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Cypel podziwia³ burmistrz s¹siedniej gminy Tyberiusz Narkowicz
(w œrodku), który wraz z synem ogl¹da³ obiekty militarne.

W.W.

OdpowiedŸ na to pytanie jest jedna i oczywi-
sta - szansa. Szansa na stworzenie kolejnej, wiel-
kiej atrakcji turystycznej, przyci¹gaj¹cej tysi¹-
ce turystów, ciekawych  tego miejsca. Majowy
weekend potwierdzi³ w 100% oczekiwania, co
do spodziewanego zainteresowania obszarem
Cypla. Przez 4 dni, jak poda³a "Helska Bliza",
teren ten odwiedzi³o oko³o 10 tysiêcy osób.
Ogromna wiêkszoœæ w nich korzysta³a z wy-
tyczonych dróg i œcie¿ek, zdaj¹c
sobie sprawê z unikatowego cha-
rakteru i znaczenia Cypla. Oczy-
wiœcie, wœród zwiedzaj¹cych zna-
leŸli siê i tacy, którzy nie potrafili
go uszanowaæ. By³o ich jednak nie-
wielu i z ca³¹ pewnoœci¹ nie spo-
wodowali oni, ¿e dziœ ¿a³ujemy de-
cyzji o otwarciu bram Cypla. Zda-
jemy sobie oczywiœcie sprawê, ¿e
docelowo nale¿y doprowadziæ do
zagospodarowania tego obszaru,
w sposób, który odpowiednio
wyeksponuje jego walory, zgod-
nie z ide¹ przedstawion¹ przez dr
Krzysztofa Skórê. Realizacja tego
projektu wymaga jednak podjêcia
przez wojsko jednoznacznych de-
cyzji co do formy i zakresu udo-
stêpnienia tego obszaru. Na dziœ
na pewno nale¿y wyraziæ wielkie
s³owa podziêkowania dla Dowód-
cy Garnizonu Hel, kontradmira-
³a Andrzeja Rosiñskiego, za zgodê
na otwarcie majowe i zarazem mieæ nadzie-
jê, ¿e zwi¹zane z nim doœwiadczenia umo¿liwi¹
podjêcie decyzji, o której wspomnia³em wy¿ej.

Chcia³bym w tym miejscu odnieœæ siê do kil-
ku kwestii poruszonych przez pani¹ Iwonê
Rusajczyk. To nieprawda, ¿e bramy Cypla
otwarto "na ¿ywio³" i nikt siê nie zastanawia³
nad ewentualnymi skutkami. Ustawione zosta³y
kosze na œmieci, teren by³ codziennie sprz¹tany
przez pracowników ZZOM. Bramy by³y
otwarte tylko w dzieñ, a teren by³ patrolowany
przez ¯andarmeriê Wojskow¹. Rozumuj¹c tak
jak p. Rusajczyk, nale¿a³oby dzisiaj zamkn¹æ
wszelkie dojœcia do pla¿ czy drogi leœne, bo prze-
cie¿ wszêdzie tam ruch odbywa siê "na ¿ywio³".
Lasy jednak ci¹gle istniej¹, pla¿e funkcjonuj¹
i poza sporadycznymi ekscesami, sukcesywnie
eliminowanymi, nic siê z³ego nie dzieje. Na pewno

nie grozi nam katastrofa wró¿ona przez p.
Rusajczyk. Nie mo¿na ograniczaæ dostêpu do
atrakcyjnych miejsc tylko dlatego, ¿e mo¿e siê
znaleŸæ grupa osób nieodpowiedzialnych. Nale¿y
w takich sytuacjach interweniowaæ, co z pew-
noœci¹ bêdziemy czynili, natomiast nie mo¿na
rozci¹gaæ odpowiedzialnoœci na ca³¹ resztê
turystów i mieszkañców, umiej¹cych doceniæ
zarówno przyrodê, jak i zabytki.

W dalszej czêœci swego artyku³u p. Rusajczyk
zarzuca w³adzom samorz¹dowym brak zainte-
resowania obiektami militarnymi baterii "Schle-
swig-Holestein", politykê chowania g³owy
w piasek, udawanie œlepego i g³uchego. Tezy
te œwiadcz¹ o kompletnej nieznajomoœci tego,

Otwarcie Cypla
- szansa czy zagro¿enie?

co dzieje siê w mieœcie, jakie s¹ plany inwesty-
cyjne i na jakim etapie realizacji siê znajduj¹.
W ramach projektu "Rozbudowy infrastruktury
turystycznej w rejonie Zatoki Gdañskiej",
dofinansowywanego ze œrodków Unii Europej-
skiej, realizowane jest zadanie maj¹ce na celu
udostêpnienie stanowiska dzia³a nr 2 baterii oraz
wie¿y kierowania ogniem, tzw. „Mysiej Wie-
¿y”, do zwiedzania. Kosztem 122.000 z³ opra-

cowana zosta³a dokumentacja tech-
niczna i wydane pozwolenie na
budowê. Obecnie w toku jest pro-
cedura przetargowa, maj¹ca na celu
wy³onienie wykonawcy niezbêd-
nych prac. Je¿eli wszystko odbê-
dzie siê zgodnie z planem, to jesie-
ni¹ roboty powinny siê rozpocz¹æ,
a w przysz³ym roku obiekty te zo-
stan¹ udostêpnione turystom w
bezpieczny i atrakcyjny sposób.
Na koszt gminy zosta³y wydane
materia³y informacyjne na temat
wymienionych zabytków. Je¿eli p.
Rusajczyk uwa¿a, ¿e to nic, to trud-
no sobie wyobraziæ, jak mo¿na
sprostaæ jej oczekiwaniom. Chyba
¿e po prostu nie do³o¿y³a nale¿y-
tej starannoœci, któr¹ szanuj¹cy
siê dziennikarz powinien wykazaæ
i faktycznie nie próbowa³a (a mo¿e
nie chcia³a), dowiedzieæ siê o tych
dzia³aniach. Warto czasami, zanim
siê coœ napisze, przyjœæ i poroz-

mawiaæ, zasiêgn¹æ informacji, a wówczas
wiele spraw mo¿e wygl¹daæ i byæ odebrane
w inny sposób.

Jaros³aw Pa³kowski
Zastêpca Burmistrza Helu

Urz¹d Miasta w Helu informuje, ¿e z dniem 07 czerwca 2004 r. zostanie wprowadzony zakaz
wjazdu na ul.  Wiejsk¹  na odcinku od skrzy¿owania z ul.  Leœn¹ do skrzy¿owania
z ul. Kaszubsk¹ (nr-y parzyste - od 50 do 110, nr-y nieparzyste - od 37 do 121).

Zakaz wjazdu obowi¹zywaæ bêdzie do  31 sierpnia 2004 r.
Wjazd bêdzie mo¿liwy: jedynie dla mieszkañców w/w odcinka ul. Wiejskiej oraz dostawców,

pod warunkiem posiadania zezwolenia wydanego  przez tut. Urz¹d (pn. - pt. pokój nr 13 w godz.  800-1500).
Mieszkañcy w/w odcinka ul. Wiejskiej otrzymaj¹ zezwolenie bezp³atnie, natomiast dostawcy

otrzymaj¹ zezwolenie za odp³atnoœci¹ - 76,00 z³
(zgodnie z za³¹cznikiem do ustawy z dnia 9 wrzeœnia 2000 r. o op³acie skarbowej (Dz. U. Nr

86 poz. 960 z póŸniejszymi zmianami )).



3Nr 10  (176) 21  maj 2004 r.

WypowiedŸ zastêpcy burmistrza, p.
Jaros³awa Pa³kowskiego (str. 2),
zmusza mnie do powtórnego po-

ruszenia omówionych ju¿ wczeœniej (w po-
przednim numerze HB) kwestii zwi¹zanych
z majowym otwarciem Cypla. Postaram siê
tym razem jaœniej i dosadniej wypowiedzieæ,
¿eby moje pogl¹dy (i wielu innych helan z któ-
rymi rozmawia³am) dla wszystkich by³y zrozu-
mia³e.

A wiêc po pierwsze: gratulujê p. J. Pa³-
kowskiemu, wiceburmistrzowi Helu, dobrego
samopoczucia w zwi¹zku z "przygotowa-
niem" Cypla do otwarcia. Proponujê nadaæ tej
akcji patetyczny kryptonim  "zielony kibel".
Bowiem ustawienie koszy na œmieci (jedyny
umys³owy i finansowy wysi³ek  na jaki staæ
nasz¹ gminê?), rzeczywiœcie rozwi¹zuje
wszystkie problemy ponad 10 tysiêcznej rze-
szy majowych turystów. Dlatego te¿ pozosta-
³e problemy, których nie ma, spacerowicze
rozwi¹zywali we w³asnym zakresie - za
drzewami, w krzakach i w bunkrach (czuæ jesz-
cze!). To po pierwsze, po drugie - nama-
wiam wiceburmistrza, p. J. Pa³kowskiego,
na spacer helskimi lasami, a sam siê przekona,
¿e leœne szlabany o których pisze drwi¹c
z moich obaw, ju¿ stoj¹ i zamykaj¹ symbolicznie
dojœcia do pla¿y!

Po trzecie: nie wró¿ê katastrofy, jak twierdzi
p. J. Pa³kowski, ale przed ni¹ przestrzegam, bo
jeszcze d³ugo bêdziemy widzieæ czarne kikuty
spalonych drzew w drodze nad otwarte morze.
Tamtych wyj¹cych syren nie zapomni do koñca
¿ycia ¿aden helanin. Przypominam, ¿e pierw-
sze majowe grille na Cyplu ju¿ siê pojawi³y, kto
nie wierzy, niech spojrzy na  poprzedni¹ ok³ad-
kê Helskiej Blizy.

Odpowiedzialnoœci¹ za dewastowanie natu-
ralnego œrodowiska nie obarczam turystów,
którzy s¹ te¿ moimi goœæmi, ani tym bardziej
mieszkañców Helu, (jak zdaje siê to sugerowaæ
p. Pa³kowski), ale ukazujê jedynie niefraso-
bliwoœæ helskich decydentów, która umo¿li-
wia w przysz³oœci degradacjê Cypla. Jeszcze
raz podkreœlam to, co ju¿ napisa³am w po-
przednim artykule. Jeœli w³adze samorz¹-
dowe w Helu nie bêd¹ mia³y strategii zrów-
nowa¿onego i nieinwazyjnego zagospodaro-
wania Cypla oraz jego ochrony i nie bêd¹ jej
realizowa³y "od zaraz", to szybciej stracimy
tê najwiêksz¹ atrakcjê turystyczn¹, ni¿ j¹
na dobre odzyskamy. Tak jak tracimy dzieñ po
dniu bateriê Schleswig Holstein i wie¿ê dalmie-
rza zwan¹ "Mysi¹", tak jak straciliœmy ju¿ Górê
Szwedów, czyli star¹ latarniê. Wracaj¹c do
Schleswiga, proszê mi nie zarzucaæ braku kon-
taktu z rzeczywistoœci¹ i nieznajomoœæ realiów.
To, o czym piszê od lat, czyli graffiti  na bun-
krach, dzikie wysypiska œmieci w pobli¿u, pa-
leniska po ogniskach i stare materace wewn¹trz
obiektów, mocz i gówna, to rzeczywistoœæ z jak¹
maj¹ do czynienia turyœci zwiedzaj¹cy nasze
helskie militaria. Wiem, ¿e œmierdzi takie pisa-
nie, ale proszê zrozumieæ wreszcie, ¿e to nie ja
œmierdzê, tylko œmierdzi problem, przyczyna.

Interesuje mnie rzeczywistoœæ, a nie cyfry na
papierze i pobo¿ne plany wobec zagospodaro-
wania i ochrony tych zabytków. O ro¿nych
przedsiêwziêciach i planach s³yszymy latami

i co z tych planów jest zrealizowane? Projekty
i strategie (za grube pieni¹dze z bud¿etu gminy)
l¹duj¹ na dnie zamkniêtej szuflady. Która
z przedwyborczych obietnic zosta³a spe³niona
pytaj¹ mieszkañcy kolonii rybackiej. Jakie sumy
zainwestowano w rozwój infrastruktury tury-
stycznej w tej czêœci Helu, która ¿yje z tury-
styki? Pytanie jest retoryczne, bo jak zwykle
doczekaliœmy siê wy³¹cznie kilku koszy na œmieci.

Brak wyobraŸni, czy te¿ znowu zbyt du¿e ocze-
kiwania pani Iwony Rusajczyk i innych miesz-
kañców Osiedla Rybackiego? Proszê wybaczyæ,
ale plany jakoœ nie robi¹ ju¿ na mnie wra¿enia.
Nie uwierzê, dopóki nie dotknê i nie zobaczê na
w³asne oczy, ¿e ju¿ siê coœ dzieje. Dlatego wola-
³abym zamiast obietnic, ¿eby zatrudniono od
zaraz kilka osób do wysprz¹tania i uporz¹dko-
wania ca³ego terenu wokó³ tej najciê¿szej baterii
niemieckiej, aby oczyszczono wnêtrza zabyt-
ków z pozosta³oœci po dzikich lokatorach, aby
ustawiono w pobli¿u dojœæ do Schleswiga tabli-
ce i znaki informacyjne, aby dok³adnie oznaczo-
no szlaki spacerowe i ¿eby w centrum Helu po-
jawi³a siê du¿a i czytelna informacja dotycz¹ca

czyli sprawa Cypla

Czytanie  ze  zrozumieniem
ca³ego kompleksu baterii nadbrze¿nej Schleswig
Holstein i innych zabytkowych obiektów mili-
tarnych. Jeœli przeliczyæ moje "wygórowane"
oczekiwania na wydane z³otówki, to oka¿e siê,
¿e to nawet nie 1% zainwestowanych ju¿ pie-
niêdzy w zagospodarowanie tych obiektów,
a do jesieni nie trzeba by³oby czekaæ. Zreszt¹
obawiam siê, ¿e i jesieni¹ nic siê nie bêdzie dzia-
³o, tak jak nic siê nie dzieje w wiêkszoœci "reali-

zowanych" przez Ratusz projektów.  Zamiast
czekaæ i liczyæ na pieni¹dze z Unii ( jako wk³ad
w³asny gminy zaproponujemy nasze d³ugi?)
lepiej póki co liczyæ na siebie i samemu zaka-
saæ rêkawy. Hel mia³by od zaraz wielk¹ atrak-
cjê turystyczn¹, za bardzo ma³e pieni¹dze.

Po czwarte - proszê mi nie zarzucaæ panie
Jaros³awie, ¿e nie chcê rozmawiaæ z Ratuszem.
Nie chcê nikogo pos¹dzaæ o amnezjê, ale prze-
cie¿ to nikt inny jak przedstawiciele w³adz
helskich wyprosili mnie z sali obrad, gdzie
przysz³am jako dziennikarz Helskiej Blizy. Do
tej pory mimo apelu naszej redakcji o wyja-
œnienia w tej sprawie, nie doczekaliœmy siê
odpowiedzi z Ratusza na jakiej podstawie
prawnej kazano mi wyjœæ z posiedzenia. Cen-
trum Monitoringu Wolnoœci Prasy w Polsce
ustosunkowa³o siê jednoznacznie negatyw-
nie do decyzji Klubu Morskie Przymierze

Hel 2020 w sprawie usuniêcia mnie z sali. Tak
jak do tanga, do rozmowy trzeba dwojga, a z
kim mam rozmawiaæ w Ratuszu? Ze œcian¹?

Po pi¹te i najwa¿niejsze dla mnie: o tym,
czy jestem szanuj¹cym siê dziennikarzem, czy
te¿ nie, mog¹ siê wypowiadaæ czytelnicy i miesz-
kañcy Helu w imieniu których piszê swoje arty-
ku³y, w których wyra¿am nie tylko w³asne opi-
nie. To od helan, a nie od kosmitów otrzymujê
telefony i podziêkowania za swoj¹ spo³eczn¹
pracê. Œwiadczy to o tym, ¿e jestem dobrym
i odpowiedzialnym dziennikarzem.

Iwona Rusajczyk

Po majowym weekendzie, fragment torów
z metalowymi podk³adami usi³owa³ wywieŸæ
z Cypla mieszkaniec Helu. Wart kilkanaœcie
z³ element (cena z³omu) jest niezwykle cenny,
gdy¿ tory te ³¹czy³y poszczególne stanowiska
baterii im. Heliodora Laskowskiego.

Ich jedyne pozosta³oœci odkry³a woda przy
ruinach stanowiska nr 1.

Szansa czy zagro¿enie?
Tak - szansa! Wszyscy chcemy, aby tak by³o

i wszelkie, tak¿e i te najbardziej ostre s³owa kry-
tyki maj¹ temu s³u¿yæ.

To nie tylko ocena redakcji, ¿e Cypel otwarto
"na ¿ywio³". Tak¹ opinie w rozmowach wyra-
¿a³o wielu mieszkañców Helu. Wiadomo mi, ¿e
wiele krytycznych uwag mia³ równie¿ dowódca
9 FOW, kontradm. Andrzej Rosiñski, który jak
s³ysza³em powiadomi o tym pisemnie Urz¹d
Miasta. Praktycznie przez 4 dni maja Cypel
pozostawa³ poza wszelk¹ kontrol¹, a obecnoœæ
¯andarmerii na tym terenie spowodowana by³a
bardziej trosk¹, ni¿ ustawowym obowi¹zkiem.
Oby to by³a lekcja dla nas wszystkich. Na tere-
nie gminy Hel przez ca³y czas trwa demon-
ta¿ i zwyk³a kradzie¿ elementów metalo-
wych z obiektów militarnych. Nied³ugo pozo-
stan¹ go³e „bunkry”, zapaprane sprayem, co
w po³¹czeniu z dzikimi wysypiskami œmieci
i niszczeniem œrodowiska naturalnego mo¿e
uczyniæ obiekty turystycznie bezu¿ytecznymi.

Redaktor odpowiedzialny „HB”
Wojciech Waœkowski

Ps.Prosimy Czytelników o opinie w tej sprawie.

Uczestnicy Konferencji „Fortyfikacje Europejskim
Dziedzictwem Kultury” na baterii Schleswig Holstein

biker

W.W.
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37 abiturientów, 8 maja przyst¹pi³o do egzaminu maturalnego z jêzyka
polskiego. Tym razem najbardziej denerwowa³ siê dyrektor ZSO, Marian
Ha³as, choæ (jak widaæ) stara³ siê tego nie okazywaæ. ̄ yczenia sukcesów
i po³amania przekazanych d³ugopisów z³o¿y³ wiceburmistrz Jaros³aw
Pa³kowski, a Franciszkanin o. Rufus wraz z maturzystami odmówi³
krótk¹ modlitwê.

Matura 2004

Nastêpnego dnia maturzyœci pisali egzamin z wybranego przedmiotu.
Z matematyki - 20 osób, z geografii - 8, z biologii - 4, z historii - 3,
z j. angielskiego - 1 i z j. niemieckiego - 1.

W. Waœkowski

Przysz³oœæ 9 FOW, nowa ustawa o zakwaterowaniu w Si³ach
Zbrojnych i helski szpital, to najwa¿niejsze tematy, o których
mówiono na zebraniu Zwi¹zku By³ych ̄ o³nierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy w dniu 13 maja.

Zebranie ZB¯Z i OR Zgodnie z planami DMW i MON 9 FOW zostanie rozformowana,
w Helu powstanie w ci¹gu najbli¿szych lat punkt bazowania okrêtów.
Port Wojenny zmniejszy sw¹ objêtoœæ. Ju¿ w tym roku zakoñczy swoje
istnienie 11 Dywizjon Œcigaczy. Okrêty zostan¹ wycofane ze s³u¿by,
a ORP "Kaszub", podobnie jak inne jednostki p³ywaj¹ce, zostanie przeba-
zowany do 3 FO w Gdyni. Czêœæ jednostek zmieni sw¹ lokalizacjê, np.
Batalion Saperów ma zostaæ przeniesiony do Rozewia. Sw¹ dzia³alnoœæ
zakoñczy przedszkole wojskowe. Mniej wojska, mniej miejsc pracy
- w sumie nieweso³e perspektywy.

Nowa ustawa o zakwaterowaniu Si³ Zbrojnych, która wchodzi w ¿ycie
w lipcu br., bêdzie mniej korzystna dla kadry i emerytów wojskowych.
Emerytom i kadrze, która do stycznia 2003 r. nie z³o¿y³a wniosków
o wyp³acenie ekwiwalentów w zamian za rezygnacjê z kwatery sta³ej,
ekwiwalent nie bêdzie wyp³acany. Jak powiedzia³ jeden z emerytowa-
nych oficerów: ¿o³nierz lub emeryt bêdzie móg³ kupiæ mieszkanie, o ile
bêdzie ono przeznaczone do sprzeda¿y. Czy i jakie mieszkania bêd¹ sprze-
dawane, nie wiadomo.

115 Szpital ma siê tak jak zdecydowana wiêkszoœæ s³u¿by zdrowia.
Niskie kontrakty zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia, niewielkie
limity zabiegów spowoduj¹ pewnie, ¿e za znaczn¹ czêœæ z nich bêdziemy
musieli p³aciæ. Pozostaje czekaæ na zapowiadan¹ reformê reformy s³u¿by
zdrowia i modliæ siê: abyœmy zdrowi byli...

W zebraniu uczestniczy³o kilkudziesiêciu cz³onków Zwi¹zku, a zapro-
szonymi goœæmi byli:: Dowódca 9 FOW kontradm. Andrzej Rosiñski,
dyrektor Oddzia³u Terenowego WAM p³k Krzysztof Kuraczyk, wicedy-
rektor OT kmdr ppor. Leszek Niekurzak i dyrektor 115 SzW z P Jaros³aw
Baranowski.

W. Waœkowski
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Gwa³towne zmiany cywilizacyjne,
jakich dozna³ Hel pod koniec XIX
wieku, wp³ynê³y tak¿e na zachowa-

nia mieszkañców oraz zmianê niektórych, utrwa-
lonych przez wieki zwyczajów. Do tego czasu
helanie tworzyli izolowan¹ grupê spo³eczn¹,
w której wielk¹ uwagê przywi¹zywano do ¿y-
cia zgodnie z nakazami religii i prawa. Na skutek
coraz liczniejszych i d³ugotrwa³ych kontaktów
z przybyszami z zewn¹trz dosz³o - zdaniem
ówczesnych w³adz osady - do zmniejszenia siê
pobo¿noœci helan i zaniku czêœci powszechnych
dawniej codziennych prak-
tyk religijnych. Tutejszy
so³tys Martin Struck z roz-
rzewnieniem wspomina³ na
pocz¹tku XX wieku czasy
swojej m³odoœci, kiedy to
w niedzielê rano z ka¿dego
domu dobiega³ religijny œpiew.
Mieszkañcy w ten sposób
przygotowywali siê do
uczestnictwa w nabo¿eñ-
stwa,  w którym uczestniczy-
li  wszyscy - bez wyj¹tku -
helanie. Dom Bo¿y wype³nia³
siê wówczas po brzegi, a ka¿-
dy wierny przynosi³ w³asny
œpiewnik, którym pos³ugiwa³
siê w trakcie liturgii. Modli-
tewny œpiew rozbrzmiewa³
równie¿ w niedzielne popo-
³udnie - ju¿ po rodzinnym
posi³ku oraz póŸniej, tu¿
przed udaniem siê na spoczy-
nek. Praktycznie ca³a niedzie-
la poœwiêcona by³a na wspól-
ne i indywidualne praktyki re-
ligijne. Równie¿ w dni powszechne, wieczorem
w ka¿dym domu rodzina gromadzi³a siê do
wspólnego œpiewania psalmów. W miarê up³y-
wu lat zwyczaj ten stopniowo zacz¹³ zanikaæ,
przynajmniej w czêœci  helskich domów.  Ze
zgroz¹ odnotowywano, ¿e pojawi³y siê rodzi-
ny, w których zamiast pobo¿nych mod³ów s³y-
chaæ czêœciej by³o besztanie i przeklinanie. Zda-
rza³o siê równie¿ - co dawniej nie by³o do po-
myœlenia, ¿e niektóre osoby przestawa³y
uczêszczaæ do koœcio³a na obowi¹zkowe nabo-
¿eñstwa. Martin Stuck opisa³ tak¹ rodzinê, nie-
gdyœ porz¹dn¹, a póŸniej o bardzo zaniedba-
nym morale. Przyczyny takiego stanu nie upa-
trywa³ on w lenistwie lecz w zubo¿eniu i zobo-
jêtnieniu na sprawy wiary. Na tym domem za-
wis³o przekleñstwo, gdy¿ dzieci  wyrasta³y bez
bogobojnoœci, a s¹siedzi zaczêli siê od nich od-
wracaæ. Kiedy pobo¿ni ludzie napominali ich
i nakazywali poprawê, mê¿czyzna - g³owa
rodziny - ¿ali³ siê, ¿e kiedyœ mieli oni Boga
w duszy, ale gdy nieraz brakowa³o chleba, stali

Nowe obyczaje
siê nêdznikami na ciele i duszy. Gdy po zbudo-
waniu portu w niedzielne przedpo³udnie maso-
wo zaczê³y przybywaæ parowce z turystami
z Gdañska, a helska ulica wype³nia³a siê goœci-
nami, pojawi³y siê niedopuszczalne dawniej za-
chowania. Przybysze bardzo czêsto zachowy-
wali siê nieprzyzwoicie: upijali siê, robili nie-
przystojne wybryki, wszczynali awantury oraz
bijatyki, zak³ócaj¹c powagê niedzielnego œwiê-
ta. Podobnie dzia³o siê w okresie od lutego do
czerwca, gdy na po³owy ³ososi i œledzi przyby-
wa³o wielu obcych rybaków.

W czasie wolnym wype³niali oni lokalne
gospody, by póŸniej pod wp³ywem alkoholu
zachowywaæ siê skandaliczne zarówno w dzieñ,
jak i w nocy. Do rzadkoœci nale¿a³y dni, pod-
czas których ulica wiejska nie by³a aren¹ bija-
tyk. W te niegodne zachowanie w³¹czali siê rów-
nie¿ tutejsi rybacy. Dawniej helanie, nie znaj¹c
takich zwyczajów, ¿yli w spokoju i pokoju.
Dlatego bogobojni mieszkañcy ¿alili siê bardzo
na pojawiaj¹ce siê, niszcz¹ce wszystko opilstwo
oraz upadek moralnoœci. Nie bez winy byli
helscy w³aœciciele wyszynków, którzy (czerpi¹c
z tego korzyœci) zachêcali do nadu¿ywania trun-
ków. Dochodzi³o równie¿ do tragedii. Dwaj m³o-
dzi rybacy, którzy przyp³ynêli do Helu na po-
³owy, wyp³ywali na morze nietrzeŸwi, œpiewa-
j¹c przy tym, ¿e alkohol im smakuje i bêd¹ go
spo¿ywaæ, póki nie przykryje ich ziemia. Tak
te¿ siê sta³o. Podczas jednego z takich rejsów
spotka³a ich œmieræ na morzu i to podczas nie-
wielkiej burzy. NietrzeŸwi nie byli w stanie
sprostaæ niezbyt silnemu wiatrowi i zginêli

- przykry³a ich jednak nie ziemia, a morze. Zda-
niem Strucka, to skryty morderca przyniesiony
przez obcych by³ przyczyn¹ ich zgonu. Ten
morderca mieszka³ teraz powszechnie w Helu,
¿y³ w niektórych domach, bêd¹c niemal codzien-
nym ich goœciem. Nazywa siê "wódka", to jest
w³aœnie ten morderca, który zabi³ równie¿ tych
m³odych mê¿czyzn.

Alkohol - co siê wczeœniej nie zdarza³o w Helu
- doprowadzi³ do upadku kilku tutejszych ro-
dzin. Wódka zniweczy³a ich dorobek i maj¹tek.
Bójki i k³ótnie spowszechnia³y, a serca dzieci

dzicza³y, gdy za czêsto
goœci³ on w domu.

W roku 1896, w zak³a-
dzie dla ob³¹kanych
umieszczono ¿onê dozor-
cy wydm o nazwisku Zie-
lian z Helu. Przez nadu¿y-
wanie  wódki zachorowa-
³a ona na umyœle.

25 wrzeœnia 1899 roku
podobny los spotka³ ry-
baka Ericha Nötzela. On
równie¿  dozna³ choroby
umys³owej w skutek opil-
stwa i trafi³ do zak³adu dla
ob³¹kanych.

W tym roku umieszczo-
no tam równie¿ Frydery-
kê Schmidt, która zwario-
wa³a, nie mog¹c wytrzy-
maæ ¿ycia ze swoim mê-
¿em pijakiem, awanturuj¹-
cym siê bez przerwy. Naj-
tragiczniejszy los spotka³
rodzinê rybaka Johana
Walkowsa, który przez

nadmierne picie wódki straci³ ca³y rodzinny
maj¹tek i musia³ sprzedaæ swój dom. Rodzina
musia³a zamieszkaæ w stajni. Rybak nie by³
w stanie zarabiaæ na ¿ycie i aby przetrwaæ, dzie-
ci oraz ¿ona zajêli siê ¿ebraniem oraz - niestety
- dokonywaniem kradzie¿y. Doprowadzi³o to
do tego, ¿e obaj jego synowie, Johann i Henri,
trafili do instytutu wychowawczego. W roku
1901 samorz¹d przekaza³ tej rodzinie miejsce
do wzniesienia nowego domu na zachód od dzie-
dziñca plebani. Walkows mia³ tylko zabezpie-
czyæ materia³y na budowê. Pocz¹tkowo mia³ za
grunt p³aciæ niewielki czynsz, a póŸniej mia³
szansê nawet na wykupienie tego gruntu na w³a-
snoœæ. Pomimo takiej wspania³omyœlnej pomo-
cy, Walkows i jego ¿ona nadal nadu¿ywali alko-
holu, co doprowadzi³o do jego zgonu  na pijack¹
apopleksjê w styczniu 1909. Jego ¿ona za-
mieszka³a przy córce, póŸniej wysz³a ponow-
nie za m¹¿ i osiedli³a siê daleko od Helu.

Nie ka¿de helskie podwórko by³o dawniej przyk³adem czystoœci i schludnoœci
mieszkañców, co widaæ na fotografii helskiego obejœcia z roku 1904.
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Po upadku III Rzeszy, niestety, powróci³ do
Rzeczpospolitej, swojej ukochanej i umi³owa-
nej Ojczyzny. Prawie natychmiast po przyjeŸ-
dzie, w kwietniu 1945 r. ponownie wst¹pi³ do
s³u¿by w Marynarce Wojennej. Od sierpnia
s³u¿y³ w Pu³ku Morskim, a nastêpnie przez
prawie rok by³ dowódc¹ kompani szkolnej
w Szkole Specjalistów Morskich na Oksywiu.
W lipcu 46 r. mianowano go dowódc¹
Dywizjonu Œcigaczy. Awans na stopieñ
komandora podporucznika otrzyma³ we
wrzeœniu tego samego roku. Gdy w Re-
d³owie powstaje 31 Samodzielny Dywi-
zjon Artylerii Nadbrze¿nej, pierwszym
jego dowódc¹ zostaje w³aœnie nie kto inny,
jak doœwiadczony d-ca  XXXI baterii im.
H. Laskowskiego, Zbigniew Przybyszew-
ski. Na stanowisku tym przebywa³ do po-
³owy 1949 roku.

Doceniono jego fachow¹ wiedzê oraz
zdolnoœci organizacyjne. Mianowany zo-
sta³ na kolejny stopieñ Marynarki Wojen-
nej, komandora porucznika. Potem otrzy-
ma³ te¿ wysokie stanowisko - Szefa S³u¿-
by Artylerii w Dowództwie Marynarki
Wojennej. W po³owie 1950 r. znów awan-
sowa³ w swej marynarskiej karierze, tym
razem na stanowisko Zastêpcy Szefa Wy-
dzia³u Marynarki Wojennej przy Sztabie
Generalnym Wojska Polskiego.

By³ to ostatni awans za jego ¿ycia. Gdy
by³ u szczytu zawodowej kariery, nagle
coœ siê zmieni³o. 16 wrzeœnia 1950 roku,
jako pierwszy z siedmiu oficerów mary-
narki wojennej, na podstawie fa³szywych
pomówieñ i donosów zostaje aresztowa-
ny. Oskar¿ono go o rzekom¹ dzia³alnoœæ
o charakterze dywersyjno -szpiegowskim.
Dziœ jeszcze nie wiemy, kto personalnie
przyczyni³ siê do tej tragicznej pomy³ki.
Nieludzkie "œledztwo" trwa³o prawie dwa lata.
15 lipca 1952 r. rozpocz¹³ siê "Proces siedmiu".
Po czterech dniach zapad³y wyroki. Na karê
œmierci skazano: kmdr por. Zbigniewa
Przybyszewskiego, kmdr Stanis³awa
Mieszkowskiego - dowódcê floty, kmdr por.
Roberta Kasperskiego - szefa Sztabu Floty,
kmdr Jerzego Staniewicza - szefa wydzia³u
Mar. Woj. w Sztabie Generalnym WP, kmdr
Mariana Wojcieszka - szefa Sztabu G³ównego
Mar. Woj.

Karê do¿ywotniego wiêzienia s¹d orzek³
w stosunku do kmdr por. Wac³awa Krzywca
- szefa Ty³ów Obrony Wodnej i kmdr por.
Kazimierza Kraszewskiego - szefa Oddzia³u
Operacyjnego Sztabu G³ównego Mar. Woj.

Prezydent Boles³aw Bierut z prawa ³aski
skorzysta³ tylko w stosunku do kmdr por.
Kasperskiego i kmdr Wojcieszka. Na Zbigniewie

Przybyszewskim wyrok œmierci wykonano
16 grudnia 1952 roku. Wszyscy skazani byli
wybitnymi dowódcami morskimi, sztabowcami
i twórcami myœli wojskowo - technicznej, ale
nade wszystko polskimi patriotami. Nazwiska
ich stanowi¹ cz¹stkê martyrologii tamtych lat,
cz¹stkê dzisiejszej Rzeczpospolitej.

Nadszed³ jednak czas "odwil¿y". 24 kwietnia
1956 r. skazuj¹ce wyroki siedmiu komandorów
uchylono, a skazanych oczyszczono z fa³szy-
wych zarzutów i zrehabilitowano. Szcz¹tki
komandora Przybyszewskiego znajduj¹ siê
prawdopodobnie w Warszawie, na s³u¿ewskim
cmentarzu, w bezimiennej mogile wiêŸniów
politycznych, straconych na ul. Rakowieckiej.

W kaplicy klasztoru oo. Franciszkanów
w Gdyni od lat znajduje siê ufundowana przez
rodzinê tablica ku czci komandora. Jej treœæ
brzmi: ,,Œwiêtej pamiêci Zbigniew Przyby-
szewski, komandor porucznik, bohaterski
obroñca Helu, stracony niewinnie w 1952
roku".

Kmdr Zbigniew Przybyszewski zosta³
odznaczony:

- 10.V.1938 r. - Br¹zowy Medal za d³ugoletni¹
s³u¿bê

- 17.III.1945 r. - Medal za Odrê-Nysê-Ba³tyk
- 11.III.1946 r. - Krzy¿ Grunwaldu 3 klasy
- 9.V.1946 r. - Medal Zwyciêstwa i Wolnoœci
Poœmiertnie:
- 16.VIII.1967 r. - Srebrny Krzy¿ Orderu

Virtuti Militari
- 20.II.1985 r. - Medal Za Udzia³

w Wojnie Obronnej 1939.

Cisn¹ siê na usta s³owa BRONILI
POLSKI, A TERAZ ONA O NICH
ZAPOMNIA£A. Tak koñczy (?) siê wspa-
nia³a a zarazem tragiczna i nie do koñca
wyjaœniona historia Obroñcy Helu i Oj-
czyzny, Polaka i Patrioty.

Uchwa³¹ nr V/28/89 Miejskiej Rady
Narodowej z dnia 23 maja 1989 r., ulicy
Bosmañskiej w Helu nadano nazwê:
ul. im. kmdr por. Przybyszewskiego
Zbigniewa. W uroczystoœci uczestniczy³a
Jego ¿ona Helena z prawnuczk¹ Beat¹.

Przyznany bohaterskiemu Obroñcy
Helu tytu³ "Honorowego Obywatela
Miasta Helu" odebra³a jego wnuczka, pani
Janina Bogus³awska - Narloch.

Romuald Nowak

Wykaz Ÿróde³:
- Stanis³aw M. Przybyszewski "Obroñca

Helu" Tydzieñ Polski. Londyn 30.08.1997 r.

- Stanis³aw M. Piaskowski "Kroniki

Polskiej Marynarki Wojennej 1918 - 1946

"SIGMA PRESS", Albany, N. Y. 1983 r.

- Big. "Bolesna rocznica" Bandera 15.

- I. Z. Nowacki "Wspomnienia" Nasze

Sygna³y nr 132 Londyn 1974.

Nieœmiertelnik
kpt. Zbigniewa Przybyszewskiego z oflagu.

Mówi wnuczka kmdr Przybyszewskiego,
Janina Bogus³awska - Narloch:

"jako m³oda dziewczyna pozna³am mary-
narza Antoniego Salamona, który s³u¿y³
pod dowództwem Dziadka. Uczestniczy³am
z Mam¹ i Babci¹ w mszach œw. odprawia-
nych w Kaplicy Ojców Franciszkanów, które
to ów marynarz ofiarowywa³ rokrocznie swo-
jemu ukochanemu dowódcy. Ten starszy
ju¿ pan, mówi³ o Dziadku z wielkim wzru-
szeniem i ze ³zami w oczach. Zrozumia³am
wówczas, jakim wspania³ym i nieskazitelnym
cz³owiekiem by³ mój Dziadek. Jego by³y ¿o³-
nierz po tylu latach by³ mu nadal wierny
i oddany. Przyje¿d¿a³ specjalnie na tê mszê
z g³êbi Polski.

¯a³ujê, ¿e ja i moja córka Beata nie zna³y-
œmy naszego Dziadka, ale kochamy Go, jest
nam bardzo bliski, bo ¿yje wci¹¿ w naszych
sercach. Nie¿yj¹cy ju¿ jego kolega Bohdan
Wroñski wspomina: "To by³ prawy i czysty
cz³owiek. I takim na pewno przeszed³ przez
bramê niebiesk¹".



7Nr 10  (176) 21  maj 2004 r.

¯yczenia
dla Helan

Pragniemy gor¹co podziêkowaæ pani
Magdzie Zawadzkiej za zorganizowanie Szko³y
Rodzenia w Helu.

Zajêcia w szkole pozwoli³y nam przygoto-
waæ siê do wspólnego porodu, otrzymaliœmy
te¿ mnóstwo fachowych porad dotycz¹cych
karmienia i pielêgnacji dziecka, a poznane æwi-
czenia oddechowe i ruchowe umo¿liwi¹ szyb-
szy powrót "do formy" po porodzie, co jest
bardzo wa¿ne dla ka¿dej kobiety.

Dziêkujemy za wiele cennych wskazówek,
jak radziæ sobie w trudnych momentach oraz
¿yczliwe i cierpliwe wyjaœnienie nurtuj¹cych
nas pytañ i w¹tpliwoœci.

Uwa¿amy, ¿e szko³a jest bardzo potrzebna
i gor¹co polecamy udzia³ w zajêciach wszyst-
kim przysz³ym rodzicom.

Z wyrazami uznania

Katarzyna i Arkadiusz Laskowscy

Podziêkowania:
30 kwietnia 2004 r. po raz ostatni spotka³am

siê na zajêciach w Szkole Rodzenia przy ul. ¯e-
romskiego 16 z parami ma³¿eñskimi oczekuj¹-
cymi dziecka.

Kurs przygotowuj¹cy rodziców do prze¿y-
cia œwiadomego porodu trwa³ 7 tygodni. Za mo¿-
liwoœæ uczestniczenia w zajêciach dosta³am od
m³odych ma³¿eñstw mnóstwo podziêkowañ,
które za poœrednictwem Helskiej Blizy pragnê
z³o¿yæ na rêce Burmistrza Helu, p. Miros³awa
W¹do³owskiego, p. Janusza Stanka i Radnych
naszego miasta. To dziêki Pañstwa otwartoœci
na pomys³ utworzenia Szko³y Rodzenia ma³-
¿eñstwa mia³y mo¿liwoœæ bezp³atnego przygo-
towania siê do porodu i opieki nad ma³ym dziec-
kiem.

Szko³y Rodzenia s¹ wa¿nym elementem pod-
nosz¹cym jakoœæ opieki oko³oporodowej nad
kobiet¹ ciê¿arn¹ w Polsce. Dlatego wsparcie ta-
kiej inicjatywy przez Samorz¹d Lokalny jest
bardzo cenne. Od tego roku Narodowy Fundusz
Zdrowia nie refunduje zajêæ w Szkole Rodzenia.

Nastêpny, jesienny Kurs, odbêdzie siê
w miesi¹cach wrzesieñ-paŸdziernik.

Bli¿sze informacje w Poradni K 115 SZW z P
w Helu, tel. 675 74 29, MON 257 429.

Szanowna Pani,
Pragniemy z mê¿em z³o¿yæ na Pani rêce ser-

deczne podziêkowania za mo¿liwoœæ uczestni-
czenia w zajêciach Szko³y Rodzenia "Bociek"
organizowanych w miesi¹cach marzec-kwiecieñ
2004 r. w Helu.

W zwi¹zku z tym, i¿ w naszej opinii zajêcia
prowadzone by³y profesjonalnie, a konsultacje
i porady prowadzone fachowo, uwa¿amy,
i¿ ka¿da rodzina spodziewaj¹ca siê dziecka
- zw³aszcza pierwszego - powinna skorzystaæ
u mo¿liwoœci uczestniczenia w tego typu spo-
tkaniach. Informacje uzyskane podczas zajêæ
okaza³y siê cennymi i praktycznymi radami,
które pomog³y œwiadomie i bez lêku oczekiwaæ
macierzyñstwa.

Chcielibyœmy równie¿ ¿yczyæ Pani sukce-
sów przy organizacji nastêpnych cyklów szko-
³y rodzenia, poniewa¿ uwa¿amy, ¿e ich wy-
miar da siê ³atwo prze³o¿yæ na liczbê szczêœli-
wych rodziców, którzy dziêki Pani radom mo-
gli ³atwiej przejœæ przez trudny czas porodu
i pierwszy okres macierzyñstwa.

Z powa¿aniem
Dorota i Jaros³aw Krawiec z W³adys³awowa

1 maja 2004 r., w dniu
wst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej, burmistrz
Miasta Hermeskeil, Ilona
König, przes³a³a list gratu-
lacyjny adresowany do
Mieszkañców Helu.

26 maja, do Hermeskeil
wyje¿d¿a  grupa 38 miesz-
kañców naszego miasta.
Znajd¹ siê w niej:

3 przedstawiciele Urzêdu
Miasta Helu, 6 - Zrzeszenia
Kaszubsko - Pomorskiego
o/Hel, 2 - 9 Flotylli Obrony
Wybrze¿a,  1 - Stowarzy-
szenia "Przyjaciele Helu".
Wiêkszoœæ wyje¿d¿aj¹cych
stanowi grupa 23 dzieciaków

i m³odzie¿y wraz z trzema opiekunami.
Podczas czterodniowego pobytu w zaprzyjaŸnionej gminie prezento-

wana bêdzie wystawa prac fotograficznych Andrzeja Dzikowskiego
i liczne wystêpy zespo³ów m³odzie¿owych. Na festynie ludowym
zaprezentuje siê Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie. Gospodarze wizyty
przygotowali bogaty program, który sprzyjaæ bêdzie zacieœnianiu
osobistych wiêzi i przyjaŸni pomiêdzy naszymi miastami i narodami.

Relacjê z pobytu zamieœcimy na ³amach Helskiej Blizy.

W. Waœkowski
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Niemal zawsze pod koniec roku hiobowe wie-
œci z bran¿y rybnej goszcz¹ na czo³ówkach ga-
zet. A to zepsuty, wêdzony ³osoœ, a to toksycz-
ne krewetki... Naukowcy badaj¹cy produkty
i œrodki masowego przekazu doskonale wiedz¹,
kiedy ich doniesienia bêd¹ mia³y najwiêkszy
oddŸwiêk. Co prawda, w tym roku trochê siê
spóŸnili, ale za to informacje by³y wyj¹tkowo
niepokoj¹ce. Na pocz¹tku stycznia Science opu-
blikowa³ wyniki badañ przeprowadzonych
przez zespó³ uczonych z USA i Kanady
(Ronald A. Hites et al, Global Assessment of
Organic Contaminants in Farmed Salmon
[Ogólna ocena ska¿eñ organicznych w miêsie
³ososia hodowlanego], Science 303:226-229,
2004). Zbadano stê¿enia 14 zwi¹zków chloro-
organicznych w ³ososiu hodowlanym i dzikim.
Ka¿dy z tych zwi¹zków uwa¿any jest za rako-
twórczy. Wyniki badañ s¹ dos³ownie rujnuj¹ce
dla hodowców ³ososia, gdy¿ wszystkie badane
substancje wystêpowa³y w wiêkszych iloœciach
w ³ososiu hodowlanym - a szczególnie pocho-
dz¹cym z hodowli europejskich - ni¿ w ³ososiu
dzikim. Oto wnioski postawione przez bada-
czy: konsumenci powinni znacznie ograniczyæ
spo¿ycie ³ososia hodowlanego. Je¿eli nie chce-
my dodatkowo zwiêkszaæ ryzyka zachorowa-
nia na raka, powinniœmy ograniczyæ spo¿ycie
do maksymalnie jednej porcji ³ososia hodowla-
nego na dwa miesi¹ce.

Zdrowy jak ³osoœ z ... !
Odcinek  1.
Od redakcji: Trwa ostra walka o rynek zbytu na ryby. Jeœli mo¿na wykazaæ, ¿e produkt konkurencji jest gorszy,

to siê to robi. Ostatnio przejawem tej walkista³y siê dyskusje na temat ³ososia. W tym kontekœcie warto wiedzieæ,
¿e nied³ugo i nasze ryby bêd¹ szczegó³owo badane przez innych. Jeœli oka¿e siê, ¿e nie s¹ dostatecznie zdrowe lub ich
³owienie odbywa siê w sposób niezgodny z prawem, nie dostan¹ stosownego certyfikatu, a ich zbyt bêdzie bardzo
utrudniony, mo¿e nawet niemo¿liwy. Warto o tym pamiêtaæ. Hel ¿y³ i ¿yje z ryb. Miejmy nadziejê, ¿e tak pozostanie.

Chc¹c wprowadziæ czytelników HB w tê problematykê postanowiliœmy przet³umaczyæ i opublikowaæ znamienny
dla sprawy artyku³, opublikowany w periodyku EUROFISH (01/2004).  Jego autor stara siê zmierzyæ z tematem
pokazuj¹c racje stron. Ocenê pozostawiamy czytelnikom. Poniewa¿ tekst  jest d³ugi (ale wa¿ny) drukujemy go
w odcinkach. Dziœ pierwszy.

Wzburzenie po publikacji amerykañskich badaczy

By³a to, rzecz jasna, prawdziwa bomba. Tym
bardziej, ¿e badañ nie przeprowadzili przeciw-
nicy hodowli ryb, ale znani uczeni. "Zawsze to
mówiliœmy" - powtarzaj¹ przeciwnicy hodow-
li, zadowoleni, ¿e ich zarzuty wreszcie siê po-
twierdzi³y. Wœród hodowców ³ososia zapano-
wa³y przeciwne nastroje: obawy i niepokój sta-
³y siê codziennoœci¹, nadzwyczajne zebrania
nastêpuj¹ jedno po drugim. Nie mo¿na uznaæ za
przesadne obaw, ¿e rynek, ju¿ powa¿nie nad-
werê¿ony, mo¿e siê ostatecznie za³amaæ pod
wp³ywem negatywnych doniesieñ.  Trudno so-
bie wyobraziæ wiadomoœci bardziej zniechêcaj¹-
ce klientów. Je¿eli ktoœ unika wo³owiny z po-
wodu BSE, to z ³atwoœci¹ pozbêdzie siê z diety
i ³ososia. Hodowcy ³ososia g³owi¹ siê tym-
czasem, jak mo¿na wyjaœniæ wyniki badañ.

Czy pomiary by³y b³êdne? A mo¿e studium ma
promowaæ amerykañskiego dzikiego ³ososia,
poniewa¿ jego ceny spadaj¹? Wed³ug oœwiad-
czenia Alaska Seafood Marketing Institute, za
badaniami nie stoj¹ tamtejsi dostawcy ³ososia.
Ich tak¿e zdziwi³y wyniki badañ. Poza tym, zle-
canie takich badañ nie mia³oby sensu, gdy¿ ma-
gazyny s¹ puste, a do kolejnego sezonu jeszcze
daleko.

Na razie europejscy hodowcy ³ososia, prze-
twórnie, ich stowarzyszenia i organizacje œpie-
sz¹ z zapewnieniami o bezpieczeñstwie ofero-
wanych produktów. Niemiecki Oœrodek Infor-
macyjny Rybo³ówstwa (FIZ) w oœwiadczeniu
prasowym z 9 stycznia sugeruje, ¿e byæ mo¿e
badacze pomylili jednostki w obliczeniach.
Mo¿e zamiast jednostki ppt (parts per trillion
- cz¹stki na bilion) omy³kowo u¿yli ppb (parts
per billion - cz¹stki na miliard)? Rzadko siê zda-
rza, by badania naukowe spowodowa³y takie
poruszenie w bran¿y i doprowadzi³y do tak
silnej polaryzacji postaw.

MK
T³umaczenie: Andrzej Zegler

cdn.

Siedmiu uczonych z USA i Kanady zbada³o, ile chloroorganicznych substancji rako-
twórczych znajduje siê w miêsie ³ososi hodowlanych i ¿yj¹cych na wolnoœci (dzikich).
Wyniki sk³oni³y ich do og³oszenia apelu o ograniczenie spo¿ycia ³ososia hodowlanego.
Doroœli konsumenci powinni spo¿ywaæ ³ososia najwy¿ej raz na dwa miesi¹ce.
Panikarstwo czy powa¿ne ostrze¿enie? Bran¿a jest równie poruszona i niepewna jak
konsumenci. Eurofish przedstawia treœæ publikacji oraz okolicznoœci jej powstania.

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

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.

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

Tak ktoœ postronny skomentowa³ pozwolenie na rozbudowê kampingu
POLARIS pod Cha³upami. Ten turystyczny "supermarket z parkingiem",
wybudowany niemal w miejscu gdzie powinien byæ rezerwat przyrody,
nie tylko zdewastuje krajobraz i unicestwi cenne gatunki, ale tak¿e, czego
obawiaj¹ siê inni mieszkañcy Pó³wyspu, odbierze klientów z prywatnych
kwater ulokowanych w s¹siednich miejscowoœciach.

Jak tu g³osiæ postulat zrównowa¿onego rozwoju, przy tak niezrówno-
wa¿onych decyzjach.

KES

Po raz jedenasty zebra³ siê Komitet Do-
radczy zawartego w ramach Konwencji
Boñskiej specjalnego Porozumienia o ochro-
nie ma³ych waleni Ba³tyku i Morza Pó³-
nocnego. Tym razem w  Jastrzêbiej Górze,
choæ szeœæ lat temu by³ w Helu.

Trzy sprawy sta³y siê symbolem tego
spotkania. Dyskutowanymi najd³u¿ej by³y:

Plan ochrony morœwinów na Ba³tyku tzw "Jastarnia Plan" i niefor-
tunna (przyp.aut.) decyzja Unii Europejskiej o zakazie od 2008 roku u¿y-
wania dryfuj¹cych p³awnic do po³owu ³ososia. W kontekœcie obu tych
spraw postanowiono powo³aæ specjaln¹ grupê, która wypracuje mo¿liwie
najlepsze sposoby implementacji "Planu". Ka¿dy kraj ma wydelegowaæ
na najbli¿sze jej spotkanie po jednym specjaliœcie z ministerstw œrodowi-
ska i rolnictwa. Prócz tego w obradach maj¹ wzi¹æ udzia³ reprezentanci
organizacji rybackich i pro-przyrodniczych. Miejscem spotkania bêdzie
prawdopodobnie Bornholm.

Hitem koñcz¹cym obrady sta³o siê zaprezentowanie wydanych przesz
Narodowy Bank Polski monet z morœwinami na tle Zatoki Gdañskiej
i Pó³wyspu Helskiego. Te pierwsze na œwiecie monety z tym gatunkiem
zauroczy³y goœci z zagranicy.  Przeto w du¿ej liczbie wyjecha³y jako
pami¹tkowe prezenty dla wspó³pracowników i rodzin.

KES

W Jastrzêbiej Górze
o waleniach

Cha³upy ? - do d ... !

Miejsce "niezrównowa¿onej" inwestycji.

Zaufanie klienta do marki i standardu
to dziœ podstawa powodzenia w han-
dlu i us³ugach. W turystyce tak¿e.

Zatem wymyœlono ró¿ne certyfikaty i syste-
my znaków jakoœci. Hotele np. oznaczaj¹ siê
gwiazdkami, a pla¿e... "B³êkitn¹ Flag¹" (Blue
Flag). Nie³atwo j¹ zdobyæ. W Polsce ¿adna tego
certyfikatu jeszcze nie otrzyma³a. Kilka siê
ci¹gle stara. Program prowadzi Foundation for
Environmental Education (FEE).

Sprawa uzyskania B³êkitnej Flagi dla Helu ma
swój pocz¹tek w latach 90. Jednym z ówcze-
snych inicjatorów i orêdowników tej idei by³
w naszym mieœci Burmistrz, Pan Sylwester
Ostrowicki. Potem sprawa przycich³a i lokalne
w³adze chyba do niej nie wraca³y.

Problem od¿y³ stosunkowo niedawno, gdy
to Uniwersytet Gdañski w ramach przygoto-
wywania koncepcji zagospodarowania Ma³ej
Pla¿y zaproponowa³, aby to ona sta³a siê t¹
pierwsz¹ w Polsce. A jeœli nie, to przynajmniej,
aby rozpocz¹æ ju¿ takie starania, tworz¹c
ku temu odpowiedni¹ strukturê us³ug i form u¿yt-
kowania, sprzyjaj¹c¹ uzyskaniu tego europej-
skiego certyfikatu w najbli¿szej przysz³oœci.
Na razie chyba bez echa.

Uroda nie wystarcza

Finn B.Thomsen i wymarzona flaga na Ma³ej

Pla¿y w Helu. To tylko przymiarka.

Tymczasem w Gdyni odby³o siê ogólnopol-
skie spotkanie koordynatorów programu "B³ê-
kitna Flaga" z przedstawicielami miast, które chc¹
poddaæ trudnej procedurze weryfikacji swoje

pla¿e i  pozyskaæ dla nich ów  znak jakoœci.
Wiedz¹, i¿ mo¿liwoœæ oznaczenia tego faktu na
mapach ma kolosalne znaczenie dla rozwoju tu-
rystyki miêdzynarodowej, gdy¿ symbol ten jest
dla Europejczyka kierunkowskazem do miejsca
dobrego odpoczynku.

Dziêki przyjaznym koneksjom Stacji Mor-
skiej UG z zagranicznymi organizacjami zajmu-
j¹cymi siê edukacj¹ pro-ekologiczn¹, uda³o siê
dotrzeæ do miêdzynarodowego koordynatora
projektu FEE w Danii - Finna B.Thomsena.
Porwany dzieñ przed gdyñskim spotkaniem,
wieczorem, z lotniska, zdo³a³ przed zmierz-
chem i wczesnym rankiem zapoznaæ siê z uro-
d¹ helskich pla¿. Uzna³, ¿e Hel ma atuty, aby
sprostaæ standardom, jakie dla pla¿ s¹ wymaga-
ne. Trzeba jednak jeszcze parê rzeczy wykonaæ
no i .... chcieæ.

Od tego roku krajowym koordynatorem
w sprawach przyznawania B³êkitnej Flagi w Pol-
sce sta³a siê Fundacja "ECOBALTIC" i to do
niej musz¹ siê w³adze Helu zwróciæ.

Pla¿e Pó³wyspu Helskiego s¹ jeszcze w wie-
lu miejscach piêkne. Niestety, zamiast B³êkitnej
Flagi powiewaj¹ nad nimi reklamy piwa, kre-
mów i orzeŸwiaj¹cych napojów. Na razie to jest
nasz symbol i standard ...

KES

KES
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Jak co roku przed pomnikiem "Obroñców
Helu" zabra³a siê grupka mieszkañców zasilona
turystami, by uczciæ narodowe œwiêto. W po-
równaniu do lat wczeœniejszych by³a to skrom-
na uroczystoœæ pod wzglêdem iloœci uczestni-
ków i delegacji z kwiatami. A przecie¿ to œwiê-
towanie jest wyrazem naszego patriotyzmu i
tradycji, wyrazem to¿samoœci narodowej i czyn-
nikiem zespalaj¹cym spo³eczeñstwo. Powinni-
œmy byæ tego œwiadomi, a œwiadomoœæ trzeba
kszta³towaæ.

Jeszcze gorzej z tym uczestnictwem by³o
8 maja - dnia pamiêci zakoñczenia jednej z naj-
okrutniejszych wojen œwiatowych. Obok pamiê-
taj¹cych tamte czasy wyros³o ju¿ nowe pokole-
nie, nie znaj¹ce z autopsji skutków pogar-
dy dla ¿ycia ludzkiego. Czy tê datê po-
winniœmy od³o¿yæ do lamusa historii? Nie
s¹dzê! Najnowsza historia pokazuje, jak
niespodziewanie i w miejscach nie prze-
widywanych wybuchaj¹ konflikty zbroj-
ne z bardzo przykrymi konsekwencjami
dla zdrowia i ¿ycia spo³eczeñstw.

Uwarunkowania historyczne Helu w
zwi¹zku z II wojn¹ œwiatow¹ zobowi¹zu-
j¹, by pamiêtaæ o pewnych datach i winni-
œmy dawaæ temu wyraz w aktywnym
uczestnictwie w takich uroczystoœciach.
Zadbaæ o to powinny w³adze miasta, "eli-
ta" miejska i organizatorzy uroczystoœci
nie nakazem, lecz zaproszeniem do uczest-
niczenia. Argumentacja, ¿e ludzie s¹ sfru-
strowani sytuacj¹ polityczn¹ i materialn¹,
a tym samym niechêtni do uczestnictwa w pa-
triotycznych manifestacjach, jest pó³prawd¹.
Nasza historia ostatnich kilku wieków pokazu-
je, ¿e najwiêksza patriotyczna mobilnoœæ naro-
du przypada³a na najtrudniejsze dla niego okre-
sy, trzeba j¹ jednak kszta³towaæ. Jak to wygl¹da
w praktyce, widaæ na przyk³adzie helskich szkó³
i mo¿na tu mówiæ o niedostatku wychowania
patriotycznego. To, ¿e szko³a jest tu¿ obok po-
mnika, a na uroczystoœciach brak m³odzie¿y, jest
zjawiskiem niecodziennym i nie winiê za to m³o-
dzie¿y. Chcia³oby siê powiedzieæ za J. Zamoy-
skim "Takie bêd¹ Rzeczypospolite, jakie ich
m³odzie¿y chowanie".

Przypuszczam, ¿e znajd¹ siê zaraz obra¿eni
z argumentacj¹, któr¹ ju¿ nie raz s³ysza³em, ¿e
nie mo¿na zmuszaæ m³odzie¿y, by uczestniczy-
³a w patriotycznych uroczystoœciach, ¿e to nie
PRL, nie te czasy. Muszê tu wyraŸnie powie-
dzieæ, ¿e bardziej bzdurnych wypowiedzi ni s³y-
sza³em. Mnie nie wpajano patriotyzmu naka-
zem i przymuszaniem ani w PRL ani w przed-
wojennej II Rzeczypospolitej, w której mia³em
przyjemnoœæ pobieraæ nauki. W naszej Po-
wszechnej Szkole Publicznej wpajano nam od
pierwszej klasy, ¿e naszym patriotycznym obo-
wi¹zkiem jest nauka i aktywne uczestnictwo we
wszystkim, co jest organizowane przez szko³ê.
Do 1939 roku nasza szko³a uczestniczy³a we
wszystkich uroczystoœciach 3 Maja i 11 Listo-

pada. Szliœmy w szyku zwartym i nie brakowa-
³o ¿adnego ucznia. Zajmowaliœmy przednie miej-
sca i byliœmy dumni, ¿e przed nami defiluj¹ byli
legioniœci Pi³sudskiego, Zwi¹zek Strzelecki i inne
organizacje spo³eczne. Nikt nas nie przymusza³,
szliœmy tam z ochot¹, bo z nami szli nasi wy-
chowawcy powodowani patriotycznym obo-
wi¹zkiem i byli dla nas przyk³adem.

Jak te sprawy przebiegaj¹ u nas, oceñcie sami.
Moim zdaniem coraz gorzej, a nawyki trzeba
kszta³towaæ od najm³odszych lat. Te patriotycz-
ne te¿. Niegrzecznoœci¹ by³oby przypominaæ,
¿e Szko³a Podstawowa nosi imiê "Obroñców
Helu", a to do czegoœ zobowi¹zuje. Na uroczy-

Witaj  maj, 3 Maj...by, by (baj)
stoœciach majowych, wrzeœniowych i paŸdzier-
nikowych nie powinno brakn¹æ ¿adnego ucznia
ca³ego Zespo³u Szkó³, bo wszyscy byli ucznia-
mi szko³y nosz¹cej imiê "Obroñców Helu".

Przy tej okazji warto wspomnieæ o wybiór-
czym postrzeganiu patriotycznym wobec
"Obroñców Helu" przez naszych radnych.
Z okazji rocznicy przywrócenia praw miejskich
ZB¯ZiOR WP przed³o¿y³ Radzie wniosek
o poœmiertne uhonorowanie m.in. poleg³ych
w walce o Hel tytu³em "Honorowy Obywatel
Helu" - (przecie¿ tu spoczywaj¹). Niestety, radni
wniosku nie uwzglêdnili. Co prawda wyró¿nio-
no poœmiertnie tym tytu³em dwóch nie mniej
zas³u¿onych oficerów w obronie Helu, ale zmar-
³ych nie w walkach, lecz po wojnie. Pominiêto

poleg³ych w boju. Najwy¿sz¹ cen¹ pa-
triotyzmu jest oddanie ¿ycia za Ojczy-
znê i obowi¹zuje nas szacunek dla tych
wartoœci. W tym przypadku tego nie do-
ceniono. Powinniœmy pielêgnowaæ, chro-
niæ przed zapomnieniem, przybli¿aæ
wspó³czesnym i przysz³ym pokoleniom
te wartoœci. Godzi siê tu przypomnieæ
linijkê ze zwrotki wiersza A. Asnyka,
cytowan¹ przez Tadeusza Bieñka
w styczniowym numerze HB: "I wy
winniœcie im czeœæ!"

W tym roku przypada 65 rocznica walk
o Hel, rocznica oddania ¿ycia za ten skra-
wek ziemi, w której pozostali na zawsze.
Jest jeszcze czas, by na helskim cmenta-
rzu, na mogile poleg³ych dopisaæ "Hono-
rowi Obywatele Helu". S¹ i tacy, co uwa-

¿aj¹, ¿e skoro jesteœmy w Unii Europejskiej, to
nasze wewnêtrzne sprawy nie musz¹ domino-
waæ i byæ mocno akcentowane. Nic bardziej
b³êdnego. Upominamy siê, aby Unia by³a Uni¹
Ojczyzn, a to znaczy pamiêæ o naszych bohate-
rach, kultywowanie tradycji narodowych, czcze-
nie œwi¹t rocznicowych itp.

Bêd¹c na jednej z uroczystoœci poœwiêconej
pamiêci Batalionów Ch³opskich, na pomniku
poleg³ych przeczyta³em i zapamiêta³em tak¹
sentencjê: "W czci  bohaterów jest si³a i przy-
sz³oœæ Polski".

Pamiêtajmy o tym!
Boles³aw Kozie³

Jak co roku, w goœcinnym domu "Miko³ajek"
pañstwa Haliny i Sylwestra Ostrowickich prze-
bywali na praktykach studenci Akademii Sztuk
Piêknych z Poznania. 9-osobowa grupa studen-
tów I i II roku pod kierunkiem doc. II st. Marka
Przyby³a malowa³a zabytki - w tym wnêtrze
Muzeum Rybo³ówstwa i najpiêkniejsze miejsca
widokowe Helu. Jak to na pocz¹tku studiów
przewa¿a³y techniki malarskie z u¿yciem pa-
steli, pasteli t³ustych, kredek i o³ówka. Czêœæ
prac ogl¹daæ bêdzie mo¿na w galerii "Miko³ajka".

W.W.

Warsztaty
Studentów
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Joanna K³os i Miros³aw Lewicki
- pracownicy z³omowiska w Jastarni pomogli mi³oœnikom militariów w odzyskaniu kilkudziesiêciu

potykaczy (metalowe elementy zapory przeciwpiechotnej), które znalaz³ w lesie mieszkaniec Helu.
Serdecznie dziekujemy!!!
 My mo¿emy jedynie apelowaæ i prosiæ, aby nie wywo¿ono z Helu "znalezionych" pozosta³oœci

z II wojny œwiatowej. Ich odtworzenie bêdzie czêsto niemo¿liwe.

Z³omowisko

Pomó¿!!!
1 czerwca od godz. 1100 do 1600, odbêdzie

siê na Bulwarze Nadmorskim FESTYN,
podczas którego bêd¹ zbierane pieni¹dze na
operacjê w Stanach Zjednoczonych

- dla Andrzejka Bro¿ka,
który choruje na wodog³owie, rozsz-

czep krêgos³upa i niedow³adnoœæ nó¿ek.
Odbêdzie siê licytacja, ró¿ne konkursy

i wystêp dzieci z Przedszkola Garnizonowego
oraz m³odzie¿y helskiego Liceum.

Za udzia³ w konkursach przewidziane nagrody.
Pomó¿!
I Ty mo¿esz zrobiæ coœ dobrego!
Organizatorzy:

Urz¹d Miasta i klasa I "B" LO pod opiek¹
Anny Piotrowskiej - Buca

Szczepienie

Jak ustalono, do chwili obecnej podatek za
posiadanego psa zap³aci³o 217 osób. Z tego
tytu³u do kasy miasta wp³ynê³a kwota w wyso-
koœci 10.710 z³. Zaleg³oœci z tego tytu³u wyno-
sz¹ oko³o 6 tys. z³.

Szanowni Pañstwo
Zespó³ Zak³adów Obs³ugi Miasta w Helu

ul. Kuracyjna 3, oferuje swoje us³ugi w zakre-
sie wymiany butli z gazem (dwutlenek wêgla)
w cenie:

38,00 z³ brutto - butla 6 kg
25,00 z³ brutto - butla 4 kg
Oddajemy butle do legalizacji oraz wymie-

niamy zawory.
Zainteresowanych prosimy o kontakt tele-

foniczny pod nr 675 05 74, 675 06 88 lub
osobisty.

Kierownik ZZOM Hel

Oko³o 200 psów zaszczepiono 8 maja w hel-
skim ZZOM. W Helu zarejestrowanych jest
408 psów. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e pozosta-
li w³aœciciele zaszczepili swoje czworonogi
podczas prywatnych wizyt u weterynarza.

Trwaj¹ intensywne prace przy budowie dwóch kortów do tenisa ziemnego.
Korty zlokalizowano przy hali widowiskowo sportowej. Budowa finansowana jest przez

prywatnego inwestora i ma zostaæ zakoñczona do sezonu letniego.

KORTY TENISOWE
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800-1430 zajêcia sportowo-rekreacyjne dla
uczniów w szkole na bazie miejskiej Hali Spor-
towo-Widowiskowej oraz na terenie miasta Hel

Zajêcia sportowo-rekreacyjne w Miejskiej Hali
Sportowo-Widowiskowej:

1430-1530 Pi³ka No¿na juniorów
1530-1630 Tenis Sto³owy dla wszystkich
1630-1730 Kick-Boxing dla wszystkich
1730-1830 Aerobik dla wszystkich (du¿a hala)
1830-2000 Pi³ka No¿na seniorzy i oldboje
2000-2100 Pi³ka Koszykowa
1700-1800 indywidualna jazda na rowerze, rol-

kach, wrotkach i biegi po leœnych terenach - 1700

zbiórka i spis uczestników na hali sportowej
1600-2100 zajêcia na si³owni

Jeœli æwiczy³eœ/aœ przynajmniej przez 30 mi-
nut w jakiejœ innej formie ruchowej (np. spacer),
zg³oœ ten fakt do Miejskiej Hali Sportowo-Wi-
dowiskowej tel. 675 13 21 do godziny 1745

i przyczyñ siê do wyniku naszego miasta w X
SPORTOWYM  TURNIEJU  MIAST  i  GMIN

NA WSZYSTKIE ZAJÊCIA
WSTÊP WOLNY!!!!

ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH MIESZKAÑCÓW

DO UCZESTNICTWA W TURNIEJU.
NIECH TEN DZIEÑ BÊDZIE
DNIEM SPORTU W NASZYM
MIEŒCIE, A HALA SPOTOWA,

ULICE I DROGI LEŒNE
BÊD¥ PE£NE OSÓB

UPRAWIAJ¥CYCH SPORT.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. UDZIA£ i ZG£OSZENIA
W X Sportowym Turnieju Miast i Gmin, któ-

ry odbêdzie siê 26 maja 2004 r., uczestniczyæ
mog¹ wszyscy mieszkañcy zameldowani na
pobyt sta³y i czasowy - osoby doros³e, a tak¿e
przedszkolaki, uczniowie szkó³, studenci i pra-
cownicy zatrudnieni na terenie Helu.

Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w Turnie-
ju jest udzia³ w jednej z wielu form rekreacji
fizycznej: grze, sporcie indywidualnym lub
zespo³owym, turystyce lub innej aktywnoœci
ruchowej - nieprzerwanie przez minimum
30 minut.

Zg³oszenia udzia³u (uczestnictwa) w Turnie-
ju osobiœcie lub telefonicznie nale¿y dokonaæ do
godzinny 1745 dnia 26 maja 2004 r. w Miejskiej
Hali Sportowo-Widowiskowej:

tel.  6751 321        e-mail:  halahel@o2.pl

2. ORGANIZATORZY
Organizatorem Sportowego Turnieju Miast

i Gmin jest Krajowa Federacja Sportu dla
Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Edukacji
Narodowej i Sportu. Na szczeblu gminy miej-
skiej lub wiejskiej organizatorem STMiG jest
samorz¹d terytorialny. Koordynacjê i nadzór nad
Turniejem na szczeblu wojewódzkim prowadz¹
Komisje Wojewódzkie. Koordynacjê Turnieju
i jego ocenê na szczeblu krajowym prowadzi
Centralna Komisja Turniejowa.

Patronat  wojewódzki i honorowe przewod-
nictwo obj¹³ Marsza³ek Pomorski Jan Koz³owski.

3. CEL
Upowszechnianie kultury fizycznej wœród

najszerszych krêgów spo³eczeñstwa. Aktyw-
noœæ fizyczna jest niezbêdna dla prawid³owego
rozwoju fizycznego, psychicznego i spo³ecznego
ludzi w ka¿dym wieku. Polskie spo³eczeñstwo
cechuje niska aktywnoœæ fizyczna. Mo¿na sza-
cowaæ, ¿e zaledwie oko³o 30 % dzieci i m³o-
dzie¿y oraz 10 % doros³ych uprawia ró¿ne for-
my ruchu, w których rodzaj i intensywnoœæ ob-
ci¹¿eñ wysi³kowych zaspokajaj¹ podstawowe
potrzeby fizjologiczne organizmu.  Niezbêdne
jest pobudzenie aktywnoœci ruchowej spo³eczeñ-
stwa poprzez ró¿ne inicjatywy lokalne, a tak-
¿e ogólnopolskie, takie jak Sportowy Turniej
Miast i Gmin.

4. TERMIN
Sportowy Turniej Miast i Gmin '2004 zosta-

nie przeprowadzony:  26 maja 2004 roku
Ogólnopolska inauguracja odbêdzie siê w Miê-

dzyzdrojach.

5. SPRAWOZDAWCZOŒÆ
*  Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych przeka-

zuje na formularzu za³¹cznik nr 1. liczbê
przedszkolaków, uczniów uczestnicz¹cych w tur-
nieju do Miejskiej Hali Sportowo-Widowisko-
wej po zakoñczeniu zajêæ oko³o 1430.

* Osoby indywidualne przekazuj¹ informacje
o swoim uczestnictwie do Miejskiej Hali Spor-
towo-Widowiskowej osobiœcie lub telefonicznie
nr tel. 675 13 21 do godziny 1745.

* Bezpoœredni organizatorzy przekazuj¹
informacjê o przebiegu STMiG do w³aœciwej

Komisji Wojewódzkiej w dniu 26 maja 2004 r.
do godz. 1800

*  Komisje Wojewódzkie zobowi¹zane s¹ prze-
kazaæ do Centralnej Komisji Turniejowej zbior-
cz¹ informacjê - faxem lub poczt¹ elektroniczn¹
w dniu 26 maja 2004 r. do godz. 1900 !!!

6.  OCENA WYNIKÓW
Uczestnicz¹ce miasta i gminy klasyfikowane

bêd¹ w nastêpuj¹cych grupach:
I do 10 tys. mieszkañców
II od 10 do 20 tys. mieszkañców
III od 20 do  50 tys. mieszkañców
IV od 50 do 100 tys. mieszkañców
V ponad 100 tys. mieszkañców

Kolejnoœæ w ka¿dej grupie ustalona zostanie
w oparciu o sumê punktów, zdobytych przez
dane miasto lub gminê, w nastêpuj¹cych trzech
kryteriach:

1. Porównanie procentowe liczby osób star-
tuj¹cych w Turnieju z ogóln¹ liczb¹ mieszkañ-
ców.

2. Porównanie procentowego udzia³u œrodków
bud¿etowych przeznaczonych na kulturê fi-
zyczn¹ w stosunku do ca³ego bud¿etu miasta
lub gminy na rok 2004.

3. Porównanie procentowe liczby cz³onków
klubów i stowarzyszeñ sportowych w stosun-
ku do liczby mieszkañców danego miasta lub
gminy.

Punktacja ka¿dego z trzech kryteriów:
1.  m-ce = 100 pkt
2.  m-ce = 80 pkt
3.  m-ce = 60 pkt
.............................
30.  m-ce = 1 pkt

Osoba startuj¹ca w Turnieju mo¿e braæ udzia³
w wielu imprezach, nie konkurencjach w ra-
mach tej samej imprezy, zorganizowanych na
terenie tej samej miejscowoœci przez ró¿nych
organizatorów i ka¿dorazowo mieæ zaliczone
uczestnictwo.

Przy ocenie wyników ogólnopolskiego
wspó³zawodnictwa podstawowym kryterium
bêdzie procentowe porównanie liczby star-
tuj¹cych w STMiG do liczby mieszkañców
danego miasta lub gminy.

W przypadku takiej samej liczby punktów
bêdzie ono decydowa³o o zajmowanym miej-
scu.

Kierownik Hali
Piotr Kohnke

PLAN X  SPORTOWEGO  TURNIEJU
MIAST  i  GMIN  HEL 26.05.2004

Miejsce zajête przez Miasto Hel ustalone zostanie w oparciu o sumê punktów, zdobytych przez porównanie
procentowe liczby osób uczestnicz¹cych w jednej z wielu form rekreacji fizycznej: grze, sporcie indywidualnym
lub zespo³owym, turystyce lub innej aktywnoœci ruchowej - nieprzerwanie przez minimum 30 minut z ogóln¹ liczb¹
mieszkañców.
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W dniu 01-03.05.2004 w Miejskiej Hali Sportowo -Widowiskowej
w Helu odby³y siê II Otwarte Mistrzostwa Helu w Tenisie Ziemnym.

I miejsce oraz tytu³ Mistrza Helu zdoby³ Arkadiusz Sobieraj,
II miejsce oraz tytu³ Vice-Mistrza Helu zdoby³ Maciej Chicewicz
III miejsce oraz br¹zowy medal:  Mateusz Soldatke i Wojciech Lisek
W zawodach startowa³o 12 zawodników, w tym dwie zawodniczki.

25.04.2004 Burmistrz Helu wyró¿ni³ kick-boxerów z Klubu Sportowego
"MAXIMUS" za osi¹gniêcia sportowe. Burmistrz podziêkowa³ wyró¿-
nionym za promocje Helu na arenach sportowych Polski.

Wyró¿nieni zawodnicy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe, które
s¹ niezbêdne do treningów i przyczyni¹ siê do dalszych sukcesów.

Wyró¿nieni zawodnicy i ich sukcesy:

AGNIESZKA ZAB£OCKA
 1. I m. otwarte MISTRZOSTWA Warmii i Mazur w Budo SEMI-

CONTAKT kat. -65 kg I£AWA 8.06.2002
2. I m. otwarte Mistrzostwa Polski w Budo SEMI-CONTAKT  kat.-65

kg Opole 5-6.10.2002
3. I m otwarte  Mistrzostwa Polski  w Budo SEMI-CONTAKT kat. -

OPEN  WARSZAWA 11.10.2003

MACIEJ GARDA
 1. III m. Mistrzostwa Polski w kick-boxingu juniorów m³. i m³odzików

w kategorii -71 kg Legnica 31.05.2003
2. II m. otwarte  Mistrzostwa Polski  w Budo SEMI-CONTAKT junior

m³. kat. +70kg  WARSZAWA 11.10.2003

JAKUB  DOJERSKI
 1. I m.  Eliminacje do Mistrzostw Polski w kick-boxingu seniorów

semi-contact kat. 63 kg 7.02.2002 w Gdañsk
2. III m. Mistrz Polski w kick-boxingu juniorów w kategorii  kat. + 94kg

w S-C Wêgrów 21-22.06.2003

NORBERT STOPIÑSKI
 1. III m. Eliminacje do Mistrzostw Polski w kick-boxingu seniorów

semi-contact kat. - 57 kg Gdañsk 7.02.2002
2. III m. otwarte  Mistrzostwa Polski  w Budo SEMI-CONTAKT

junior kat. - 60kg WARSZAWA 11.10.2003

£UKASZ KOLP
 1. III  m. otwarte  Mistrzostwa Polski  w Budo SEMI-CONTAKT

junior m³. kat. +70kg  WARSZAWA 11.10.2003

19-20.06.2004 w Krakowie odbêd¹ siê Mistrzostwa Polski w kick-
boxingu juniorów i juniorów m³odszych semi i light contact, w których
bêd¹ braæ udzia³ nasi reprezentanci: Maciej Garda, Norbert Stopiñski,
Maciej Mikita, £ukasz Kolp.

 Szukamy sponsorów na wyjazd.
Piotr Kohnke

WYRÓ¯NIENIA
ZA OSI¥GNIÊCIA SPORTOWE

Wyniki:
Juniorki:
1. Anna Syposz
2. Karolina Ziêtara
3. Aleksandra Kraszewska
4. Paulina Mirek
5. Natalia Gil

Juniorzy:
1. Artur Juziuk

Tenis Ziemny

Informacja dla mi³oœników tenisa ziemnego
Miejska Hala Sportowo-Widowiskowa zaprasza wszystkich chêtnych

do gry rekreacyjnej w nastêpuj¹ce dni:
 poniedzia³ki i pi¹tki w godz. 1900-2100 i w niedziele w godz. 1400-1700

Zakoñczenie II Edycji
Ligi Badmintona

 Hel  09.05.2004

W dniu 09.05.2004 w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej w Helu
zakoñczono rozgrywki  II edycji Ligi Badmintona, która rozpoczê³a siê
w paŸdzierniku 2003 roku. Liga rozgrywana by³a w trzech kategoriach:
juniorek, juniorów i w mikstach.

2. Kamil Bielak
3. Adam Brzeziñski
4. Maciej Mikita
5. Mateusz Grygowski

Miksty:
1. Karolina Ziêtara i Artur Juziuk
2. Ewa i Jacek Zagórscy
3. Anna Syposz i Mateusz
 Grygowski
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WRA¯ENIA Z POBYTU

Od 1 do 3 maja wypoczywa³em w Helu. Nie-
stety, muszê siê podzieliæ kilkoma smutnymi
refleksjami:

1. Otwarto dostêp do baterii artylerii nabrze¿-
nej- niestety, stan pozosta³oœci powinien wy-
wo³aæ rumieñce wstydu gospodarzy miasta, a
tym bardziej komendy garnizonu. Przecie¿ to
kawa³ historii. Tymczasem teren zaœmiecony,
pozosta³oœci sprzêtu niezabezpieczone, ze œla-
dami kradzie¿y (chyba na z³om). Co robi kadra
jednostek wojskowych- czy nie lepiej zamiast
szorowania wychodków i szlifowania formy
kroku defiladowego by³oby daæ ¿o³nierzom ko-
repetycje z historii a potem grabie do r¹k???

2. Cypel pó³wyspu zamieniono w wysypi-
sko gruzu ceglanego i  starych opon. Tylko pro-
szê nie mówiæ, ¿e to planowe umacnianie wy-
brze¿a.

3. Stan terenów wojskowych jest taki, ¿e le-
piej by³o ich nie otwieraæ, bo to wstyd!!!!

4. Pla¿a od strony morza potwornie zaœmie-
cona- pe³no papierosowych filtrów i innych
œmieci. Wiem, ¿e akurat w³adze Helu nie odpo-
wiadaj¹ za brak kultury pla¿owiczów, ale prze-
cie¿ pla¿e siê sprz¹ta i pewnie nie tylko w sezo-
nie.

5. Na ulicy Wiejskiej, na podwórzu hotelu
RIVIERA, dwa psy s¹ uwi¹zane bezpoœrednio
do œcian budynku, nie maj¹ nawet daszku, a co
dopiero budy!!!! Czy w mieœcie nie ma Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzêtami, Stra¿y Miej-
skiej albo choæby odrobiny ZDROWEGO ROZ-
S¥DKU ???? Przecie¿ to znowu wstyd dla w³adz
Helu!

- Pozdrowienia-
Tadeusz Urban

Smacznego!!!
(czytelnik)

W 2003 r. w powiecie puckim odnotowano
105 wypadków drogowych, w których 8 osób
ponios³o œmieræ, a 150 zosta³o rannych.
Odnotowano 569 kolizji.

(za Echem Ziemi Puckiej nr 525 z dn. 14 maja

2004 r.)

NOWE ZNAKI

OBRAZEK Z HELU

Na drodze 216, na odcinku Hel - Jurata usta-
wiono dodatkowe znaki ostrzegawcze. To efekt
starañ w³adz naszego miasta, zaniepokojonych
iloœci¹ czêsto tragicznych w skutkach wypad-
ków drogowych, jakie mia³y miejsce na tej krêtej
szosie. W ci¹gu ostatnich 30 lat na helskim od-
cinku drogi zginê³o kilkanaœcie osób, a kilkadzie-
si¹t zosta³o rannych.

 Oby jad¹cy ni¹ kierowcy zachowali wiêcej
rozwagi i prowadzili swe pojazdy z mniejsz¹,
bezpieczn¹ prêdkoœci¹.

W.W.

Szczêœcie czy umiejêtne szukanie? - mo¿na
zapytaæ patrz¹c na pierwsze tegoroczne dorod-
ne i jadalne grzyby, znalezione 9 maja przez p.
Danutê Surma. W numerze 166 HB pokazywa-
liœmy ostatnie grzyby 2003 r., które 11 grudnia
równie¿ zebra³a p. Danuta.

Pierwsze
grzyby

Drodzy Czytelnicy!
Kolejny numer „HB”
uka¿e siê 11 czerwca.

biker

W.W.
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Zawody przebiega³y w mi³ej,
sportowej atmosferze.

Przewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego Mistrzostw

kmdr S³awomir TKACZYK

MISTRZOSTWA WOJSKA POLSKIEGO KADRY
SZTABÓW W PI£CE SIATKOWEJ

HEL 10-14.05.2004r.

Dla "Najlepszego atakuj¹cego":
pp³k Wojciech Pachuta (ICMON)

Dla "Najlepszego rozgrywaj¹cego":
mjr Artur Warwas (ŒOW)Dru¿yna Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

Dru¿yna 3 Korpusu Obrony Powietrznej.

Dru¿yna Instytucji Centralnych MON

Zgodnie z "Rocznym planem
szkolenia WP na 2004r." w dniach
10-14.05.2004 r. na obiektach
sportowych 9. Flotylli Obrony
Wybrze¿a oraz w hali sportowej
miasta Hel rozegrane zosta³y
Mistrzostwa Wojska Polskiego
w pi³ce siatkowej kadry sztabów.

Wyró¿nienia indywidualne:

Dla "Najwszechstronniejszego
zawodnika":

chor.sztab. Grzegorz Tchó-
rzewski (3KOP)

W wyniku przeprowadzonych
zawodów, zawodnicy i zespo³y
osi¹gnêli nastêpuj¹ce wyniki:

I miejsce - Dowództwo Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej.

II - 3 Korpus Obrony Powietrznej
III - Instytucje Centralne MON
IV - Sztab Generalny WP
V - Dowództwo Marynarki

Wojennej
VI - Pomorski Okrêg Wojskowy
VII - Œl¹ski Okrêg Wojskowy
VIII - 2 Korpus Zmechanizowany
IX - Dowództwo Wojsk L¹dowych
X - 2 Korpus Obrony Powietrznej
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