnia 28.08.2003 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Dzia³aj¹c  na  podstawie  art. 53 ust 1   ustawy   z  m dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717)

B U R M I S T R Z    H E L U
podaje do publicznej wiadomoœci

¿e na wniosek Biura Projektów Budownictwa Komunalnego Spó³ka
z o.o. z siedzib¹ 85-065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15,  dzia³aj¹cego
z upowa¿nienia Burmistrza Helu,  który wp³yn¹³ do Urzêdu Miasta
w Helu w dniu 25.08.2003 r.  (numer kancelaryjny 381) zosta³o wszczête
postêpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ustalaj¹cej
lokalizacjê inwestycji  celu publicznego, w zakresie przebudowy i  rozbu-
dowy  sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w mieœcie Helu.

W zwi¹zku z powy¿szym ka¿dy ma prawo do sk³adania uwag i wnio-
sków w przedmiotowej sprawie do sekretariatu Urzêdu Miasta w Helu
z siedzib¹  przy ul.  Wiejskiej 50, w terminie  14 dni od daty podania
do publicznej wiadomoœci niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie
sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materia³y.
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15 sierpnia - w rocznicê Bitwy Warszawskiej
- kadra i marynarze helskiego Garnizonu uro-
czyœcie obchodzili œwiêto Wojska Polskiego.
W tym dniu na wszystkich okrêtach  9 Flotylli
Obrony Wybrze¿a podniesiono Wielk¹ Galê
Banderow¹ oraz przeprowadzono uroczyste
zbiórki stanów osobowych, podczas których
odczytano okolicznoœciowe rozkazy. Pod po-
mnikiem Obroñców Helu liczne delegacje, w asy-
œcie pocztu sztandarowego i kompanii honoro-
wej, z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów. W imieniu
marynarzy kwiaty z³o¿yli: szef sztabu kmdr
Henryk PIOTROWSKI, szef logistyki kmdr
Andrzej MARYNOWSKI oraz komendant
Garnizonu kpt. mar. Marek MIELNIK.

ŒWIÊTO WOJSKA POLSKIEGO W 9 FOW

 Nominacjê na stopieñ chor¹¿ego marynarki
z r¹k kmdr H. Piotrowskiego odbiera Pani
m³. chor. mar. Anna SZULC

Prezes ko³a ZB¯Z R. Malinowski wrêcza
kmdr A. Marynowskiemu Medal Pami¹tkowy

Kwiaty pod pomnikiem Obroñców Helu sk³a-
daj¹: kmdr H. Piotrowski, kpt. mar. M. Mielnik
oraz kmdr A. Marynowski

oraz Salê Tradycji Garnizonu Hel i okoliczno-
œciow¹ wystawê marynistyczn¹ znajduj¹c¹ siê
w Klubie Garnizonowym. Pomimo niesprzyja-
j¹cej aury (silny wiatr i opady deszczu) okrêt
zwiedzi³o ponad 1600 osób, natomiast wysta-
wê i eksponaty znajduj¹ce siê w Sali Tradycji
podziwia³o w tym dniu prawie 900 osób.

Mieszkañcom i turystom przebywaj¹cym
w tym dniu w Helu udostêpniono do zwiedza-
nia w porcie rybackim tra³owiec ORP "GOP£O"

Salê Tradycji Garnizonu Hel zwiedzaj¹
turyœci z Pi³y

Tra³owiec ORP "GOP£O" w porcie rybackim

G³ówne uroczystoœci poprzedzi³o wrêcze-
nie (14 sierpnia) w Sali Tradycji odznaczeñ
i aktów mianowañ na kolejne stopnie wojskowe
wyró¿nionym ¿o³nierzom i pracownikom woj-
ska. Awanse na kolejne stopnie odebra³o 14 ¿o³-
nierzy zawodowych (1 na stopieñ komandora
porucznika, 8 na stopieñ komandora podpo-
rucznika, 1 na stopieñ kapitana oraz  2 chor¹-
¿ych i 2 podoficerów). Wrêczono 3 z³ote, 6 srebr-
nych oraz 3 br¹zowe medale "Za Zas³ugi dla
Obronnoœci Kraju", a tak¿e 2 srebrne i 2 br¹zo-
we medale "Si³y Zbrojne w S³u¿bie Ojczyzny".

Szef Logistyki 9 FOW kmdr Andrzej
MARYNOWSKI - w uznaniu zas³ug dla Zwi¹z-
ku By³ych ¯o³nierzy Zawodowych i Oficerów
Rezerwy, otrzyma³ z r¹k Prezesa helskiego Ko³a
ZB¯Z i OR Pana mjr w st. spocz. Romana
MALINOWSKIEGO Medal Pami¹tkowy

20- lecia Ko³a.

O ¿yczeniach i kwiatach dla marynarzy- jak
zawsze- pamiêtali harcerze helskiego Hufca ZHP
z jego Komendantk¹, Gra¿yn¹ Borkowsk¹
-Michniewicz.

Na zakoñczenie œwi¹tecznego dnia na wszyst-
kich okrêtach stoj¹cych w porcie wojennym roz-
b³ys³a Gala Œwietlna.

Tekst i Foto:
kmdr ppor. Stefan SZYMAÑSKI

Rzecznik Prasowy Dowódcy 9 FOW

W.W.
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W ostatnim okresie temat
"Saperzy" sta³ siê bardzo atrak-
cyjny i popularny.  Artyku³y
znalaz³y siê w "Dzienniku Ba³-
tyckim", w programie telewizyj-
nym "Panoramy Gdañskiej"
oraz w "Helskiej Blizie". Mnie

osobiœcie zrazi³ artyku³ Pani Violetty Nowak,
umieszczony w Helskiej Blizie nr 13 br.

Opublikowany artyku³ traktujê jako histo-
ryczny i wiarygodny, poniewa¿ podane s¹
w nim daty, nazwiska i nazwy jednostek woj-
skowych.

Uwa¿am, ¿e w tego typu publikacjach nie
mo¿na mijaæ siê z prawd¹, a umieszczone histo-
ryczne informacje winny pochodziæ z wiary-
godnych Ÿróde³.

Autorka pisze: "w paŸdzierniku 1946 r.
w Wejherowie utworzono 52 Morski Batalion
Saperów. Z niego wywodzi³y siê kolejne jed-
nostki saperskie, w tym stacjonuj¹cy obecnie na
Helu 43 Batalion Saperów"

A to nieprawda! - wprowadzaj¹ca czytelni-
ków w b³¹d. Uwa¿am, ¿e trzeba to wyjaœniæ.

Rozkazem organizacyjnym Naczelnego Do-
wództwa WP nr 0124/Org. z dnia 9.08.1946 r.
zosta³ utworzony 52 Ko³obrzeski Morski Bata-
lion Saperów na bazie 8 batalionu saperów (od-
znaczonego Orderem Krzy¿a Virtuti Militari

V klasy) z 1-szego Warszawskiego Pu³ku Saperów
stacjonuj¹cego w Brzegu nad Odr¹. Batalion
zosta³ wcielony do Marynarki Wojennej. Bata-
lion Saperów pod dowództwem mjr Aleksandra
Korowuszkina i szefa sztabu Stanis³awa Jotko
przyjecha³ transportem kolejowym do Wejhe-
rowa. W sierpniu 1957 r. batalion saperów prze-
niesiono do Dziwnowa, gdzie w latach 70-tych
powróci³ do pierwotnej nazwy, tj. 8 Ko³o-
brzeski Batalion Saperów Marynarki Wojennej.
W Wejherowie pozosta³a 115 Kompania Remon-
towa i 9 Sk³adnica Sprzêtu In¿ynieryjnego MW.

Natomiast historia batalionu saperów stacjo-
nuj¹cego w m. Hel-Bór jest inna.

Tym samym rozkazem, którym powo³ano
52 Ko³obrzeskie Morski Batalion Saperów z dnia
9.08.1946 r. nr 0124/org, utworzono1 Samodziel-
n¹ Kompaniê Morskich Saperów. Kompaniê
czasowo ulokowano w Wejherowie, a nastêpnie
21 listopada 1946 r. w komplecie przeniesiono
do Œwinoujœcia. Dowódc¹ zosta³ por. Edward
Stecki-Popowski, a zastêpc¹ ds. technicznych
por. Jan Gorodecer. 15.02.1955 r. rozformowa-
no Kompaniê Morskich Saperów, a na jej miej-
sce w lutym 1956 r. utworzono 115 Kompaniê
Remontow¹ z lokalizacj¹ w Wejherowie.
W styczniu 1958 r. zmieni³a siê organizacja, utwo-
rzono nowy etat i zmieniono nazwê na 115 Kom-
paniê Eksploatacyjno-Naprawcz¹ (115 KEN).

W 1969 r., na podstawie rozkazu dowódcy
Marynarki Wojennej nr 016/org z dnia
24.07.1969 r. rozformowano 115 KEN, a na
jej miejsce powo³ano 43 Kompaniê Saperów
9 FOW z miejscem postoju w m. Hel-Bór.
W sierpniu 1969 r. ca³oœæ si³ kompanii pod do-
wództwem kmdr ppor. Piotra Muchy i pomoc-
nika ds. tech. por. Edwina Jóskowiaka zosta³a
przetransportowana do m. Hel-Bór..

Nastêpnie zarz¹dzeniem szefa Sztabu General-
nego WP nr 0131/086 z 30.06.1981 r. kompaniê
przemianowano na 43 Batalion Saperów 9 FOW.

Tak wygl¹da prawda o historii powstania
43 Bat. Sap. 9 FOW. Piszê to jedynie po to, aby
w artyku³ach "HB" by³a tylko rzetelna prawda.
A ustalenie tej prawdy nie jest zbyt trudne,
wystarczy na ten temat porozmawiaæ z  ¿yj¹-
cymi i mieszkaj¹cymi w Helu panami Kazi-
mierzem Staniszem i Czes³awem Puchalskim,
którzy s³u¿yli w 115 KEN.

Ja natomiast od sierpnia 1953 r. do paŸdzierni-
ka 1968 r. bez przerwy s³u¿y³em w 8 Ko³obrze-
skim Batalionie Saperów Marynarki Wojennej.

Tadeusz Bieniek
Sk³adam serdeczne podziêkowanie p.

T. Bieñkowi za zasadn¹ uwagê i rzetelne, wia-

rygodne i kompetentne sprostowanie b³êdu.

V. Nowak

Nie  twórzmy  nowej  historii

Ostatni, d³ugi, siepniowy weekend, dla
jednych by³ okazj¹ do relaksu i wypoczynku,
dla innych - w tym dla helskich saperów - by³
okresem wytê¿onej i niebezpiecznej pracy.

14 sierpnia o godzinie 22.45 u oficera dy¿ur-
nego 43 batalionu saperów zadzwoni³ telefon.
Komisariat Policji w Gdyni- Oksywiu informo-
wa³ o znalezieniu przez mieszkañców osady
rybackiej na Oksywiu niewybuchu, znajduj¹ce-
go siê w odleg³oœci 5 metrów od brzegu i na g³ê-
bokoœci 1,2 metra. Do swojej setnej w tym roku
akcji Patrol Rozminowania pod dowództwem

PRACOWITY WEEKEND
HELSKICH SAPERÓW

chor¹¿ego Paw³a GERASZKA przyst¹pi³
w dniu 15 sierpnia o godzinie 1002. Efektem
ponad siedmiogodzinnej akcji Patrolu by³o wy-
dobycie i zabezpieczenie 73 sztuk niewybu-
chów z okresu II wojny œwiatowej (pociski 40
mm - 11 sztuk; 75 mm - 18 sztuk; 88 mm - 36
sztuk i 105 mm - 8 sztuk).

Kolejne zg³oszenie saperzy otrzymali ju¿ na-
stêpnego dnia. Niedzielna- 101 tegoroczna ak-
cja- przyczyni³a siê do wydobycia i zabezpie-
czenia 18 sztuk niewybuchów (150 mm - 1 szt.;
130 mm - 12 szt.; 105 mm - 4 szt.; ppanc.- 1 szt.).

Tym razem "zardzewia³a œmieræ" znajdowa³a
siê blisko pla¿y, w po³owie drogi z Helu do
Helu- Boru, gdzie stacjonuje batalion saperów.

kmdr ppor. Stefan SZYMAÑSKI
Rzecznik Prasowy Dowódcy 9 FOW

Ponad rok temu, w dniu 13 lipca 2002 r., Prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Helu oraz burmistrz
uczestniczyli w otwarciu obiektu rekreacyjno
- wypoczynkowego "Panorama" w Rezydencji
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Mewa"
w Helu. Na rêce Pana Aleksandra Kwaœniew-
skiego z³o¿ona zosta³a proœba o niepodpisywa-
nie uchwalonej przez Sejm RP ustawy dotycz¹-
cej tylko naszego miasta. W dniu 15 sierpnia
2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
skierowa³ wniosek do Trybuna³u Konstytucyjne-
go o zbadanie zgodnoœci przedmiotowej ustawy
z Konstytucj¹ RP.

Wed³ug s³ów Szefowej Kancelarii Prezydenta
RP, Pani Minister Jolanty Szymanek - Deresz,
by³a to bardzo trudna decyzja. Jej podjêcie zo-
sta³o poprzedzono zasiêgniêciem opinii  wielu
wybitnych prawników. Termin rozprawy przed
Trybuna³em Konstytucyjnym przewidywany
by³ za kilka miesiêcy. Sprawozdawc¹ bêdzie

Prezes Trybuna³u, Pan prof. Marek Safjan.
O powy¿szym Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Helu i burmistrz zostali poinformowani pod-
czas pobytu w Kancelarii Prezydenta RP na
zaproszenie Pani Minister.

Dzisiaj, gdy piszê ten tekst, jest ju¿ 1 wrze-
œnia 2003 r. Wed³ug informacji zawartych na
internetowej stronie Trybuna³u Konstytucyjne-
go, w planie posiedzeñ TK do 16 wrzeœnia br.
nie przewidziano terminu rozprawy w sprawie
wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
dotycz¹cego "naszej" ustawy.

W zwi¹zku z tym wskazane by³oby zadaæ
i jednoczeœnie podj¹æ próbê odpowiedzi na pyta-
nia: Czy przez ponad rok, czyli od 2 lipca
2002 r., od kiedy to w naszej gminie obowi¹zu-
j¹ takie same przepisy prawa, jak w pozosta-
³ych 2477 gminach naszego kraju, obni¿ony
zosta³ stan bezpieczeñstwa Rzeczypospolitej
Polskiej? Jaki wp³yw na obronnoœæ naszego pañ-
stwa mia³ (ma) brak tej¿e ustawy? Niezale¿nie

od odpowiedzi, myœl¹cemu racjonalnie po-
winien nasun¹æ siê taki wniosek: Najpowa¿-
niejszym sojusznikiem ka¿dego rz¹du w dzie-
dzinie bezpieczeñstwa jest w³asne spo³eczeñ-
stwo.  I ta prawda nie mo¿e nikomu i niczemu
zaszkodziæ.

Marcin Florkowski, dr psychologii, w Dzien-
niku Ba³tyckim Nr 80 z 4 kwietnia 2003 r.
tak pisze: Karol Marks, bardzo niepopularny

obecnie myœliciel, stwierdzi³ kiedyœ, ¿e "ludzie,
którzy nie znaj¹ historii, skazani s¹ na jej
powtarzanie". Wielu psychologów podpisa³oby

siê pod tym stwierdzeniem, poniewa¿ istnieje

olbrzymia liczba danych dowodz¹cych, ¿e po-

wtarzamy w ró¿nych wariantach nasze b³êdy

z przesz³oœci. Rzadko zdajemy sobie sprawê

z naszego "przymusu powtarzania". A jest to

spowodowane czêsto tym w³aœnie, ¿e nie znamy

naszej w³asnej (indywidualnej b¹dŸ zbiorowej)

historii.

Tadeusz  KLAJNERT

cd. ze str. 7
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Redakcja "Helskiej Blizy"
Chcia³bym za Pañstwa poœrednictwem przed-

stawiæ mieszkañcom naszego miasta sposób
podejmowania decyzji przez Panów Burmi-
strzów.

W zwi¹zku z moj¹ skarg¹ dotycz¹c¹ zak³óca-
nia porz¹dku publicznego w barze "Pod Strze-
ch¹" przy ul. Morskiej, Pan Burmistrz M.
W¹do³owski 20.08.2003 r. wystosowa³ pismo
do w³aœciciela baru, w którym napisa³, cyt.:
"Bior¹c pod uwagê fakt wczeœniejszych inter-
wencji i nie dostosowania siê do zaleceñ za-
stêpcy Burmistrza i Stra¿y Miejskiej, nakazujê
zaprzestania organizowania koncertów i odtwa-
rzania g³oœnej muzyki w w/w barze. Bezpoœred-
nie s¹siedztwo budynków mieszkalnych wyklu-
cza tego typu dzia³alnoœæ..."

W³aœciciel  baru "Pod Strzech¹” tego samego
dnia wystosowa³ wniosek do Burmistrza
Miasta o przed³u¿enie godzin otwarcia lokalu.

W odpowiedzi Zastêpcy Burmistrza, Pana
J. Pa³kowskiego z dnia 20.08.2003 r. czytamy,
cyt.: "W odpowiedzi na wniosek z dnia
20.08.2003 r. informujê, ¿e wyra¿am zgodê na
przed³u¿enie godzin otwarcia lokalu do godz.
2400, pod warunkiem zachowania ciszy nocnej
po godz. 2200. Organizowanie koncertów czy
granie muzyki jest mo¿liwe jedynie do godz. 2200"...

W rozmowie telefonicznej Burmistrz Pan M.
W¹do³owski stwierdzi³, ¿e zna decyzjê swojego
Zastêpcy i w pe³ni j¹ popiera.

Krzysztof Ciesielczyk

PS. Od Przewodnicz¹cego Rady Miasta
uzyska³em informacjê, ¿e sprawê tê wyjaœniaæ
bêdzie Komisja Rewizyjna RM.

Og³oszenie
Informujemy, ¿e 11 wrzeœnia o godz.

1700 w Garnizonowym Klubie Oficerskim
w Helu, odbêdzie siê zebranie cz³on-
ków ko³a ZB¯Z i OR WP.

Zarz¹d

Sprzedam:
Sprzêt do pieczenia kebaba lub gyrosa,

ro¿en dwupalnikowy,
tostownicê do podgrzewania bu³ek

prod. tureckiej (now¹).
tel. 507045976

Kupiê:
Dom lub ma³y pensjonat w Helu.

tel. 601330118

Zapraszam mieszkañców Helu, prowadz¹cych dzia³alnoœæ gastronomiczn¹, handlow¹
i us³ugow¹, na spotkanie w dniu 16 wrzeœnia 2003 r. o godz. 17:00, do sali posiedzeñ
Urzêdu Miasta w Helu. Celem spotkania bêdzie omówienie spraw zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem miasta w sezonie letnim i wypracowanie wniosków na nastêpne lata.

Burmistrz Helu
Miros³aw W¹do³owski

Ustosunkowuj¹c siê do informacji przekaza-
nej do „HB” przez p. Krzysztofa Ciesielczyka,
chcia³bym przede wszystkim wyjaœniæ, ¿e de-
cyzje dotycz¹ce kwestii zwi¹zanych z funkcjo-
nowaniem miasta w sezonie musz¹ byæ podej-
mowane szybko, czêsto dzieje siê to w tym sa-
mym dniu, w którym wp³yn¹³ wniosek. Ponad-
to, wszystkie decyzje, pomimo tego, ¿e s¹ pod-
pisywane nie przez Burmistrza, a inne osoby,
s¹ wydawane w moim imieniu i z mojego upo-
wa¿nienia. W opisanym przez p. Ciesielczyka
przypadku pierwsza decyzja podjêta zosta³a na
skutek  interwencji autora listu i dostarczona
w³aœcicielowi baru "Pod Strzech¹" przez funk-
cjonariuszy Stra¿y Miejskiej. W tym samym
dniu w³aœciciel w/w baru z³o¿y³ wniosek o wy-
ra¿enie zgody na przed³u¿enie godzin otwarcia
lokalu oraz zgodê na organizowanie koncertów
do godz. 2200. Po wys³uchaniu dodatkowych
wyjaœnieñ, zwi¹zanych m. in. z przedstawie-
niem doœæ dziwnych relacji z jednym z s¹sia-
dów, upowa¿ni³em zastêpcê do wydania nowej
decyzji, o treœci przytoczonej przez p. Ciesiel-
czyka. Przeprowadzone póŸniej kontrole reali-
zacji zaleceñ nie stwierdzi³y zak³ócania porz¹d-
ku publicznego oraz ciszy nocnej.

Burmistrz Helu
Miros³aw W¹do³owski

Zaproszenie

Burmistrza Helu
Miros³awa W¹do³owskiego

Czy  fak t  wydania  dwóch  -  na  oko
sprzecznych ze sob¹ zarzadzeñ œwiadczy
o  „ba³aganie”  w he lsk im UM?

UWAGA "OKULARNICY"
W szufladzie ka¿dego "okularnika" z czasem przybywa szkie³ z którymi nie ma co

zrobiæ. Zbêdne dla Ciebie okulary przynieœ do Szko³y Podstawowej. Zbiórkê organizuj¹
Panie J. S³upecka i K. Zaborowska w klasie nr 1.

Wszystkie dostarczone okulary, za poœrednictwem ksiê¿y misjonarzy werblistów
z Pieniê¿na zostan¹ wys³ane do Ghany. W Afryce s¹ regiony, gdzie jeden lekarz okulista
przypada na 2 mln mieszkañców. Osoby z wad¹ wzroku nie maj¹ szans na zakup okula-
rów. Te okulary, które wyœlemy z Helu, bêd¹ starannie dobierane i przekazane osobom
potrzebuj¹cym.

Termin zbierania okularów do 30 wrzeœnia 2003 r.
Za Pañstwa hojnoœæ i wyrozumia³oœæ dziêkujemy!!!

Stare wraca...

Koniec lata

Ju¿ nie ma dzikich pla¿....
Ingerencjê cz³owieka widaæ prawdzie wszê-

dzie. No i powiedzcie Pañstwo, czy ten brzeg
nie wygl¹da pieknie?

O co tu chodzi? - pytali turyœci.
Taras widokowy dla goœci kawiarni - rozu-

miem. Czego jednak nie wolno fotografowaæ bez
zgody w³aœciciela - tego ju¿ nie rozumiem...
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V. Nowak cz. III

Pierwszy batalion saperów znalaz³ siê w sk³a-
dzie Pierwszej Dywizji Piechoty im. Tadeusza
Koœciuszki, utworzonej w maju 1943 r. na tere-
nie ZSRR. W pamiêtnej bitwie pod Lenino
polscy saperzy budowali punkty obserwacyjne
i przygotowywali przeprawê przez rzekê, przy-
czyniaj¹c siê do zwyciêstwa m³odej polskiej
dywizji. W Siedlcach sformowano II Dywizjê
Piechoty, w sk³adzie której znalaz³ siê II bata-
lion saperów. Obie dywizje ³¹cz¹ siê w I Armiê
Wojska Polskiego. W Sumach powstaj¹ jednost-
ki ró¿nych rodzajów wojsk, w tym i saperów:
I Brygada Saperów, VI Batalion Pontonowo-
Mostowy, VII Zmotoryzowany Batalion Sa-
perów. Podczas obrony przyczó³ka Warecko
- Magnuszewskiego saperzy organizuj¹ prze-
prawê przez Wis³ê, buduj¹c drewniany most,
na tyle solidny, ¿e korzystano z niego jeszcze
do 1947 r.. Podczas wyzwalania Warszawy za-
daniem wojsk in¿ynieryjno - saperskich by³o
prowadzenie przepraw po lodzie, rozminowa-
nie dróg, budowa mostów na Wiœle i rozmino-
wanie miasta. Po zdobyciu stolicy, saperzy zbu-
dowali most umo¿liwiaj¹cy komunikacjê Praga-
Warszawa - Sochaczew i oczyszczali miasto
z niewypa³ów. Rozminowywali Ko³obrzeg, brali
udzia³ w walkach o prze³amanie Wa³u Pomor-
skiego, po wycofaniu siê wroga odbudowywali

Wrzesieñ to czas refleksji nad histori¹, zw³aszcza dziejami II wojny œwiatowej.
Bohaterska obrona Wybrze¿a to karty chwalebne. Warto pamiêtaæ, ¿e wœród obroñ-
ców naszej ojczyzny nie zabrak³o saperów, i oni maj¹ wk³ad w odzyskanie wolnoœci
i niepodleg³oœci przez Polskê.

SAPERSKIE ŒLADY
W HISTORII  ... II wojny œwiatowej...

mosty i usuwali miny. W czasie operacji ko³o-
brzeskiej wybudowano 7 mostów (258 km).
Wielki by³ wk³ad batalionów saperskich w zdo-
bywanie Berlina: przeprawa przez Odrê, tzw.
manewr (przenoszenie mostu z lewego skrzy-
d³a frontu na prawe, z Odry na star¹ Odrê, przej-
œcie z promów na mosty i odwrotnie), sforso-
wanie kana³u Hohenzollernów, podczas oblê¿e-
nia Berlina umacnianie zagro¿onych odcinków
i minowanie dróg i mostów na prawym skrzydle
dzia³añ armii. W Berlinie zakoñczy³ siê szlak
bojowy I Batalionu Saperów w I Armii WP.
Nie zabrak³o te¿ saperów w sk³adzie II Armii
- utworzono w niej IV Brygadê Saperów. II Ar-
mia wesz³a w sk³ad I Frontu Ukraiñskiego
i otrzyma³a zadanie sforsowania Nysy, prze³a-
mania obrony nieprzyjaciela na odcinku Ruthen-
burg - Niedrnezderf. Po przejœciu przez Nysê
i Wesserschops Szprewê wojska in¿ynieryjne
bra³y udzia³ w wyzwalaniu Czechos³owacji.
Szlak bojowy II Armii zakoñczy³ siê w Mielniku.
W uznaniu zas³ug polscy saperzy 7 razy byli
wyró¿niani przez naczelne Dowództwo Armii
Radzieckiej. Sztandary jednostek odznaczane
by³y Krzy¿ami Grunwaldu i Krzy¿ami Virtuti
Militari. W Gozdowicach nad Odr¹ Naród
Polski wzniós³ pomnik Sapera: "Chwa³a boha-
terom - saperom i pontonierom poleg³ym za
wolnoœæ ojczyzny."

UWAGA,
NIEWYBUCHY!

W helskich lasach wci¹¿ kryje siê ich wiele.
Nie pomagaj¹ apele i przestrogi, nie uczy przy-
k³ad tych, co stracili zdrowie lub ¿ycie - wci¹¿
poszukiwacze z wykrywaczami metali ryzy-
kuj¹, nazywaj¹c bezmyœln¹ brawurê odwag¹.
Jeœli maj¹ doœæ rozs¹dku, by zostawiæ w spo-
koju podejrzane znalezisko, czêsto brakuje go
ju¿, by powiadomiæ specjalistów. Wykopany
niewypa³, pozostawiony w lesie, to œmieræ
przypadkowego cz³owieka. Telefon z infor-
macj¹- to niewielka cena za ludzkie ¿ycie.
Nie b¹dŸ obojêtny, zareaguj!

NA MORZU:
gdy zauwa¿ysz plamê ropy: powiadom

natychmiast przez radio instytucje administra-
cji morskiej (Urzêdy Morskie, kapitanaty lub
bosmanaty portów). Postaraj siê przekazaæ
przez radio mo¿liwie dok³adn¹ pozycjê, okre-
œliæ rozmiar i kierunek jej przemieszczania siê,

gdy natrafisz na niebezpieczny obiekt
podczas prac podwodnych: powiadom na-
tychmiast przez radio instytucje administracji
morskiej (Urzêdy Morskie, kapitanaty lub
bosmanaty portów). Wstrzymaj prace i wy-
³¹cz urz¹dzenia mog¹ce spowodowaæ fizycz-
n¹ ingerencjê znalezionego obiektu. Pamiêtaj,
¿e mo¿e to byæ bojowy materia³ wybuchowy
lub chemiczny jeszcze z II wojny œwiatowej.
Rozwa¿ mo¿liwoœæ ewakuacji za³ogi

je¿eli podczas po³owu ryb ci¹gniesz
w sieciach nieznany przedmiot: powiadom
natychmiast przez radio instytucje administra-
cji morskiej (Urzêdy Morskie, kapitanaty lub
bosmanaty portów). Pamiêtaj, ¿e mo¿e to byæ
bojowy materia³ wybuchowy lub chemiczny
jeszcze z II wojny œwiatowej Przerwij po³ów.
Okreœl pozycjê i przeka¿ j¹ przez radio do
urzêdu morskiego. Rozwa¿ mo¿liwoœæ odciê-
cia sieci. Nie podnoœ niczego na pok³ad, ani
nie holuj do portu.

NA L¥DZIE
je¿eli natrafisz na niebezpieczny mate-

ria³ lub substancjê na pla¿y: mo¿e to byæ
np. oleista substancja, nieznany Ci przedmiot
wyrzucony przez morze albo ptactwo ubru-
dzone nieznanym Ci osadem - powiadom na-
tychmiast policjê, stra¿ po¿arn¹ albo Urz¹d
Morski czy najbli¿sz¹ placówkê ratownictwa
wodnego. Niczego nie dotykaj ! Nie pozwól,
aby osoby postronne mia³y kontakt z mate-
ria³em.

je¿eli natrafisz na nieznany przedmiot
czy substancjê w lesie lub podczas prac rol-
nych: przede wszystkim niczego nie dotykaj.
Natychmiast powiadom policjê i stra¿ po¿ar-
n¹. Ka¿dy znaleziony przez Ciebie nieznany
przedmiot mo¿e okazaæ siê niebezpieczny dla
œrodowiska i bezpoœrednio dla ludzi. Przerwij
prace na polu - takich przedmiotów mo¿e byæ
wiêcej. Teren musi zostaæ sprawdzony przez
specjalistyczne pododdzia³y saperskie oraz
w razie potrzeby tak¿e przez jednostki prze-
ciwchemiczne.

15.08.2003- Œwiêto Wojska Polskiego.
Podczas tradycyjnych obchodów œwiêta,

saperzy brali udzia³ w zwiedzaniu ORP "Mewa"
i sali tradycji 9 FOW. Zaprezentowali równie¿
sprzêt specjalistyczny in¿ynieryjno - saperski,
wyposa¿enie patrolu rozminowania i stra¿ackie
wozy bojowe. Tradycyjnie przedstawiciele
batalionu z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem
"Obroñcom Helu".

Nagrody i awanse.
Tradycyjnie podczas obchodów Œwiêta

Wojska Polskiego ¿o³nierze otrzymali awanse.
W 43 bsap awansowali: bosmat Micha³ Koz³owski
na stopieñ starszy bosmat, m³odszy chor¹¿y
Mariusz Kamiñski na stopieñ chor¹¿y.

Gratulacje!!!

WYDARZENIA  -  SIERPIEÑ 2003
"Gor¹cy" sierpieñ.
Letni miesi¹c okaza³ siê bogaty w zbiory...

niewybuchów. Patrol rozminowania 43 bsap mia³
pe³ne rêce roboty. Na terenie oœrodka "Kormo-
ran" odnaleziono i usuniêto 3 pociski oraz 25
sztuk amunicji (14.08.2003); w rejonie Gdynia
- Osada Rybacka znaleziono i usuniêto 73 poci-
ski (15.08.2003), dalsze 165 pocisków i torpedê
unieszkodliwiono we wspó³pracy z grup¹ mi-
nersko- morsk¹ MW, po przeszukaniu 300
metrów kwadratowych dna (20.08.2003)..

Na fotografiach:
niewypa³y z Osady Rybackiej
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