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Plenerowy 
koncert  
Na wydarzeniu spotkały 
się przeróżne gatunki 
muzyczne, uświetniając 
tym samym ciepły wieczór.
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„Heaven in 
Hell”
Do końca sierpnia będzie 
można oglądać owoce 
współpracy aktorów, 
reżyserów i ekipy filmowej.
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rywalizacja 
na zatoce
Zawody w Kitesurfingu 
odbywały się w słoneczny 
dzień, jednak na wiatr 
trzeba było poczekać.
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Prace zostały zrealizowane przy udziale 
dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Remont 
dróg powiatowych nr 1519G, 1506G i 1504G 
na terenie Powiatu Puckiego”. Wykonany 
zakres robót obejmował remont nawierzch-
ni drogi powiatowej na odcinku o długości 

2186 m.
Realizacja inwestycji wyniosła 2.186.003,43 

zł, z czego 1.018.711,00 zł zł dofinansowanie 
z RFRD, a pozostała kwota to wkład własny 
Powiatu Puckiego i Gminy Kosakowo.

W spotkaniu udział wzięli gospodarze:  
Starosta Pucki Jarosław Białk oraz wójt 

Gminy Kosakowo Marcin Majek, z ramienia 
rządowego Minister Funduszy i Polityki Re-
gionalnej Marcin Horała, a także przedsta-
wiciele Zarządu Powiatu Puckiego: Jolanta 
Bieszke, Tomasz Herrmann i Jerzy Włudzik 
oraz Sołtys Dębogórza Józef Melzer.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pucku

Droga powiatowa 1519G 
oficjalnie otwarta
POWIAT PUCKI | W Dębogórzu, w Gminie Kosakowo, odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia drogi 
powiatowej 1519G łączącej tę miejscowość ze znajdującym się w tej samej gminie Kazimierzem.

Przeboje „Wehikuł czasu” „Czerwony jak 
cegła”, „Sen o Victorii” na stałe wpisały 
się do kanonu polskiej muzyki rozryw-
kowej. Nie byłoby ich, gdyby nie zespół 
Dżem. Ta legendarna kapela wyrosła 
na gruncie buntu i kwestionowania ów-
czesnej rzeczywistości. Głębokie treści, 
będące manifestem wolności już na za-
wsze stanowią integralną część tamtych 
czasów. Pomimo upływu czasu, zmian 
w zespole, nadal pozostaje on wierny 
swoim ideałom, jednocześnie poszukując 
nowych inspiracji. 3 sierpnia na placu 
sobótkowym wystąpił legendarny zespół 
Dżem. Było to w ramach drugiego kon-
certu cyklu „Jastarnia na muzycznej fali”, 
organizowanego przez Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni.
Pomimo upływu lat muzycy pokazali 
prawdziwy kunszt. Mocny, charaktery-
styczny wokal Macieja Balcera w połącze-

niu z brzmieniem instrumentów tworzył 
prawdziwy rockowy szlif charakterystycz-
ny dla kapeli światowej klasy. Wybrzmiały 
zarówno przeboje te znane i lubiane, jak 
i bardziej niszowe. Tłumnie zgromadzona 
na placu sobótkowym publiczność przeży-

ła niezapomniany wieczór w towarzystwie 
artystów, którzy koncertowanie traktują 
jako swoją misję, a nie tylko pracę, dzieląc 
się tą miłością do muzyki ze wszystkimi, 
którzy chcą `jej słuchać. 
Źródło: Oskar Struk

pokazali prawdziwą moc rockowego brzmienia
JaSTarnia | drugi koncert w ramach cyklu „Jastarnia na muzycznej fali” był prawdziwą petardą. nie mogło być 
inaczej, gdy na scenie pojawia się legendarny zespól dżem złożony z muzyków, którzy pomimo upływu ponad 40 lat, 
nadal kochają to, co robią.

fot. Selinart
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Publiczność bawiła się świetnie, a artystka zaprezentowała swoje naj-
większe przeboje. Po przerwie spowodowanej pandemią do kalenda-
rza imprez Gminy Jastarnia powrócił znany i lubiany cykl wydarzeń 
muzycznych pod nazwą „Jastarnia na muzycznej fali. Za jego inau-
gurację odpowiedzialna była Ania Dąbrowska. Artystce od początku 
koncertu dopisywał humor. Na scenie pojawiła się w letniej sukien-
ce i kolorowych butach, które idealnie wpisywały się w klimat wy-
darzenia. Wracając jednak do kwestii muzycznych, warto podkreślić 
wkład pozostałych członków zespołu. Dobrze dobrane instrumenty 
i chórki, które idealnie współgrały z głosem wokalistki, która często 
oddawała scenę swoim współpracownikom. Zaśpiewała wszystkie 
swoje największe przeboje, od początku budując pozytywne napięcie. 
Nie zabrakło hitów muzyki filmowej. Serce nie sługa” czy „Porady na 
zdrady”. Znane i lubiane W spodniach czy w Sukience”, „Nieprawda” 
czy „Trudno mi się przyznać” wprawiły licznie zgromadzaną na Pla-
cu Sobótkowym publiczność w dobry nastrój. Fani Ani Dobrowskiej 
szczególnie domagali się jednej piosenki. Był to utwór „Charlie, Char-
lie”. Jak podkreślała artystka musi się on pojawić na każdym koncercie. 
Podobnie było w Jastarni. Stanowił on muzyczną „wisienkę na torcie”. 
Na koniec nie zabrakło bardziej tanecznych rytmów w postaci „Mam-
ma Mia” legendarnego szwedzkiego zespołu ABBA. 

Źródło: Oskar Struk

„Jastarnia na 
muzycznej fali”
JASTARNIA | W dniu 21 lipca na zaproszenie Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni na Placu Sobótkowym wystąpiła 
Ania Dąbrowska, inaugurując cykl „Jastarnia na muzycznej fali”.
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Darek „BILDARSKI” Bielawski 
to pochodzący z Warsza-
wy wokalista i gitarzysta. 
Z zawodu lekarz psychiatra. 
Jego pasją jest muzyka, którą 
uprawia już 35 lat. Wokalista 
zespołu Super Yellow Fun-
tastic (mającego w składzie 
muzyków formacji „Papa D” 
czy „Sexbomba”) oraz duetu 
LOOK, współtworzonego wraz 
z Gosią Kosik.
Obecnie postawił na działal-
ność solową, mając w reper-
tuarze ponad 200 utworów. 
W tym nastrojowe ballady, kla-
sykę polskiego rocka (od lat 

80 po najświeższe tegoroczne 
radiowe przeboje) czy w koń-
cu szeroki repertuar pieśni 
szantowo-żeglarskich. Jego 
wokal gwarantuje szampańską 
zabawę w każdych okolicz-
nościach przyrody. Prywatnie 
zakochany jest w Kuźnicy, 
którą odwiedza nieprzerwanie 
od 39 lat. Niedawno został 
nagrodzony przez burmi-
strza Jastarni medalem dla 
długoletnich wczasowiczów. 
10 sierpnia na zaproszenie 
Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Jastarni 
oraz Centrum Sportu Kuźnica, 

wystąpił w Parku Miejskim 
w repertuarze szantowo- roc-
kowym. Nie zabrakło klasy-
ków obu gatunków, a koncert 
podzielony był na bloki 
tematyczne. W sekcji szant 
pojawiły się takie klasyki jak: 
„Dziesięć w skali Beauforta”, 
„Biała sukienka” czy „gdzie ta 
keja”. Jeśli chodzi o rockowe 
utwory, to artysta zaprezento-
wał bardzo szerokie spectrum 
przebojów. Były dawne hity: 
„Kołysanka dla nieznajo-
mej”, „Co mi Panie dasz” czy 
„Do kołyski” oraz bardziej 
współczesne: „Zanim pójdę”, 

„Prawdziwe powietrze”, czy 
„Ostatnia nocka”. Z każdym 
wykonaniem publiczność 
coraz śmielej angażowała 
się we wspólne śpiewanie. 
Z kolei Darek „BILDARSKI” 
pokazał ogromną miłość do 
muzyki oraz szeroki wachlarz 
możliwości wokalnych. Zapre-
zentował się w różnorodnym 
repertuarze. Jego koncert był 
prawdziwą podróżą do świata 
szlagierów polskiego rocka. 
Natomiast szanty nad morzem 
zawsze brzmią  wyjątkowo. 
Podobnie było i tym razem.
Źródło: Oskar Struk

Udany koncerT SzanTowo - rockowy w wykonaniU darka „bildarSkiego”
JaSTarnia | Szanty są nierozerwalnie związane z morzem i żeglarstwem. 10 sierpnia dzięki uprzejmości miejskiego ośrodka kultury, Sportu i rekreacji w Jastarni w parku miejskim 
wystąpił darek „bildarSki” bielawski, prezentując repertuar szantowo - rockowy. nie zabrakło szlagierów obu gatunków. publiczność bawiła się świetnie  i do późnych godziny wieczor-
nych, wspólnie z artystą rozkoszowała się muzyką.

fot. mOkSir Jastarnia

Oskar Struk: W 2019 roku Państwa 
zespół obchodził czterdziestolecie dzia-
łalności, stając się jednym z najdłużej 
funkcjonujących zespołów na polskiej 
scenie muzycznej. Jaka jest recepta na 
artystyczną długowieczność?

Jerzy Styczyński (gitarzysta zespołu 
Dżem): Trzeba po prostu kochać to, co się 
robi, wierzyć, że to ma sens i realizować 
się w tym. Myśmy zawsze marzyli o takiej 
muzyce. Mieliśmy wielu idoli z lat 60. 70. 
Wiadomo, że teraz ta muzyka się zmienia, 
ale my chcemy, żeby nikt nie zapomniał 
o tym, co było kiedyś. Gramy w dawnym 
stylu, bo uważamy, że to była najlepsza 
muzyka na świecie.

- Jak pomimo upływu czasu i zmian 
w zespole, udaje się wam utrzymać jego 

unikalny charakter?
- Wynika to z faktu, że wszyscy jesteśmy 

zakręceni na punkcie określonego gatun-
ku muzyki. Tego, w którym czujemy się 
najlepiej. Bez względu na skład nie wy-
obrażamy sobie zmiany stylu grania.

- Dżem to zespół, który łączy pokole-
nia. Jak udaje się wam dotrzeć zarówno 
do starszych, jak i młodszych słucha-
czy?

- Kluczem do wszystkiego jest miłość do 
tego, co się robi. My kochamy naszą pracę 
i jest to autentyczne. To nie jest udawane 
tylko szczere. Tak się dzieje od lat. Tak 
samo było kiedyś, jak i teraz. To cała nasza 
historia.

- W 2018 roku podczas koncertu 

w Krakowie legendarny zespół Metallica 
wykonał cover Państwa piosenki Wehi-
kuł czasu. Jak przyjęliście ten międzyna-
rodowy hołd dla waszego zespołu.

- To było bardzo miłe. Trudno to ko-
mentować. Było to dla nas bardzo przy-
jemne uczucie, że zagrali nasz numer.

- Czy pandemia wypłynęła jakoś na 
postrzeganie waszej pracy?

- Są zespoły, które twierdzą, że pande-
mia ich mobilizuje do jeszcze bardziej 
wytężonej pracy. Nas nie mobilizowała, 
tylko działała destrukcyjnie. Uwielbiamy 
bezpośredni kontakt z ludźmi, a pande-
mia nas tego pozbawiła i byliśmy z tego 
powodu bardzo nieszczęśliwi. Natomiast 
nie zmieniła ona naszego podejścia do 
pracy. Dalej kochamy to, co robimy z taką 
samą siłą.

- Czy koncerty są dla was ciekawsze niż 
praca studyjna?

- Trudno mi to jednoznacznie ocenić. 
Bez względu na formę wykonania zawsze 
staramy się być szczerzy i autentyczni.

- Jakie są Państwa plany na przy-
szłość?

- Chcemy nagrać nową płytę, ale co 
chwilę pojawiają się jakieś przeszkody. 
Czasy są niepewne, ale mam nadzieję, że 
wkrótce uda nam się to zrobić.

- Jakie są Państwa wrażenia po koncer-
cie w Jastarni?

- Bardzo lubię Jastarnię, ale jestem zdzi-
wiony, bo koncerty zazwyczaj odbywały 
się w porcie rybackim (zmiana miejsca 
wynika z prac remontowych, przyp. red.) 
Była bardzo sympatyczna publiczność 
i fajne miejsce. Mamy świadomość tego, 
w jakiej wyjątkowej miejscowości jeste-
śmy. Publiczność i pogoda dopisały. My-
ślę, że Pan Bóg nas trochę lubi.

- Na zakończenie: Czego można Pań-
stwu życzyć?

- Przede wszystkim zdrowia. Nie jeste-
śmy w końcu najmłodsi, a chcielibyśmy 
jeszcze trochę pograć.

„Jerzy Styczyński
Urodzony 16 lutego 1958 roku w Kra-

kowie. W dzieciństwie chciał zostać księ-
dzem, szczęśliwie wybrał jednak muzykę.

Do ulubionych artystów zagranicznych 
zalicza takie sławy jak: Eric Clapton, Jimi 
Hendrix, Deep Purple i Path Metheny, na-
tomiast polskim ulubieńcem jest Ryszard 
Sygitowicz.

W wolnych chwilach gra w bilard, sza-
chy lub kierki. Interesuje się również piłką 
nożną.

Pierwszy kontakt z zespołem miał 
w 1978 roku, chociaż nie była to stała 
współpraca - nie uczestniczył m.in. w na-
graniu pierwszego singla zespołu. Na stałe 
powraca do grupy w maju 1981 roku.

Nie przerywając pracy z Dżemem, udaje 
mu się również towarzyszyć innym arty-

stom: Chłopcom z Placu Broni, Lombar-
dowi, M. Jakubowicz, L. Cichońskiemu, 
R. Style, Staremu Dobremu Małżeństwu.

Wśród nagród ceni sobie bardzo wyróż-
nienie pisma „Gitara i Bas”, które otrzymał 
10 marca 1996 roku w warszawskiej Sali 
Kongresowej.

Instrumentarium
gitary elektryczne: Gibson Les Paul De-

luxe, Gibson Les Paul Standard, Fender 
Telecaster, Ibanez Artist, Gibson Zakk 
Wylde Les Paul Bullseye

gitary akustyczne: Gibson Blues King 
Electric, Yamaha 12 strunowa

efekty: Strymon Brygadier - delay, Stry-
mon Ola - chorus&vibrate, Strymon Flint - 
tremolo&reverb, Roland EV-5, Boss FS-5U, 
EP Booster, Cry Baby, Chat Mod - Deluxe 
Compressor, Analog Man King of Tone

wzmacniacze: Marshall JTM45 (x2), 
Marshall Haze 30, akustyczne Peavey Ecu-
stic 112 (x2)

kolumny: Marshall 1960A (x2) 
opakowania transportowe: Paco Cases”
Rozmawiał: Oskar Struk

Jerzy Styczyński: Receptą na 
długowieczność jest miłość do muzyki
JASTARNIA | Po koncercie w Jastarni porozmawialiśmy krótko z Jerzym Styczyński, gitarzystą zespołu Dżem. Opowiedział m.in. o recepcie na muzyczną 
długowieczność, tęsknotą za fanami podczas pandemii czy wrażeniach związanych z Jastarnią. Zapraszamy do lektury.
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Piotr „Gutek” Gutowski to przed-
stawiciel muzyki Reggae, choć jego 
początków należy doszukiwać się 
w Hip-hopie. Jak sam mówił podczas 
koncertu, stara się wykraczać poza mu-
zyczne ramy i szukać inspiracji w róż-
nych gatunkach. Pokazał mnóstwo 
dobrej energii i pozytywny przekaz. 
Prezentowane przez niego utwory były 
źródłem radości, a w warstwie tek-
stowej nawoływały do poszanowania 
wolności jednostki i przeciwdziałaniu 
społecznym podziałom. Te wartości są 
charakterystyczne dla muzyki Reggae. 
Artysta od początku koncertu ema-
nował energią. Scena była dla niego 
przestrzenią do rozładowania pozytyw-
nych emocji, które z czasem udzieliły 
się również publiczności. W kwestiach 
wokalnych pokazał ogromne możliwo-

ści, a zaprezentowany repertuar był 
różnorodny. Obejmował zarówno, żyw-

sze utwory, jak i te bardziej nostalgicz-
ne. Gwiazda wieczoru pozwalała sobie 
na dużą dozę improwizacji i zabawy 
dźwiękiem, co dowodziło tego, że jest 
fachowcem w swoim gatunku.
Zakończenie cyklu „Jastarnia na 
muzycznej fali” upłynęło w pozytyw-
nej atmosferze. Publiczność dała się 
ponieść energii, którą ze sceny prze-
kazał „Gutek”. Tegoroczna edycja była 
różnorodna i dostarczyła słuchaczom 
wielu niezapomnianych wrażeń. Każdy 
z zaproszonych artystów był przedsta-
wicielem innego gatunku, więc uczest-
nicy koncertów nie mogli narzekać na 
nudę. Było widać, że zarówno muzycy, 
jak i odbiorcy spragnieni są wzajem-
nego kontaktu, który możliwy jest po 
pandemicznej przerwie.
Źródło: Oskar Struk

W dniu 1 sierpnia przy hali sportowej w Ja-
starni odbyło się wydarzenie mające na celu 
promocje świata rowerów oraz województwa 
świętokrzyskiego. To wszystko było możli-
we dzięki akcji Rowerowy Tour po Polskim 
Wybrzeżu - Świętokrzyska Strefa Chilloutu, 
która przez siedem dni odwiedziła siedem 
miejscowości, odsłaniając tajemnice ziemi 
świętokrzyskiej. W programie wydarzenia 
znalazły się m.in.: odlotowa kapsuła 5D, po-
kazy rowerowe, konkursy z narodami czy 
Strefa Chilloutu na wygodnych leżaczkach. 
Odbyło się również rowerowe show w wyko-
naniu Krystiana Herby, dwukrotnego uczest-
nika programu Mam Talent i sześciokrotnego 
rekordzisty Guinnesa w zdobywaniu najwięk-
szych budynków świata. Prawdziwy hit sta-
nowiła odlotowa kapsuła 5D. To dzięki niej 
można było się dowiedzieć, Jak kołysze wiatr, 
jak świeci słońce, jak pada deszcz, jak pachnie 
las w Górach Świętokrzyskich. Wyświetlano 
w niej filmy, prezentujące atrakcje Regionu 

Świętokrzyskiego oraz Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo w piątym wymiarze! 
Rowery, odpoczynek i atrakcje ziemi święto-
krzyskiej, to wszystko było możliwe dzięki ak-
cji Tour po Polskim Wybrzeżu - Świętokrzy-
ska Strefa Chilloutu, która przez siedem dni 

odwiedziła siedem miejscowości, odsłaniając 
tajemnice ziemi świętokrzyskiej. W pierwszej 
dekadzie sierpnia oprócz Jastarni gościła jesz-
cze w Łebie, Ustce, Dąbkach, Ustroniach Mor-
skich, Gdyni i Koszalinie.

Źródło: Oskar Struk
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Wyjątkowe muzyczne wydarzenie
JASTARNIA | W piątek, 29 lipca odbyło się niezwykle magiczne wydarzenie. Park Miejski w Jastarni zamienił się w piękną muzyczną przestrzeń.

To wszystko dzięki wyjątkowemu mu-
zycznemu wydarzeniu z cyklu Brasswood 
Korzenie. Mieszanka dźwięków z różnych 
gatunków, a na plenerowej scenie spo-
tkali się L.U.C. & Rebel Babel Ensemble, 
Rybacka Orkiestra Dęta z Jastarni, Dawid 
Zły i „Dodot”. Jastarnia napełniła się mnó-
stwem pozytywnej energii.

Brasswood Korzenie to seria koncer-
tów eko-akustycznych, na których istnie-
je możliwość posłuchania autentycznego 
brzmienia żywych instrumentów. Koncerty 
odbywają się w pięknych zakątkach Polski 
w ramach luźnych występów i jamów pol-
skich kapel, orkiestr i brass bandów.

Projekt prezentuje liczne brzmienia i pro-
muje instrumentalne tradycje muzyczne. 
Koncerty, flesz moby i parady odbywają się 
pod sztandarem międzynarodowej orkie-
stry Rebel Babel Ensemble, która podróżu-
jąc po świecie, zaprasza do występów i na-

grań lokalnych muzyków ze szkół, orkiestr 
i ludowych kapel. W ten sposób łączy także 
amatorów z zawodowcami i spełnia marze-
nia młodych instrumentalistów o wielkich 
koncertach z artystami dużego formatu.

W ciągu 6 lat w ramach orkiestry założo-
nej przez nagrodzonego m.in. Paszportem 
Polityki L.U.C. zagrało już ponad 11.000 
muzyków z 16 krajów.

Partnerem projektu Brasswood Korzenie 
w Jastarni jest Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Jastarni oraz Narodo-
we Centrum Kultury.

 29 lipca na plenerowej scenie spotkali 
się L.U.C. & Rebel Babel Ensemble, Ry-
backa Orkiestra Dęta z Jastarni, Dawid 
Zły i „Dodot”. Jastarnia napełniła się mnó-
stwem pozytywnej energii. To wydarzenie 
było pięknym przykładem tego, że muzyka 
potrafi łączyć i nieść pozytywny przekaz. 
Pozornie różne od siebie gatunki i instru-

menty stworzyły niepowtarzalny klimat. 
Tego koncertu nie byłoby bez angażowa-
nia lokalnej społeczności. Rybacka Orkie-
stra Dęta z Jastarni, Dawid Zły i „Dodot” 
dali świadectwo kaszubskiego dziedzic-
twa regionu, które było obecne w każdym 
dźwięku i nabrało niespotykanego dotąd 
charakteru. Osobowość się L.U.C była spo-
iwem tego przedsięwzięcia, które zapisało 
się w muzycznej historii Jastarni jako wy-
jątkowe pod każdym względem. Niepowta-
rzalne połączenie dźwięków, instrumentów 
oraz pozytywna energia ludzi zakochanych 
w muzyce, bez względu na gatunek, to 
wszystko sprawiło, że Brasswood Korzenie 
to wydarzenie, które z pewnością zasługuje 
na miano muzycznej niespodzianki tego 
lata. Energia i pozytywny przekaz, który za 
sobą niesie, z pewnością zostaną ze słucha-
czami na bardzo długo.

Źródło:Oskar Struk fo
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pozyTywne zakończenie cyklU JaSTarnia na fali
JaSTarnia | 17 sierpnia na placu Sobótkowym odbył się ostatni akord cyklu „Jastarnia na muzycznej fali”. mnóstwo 
dobrej energii i pozytywny przekaz zapewnił przedstawiciel muzyki reggae, piotr „gutek” gutowski, wraz z zespołem.

Świętokrzyska Strefa Chilloutu
JASTARNIA | W dniu 1 sierpnia przy hali sportowej w Jastarni odbyło się wydarzenie mające na celu promocje świata rowerów oraz woje-
wództwa świętokrzyskiego. To wszystko było możliwe dzięki akcji Rowerowy Tour po Polskim Wybrzeżu - Świętokrzyska Strefa Chilloutu.
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W letnim kalendarzu imprez Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Jastarni nie mogło zabraknąć wydarzenia przygotowa-
nego z myślą o najmłodszych. 7 sierpnia w Parku Miejskim w Jastarni  
odbył się wakacyjny piknik. Za przebieg wspólnej zabawy odpowiadał 
niezawodny Balonowy Twister. Jak sama nazwa wskazuje, motyw prze-
wodni stanowiły balony. Był to bardzo twórczy czas, służący rozwijaniu 
wyobraźni i umiejętności plastycznych. W programie znalazły się m.in. 
pokazy i warsztaty mega baniek, modelowanie balonów, wyścigi zwie-
rząt, czy przestrzenne klocki konstrukcyjne oraz ekrany do malowania 
farbkami. Jedyne ograniczenie to wyobraźnia małych malarzy. Praw-
dziwym hitem był balonowy artysta. Odbyła się również barwna rewia 
mody w wykonaniu ptaszków Holi. Jak zwykle popularnością ciszyły 
się wata cukrowa i popcorn. Na twarzach najmłodszych przez cały czas 
gościł uśmiech. Dopełnieniem tego wydarzenia była piękna, słoneczna 
pogoda, która sprawiała, że czas spędzony w parku miejskim upłynął 
szybko i w miłej atmosferze. 

Wakacyjny piknik: 
moc atrakcji dla 
najmłodszych
JASTARNIA | W czasie sezonu letniego Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Jastarni tradycyjnie pamiętał również o najmłodszych. 
W dniu 7 sierpnia zaprosił ich na wakacyjny piknik. Za przebieg wspólnej 
zabawy odpowiadał sprawdzony już Balonowy Twister. 
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Z okazji zakończenia zdjęć do filmu 
Heaven in Hell w dniu 2 sierpnia odbył 
się uroczysty wernisaż. Obecni nim byli 
odtwórcy głównych ról, Magdalena Bo-
czarska i Simone Susinna, reżyser Tomasz 
Mandes, a także Tyberiusz Narkowicz, 
Burmistrz Jastarni. Zdjęcia do filmu „He-
aven in Hell” realizowane były w prze-
pięknych plenerach Półwyspu Helskiego 
od kwietnia do maja 2022 roku. Efekty 
pracy będzie można zobaczyć w kinach 
już jesienią tego roku. Materiał filmowy, 
zarówno ten, stworzony przez reżysera 
Tomka Mandesa i operatora Bartka Cier-
licę, jak i fotosistę Dawida Klepadło jest 
unikatowy. Zdjęcia pokazują niezwykłą 
relację filmowej pary, ale też piękno całe-
go Półwyspu. Przyroda i natura stały się 

jednym z głównych bohaterów historii.
Producenci, Ewa Lewandowska i To-

masz Mandes postanowili więc podzielić 
się częścią tego wyjątkowego materiału 
i zorganizować wystawę zdjęć z planu, 
które będzie można oglądać przez cały 
sierpień w Juracie, w miejscu, do którego 
osobiście mają ogromny sentyment.

Reżyser przyznaje, że Półwysep Helski 
był naturalnym wyborem. „To jedno z naj-
piękniejszych miejsc w Polsce, które ideal-
nie oddaje klimat naszego filmu. Dzięki 
wystawie widzowie będą mogli poczuć 
namiastkę tego, co zobaczą w kinie”.

„Jestem przekonana, że ta historia nie 
pozostawi żadnej kobiety obojętną” mówi 
producentka Ewa Lewandowska.

Autorem filmowych fotosów jest Dawid 

Klepadło, który ma na koncie okładki do 
wielu modowych magazynów, nie tylko 
w Polsce, m.in. Glamour, Fashion Msaga-
zine, L’Officiel, Elle, Vogue czy Esquire. Na 
planie „Heaven i Hell” towarzyszył ekipie 
niemal cały czas.

„Prawdziwym fundamentem do zbudo-
wania tej opowieści było zaufanie Akto-
rów i Producentów, którzy zaprosili mnie 
do świata pełnego intymnych i ulotnych 
emocji. Jest w tych portretach dużo czu-
łości i wierzę, że ta czułość będzie wystar-
czającym powodem, by zobaczyć historię 
tej miłości na ekranach kin” - stwierdza 
Dawid Klepadło.

O filmie: „Heaven in Hell” to historia mi-
łości, która nie powinna się zdarzyć. Ona 
jest dojrzałą kobietą, sędzią. On, młodszy 

o 15 lat ceniący sobie wolność i niezależ-
ność niezwykle przystojny Włoch. Wy-
dawać by się mogło, że te dwa odmienne 
światy nigdy się nie spotkają. Jednak los 
postawił ich sobie na drodze.

Obsada: Magdalena Boczarska, Simone 
Susinna, Kasia Sawczuk, Sebastian Fabi-
jański, Janusz Chabior i inni.

Reżyseria: Tomek Mandes
Autor zdjęć: Bartek Cierlica
Producent: EKIPA – Ewa Lewandowska, 

Tomek Mandes
Koprodukcja: MONOLITH FILMS – 

Mariusz Łukomski
Film realizowany w Polsce ze wsparciem 

finansowym na podstawie ustawy o finan-
sowym wspieraniu produkcji audiowizu-
alnej, przyznanym przez Polski Instytut 

Sztuki Filmowej ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronem filmu i wystawy jest Gmina 
Jastarnia.

Źródło: Oskar Struk

Ta przykra wiadomość spotkała się z błyskawiczną 
decyzją Burmistrza oraz Rady Miejskiej we Władysła-
wowie o odbudowie tej ważnej infrastruktury. Mimo, 
że odbudowa wraz z przygotowaniem niezbędnej 
dokumentacji trwałaby około 12 miesięcy – Spółka 
Abruko realizująca zlecenie, odkładając terminy wcze-
śniej zaplanowanych zadań, dokonała tego zaledwie 
w kilka miesięcy od pożaru. To także ogromna zasługa 
pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowie, 
Urzędu Wojewódzkiego, zrozumienia i przychylności 
Radnych, którzy znaleźć musieli w budżecie nieplano-
wane kilkaset tysięcy złotych. Efekt kilkumiesięcznych 
starań o kompleksowe odtworzenie zejścia na plażę nr 
14 w Chłapowie można już dzisiaj zobaczyć.
Zakres prac objął m.in. demontaż i utylizację znisz-
czonych elementów - 209,4 m2, montaż rur stalowych 
i pali - 78 kpl., montaż balustrady - 150 mb, montaż 
konstrukcji i nawierzchni - 209,4 m2. Odtworzone 
zostanie jeszcze oświetlenie, ale już teraz mieszkańcy 
Chłapowa i turyści mogą bezpiecznie korzystać z zej-
ścia na plażę.
Źródło: UM Władysławowo

odbUdowane zeJście 
na plażę w chłapowie
gmina władySławowo | pod koniec kwietnia br. 
w chłapowie w zejściu na plażę nr 14 doszło do pożaru, 
w wyniku którego spłonęła spora część schodów.

fot. konrad kędzior

HEAVEN in HELL: niezwykła wystawa
JURATA | Przez cały sierpień na Molo w Juracie można było oglądać wystawę zdjęć z filmu „Heaven in Hell”. To pierwsze 
oficjalne zdjęcia nowego polskiego hitu, który do kin wejdzie 11 listopada tego roku.
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22 lipca odbyły się biegi dla dzieci oraz do-
rosłych na różnych dystansach pt. „biegać 
każdy może…”. W najmłodszej kat. do lat 7 ry-
walizowano na 400 m. W kategorii do lat 10 
dystansem do pokonania było 800 m, a mło-
dzież do lat 15 musiała przebiec 1400 m. Wy-
niki biegów dla dzieci:
do lat 7: Kalina Fijołek i Leonard Kohnke, do 
lat 10: Nina Fijołek i Olaf Włodarczyk, do lat 
15 Julia Pacanowska i Igor Parzy. W biegach 
dzieci udział wzięło w sumie 25 osób W kate-
gorii open najszybszy był Marcin Rębiejewski 
z czasem 18,07. Najlepszą kobietą okazała się 
Katarzyna Zajączkowska- Orłowska z cza-
sem 22,39. W biegu głównym wystartowało 13 
zawodników. Najlepsi w swoich kategoriach 
otrzymali pamiątkowe statuetki, a wszyscy 
uczestnicy okazałe medale.
Kolejną dyscypliną, w której rywalizowano, 
był turniej par siatkarskich na plaży w Kuźni-
cy. Zgłosiło się 7 par, które zagrały systemem 
„każdy z każdym” do 15 punktów. Pojawiło się 
sporo wakacyjnego grania, ale również wiele 
akcji na profesjonalnym poziomie. Zwycięz-
cami została para gospodarzy Tomasz Pał-
ka w parze z Konradem Budziszem. Drugie 
miejsce przypadło Antoniemu Gaszewskie-
mu i Kacprowi Wojtczakowi. Na najniższym 
stopniu podium uplasowali się Maciej Kubiak 
i Marika Król. Najlepsze duety otrzymały sta-
tuetki, a zwycięska para dodatkowo została 
nagrodzona upominkowymi kuponami do re-
stauracji Veneto.
Bardzo intensywny sportowy tydzień zakoń-
czyli koszykarze, rywalizujący w Streetball 
Jastarnia.

Zgłosiło się aż 14 zespołów. Spotkania toczy-
ły się w dwóch grupach, każdy mecz po 5 min. 
Zawody odbywały się na zasadach koszyków-
ki ulicznej. Najlepsze dwa zespoły z każdej 
grupy rywalizowały w półfinałach. Następnie 
odbyły się mecze o medale. Było wiele do-
brych akcji. Ogromne zainteresowanie tur-
niejem dowodzi, że koszykówka z każdym 
rokiem zyskuje na popularności. Ostatecznie 
podium wyglądało następująco:
1. Jastarnia Skład: Jan Muża, Patryk, Przemek 
i Łukasz Żygadło
2. Dream Team: Filip Styn, Kacper, Arkadiusz 
i Kajetan Dettlaff
3. Poryciuchy: Kacper Pieper, Dominik Ziem-
niak, Oskar Andresowski, Mateusz Orzeł
Najlepsi otrzymali puchary oraz kupony na 
pizzę do restauracji Veneto.
W czwartek 11 sierpnia na boisku piłkarskim 
w Jastarni odbył się turniej piłki nożnej dla 
dzieci. Rywalizowano w dwóch kategoriach 
wiekowych: roczniki 2009-2011 oraz 2012 
i młodsi. W starszej grupie zagrały następują-
ce zespoły 5-osobowe: FC Drzewce, FC Lato, 
FC Który Miesiąc oraz FC Esia. Rywalizowały 
one systemem „każdy z każdym” mecz i re-
wanż, a pojedynki trwały 12 min.
W młodszej kategorii zgłosiło się 5 zespołów, 
które również zagrały „każdy z każdym”, ale 
już bez rewanżu. Przed licznie zgromadzoną 
publicznością zaprezentowały się: Manche-
ster, PSG, Arka, Czerwone Diabły oraz Helskie 
Foki. W turnieju nie była prowadzona klasy-
fikacja, a wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe medale.
Źródło: Oskar Struk

SporTowe wakacJe z mokSir-em 
JaSTarnia: podSUmowanie
akTywnośĆi | w ramach cyklu imprez sportowych z moksirem Jastarnia w sezonie 
letnim odbyły się cztery różnorodne możliwości aktywnego spędzenia wolnego czasu. 
obejmowały one zarówno sporty indywidualne, jak i zespołowe.

fot. mOkSir Jastarnia

W Pucku zawodników i kibiców przywitała bardzo 
słoneczna pogoda, na wiatr jednak trzeba było po-
czekać. W dyscyplinie Kiteboarding zostały rozegra-
ne Mistrzostwa Polski w konkurencji Formula Kite 
Open, natomiast w Wingfoilu – Mistrzostwa Polski 
w konkurencji Wing Race. W  Formule Kite Open, 
rywalizację zdominowała Magdalena Woyciechowska 
wygrywając kategorię Open kobiet oraz U21. Wśród 
mężczyzn najszybszy okazał się Maksymilian Żakow-
ski, a w kategorii U21 Jakub Jurkowski. W Wingfoil 
Race  w kategorii kobiet zwyciężyła Elżbieta Figura, 
zaś wśród mężczyzn – Kamil Manowiecki.

W Pucku odbyło się również uroczyste zakończenie 
Pucharu Polski. W klasyfikacji generalnej Pucharu 
Polski w Formule Kite Open wśród kobiet najlepsza 
okazała się Izabela Satrjan, a wśród mężczyzn Jan 
Marciniak. Rywalizacja w konkurencji Freestyle za-
kończyła się zwycięstwem Martyny Konkel i Marka 
Rowińskiego. Puchar Polski w Wing Race otrzymali 
Paulina Ziółkowska i Tomasz Janiak.

Dla fanów mniej ekstremalnych sportów, sobotę 
otworzyły zawody na deskach SUP. Mógł w nich 
wziąć udział każdy chętny. Rozpoczęły się od szko-
lenia, które poprowadziła trzykrotna mistrzyni Pol-
ski w long distance SUP i olimpijka z Aten, Monika 
Bronicka. Spośród 10 finalistów została rozlosowana 
deska Starboard SUP, ufundowana przez największy 
w tej części Europy dystrybutora sprzętu sportowe-
go – Hydrosfera.

pierwSzy reScUe box STanie 
w chałUpach

- Jako organizatorom zależy nam na poprawie 
bezpieczeństwa, zwiększaniu świadomości zagrożeń 
i umiejętności niesienia pomocy ofiarom niebez-
piecznych zdarzeń na wodzie. Osób, które uprawia-
ją sporty wodne przybywa w Polsce z roku na rok. 

W sezonie, w wietrzne dni na zatoce puckiej potrafi 
być ponad 1000 osób – o wypadek nietrudno. Dla-
tego w tym sezonie stanął pierwszy na półwyspie 
Rescue BOX czyli walizkowy zestaw ratowniczy 
umożliwiający podjęcie pomocy w najtrudniejszych 
warunkach. To wsparcie nie tylko dla obecnych tu 
służb ratowniczych, ale tak naprawdę dla każdego – 
bo każdy może uratować komuś życie – powiedział 
Michał Zieliński, Organizator cyklu Kite Cup.

Rescue Box jest wyposażony w defibrylator, aptecz-
kę podzieloną na sekcje w zależności od urazu, bojkę, 
gaśnicę i rzutkę ratowniczą. Przy każdym urządzeniu 
znajdziemy proste instrukcje obsługi, które pozwolą 
na szybkie udzielenie pomocy, zanim dojadą do miej-
sca zdarzenia specjalne służby ratunkowe.

- Pierwszy Rescu Box już od połowy sierpnia sta-
nie w Chałupach, na terenie kempingu Chałupy 3. 
Naszym celem jest, aby taki Rescue Box był dostęp-
ny na każdym kempingu Półwyspu Helskiego i od-
bywały się regularne szkolenia dla osób przebywa-
jących tutaj, wszystko po to żeby podnieść poziom 
bezpieczeństwa na wodzie – dodał Zieliński.

Podczas zawodów w Pucku zostało zorganizowane 
dla wszystkich chętnych szkolenie z podstawowych 
zasad reanimacji i ratownictwa oraz pracy z urzą-
dzeniami ratowniczymi.

kiTeSUrferzy chronią bałTyk i edUkUJą
W tym roku organizatorzy cyklu przekazali 100zł 

z wpisowego każdego zawodnika na działania statu-
towe Fundacji MARE i ochronę Morza Bałtyckiego. 
To kontynuacja współpracy z 2021 roku. W sumie 
przekazali więc 15 700 zł. Powstał także nowy portal 
bezpiecznybaltyk.com gdzie można znaleźć najważ-
niejsze informacje na temat ochrony tego akwenu, 
a także poradnik dotyczący bezpieczeństwa nad 
wodą.
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157 zawodników 
rywalizowało na 
Zatoce Puckiej

KITESURFING | Zakończył się Land Rover Kite Cup czyli Puchar i Mistrzo-
stwa Polski w Kitesurfingu i Wingfoilu. Zawodnicy zmagali się na wodach 
Bałtyku w trzech kurortach: Rewie, Jastarni i Pucku.
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