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BOHATEROWIE WRZEŒNIA W HELU

Syn Adm. W³odzimierza Steyera odbiera tytu³
Honorowego Obywatela Miasta Helu

W Sali Tradycji Garnizonu Hel o¿ywaj¹ wspomnienia...

Spotkanie Kombatantów z uczniami ZSO Uroczysty apel na cmentarzu przy grobie Obroñców Helu.

Z okazji obchodzonego w tym roku 40 - lecia odzyskania praw miej-
skich, a tak¿e 625 rocznicy potwierdzenia lokacji Helu, Rada Miasta przy-
zna³a honorowe obywatelstwo i jubileuszowe medale Obroñcom Pó³wy-
spu Helskiego z wrzeœnia 1939 r. Tytu³y Honorowego Obywatela Miasta
Helu otrzymali (poœmiertnie): dowódca Rejonu Umocnionego Hel, kontrad-
mira³ (podczas dzia³añ w stopniu komandora) W³odzimierz Bruno STEYER
oraz dowódca 31 baterii artylerii nadbrze¿nej im. Heliodora Laskowskiego,
komandor porucznik  (podczas wojny kapitan marynarki) Zbigniew
PRZYBYSZEWSKI. Pami¹tkowe medale przyznano 62 uczestnikom walk
w obronie Helu. Uroczystoœæ wrêczenia tytu³ów i medali przewidziana
zosta³a w dniu 2 paŸdziernika br., w dniu, w którym uczniowie Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych zaplanowali obchody Œwiêta Patrona Szko³y
Podstawowej, nosz¹cej imiê Obroñców Helu. Zaproszenia do udzia³u
w tych uroczystoœciach wystosowano do 63 uczestników wrzeœniowych
walk oraz rodziny kadm. W³odzimierza STEYERA. Otrzymano odpo-
wiedzi od 17 osób. Z adnotacj¹ "adresat nieznany" lub "adresat nie ¿yje"
wróci³o 15 listów. Pozosta³e zaproszenia (31) jak na razie nie przynios³y
¿adnych informacji - pozostaj¹ bez odpowiedzi. W uroczystoœciach
w dniu 2 paŸdziernika br. wziê³y udzia³ 22 osoby. Wœród nich by³o
7 Obroñców Helu, Panie: Helena BONIAK i Janina REKOWSKA oraz
Panowie: Karol IWAÑSKI, Czes³aw JASIOREK, Tadeusz KOSID£O,
Józef NIESYTY i Józef PRA¯MO. Niektórym z nich towarzyszyli
cz³onkowie rodzin lub opiekunowie. Nie¿yj¹cych uczestników dzia³añ wo-
jennych we wrzeœniu 1939 r. reprezentowali ich najbli¿si: kadm. W. B.
STEYERA - syn W³odzimierz Steyer wraz z córk¹ Barbar¹, W³adys³awa
ANDRZEJEWSKIEGO - córka Anna Andrzejewska - Matuszak z sio-
str¹, Józefa FABROWSKIEGO - córka Urszula Czarnecka wraz z dzieæmi,
Henryka PALETÊ - ¿ona, Zofia Paleta.

W imieniu uczestnicz¹cych w uroczystoœciach Obroñców Helu oraz
osób najbli¿szych tych, którzy odeszli na wieczn¹ wachtê, a tak¿e
w imieniu Rady Miasta Helu, sk³adam serdeczne podziêkowania za po-
moc w organizacji i przebiegu obchodów kolejnej rocznicy zakoñczenia
walk w obronie Pó³wyspu Helskiego we wrzeœniu 39 r.:

-dyrekcji, nauczycielom, maluchom z przedszkola oraz dzieciom i m³o-
dzie¿y Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych,

-ojcu Proboszczowi naszej parafii,
-dowódcy 9 Flotylli Obrony Wybrze¿a, komendantowi Portu
 Wojennego, kompanii honorowej i marynarzom helskiego garnizonu,
-prezesom i pocztom sztandarowym stowarzyszeñ i organizacji,
-orkiestrze Marynarki Wojennej,
-funkcjonariuszom Stra¿y Granicznej,
-komendzie i harcerzom Hufca ZHP,
-kierownictwu i pracownikom GKO, GKM i kasyna wojskowego,
-pracownikom Urzêdu Miasta,
-kierownictwu i pracownikom ZZOM,
-delegacjom sk³adaj¹cym kwiaty pod Pomnikiem Obroñców Helu,
-kierownikowi Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii UG,
-dyrektorowi WZW "Jantar",
-dziennikarzom "Helskiej Blizy".
Szczególne s³owa podziêkowania kierujê do Komendanta Garnizonu

Hel, Pana kapitana Marka Mielnika oraz do Pana Wojtka Waœkowskiego
ze Stowarzyszenia "Przyjaciele Helu".

Przewodnicz¹cy  Rady
Tadeusz  Klajnert
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Port rybacki w Helu, widoczny z wie¿y koœcio³a ewangelickiego.
Zdjêcie z roku 1898, pokazuje charakterystyczny, drewniany falochron oraz kutry rybackie

cumuj¹ce wewn¹trz basenu portowego.

Powstanie portu rybackiego w Helu
wyraŸnie wp³ynê³o na rozwój lokal-
nego rybo³ówstwa. Nowoczesnymi,

du¿ymi jednostkami, które znajdowa³y tu bez-
pieczny postój, mo¿na by³o prowadziæ prace
po³owowe na odleg³ych - wczeœniej nie osi¹gal-
nych - ³owiskach. Rybacy nie musieli ju¿ czekaæ
na rybê, mogli jej szukaæ w miejscu aktualnego
przebywania. Do nowej przystani zaczê³y przy-
bywaæ liczne jednostki z innych nadba³tyckich
krajów, których za³ogi stosowa³y nowoczesne,
nieznane wczeœniej w naszym rejonie techniki
po³owowe. Na szczêœcie, nasi rybacy potrafili
bardzo szybko je podpatrzyæ i przyswoiæ, dziê-
ki czemu mogli skutecznie rywalizowaæ z Duñ-
czykami, Szwedami czy Niemcami z zachod-
niego wybrze¿a Ba³tyku.
Po opisanych ju¿ wcze-
œniej dryfuj¹cych p³awni-
cach ³ososiowych oraz
tzw. mancach szproto-
wych i œledziowych, no-
woœci¹ wprowadzon¹
pod koniec XIX wieku
by³y wêdki p³ywaj¹ce
(takle) umo¿liwiaj¹ce po-
³ów ³ososia w okresie jego
¿erowania. Po raz pierw-
szy zastosowali tê tech-
nikê na wodach w pobli-
¿u Helu rybacy duñscy
podczas zimy 1893/1894.
Osi¹gnêli w ten sposób
znakomite wyniki: w tym
sezonie ka¿dy z duñskich
kutrów zarobi³ astrono-
miczn¹ wówczas sumê
3000 marek. I choæ w na-
stêpnym roku po³owy
by³y wyraŸnie gorsze, to
i tak statystyki rybackie podaj¹, np. ¿e w grud-
niu 1894 roku z³apano przy Helu t¹ metod¹
bardzo du¿o, bo 297 ³ososi o ³¹cznej wadze ok.
3500 funtów (1750 kg). Wynika z tego, ¿e by³y
to dorodne sztuki, które zazwyczaj nie chwyta³y
siê w stosowane wówczas oczka sieci p³awni-
cowych. W sezonie 1884/1895 metod¹ t¹ zaczê-
li po³awiaæ równie¿ rybacy z Helu. Do roku 1896
robili to jednak wy³¹cznie z ³ódek, których u¿y-
cie ogranicza³o siê do dobrych warunków pogo-
dowych oraz pobytu ryby w stosunkowo nie-
wielkiej odleg³oœci od brzegu. Trudno im by³o
np. wyp³ywaæ na po³ów podczas silnych mro-
zów, a haczyki ³ososiowe zastawiano wy³¹cz-
nie w okresie od listopada do lutego. Wp³ywa³o
to na znacznie gorsze, w porównaniu do obcych
jednostek, wyniki naszych rybaków. W roku
1897, po raz pierwszy helanie zaczêli po³awiaæ
taklami z kutrów, które zakupiono specjalnie
do tego celu. Sprzêt haczykowy by³ wówczas
stosunkowo drogi. Ka¿dy zestaw sk³ada³ siê
z d³ugiej, konopnej liny kotwiczonej na dnie za

pomoc¹ ciê¿kiego kamienia oraz cieñszej linki
sizalowej, usp³awnionej korkowymi p³ywakami.
Do jej koñca zamocowana by³a krótka ¿y³ka,
zakoñczona pokaŸnym haczykiem oraz metro-
wej d³ugoœci p³ywakiem drewnianym, który
w momencie z³apania ³ososia pionowa³ siê daj¹c
znaæ rybakowi, ¿e jest branie. Lina kotwiczna
utrzymywana by³a w toni przez specjalny p³y-
wak szklany. £ódka, nawet najwiêksza, mog³a
zabraæ najwy¿ej 200 takich zestawów, które
kosztowa³y w sumie oko³o 600 marek. Na kuter
mo¿na by³o ich zabraæ znacznie wiêcej - przy-
najmniej 400-500 wêdek (haczyków), kosztuj¹-
cych oko³o 1200-1500 marek. Koszt samego
kutra wynosi³ minimum 4000 marek. Pojedyn-
czy rybak rzadko, kiedy by³ w stanie sprawiæ

sobie taki sprzêt, dlatego po³awiaj¹cy jednoczyli
siê w 3-4 osobowe zespo³y. Rybaków do zaku-
pu sprzêtu haczykowego zmusza³a wówczas
równie¿ koniecznoœæ. Po³ów ³ososia za pomoc¹
p³awnic dryfuj¹cych, w ostatnich latach XIX
wieku dawa³ s³abe wyniki. Rybacy rezygnowali
z tej metody i, aby sp³aciæ zaci¹gniête kredyty,
musieli przestawiæ siê na haczyki. W listo-
padzie 1898 roku z portu w Helu wyp³ynê³o
na po³owy taklowe 25 kutrów ³ososiowych:
15 z Zachodniego Pomorza, 7 z Helu i 3 z rejonu
Zalewu Wiœlanego. Wyniki ich po³owów by³y
zró¿nicowane (zale¿a³y od jakoœci zastosowa-
nego sprzêtu oraz przynêty), ale zadowalaj¹ce.
Zapewne dlatego, w sezonie zimowym roku
1899/1900, przyby³o do Helu na po³owy ha-
czykowe ³ososia ju¿ 27 obcych kutrów. Jedno-
stek helskich by³o nadal 7. Z jednego po³owu
kutry przywozi³y wówczas przeciêtnie od 15
do maksymalnie 100 sztuk ³ososia. Czêsto
o wyniku po³owu decydowa³y foki, które nie-
jednokrotnie pozostawia³y na haczykach g³owy

ryb. Foki na nieszczêœcie rybaków gustowa³y
zazwyczaj w dorodnych okazach. Od listopada
1900 do marca 1901 ³owi³o wêdkami przy Helu
20 obcych i 6 kutrów helskich, a osi¹ga³y one
przeciêtnie na kuter od 40 do 150 ³ososi, za które
p³acono do grudnia 1,20 M za funt, a od stycz-
nia nastêpnego roku 1,70 M za t¹ sam¹ iloœæ,
gdy¿ spad³a iloœæ z³owionych ryb. Przeciêtny
³osoœ wa¿y³ 20 funtów. Ten spadek iloœci jedno-
stek po³owowych spowodowany by³ kilkoma
wypadkami na morzu, które od czasu, kiedy
wyp³ywano na po³ów na znaczn¹ odleg³oœæ od
brzegu by³y tragiczniejsze. Rybo³ówstwo taklo-
we w pierwszych latach jego stosowania przy
Helu przynosi³o bardzo dobry zarobek: prze-
ciêtnie do 1500 marek na g³owê w sezonie.

W kolejnych latach po-
³owy nieco zmniejszy³y
siê iloœciowo, ale w œlad
za tym - tak jak to jest
w rybo³ówstwie - wzro-
s³y ceny tej szlachetnej
ryby, przeciêtnie z 80 fe-
nigów za funta (pó³ kilo-
grama) w roku 1899, do
2,20 marek w roku 1909.
Rybacy przy dobrej po-
godzie mogli podczas rej-
su zarobiæ nawet do 500
marek na g³owê. Takich
rejsów by³o w sezonie
zaledwie kilka. Rywali-
zacja po³owowa sprawi-
³a, ¿e od tego czasu ryba-
kom przesta³ op³acaæ siê
samodzielny wyrób sieci
i narzêdzi i zaczêli spro-
wadzaæ je z wytwórni
przemys³owych w Gdañ-
sku, na co przeznaczali

odpowiedni¹ czêœæ swych dochodów. Nadal
jedynie samodzielnie naprawiali uszkodzone
sieci. Powstanie portu zmieni³o nie tylko styl
pracy. W trakcie jego budowy do Helu przyby-
³o wielu obcych robotników, którzy mieszkaj¹c
tutaj przynosili nie zawsze akceptowane w tym
konserwatywnym mieœcie zachowania. Podob-
nie by³o z rybakami z innych portów, którzy
przez kilka miesiêcy zimowych mieszkali
w Helu. Jak zauwa¿y³ helski pastor Seeger,
nigdy wczeœniej - w tym bogobojnym œrodowi-
sku - nie by³o a¿ tylu z³ych przyk³adów pijañ-
stwa, z³odziejstwa, ba³aganu i z³ego zachowa-
nia. Obcy rybacy i turyœci (o nich w nastêpnych
odcinkach) nie zawsze szanowali religijny
porz¹dek mieszkañców, pracuj¹c np. nawet
w niedziele. Dawny porz¹dek i spokój nagle
siê zawali³. Trzeba by³o stawiæ czo³o nowym
wyzwaniom.
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Na witrynie internetowej Helskiej Tawerny (http://hela.com.pl/linki)
znajduje siê bardzo (teoretycznie) u¿yteczny adres: http://www.bazag-
min.pl/bip/dane.php?id_klienta=1F024E , co t³umaczone na jêzyk pol-
ski oznacza BIULETYN INFORAMACJI PUBLICZNEJ GMINY HEL.

Czym jest "BIULETYN ..." mówi nam opis na pierwszej stronie tego
internetowego portalu www.bip.gov.pl.. Czytamy tam:

Niestety, dane o Helu s¹ chyba czêœciowo utajnione, gdy¿ z "BIP-u"
z tzw. bazy gmin  [http://www.hel.bazagmin.pl/] nie dowiemy siê nic
o lokalnym prawie, uchwa³ach rady, o przetargach, planie zagospodaro-
wania przestrzennego oraz wielu innych, wa¿nych dla obywatela danych.
Miedzy innymi brakuje informacji o tzw. "strategii rozwoju" podobno
opracowanej, przyjêtej i zap³aconej. Mo¿e to owa strategia zak³ada
rozwój miasta i rz¹dzenie nim bez informowania o tym obywateli.

INFORMACJE O HELU S¥ TAJNE?

Biuletyn Informacji Publicznej to urzêdowy publikator telein-
formatyczny, sk³adaj¹cy siê z ujednoliconego systemu stron w sieci
informatycznej. BIP zosta³ stworzony w celu powszechnego udostêp-
niania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:
§ s³u¿yæ Obywatelom Polski - zapewniæ im ³atwy dostêp do

wa¿nych informacji publicznych
(...)

Gwoli prawdy, czêœæ informacji, m.in. oœwiadczenia maj¹tkowe rad-
nych (choæ nie wszystkich) i burmistrza mo¿na znaleŸæ na stronie http:/
/bip.hel-miasto.pl/.

NZR
(nazwisko autora do wiadomoœci redakcji)

Hel 16 wrzeœnia 2003 roku

Redakcja "Helskiej Blizy"

Pragnê za Pañstwa poœrednictwem przedstawiæ wniosek, jaki z³o¿y³em
Panu Burmistrzowi, stosownie do treœci zapisu artyku³u 17 ustêp 1 i 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717).

Wniosek mój proszê potraktowaæ jako subiektywny punkt widzenia, a nie
jako monopol na racjê.

Dotyczy on lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gmin-
nym na obszarze morskich wód wewnêtrznych w czêœci dotycz¹cej posa-
dowienia na stêpce kad³uba tra³owca, o ile w³adze wojskowe popr¹ ten
wniosek. Bardzo liczê na poparcie Pana Admira³a Rosiñskiego oraz Pana
Burmistrza i innych osób, w wyniku czego mo¿e w Helu powstaæ Krajowe
Centrum Nurkowania Wrakowego.

Nurkowanie w Polsce uprawiaj¹ osoby zamo¿ne i bardzo zamo¿ne
i st¹d nale¿y zadbaæ, aby czêœæ ich zamo¿noœci pozosta³a w Helu, czego
w³adzom i mieszkañcom ¿yczê.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Buliñski

Wniosek
do planu miejscowego dotycz¹cego nieruchomoœci gruntowej ozna-

czonej jako dzia³ki nr, nr: 111/2, 111/3, 111/5, 110/1 i 110/2 po³o¿onych

przy ulicy Portowej (karta mapy 4, obrêb ewidencyjny Hel).

Wnioskujê o dokonanie wtórnego podzia³u nieruchomoœci gruntowych
oznaczonych w ewidencji jako dzia³ki nr 111/3, 110/2 i wprowadzenie
zmian wynikaj¹cych z tego podzia³u fizycznego do kastratu nieruchomo-
œci oraz do ksiêgi wieczystej prowadzonej dla tych nieruchomoœci.

Wnioskujê o dokonanie takiego podzia³u fizycznego, który umo¿-
liwi racjonalne zagospodarowanie istniej¹cego budynku (baraku) wraz
z zapewnieniem dostêpu do drogi publicznej (ulicy Portowej), przy
czym nast¹pi maksymalne ograniczenie obszaru nowopowsta³ej dzia³ki
z budynkiem baraku i drogi dojazdowej.

Ponadto wnioskujê o szczegó³owe okreœlenie dostawy mediów,
a w szczególnoœci energii elektrycznej trójfazowej (przewodem YAKY
4x120 lub wiêkszym) i okreœleniem, z jakiego przy³¹cza kablowego, gdy¿
dotychczasowy uk³ad zasilania uleg³ zniszczeniu oraz o okreœlenie przy-
³¹cza kanalizacyjnego, gdy¿ dotychczasowy uk³ad uleg³ zniszczeniu.

Proponowany przeze mnie podzia³ fizyczny nieruchomoœci opisanych
wy¿ej ma równie¿ umo¿liwiæ swobodny dostêp do linii brzegowej i wód
stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.

Ponadto wnioskujê o takie zagospodarowanie nieruchomoœci, które po-
zwoli na przed³u¿enie pasa komunikacyjnego ulic Rybackiej i Pla¿owej a¿
do pla¿y ogólnodostêpnej przy usuniêciu roœlinnoœci zas³aniaj¹cej widok
wody morskiej z tych ulic.

Uzupe³niaj¹co dla tego obszaru nieruchomoœci gruntowych proponujê,
aby Pan Burmistrz podj¹³ inicjatywê pozyskania na rzecz gminy kad³uba
tra³owca 620 w celu jego zatopienia miêdzy portem wojennym a rybackim
na g³êbokoœci ca 28-30 m. w celu stworzenia polskiego Centrum Nurko-
wania Wraków z siedzib¹ w Helu.

Powy¿szy wniosek motywujê tym, ¿e wiele miast nadmorskich stara
siê obecnie o uzyskanie statusu Stolicy Nurkowej, przy czym miasto Hel
ma najwiêksze szanse, ale s¹ to tylko szanse, które mo¿na przez bezczyn-
noœæ zaprzepaœciæ.

Samo zatopienie kad³uba tra³owca wycofywanego ze s³u¿by wymaga
oczywiœcie uprzedniej zgody Urzêdu Morskiego, œrodowisk rybaków
przybrze¿nych i odpowiednich w³adz wojskowych lecz wierzê, ¿e Pan
Burmistrz jest w stanie te problemy pokonaæ, przy czym aktywny udzia³
w tej sprawie zadeklarowa³a Telewizja Polska S.A. w Warszawie, gdy¿
z akcji zatopienia okrêtu dla celów nurkowania wrakowego mo¿na nakrêciæ
du¿o materia³u filmowego.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, proszê Pana o pozytywne rozpatrze-
nie niniejszego wniosku.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Buliñski

Opuszczenie bandery na ORP „Tukan” - pa¿dziernik 2000 r.
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Uczestnicz¹c, na zaproszenie Przewodni-
cz¹cego Rady Miasta w jednej z sesji Rady,
na której (miêdzy innymi) przedstawiano
naszym Radnym wizjê Wojewody Pomorskiego,
a raczej wizjê Dyrektora Pe³nomocnika Woje-
wody do spraw prywatyzacji w Urzêdzie Wo-
jewódzkim i Komisarycznego administratora
P.U.P. "Koga" a przy aprobacie Pana Burmistrza,
w sprawie utworzenia w Porcie Rybackim Hel
"Spó³ki Prawa Handlowego" z minimalnym
udzia³em naszej Gminy, (w zamian za umorze-
nie d³ugów  P.U.P. "Koga" wobec
Miasta - Gminy Hel) jako podmio-
tu zarz¹dzaj¹cego Portem Rybackim
HEL, dozna³em mieszanych uczuæ.
To dziwne, ¿e po bez ma³a jedena-
stu latach komisarycznego admini-
strowania Portem Rybackim Hel, na-
st¹pi³o nag³e przebudzenie Wojewo-
dy i jego pe³nomocników. W mo-
mencie gdy ma siê ku koñcowi in-
westycja centralna, odbudowy i re-
montu falochronów i skoñcz¹ siê
œrodki na utrzymywanie miêdzy in-
nymi komisarycznego administrowa-
nia i marnotrawienia œrodków pu-
blicznych, (w ksiêgowoœci wystêpo-
wa³y nieprawid³owoœci)  bez p³ace-
nia terminowo nale¿nych Gminie podatków od
nieruchomoœci, proponuje siê Radzie Miasta
"ksiê¿ycowe pomys³y", wykazania woli przy-
st¹pienia do "Tworu" pt. "Spó³ka Prawa Han-
dlowego". To absurd!!!  Jak stanowisko Woje-
wody a raczej jego Dyrektora prywatyzuj¹cego
i Komisarycznego Administratora  P.U.P. "Koga"
ma siê do faktu naszej nieodleg³ej obecnoœci w
strukturach Unii Europejskiej, okreœlaj¹cej szcze-
gó³owe zasady i ustalenia dotycz¹ce wsparcia
finansowego struktur Wspólnoty Europejskiej?
Pomoc finansowa z funduszu F.I.F.G. mo¿e zo-
staæ przyznana tylko na inwestycyjne projek-
ty, które przyczyniaj¹ siê  do powstania trwa-
³ych korzyœci gospodarczych Gminy - regio-
nu, rzeczonemu ulepszeniu strukturalnemu  w
przysz³oœci. Moim zdaniem, port wraz z
terenami przyleg³ymi, stanowi infrastrukturê
u¿ytecznoœci publicznej a wiêc powinien byæ
w ca³oœci w³asnoœci¹ Gminy. Je¿eli w³aœcicielem
jest jednostka publiczna, Gmina lub Powiat, ist-

nieje mo¿liwoœæ korzystania w wiêkszym stop-
niu  ze œrodków pomocowych Unii Europej-
skiej w  przysz³oœci. Je¿eli inwestorem jest jed-
nostka publiczna, np. Gmina lub Powiat, bez
udzia³u prywatnych beneficjentów, inwestycja
modernizacji, poprawy warunków portu, finan-
sowana jest wy³¹cznie  ze œrodków publicznych
U.E. Mam tu na myœli nie tylko fundusz  F.I.F.G.
dotycz¹cy rybo³ówstwa, ale wszelkie inne ewen-
tualne fundusze pomocowe Unii Europejskiej.
W przypadku, gdy inwestorem mia³aby byæ

"Spó³ka Prawa Handlowego" z rad¹ nadzorcz¹
i jej prezesami jako zarz¹d portu (czyli prywa-
ta), to dyrektywy Unii Europejskiej wyraŸnie
okreœlaj¹ ewentualne dofinansowanie inwesty-
cji,  stawiaj¹c specjalne warunki i kryteria wspar-
cia. I tak: Dla inwestora publicznego Gmina
- Powiat, Port w ca³oœci  komunalny: Fundusz
F.I.F.G. 75%, Bud¿et pañstwa 25%, Wk³ad
w³asny Gminy 0% œrodków. Dla inwestora
p.t. "Spó³ka Prawa Handlowego", w której gmi-
na ma niewielkie udzia³y:  Fundusz  F.I.F.G.  35%
ewentualnie???,  Bud¿et Pañstwa  5%,  "Spó³ka
Prawa Handlowego" z udzia³em Gminy, jako
wk³ad w³asny 60% œrodków obowi¹zkowo!!!
a wysokoœæ kwoty pomocowej  uzale¿niona  jest
od tych 60% wk³adu w³asnego. Czy zatem na-
sz¹ Gminê - Miasto bêdzie na to staæ???, bêd¹c
niewielkim udzia³owcem  w Spó³ce Prawa Han-
dlowego???  Unia Europejska popiera i wspiera
finansowo  wszystko to, co jest w³asnoœci¹
publiczn¹ samorz¹dów lokalnych.  Moim zda-

Czy Miasto HEL - Gminê,  bêdzie na to staæ???
niem, jedynym rozs¹dnym wyjœciem by³oby zli-
kwidowanie P.U.P. "Koga", przejêcie z u¿ytko-
wania wieczystego przez Ministra Skarbu,
Portu i terenów przyportowych i jako w³a-
snoœæ Skarbu Pañstwa, przekazanie przez Mi-
nistra Skarbu tej¿e w³asnoœci  nieodp³atnie Gmi-
nie Hel w ca³oœci. Inaczej mówi¹c Skomunali-
zowanie Portu Rybackiego  wraz  z terenami
przyportowymi.  I to gmina  po skomunalizo-
waniu ustanowi Zarz¹d Portu Rybackiego Hel,
tworz¹c miejsca pracy dla naszych mieszkañ-

ców i rozwój gospodarczy miasta,
dobieraj¹c sobie ewentualnych ak-
cjonariuszy, jednak w wysokoœci
nie wiêkszej ni¿ 1 wartoœc i- w³a-
snoœci. Takie s¹ dyrektywy U.E.
dotycz¹ce œrodków pomocowych.
Minimum   3 wartoœci - w³asno-
œci terenów musi byæ samorz¹do-
wa, aby korzystaæ w pe³ni z mo¿-
liwych œrodków publicznych U.E
i Skarbu Pañstwa. W innym przy-
padku 60% œrodków jako wk³ad
w³asny dla zrealizowania jakiejkol-
wiek inwestycji w porcie Hel musi
pochodziæ od beneficjenta, w tym
i Gminy jako drobnego akcjonariu-

sza udzia³owca,  proponowanej "Spó³ki". Czy
gminê na to bêdzie staæ??? A mo¿e chodzi  o
przysz³e posady - etaty,  w ewentualnej  "Spó³-
ce Prawa Handlowego", w jej Radzie Nadzor-
czej? Tylko dla kogo i czyim kosztem???  Jest
jeszcze inne wyjœcie z tej sytuacji. Poczekaæ do
momentu nieodleg³ego bankructwa i upad³oœci
P.U.P. "Koga", które moim zdaniem nast¹pi w
nied³ugim czasie  po zaprzestaniu finansowa-
nia inwestycji modernizowania i remontu falo-
chronów z kasy Bud¿etu Pañstwa. Ten scena-
riusz jest jednak niekorzystny, choæ nie nie-
mo¿liwy.  W œwietle zasad polityki,  prawa i
praktyki Unii Europejskiej, zasady zarz¹dza-
nia portami morskimi s¹ okreœlone w jej dy-
rektywach, równie¿ w kwestii dofinansowy-
wania. Panie Burmistrzu, proszê siê nad tym
zastanowiæ.

Kazimierz Rotta

W ksi¹¿ce "Je¿ynowe wino" Joanne Harris
Anglik, wypalony pisarz, Jay Mackintosh, po-
szukuje magii, alchemii dla laików. Oœlep³ na ni¹
w m³odoœci, kiedy opuœci³ go przyjaciel ogrod-
nik: mo¿e czarodziej przetworów, a mo¿e szar-
latan. Matka Jaya spali³a zawodowo twarz w
sitcomach i rozwiod³a siê z Chlebowym Baro-
nem, ojcem Mackintosha. Znu¿y³ j¹ szczebiot
modelki znad jego ramienia.

Jay zaskarbi³ sobie uznanie wybrednych czy-
telników "Wakacjami z ziemniaczanym Joe",
powieœci¹ o dzieciñstwie, o jakim ka¿dy marzy.

Pioruñskie nie mogê
Potem osun¹³ siê bez entuzjazmu na niziny scien-
ce fiction, gdzie dochód by³ równie pewny, co
twórczy kac. Prowadzi³ te¿ kursy pisania dla
amatorów i od czasu do czasu k³óci³ siê z dzien-
nikark¹ telewizyjn¹ Kerry. Zaopiekowa³a siê
pisarzem, a ten w zamian za troskê mia³ napisaæ
tekst ¿ycia. Poniewa¿ nie wydusi³ dot¹d ani li-
nijki, która zapowiada³aby deszcz nagród lite-
rackich, s³ab³ w kobiecie z ambicjami zapa³ do
matkowania. Macierzyñskie ruganie doprowa-
dzi³o zablokowanego ekscentryka prosto do
drzwi wyjœciowych. Wyniós³ siê za morze, tam,

gdzie diabe³ mówi³ mu po francusku dobranoc,
do posiad³oœci wœród winnic. Dziennikarkê
w jazgocie zast¹pi³a wdowa z córk¹ niemow¹,
a Londyn z bekonem wioska pachn¹ca rogali-
kami.

I dopiero tam Jay nie tylko us³ysza³, ale
i uwierzy³, ¿e "nie istnieje coœ takiego jak nie

mogê. Takie pioruñskie s³owo po prostu nie
istnieje". Co oby i nam siê przydarzy³o, jeœli
wiary brak.

 Agnieszka Gr¹dkiewicz
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Kolejna edycja spektaklu s³owno-muzycznego
poœwiêconego  znakomitej, nie¿yj¹cej ju¿
autorce tekstów piosenek, mia³a miejsce w kinie
„Wicher”,  10 paŸdziernika br.

Tym razem, a by³a to ju¿ jego druga przeenta-
cja,  (nie licz¹c wybranych fragmentów, pokaza-
nych niemieckim goœciom w maju), po³¹czono
go z obchodami Dnia Nauczyciela. Dlatego wy-
stêp przewidziano g³ównie dla zaproszonych
goœci (m.in. nauczycieli z ca³ego powiatu puc-
kiego).

Je¿eli zatem podkreœlimy fantastyczn¹ kul-
turê odbioru, to ubolewaæ nale¿y nad znikomo-
œci¹ frekwencji widzów. Nie umniejsza to faktu,
¿e m³odzi wykonawcy dali z siebie wszystko,
ku spontanicznym wyrazom entuzjazmu obec-
nych.

My, animatorzy tego kulturalnego wydarze-
nia, chcielibyœmy zwróciæ uwagê na to, czego
nie zawsze ka¿dy odbiorca jest œwiadom:

1. omawiany spektakl zosta³ wzbogacony
specjalnymi dodatkowymi piosenkami i wyko-
nawcami (w tym nauczycielskie Trio),

2. gdzie niegdzie dokonano zmiany aran¿acji
muzycznej piosenek, m.in. z uwagi na absencjê

AGNIESZKA OSIECKA
Spojrzenie "Od Kuchni"

jednej z wykonawczyñ i kontuzjê rêki nauczyciela,
3. dokonano modernizacji struktury ca³oœci

w kierunku poprawy dynamiki,
4. wzbogacono co nieco scenografiê (oczywi-

œcie, na ile pozwoli³y nam na to nasze prywatne
zasoby).

Poza  tym, uda³o nam siê pokonaæ, jak to zwy-
kle bywa, kilka nieoczekiwanych przeszkód
natury, powiedzmy - technicznej.  Dziêki przy-
chylnoœci kierownictwa Klubu Garnizonowego,
kmdr Krzysztofa Walkowiaka oraz osobistego
zaanga¿owania nieocenionego st.  bsmt
Mariusza  Huryna  i ogromu pracy jako wyko-
nawcy i wspó³organizatora konstrukcji muzycz-
nej ca³oœci spektaklu - wszystko siê uda³o.

Niema³¹ zas³ugê dla powodzenia mia³o miej-
scu prezentacji - Kino „Wicher”.

 Nigdzie indziej w promieniu kilkudziesiêciu
km nie znajdziemy równie inspiruj¹cej sceny.

Taki obiekt to skarb i chocia¿ leciwy, w ¿ad-
nym wypadku nie nale¿y z niego rezygnowaæ,
czego z ca³¹ ¿yczliwoœci¹ ¿yczymy odpowied-
nim decydentom.

Innym osi¹gniêciem spektaklu by³o ukazanie
s³uchaczom olbrzymiego potencja³u artystycz-

nego tkwi¹cego w naszej m³odzie¿y. Oprócz
osób typu "naturszczyk" us³yszeliœmy jednost-
ki doœwiadczone obecnoœci¹ na ró¿nych estra-
dach. Wyst¹pi³y dzieci, od kl. I (tancerka cyga-
neczka) przez kl. IV, VI, gimnazjum do liceum
oraz wspomniana wczeœniej starszyzna.

Podkreœliæ nale¿y olbrzymi¹, indywidualn¹
pracê ka¿dego z wystêpuj¹cych, bo ka¿dy z nich
w³aœciwie sam opanowywa³ i utrwala³ zadane
kwestie literacko-muzyczne w domu. Prowadz¹cy
kierowali do wykonawców jedynie sugestie
i impulsy. Pomimo tego, ¿e szalenie trudno by³o
zorganizowaæ np. próbê ca³oœci sk³adu, poziom
pracy i koncentracja m³odzie¿y zaowocowa³y,
jak nam siê wydaje, kolejnym sukcesem.

A wiêc "Niech ¿yje bal!, bo byæ mo¿e drugi
raz nie zaprosz¹ nas wcale!"

                                          Barbara Pieszak
    Gabriela W³odarska

Krzysztof Kamiñski

PS. specjalne dziêki dla bezinteresownego

akustyka p. Pawlaka!!!

27 wrzeœnia przypada Œwiatowy Dzieñ
Turystyki. Z tej okazji Oddzia³ Morski PTTK
w Gdyni przygotowa³ kilka imprez turystycz-
nych.

Œwiatowy  Dzieñ  Turystyki

Oddzia³owa Komisja Krajoznawcza, jak co
roku, 26 wrzeœnia zorganizowa³a XVI Zlot im.
Prof. Kazimierza Demela - twórcy polskiej
oceanografii. W tym roku, 28 wrzeœnia, minê³a
25 rocznica œmierci tego wybitnego polskiego
naukowca, pracownika MIR-u.

Uczestnicy Zlotu spotkali siê w Klubie
Turysty przy ul. 3 Maja 27, sk¹d ulicami
10-Lutego, Œl¹sk¹, Warszawsk¹ i Tatrzañsk¹
przeszli na Cmentarz Witomiñski, podziwiaj¹c
po drodze widok na Zatokê Gdañsk¹, Koœció³
Jezuitów i Franciszkañski, a tak¿e przedwojen-
ne wille z zadbanymi ogródkami. Na Cmentarzu
Witomiñskim, gdzie pochowany jest profesor,
m³odzie¿ ze SP nr 49 z Chwarzna wraz z opie-
kunem, Barbar¹ Hamar¹, zapali³a znicze i z³o-
¿y³a kwiaty.

Odwiedzono groby dzia³aczy O/M. PTTK-
10:

Prezesi: F. Czerski, T. Kostiuk, B. Polkowscy;
Dzia³acze: Dionizy Duszyñski, Andrzej Bieluñ,

Ala Pujanek, Irena Wrzosek, Ewa Mirkiewicz,
Wies³aw Ring, St. Dzier¿ak;

Zas³u¿onych obywateli gdyñskich: Wójt Radtke,
Kpt. Borchard, Jurkiewicz, Borabiewiczowie,
St. Ganowiak oraz groby ofiar katastrof mor-
skich i II wojny œwiatowej.

Po spacerze odby³o siê spotkanie przy herba-
cie w Klubie Turysty. Przewodnicz¹ca OKK
Alicja Wrzosek przedstawi³a materia³y krajo-
znawcze zwi¹zane z prof. K. Demelem: kroniki
zlotów, zdjêcia i ksi¹¿ki z podpisem autora prze-
kazane przez H. Ganowiaka - ucznia profesora,
w dowód wdziêcznoœci za opiekê nad grobem
profesora przez cz³onków PTTK. Wspomnie-
niem o profesorze podzieli³ siê dr Zbigniew
Jab³oñski, który podpisywa³ swój nowy tomik
wierszy "Wierszem po falach" - 8 poetyck¹
propozycjê autora.

Natomiast 27 wrzeœnia, odby³y siê dwie wy-
cieczki autokarowe. Pierwsza prowadzona przez
przewodnika Piotra Paradowskiego w ramach
II czêœci Zlotu na Pó³wysep Helski. Jad¹c do
Helu zwiedzono we W³adys³awowie Dom
Rybaka, Siedzibê Nadmorskiego Parku Krajo-
brazowego - Hallerówkê i Muzeum Rybo³ów-
stwa w Jastarni. W Helu uczestnicy z³o¿yli
wi¹zanki kwiatów i zapalili znicze pod tablic¹
pami¹tkow¹ umocowan¹ na Morskim Labora-
torium Rybackim poœwiêcon¹ profesorowi i pod
pomnikiem Obroñców Helu.

Druga autokarowa wycieczka zwiedzi³a
Elbl¹g i wziê³a udzia³ w rejsie po Kanale Elbl¹-
sko-Ostródzkim.

Przewodnik Turystyki Pieszej Piotr Zimny
powêdrowa³ z m³odzie¿¹ ze SP nr 27 do Jaru
Raduni.

Klub Turystyki Pieszej "Wanoga" odby³ pie-
sz¹ wycieczkê na trasie: Bo¿e Pole - Paraszyno.

W niedzielê, 28 wrzeœnia odby³o siê zakoñ-
czenie Ogólnopolskiej Akcji "Spotkanie u Ÿró-
de³ rzek" zorganizowanej w naszym Oddziale
przez Krajow¹ Komisjê Turystyki Pieszej.
Uczestnicy otrzymali potwierdzenia w ksi¹¿ecz-
kach OTP w postaci pami¹tkowych naklejek,

znaczków okolicznoœciowych i certyfikatów.
Czêœæ turystów powêdrowa³a na Polankê
Red³owsk¹, gdzie odby³a siê ekologiczna impreza
"Dary Ziemi".

W obchodach Dnia Turystyki wziê³o udzia³
oko³o 100 osób.

Z turystycznym pozdrowieniem

Alicja Wrzosek

dzia³kê rekreacyjn¹ o pow. 350 m2

po³o¿on¹ na terenie ogródków
"Ujarzmione Piaski".

Tel. 675 06 20
MON 256 580

Sprzedam
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W dn., 02.10.2003 r. Dzieñ Patrona Szko³y rozpocz¹³ siê porann¹
Msz¹ œw. w koœciele, pw. Bo¿ego Cia³a.  Po mszy gimnazjaliœci udali
siê na apel, na którym uczniowie klas I-wszych zostali oficjalnie
przyjêci do grona gimnazjalistów.Wychowawcy klas I-wszych, (czyli
p.Renata Ha³as, p. Ewa Skóra i p. Gabriela Góralska) wrêczyli uczniom
birety. Birety uczniów by³y koloru niebieskiego, wychowawców
koloru czarnego, pani dyrektor gimnazjum koloru bordowego.

Po apelu wszystkie klasy uda³y siê pod pomnik Obroñców Helu,
aby uroczyœcie z³o¿yæ kwiaty. Spod pomnika pierwszoklasiœci udali
siê do swoich klas, gdzie przygotowywali siê do wystêpu. Malowali
siê, powtarzali teksty i ubierali siê w zabawne stroje. Po kilku
minutach przygotowañ, wszystkie I - wsze klasy uda³y siê do auli,
aby rozpocz¹æ gimnazalia z udzia³em uczniów, rodziców oraz na-
uczycieli. Program przygotowa³y klasy I-wsze, które prezentowa³y
mi³oœæ, prawdê i przyjaŸñ. Oficjalnym rozpoczêciem gimnazalii
by³o przemówienie  p. dyr. Ireny Sojeckiej, która podkreœli³a rolê
prawdy, przyjaŸni i mi³oœci w ¿yciu cz³owieka oraz zaprosi³a
do ogl¹dania wystêpu.

Uczniowie klasy I "a" przygotowali sceny m.in. z "Jaskiniowców",
"Krzy¿aków", "Romea i Julii", "Czterech pancernych", tak¿e  z   filmu
"Kasia i Tomek".

Klasa I "b"  wykorzysta³a teksty Mro¿ka, które dotyczy³y rzeczy-
wistoœci socjalistycznej. Jedna z uczennic przeczyta³a bardzo cieka-
wy referat dotycz¹cy prawdy. Wystêp by³ troszkê œmieszny, a trosz-
kê prawdziwy, sk³aniaj¹cy do refleksji.

Natomiast  uczniowie klasy I "c" zaprezentowali przyjaŸñ
wykorzystuj¹c teksty poetyckie, z których najciekawszy by³ wiersz
"Przyjaciele" A. Mickiewicza. G³ówn¹ postaci¹, która zrobi³a
furorê podczas parady hase³ o przyjaŸni, by³ Damian Fiszer,
który swym zachowaniem wywo³ywa³ salwy œmiechu.

Nasz¹ uwagê przyci¹gnê³a równie¿  scenografia, zabawne stroje,
rekwizyty oraz oprawa muzyczna. Mia³y " koty " okazjê zaprezen-
towaæ talenty i zwróciæ uwagê na swoje zalety.

 Naszym zdaniem gimnazalia to œwietna zabawa, przy której mo¿-
na siê poœmiaæ i poznaæ nawzajem. Staj¹ siê one tradycj¹ szkoln¹.

Szkoda, ¿e jesteœmy ju¿ w klasie III, poniewa¿ za rok ju¿ nie
bêdziemy mogli zobaczyæ wystêpów m³odszych pokoleñ. Mamy
nadzieje, ¿e bêd¹ równie œmieszne jak nasze i te, które ogl¹daliœmy.

 III " a "   gim.

Szkolne mury gimnazjum w Helu opuœci³y ju¿ dwa roczniki. Tradycj¹
sta³o siê, ¿e w takiej chwili absolwenci klas III przywdziewaj¹ birety
w barwach naszego miasta.

 W tym roku z inicjatywy rodziców oraz pañ wychowawczyñ - Re-
naty Ha³as, Gabrieli Góralskiej i Ewy Skóry, b³êkitne birety-symbol przy-
nale¿noœci do braci gimnazjalnej, towarzyszy³y pierwszoklasistom w dniu
œwiêta szko³y.

Poniewa¿ do 2 paŸdziernika pozosta³o niewiele czasu, szycie czapek
ruszy³o pe³n¹ par¹. Ka¿dego popo³udnia jedna z sal lekcyjnych zamie-
nia³a siê w warsztat krawiecki. Z ka¿dej klasy pierwszej by³y obecne co
najmniej dwie mamy. Praca miêdzy nimi by³a tak podzielona, aby szybko
przynosi³a efekty.

Wspólnie spêdzony czas by³ nie tylko czasem wzmo¿onej pracy, ale
i relaksem - ucieczk¹ od codziennych spraw mam gimnazjalistów. Te
spotkania przy kawie, maszynie do szycia, z ig³¹ w rêku, zintegrowa³y
panie.

W Dniu Patrona Szko³y - OBROÑCÓW HELU, na uroczystym apelu
ka¿dy gimnazjalista - pierwszoklasista otrzyma³ niebieski biret. Zadanie
zosta³o wykonane. Podczas uroczystoœci nie tylko mamy dumnie
spogl¹da³y na swoje pociechy, które wyró¿nia³y siê spoœród szkolnej
m³odzie¿y.

Mamy pierwszoklasistów
 - Gimnazjum -

Gimnazalia
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Projekt BALTDER da³ pracownikom Stacji
Morskiej UG  w tym roku okazjê do odwiedzin
kilku europejskich oœrodków i osób zajmuj¹cych
siê badaniami morœwinów. W wrzeœniu odwie-
dziliœmy partnerów z Danii  i Niemiec, którzy
badaj¹ te zwierzêta w Cieœninach Duñskich
i na Morzu Pó³nocnym.

W  KRAINIE  MORŒWINÓW

Morœwin w czasie krótkiego wynurzenia.

W jedynym na œwiecie oœrodku hodowli mor-
œwinów, w "Fjord- and Baelt Centeret" w ma-
³ym duñskim rybackim miasteczku Kerteminde,
panuje pe³ne napiêcia wyczekiwanie. Jednak jak
co dzieñ, dwa razy dziennie, dwa hodowane tu
od paru lat morœwiny zadziwiaj¹ widzów pod-
czas publicznych pokazów. Niemniej ciê¿k¹
pracê wykonuj¹ w czasie badawczych ekspe-
rymentów. Dziêki nim - Freji i Egilowi (to ich
imiona) odkryto wiele nieznanych tajemnic
z biologii i zachowania siê tych zwierz¹t.

Jak siê dowiedzieliœmy, Freja jest prawdopo-
dobnie w ci¹¿y. Czy Egil zostanie zatem ojcem?
Na razie nie wiadomo, gdy¿ przysz³a mama
zapad³a na powa¿ne przeziêbienie i wszyscy
obawiaj¹ siê komplikacji. Jeszcze nigdzie na
œwiecie nie by³o narodzin morœwina w niewoli.
Mo¿e teraz siê uda.

Pó³ godziny jazdy samochodem od tego¿
oœrodka i po 20 minutach spaceru granic¹
rezerwatu mo¿na dotrzeæ na przyl¹dek Fyns
Hoved.(Pó³nocna Fionia) To chyba najs³ynniej-
sze w Danii miejsce obserwacji morœwinów
w naturze. Stoj¹c na nieco mniejszym ni¿
w Or³owie klifie, mo¿na wœród fal zobaczyæ
¿eruj¹ce morœwiny. Te radosne zwierzêta raz
za razem wystawiaj¹ swoje grzbiety ponad
powierzchniê wody i uganiaj¹ siê za ³awicami
ryb. To tu prawdopodobnie w przysz³ym roku
bêdziemy testowaæ urz¹dzenia do podwodnego
nas³uchu morœwinów. W polskich wodach jest
ich ci¹gle za ma³o dla takich doœwiadczeñ.

Freja i Egil z "Fjord- and Baelt Centeret" w Kerteminde.

Przyl¹dek Fyns Hoved  na Fionii

Dziêki dobrej, bezwietrznej pogodzie uda³o
siê nam wzbiæ w powietrze i przez parê godzin
dokonywaæ zliczeñ morœwinów z samolotu
w rejonie Wysp Fryzyjskich. Nasi niemieccy
i duñscy partnerzy u¿ywaj¹ do tego celu
specjalnej maszyny o przeszklonym kad³ubie
i wypuk³ych oknach. Jeœli siê powiod¹ plany
miêdzynarodowego programu badawczego
SCANS II, samolot taki bêdzie za dwa lata lata³
tak¿e nad Zatok¹ Gdañsk¹. Czy uda siê wów-
czas dostrzec choæby jednego morœwina?

Obserwacje lotnicze morœwinów.

Niestety, morœwinów jest coraz mniej. Wy-
konane ostatnio w Szwecji szacunki liczebnoœci
ba³tyckiej populacji tych zwierz¹t wskazuj¹ na
zatrwa¿aj¹c¹ liczbê oko³o stu jeszcze ¿yj¹cych
w naszej czêœci Ba³tyku osobników. Wydaje siê
to nieprawdopodobne.

Pilnie zatem poszukuje siê rozwi¹zañ mog¹-
cych ograniczyæ ich œmiertelnoœæ m.in. w rybac-
kich sieciach. W czasie rozmów w duñskim Mi-
nisterstwie Rybo³ówstwa nasz rozmówca i part-
ner, dr Finn Larsen, zaprezentowa³ nam m.in.
najnowszy typ amerykañskiego odstraszacza
akustycznego. W tym modelu, po raz pierwszy
mo¿na samodzielnie wymieniaæ baterie. Pracuje
ona efektywnie nawet przez rok. Odzywaj¹c
siê dŸwiêkiem s³yszalnym tylko dla morœwinów,
ostrzega je przed przeszkod¹. W ten sposób
wiele z nich unika wpl¹tania siê w sieci. Aku-
styczne odstraszacze s¹ ju¿ z powodzeniem sto-
sowane w USA i Kanadzie. W Europie najsze-
rzej testuj¹ je rybacy duñscy. Nied³ugo najpraw-
dopodobniej bêd¹ tak¿e próbowane w Polsce.

Starszy i najnowszy model odstraszacza ostrze-
gaj¹cego morœwiny o sieciowej przeszkodzie.
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Popularnoœæ fokarium Stacji Morskiej UG
w Helu nadal roœnie. W dniu 4 paŸdziernika od-
wiedzi³a je 400-tysiêczna osoba w tym roku.
T¹ osob¹ okaza³ siê pan Jacek Karwacki z Kielc,
z zawodu lekarz weterynarii. W chwili wolnej
od obowi¹zku uczestniczenia w sympozjum
w Jastrzêbiej Górze, pan Jacek odwiedzi³ nasz
oœrodek. Jak siê póŸniej okaza³o, by³a to jego
pierwsza wizyta w fokarium. Na pami¹tkê tego
wydarzenia zosta³ obdarowany "foczymi" upo-
minkami.

Nasz Hel jest otoczony wod¹ nie z trzech,
a czterech stron. Zwykle zapominamy, i¿ pod
ziemi¹ te¿ j¹ mamy. W naszym mieœcie woda
jest niezwykle p³ytko, a jej poziom jest skorelo-
wany z poziomem wód zatoki. Najni¿sze partie
naszego helskiego skrawka l¹du s¹ zalewane
podsi¹kaj¹c¹ wod¹ bez wzglêdu na to, czy mamy
sztorm, czy nie. Wysokie fale s¹ czêsto tylko
uzupe³nieniem zjawisk powodziowych.

Warto pamiêtaæ, i¿ zanotowane w historii
maksymalne i minimalne poziomy wód zatoki
siêga³y w Helu w górê - ponad pó³tora metra,
a w dó³ prawie jeden metr. (od poziomu, który
obserwujemy na co dzieñ). Gdy siê te wielolet-
nie dane uœredni, amplituda oczywiœcie nie
jest ju¿ tak du¿a, ale trend zmian jest wyraŸny
i cechuje go wyraŸna sezonowoœæ.

HYDRO - PORADNIK

Zatem, stawiaj¹c fundamenty swojego przy-
sz³ego domu w okresie wiosennym, ma siê znacz-
nie wiêksze szanse zbudowaæ dom, którego œcia-
ny nie bêd¹ ci¹gn¹æ wilgoci ku wy¿szym kon-
dygnacjom, nie mówi¹c o piwnicy, która w nie-
jednym z helskich domostw jest zalewana wod¹
od lat. Stosowane doraŸnie w takich wypadkach
preparaty chemiczne poprawiaj¹ sytuacjê œcian,
ale nie stan zdrowia ludzi.

Wiêkszoœæ z nas, helan, a tym bardziej pro-
jektantów naszych budowli, nie jest mieszkañ-
cami tego miejsca "z dziada, pradziada". Praw-
dopodobnie dlatego pope³nia siê a¿ tyle b³êdów
w stosunku do naturalnych, morskich zjawisk
przyrodniczych.

KES

Wahania œrednich poziomów morza w Helu
w ci¹gu roku kalendarzowego (na podstawie
J.Nowacki 1993, "Hydrofizyka Zatoki" w: Za-
toka Pucka pod red K.Korzeniewskiego, Gdañsk:
Inst.Oceanografii UG.)

Tego dnia (1.X.2003r) poziom zatoki
 by³ wy¿szy od przeciêtnego o ok. 10 cm.

400 000!!!

Jacek Karwacki - 400.000  goœæ fokarium.

Tym samym zosta³ pobity zesz³oroczny
rekord frekwencji (395 tys.), co wskazuje
równie¿, i¿ sezon turystyczny, pod wzglêdem
iloœci osób odwiedzaj¹cych Hel w tym roku,
by³ lepszy od zesz³orocznego.

Artur Opanowski

Autor z dr Finn'em Larsenem w Duñskim
Ministerstwie Rybo³ówstwa.

Próbowaliœmy tak¿e obserwowaæ morœwiny
w rejonie niemieckiej wyspy Sylt. Tu stworzo-
no pierwszy na œwiecie rezerwat dla tych zwie-
rz¹t. Bywa, ¿e morœwiny pojawiaj¹ siê wœród
k¹pi¹cych. Tym razem nie by³o mo¿liwe nawet
ich dostrze¿enie. Du¿e fale nie sprzyja³y
prowadzeniu obserwacji. Mimo ¿e morœwinów

jest tu najwiêcej w Europie, nie zobaczyliœmy
¿adnego.

Za to pla¿e tej wyspy ³udz¹co przypomina³y
brzeg naszego Helu.

Na piaszczystym brzegu wyspy Sylt.

KES

Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdañskiego
zaprasza do sklepiku fokarium

Hel, ul.Morska 2.

Ten znaczek to certyfikat upo-
minków, których zbyt wspomaga
projekt ratowania ba³tyckich
fok i morœwinów.

Chcesz pomóc fokom
- kupuj upominki ...  z g³ow¹ !

Oferujemy m.in.:
zeszyty szkolne, filmy przyrod-

nicze na kasetach VHS, kubki,
podkoszulki, ksi¹¿ki i maskotki.

Te strony stowarzyszenie Przyjaciele Helu wyda³o dziêki sponsorom pro-przyrodniczych projektów
edukacyjnych, m.in.: Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdañsku

oraz Firmie Plus GSM  i Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego.

foto: A.O.
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W Karlikach dnia 30.09.2003

Szanowni i Drodzy Przyjaciele,

Serdecznie Was pozdrawia cz³owiek zakocha-
ny w cudownym Helu i jego mieszkañcach.

Gor¹co dziêkujê za przyznanie mi tytu³u
i medalu "Zas³u¿ony dla miasta Helu" przy oka-
zji 40-lecia przywrócenia praw miejskich.

Niestety, nie mog³em braæ udzia³u w uroczy-
stoœci z powodu choroby, czêstego przebywa-
nia w szpitalu i mêcz¹cej podró¿y na Wybrze¿e.
Jest mi z tego powodu bardzo smutno.

Przytaczamy treœæ listu, jaki na rêce
w³adz miasta przes³a³ Aleksander Pelikan
z Republiki Czeskiej - cz³onek stowarzy-
szenia „Przyjaciele Helu.

Moi koledzy przyje¿d¿a-
j¹ na Hel na 10-ty Helski
Plener Fotograficzny od
01.-05.10.2003 r. i poprosi-
³em ich, ¿eby Pañstwa od-
wiedzili, przekazali pozdro-
wienia i odebrali przyzna-
ny mi medal. Bêd¹ to ludzie,
którzy ze mn¹ przyje¿d¿a-
j¹ na Hel corocznie i  lubi¹
Pó³wysep, Hel i Kaszu-
bów tak samo jak ja.

Panie Burmistrzu,
Panie Przewodnicz¹cy.

Jeszcze raz serdecz-
n i e  d z i ê k u j ê  i pozdra-
wiam.

Przesy³am Panom kilka
materia³ów, ¿ebyœcie mogli
zapoznaæ siê z naszym
regionem, równie piêknym jak Hel.

Bardzo proszê pozdrowiæ cz³onków Stowa-
rzyszenia "Przyjaciele Helu" i podziêkowaæ za
pomoc dla mnie.

Uprzejmie  informujê, ¿e XII sesja Rady
Miasta  Helu odbêdzie siê  dnia 29 paŸdziernika
2003 r. (w œrodê) w sali konferencyjnej Urzêdu
Miasta.

Porz¹dek obrad przewiduje rozpatrzenie m.
in. nastêpuj¹cych spraw:

-   wybór ³awników do s¹dów powszech-
nych,

- zmian w sk³adzie osobowym Komisji
Rewizyjnej,

- sprawozdania z realizacji zadañ przez
Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,

-informacji Burmistrza Helu o funkcjono-
waniu s³u¿b komunalnych i innych instytucji
w sezonie letnim oraz przygotowanie miasta do
sezonu jesiennego i zimowego, w tym stanu
przygotowañ przeciwpowodziowych,

- sprawozdania Burmistrza z wykonania
uchwa³ Rady Miasta,

- pism Zarz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹z-
ku Emerytów,  Rencistów i  Inwalidów w Pucku
w sprawie dofinansowania zwi¹zku w drugim
pó³roczu 2003 r. i w 2004 r.,

- pisma pana Romana Malinowskiego, skie-
rowanego do Burmistrza Helu, w sprawie zago-
spodarowania dzia³ki Nr 150 przy ul. Leœnej 14
i 16 w Helu,

- stanowiska mieszkañców posesji przy ul.
Leœnej 14 i 16 w Helu do protoko³u Nr 2
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu z dnia
16 czerwca 2003 r.

W sesji udzia³ zapowiedzieli: Starosta Pucki,
pan Artur Jab³oñski oraz radny województwa
pomorskiego, pan Mieczys³aw Struk. Pocz¹tek
posiedzenia  planowany jest o godz.1000.

Przewodnicz¹cy  Rady
Tadeusz  Klajnert

Koledzy Aleksandra Pelikana po odebraniu medalui dyplomu
z r¹k przewodnicz¹cego Rady Miasta i wiceburmistrza Helu.

Z wyrazami szacunku

Aleksander Pelikán
KRÁLÍKY

Republika Czeska

Dobieg³y koñca rocznicowe uroczystoœci
zwi¹zane z zakoñczeniem obrony Helu w paŸ-
dzierniku 1939 r.

Niewielka grupa ¿yj¹cych Obroñców Helu
i ich rodziny, które przyjecha³y do Helu, ze wzru-
szeniem wspominaæ bêdzie pobyt w naszym
mieœcie. Po latach mogli powróciæ na najd³u¿ej
broniony skrawek Rzeczypospolitej. Ucie-
szy³a ich pamiêæ, jak¹ darzymy wrzeœniowych
Bohaterów. Uczestniczyli we mszy œw. w intencji
Obroñców Ojczyzny, otrzymali pami¹tkowe

SESJA

RADY  MIASTA

HELU

PaŸdziernikowe Œwiêto
medale, mogli powspominaæ lata m³odoœci na
spotkaniu z uczniami ZSO.

Wraz z delegacjami z³o¿yli wi¹zanki kwiatów
przy pomniku Obroñców Helu, tablicy poœwiê-
conej Marsza³kowi Józefowi Pi³sudzkiemu,
tablic¹ KOP i przy mogile Obroñców Helu na
Cmentarzu Komunalnym. W œwietle pochodni
obejrzeli spektakl przygotowany przez uczniów
Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz zapalili znicze
na grobie poleg³ych kolegów.
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30 wrzeœnia w Sali Tradycji Garnizonu Hel, z udzia³em sztandaru jed-
nostki, po¿egnano odchodz¹cych do rezerwy st. chor. sztab. Stefana
Waraksê i st. bosm. sztab. Romana Scheibe.

Komendant Portu Wojennego, kmdr por. Jaros³aw Szulc, podziêkowa³
odchodz¹cym za wzorow¹ s³u¿bê i ¿yczy³ szczêœcia oraz dalszych
sukcesów w cywilnym ¿yciu.

W po¿egnalnym spotkaniu wziêli udzia³ prze³o¿eni i koledzy z jed-
nostki.

WW

Po¿egnanie z mundurem

st. chor. sztab. Stefan Waraksa.
S³u¿bê wojskow¹ rozpocz¹³

27 paŸdziernika 1971 r. jako elew
CSS MW w Ustce, a po ukoñcze-
niu kursu zosta³ skierowany do
Komendy Garnizonu Hel. Z dniem
17 paŸdziernika 1973 r. powo³any
do zawodowej s³u¿by wojskowej.
S³u¿bê w KPW Hel rozpoczyna
27 lutego 1974, na stanowisku do-
wódcy plutonu wartowni, nastêp-
nie szefa kompanii, dowódcy
1 kompanii wartowni BOiO.

W 1983 roku, za wzorowe wyniki
uzyskiwane w s³u¿bie, mianowany
do stopnia chor¹¿ego. 10 paŸdzier-
nika 1984 r. obejmuje stanowisko
dowódcy kompanii funkcyjnych
BOiO, na którym pe³ni³ s³u¿bê do
czasu zwolnienia do rezerwy.

W trakcie pe³nionej s³u¿by wy-
kazywa³ siê du¿¹ kompetencj¹ za-
wodow¹. By³ doskona³ym organi-
zatorem ¿ycia wojskowego - s³u¿-
by i pracy - podleg³ych ¿o³nierzy.
Jego postawa etyczna by³a zawsze
nienaganna. Charakteryzowa³ siê
uczciwoœci¹ i kole¿eñstwem, po-
œwiêceniem i lojalnoœci¹.

Za nienagann¹ s³u¿bê wyró¿nio-
ny: z³otym, srebrnym i br¹zowym
medalem "Si³y Zbrojne w S³u¿bie
Ojczyzny" oraz "Za Zas³ugi dla
Obronnoœci Kraju".

St. bosm. sztab. Roman Scheibe.
S³u¿bê wojskow¹ rozpocz¹³

27 kwietnia 1967 roku w CSS MW
w Ustce na kursie motorzystów
okrêtów nawodnych. Po jego ukoñ-
czeniu zosta³ skierowany do 11 Dy-
wizjonu Œcigaczy 9 FOW, gdzie
pe³ni³ s³u¿bê na okrêcie ORP "Nie-
ugiêty". Z dniem 15 listopada 1970
roku, ju¿ jako ¿o³nierz zawodowy,
rozpoczyna s³u¿bê w KPW Hel
w kompanii samochodowej jako
Komendant PKT, by nastêpnie
obejmowaæ kolejne stanowiska
w tym pododdziale - przy zmie-
niaj¹cej siê jego nazwie - zawsze
jednak zwi¹zane z prac¹ na sprzê-
cie. Przez ca³y okres s³u¿by da³ siê
poznaæ jako ¿o³nierz stanowi¹cy
wzór regulaminowego zachowania.
Cechowa³a go obowi¹zkowoœæ, ko-
le¿eñstwo, zaanga¿owanie w s³u¿-
bie i du¿a dba³oœæ o powierzony
sprzêt i mienie.

Za prezentowan¹ postawê
w s³u¿bie wyró¿niony: z³otym,
srebrnym i br¹zowym medalem
"Si³y Zbrojne w S³u¿bie Ojczyzny"
oraz "Za Zas³ugi dla Obronnoœci
Kraju". W 2002 r. na wniosek
Ministra Obrony Narodowej, po-
stanowieniem Prezydenta RP od-
znaczony "krzy¿em Zas³ugi za
Dzielnoœæ" w uznaniu zas³ug w ra-
towaniu ¿ycia ludzkiego i mienia
spo³ecznego na terytorium Repu-
bliki Federalnej Niemiec.

Dyplomy i nagrody od Komendanta Portu Wojennego.

Wspólne zdjêcie z prze³o¿onymi i kolegami.

Komisja Ochrony Zabytków Militarnych przy stowarzyszeniu "Przyjaciele Helu" serdecznie dziêkuje Dowódcy 9 Flotylli
Obrony Wybrze¿a, Panu Admira³owi Andrzejowi Rosiñskiemu za pomoc w przygotowaniu konferencji "Fortyfikacje Europejskim
Dziedzictwem Kultury".

Dla ponad 100-osobowej grupy mi³oœników militariów z ca³ej Polski, wyjœcie w morze okrêtem Rzeczypospolitej Polskiej
stanowi³o niezapomniane prze¿ycie i by³o niew¹tpliwie najwiêksz¹ z atrakcji, jakie przygotowaliœmy dla uczestników konferencji.

Podjêta przez Pana Admira³a w ostatniej chwili pozytywna decyzja przekonuje, ¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych i zachêca nas
do dalszej pracy w ratowaniu i ochronie zabytków militarnych.
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Terminarz  II  Edycji  Ligi  Pi³ki  No¿nej  w  Miejskiej  Hali  Sportowo - Widowiskowej  Hel  2003 - 2004

                                              I                                              II III
1. Albatros - Helmix 23.10 g 20.15 1. SF Ewa - Noname 25.10 g 17.00 1. SF Ewa – Wicher 06.11 g 19.30
2. Beniaminek - Kameleon 21.10 g 20.15 2. Niemrawi - Apacz 30.10 g 20.15 2. MT Sola – Naukowcy 08.11 g 17.00
3. Niemrawi - MT Sola 18.10 g 17.50 3. Bia³oczarni – Pocztowiec 30.10 g 19.30 3. Dragonfly – Hydra 08.11 g 17.50
4. Naukowcy - Wicher 23.10 g 19.30 4. Albatros – Beniaminek 28.10 g 20.15 4 Noname - Albatros 06.11 g 20.15
5. Apacz – Pocztowiec 21.10 g 19.30 5. Hydra – MT sola 25.10 g 17.50 5. Helmix – Bia³oczarni 04.11 g 19.30
6. No Name – Hydra 18.10 g 17.00 6. Wicher – Dragonfly 25.10 g 18.40 6. Apacz – Beniaminek 04.11 g 20.15
7. Bia³oczarni – Dragonfly 18.10 g 18.40 7. Naukowcy – Kameleon 28.10 g 19.30 7. Pocztowiec – Niemrawi 08.11 g 18.40
8. Pauza – SF Ewa 8. Pauza - Helmix 8. Pauza - Kameleon
                                              IV                                             V VI
1. Albatros – MT Sola 15.11 g 17.00 1. Hydra – Albatros 22.11 g 17.50 1. Bia³oczarni – Kameleon 25.11 g 19.30
2. Pocztowiec – Helmix 11.11 g 19.30 2. SF Ewa – Pocztowiec 20.11 g 19.30 2. Albatros – Apacz 25.11 g 20.15
3. Apacz – Kameleon 11.11 g 20.15 3. MT Sola – Kameleon 22.11 g 17.00 3. Noname – Wicher 27.11 g 19.30
4. Bia³oczarni – Wicher 13.11 g 19.30 4. Apacz – Wicher 18.11 g 19.30 4. Beniaminek – Pocztowiec 27.11 g 20.15
5. Noname – Naukowcy 15.11 g 17.50 5. Beniaminek – Naukowcy 20.11 g 20.15 5. Naukowcy – Dragonfly 29.11 g 18. 35
6. Beniaminek – Dragonfly 15.11 g 18.40 6. Helmix – Dragonfly 22.11 g 18:40 6. Hydra – SF Ewa 29.11 g 17.50
7. SF Ewa – Niemrawi 13.11 g 20.15 7. Noname – Bia³oczarni 18.11 g 20.15 7. Helmix – Niemrawi 29.11 g 17.00
8. Pauza - Hydra 8. Pauza - Niemrawi 8. Pauza – MT Sola
                                             VII                                              VIII IX
1. Helmix –Apacz 02.12 g 20.15 1. MT Sola - Wicher 13.12 g 17.00 1. Wicher – Albatros 16.12 g 19.30
2. Niemrawi – Dragonfly 06.12 g 17.50 2. Apacz – Bia³oczarni 11.12 g 19.30 2. Beniaminek – Hydra 20.12 g 18.35
3. Kameleon – Albatros 02.12 g 19.30 3. Noname – Beniaminek 11.12 g 20.15 3. SF Ewa – Apacz 16.12 g 20.15
4. SF Ewa – Bia³oczarni 04.12 g 20.15 4. Helmix -Naukowcy 09.12 g 20.15 4. Kameleon – Noname 18.12 g 19.30
5. MT Sola – Beniaminek 06.12 g 18.40 5. SF Ewa – Dragonfly 13.12 g 18.35 5. Pocztowiec – Dragonfly 20.12 g 17.50
6. Pocztowiec – Noname 04.12 g 19.30 6. Albatros – Niemrawi 09.12 g 19.30 6. Naukowcy – Niemrawi 18.12 g 20.15
7. Naukowcy – Hydra 06.12 g 17.00 7. Kameleon – Hydra 13.12 g 17.50 7. MT Sola – Helmix 20.12 g 17.00
8. Pauza - Wicher 8. Pauza - Pocztowiec 8. Pauza - Bia³oczarni
                                            X                                             XI XII
1. Dragonfly – Noname 03.01 g 18.35 1. Pocztowiec – MT Sola 10.01 g 18.35 1. Apacz – Noname 15.01 g 19.30
2. SF Ewa – MT Sola 03.01 g 17.50 2. Albatros – SF Ewa 08.01 g 19.30 2. Sf Ewa Naukowcy 17.01 g 17.00
3. Naukowcy – Pocztowiec 03.01 g 17.00 3. Helmix – Kameleon 08.01 g 20.15 3. Kameleon – Niemrawi 13.01 g 19.30
4. Bia³oczarni – Albatros 23.12 g 19.30 4. Beniaminek – Wicher 06.01 g 20.15 4. Wicher – Hydra 17.01 g 17.50
5. Beniaminek – Niemrawi 23.12 g 20.15 5. Naukowcy – Bia³oczarni 06.01 g 19.30 5. Pocztowiec – Albatros 15.01 g 20.15
6. Wicher – Kameleon 30.12 g 19.30 6. Niemrawi – Hydra 10.01 g 17.00 6. MT Sola - Bia³oczarni 17.01 g 18.35
7. Hydra – Helmix 30.12 g 20.15 7. Apacz – Dragofly 10.01 g 17.50 7. Helmix - Beniaminek 13.01 g 20.15
8. Pauza - Apacz 8. Pauza - Noname 8. Pauza - Dragonfly
                                            XIII                                              XIV XV
1. Helmix –Wicher 22.01 g 19.30 1. Wicher – Pocztowiec 27.01 g 19.30 1. Wicher – Niemrawi 05.02 g 19.30
2. Apacz – Naukowcy 24.01 g 18.35 2. Dragonfly – Kameleon 31.01 g 18.35 2. Hydra – Bia³oczarni 07.02 g 17.00
3. Noname – Niemrawi 20.01 g 19.30 3. MT Sola – Noname 31.01 g 17.50 3. MT Sola – Apacz 07.02 g 17.50
4. MT Sola – Dragonfly 24.01 g 17.50 4. Bia³oczarni – Niemrawi 27.01 g 20.15 4. Helmix – Noname 05.02 g 20.15
5. Kameleon – SF Ewa 22.01 g 20.15 5. Naukowcy – Albatros 29.01 g 20.15 5. Kameleon – Pocztowiec 03.02 g 19.30
6. Beniaminek – Bia³oczarni 20.01 g 20.15 6. SF Ewa – Helmix 29.01 g 19.30 6. Dragonfly – Albatros 07.02 g 18.35
7. Pocztowiec – Hydra 24.01 g 17.00 7. Hydra – Apacz 31.01 g 17.00 7. SF Ewa – Beniaminek 03.02 g 20.15
8. Pauza - Albatros 8. Pauza - Beniaminek 8. Pauza - Naukowcy
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Dru¿yna trenera Piotra Kohnke na  Mistrzostwach Polski Budo zdoby³a:
6 z³otych medali, 3 srebrne medale, 5 br¹zowych.
Helscy reprezentanci zdobyli:
w kategorii seniorów
tytu³ Mistrzyni Polski - Agnieszka Zab³ocka w kategorii kobiety Open
w kategorii juniorów
tytu³ Vice Mistrza Polski - Tomasz D¹browski - 60kg
br¹zowy medal - Norbert Stopiñski - 60kg i £ukasz Kolp +70kg

Mistrzostwa Polski Budo Warszawa 11.10.2003

Klub Kick-boxingu "Maximus"

Na Mistrzostwach startowa³y kluby kick-boxingu, karate, tea-kwon-do, kung fu, jet kwon do, ju jitsu i inne.
Klub Kick-boxingu "Maximus" prowadzi sekcje w  Gdyni, Wejherowie i Helu.

w kategorii juniorów m³odszych do lat 15
tytu³ Vice Mistrza - Maciej Garda +70kg
br¹zowy medal - Maciej Mikita +70kg
Na wyró¿nienie zas³uguj¹ debiutanci: Przemys³aw Ziemianin, Jakub

Dojerski, Marcin Burchacki, Karol Grendysa, którzy odpadli w walkach
æwieræ fina³owych, po bardzo wyrównanych pojedynkach.

Kibic

18.X.2003 roku, o godz. 1700 rozpoczê³y siê rozgrywki II edycji
Helskiej Halowej Ligi Pi³ki No¿nej. Uroczystej inauguracji dokona³
gospodarz miasta - burmistrz Helu, Miros³aw W¹do³owski.

 Rozpoczêcie uœwietni³y wystêpem sympatyczne chirliderki.
W pierwszych meczach pad³y nastêpuj¹ce wyniki:
Naukowiec - Wicher 7:3. Strzelcy bramek: Przemys³aw Wysocki - 6

(pierwsz¹ bramkê rozgrywek zdoby³ w 3 minucie spotkania),  Bielecki -1;
Laskowski - 1; Listewnik - 2.

Mt Sola - Hydra 1:6. Strzelcy bramek: Klajnert - 1; Zagórski - 3;
Soko³owski - 2;  Kubacki -1.

Beniaminek - Kameleon 8:2. Strzelcy bramek: Œniegocki - 4;
Laskowski - 2; Englisch - 1; Konkel - 1; Wysocki Damian - 1;
Wysocki Kamil - 1.

W. Wójcik

Halowa Liga

Pi³ki No¿nej
II edycja

Sekundy przed pierwsz¹ pi³k¹ rozgrywek.

Wydawca: Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu”. Adres redakcji: Bulwar Nadmorski 2, 84-150 Hel. Tel/fax: (0-58) 675 09 05,
 e-mail: helskabliza@go2.pl  Zespó³ redakcyjny: biker, A. Gr¹dkiewicz, R. Kretkiewicz, M. Kuklik - red. naczelny,

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

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

Klub Maximus MP budo Sekcja Hel MP budo
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By³ tak¿e czas, (co dla nas by³o najwa¿niejsze) na zwiedzanie obiektów
znajduj¹cych siê na terenie obu gmin. Pierwszego dnia zwiedzaliœmy obiekty
Oœrodka Oporu Jastarnia, wchodz¹ce w sk³ad Rejonu Umocnionego Hel.
O ich przygotowanie zadba³ nasz przyjaciel, Filip Budda. Wysprz¹tane
i oœwietlone przez stra¿aków schrony wywar³y du¿e wra¿enie na uczest-
nikach konferencji. Mi³ym akcentem wizyty w Jastarni by³o zwiedzanie
"Chaty Kaszubskiej", po której oprowadza³ wspania³y gawêdziarz
Marian Selin.

Kolejny dzieñ obfitowa³ w liczne atrakcje, tym razem Helu. Zwie-
dzano: Port Wojenny, Salê Tradycji Garnizonu Hel, obiekty militarne
znajduj¹ce siê na cyplu, a tak¿e bateriê Schleswig Holstein.

Zakoñczy³a siê Konferencja Naukowa nt. FORTYFIKACJE EUROPEJSKIM DZIEDZICTWEM KULTURY
By³a to ju¿ 6 konferencja organizowana przez Zarz¹d G³ówny Towarzystwa Przyjació³ Fortyfikacji. Jej wspó³organizatorami byli:

stowarzyszenie "Przyjaciele Helu", Urzêdy Miast Helu i Jastarni oraz 9 Flotylla Obrony Wybrze¿a. Przez dwa dni (10 i 11 paŸdziernika),
w goœcinnych murach WZW "JANTAR", ponad 100 uczestników obradowa³o nt. "Fortyfikacji Nadbrze¿nych w Polsce. Nad ich
zasobem i mo¿liwoœci¹ zagospodarowania". W otwarciu konferencji uczestniczyli min.: Marsza³ek Województwa Pomorskiego
Jan Koz³owski, radny Sejmiku Wojewódzkiego Mieczys³aw Struk, Starosta Powiatu Puckiego Artur Jab³oñski, Dowódca 9 Flotylli
Obrony Wybrze¿a kontradm. Andrzej Rosiñski, Nadleœniczy Nadleœnictwa Wejherowo Janusz Mikoœ, burmistrzowie Helu
- Miros³aw W¹do³owski i Jastarni - Tyberiusz Narkowicz. Wys³uchano kilkunastu ciekawych wyst¹pieñ dot. zagospodarowania
ró¿nych obiektów militarnych, a tak¿e ich ochrony i statusu prawnego.

Helscy cz³onkowie i sympatycy
Komisji Ochrony Zabytków Mili-
tarnych przy stowarzyszeniu
"Przyjaciele Helu", przy pomocy
niezawodnych helskich stra¿aków,
równie¿ zadbali o oœwietlenie obiek-
tów cyplowych i poniemieckiej
baterii, co wywar³o du¿e wra¿enie
na zwiedzaj¹cych. Wœród nich by³o
wielu, którzy helskie obiekty
widzieli po raz pierwszy.



15Nr 18 (162)   24 paŸdziernik 2003 r.

Nale¿y tu podziêkowaæ kilkunastu bezrobot-
nym, którzy w ramach prac interwencyjnych
wysprz¹tali obiekty militarne na terenie obu
gmin.

Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³o jednak wyjœcie
w morze. Holownik H-6, przy niesprzyjaj¹cej

pogodzie dwukrotnie wywióz³ l¹dowe szczury
za g³ówki portu. Silny wiatr i du¿a fala natych-
miast nauczy³y goœci szacunku dla marynarskiej
s³u¿by.

Wieczorem dzielono siê wra¿eniami z wycie-
czek. Podkreœlano, ¿e w obu gminach mamy prze-
piêkne, dobrze zachowane obiekty militarne,
które mog¹ œci¹gn¹æ do nas rzesze turystów.
Ich niew¹tpliwym atutem jest to, ¿e po³o¿one
s¹ w granicach miast i dotarcie do nich nie wy-
maga wiele czasu. To skarb, który powinniœmy
chroniæ i promowaæ. Projekty "Pierœcieñ Zatoki
Gdañskiej" i "Cypel" daj¹ nam tê okazjê.

W niedzielê, 12 paŸdziernika,  cz³onkowie
Towarzystwa Przyjació³ Fortyfikacji uczestni-
czyli w walnym zebraniu Towarzystwa, a po-
zostali uczestnicy ogl¹dali "cywilne" atrakcje
naszego miasta. Wielu z nich na pewno tu
powróci.

W. Waœkowski
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