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Dziœ chcielibyœmy w skrócie opowiedzieæ o odbytej przez trzech
uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Helu (Agnieszka Wêgrzyn, Adriana
Œwitakowska i Damian Siwek) praktyce.

Propozycje wyjazdu do Hermeskeil otrzymaliœmy od  niemieckiego
opiekuna m³odzie¿y, dyplomowanego pedagoga socjalnego, pana Bernda
Hermesdorfa. Nasza praktyka by³a ca³kowicie sfinansowana przez stronê
niemieck¹. Mieszkaliœmy u dwóch zaprzyjaŸnionych polskich rodzin
- pañstwa Zygnerskich i Wiedenka, którzy przyjêli nas bardzo ciep³o
i serdecznie. Ca³a praktyka obejmowa³a dni od 16 do 24 lutego 2004 roku.
Pracowaliœmy w dziale "Opieki nad m³odzie¿¹" Zarz¹du Gmin Hermeskeil,
Hermeskeil Nadrenii - Palatynie, w Niemczech.

Kurs obejmowa³:
- zapoznanie siê z obszarem pracy dzia³u "Opieki nad m³odzie¿¹",

zarówno teoretycznie jak  i praktycznie, pod kierownictwem pana Bernda
Hermesdorfa

- wizyty w klubach m³odzie¿owych, dyskusje z miejscow¹ m³odzie¿¹
na temat struktury i organizacji klubów m³odzie¿owych

- "miêdzynarodow¹ wymianê m³odzie¿y", jako zadanie opieki nad
m³odzie¿¹

-  teoriê organizacji "miêdzynarodowej wymiany m³odzie¿y"
-  praktyczne przeprowadzenie organizacji wymiany m³odzie¿owej miê-

dzy miastami Hel -  Hermeskeil latem 2004 roku, a w szczególnoœci:
opracowanie konceptu, programu, planu kosztów i finansowania,
z³o¿enia wniosku o dofinansowanie do organizacji Polsko - Niemieckiej

Owoce partnerstwa
Partnerstwo miedzy Helem

a niemieckim miasteczkiem
Hermeskeil dla wielu mieszkañ-
ców naszego miasta wydaje siê
tylko teoretycznym pojêciem.
Chcielibyœmy jednak uœwiado-
miæ wszystkim, ¿e zawarta nie-
dawno przyjaŸñ zaczyna powo-
li owocowaæ, a korzyœci z tego
czerpie równie¿ helska m³o-
dzie¿. Co jakiœ czas ukazuj¹ siê
w Helskiej Blizie artyku³y doty-
cz¹ce listopadowej podró¿y pol-
skich uczniów do Hermeskeil.

Wspó³pracy M³odzie¿y z siedzib¹ w Postdamie, przygotowanie dowo-
dów zastosowania œrodków finansowych

- spotkania z niemieckimi cz³onkami wymiany m³odzie¿y i wspólne
opracowanie programu.

Po zakoñczeniu praktyki otrzymaliœmy œwiadectwa, potwierdzaj¹ce
odbyty przez nas kurs. Zosta³y one osobiœcie podpisane przez pana
Bernda Hermesdorfa oraz burmistrza gminy Hermeskeil pana Hulpesa.
Dokumenty te upowa¿niaj¹ nas do organizacji miêdzynarodowych wy-
mian oraz opieki nad m³odzie¿¹ podczas takich przedsiêwziêæ.

Poza codzienn¹, oœmiogodzinn¹ prac¹, mieliœmy równie¿ czas wolny,
podczas którego nawi¹zywaliœmy nowe kontakty z m³odymi ludŸmi,
a tak¿e przebywaliœmy w towarzystwie przyjació³, których poznaliœmy
na wczeœniejszych wymianach. Bawiliœmy siê na karnawa³owych zaba-
wach, braliœmy czynny udzia³ w miejskiej paradzie przebierañców, wszê-
dzie byliœmy gor¹co witani i serdecznie goszczeni. Pobyt w Niemczech
by³ dla nas niesamowitym prze¿yciem, kolejnym ¿yciowym doœwiadcze-
niem oraz pozwoli³ nam na podszkolenie jêzyka niemieckiego i angielskie-
go. Trudno nam znaleŸæ s³owa wyra¿aj¹ce nasz zachwyt chwilami spê-
dzonymi  w Hermeskeil.

Korzystaj¹c z okazji, chcielibyœmy ogromnie podziêkowaæ panu
Berndowi Hermesdorfowi za jego opiekê i zorganizowanie prak-
tyki; obu rodzinom za ciep³e przyjêcie nas i spêdzony wspólnie
czas; Przemkowi Zygnerskiemu i £ukaszowi Widence za ich przyjaŸñ,

uœmiech i niezapomniane wra¿enia
oraz wszystkim, zarówno Polakom
jak i  Niemcom mieszkaj¹cym
w Hermeskeil, zaanga¿owanym
w nasz pobyt i partnerstwo miêdzy
naszymi miastami.

DZIÊKUJEMY!!!

Agnieszka Wêgrzyn
Adriana Œwitakowska

   Damian Siwek
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Regularna ¿egluga statkami parowymi
do Helu - tak jak wspomnia³em w po-
przednim odcinku - prowadzona

by³a przez powo³ane w roku 1842 Gdañskie
Towarzystwo ̄ eglugi Parowej i K¹pielisk Mor-
skich S.A. "Wis³a", które nie tylko eksploato-
wa³o statki wycieczkowe, ale i organizowa³o let-
niska w popularnych miejscach wypoczynko-
wych, tak jak to mia³o miejsce i w naszej miej-
scowoœci. Flotylla pasa¿erska, nale¿¹ca do tego
Towarzystwa d³ugo, bo blisko 80 lat, niepodziel-
nie królowa³a na wodach Zatoki Gdañskiej.
Gdañski armator móg³ pozwoliæ sobie na utrzy-
mywanie deficytowych, regularnych rejsów ca-
³orocznych, m.in. do Helu, gdy¿ rz¹d pruski
wp³aca³ mu roczn¹ subwen-
cjê za przewóz poczty. Sub-
wencja ta, wynosz¹ca na po-
cz¹tku XX wieku 12.000
marek niemieckich, by³a wca-
le pokaŸn¹ sum¹. Dziêki
temu dofinansowaniu oraz
faktowi, ¿e do czasu wybu-
dowania helskiej kolei tylko
statkami pasa¿erskimi mo¿-
na by³o dostaæ siê zarówno
do naszej miejscowoœci oraz
poœrednio tak¿e do Boru i Ja-
starni, przedsiêbiorstwo to
osi¹ga³o dobre wyniki finan-
sowe.

 Flotylla gdañskiego arma-
tora by³a doœæ liczna i sk³a-
da³a siê z jednostek o zró¿ni-
cowanych parametrach, kom-
forcie oraz cen kosztów pod-
ró¿y. Helanie najczêœciej
wspominali i podziwiali fla-
gow¹ jednostkê towarzystwa
- du¿y morski bocznoko³o-
wiec parowy, nazwany imieniem s³ynnego kor-
sarza gdañskiego Paula Beneke (zas³yn¹³ on zra-
bowaniem dla Gdañska m.in. s³ynnego "S¹du
Ostatecznego" Hansa Memmlinga). Zbudowa-
ny w roku 1906, w gdañskiej stoczni Klawittera
parowiec "Paul Beneke" o wypornoœci 346 BRT
i d³ugoœci 43,5 m móg³ jednorazowo zabraæ na
pok³ad 70 osób. Posiada³ wygodne przedzia³y
pasa¿erskie oraz kawiarniê i restauracjê. Ta ostat-
nia szczególnie mocno dra¿ni³a helskich restau-
ratorów, poniewa¿ statek cumuj¹c w porze obia-
dowej przez kilka godzin w porcie, odbiera³ im
klientów, serwuj¹c posi³ki, do których zachêca³
specjalnymi reklamami. By³o to te¿ niekorzyst-
ne dla w³adz lokalnych, gdy¿ w tym wypadku
armator nie ponosi³ ¿adnych op³at dzier¿awnych
i kuracyjnych. A pokusa zjedzenia posi³ku na
statku z mo¿liwoœci¹ kontemplacji piêknego
widoku na morze by³a du¿a. Ze wzglêdu na swoje
wymiary, jednostka ta p³ywa³a g³ównie w okre-
sie sezonowego szczytu. Gdy nie by³o du¿ego
ob³o¿enia pasa¿erskiego, w rejsach do Helu
zastêpowa³y go mniejsze parowce "Drache",
"Vineta" lub "Fran".

Zim¹ 1910 roku, dla polepszenia standardu
przybrze¿nej komunikacji morskiej, Towarzy-
stwo "Wis³a" odebra³o zamówiony wczeœniej
w gdañskiej stoczni Klawittera dwuœrubowy pa-
rowiec salonowy o swojskiej nazwie "Hela".
Przeznaczony by³ on g³ównie do utrzymywa-
nia sezonowego po³¹czenia pasa¿erskiego z na-
szym kurortem, a tak¿e do odbywania d³u¿szych
wycieczek ba³tyckich. By³ to prawdziwy salo-
nowiec o d³ugoœci 53 m, szerokoœci 8 m i zanu-
rzeniu 3 m. Z powodu tych wymiarów mia³ on
nieco k³opotów przy wchodzeniu do helskiego
portu. Dlatego, zazwyczaj, gdy tylko pozwala-
³a na to pogoda, cumowa³ on przy pomoœcie
wybiegaj¹cym sprzed domu zdrojowego.

Wyposa¿ono go w nowoczesne - jak na tamte
czasy - rozwi¹zania techniczne tak, by zapew-
niæ odpowiedni komfort podró¿nym. Oprócz
przedzia³ów pasa¿erskich posiada³ 30 kabin
z 60 ³ó¿kami, umo¿liwiaj¹c wygodne, d³u¿sze
zakwaterowanie oraz restauracjê (w wybornym
stylu, jak informowa³y prospekty reklamowe),
palarniê - zapewne dla mê¿czyzn - gdy¿ obok
znajdowa³ siê wydzielony salon damski. Na po-
k³adzie spacerowym znajdowa³o siê miejsce pla-
¿owe z le¿akami, s³u¿¹ce podró¿nym do odby-
wani k¹pieli s³onecznych podczas pogodnych
dni. By³ to wiêc wygodny stateczek, pozwala-
j¹cy na odbywanie w komfortowych warunkach
nawet d³u¿szych, wycieczkowych rejsów przy-
brze¿nych. W prospekcie reklamowym Towa-
rzystwa ¯eglugi Parowej "Weichsel" z roku
1912, przedstawiono wszystkie jego zalety,
a tak¿e trasê piêciodniowego rejsu wycieczko-
wego po portach po³udniowego Ba³tyku, jak¹
odbywa³ on raz w tygodniu podczas sezonu let-
niego. Wyp³ywaj¹c w niedzielne przedpo³udnie
z Gdañska, "Hel" zawija³ po goœci do Sopotu
i Helu, sk¹d kierowa³ siê w stronê Pilawy

i Królewca, nazywanego wówczas Wenecj¹ Pó³-
nocy. Po ca³onocnym pobycie w tym miejscu
oraz zabraniu nowych pasa¿erów, nastêpnego
dnia pokonywa³ drogê morsk¹ do Ustki (Stolp-
munde), gdzie po krótkim postoju umo¿liwiaj¹-
cym zejœcie i wejœcie niektórych goœci, udawa³
siê w dalsz¹ drogê na zachód, docieraj¹c do s³yn-
nej wówczas twierdzy i nowoczesnego kurortu
Ko³obrzeg (Kahlberg). W okresie przed I wojn¹
œwiatow¹ miasto to mog³o poszczyciæ siê ogrom-
n¹, bo szacowan¹ na 15 tys. liczb¹ odwiedzaj¹-
cych je letników, co stawia³o Ko³obrzeg w rzê-
dzie najbardziej znacz¹cych kurortów ba³tyc-
kiego wybrze¿a Niemiec. Szczególnie upodobali
sobie to miejsce mieszkañcy sto³ecznego Berlina.

Po 12-godzinnym postoju
parowiec wyp³ywa³ na
pó³noc, kieruj¹c siê do
Ronne, g³ównego portu
wyspy Bornholm (tu chêt-
ni mogli przesi¹œæ siê na
statek do Kopenhagi), by
po krótkim postoju zacu-
mowaæ w porcie kurortu
Hammren lub Allinge (w
zale¿noœci od kierunków
wiej¹cych wiatrów). Tutaj
czêœæ wycieczkowiczów
zazwyczaj opuszcza³a
pok³ad, by skorzystaæ
z bogatej oferty tury-
stycznej tej malowniczej
wyspy. Ka¿dego dnia mo-
gli oni skorzystaæ z wy-
godnych furmanek, które
przewozi³y goœci do oso-
bliwych, godnych zwie-
dzenia miejsc.

Parowiec zaœ, jeszcze w
nocy, odp³ywa³ na pó³noc

osi¹gaj¹c wkrótce wybrze¿e szwedzkie. Poprzez
malownicze szkiery dociera³ do Karlskrony.
Z tego miejsca, dziêki szwedzkim kolejom pañ-
stwowym chêtni mogli dotrzeæ do atrakcyjnych
terenów nadmorskich w okolicy kana³u Gota lub
do Sztokholmu. Po 8 godzinach postoju paro-
wiec opuszcza³ ten port i kierowa³ siê ponownie
do portu Hammre na Bornholmie, cumuj¹c tam
przez noc. W czwartek rano - po zabraniu goœci,
którzy tu spêdzili dwa dni, "Hel" znowu wy-
chodzi³ w morze, by przez Renne wróciæ do
Ko³obrzegu, a nastêpnie Ustki. W pi¹tek rano
statek dociera³ przez Królewiec do Helu, Sopotu
i ostatecznie Gdañska.

Te wspania³e wycieczki bardzo urozmaica³y
pobyt zarówno wczasowiczom, jak i mieszkañ-
com Wybrze¿a Gdañskiego. Specjalnie przed-
stawi³em jej opis, aby pokazaæ, jak du¿o by³o
mo¿liwoœci i wariantów wykorzystania takiego
rejsu do zwiedzenia np. tylko niektórych,
wybranych miejsc. Wielka szkoda, ¿e takich
podró¿y nie organizuje siê obecnie.

Parowiec salonowy "Hel" cumuj¹cy przy molo domu zdrojowego w Helu. Rok 1911.
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W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê Œwiêtami Wielkanocnymi i ewentualno-
œci¹ wyjazdu z miejsca zamieszkania, funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Juracie zwracaj¹ siê z proœb¹ do Mieszkañców o poinformowanie o tym
fakcie s¹siadów mog¹cych dopilnowaæ mieszkania lub domu oraz o pozo-
stawienie im adresu pobytu i numeru telefonu kontaktowego.

Ponadto prosimy ka¿dego, kto posiada lub ma zamiar zakupiæ sprzêt
elektroniczny, komputerowy, telefony komórkowe, rowery oraz inne
wartoœciowe rzeczy, aby spisa³ numery fabryczne i inne cechy identyfika-
cyjne, które w przypadku utraty wymienionych przedmiotów mog¹ po-
móc w ich odzyskaniu.

Komisariat Policji dla Gmin Helu i Jastarnia
z siedzib¹ w Juracie

Uprzejmie informujê, i¿ do  31 marca  2004 roku  w  Oddziale
Pomorskim   Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-
sprawnych bêd¹ przyjmowane wnioski  w  ramach  nastêpuj¹cych
programów:

1. "Komputer dla Homera 2003 - program pomocy w zakupie sprzê-
tu elektronicznego oraz oprogramowania umo¿liwiaj¹cego rehabilita-
cjê zawodow¹ i spo³eczn¹ osób niewidomych i niedowidz¹cych"

2. " Pegaz  2003    w    module   pomocy    w   aktywizowaniu   osób
niepe³nosprawnych  poprzez  likwidacjê  barier  transporto-
wych i w komunikowaniu siê " - dotyczy osób  niepe³nosprawnych
ruchowo.

Szczegó³owe informacje  dotycz¹ce w/w programów  mo¿na  uzy-
skaæ  pod  nr  telefonu  552-17-42  oraz  554-85-16, a  tak¿e  na  stronie
internetowej  www.pfron.org.pl

W  sprawie  druków  wniosków  proszê  o  kontakt  telefoniczny
w  godzinach popo³udniowych  pod  nr  675 02 24  lub  602-869-687.

Mi³o mi równie¿ poinformowaæ, ¿e dwie osoby reprezentuj¹ce
Stowarzyszenie " Promyk Nadziei" bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ uczestni-
czenia w pracach komisji lub zespo³ach opiniodawczych, powo³anych
do oceny wniosków  oraz podzia³u œrodków finansowych Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych O/Pomorski
w ramach realizowanych w bie¿¹cym roku programów.

Prezes Stowarzyszenia Wspieraj¹cego Dzieci i M³odzie¿
Niepe³nosprawn¹ "PROMYK NADZIEI "

               Karolina Soldatke

INFORMACJA  DLA  OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH

Zebranie sprawozdawcze OSP
6 marca br., na zebraniu sprawozdawczym spotkali siê druhowie hel-

skiej OSP. Wœród zaproszonych goœci byli m.in.: komendant PSP w Pucku
- bryg. Jan Mu¿a, prezes Zarz¹du Miejsko - Gminnego z W³adys³awowa
- Józef Karcz, szef logistyki KPW Hel - kmdr ppor. Micha³ Gajewski,
komendanci OSP z Jastarni i KPW Hel.

Zebrani wys³uchali sprawozdañ z dzia³alnoœci OSP, dru¿yny m³odzie-
¿owej i komisji rewizyjnej w 2003 r. Zarz¹d jednog³oœnie uzyska³ abso-
lutorium. Zatwierdzono równie¿ plan pracy na 2004 r. W wyst¹pieniach
i dyskusji wiele miejsca poœwiêcono koniecznoœci ci¹g³ego podnoszenia
poziomu wyszkolenia indywidualnego i grupowego. S³u¿¹ temu, o czym
mówi³ komendant PSP: szkolenia we w³asnej jednostce, szkolenia do-
skonal¹ce, æwiczenia na obiektach, inspekcje gotowoœci bojowej, udzia³
w koncentracjach oraz zawody sportowe, od których helscy ochotnicy
„migaj¹ siê” od kilku lat. Recept¹ na to ostatnie mog³yby staæ siê zawody
zorganizowane w Helu.

Helscy stra¿acy w okresie sprawozdawczym brali udzia³ w likwidacji
87 zdarzeñ - w tym 6 poza terenem gminy (w 2002 r. - 76 zdarzeñ). A¿ 36
z nich, to by³y po¿ary lasów, 2 - po¿ary traw, 8 - dogaszanie, 7 - po¿ary
budynków mieszkalnych, 3 - po¿ary obiektów przemys³owych, 3 - po¿ary
oœrodków wczasowych, 7 - wypompowywanie wody, 1 - wydobycie
zw³ok, 5 - wypadki i kolizje drogowe, 2 likwidacje zagro¿eñ ekologicz-
nych, 7 - inne zdarzenia.

W czasie prowadzonej przez KP PSP inspekcji z gotowoœci operacyj-
no-technicznej, jednostka uzyska³a œredni¹ roczn¹ 86,5 pkt na 90 max.

W minionych latach helska OSP w istotny sposób zosta³a doposa¿ona
i posiadany przez ni¹ sprzêt jest porównywalny ze stra¿¹ zawodow¹.

W.W.

INFORMACJA DLA
MIESZKAÑCÓW

Drodzy Czytelnicy!!!
Kolejny, œwi¹teczny nr „Helskiej Blizy”

uka¿e siê 9 kwietnia br.
                                                                               (red.)
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To znaczy:

1. Zapewnij mu w³aœciwe od¿ywianie od pierwszych chwil ¿ycia,
jakim wed³ug wspó³czesnej wiedzy jest wy³¹czne karmienie piersi¹ do
6 miesi¹ca ¿ycia i kontynuowanie tego karmienia do 2 roku ¿ycia uzupe³-
nianego lokalnymi produktami ¿ywnoœciowymi.

2. Zapewnij mu œrodowisko bez papierosa. Nikotyna jest trucizn¹,
która skraca ¿ycie. W papierosie jest oko³o 4000 substancji, z czego ponad
40 ma dzia³anie rakotwórcze. Papierosy s¹ odpowiedzialne za po³owê
nowotworów z³oœliwych u mê¿czyzn i prawie 10% u kobiet. Wypalenie
jednego papierosa skraca ¿ycie  o 8 minut. Œrodowisko dymu papieroso-
wego w domu, pracy czy na spotkaniu towarzyskim, niekorzystnie wp³ywa
na laktacjê oraz stan zdrowia Twój i dziecka.

3. Zapewnij mu zdrowych rodziców, promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia
w swoim domu. Dzieci najczêœciej powielaj¹ wzorce domowe, wiêc
zaszczepiaj¹c im zdrowy styl ¿ycia, dajemy im dobre wyposa¿enie na
doros³e ¿ycie. Tylko silnie zakorzenione przekonanie pozwoli im oprzeæ
siê modom i presji œrodowiska rówieœniczego.

4. Zapewnij mu kochaj¹cych siê rodziców. Wiadomo, ¿e dzieci
chowane w mi³oœci rozwijaj¹ siê lepiej, s¹ szczêœliwsze i wyrastaj¹ na
lepszych ludzi, którzy maj¹ poczucie w³asnej wartoœci, a bêd¹c pozba-
wionymi licznych zranieñ, potrafi¹ kochaæ innych. Wszak to Twój dom,
Mamo, jest kolebk¹ mi³oœci i szko³¹ uczuæ, którymi obdarzamy innych.

TEST DLA MATKI

Czy chcesz zapewniæ swemu dziecku dobry start?

Odpowiedz na ni¿ej zamieszczone pytania i przekonaj siê, co masz
jeszcze do zrobienia, aby inwestycja w zdrowie Twojego dziecka by³a
pe³na i przynios³a jak najwiêksze zyski.

1. Czy rzuci³aœ palenie na okres ci¹¿y?                 Tak    Nie

2. Czy w ci¹¿y unika³aœ dymu papierosowego?    Tak    Nie

3. Czy karmisz swoje dziecko piersi¹?                 Tak    Nie

4. Czy zamierzasz kontynuowaæ karmienie piersi¹

     w drugim roku ¿ycia Twojego dziecka?                 Tak    Nie

5. Czy na czas karmienia zaniecha³aœ palenia

    lub w ogóle nie palisz?                                           Tak    Nie

6. Czy widzisz sens w porzuceniu palenia?                  Tak    Nie

7. Czy palisz poni¿ej 5 papierosów dziennie?     Tak    Nie

8. Czy palisz od 5 do 20 papierosów dziennie?      Tak     Nie

9. Czy palisz powy¿ej 20 papierosów dziennie?      Tak     Nie

10. Czy palisz przy dziecku?                               Tak     Nie

11. Czy m¹¿ lub inni domownicy pal¹ przy dziecku?    Tak     Nie

12. Czy w œrodowisku pracy przebywasz w dymie?     Tak     Nie

13. Czy dbasz o zdrowe od¿ywianie?                   Tak     Nie

14. Czy unikasz alkoholu?                                            Tak    Nie

15. Czy umiesz czynnie wypoczywaæ, wêdrujesz,

     p³ywasz, æwiczysz, uprawiasz ogródek?                  Tak     Nie

DOBRY START
Mamo, podaruj swemu dziecku dobry start!

Policz punkty wed³ug nastêpuj¹cego klucza:
- za ka¿d¹ odpowiedŸ "Nie" - 0 pkt.
- za odpowiedŸ "Tak" w pytaniach 1-6, 13-15 po 1 pkt.
- za odpowiedŸ "Tak" w pytaniu 7 odejmij 1 punkt karny,  w 8 odejmij
 2,  w  9 - 3, w 10 - 4, w 11 - 3, w 12 - 2.

Wpisz otrzymany wynik - ........

Jeœli twój wynik wynosi 9 punktów, to znaczy, ¿e naprawdê starasz siê
zapewniæ Twojemu dziecku dobry start. Pragniesz wyposa¿yæ je w zdro-
wie i zaszczepiæ zdrowy styl ¿ycia. Jeœli postarasz siê, aby wasza
codziennoœæ by³a emocjonuj¹ca i ciekawa, ma³e dziecko, a potem m³ody
cz³owiek, bêd¹ dobrze kojarzyæ lata spêdzone w domu i chêtnie powiel¹
ukazane mu dobre wzorce we w³asnym ¿yciu. Powodzenia!

Jeœli Twój wynik wynosi 6-8 punktów, to znaczy, ¿e robisz du¿o
w kierunku zapewnienia Twemu dziecku dobrego startu. Mo¿esz byæ
pewna, ¿e inwestycja zwróci ci siê z zyskiem. Twoje dziecko ma szansê
chwyciæ bakcyla zdrowego stylu ¿ycia. Analiza twoich odpowiedzi da ci
mo¿liwoœæ rozwa¿enia, czy w jakiejœ dziedzinie mo¿esz coœ poprawiæ.
Zapisz poni¿ej swoj¹ decyzjê. Nie daj siê!

Jeœli Twój wynik wynosi 5 punktów i poni¿ej, to znaczy, ¿e chcia³a-
byœ dobrze, ale nie zawsze Ci wychodzi. Pocieszê Ciê, ¿e nie ka¿dy jest
doskona³y. Ale zawsze warto d¹¿yæ w górê. Przeanalizuj swoje odpowie-
dzi i ustal, w jakiej dziedzinie mog³abyœ coœ zrobiæ dla Twojego dziecka.
Jeœli zarobi³aœ punkty karne, wytocz wojnê papierosom! Co czwarty
doros³y Polak to ekspalacz, do³¹cz do tej dumnej grupy. Skorzystaj
z poradnika ,,Jak rzuciæ palenie" profesora Witolda Zatoñskiego.

Zapisz poni¿ej swoj¹ decyzjê. B¹dŸ dzielna!

MOJA DECYZJA...................................................................

Autorski Program
Dobry Start

dr Magdaleny
Nehring-Gugulskiej

Sekretarza
Komitetu

Upowszechniania
Karmienia

Piersi¹.

Szko³a Rodzenia „BOCIEK” rozpoczyna dzia³alnoœæ.
Pierwsze zajêcia odbêd¹ siê 19 marca 2004 r. o godz. 1700

w sali Konferencyjnej MKRPA, Hel ul. ¯eromskiego 16.
Szczegó³owe informacje i zapisy:

Poradnia K 115 Szpitala Wojskowego w Helu.
- tel. 675 74 29 lub  MON 257 429

PRZYPOMINAMY
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Po wst¹pieniu Polski do U.E. bêdziemy zobowi¹zani do zrestruktury-
zowania floty rybackiej, aby ograniczyæ nak³ad po³owowy dostosowuj¹c
go do stanu zasobów Ba³tyku. Unia Europejska przewiduje w tym przy-
padku rekompensaty za likwidacjê zak³adów pracy, jakimi s¹ kutry rybac-
kie. Pomoc finansowa-odszkodowanie z tytu³u z³omowania statku rybac-
kiego, bêdzie przyznawana w formie jednorazowej rekompensaty finan-
sowej. Rekompensata finansowa mo¿e zostaæ przyznana w³aœcicielowi za
z³omowanie statku rybackiego stanowi¹cego polsk¹ w³asnoœæ. Wpisanego
do sta³ego rejestru okrêtowego, o ile podlega obowi¹zkowi wpisu do reje-
stru okrêtowego. Wpisanego do rejestru statków rybackich przez okres co
najmniej 3 ostatnich lat. Do okresu tego zalicza siê okres wpisu do ewiden-
cji statków rybackich przed wprowadzeniem rejestru statków rybackich,
w wieku co najmniej 10 lat. Posiadaj¹cego wa¿n¹ licencjê po³owow¹, spe-
cjalne zezwolenie po³owowe, œwiadectwo pomiarowe wydane na podsta-
wie pomiaru statku rybackiego, dokonanego zgodnie z postanowieniami
Miêdzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemnoœci statków, sporz¹-
dzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 56, poz.
247) lub zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady  (EWG) Nr 2930/86 z dnia 22
wrzeœnia 1986 r. okreœlaj¹ce parametry statków rybackich. Dokumenty
uprawniaj¹ce do ¿eglugi, o ile statek jest obowi¹zany posiadaæ te doku-
menty; przy u¿yciu którego wykonywano rybo³ówstwo morskie przez
co najmniej 75 dni, w ka¿dym z dwóch okresów 12-miesiêcznych poprze-
dzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku o przyznanie rekompensaty finanso-
wej. Wysokoœæ rekompensaty finansowej z tytu³u z³omowania statków
rybackich  w wieku od 10 do 15 lat, ma wynosiæ:

oraz rok rozpoczêcia u¿ytkowania statku rybackiego, wysokoœæ przy-
znanej pomocy finansowej z tytu³u modernizacji lub budowy statku ry-
backiego, lub z tytu³u nabycia prawa w³asnoœci albo wspó³w³asnoœci stat-
ku rybackiego przez rybaka w wieku nie przekraczaj¹cym 35 lat, je¿eli
taka pomoc zosta³a przyznana.

Do wniosku do³¹cza siê: kopie stron dowodu osobistego wnioskodaw-
cy zawieraj¹cych  PESEL, seriê  i numer oraz adres zamieszkania, odpis
z Krajowego Rejestru S¹dowego lub zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzia³alnoœci gospodarczej, odpis z rejestru okrêtowego, o ile statek podle-
ga obowi¹zkowi wpisu do rejestru okrêtowego, zaœwiadczenie z rejestru
statków rybackich, zaœwiadczenia o niezaleganiu wnioskodawcy z p³at-
noœciami z tytu³u podatków oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne,
tytu³ w³asnoœci statku, kopiê œwiadectwa pomiarowego wydanego na pod-
stawie pomiaru statku rybackiego dokonanego zgodnie  z postanowienia-
mi Miêdzynarodowej konwencji  o pomierzaniu pojemnoœci statków, spo-
rz¹dzonej w Londynie dnia  23 czerwca 1969 r. (Dz.U. z 1983 r. Nr 56,
poz.247) lub zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady  (EWG) Nr 2930/86 z dnia
22 wrzeœnia 1986 r. okreœlaj¹cym parametry statków rybackich, poœwiad-
czon¹ przez organ uprawniony do jego wydania, kopiê dokumentu upraw-
niaj¹cego do ¿eglugi, o ile statek jest obowi¹zany posiadaæ taki dokument,
poœwiadczon¹ przez organ uprawniony do jego wydania; kopie licencji
po³owowej i specjalnego zezwolenia po³owowego, poœwiadczone przez
terenowego inspektora rybo³ówstwa morskiego, w³aœciwego dla portu
macierzystego statku rybackiego, oœwiadczenie o wykonywaniu rybo-
³ówstwa morskiego w czasie co najmniej 75 dni w ka¿dym  z dwóch
ostatnich 12-miesiêcznych okresów potwierdzone przez terenowego in-
spektora rybo³ówstwa morskiego, w³aœciwego dla portu macierzystego
statku rybackiego, listê za³ogi z³omowanego statku rybackiego.

Je¿eli wniosek spe³nia wymagania formalne, Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa ocenia czy wniosek dotyczy dzia³ania ujêtego
w sektorowym programie operacyjnym oraz czy spe³nia warunki, od któ-
rych uzale¿nione jest przyznanie rekompensaty finansowej z tytu³u z³o-
mowania statku rybackiego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, po dokonaniu oceny wniosków o udzielenie rekompensaty finan-
sowej z tytu³u z³omowania statku rybackiego, sporz¹dzi listê wniosków
i przekazuje tê listê wraz z uzasadnieniem do zaopiniowania Komitetowi
Steruj¹cemu.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po po-
zytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komitet Steruj¹cy, akceptuje
wniosek i zawiera z wnioskodawc¹ pisemn¹ umowê o udzielenie rekom-
pensaty finansowej z tytu³u z³omowania statku rybackiego. Umowa za-
wiera w szczególnoœci: oznaczenie stron umowy; numer identyfikacyjny
i oznakê ryback¹ z³omowanego statku rybackiego; termin i miejsce z³omo-
wania statku rybackiego, wysokoœæ rekompensaty finansowej, sposób
i warunki wyp³acenia pomocy finansowej oraz jej zwrotu w przypadku
wykorzystania œrodków finansowych pochodz¹cych z tej pomocy nie-
zgodnie z przepisami lub umow¹ albo pobranych w nadmiernej wysoko-
œci, okreœlenie formy i wysokoœci zabezpieczenia zwrotu œrodków finan-
sowych, stanowi¹cych pomoc w przypadku niewykonania umowy.  Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawiera umowy o udziele-
nie rekompensaty finansowej, do wyczerpania œrodków finansowych prze-
widzianych na udzielenie tej pomocy, uwzglêdniaj¹c w pierwszej kolejno-
œci statki rybackie po³awiaj¹ce na Morzu Ba³tyckim, wiek statku rybac-
kiego - w pierwszej kolejnoœci rekompensata finansowa bêdzie przyzna-
wana za z³omowanie statków rybackich najd³u¿ej u¿ytkowanych do wy-
konywania rybo³ówstwa morskiego, okres posiadania tytu³u w³asnoœci
statku rybackiego -  w pierwszej kolejnoœci rekompensata finansowa
bêdzie przyznawana wnioskodawcom posiadaj¹cym najd³u¿ej tytu³ w³a-
snoœci z³omowanego statku rybackiego. Œrodki finansowe, stanowi¹ce po-
moc finansow¹ - odszkodowanie bêd¹ wyp³acane, je¿eli podmiot ubiegaj¹-
cy siê o udzielenie pomocy przedstawi  wniosek o p³atnoœæ - po faktycz-
nym z³omowaniu statku rybackiego zgodnie z warunkami okreœlonymi
w umowie oraz decyzjê o wykreœleniu statku rybackiego z rejestru stat-
ków rybackich.

Kazimierz Rotta

R  e  s  t  r  u  k  t  u  r  y  z  a  c  j  a

 Odszkodowania za z³omowanie kutrów
 Likwidacja zak³adu pracy!!!

Do ustalenia wysokoœci rekompensaty finansowej z tytu³u z³omowania
statków rybackich  w wieku od 15 do 29 lat,  stosowane maj¹ byæ stawki
okreœlone w tabeli,  pomniejszone  o 1,5 %  za ka¿dy rok powy¿ej 15 lat.
Do ustalenia wysokoœci rekompensaty finansowej z tytu³u z³omowania
statków rybackich w wieku nie mniejszym ni¿ 30 lat, stosowane bêd¹
stawki okreœlone w tabeli, pomniejszone o 22,5 %. W przypadku, gdy
w³aœciciel z³omuje statek rybacki przed up³ywem 5 lat od przyznania mu
pomocy finansowej z tytu³u modernizacji tego statku, wysokoœæ rekom-
pensaty finansowej zostanie zmniejszona, w pierwszym roku - o 30 %;
w drugim roku - o 24%; w trzecim roku  - o 18%;   w czwartym roku - o
12%; w pi¹tym roku – o 6%  - œrodków przekazanych w ramach pomocy
finansowej  z tytu³u modernizacji statku rybackiego. Wysokoœæ rekom-
pensaty finansowej bêdzie zmniejszana o wysokoœæ rekompensaty finan-
sowej z tytu³u czasowego zawieszenia dzia³alnoœci po³owowej udzielonej
w roku poprzedzaj¹cym faktyczne z³omowanie statku rybackiego.
W przypadku, gdy w okresie od dnia zawarcia umowy o udzielenie re-
kompensaty finansowej z tytu³u z³omowania statku rybackiego do dnia,
w którym nast¹pi³o faktyczne z³omowanie statku rybackiego, statek ten
zosta³ utracony, wysokoœæ rekompensaty finansowej zostaje zmniejszo-
na o wysokoœæ odszkodowania wyp³aconego z tytu³u ubezpieczenia tego
statku rybackiego. Wniosek o udzielenie rekompensaty finansowej, w³a-
œciciel lub w³aœciciele statku rybackiego sk³adaj¹ do Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu udostêpnionym przez Agen-
cjê. Wniosek powinien zawieraæ: imiê, nazwisko, miejsce zamieszkania
i adres albo nazwê, siedzibê i adres w³aœciciela statku rybackiego, numer
identyfikacyjny statku rybackiego w rejestrze statków rybackich;
oznakê ryback¹, pojemnoœæ statku rybackiego w GT, moc silnika w kW

Klasa statku wed³ug pojemnoœci (w GT)               EURO

0< 10

10< 25

25< 100

100< 300

300< 500

500 i wiêcej

11 000/GT +

5 000/GT +

4 200/GT +

2 700/GT +

2 200/GT +

1 200/GT + 882 000

2 000

62 000

82 000

232 000

382 000
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Od szeœciu lat jestem uczennic¹ Szko³y
Podstawowej w Helu. Piszê ten list, poniewa¿
nurtuje mnie problem przemocy w szkole,
zarówno psychicznej jak i fizycznej.

Ostatnio bardzo wiele mówi siê o nadu¿y-
ciach prawnych w stosunku do dzieci. Wielu
z nas na pewno spotka³o siê z przemoc¹ w szko-
le, w domu lub na podwórku. Liczni byli œwiad-
kami przemocy, która dotknê³a Waszego kolegê
albo kole¿ankê. Skoro wiêc tak wiele siê o tym
mówi, to znaczy, ¿e problem jest bardzo po-
wa¿ny. Chcia³abym, aby mój list uœwiadomi³
wszystkim, którzy go przeczytaj¹ to, ¿e prze-
moc jest najgorszym rozwi¹zaniem konfliktu
i ¿e nale¿y z ni¹ walczyæ.

Po pierwsze, by lepiej zrozumieæ problem,
powinniœmy zastanowiæ siê, czym jest agresja.

Otó¿ przemoc jest to swoistego rodzaju na-
paœæ na godnoœæ drugiego cz³owieka, a szczegól-
nie dziecka, jest to naruszenie jego praw i wol-
noœci osobistej.

G³ówne przejawy przemocy to przede
wszystkim bicie, kopanie, popychanie, wy³u-
dzanie pieniêdzy i wiele innych niegodnych
cz³owieka zachowañ. Przemoc to równie¿ prze-
zywanie innych, wmawianie im, ¿e nie s¹ nic
nie warci, ¿e s¹ œmieciami. "Nie trzeba biæ,
kopaæ i gryŸæ, by zniszczyæ cz³owieka" - pisze
w swoim artykule "Mowa - b³ogos³awieñstwo
czy przekleñstwo" Anna Górecka - "Wykrzy-
czane, b¹dŸ wycedzone przez zêby "nienawi-
dzê ciê", "odejdŸ ju¿ ciê nie potrzebujê", "zawio-
d³eœ mnie jak zwykle", "po co siê narodzi³eœ", "
Przez ciebie zniszczy³am karierê", "Nie chcê
ciê znaæ" zmienia œwiat w such¹ pustyniê. Nikt
na nikogo nie podniós³ rêki, nikt nikogo nie kop-
n¹³, a adresat tych s³ów czuje ból w ¿o³¹dku
i ciê¿ar, jakby ca³y œwiat wali³ mu siê na g³owê.
Na nic siê póŸniej nie zdadz¹ naiwne t³umacze-
nia "by³em zdenerwowany", "¿artowa³am",
"wiesz przecie¿, ¿e tak nie myœlê", "chcê tylko
twego dobra".

Niestety, rana w duszy pozostanie i bêdzie
trzeba wiele czasu, by siê zabliŸni³a. Pamiêtaj-
my o tym, zanim wypowiemy s³owa, które mog¹
kogoœ g³êboko zraniæ.

Kiedyœ pewien ma³y ch³opiec spyta³ mnie
"A dlaczego w³aœciwie przemoc jest z³a?Krzyœ Wilczyñski - Przedszkole garnizonowe

Przecie¿ jak ktoœ mi coœ zabierze, zbije mnie lub
zrani, to trzeba mu porz¹dnie przy³o¿yæ, ¿eby
mia³ za swoje i wiêcej tego nie zrobi³".

Zapytajmy wiêc, dlaczego przemoc jest z³a?
W³aœnie dlatego jest, ¿e szkodzi tak mocno, jak
szkodzi trucizna, zabija w cz³owieku to, co piêk-
ne i ludzkie, a zostawia nienawiœæ, ¿al, ból i roz-
pacz.

Jan Pawe³ II podczas jednej ze swych homilii
tak zdefiniowa³ problem przemocy:

"Wzywam m³odych, którzy zostali usidleni
w organizacjach zaanga¿owanych w przemoc.
Mówiê wam z ca³¹ mi³oœci¹, jak¹ mam dla
was, z ca³¹ ufnoœci¹ jak¹ pok³adam w m³odzie-
¿y: nie s³uchajcie g³osów, które przemawiaj¹
jêzykiem nienawiœci, zemsty, odwetu. Nie idŸ-
cie za ¿adnym przywódc¹ kieruj¹cym was na
drogi, na których zadaje siê œmieræ. Kochajcie
¿ycie, szanujcie ¿ycie, w sobie samych i innych.
Oddajcie siê na s³u¿bê ¿ycia, nie œmierci.

Angelika Bokwa kl. II b

Drodzy Uczniowie!

Sk³onnoœæ do odczuwania gniewu, wœciek³o-
œci lub lêku jest tak samo wrodzona jak wszyst-
kie inne uczucia. Ka¿dy z nas prze¿ywa uczu-
cia agresywne, które s¹ przyporz¹dkowane na-
szemu ¿yciu wraz ze zwi¹zanymi z nimi sposo-
bami zachowañ. Z drugiej jednak strony, jeste-
œmy œwiadkami nabytych zachowañ destrukcyj-
nych, przeradzaj¹cych siê w przemoc. Tego
rodzaju agresja nie jest wrodzona i nie powsta³a
w procesie adaptacji cz³owieka do otoczenia,
zosta³a wyuczona. Zag³uszy³a ona poniek¹d
naturalny potencja³ agresji cz³owieka.

Gdy mówimy o wzroœcie przemocy wœród
dzieci i m³odzie¿y, mamy na myœli zachowania
destrukcyjnie o charakterze brutalnoœci. Mo¿emy
je odpowiednio modyfikowaæ, jeœli bêdziemy
znali przyczyny takich zachowañ.

Zmiany w zachowaniach dzieci i m³odzie¿y
s¹ œciœle zwi¹zane z wiekiem rozwojowym.
Zale¿¹ od zmian fizycznych, hormonalnych oraz
czynników œrodowiskowych. W okresie dzie-
ciñstwa dziecko uznaje autorytet rodziny i osób
znacz¹cych, który siê zmienia w okresie dojrze-
wania, kiedy to ustalone wzory ¿ycia zostaj¹
zaburzone. Zachowania m³odzie¿y w czasie ado-
lescencji (pokwitania) s¹ czêsto niemo¿liwe do
przewidzenia i aspo³eczne, dlatego te¿ okres ten
nazywany jest "faz¹ buntu i negacji". ¯ycie
w œrodowisku pe³nym napiêæ emocjonalnych,
usi³owanie sprostania czêsto nierealistycznym
oczekiwaniom rodziców i innych osób znacz¹-

Przeciw przemocy!!!

cych oraz brak zainteresowania ze strony rodzi-
ców w stosunku do m³odego cz³owieka, zagra¿a
jego rozwojowi psychofizycznemu.

Jak na podstawie przyswojonych norm, do-
œwiadczeñ i spostrze¿eñ oraz obserwacji sto-
sunków spo³ecznych, najpierw w rodzinie i naj-
bli¿szym otoczeniu, a potem w kraju i na œwie-
cie, interpretuj¹ zachowania agresywne i prze-
moc uczniowie uczêszczaj¹cy do ZSO w Helu?
Jakie widz¹ mo¿liwoœci zmiany, gdzie upatruj¹
przyczyn stosowania niepo¿¹danych, czasami
wrêcz zatrwa¿aj¹cych, zachowañ? Na tymi i im
podobnymi zagadnieniami zastanawia³y siê dzieci
i m³odzie¿.

Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas wcze-
snoszkolnych wyrazili swoje odczucia poprzez
prace plastyczne nt. "PrzyjaŸñ sposobem na
przemoc". Natomiast starsi uczniowie uczest-
niczyli w konkursie literacko - plastycznym.
Uczniowie klas IV - VI SP redagowali listy
i komiksy nt. "Napisz list do kolegi, dziel¹c siê
swoimi wiadomoœciami na temat przeciwdzia³a-
nia przemocy", "Napisz list otwarty do uczniów
zachêcaj¹cy do reagowania na przejawy prze-
mocy w szkole". Gimnazjaliœci zmierzyli siê
z tematem "Jak zapobiega siê przemocy w na-
szej szkole", "W mojej szkole jest (jeszcze nie
jest) bezpiecznie" w formie sprawozdania, roz-
prawki i wywiadu. Uczniowie LO pracowali nad
reporta¿em "Na du¿ej przerwie w naszej szkole".
Wybrane prace zosta³y zamieszczone w gazetce

specjalnie przygotowanej na tê okolicznoœæ.
Powy¿szy konkurs zainagurowa³ szereg

przedsiêwziêæ: spotkañ, spektakli teatralnych,
warsztatów, programów informacyjno-eduka-
cyjnych, imprez sportowych, konkursów
w naszej szkole, zaplanowanych w ramach
TYGODNIA PRZECIWKO PRZEMOCY,
który odby³ siê w dniach 15.03. - 19.03. 2004
roku.

Has³o przewodnie wspomnianego tygodnia
brzmia³o NIE ZAMYKAJ OCZU.

Akcja mia³a na celu zwrócenie uwagi, uwra¿li-
wienie oraz pokazanie dzieciom i m³odzie¿y al-
ternatywnych sposobów zachowañ jako reakcji
na wzrastaj¹c¹ frustracjê, napiêcie czy sk³on-
noœæ do agresji i przemocy, szczególnie w œwie-
tle coraz czêœciej szokuj¹cych wydarze zwi¹za-
nych z atakami terroryzmu.

Jak i na ile uczniowie zmierzyli siê z tym trud-
nym wyzwaniem, pozostawiamy do refleksji
czytelnikowi.

TYDZIEÑ PRZECIWKO PRZEMOCY
zosta³ zorganizowany z inicjatywy nauczycieli
wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u ds. Profilaktyki
i Opieki ZSO i MKRPA w Helu. Do akcji w³¹-
czy³y siê  przedszkola, Œwietlica Socjoterapeu-
tyczna, Dru¿yna Stra¿acko - Harcerska, Zespó³
Wychowawczy ZSO i niektórzy nauczyciele.

M.W. i J.S.

cd. na str. 8
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 Nie wierzcie, ¿e odwagê i si³ê wykazuje siê
w zabijaniu i niszczeniu. Prawdziwa odwa-
ga polega na pracy dla pokoju".

Odpowiedzmy Papie¿owi na to wezwa-
nie i zacznijmy dzia³aæ, pomó¿my wszystkim
tym, których dotknê³a ta straszna choroba, bo tak
chyba mo¿na okreœliæ przemoc. Zwracam siê
z proœb¹ do wszystkich nauczycieli, rodziców
i uczniów, nie b¹dŸcie obojêtni, nie t³umaczcie
siê, ¿e "to nie moja sprawa", ¿e "przemoc istnie-
je ju¿ od wieków i bêdzie dalej istnieæ", ¿e "to
nic nie zmieni, wiec po co mam siê nara¿aæ".
Nieprawda, jeœli bêdziemy dzia³aæ, to wszystko
mo¿e siê zmieniæ, mo¿emy polepszyæ los wielu
ludzi, dziêki nam wiele dzieci mo¿e mieæ wresz-
cie szczêœliwe dzieciñstwo, poczuje siê znów
wa¿ne, kochane i lubiane, dajmy im choæ cieñ
nadziei. Nie odtr¹cajmy ich, bo one nas najbar-
dziej potrzebuj¹. Drodzy uczniowie, gdy zoba-
czycie ¿e ktoœ kogoœ bije, przezywa, to stañcie
po stronie skrzywdzonego. Nie bójcie siê, ¿e
Was wyœmiej¹ czy równie¿ przezw¹. Zwracaj-
cie siê o pomoc do rodziców i nauczycieli, peda-
gogów szkolnych. PoradŸcie drugiej osobie, co
ma zrobiæ, jeœli pad³a ofiar¹ przemocy. Czasem
ciep³y uœmiech i mi³e s³owa mog¹ choæ trochê
zmieniæ czyjeœ ¿ycie na lepsze.

"Gdy ktoœ mnie uderzy,
Skrzywdzi albo zrani,
To tak, jakby wrzuci³
mi do serca kamyk,

Ludzkoœæ prze do przodu jak spadaj¹ce
liœcie, z czasem zamienione na papier toa-
letowy. Zamiast s³uchaæ gróŸb groŸnego pana
z dzid¹, ogl¹damy panów z powa¿nymi mina-
mi, w ciemnych okularach, d³ugich p³aszczach,
tyle, ¿e z zabawnie wygl¹daj¹cym najnowszym
modelem beretty, który cieszy, przykuwa uwagê.

Wyzywamy siê przez telefony komórko-
we, a agresjê mo¿emy wy³adowaæ na ró¿nego
rodzaju symulatorach.

Tyle siê zmieni³o, tak wiele prócz jednego -
bezustannie komuœ imponuje postawa jaskiniow-
ca z pa³¹ w rêku, ktoœ sam siê taki staje.

Ten sam od³am ludzkiej ewolucji czai siê za
rogiem naszej ulicy. Dziœ jednak, zamiast zaku-
rzonych, ogromnych skarpet, ma buty "adidas".
Nie zdziera skóry z tygrysa- nosi kradzion¹ kurt-
kê dobrej firmy. W szkolnej ubikacji wyrywa
krany lub maltretuje s³abych, daj¹c upust agre-
sji. Tak zwani "dresiarze" uprawiaj¹ sport - chêt-
nie biegaj¹ z kawa³kami p³otu lub krzese³ka,
œcigaj¹c siê z policj¹. G³ówn¹ atrakcj¹ mo¿e byæ
przecie¿ wy¿ycie siê na œmietniku...

Najwa¿niejszym elementem dnia "jaskiniow-
ca" jest prezentacja swojej g³ównej s³aboœci, czyli
si³y opartej na taktyce: "40 na jednego".

Mimo wszystko, z nimi da siê walczyæ, mo¿-
na ich pokonaæ m¹droœci¹ zaczerpniêt¹ z ró¿-
nych Ÿróde³, sprytnym zmuszeniem do myœle-
nia...

To mo¿e boleæ, byæ nieprzyjemne, ale czego
siê nie robi dla ludzkoœci?

Emilia ¯elazna II a LO

Wstajê jak co dzieñ o 7 rano. Patrzê przez
okno i widzê zielon¹ trawkê i s³oneczko na nie-
bie. Idê do szko³y, w plecaku trzy bu³eczki i
kilka zeszytów, przechodzê przez park i cieszê
swe oczy widokami natury jakby ¿ywcem
wziêtej z fraszek Kochanowskiego. Ach... jaki
ten œwiat piêkny. Wreszcie dochodzê do mojej
ukochanej szko³y, na³adowany pozytywn¹ ener-
gi¹, pe³en entuzjazmu chwytam za klamkê i zde-
cydowanym ruchem otwieram drzwi. Buch!
Przelatuje przeze mnie fala dŸwiêkowa skumu-
lowanego wrzasku kilkunastu m³odzieñców,
wrzask ten wzmocniony jest o bojowe okrzyki
pani woŸnej. Niczym niezra¿ony, bo przecie¿
œwiat jest taki piêkny, wchodzê dalej w g³¹b kory-
tarza szkolnego.

"Fuch, fuch, sra-ta-ta-ta" - bojowe okrzyki
docieraj¹ do moich uszu. to maluchy æwicz¹ sce-
nê fina³ow¹ z kultowego filmu akcji tak reali-
stycznie, ¿e a¿ pierwsze ³zy siê pojawi³y - szko-
da, ¿e nie maj¹ pojêcia o kaskaderach...

Idê piêtro wy¿ej, bo tam mam lekcje, po dro-
dze na pó³piêtrze mijam siê z trzema wyrostka-
mi, jeden z nich ci¹gnie mnie za szyjê, pyta
o papierosa, ja odpowiadam, ¿e nie mam, bo nie
palê, a on ¿egna mnie kopem w ty³ek i wi¹zank¹
s³ów, które nijak pasuj¹ do s³ownictwa m³odych
ludzi. No có¿... tacy ludzie te¿ siê zdarzaj¹, ale
to tylko margines i nie ma siê co przejmowaæ.
Zajmuje miejsce siedz¹ce pod œcian¹ obok moje-
go kumpla i zaczynamy konwersacje na temat
komputerów. Nie trwa³o to d³ugo bo poczu³em
nag³¹ potrzebê skorzystania z toalety, zreszt¹

Aaaa mia³o byæ tak piêknie...

Jola Biernacka kl. II c

który mi ci¹¿y, uwiera i boli,
jak skaleczenie, co nie chce siê zgoiæ.

Gdy takich kamyków
Jest tam coraz wiêcej,
To od nich kamienne robi mi siê serce. (...)"

B.T. Ruciñski

Jeszcze raz zwracam siê do wszystkich, któ-
rym los dzieci nie jest obcy, abyœcie po prze-
czytaniu tego listu rozejrzeli siê dok³adnie, mo¿e
to w³aœnie obok Was rozgrywa siê dramat dzie-
ciêcego serduszka.

Z powa¿aniem
Anna Maria Œwi¹tecka

toalety s¹ ca³kiem nowe, wiêc odwiedzenie ich
jest przyjemnoœci¹. Wchodzê do WC i widzê,
¿e nie tylko ja mam potrzebê, ale równie¿ trzech
innych m³odzieñców. Zrozumieæ nie mog³em,
dlaczego jeden z nich myje g³owê w muszli klo-
zetowej, a dwóch kolegów mu pomaga... mo¿e
ich kolega zas³ab³? Ch³opaki na mój widok
strasznie siê o¿ywili i nawet zaprosili do
k¹pieli, ale zrezygnowa³em, poniewa¿ w³aœnie
zadzwoni³ dzwonek.

Siedzê jak zawsze w trzeciej ³awce pod œcia-
n¹, lekcja przechodzi w fazê snu i ju¿ zaczynaj¹
mi siê œniæ pla¿e tropikalnych wysp oraz piêk-
ne stworzenia bez odzienia wyleguj¹ce siê na
gor¹cym piasku, gdy brutalnie zostajê wy-
tr¹cony z fantazji! Znowu ros³y kolega siedz¹-
cy w ³awce za mn¹ macha rêkami na oœlep. Nie-
fortunnie jego rêce zatrzymuj¹ siê na drugim
koledze, który jêcz¹c z bólu niczym jeleñ na

rykowisku wytr¹ci³ mnie ze snu. Szkoda mi
tego drugiego kolegi, bo jest ma³y i delikatny,
jak kwiatek na ³¹ce.

Dzwonek!!! Jak respirator budzi ze snu
uczniów i powoduje u wszystkich nag³y skok
energii, która ci¹gnie nas w jedn¹ stronê- do wyj-
œcia ze szko³y. Jak wiêkszoœæ z kilkudziesiêciu
m³odych ludzi ju¿ na schodach zostajê zatrzy-
many przez t³um oczekuj¹cych do wyjœcia. Wiêk-
szoœæ, bo mniejszoœæ ma problemy ze wzrokiem
i idzie przed siebie nie zwa¿aj¹c na innych. Mniej-
szoœæ ta dzieli siê na dwie kategorie: chudzi ko-
œciœci oraz grubi miêœniacy. Sposób dzia³ania oby-
dwu jest dziecinnie prosty, przy pomocy ³okci
i magicznego s³owa na "k" pr¹ naprzód niczym
Jeep przez d¿unglê i w ten sposób poturbuj¹
przynajmniej po³owê napotkanych uczniów.
Ale ju¿ znam te grupy, dlatego czekam parê
minut i schodzê ostatni, ale ca³y i spokojnie
powracam do domu.

Zapowiada³ siê piêkny dzieñ, natura ³adowa-
³a moj¹ duszê energi¹, szed³em do szko³y z po-
zytywnym nastawieniem. Ale okaza³o siê,
¿e szko³a to nie przelewki, tutaj rz¹dz¹ inne
prawa ni¿ w naturze, a o piêknych widokach nie
ma co marzyæ, a najlepiej prze¿yæ kieruj¹c siê
instynktami... tak, zwierzêcymi instynktami.

W ten sposób placówka oœwiaty, której
zadaniem jest kszta³cenie i wychowywanie,
zamieni³a siê w ZOO, tylko ¿e do takiej szko³y
nikt nie przyjdzie z ma³ym dzieckiem i nie
zap³aci za zwiedzanie zwierz¹tek.

Damian Siwek

cd. ze str. 7
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Widok umundurowanego agenta ochrony na
terenie szko³y nikogo dziœ nie dziwi. Czy jed-
nak to wystarczy, by zapewniæ naszym pocie-
chom bezpieczn¹ edukacjê? Dziesiêciolatek
z twarzyczk¹ anio³ka okazuje siê bezwzglêd-
nym bandziorem, a przecie¿ jeszcze ca³e ¿ycie
przed nim. Problem wychowania dzieci trakto-
wany jest jak zgni³e jajo. Rodzice zrzucaj¹ winê
na szko³ê, a ta odbija pi³eczkê do rodziców.
W zamieszaniu zapomina siê o najwa¿niejszej
sprawie, mianowicie doœwiadczenia naszych po-
ciech w dzieciñstwie mog¹ zawa¿yæ na ca³ym
ich ¿yciu. Kopanie kolegów, zabieranie im
œniadania i kieszonkowego, mo¿e przerodziæ
siê w bandytyzm. Brak szacunku wobec nauczy-
cieli i rodziców nikogo ju¿ nie dziwi i nie oburza.
Zachwianie wartoœci i brak autorytetów cechuj¹
dzisiejsz¹ m³odoœæ. M³odzi coraz czêœciej siêga-
j¹ po alkohol i narkotyki, aby uciec od rzeczy-

Na samym pocz¹tku mojego listu serdecznie
Ciê pozdrawiam.

Od dawna nurtuje mnie kwestia przemocy
w szkole. Moja kole¿anka by³a w trudnej sytu-
acji. Starsi ch³opcy ¿¹dali od niej pieniêdzy.
Bardzo mnie to zdziwi³o, ¿e nic nie zrobi³a, ale
ona powiedzia³a, ¿e siê boi. Okaza³o siê, ¿e star-
si napastnicy zagrozili jej, ¿e jak coœ powie ko-
muœ, to j¹ pobij¹!

W takich sytuacjach trzeba koniecznie zwróciæ
siê o pomoc do rodziców. Jak to by nie wystar-
czy³o, mo¿na zawiadomiæ dyrektora, pedagoga
szkolnego lub wychowawcê. Te osoby mog¹
porozmawiaæ z ch³opakami, którzy zrobili
krzywdê i zakazaæ im takich czynów. Jednak
poniektórzy pokrzywdzeni boj¹ siê mówiæ.
Wtedy mo¿na zadzwoniæ na telefon zaufania,
co pomo¿e Ci podj¹æ w³aœciw¹ decyzje.

S³ysza³am te¿ o innych przypadkach, np. gdy
uczniowie przezywaj¹ siê i nawzajem sobie
dokuczaj¹. To jest te¿ bardzo powa¿na sprawa,
gdy¿ poszkodowani martwi¹ siê i s¹ smutni. Aby
nie wpaœæ w takie tarapaty, radzê Ci nie zwracaæ
uwagi na zaczepki. Zdarza siê tak, ¿e p³aczesz,
z³oœcisz siê i w taki sposób inni maj¹ wtedy nad
Tob¹ przewagê. Nie daj siê zastraszyæ. Miej po-
czucie humoru i wykorzystaj swoje mocne strony.

Na tym koñczê mój list i proszê o szybki odpis.

Ola Denisiuk

Do szko³y z ochroniarzem!
wistoœci. A wystarczy³aby tylko œwiadomoœæ,
¿e s¹ kochani i potrzebni. Rodzice goni¹ za pie-
niêdzmi, aby ich dzieci mog³y dostatnio ¿yæ i nie
by³y wyœmiewane przez rówieœników za tan-
detne ciuchy. W szkole nie zawsze ucz¹ pedago-
dzy z powo³ania, brak psychologa szkolnego,
osoby przyjaznej dziecku, nie tylko temu uci-
skanemu, ale te¿ temu, które dopuszcza siê wy-
stêpków. Rodzice nie maj¹ czasu by porozma-
wiaæ ze swymi latoroœlami, a rozmowa jest klu-
czowym elementem w kszta³towaniu m³odego
osobnika. Wiêcej zajêæ pozalekcyjnych pozy-
tywnie wp³ynê³oby na jego rozwój i zachowa-
nie. Wpojenie zasad moralnych i szacunku do
drugiego cz³owieka to obowi¹zek rodzica. To
rodzice odpowiadaj¹ za nieletnich, jednak odpo-
wiedzialnoœæ okazuje siê s³abym punktem doro-
s³oœci, skoro domy poprawcze s¹ przepe³nione,
a dzieciaki w nich zamiast na ostojê spo³eczeñ-
stwa, rosn¹ na jego margines. Zaczyna siê od
drobnych kradzie¿y w szkole, pobicia s³absze-
go kolegi czy kole¿anki. Poczucie bezkarnoœci,
brak sankcji za wystêpki- popychaj¹ dzieci do
coraz œmielszych poczynañ.  Zacznijmy mar-
twiæ siê o m³ode pokolenie, kiedyœ bêdziemy
zdani na ich ³askê. Jeœli my nie mamy dziœ dla
nich czasu, oni nie bêd¹ go mieli dla nas w przy-
sz³oœci! Zadbajmy, by nasze dzieci siê nie nu-
dzi³y, aby nie by³y pozostawione same sobie!
Poka¿my, ¿e mamy dla nich zawsze czas, choæ
na krótk¹ rozmowê ...

Karolina Zych kl. II b LO
Kamil Kleina kl. III c

Bójka w szkole
A wszystko zaczê³o siê tak. Wsta³em jak

zwykle rano, wyszed³em z psem. Gdy wróci-
³em, mama krz¹ta³a siê po kuchni, szykuj¹c dla
mnie i siostry œniadanie. Zjedliœmy i wyszliœmy
do szko³y.

Siedzia³em na lekcji, kiedy do klasy zapuka³a
pani stomatolog i powiedzia³a, ¿e zaprasza mnie
do swojego gabinetu. Po drodze moj¹ uwagê
przyku³a bójka kolegów z klasy starszej. Pani
stomatolog rozdzieli³a ich, po czym powiedzia³a:

- mam nadziejê, ¿e ty tak siê nie zachowujesz.
Powiedzia³em, ¿e nie, ale wiedzia³em, ¿e jest

inaczej. Nazajutrz, kiedy wsta³em, pomyœla³em,
¿e trzeba coœ z tym zrobiæ i wtedy przypo-
mnia³o mi siê, jak to ja k³óci³em siê z koleg¹
i mama zaproponowa³a, aby zagraæ z nim
w jednej dru¿ynie pi³ki no¿nej. Zaczêliœmy
wspólnie ³apaæ bramki i podnosiæ wyniki na-
szej dru¿yny. Okaza³o to siê strza³em w dzie-
si¹tkê- z wrogów zmieniliœmy siê w przyjació³.

Postanowi³em powiedzieæ to moim starszym
kolegom. I wiecie co? - po tygodniu zobaczy³em
pozytywny skutek mojego pomys³u.

Adrian Sendecki kl. IV b

Przemoc w szko³ach panoszy siê jak bez-
pañskie psy na ulicach.

Nikt nie zwraca na ni¹ uwagi. Nie ma hycla,
co móg³by j¹ z³apaæ w siatkê i zamkn¹æ,
gdzieœ w brudnym, zapchlonym schronisku.
Ludzie nie reaguj¹ na agresjê, jak nie reaguj¹ na
czworonogi zostawiaj¹ce wszêdzie swoje od-
chody. Lepiej nie dra¿niæ lwa, bo jeszcze ugry-
zie. Trzeba odwróciæ wzrok, omin¹æ z daleka
i szybkim krokiem pognaæ przed siebie.

Wszyscy milcz¹, bo nie chc¹ mieæ zdewa-
stowanego samochodu, spalonego mieszkania
czy po³amanych koœci. Milczy Polska ca³a, któ-
ra ma na g³owie: bezrobcie, rozk³ad s³u¿by zdro-
wia, kwitn¹c¹ korupcjê, brud, smród i ubóstwo.

Kto by przy tym wszystkim mia³by jeszcze
czas na zajmowanie siê niegrzeczn¹ m³odzie¿¹?!

Watahy polskich uczniów sta³y siê postra-
chem szkolnych korytarzy i ulic w ca³ym kraju.
Dziœ wysysanie haraczu z ma³olatów na szlugi

„KOPAS W DUPAS”
W POLSKICH SZKO£ACH

Daniel Pisalski „0”

czy browara to prze¿ytek. Teraz trendy jest
kube³ na g³owie, którym normalne i wzorowe
przecie¿ dzieci obdarowywuj¹ swojego profe-
sora. Taka  rola nauczyciela - zaszczutej zwie-
rzyny, która kuli siê w sobie i potulnie czeka, a¿
wreszcie dzwonek na przerwê zakoñczy jego
mêki.

Przeklinanie, plucie, rozmowy telefoniczne,
spo¿ywanie kanapeczek od mamusi na lekcjach
- to przesz³oœæ. M³odzi szukaj¹ nowych wra-
¿eñ, czegoœ innego, mniej pospolitego. Na po-
cz¹tku - wybór ofiary, lekkie pchniêcie, odsiad-
ka w kiblu, na twarzy stempelek z piêœci, a po-
tem próba no¿a lub pistoletu - i pozamiatane. . .

To jest to, co krêci i podnosi poziom adrena-
liny wspó³czesnej m³odzie¿y. Kiedyœ takie sce-
ny znane by³y tylko z amerykañskich produk-
cji, gdzie gangsterka ukrywa³a siê pod ziemi¹,
a dobro triumfowa³o nad z³em. Jednak to Polska
- nie elegancja Francja czy Hollywood. Tu naj-
wyraŸniej nie zanosi siê na happy end.

"Life is brutal full of zasackas and sometimes
kopas w dupas" - mo¿na by rzec. Lecz to
nie usprawiedliwia agresji tryskaj¹cej  ze œcian
szkolnych budynków. Musimy w koñcu zacz¹æ
reagowaæ na przemoc. Trzeba karaæ wœciek³e
nastoletnie stada. Ale kto to ma robiæ, skoro
polscy pedagodzy siedz¹ i skowycz¹ z wiadra-
mi na g³owach, a policjanci s¹ zajêci prze-
parkowywaniem radiowozów, na które m³ode
hieny zrzuci³y pustaki?!

Adrianna Œwitakowska
Patryk Bednarczyk kl. III c

Czeœæ
Aniu!
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Przemoc w moim mieœcie
Wywiad z policjantem £ukaszem Dettlaffem - dzielnicowym

Witam Pana bardzo serdecznie i dziêkujê, ¿e
zechcia³ Pan przyj¹æ moje zaproszenie. Tema-
tem naszej dzisiejszej rozmowy bêdzie aspekt
przemocy w mieœcie Hel.

Ksenia Loose: Jak wiem jest Pan dzielnico-
wym dla miasta Helu, jak d³ugo pracuje Pan w
swoim zawodzie?

£ukasz Dettlaff: Tak, zgadza siê. Jako poli-
cjant dzielnicowy dla miasta Helu pracujê ju¿
prawie cztery lata.

K.L.: Przez ten okres spotka³ siê Pan zapew-
ne z wieloma przejawami przemocy b¹dŸ agre-
sywnoœci. Jaka jest Pañskim zdaniem przyczy-
na powstawania zachowañ agresywnych?

£.D.: Ciê¿ko okreœliæ jak¹œ jedn¹ tylko przy-
czynê. Na takie zachowanie wp³ywa wiele czyn-
ników takich jak: ciê¿ka sytuacja rodzinna; wszel-
kiego rodzaju patologie; w Helu najczêœciej jest
to alkoholizm. M³odzi ludzie nie maj¹ ¿adnych
perspektyw ¿yciowych. W tak ma³ym miastecz-
ku ciê¿ko jest o pracê, s¹ zdesperowani, czêsto
bez œrodków do ¿ycia. Z czasem staj¹ siê agre-
sywni, to jest ich sposób bycia. Tak wy³adowu-
j¹ skumulowan¹ w ich organizmach negatywn¹
energiê. Czasem jednak nie ma konkretnej przy-
czyny. Zachowuj¹ siê agresywnie po prostu dla
zabawy. Mo¿e chc¹ zaimponowaæ starszym
kolegom?

K.L.: Jaka grupa wiekowa charakteryzuje
siê najwiêksz¹ pobudliwoœci¹? Z ludŸmi w ja-
kim wieku policja ma najwiêcej problemów?

£.D.: W gminie Hel wykroczenia oraz prze-
stêpstwa pope³niane s¹ najczêœciej przez osoby
m³odociane, w przedziale wiekowym od 13 do
17 lat oraz przez m³odzie¿ w wieku od 17 do 25
lat.

K.L.: W jaki sposób ci m³odzi ludzie wyka-
zuj¹ przejawy agresywnoœci? Czy s¹ to pobicia?

£.D.: Tak, czasem zdarzaj¹ siê pobicia, ale

Kasia Nowak - Przedszkole Garnizonowe Agata £uszczyna kl. I c

Wszystkim, którzy napisali piêkne prace,
za wra¿enia, refleksje i dojrza³oœæ s¹dów

- DZIÊKUJÊ!
   Violetta NowakAdrianna Nowak kl. II c Beatka Budzisz - 3 latka

w ostatnim czasie na szczêœcie, jest ich coraz
mniej. M³odzi ludzie z Helu zwykli wdawaæ siê
w bójki z ¿o³nierzami pe³ni¹cymi s³u¿bê na tere-
nie miasta Helu. Ostatnio liczba zg³aszanych
bójek bardzo zmala³a. Jednak pobicia to tylko
jeden ze sposobów wy³adowywania swojej agre-
sji. M³odociani przestêpcy czêsto pope³niaj¹
takie wykroczenia, do których nale¿¹ np. nisz-
czenie mienia pañstwowego: niszczenie koszy
na œmieci, przez co zaœmiecaj¹ ulicê, czasem nisz-
cz¹ znaki drogowe.

K.L.: Do jakich wykroczeñ dochodzi naj-
czêœciej na terenie naszego miasteczka?

£.D.: S¹ to ró¿ne wykroczenia. Przewa¿nie
jednak dochodzi do zak³óceñ w komunikacji miej-
skiej np. przechodzenie przez jezdniê w niedo-
zwolonym miejscu, kolizje przez to wywo³y-
wane oraz oczywiœcie z innych wzglêdów. Ko-
lejnym najbardziej rozpowszechnionym wykro-
czeniem jest, jak ju¿ wspomnia³em, zak³ócanie
porz¹dku w³aœnie poprzez niszczenie mienia
publicznego. Najczêœciej pope³nianym przestêp-
stwem s¹ zaœ kradzie¿e oraz kradzie¿e z w³a-
maniem, du¿o rzadziej rozboje, bójki, pobicia.

K.L.: Czy uwa¿a Pan, ¿e obecnie ludzie
m³odzi czêœciej stosuj¹ przemoc jako œrodek do
wynegocjowania czegoœ dla nich korzystnego?

£.D.: Niestety nie pamiêtam teraz danych
statystycznych, aczkolwiek nie wydaje mi siê
a¿eby przestêpczoœæ wzrasta³a.

K.L.: Jak Pan myœli,  jakie œrodki powinny
byæ podjête, aby przemoc nie mia³a jak rozwijaæ
siê w naszym mieœcie? Jak mo¿emy jej przeciw-
dzia³aæ? Czy mo¿na w ogóle zapobiegaæ?

£.D.: Myœlê, ¿e mo¿na. Wp³ywa na to jed-
nak wiele czynników. W Helu powszechnie zna-
ne jest zjawisko tak zwanej znieczulicy spo-
³ecznej, które trzeba by by³o wyeliminowaæ w
pierwszej kolejnoœci. Ludzie nie powinni baæ siê

zainterweniowaæ, gdy widz¹, ¿e dzieje siê lub
mo¿e staæ siê krzywda drugiemu cz³owiekowi
lub gdy niszczone jest mienie publiczne. Wa¿n¹
rolê odgrywa równie¿ urbanistyka miast, odpo-
wiedni plan zagospodarowania przestrzennego
miasta. To znaczy, gdy mniej jest miejsc zaciem-
nionych, zakrzaczonych, to mniej jest równie¿
okazji do pope³nienia jakiegoœ czynu karalnego
b¹dŸ przestêpstwa, poniewa¿ wiêksze jest ry-
zyko, ¿e ktoœ mo¿e zobaczyæ, rozpoznaæ przy-
k³adowego sprawcê owego czynu. Miasto po-
winno byæ lepiej oœwietlone. Bardzo dobrym
rozwi¹zaniem jest równie¿ monitoring. Na przy-
k³ad w Helu przestêpczoœæ znacznie spad³a w
miejscach gdzie zamontowano kamery. Nikt
nie niszczy ju¿ w tych miejscach koszy na
œmieci, nie pope³nia wybryków chuligañskich,
które przed zamontowaniem kamer by³y co-
dziennoœci¹. Równie¿ bezpiecznej jest, gdy na
ulicach czêœciej zauwa¿yæ mo¿na funkcjonariu-
sza, choæ nas na komisariacie w Juracie jest bar-
dzo ma³o, przez co s¹ utrudnione np. dzia³ania
operacyjne.

K.L.: Tak, jednak obecnoœæ policji, czy
innych s³u¿b mundurowych zawsze sprawia,
¿e czujemy siê bezpieczniej.

£.D.: Jako ciekawostkê podaæ mogê jeszcze,
i¿ w styczniu bie¿¹cego roku komisariat dla gmin
Hel i Jastarnia mia³ bardzo wysok¹ wykry-
walnoœæ przestêpstw. Powy¿ej 90%, co w ja-
kimœ stopniu na pewno wp³ynê³o na poczucie
bezpieczeñstwa mieszkañców.

K.L.: Ju¿ na zakoñczenie chcia³abym
jeszcze raz serdecznie podziêkowaæ Panu za przy-
jêcie zaproszenia oraz poœwiêcenie mi, jak¿e
wa¿nego, pañskiego czasu. Znacz¹co poszerzy³
Pan moje wiadomoœci, za co równie¿ gor¹co
dziêkujê. Có¿ nie pozostaje mi nic innego, jak
¿yczyæ Panu dalszej spokojnej s³u¿by, wielu
chc¹cych wspó³pracowaæ z policj¹ obywateli
oraz jak najmniejszej liczby wezwañ.

£.K.: Ja równie¿ serdecznie dziêkujê i cieszê
siê, ¿e mog³em pomóc.

Wywiad przeprowadzi³a:

Ksenia Loose kl. II a LO

Erwin Kiodewicz. kl. III b
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Depka - bo takie jest imiê foczki, zosta³a
umieszczona w tzw. szpitaliku foczym, który
znajduje siê w budynku Stacji Morskiej.

Niema³y problem stanowi sztuczne odkarmie-
nie foczki. W przypadku fok podawanie po¿y-
wienia przez butelkê i smoczek nie przynosi
efektów. Ma³a foka w poszukiwaniu pokarmu u
matki, naciska nosem jej brzuch. Gdy natrafi na
w³aœciwe miejsce, mleko jest "wstrzykiwane"
jej do pyszczka.

Malec w obecnej chwili jest karmiony sond¹.
Przez pierwszy dzieñ m³oda foczka karmiona
by³a mlekiem, pozbawionym laktozy, bowiem
foki nie maj¹ enzymów, które rozk³ada³yby ten
cukier mlekowy.

W tej chwili Depka dostaje zupkê rybn¹. Iloœæ
podawanego jej po¿ywienia sukcesywnie wzra-
sta. Szczeniak jest karmiony w dzieñ co 4
godziny (8:00, 12:00 i 16:00), kolacjê dostaje
o 20:00 i podjada jeszcze raz o pó³nocy.

Do przygotowania po¿ywnej zupki potrze-
bujemy:

Jak zast¹piæ focz¹ mamê

3-4 odmro¿one œledzie, które pozbawiamy
g³ów i ogonów,

Porcjê na jeden posi³ek oblicza siê ze wzoru:
(waga niemowlaka/6) x 100   [kg].

Natura czasami p³ata nam figle i tak w³aœnie sta³o siê w przypadku jednej z samic w fokarium. Okaza³o siê, ¿e Ewa, która zosta³a
w tym roku po raz pierwszy mam¹ (poprzednia jej ci¹¿a zakoñczy³a siê poronieniem), nie ma pokarmu. U m³odych foczych mam taka
sytuacja jest mo¿liwa. W przyrodzie szczeniak by³by skazany na œmieræ, ale pracownicy Stacji Morskiej zajêli siê nim bardzo troskliwie.

po czym mielimy je przez maszynkê.

Dodajemy do nich, witaminy  i ¿elazo, tran
z w¹troby dorsza

oraz dope³niamy p³ynem wieloelektrolitowym
z glukoz¹.

Wszystkie sk³adniki przed podaniem nale¿y
zmiksowaæ oraz ogrzaæ w ciep³ej wodzie.

Taki przysmak podawany jest maleñstwu
przez sondê, czyli lejek z d³ug¹ rurk¹, która
jest umieszczana g³êboko w prze³yku foczki,
aby pokarm trafia³ bezpoœrednio do jej ¿o³¹dka.
W ten sposób mo¿e karmiæ tylko doœwiadczona
osoba, gdy¿ nale¿y czyniæ to z du¿¹ zrêczno-
œci¹, wyczuciem i uwag¹, by szczeniakowi
nie wyrz¹dziæ krzywdy.

Dopóki foka nie nauczy siê samodzielnoœci,
jest to jedyna metoda, aby malec siê dobrze
rozwija³ i rós³.

Magdalena Jedynak

foto: K.E. Skóra

Ten znaczek to certyfikat upominków,
których zbyt wspomaga projekt ratowania
ba³tyckich fok i morœwinów.

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

Fundacja Rozwoju
Uniwersytetu Gdañskiego

zaprasza do sklepiku fokarium.
Hel, ul.Morska 2.

Oferujemy m.in.:
zeszyty szkolne, filmy przyrodnicze na kasetach VHS, kubki, podkoszulki, ksi¹¿ki i maskotki.
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W dniach 8-9.03.2004 r. w szko³ach ponad-
podstawowych, w miejscowoœciach po³o¿onych
nad Zatok¹ Puck¹, przeprowadzono szereg pre-
lekcji, maj¹cych na celu popularyzacjê wiedzy
o gniazduj¹cych na naszym wybrze¿u oharach.
S¹ to ptaki z rzêdu blaszkodziobych, których
liczebnoœæ z roku na rok drastycznie spada.
Prelekcjê po³¹czono z pokazem slajdów przed-
stawiaj¹cych zdjêcia osobników tego gatunku,
ich typowych siedlisk oraz naturalnych wro-
gów tych ptaków. Prócz przekazania uczniom
informacji dotycz¹cych oharów, opisano im me-
todê ich ochrony, która zostanie zastosowana
na terenach wokó³ Zatoki Puckiej. M³odzie¿
gimnazjalna zosta³a te¿ zaproszona do wziêcia
czynnego udzia³u w projekcie poprzez prowa-
dzenie obserwacji i liczeñ oharów w czasie trwa-
nia sezonu lêgowego. Udzia³ w projekcie mo¿e
zaowocowaæ nawi¹zaniem bli¿szej wspó³pracy
z Grup¹ Badawcz¹ Ptaków Wodnych KULING,
dzia³aj¹c¹ przy Uniwersytecie Gdañskim.
Uczniowie bêd¹ mogli zaprezentowaæ wyniki
swoich obserwacji w formie posteru na spotka-
niu m³odzie¿y ze wszystkich szkó³ zaanga¿o-
wanych w projekt, które odbêdzie siê jesieni¹
tego roku. O miejscu i czasie zjazdu poinfor-
mowani zostan¹ nauczyciele biologii.

CZEGO DOWIEDZIELIŒMY
SIÊ PODCZAS PRELEKCJI?

JAK ROZPOZNAÆ OHARA?
Ohara (³ac. Tadorna tadorna) z powodu cha-

rakterystycznego, skontrastowanego ubarwienia,
trudno pomyliæ z innymi gatunkami ptaków.

Samiec jest wiêkszy od samicy, co jest dobrze
widoczne, gdy oba ptaki stoj¹ blisko siebie.

W okresie godowym nad dziobem samca wy-
stêpuje doœæ du¿y guz, którego brak u samicy
i ptaków m³odych. Ptaki m³ode s¹ ubarwione
mniej kontrastowo. W porównaniu do doros³ych
wszystkie kolory s¹ u nich jaœniejsze. M³ode
nie maj¹ te¿ rudej przepaski na piersi. Puchowe
pisklê jest jasnoszare z ciemniejszym wierzchem
g³owy i ciemniejszymi plamami na wierzchu cia³a.

GDZIE TEN PTAK WYSTÊPUJE?
Tereny lêgowe ohara rozci¹gaj¹ siê stosunko-

wo w¹skim pasem od wschodnich Chin, przez
centraln¹ czêœæ Azji do pó³nocnych wybrze¿y
Morza Czarnego. W Europie jego stanowiska
lêgowe skupione s¹ w pó³nocno-zachodniej
i po³udniowo-wschodniej czêœci tego kontynen-
tu. Szacuje siê, ¿e ca³kowita liczebnoœæ ohara na
œwiecie wynosi oko³o 600 000 osobników,
z czego znaczna czêœæ to ptaki m³odociane, któ-
re nie uczestnicz¹ w lêgach. W Europie ohar
najliczniej wystêpuje na pó³nocnym Zachodzie.
W Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Holandii,
Niemczech, Szwecji, Norwegii i w Danii gniaz-
duje oko³o 40 tysiêcy par. W pozosta³ej czêœci
Europy jego liczebnoœæ nie przekracza 8 tysiêcy
par. Na przestrzeni ostatnich 20 lat w Europie
Zachodniej notuje siê wzrost liczebnoœci oha-
rów. Wi¹¿e siê to miêdzy innymi z kolonizowa-
niem przez niego terenów le¿¹cych coraz dalej
od wybrze¿y.

LICZEBNOŒÆ TEGO
GATUNKU W POLSCE
W naszym kraju ohar gniazduje przede

wszystkim na wybrze¿u. Najwiêksze skupiska
par lêgowych w latach osiemdziesi¹tych i dzie-
wiêædziesi¹tych notowano w rejonie Zalewu
Szczeciñskiego (50-60 par) i Zatoki Gdañskiej
(20-30 par). Ponadto stosunkowo licznie spo-
tykano go nad Zalewem Wiœlanym (do 10 par)
i nad przymorskimi jeziorami œrodkowego wy-
brze¿a (do 15 par). W ostatnich 10 latach jego
liczebnoœæ w ka¿dym z tych miejsc gwa³townie
spad³a.

Od pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych ohar roz-
pocz¹³ w Polsce, podobnie jak w Europie Za-
chodniej, gniazdowaæ w miejscach po³o¿onych
z dala od wybrze¿a. Kolonizacja terenów œród-
l¹dowych przebiega³a korytami du¿ych rzek.
Obecnie wzd³u¿ Wis³y i Odry spotyka siê poje-
dyncze pary, lub - jak w przypadku rezerwatu

- PROJEKT CZYNNEJ OCHRONY ZAGRO¯ONEGO GATUNKU

DAJMY SZANSÊ OHAROM

S³oñsk w ujœciu Warty - niewielk¹ populacjê
lêgow¹ licz¹c¹ kilkanaœcie par. Szacuje siê,
¿e w ca³ej Polsce gnieŸdzi siê nie wiêcej ni¿
100 par tego gatunku.

NASZE LOKALNE PTAKI
Jeszcze na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych

nad Zatok¹ Puck¹ gniazdowa³o oko³o 20 par
oharów. W latach 2000-2003 stwierdzano tu ju¿
tylko kilka par przystêpuj¹cych do lêgów. Przy-
czyny spadku liczebnoœci tego gatunku to naj-
prawdopodobniej wzrost liczebnoœci drapie¿-
ników takich jak lis i jenot oraz nasilenie ruchu
turystycznego. Du¿a liczba turystów stanowi
dla oharów powa¿n¹ przeszkodê w za³o¿eniu
gniazda. Ptaki te s¹ z natury p³ochliwe i unikaj¹
bliskoœci cz³owieka.

KIEDY MO¯EMY
OBSERWOWAÆ OHARY?
Ohary pojawiaj¹ siê na naszym wybrze¿u

w marcu. Niekiedy pierwsze, pojedyncze osob-
niki mo¿na ju¿ zaobserwowaæ w lutym. Samiec
i samica ³¹cz¹ siê w parê najczêœciej na wiele lat
i razem powracaj¹ z zimowisk. Wiosn¹, nad
Zatok¹ Puck¹ oprócz ptaków lêgowych spoty-
ka siê osobniki nielêgowe, które przebywaj¹
tu do po³owy lub do koñca maja.

Po przylocie na lêgowisko para zajmuje tery-
torium, w obrêbie którego ¿eruje i przebywa
znaczn¹ czêœæ dnia. Granice terytorium nie s¹
sta³e, a miêdzy s¹siadami dochodzi do czêstych
utarczek. Zachowania agresywne s¹ zrytualizo-
wane i obejmuj¹ szereg charakterystycznych
postaw gro¿¹cych. Do bezpoœredniej walki
dochodzi jednak bardzo rzadko.

Samiec ohara w szacie godowej.
Para oharów: samiec oraz samica poni¿ej.

W dniach 8 i 9 marca 2004 roku w helskim Gimnazjum oraz starszych klasach Szko³y Podstawowej odby³ siê cykl
prelekcji na temat ochrony ohara - gatunku kaczki, która gniazduje na naszych terenach.Zajêcia przeprowadzi³a
studentka V roku Biologii Uniwersytetu Gdañskiego w ramach realizacji "Projektu czynnej ochrony ohara na Zatoce
Puckiej". Chêæ uczestnictwa w realizacji tego projektu zg³osili zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

Pocz¹wszy od 10 kwietnia uczniowie Gimnazjum i Szko³y Podstawowej bêd¹ bacznie obserwowaæ pla¿e naszej
zatoki w poszukiwaniu tego ptaka. Nad ca³oœci¹ czuwaæ bêd¹ nauczyciele biologii i przyrody: panie Renata Dempc,
Jolanta Sulêta oraz Teresa Drop.

GIMNAZJUM
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W tym czasie para oharów rozpoczyna po-
szukiwania nory do za³o¿enia gniazda, które
mo¿e znajdowaæ siê nawet kilka kilometrów od
bronionego terytorium. Swoje gniazdo ohar
umieszcza w norze po króliku lub lisie. Niekie-
dy samica mo¿e wykopaæ norê sama. Gniazda
ohara znajdowano te¿ w opuszczonych szo-
pach, pod betonowymi p³ytami, w rurach, pod
korzeniami b¹dŸ w dziuplach starych drzew.
Gniazdo mo¿e znajdowaæ siê nawet 3 km od
wody. Samica sk³ada od 6 do 12 jaj. Wiêksza
liczba z³o¿onych jaj wskazuje, ¿e pochodz¹ one
od dwóch samic. Wysiadywaniem zajmuje siê
wy³¹cznie samica, podczas gdy samiec pilnuje
okolicy gniazda. Pisklêta wykluwaj¹ siê po oko-
³o 27-29 dniach, zaraz potem opuszczaj¹ norê
i wraz z rodzicami wêdruj¹ do najbli¿szego zbior-
nika wodnego. M³ode kilku par czêsto ³¹cz¹ siê
w wiêksze stada nazywane "przedszkolami".
Taka grupa pozostaje pod opiek¹ kilku ptaków
doros³ych, a czêœæ piskl¹t traci ju¿ na tym eta-
pie wiêŸ ze swoimi rodzicami. M³ode zaczynaj¹
usamodzielniaæ siê po oko³o 20 dniach, a zdol-
noœæ do lotu uzyskuj¹ mniej wiêcej w 55-56 dniu
¿ycia. Po zakoñczeniu lêgów ohary odlatuj¹
w kierunku zimowisk. Ostatnie osobniki spoty-
ka siê nad Zatok¹ Puck¹ we wrzeœniu i w paŸ-
dzierniku. Ptaki znad Zatoki Puckiej zimuj¹ na
po³udniowych wybrze¿ach Morza Pó³nocnego.

Ohary od¿ywiaj¹ siê g³ównie drobnymi bez-
krêgowcami: owadami, miêczakami i skorupia-
kami. Rzadko do ich diety trafiaj¹ glony i nasio-
na ró¿nych gatunków roœlin wodnych.

JAK CHRONIÆ TEN
GATUNEK?
Jedn¹ z metod ochrony oharów jest instalo-

wanie sztucznych nor. Zabieg taki zwiêksza licz-
bê dogodnych miejsc do gniazdowania. 40 ta-
kich nor (wykonanych z plastikowych beczek)
zostanie wkopanych tak¿e nad Zatok¹ Puck¹
w ramach projektu "Dajmy szansê oharom ..."
prowadzonego przez Grupê Badawcz¹ Ptaków
Wodnych KULING, a finansowanego przez
Fundusz na Rzecz Globalnego Œrodowiska
(GEF). Ptakom stworzy siê w ten sposób wa-
runki do spokojnego wyprowadzenia lêgu i wy-
chowu m³odych, poniewa¿ "nory" zostan¹
umieszczone w atrakcyjnych dla oharów i jed-
noczeœnie ustronnych miejscach. Ka¿da "nora"
bêdzie zaopatrzona w korytarz wyprowadzaj¹-
cy zakrêcaj¹cy pod k¹tem ok. 90 stopni, co
znacznie utrudni drapie¿nikom dostanie siê do
œrodka. Cz³onkowie grupy KULING we wspó³-
pracy z uczniami szkó³ znad Zatoki Puckiej bêd¹
tak¿e regularnie kontrolowaæ poszczególne sta-
nowiska, co pozwoli na okreœlenie ewentualnych
zagro¿eñ dla lêgu i zapobieganie im.

Mamy nadziejê, ¿e wspólnie uda nam siê
ochroniæ jeszcze jeden skrawek polskiej
przyrody!!!

Tekst: dr hab. W³odzimierz Meissner
Opracowanie: Anna Gustowska - prelegent

Na razie spo³eczeñstwo ma wiêksze zaufanie
do ropy i jej pochodnych ni¿ innych Ÿróde³ ener-
gii. Szkoda czy nie, konsekwencj¹ tego faktu jest
rosn¹ce zapotrzebowanie na ropê. Instalacji
wydobywczych i przesy³owych przybywa.
Problem narasta tak¿e w naszych okolicach.

(...) Po Ba³tyku p³ywa coraz wiêcej statków,
z roku na rok notujemy te¿ coraz wiêcej ró¿-
nych wycieków. Katastrofy tankowców zdarzaj¹
siê coraz czêœciej, roœnie te¿ prawdopodobieñ-
stwo ich wyst¹pienia u nas. S¹ i bêd¹ - chocia¿
tak naprawdê to nikomu na nich nie zale¿y.

"Petro-biznes" i "zieloni", a tak¿e zwy-
kle bezradne w takich przypadkach lokalne
i centralne w³adze, to tylko pozornie anta-
gonistyczne strony wobec takiej nieprzewi-
dzianej (?) sytuacji. Dziœ s¹ skazane na
wspó³pracê, nie tylko na rzecz przeciwdzia-
³ania wyciekom ropy i usuwania ich skut-
ków, ale tak¿e na rzecz mobilizacji i edukacji
spo³eczeñstwa oraz wyczulanie wyobraŸni
stosownych s³u¿b i obywateli na skalê za-
gro¿eñ, jakie mog¹ mieæ miejsce.

WYBIERANIE  ROPY
W GW z dn.8.03.2004 ukaza³ siê artyku³ o nowej wie¿y wiertniczej w rejonie Zatoki Gdañskiej

oraz o protestach rosyjskich i litewskich ekologów.
Do jego treœci autor zamieœci³ fragment mojej wypowiedzi na ten temat. Poniewa¿ sprawa nie jest

banalna, postanowi³em zacytowaæ wiêksz¹ czêœæ mojej wypowiedzi dla GW, podkreœlaj¹c to,
co wed³ug mnie najbardziej dla sprawy istotne.

Na takim ma³ym, zamkniêtym akwenie jak
Ba³tyk, w³aœciwie ka¿dy tankowiec powinien
byæ pilotowany ju¿ od wejœcia do Cieœnin Duñ-
skich. Ewentualna u naszych brzegów katastro-
fa bêdzie bardzo groŸna dla ekosystemu, ale
g³ównie dotknie mieszkañców Wybrze¿a. Gdy-
by do tego dosz³o, straci³by przede wszystkim
sektor turystyczny nadmorskich województw.
Kto by tym ludziom zwróci³ pieni¹dze za wie-
loletni¹ absencjê letników? Nie jesteœmy chyba
w ogóle przygotowani na takie "eko"-nomiczne
zagro¿enie. Bo czy jesteœmy gotowi pójœæ rato-
waæ pla¿e i siebi?. Czy mamy na tê "okazjê"
przygotowane tysi¹c par rêkawic, kaloszy, ku-
b³ów itp. sprzêtu? Czy umiemy to robiæ - szyb-
ko, bez wzglêdu na pogodê i porê roku? Chyba
nie. Niema ofiara - przyroda - jakoœ sobie pora-
dzi. Potrzebuje na to mo¿e 50, mo¿e 100 lat.
Ka¿dy z nas, wspó³czeœnie ¿yj¹cych, nie ma a¿
tyle czasu.

Katastrofa - to taka sytuacja, gdy s³u¿by
ratownicze nie mog¹ poradziæ sobie z jej skut-
kami i potrzebna jest im pomoc spo³eczeñstwa.

Krzysztof Skóra

Onegdaj by³em na platformie wiertniczej PETROBALTICu. Widzia³em eksploatacjê z³o¿a
oraz tankowanie urobku do tankowca. Nie dostrzeg³em wówczas ¿adnych k³opotów ze szczel-
noœci¹ instalacji. W okolicy tej wie¿y oraz dozoruj¹cego j¹ statku ratowniczego "Aphrodite I"
przez kilka miesiêcy ¿y³ delfin bia³onosy. Dokonywa³ zapewne podwodnej inspekcji eksploato-
wanych urz¹dzeñ?

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.
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T a b e l a:
1. Jastarnia           11   27    69:12
2. FC Kiepscy       9    21    34:28
3. Absolwent         9    6     13:45
4. Dêbowi            11    6     15:46

Klasyfikacja strzelców:
1. Konkel Bartek         22
2. Budzisz Marek       12
3. Salski Józef             10
4. D³ugi Marek             9
5. Konkel Marcel         7
6. Wójcik                     4
    Boszke                    4
    Waszak                    4
    Lenc                         4

II Edycja ligi pi³ki no¿nej
oldbojów  Hel 2003/2004
Wyniki rewan¿owej rundy spotkañ:

06.03.04
Jastarnia - FC Kiepscy 2:3 (Konkel B., D³ugi M. - Zab³ocki, Kurdek,

Kuraœ)
Dêbowi - Jastarnia 3:2 (Waszak 2, Dawidowski - Konkel M., D³ugi M.)
13.03.04
Dêbowi -FC Kiepscy 3:7(Waszak 2, Gawe³ - Lenc 3, Kuraœ 2, Salski,

Rojewski)

stan na dzieñ: 20.03.04

    Rojewski               4
8. Trynkoœ 3
     Kurdek 3
     Pisalski 3
     Zab³ocki 3
     Kuraœ 3
13. Barlasz K. 2
      Eggert 2
     Gawe³ 2
16. Szczegielniak 1
     Popek 1
    Pyzio 1
    Boszke K. 1
    Szomborg 1
    Dawidowski 1.

Klasyfikacja  strzelców:
1. Bartosz Srokosz             52
2. Przemys³aw Wysocki     50

II Edycja Halowej Ligi Pi³ki
No¿nej - HEL 2003/2004

Wyniki XVII rundy spotkañ:
Helmix - MT Sola 7:5 (Niewiarowski 2, Szczepaniak 2, Radziszewski,

Wyszyñski, Andrearczyk - Wieliczko 2, Szmaglinski, Kuczerski A.,
Klajnert)

Hydra - Albatros - prze³o¿ony
Dragonfly - Naukowcy 11:2 (Srokosz 10, Froniewski - Wysocki P. 2)

 Tabela  grupy A:
1. Dragonfly      15      42   110:21
2. Hydra               14      36   110:28
3. Albatros        15     36    94:24
4. Naukowiec     15      28    74:77

5. SF Ewa            15      26    77:48
6. MT Sola          15      25    76:52
7. Helmix              16      21    53:86

Beniaminek - Apacze - 5:4 (Protasiuk 3, Wójcik, Englisch - Piasecki 3,
Danielczak)

Kameleon - Pocztowiec 0:8 (Jamka 5, Witschenbach 2, Balcerek)
Bia³oczarni - Wicher 1:3 (Tomek - Laskowski B. 2, Listewnik)

Tabela  grupy  B:
8. NoName           15     21    60:67
9. Beniaminek     15     19    45:82
10. Kameleon       16     18    52:100
11. Pocztowiec   15     17    48:58
12. Apacze          15     16    67:63
13. Wicher              16      6     33:110
14. Bia³oczarni     15       0    29:108

 stan na dzieñ 15.03.04 r.

Junior M³odszy
1. Ventus                18   41   54:21
2. Pitbull                18   29   32:22
3. Pioruny             18    8    10:53
.
Klasyfikacja strzelców :
1. Wielowiejski           20
2. Nowak                    17
3. Witkowski               9
    Lenc                         9
5. Mieczkowski           8
6. Gromowy                4
    Banaszek                 4
8. Górski                      3
    Dubacki                   3
10. Paw³owski             2
11. Ostaszewski          2
12. Jêdrzejczyk           2
14 . Sara Trynkoœ        1

Junior Starszy
1. Grom                  14   24   44:20
2. Snajperzy          14   24    41:26

II Edycja Ligi Pi³ki No¿nej Juniorów
Starszych i M³odszych Hel 2003/2004

Zespo³y Orkan i Helskie Byki
zosta³y wycofane z rozgrywek.

Klasyfikacja  strzelców:
1. Bobrowski            12
2. Denisiuk                8
   ŒledŸ                       8
4. Œniegocki               7
5. Dobrzyñski           5
    Duda                      5
    Pawlak                   5

Liga dziewcz¹t
1. Amazonki       7   17   12:2
2. Agentki           7     5     2:1

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

Tabele  po V rundzie  spotkañ:

3. £ukasz Mucha                44
4. Sêkowski                         38
5. Zagórski                          29
    Lewandowski P.              29
7.  Lewandowski M.           25
8. Szymañski                       23
9. Piasecki                            25
10. Szela                               21
   Soko³owski                        21

foto z turnieju WOŒP - 11.01.2004 r.

Wulkanizacja
Zmiana opon z wywa¿eniem - 1 kpl. w samochodzie

osobowym - 40 z³.
Mo¿liwoœæ umówienia siê na okreœlon¹ godzinê.

Wymiana i naprawa t³umików.
Hel ul. Rybacka 3

tel. 675 07 74
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ZIMA W PORCIE RYBACKIM
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