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POLICJANCI GOTOWI NA SEZON

Mobilny komisariat na ulicach miasta od 

2 czerwca oraz dziecięciu dodatkowych poli-

cjantów, którzy w sezonie letnim wspomogą 

sopockich funkcjonariuszy – oto cześć rozwiązań, 

które poprawią bezpieczeństwo w mieście.

DUŻO ZABAWY DLA CAŁYCH RODZIN

Na sportowo, z książką, w teatrze, 
z eksperymentami naukowymi czy śpie-
wająco – będzie w czym wybierać. Z okazji 
święta najmłodszych w Sopocie przez kilka 
pierwszych dni czerwca odbywać się będą 
różne imprezy. 

TYCZKA OPANUJE MOLO

Już po raz trzydziesty, 4 czerwca na Skwerze 

Kuracyjnym w Sopocie rozegrany zostanie 

najstarszy pozastadionowy mityng na świecie 

– Tyczka na Molo. Na rozbiegu zobaczymy 

zarówno panie, jak i panów. Oba konkursy 

w międzynarodowej obsadzie. 

str. 14str. 8-9str. 3
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH 

Czytaj w „Gazecie Wyborczej Trójmiasto” 
– raz na dwa tygodnie w piątek (2.06) 

Czytaj w „Dzienniku Bałtyckim” 
 raz na miesiąc w piątek  – (2.06)
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Pod koniec lutego rozpoczęły się prace budowlane na zielonym parkingu dla 

samochodów osobowych przy ul. Powstańców Warszawy w Sopocie.  

Powstaje około 45-47 miejsc parkingowych o nawierzchni trawiastej 

z geokraty komórkowej, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych. Prace 

powinny zakończyć się do 31 października 2017 r.

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków unijnych w ramach projektu 

„Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie infrastruktury ukierunkowującej ruch 

turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach 

cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”, finansowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Już niedługo najważniejsze informacje o tym, co się dzieje w mieście 

i czym żyją jego mieszkańcy znaleźć będzie można na nowej stronie 

internetowej pod adresem sopot.pl. Strona będzie dostępna również na 

urządzeniach mobilnych, a także dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w tym niedowidzących. 

Plusem strony będzie jej przejrzysty układ i łatwość nawigowania. Podział na 

działy tematyczne: Sopot miejski, Kulturalny Sopot, Aktywny Sopot, Rodzinny 

Sopot, Sopot dla seniorów, Zielony Sopot czy Obywatelski Sopot umożliwi 

internaucie szybkie dotarcie do informacji, której poszukuje. 

Obszerny kalendarz wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, sportowych czy 

rekreacyjnych , z podziałem na poszczególne dni i charakter imprezy, także 

znajdzie tu swoje miejsce. Zaplanowanie niebanalnego spędzenia czasu 

w mieście będzie bardzo łatwe, bo Sopot przez cały rok oferuje ciekawe 

i różnorodne wydarzenia.

A Strefa turystyczna z najważniejszymi informacjami dla turystów ułatwi 

przygotowanie pobytu bądź zainspiruje już wypoczywających w kurorcie. 

Ważnym elementem strony będzie Fotostory, czyli to, co się wydarzyło 

w Sopocie widziane przez obiektyw aparatu fotograficznego. Będzie można 

oglądać galerie zdjęć pokazujących wydarzenia kulturalne, sportowe, społeczne, 

ale także ciekawe kadry z naszego miasta.

Jeżeli ktoś chciałby powrócić do poprzednich wydań bezpłatnego informatora 

miejskiego „Przepis na Sopot”, będzie miał taką możliwość. Na stronie będą 

dostępne pliki PDF. 

Wszystkich chętnych zapraszamy także do zapisania się do Newslettera, by na 

bieżąco otrzymywać najważniejsze informacje z Sopotu. 

ZIELONY SOPOT /

Sopot.pl w nowej odsłonieEkologiczne miejsca postojowe

W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie i odwodnienie parkingu oraz 

elementy małej architektury (ławki, kosze). Pod nawierzchnią parkingu ułożona 

będzie membrana i drenaże, zbierające przesączające się wody. Następnie po 

oczyszczeniu w separatorze woda będzie odprowadzana do przyległego systemu 

rowów odwadniających.  

W zawiązku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi wycinki drzew, 

informujemy, iż na przełomie 2012 i 2013 r. wyciętych zostało 5 olsz, których stan 

zagrażał bezpieczeństwu przechodniów. W tym roku Zarząd Dróg i Zieleni 

(inwestor zastępczy) wystąpił do Biura Konserwatora Zabytków (Urząd Miasta) 

o zgodę na wycinkę 11 drzew. W marcu Biuro Konserwatora wydało decyzję 

odmowną. Drzewa nie zostały wycięte.

Parking został wkomponowany w układ cennego starodrzewia, tak, by oszczędzić 

i zachować cenne gatunki. Żadne drzewo o obwodzie powyżej 30 cm nie zostało 

tam wycięte.

Wykonawcą robót jest Eurovia Polska SA z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. 

Wartość robót budowlanych wynosi 728 756,61 zł brutto.

Blisko 65 proc. kwoty netto pokrywa Unia Europejska. Gmina dokłada niecałe 200 

tys. złotych. Stworzona została specjalna oś  priorytetowa w Regionalnym 

Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego, chroniąca parki w ten 

sposób, by nie dać możliwości rozjeżdżania ich przez samochody, ale by jednak 

udostępnić mieszkańcom i gościom miejskie parki. Dlatego w ich okolicach 

budowane są parkingi buforowe.

INFORMACJE /
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Sopocki Festiwal Finansowy
Ludzkim językiem o pieniądzach 

Opłata uzdrowiskowa to ważny element budżetu miasta

Zapraszamy mieszkańców i gości na Sopocki 

Festiwal Finansowy – od 4 do 7 czerwca 2017 r. 

w kilku lokalizacjach w mieście będzie można 

skorzystać z różnorodnych wydarzeń o tematyce 

finansowej. Współorganizowana przez Miasto 

Sopot impreza odbędzie się w ramach VII 

Europejskiego Kongresu Finansowego.

Sopocki Festiwal Finansowy to cztery różne projekty:

Młodzież

Konkurs filmowy skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej dotyczący 

przyszłości świata finansów (krótkie filmy przygotowane przez młodzież 

uruchamiające ich kreatywność i wiedzę z zakresu finansów – najlepsze zostaną 

zaprezentowane uczestnikom Europejskiego Kongresu Finansowego, podczas 

którego zwycięzcy konkursu wręczona zostanie atrakcyjna nagroda).

Seniorzy

Cykl warsztatów i wykładów dla seniorów w Sopotece – tematy i problemy 

dobrane we współpracy z seniorami: od elektronicznej bankowości, kwestii 

konsumenckich, bezpieczeństwa finansowego, prawa spadkowego po 

rezerwowanie i płacenie on-line za wycieczki zagraniczne.

Namiot SFF

Cykl spotkań i prelekcji w specjalnie przygotowanym namiocie wystawionym na 

Placu Przyjaciół Sopotu w dniach poprzedzających Europejski Kongres 

Finansowy oraz w trakcie jego trwania – tematyka: bezpieczeństwo naszych 

pieniędzy, sprawy konsumenckie, ciekawostki ze świata finansów, budżet 

miasta, elektromobilność i energooszczędność oraz wiele innych.

Debaty SFF

Otwarte dla mieszkańców i gości Sopotu debaty i dyskusje w Państwowej Galerii 

Sztuki w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego oraz spotkania 

z najważniejszymi gośćmi Kongresu. 

Szczegółowe informacje znajdują się na www.miasto.sopot.pl.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu każda firma czy osoba, która prowadzi 

działalność związaną z wynajmem pokoi, kwater i apartamentów zobowiązana 

jest do pobrania opłaty uzdrowiskowej od nocującego turysty. Fundusze te 

przeznaczane są na rozwój uzdrowiska. 

Uzyskaną kwotę należy pomnożyć przez dwa – bowiem drugie tyle Sopot dostaje 

z budżetu państwa na działania wspierające rozwój uzdrowiska. Czyste plaże, 

rozbudowa ścieżek rowerowych, nowe ławeczki, place zabaw, atrakcje turystyczne, duża 

ilość zieleni i piękne odrestaurowane kamieniczki to dodatkowe atuty miasta, które 

możemy finansować z opłaty uzdrowiskowej. Do pobierania opłaty uzdrowiskowej 

zobowiązani są wszyscy oferujący miejsca noclegowe. 

W 2017 r. stawka wynosi 4,20 zł za osobę za noc. Informacje dotyczące opłaty 

uzdrowiskowej można uzyskać pod numerem tel. 58 521 36 46. W zamian za uiszczoną 

opłatę uzdrowiskową turysta może odebrać Kartę, uprawniającą go do licznych zniżek 

w instytucjach kultury, restauracjach oraz do zakupu tańszego biletu wstępu na molo. 

pełnili służbę z sopockimi funkcjonariuszami. Miasto zapewni policjantom 

zakwaterowanie w kurorcie, dzięki czemu ich czas reakcji na ewentualne zagrożenia oraz 

dyspozycyjność będą znacznie wyższe. Oddelegowani z KWP policjanci będą czuwać 

nad porządkiem publicznym oraz bezpieczeństwem mieszkańców i turystów 

odwiedzających w tym czasie Sopot.

To nie jedyne wsparcie, jakie na sezon otrzymają policjanci. Od 2 czerwca na ulicach 

miasta pojawi się Mobilne Centrum Monitoringu, nazywane potocznie mobilnym 

komisariatem. 

Tego dnia o godz. 12.00 na Plac Przyjaciół Sopotu nastąpi uroczyste przekazanie 

Mobilnego Centrum Monitoringu. Mieszkańcy będą mogli przyjrzeć się mu z bliska 

i sprawdzić, jak wygląda w środku. A potem ruszy do służby. Samochód będzie poruszać 

się przede wszystkim w rejonie pasa nadmorskiego oraz lokali rozrywkowych.  

W pojeździe oprócz sprzętu do obserwacji, łączności i przetwarzania danych, będą 

również kamery o zasięgu nawet powyżej jednego kilometra, monitoring, komputery, 

a także miejsce dla interesantów. 

000001

Krzysztof K
owalski

01.08.2015 - 1
5.08.2015 

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych obiekty noclegowe musza być 

zarejestrowane. Zaszeregowanie i ewidencję obiektów hotelarskich (m. in. hotele, 

motele, pensjonaty, kempingi) prowadzi Marszałek Województwa Pomorskiego, 

a w jego imieniu Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, tel. 58 326 83 57. 

Ewidencja innych obiektów (pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele) 

prowadzona jest w Biurze Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 

w Sopocie (tel. 58 521 37 82). 

Natomiast osoby fizyczne mogą zgłosić fakt najmu w Stowarzyszeniu Turystycznym 

Sopot. STS prowadzi portal www.legalnekwatery.pl, stworzony do weryfikacji 

obiektów noclegów. Pozwala on gościom na spokojną rezerwację, bez obaw, ze trafia 

na oszustów i wynajmą nieistniejący apartament.

Sopoccy policjanci 
przygotowani do sezonu

Wpływy do budżetu miasta z opłaty uzdrowiskowej w roku 2016 

wyniosły 2 367 441,68 zł

Mobilny komisariat na ulicach miasta oraz dziecięciu dodatkowych policjantów, 

którzy w sezonie letnim wspomogą sopockich funkcjonariuszy – oto część 

rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo w mieście.

Dzięki porozumieniu Piotra Bolina, 

Komendanta Miejskiego Policji 

w Sopocie i Jacka Karnowskiego, 

prezydenta miasta, od 1 lipca do 31 

sierpnia szeregi Referatu Patrolowo-

Interwencyjnego KMP w Sopocie 

zasi l i  dziesięciu dodatkowych 

policjantów z Oddziału Prewencji 

Policji Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Gdańsku. Przez całe lato będą 

INFORMACJE MIEJSKIE /

fot. fotobank.PL / UMS
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Aglomeracja trójmiejska boryka się w tym sezonie z zaskakująco wysoką populacją 

dzików. Zwierzęta można spotkać nie tylko podczas spaceru w Trójmiejskim Parku 

Krajobrazowym, ale niestety coraz częściej również na ulicach i pod budynkami 

mieszkalnymi, również w Sopocie.

Miasto wdrożyło nadzwyczajne środki, aby zminimalizować szkody wyrządzone przez dziki 

oraz zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Trwa zanęcanie dzików w miejsca, gdzie 

czasowo rozstawiane są urządzenia mające unieruchomić zwierzęta do czasu ich 

wywiezienia do ośrodka hodowli zwierząt. Miejsca odławiania zwierzyny ulokowane są 

poza terenami mieszkalnymi w bezpiecznej odległości od ścieżek leśnych.  

W nocy z 22 na 23 maja podczas akcji odłowiono 25 sztuk – 9 dorosłych i 16 warchlaków. 

Zwierzęta zostały przewiezione do ośrodka hodowli zwierzyny Polskiego Związku 

Łowieckiego. 

Może się zdarzyć, że podczas wędrówki po lesie zauważymy dziki uwięzione w takim 

urządzeniu. W żadnym wypadku nie należy się do nich zbliżać. 

Podczas spotkania z dzikiem pamiętajmy, że jest to dzikie i niebezpieczne zwierzę. 

Szczególnie agresywne potrafią być samice pilnujące warchlaków. W żadnym wypadku nie 

należy zwierząt przepędzać, drażnić i płoszyć. Należy spokojnie oddalić się od zwierzęcia 

oraz poinformować Straż Miejską (tel. 986 lub Policję 997). Podobnie postępujemy 

w wypadku potrącenia dzika lub innego zwierzęcia samochodem. Wówczas niezwłocznie 

należy zawiadomić Straż Miejską.

Blisko 1,5 promila alkoholu miał w wydychanym powietrzu 

mężczyzna, który na sopockim Monciaku nielegalnie sprzedawał 

watę cukrową. 

Mężczyzna ten jest doskonale znany sopockim funkcjonariuszom Straży 

Miejskiej. Wielokrotnie był karany mandatami  oraz skazywany wyrokami 

sądowymi za nielegalny handel na sopockich ulicach. Według informacji 

Straży Miejskiej jest on szefem tzw. grupy łódzkiej, która zajmuje się m.in. 

nielegalnym handlem watą cukrową i balonami. 

Bez pozwoleń i zaplecza sanitarnego

– Mężczyzna sprzedaje watę, a nie posiada żadnych zgód sanitarnych, nie 

ma wymaganych książeczek zdrowia, żadnego zaplecza sanitarnego, 

a czystość urządzeń pozostawia wiele do życzenia – mówi Tomasz Dusza, 

komendant Straży Miejskiej w Sopocie.  – Warto zaznaczyć, że ta 

działalność nie jest nigdzie zarejestrowana i należy do tzw. szarej strefy 

podatkowej. 

Grupa jest dobrze zorganizowana, w momencie pojawienia się 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej informują się o tym wzajemnie 

i podburzają przechodniów przeciwko interweniującym strażnikom. 

Podczas interwencji, którą w sobotę, 13 maja podjęła sopocka Straż 

Miejska, policja oraz pracownicy ZDiZ Sopot, pijany sprzedawca waty ugryzł 

dotkliwie w rękę jednego ze strażników. Funkcjonariusz trafił do szpitala, 

gdzie udzielono mu pomocy medycznej. 

Sprzedawca waty został ujęty i doprowadzony do Komendy Miejskiej Policji 

w Sopocie. 

Przestrzegamy przed zakupem artykułów spożywczych, szczególnie dla 

dzieci, od przypadkowych sprzedawców ulicznych. Jednocześnie 

informujemy, że Straż Miejska i policja będą konsekwentnie kontrolować 

uliczne punkty handlowe. 

Na terenie Sopotu obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży ulicznej, 

poza miejscami do tego wyznaczonymi (m.in. targowisko Sopot, 

punkty w pasie nadmorskim czy na terenie targu śniadaniowego). 

W wypadku stwierdzenia nielegalnej sprzedaży Straż Miejska zabezpiecza 

towar, na poczet przyszłej kary. Za nielegalny handel na ulicach Sopotu 

obowiązują kary – mandat w wysokości do 5 tys. zł. W każdej takiej sytuacji 

informowany jest także Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszania 

osoby handlującej. W wielu wypadkach bowiem osoby prowadzące 

nielegalny handel na ulicach nie posiadają wpisu do ewidencji działalności 

i nie płacą żadnych podatków.

Zakaz nagłośnienia

Sopot posiada status uzdrowiska, dlatego też nie wolno używać tu 

nagłośnienia poza obrębem lokali. Wyjątkiem są tylko koncerty 

organizowane m.in. na terenie mola czy Opery Leśnej. 

Głośniki nie mogą być wystawiane w ogródkach gastronomicznych czy 

przed lokalami. Właściciele lokali nie mają także prawa poddzierżawiania 

terenu ogródka oraz mediów (w tym prądu) na potrzeby wzmacniaczy 

muzycznych. 

Obowiązuje także całkowity zakaz grania z użyciem nagłośnienia na 

sopockich ulicach. Za złamanie tego zakazu grozi grzywna w wysokości do 

5 tys. złotych. 

Dziki w mieście – jak się zachować Pijany sprzedawca waty cukrowej

BEZPIECZNY SOPOT /

Nielegalny handel czy używanie nagłośnienia można 

zgłaszać do Straży Miejskiej w Sopocie, tel. 58 521 38 50 

lub 986.

WAŻNE TELEFONY /

112

58 521 62 22, 997

58 551 24 55, 999

58 555 81 70, 998

58 521 38 50, 986

601 100 100

• nr alarmowy

• Policja

• Pogotowie

• Straż Pożarna

• Straż Miejska

• WOPR

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Chrobrego 10, Sopot

tel. 58 555 81 03, 58 555 81 06

Nocna i świąteczna opieka medyczna na terenie Sopotu, tel. 58 555 81 14  

www.msprsopot.pl
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Pudełko Życia – seniorze, zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Sąsiad sąsiadowi… 
wolontariuszem

Kawiarnia dla seniora

SOPOT DLA SENIORÓW /

Pudełko jest bezpłatne, zachęcamy starszych mieszkańców Sopotu lub ich 

opiekunów do odebrania Sopockiego Pudełka Życia.  

Projekt „Sopockie Pudełko Życia” ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz 

wsparcia w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia w miejscu zamieszkania 

osobom starszym, w szczególności mieszkających samotnie, niesamodzielnym, 

niepełnosprawnym czy przewlekle chorym. 

Tu można bezpłatne odebrać Sopockie Pudełko Życia: 

ź Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Kolejowa 14, od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, 

ź Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27 – Punkt Informacyjny, w godzinach 

pracy Urzędu.

Ważne informacje

ź W przypadku wspólnego zamieszkiwania większej liczby osób, wystarczy 

jedno pudełko dla wszystkich domowników. Każda z osób wypełnia swoją 

Kartę Informacyjną i wkłada do wspólnego pudełka.

ź Wszystkie dane zawarte w Karcie należy aktualizować co 6 miesięcy/w każdej 

sytuacji  zmiany stanu zdrowia/po każdej zmianie leków lub ich dawkowania.

ź Nową Kartę można pobrać ze strony: www.mopssopot.pl, www.sopot.pl lub 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie lub w Urzędzie Miasta 

Sopotu (Punkt Informacyjny).

Przypominamy całodobowy telefon alarmowy: 112.

Sopockie Pudełko Życia to niewielkie opakowanie, które zazwyczaj 

przechowuje się w lodówce, opatrzone specjalną naklejką, z kartą 

informacyjną w środku, z danymi potrzebnymi do sprawnego 

przeprowadzenia akcji ratunkowej: o schorzeniach, uczuleniach czy 

zażywanych lekach, a także kontakt do najbliższej rodziny. Takie niewielkie 

pudełko może uratować życie, to szczególnie ważne w przypadku osób 

niesamodzielnych lub mieszkających samotnie.

Mieszkasz na Brodwinie i chcesz poznać swoich sąsiadów? Zgłoś 

się do Wolontariatu Sąsiedzkiego – na Twoje wsparcie czekają 

Seniorzy.

Organizatorzy szukają osób z najbliższego otoczenia starszych 

mieszkańców Brodwina, którzy spędzą czas ze swoim sąsiadem. Chęć 

skorzystania z pomocy wolontariusza – sąsiada wyraziło sześcioro 

seniorów mieszkających na Brodwinie, a to dopiero początek projektu 

Stowarzyszenia na Drodze Ekspresji i Sopockiego MOPS-u. 

– Świadomość,  że  w klatce obok mieszka życzliwa osoba,  na którą 

mogę liczyć, daje poczucie bezpieczeństwa, które jest niezwykle 

potrzebne w moim wieku – mówi Seniorka, która zgodziła się przyjąć 

pomoc wolontariuszki – sąsiadki.   

Na wsparcie wolontariusza czekają obecnie dwie osoby. Jeżeli:

ź masz wolne przedpołudnia, lubisz pograć w karty i porozmawiać 

o sporcie, czeka na Ciebie Senior, który jest  świetnym 

majsterkowiczem – w zamian za pomoc chętnie naprawi np. zegarek;

ź możesz od czasu do czasu pomóc w przeczytaniu artykułu 

w gazecie, zgłoś się. Pani  Seniorka ma problemy ze  wzrokiem,  jest 

ciekawa świata i nie chce przez fizyczne ograniczenia czuć się 

wykluczona. Pani interesuje się muzyką – sama gra na harmonijce. 

Chętnie wyjdzie na krótki spacer czy porozmawia przy herbacie.

Zgłoszenia: mailem: z.ostrowska@wolontariat.sopot.pl, tel. 58 341 83 52 

lub osobiście: Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, 

parter, pokój nr 3. Więcej informacji: www.wolontariat.sopot.pl, 

www.mopssopot.pl.

Sopockie kawiarnie zapraszają seniorów, mieszkańców Sopotu powyżej 60. roku 

życia, do miłego spędzenia czasu przy filiżance kawy lub herbaty za symboliczne 1 zł.

Zaproszenie skierowane jest do wszystkich sopockich seniorów, bez względu na 

wysokość dochodu. Chodzi o zachęcenie starszych osób do aktywności, do wyjścia 

z domu. Spotkanie w przytulnej kawiarence może być okazją do odnowienia starych 

znajomości lub poznania kogoś nowego. Zapraszamy szczególnie tych bardziej 

aktywnych seniorów, aby zaproponowali np. swoim samotnym sąsiadom wspólne 

„wyjście na kawę”.

Projekt „Kawiarnia dla seniora” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sopocie od marca 2009 r. dzięki uprzejmości sopockich lokali, które 

fundują seniorom kawę lub herbatę. 

Realizując projekt wspólnie z sopockimi lokalami przełamujemy stereotypy na temat 

starości, pokazujemy, że dla każdego człowieka jest miejsce w społeczeństwie, że osoby 

starsze mają takie same prawa, jak każdy z nas do udziału w życiu społecznym, do 

korzystania z jego uroków. Aby skorzystać z Kawiarni dla Seniora, wystarczy posiadać 

Kartę Sopocką.

Lokale uczestniczące w projekcie Kawiarnia dla Seniora:

ź Topos Cafe, al. Niepodległości 804 A, od wtorku do niedzieli w godz. 13.00-18.00

ź Kawiarenka Turystyczna, pl. Zdrojowy 2, od poniedz. do piątku w godz. 9.00-11.00

fot. MOPS

ź 3 Siostry, ul. Powstańców Warszawy 6 

(Dom Zdrojowy), od poniedziałku do piątku 

w godz. 13.00-16.00

ź Klub Atelier, al. Franciszka Mamuszki 2,

od poniedziałku do niedzieli w godz. 12.00-

18.00.

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie dni 

i godzin wyznaczonych przez kawiarnie.
fot. fotobank.PL / UMS
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Memphis w… Sopocie

Sopocianie zdrowi i aktywni

AKTYWNY SOPOT /

Będzie dużo świetnej muzyki, wystawa, wykłady 

i oczywiście smakowite jedzenie. Zapraszamy 

państwa na festiwal Memphis in Poland. Główna 

muzyczna część programu, czyli spotkanie z typo-

wymi dla Memphis rockiem, bluesem i soulem, 

odbędzie się w Operze Leśnej w Sopocie 

17 czerwca. 

Wydarzenia związane z festiwalem zaplanowane są na 

czerwiec w Sopocie i w Gdańsku. W finałowym 

koncercie w Operze Leśnej wezmą udział znani na 

południu Stanów Zjednoczonych artyści amerykańscy 

i polski zespół Nocna Zmiana Bluesa. Dwie grupy 

artystów z USA – Memphis Mix oraz Rock for Human 

Rights zagrają rockowo, bluesowo i soulowo.  Artyści 

wystąpią również w teatrze Atelier oraz muszli 

koncertowej na molo.

Joga i zumba na powietrzu – oprócz korzyści zdrowotnych 

– mogą przynieść wiele radości. Warto lipiec i sierpień spędzić 

na bezpłatnych zajęciach, które proponuje stowarzyszenie 

Zdrowi i Aktywni.

Zdrowi i Aktywni to wyjątkowy projekt realizowany od kilku lat 

w Sopocie, który ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia

i integrację międzypokoleniową mieszkańców. Od jesieni do wiosny 

cotygodniowe bezpłatne  zajęcia odbywają się w III LO przy ul. 

Kolberga. 

Program rekreacyjny, wspierany jest także cyklicznymi zajęciami 

warsztatowymi, dla młodzieży, rodziców i pedagogów, w formie  

profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom. Zajęcia prowadzone są 

przez psychologów i psychoterapeutów. Warto już teraz zaplanować 

sobie aktywność na lato, na świeżym powietrzu. 

W lipcu i sierpniu Zdrowi i Aktywni zapraszają na bezpłatne 

zajęcia:

Zumba – soboty, godz. 10.00-11.00, błonia, ul. Polna

Joga – niedziele, godz. 10.30-12.00, Park Północny

Więcej informacji na www.facebook.com/ZdrowiAktywni

NR 08/2017

fot. mat. pras.

Występ Rock for Human Rights jest tematycznie 

związany z drugą, oświatową częścią festiwalu.  

Głównym jej elementem będzie wystawa „Freedom 

Award”  organizowana przez Europejskie Centrum 

Solidarności w Gdańsku i Memphis National Civil 

Rights Museum.  Inauguracja wystawy zaplanowana 

jest w ECS na 12 czerwca. Imprezie towarzyszyć 

będą wykłady w Muzeum Sopotu na temat walk 

o prawa obywatelskie w USA (dr Noelle Trent) oraz 

na temat praw człowieka, zawartych w deklaracji 

ONZ (Wil Seabrook). 

Memphis jest znane nie tylko z muzyki i wspom-

nianej najnowszej historii, ale także ze słynnego 

barbecue. Smakosze grillowanej wieprzowiny, 

kurczaków, żeberek i innych rodzajów mięs 

w memfiańskim stylu będą mieli okazję skosz-

towania tych delicji 17 i 18 czerwca na sopockim 

Hipodromie podczas „Memphis BBQ Fest”. 

W czasie festiwalu rozegrany będzie też turniej 

szachowy pomiędzy uczniami sopockich szkół 

i memfiańską Douglas Elementary School. 

Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie 

Polsko-Amerykańskie. Więcej szczegółów na stronie:  

www.memphisinpoland.com.

Bilety na główne wydarzenie w Operze Leśnej 

można kupić w kasach Bałtyckiej Agencji 

Artystycznej BART. Zniżka z kartą sopocką.

fot. fotobank.PL / UMS
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kalendarz.sopot.plWięcej:

SportKultura

4-6 sierpnia 

21-23 września 

SOPOT MOLO JAZZ FESTIVAL

FESTIWAL POEZJI

19-21 czerwca

8-16 lipca

30 lipca – 5 sierpnia 

DWA TEATRY Festiwal Teatru Polskiego 
Radia i Teatru Telewizji Polskiej 

SOPOT FILM FESTIVAL

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 

17-20 sierpnia 

 26 sierpnia – 3 września 

FESTIWAL LITERACKI SOPOT

SOPOT NON-FICTION 
Festiwal Teatru Dokumentalnego  

W RAMACH SOPOTU Festiwal Fotografii 

SOPOT JAZZ FESTIVAL 

8-10 września

5-7 października 

Oficjalne Międzynarodowe Zawody 

w Skokach przez Przeszkody CSIO 5* 

Wyścigi Konne 

Regaty Sopot Match Race

Sopot Beach Rugby 

Lekkoatletyczne Grand Prix Sopotu 
im. Janusza Sidły

4 czerwca

8-11 czerwca

15-16 i 22-23 lipca

Tenis – ITF Futures Pro Men's Sopot Cup
10-18 czerwca

Mistrzostwa Europy Formuła Windsurfing 
12-15 czerwca

2-5 sierpnia

4-6 sierpnia

16 sierpnia

XXX Tyczka Na Molo

19-26 sierpnia 
Mistrzostwa Świata Katamaranów A-class 

SOPOT CLASSIC
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Spotkanie z Chopinem 
w Operze Leśnej

„Wielka podróż Dorotki” na plaży

Dzień Dziecka w PGS

Biblioteka zaprasza Stowarzyszenie Zadba o dzieci 

Co Fryderyk lubił jeść, jakie miał zwierzęta, gdzie jeździł na wakacje? O tym 

8 czerwca w Sali Koncertowej PFK opowie Anna Czerwińska-Rydel, autorka 

książek dla dzieci. Z okazji Dnia Dziecka Opera Leśna zaprasza na „Muzyczno-

literackie opowieści. Odkrywamy tajemnice Chopina”. Konieczna wcześ-

niejsza rezerwacja miejsc.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Las Pełen Dźwięków – poszukiwacze 

dźwięków i mali artyści w Operze Leśnej”. To zajęcia edukacyjne poświęcone 

sylwetce największego polskiego kompozytora, Fryderyka Chopina. Anna 

Czerwińska-Rydel, autorka wielu książek dla dzieci, w tym dwóch poświęconych 

Chopinowi „Jaśnie Pan Pichon” oraz „Moja babcia kocha Chopina”, zdradzi kilka 

chopinowskich sekretów i odpowie na pytania – co Fryderyk lubił jeść, jakie miał 

zwierzęta, gdzie jeździł na wakacje, na co chorował, czego się bał i co lubił 

najbardziej. 

Opowieść o kompozytorze muzycznie zilustruje Paweł Rydel, profesor Akademii 

Muzycznej w Gdańsku. Wykona utwory Fryderyka Chopina. 

Wstęp: 15 zł (konieczna wcześniejsza rezerwacja pod nr tel. 58 555 84 53)

Informacje na stronach: www.operalesna.sopot.pl i www.bart.sopot.pl.

1 czerwca w Teatrze na Plaży będzie można obejrzeć najnowszą premierę 

Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus Musicalis. „Wielka podróż Dorotki” 

rozpocznie się o godz. 17.00.

Gdzieś tam, gdzieś tam za tęczą…  rozgrywa się pełen przygód i zaskakujących 

zmian akcji musical pt. „Wielka podróż Dorotki”. W rolę Wielkiego Oza wcielił się 

znakomity aktor filmowy i teatralny Ryszard Ronczewski, a o choreografię i ruch 

sceniczny zadbał znany tancerz i choreograf Maciej Florek – finalista i juror znany 

z You Can Dance. Bilety: normalny 40 zł, ulgowy 30 zł.

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie przygotowała na 1 czerwca grę terenową. 

Do udziału zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15 lat. Będą także 

warsztaty budowania i puszczania latawców. Konieczne wcześniejsze zapisy.

Uczestnicy gry terenowej zostaną podzieleni na dwie grupy, nad każdą będzie 

czuwał koordynator dający graczom kolejne wskazówki. Informacji trzeba będzie 

szukać w różnych punktach miasta, a pytania będą związane ze sztuką, a głównie z 

fotografią. Zwycięży grupa, która jako pierwsza dotrze na metę w Państwowej 

Galerii Sztuki. Na zakończenie uczestnicy obejrzą wystawę „Fotografia dzikiej 

przyrody”. Godziny: 9.00-11.00 oraz 14.00-16.00. Zapisy uczestników: 

edukacja@pgs.pl

To nie jedyna atrakcja tego dnia w PGS. Galeria zaprasza także dzieci w wieku 10-15 

lat na warsztaty budowania i puszczania latawców. Zabawa rozpocznie się o 12.00 

i potrwa do 14.00. Jeśli pogoda będzie sprzyjać, na plaży odbędą się próby 

skonstruowanych latawców. Zapisy: koordynacja@pgs.pl

W PGS Dzień Dziecka to nie tylko 1 czerwca. W sobotę 3 czerwca o godz. 12.00 

i 17.00  galeria zaprasza na rodzinne zwiedzanie wystaw: „Colours of Art” z kolekcji 

Svetlik Art Foundation, Jerzy Jędrysiak. Grafika, „Czarno-biała GRAfika wyobraźni”, 

Łódź Kaliska, „Parada Wieszczów”, „Fotografia Dzikiej Przyrody”. Wstęp dla osób 

posiadających Kartę Dużej Rodziny: 1 zł. Zgłoszenia: edukacja@pgs.pl

Filia 6 Biblioteki Sopockiej serdecznie zaprasza dzieci w wieku przed-

szkolnym na spotkanie „Bajki na Dzień Dziecka” – słuchanie, malowanie, 

oglądanie. 

Impreza dobędzie się 1 czerwca w godzinach 10.00-11.00. A w Minitece (ul. 

Obrońców Westerplatte 16) spotkają się przyjaciele kota Alojzego. Warsztaty 

plastyczne z ilustratorką książek dla dzieci, Agnieszką Żelewską, rozpoczną się 

o godz. 17.00. 

Z okazji Dnia Dziecka Muzeum Sopotu zaprosiło do kurortu teatr Lalki 

i Ludzie z Białegostoku. 1 czerwca artyści zaprezentują spektakl, zrealizowany 

techniką cieni. Po przedstawieniu odbędą się warsztaty. Wstęp jest wolny.

Impreza przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 8 trwać będzie w godz. 11.00-15.00. 

Godny polecenia naszym milusińskim jest również udział w zajęciach artystycznych 

prowadzonych przez znaną ilustratorkę książek dla dzieci, Agnieszkę Żelewską. 

Wprawdzie już kilka dni po Dniu Dziecka, ale z atrakcjami także dla 

najmłodszych, 10 czerwca w ogrodzie Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 przy ul. 

Kazimierza Wielkiego 14 Stowarzyszenie Zadba organizuje festyn rodzinny 

pod hasłem zdrowego żywienia. 

Rodziców i dzieci zapraszamy w godz. 10.00-13.00. Wstęp jest otwarty, każdy 

znajdzie coś dla siebie. Będzie kawiarenka, loteria fantowa, minizoo, będzie można 

również pojeździć na koniu i podziwiać sztuczki psa.

DZIEŃ DZIECKA W SOPOCIE /

Lalkowy festyn w Muzeum Sopotu

fot. fotobank.PL / UMS fot. fotobank.PL / UMS fot. fotobank.PL / UMS
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Muzyczne ABC z Rodziną Treflików

Podczas sopocko-gdańskiego Dnia 

Dziecka „Muzyczne ABC z Rodziną 

Treflików”, w niedzielę 4 czerwca, ERGO 

ARENA zamieni się w rozśpiewaną 

i  bajeczną krainę. Zaplanowano 

mnóstwo atrakcji, a kulminacyjnym 

punktem będzie koncert Margaret. 

Początek o godz. 11.00. Wstęp jest 

wolny, ale konieczne jest wcześniejsze 

pobranie darmowej wejściówki. 

Wodne zabawy dla najmłodszych

Stadion Leśny dla dzieciaków

Festyn rodzinny, ringo i lody

Kule wodne, chiński basen dla dzieci, dmuchane zjeżdżalnie, stoisko 

naukowe, eksperymenty z wodą, czy warsztaty o Bałtyku to tylko część 

atrakcji, które na sobotę, 3 czerwca, dla mieszkańców Sopotu przygotowała 

spółka Aqua Sopot. Festyn wodny zaplanowano od godz. 10.00 do 15.00 na 

sopockich błoniach, od strony ulicy Polnej.

Wśród atrakcji znalazły się również gry i zabawy, trening z sopockimi rugbistami 

oraz zwiedzanie stacji uzdatniania wody. Organizatorzy zadbali także o strefę 

gastronomiczną i piknikową atmosferę.

Dużo emocji może dostarczyć dzieciom, ale i ich rodzicom, pokaz pojazdów: wozu 

strażackiego, radiowozu straży miejskiej, śmieciarki i miejskiej koparki. 

Festyn będzie miał również walor edukacyjny. Na stosiku Zakładu Oczyszczania 

Miasta specjaliści będą uczyć zasad segregacji śmieci.

W trakcie festynu odbędzie się wręczenie nagród zwycięzcom konkursu 

fotograficznego „W Sopocie pij wodę z kranu!”.  Festyn Wodny organizowany jest 

z okazji dziesięciolecia Spółki Aqua Sopot. Więcej na stronie internetowej 

www.aqua-sopot.com.pl.

Sopocki Klub Lekkoatletyczny zaprasza na festyn z okazji Dnia Dziecka na 

Stadionie Leśnym w Sopocie Impreza odbędzie się 1 czerwca. SKLA zaprasza 

przedszkola (w godz. 9.00-11.30) i szkoły podstawowe (w godz. 11.00-13.30).

Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji sportowo-rekreacyjnych: wielka 

dmuchana zjeżdżalnia, tor przeszkód, trampolina, slalom gigant, rzuty do celu, 

balonowe wyplatanki. Będzie również okazja, żeby zobaczyć w środku policyjny 

radiowóz i wóz strażacki, a także obejrzeć pokazy umiejętności psów policyjnych. 

Na uczestników czeka wiele nagród i słodki poczęstunek.

Potwierdzenia uczestnictwa proszę wysyłać mailowo lub telefonicznie na: 

pawel.skla@wp.pl, tel. 58 551 23 60.

Głównymi gwiazdami sopocko-gdańskiego Dnia Dziecka będą bohaterowie 

serialu animowanego „Rodzina Treflików”, a także piosenkarka Margaret, Jerzy 

Petersburski Jr., autor i gospodarz znanego z TVP ABC programu „Petersburski 

Music Show” oraz Radek Brzózka – twórca i prowadzący program „Jak to działa?”. 

W trakcie wydarzenia odbędzie się też finał konkursu muzycznego, w którym dzieci 

z całej Polski śpiewać będą polskie przeboje oraz utwory z „Rodziny Treflików”. 

Będzie mnóstwo atrakcji, m.in. dyskoteka Treflika, malowanie twarzy, dmuchańce, 

warsztaty rolkarskie z Roll4all, czy strefa Science4you. W ERGO ARENIE odkryte 

zostaną także tajemnice powstawania postaci „Rodziny Treflików”, będzie można 

bliżej poznać gry Trefla Gigamon, Mistakos i Tajemnicze Podziemia, wziąć udział 

w konkursie na stworzenie bohatera do bajki Studia Trefl, a najmłodsi będą także 

mieli szansę zostać twarzą kampanii produktów Trefla SA. 

Bezpłatne wejściówki do pobrania na www.trefl.ticketsoft.pl 

Informacje: www.rodzinatreflikow.com oraz 

www.facebook.com/rodzinatreflikow

MOSiR organizuje Dzień Dziecka u Tomka, przy Tawernie Rybitwa – wejście na 

plażę nr 23. 2 czerwca od godz. 11.30 wspólnie z Tawerną zaprasza dzieci z 

sopockich szkół podstawowych. W programie turnieje siatkówki plażowej, 

badmintona, ringo oraz gry i zabawy zręcznościowe – w tym turniej w kapsle. Będą 

też lody, ciasto i napoje.

3 czerwca Niepubliczne Przedszkole i Niepubliczna Szkoła Lokomotywa 

zapraszają na wielką kumulację: Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Dzień Taty, a wszystko 

na jednym Festynie Rodzinnym! W programie oprócz z dobrej zabawy i domowych 

pyszności znajdą się także: 

ź turniej rodzinny z AliceSwim,

ź turniej piłki nożnej Sopockiej Akademii Piłkarskiej r. 2009,

ź sportowe walki rycerskie,

ź dmuchańce,

ź malowanie buziek,

ź konkurs domowych wypieków i przekąsek i wiele innych atrakcji.

Start o godz. 11.00 na stadionie MOSiR przy ul. 23 Marca. 

W Hali 100-lecia Sopotu 6 czerwca o godz. 10.00 na Dniu Dziecka spotkają się 

uczniowie klas I-III sopockich szkół podstawowych. W programie konkurs zabaw 

ruchowych o Puchar Naczelnika Wydziału Oświaty UMS.

fot. fotobank.PL / UMS fot. fotobank.PL / UMS fot. fotobank.PL / UMS
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BIBLIOTEKA /

Czwartkowe koncertowanie 
w Dworku Sierakowskich

Mololo bierze na warsztat hiszpańskie klimaty

Cykl koncertów kameralnych Czwartkowe Wieczory 

Muzyczne to propozycja dla wszystkich miłośników 

muzyki poważnej. 

Repertuar koncertów przygotowuje Krzysztof Sperski, 

profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku. Koncerty 

odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.00 w sopockim 

Dworku Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego 12. Wstęp jest 

wolny. 

W czerwcu usłyszymy:

ź 1 czerwca – Sonia Warzyńska, sopran, Jacek Szponarski, 

tenor, Grażyna Troć, fortepian

ź 8 czerwca – Monika Sendrowska, sopran, Eliasz Grela, 

fortepian

ź 15 czerwca – Krzysztof Sperski,  wiolonczela, jego 

studenci i uczniowie, Anna Prabucka-Firlej, fortepian

ź 22 czerwca – Muzyka młodych twórców w ramach 

projektu Rok Awangardy w Sopocie

ź 29 czerwca – Arnaud Kamiński, skrzypce, Krzysztof 

Tymendorf, altówka.

Podczas tegorocznych wakacji przy zabytkowej 

fontannie na skwerze Kuracyjnym oglądać będzie 

można spektakl oparty na tragifarsie F.G. Lorki „Miłość 

don Perlimplina do Belisy”. Premiera odbędzie się 24 

czerwca, wstęp jest wolny.

W 2012 r. zabytkowa fontanna na skwerze Kuracyjnym 

została odnowiona. Od tamtego czasu widzowie mogą tam 

oglądać plenerowe minispektakle, które organizowane są 

pod wspólną nazwą Mololo. Łączą one w sobie teatr 

uliczny, poezję, muzykę i taniec. W 2013 r. były  to pokazy 

Teatru Snów oparte na wierszach Mirona Białoszewskiego, 

rok później  występy Sopockiego Teatru Tańca, w 2015 

motywem przewodnim była poezja Krzysztofa Kucz-

kowskiego („Anioły nad Sopotem”), a w minione wakacje 

Rok Awangardy w Dworku Sierakowskich i Teatrze na Plaży

Kulturalno-edukacyjny projekt dotyczący 

awangardy, jako kierunku w sztuce XX wieku: 

w teatrze,  filmie,  muzyce i  l i teraturze, 

realizowany jest jako część projektu Rok 

Awangardy w Sopocie. Oto, co będzie się działo 

w czerwcu w Dworku Sierakowskich.

O awangardzie w filmie – pokazy filmów 

awangardowych w DKF Kurort 

„Złoty wiek”, reż. L. Buňuel, Francja, 1930, 63'

„Szymon Pustelnik”, reż. L. Buňuel, Meksyk, 1969, 45'

Data: 29 maja, godz. 20.00

Miejsce: Teatr na Plaży, al. Mamuszki 2

Bilety i karnety do nabycia przed projekcją.

O awangardzie w teatrze na przykładzie sztuk 

S. Mrożka, T. Różewicza i twórców teatru absurdu 

E. Ionesco i S. Becketta.

Prelekcja prowadzona przez teatrolog prof. 

Małgorzatę Jarmułowicz przeplatana aktorskim 

czytaniem fragmentów utworów dramatycznych 

w wykonaniu aktorów Teatru Wybrzeże: Marzeny 

Nieczuja Urbańskiej, Jacka Labijaka, Jarosława 

Tyrańskiego i Krzysztofa Gordona. Tematem wykładu, 

ilustrowanego odpowiednio dobranymi cytatami 

polskich i obcych sztuk awangardowych, będą 

najważniejsze aspekty problemowe i formalne 

XX-wiecznego awangardyzmu teatra lnego. 

Wykorzystane zostaną fragmenty następujących 

dramatów: „Łysa śpiewaczka" i  „Nosorożec" 

E. Ionesco, „Na pełnym morzu" S. Mrożka oraz 

„Kartoteka” T.  Różewicza.

Data: 5 czerwca, godz. 12.00

Miejsce: sala koncertowa Dworku Sierakowskich, 

ul. J. Czyżewskiego 12

Wstęp wolny (zapisy w biurze TPS).

NR 08/2017

fot. mat.pras.

KONCERTY /

O awangardzie w literaturze

„Języki poezji awangardowej” – wykład dra K. Samsela 

ilustrowany fragmentami wierszy poetów awan-

gardowych W. Chlebnikowa, A. Kruczonycha i innych.

Data: 9 czerwca, godz. 12.00

Miejsce: sala koncertowa Dworku Sierakowskich

Wstęp wolny (zapisy w biurze TPS).

O awangardzie w muzyce klasycznej

Prelekcja dotycząca stylów i twórców m.in. tzw. 

drugiej awangardy (kierunek w muzyce lat 60. XX w., 

którego przedstawicielami byli m.in. Penderecki, 

Lutosławski, Górecki i in.) oraz tematyczny koncert 

Kameralny w ramach Czwartkowych Wieczorów 

Muzycznych.

Data: 22 czerwca, godz. 18.00

Miejsce: sala koncertowa Dworku Sierakowskich

Wstęp wolny.

Więcej informacji na stronie www.tps-dworek.pl.

prezentowano „Crème Noir” oparte na poezji amery-

kańskiej pisarki Joyce  Carol Oates. W letnim szczycie każdy 

z pokazów śledziło po kilkaset  osób.

Trwają przygotowania do tegorocznej edycji Mololo. Tym 

razem będzie to spektakl oparty na tragifarsie Federica 

Garcíi Lorki „Miłość don Perlimplina do Belisy”. Premiera 

w sobotę 24 czerwca, a pokazy będą odbywały się przy 

fontannie przez całe wakacje. Wstęp jest wolny.

Zespół: (na zdjęciu od lewej)

Marcin Kulwas – kompozytor i producent

Michał Derlatka – reżyser i autor adaptacji

Patricia Caballero Lopez – choreografka

Anna Pawelska – asystentka reżysera

 awangardy 
 

w S p cieo o

rok

Tancerze:

Radosław Palutkiewicz – Perlimplin

Kalina Porazińska – Belisa

Adrian Kulesza – jeleń/dzik

Aleksandra Foltman – Marcolfa

Rafał Alchimowicz – wilk

Przedstawienie jest finansowane ze środków 

własnych PTH Kąpielisko Morskie Sopot, 

operatora molo.

Więcej na stronie mololo.info oraz na FB 

www.facebook.com/MololoSopot.fot. mat. pras.
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Festiwal „Dwa Teatry”
Sopot największą sceną teatralną w kraju 

Brel i Młynarski na plaży

Stryjec, Łempicka, Modigliani… 
PGS zaprasza

Przed nami siedemnasta już odsłona Festiwalu Teatru Telewizji Polskiej i Teatru 

Polskiego Radia „Dwa Teatry – Sopot 2017”. W tym roku trzydniowe spotkanie 

twórców sceny radiowej i telewizyjnej odbędzie się od 19 do 21 czerwca. Wstęp 

jest wolny.

Teatr Polskiego Radia i Teatr Telewizji 

Polskiej to wciąż największe sceny 

w kraju. A festiwal „Dwa Teatry” to 

jedyne w swoim rodzaju forum 

prezentacji przed publicznością 

najnowszych tytułów. Przez trzy dni 

odbędą się konkursy spektakli 

telewizyjnych oraz słuchowisk 

r a d i o w y c h ,  w  t y m  r ó w n i e ż 

słuchowisk dla dzieci. Ponadto 

uczestnicy festiwalu będą mieli, jak 

co roku, okazję do spotkania 

z wybitnymi twórcami i aktorami 

sceny polskiej.

Miejsca w Sopocie, gdzie zagosz-

czą „Dwa Teatry”: Multikino 

Sopot, Państwowa Galeria Sztuki, 

Teatr na Plaży, Teatr BOTO, Skwer 

Kuracyjny, Hotel Sheraton. Wstęp 

wolny.

Teatr na Plaży zaprasza na koncert piosenek Jacquesa Brela w tłuma-

czeniu Wojciecha Młynarskiego. 

Młodych aktorów, którzy przedstawią wiele ciekawych i świeżych interpretacji 

utworów jednego z najwybitniejszych bardów w historii gatunku, posłuchać 

będzie można 14 i 15 czerwca.

Podczas spektaklu zabrzmią m.in. takie piosenki, jak: „Nie opuszczaj mnie”, 

„Amsterdam”, „Cukierki”, „Burżuje”, „Walc na tysiąc pas”. Występują: Karolina 

Arczewska, Paulina Wilczyńska, Paulina Wojtowicz, Piotr Kosewski, Dawid 

Pelowski, Paweł Pochyluk.

Czerwiec w Państwowej Galerii Sztuki 

zapowiada się bardzo ciekawie. 

Wycieczka do Domu Zdrojowego 

zaowocuje spotkaniem z pracami 

znakomitych artystów.

ź 1-25 czerwca – Jerzy Jędrysiak Grafika. 

C Z A R N O - B I A Ł A  G R A - fi k a 

WYOBRAŹNI

ź 8 czerwca – 15 sierpnia – Ryszard 

Stryjec  (1932-1997) ,  „Gdański  

Dürer”, rysunek, grafika, malarstwo

Brel/Młynarski

Terminy: 14 czerwca, godz. 19.00 oraz 15 czerwca, godz. 17.00; czas trwania: 

60 min.; miejsce: Teatr na Plaży, Al. Mamuszki 2, Sopot; bilety: normalny 35 zł, 

ulgowy 25 zł. Więcej: www.teatrnaplazy.pl.

fot. fotobank.PL / UMS

FILM /WYSTAWY /

Sopot Film Festival 2017 to ósma letnia edycja 

Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, 

a 17. w swojej całej historii, która odbędzie się 

w dniach 8-16 lipca. W programie tego-

rocznego festiwalu znajdą się trzy między-

narodowe konkursy: filmów fabularnych, 

dokumentalnych i krótkometrażowych.  

W paśmie Panorama zaprezentowane zostanie 

Nowe Kino Norweskie oraz Rumuńska Nowa Fala, 

odbędą się trzy duże i trzy małe retrospektywy 

uznanych twórców, a trzy sekcje Spectrum: 16/17, 

Dok oraz Muzyka i Sztuka przedstawią najlepsze 

filmy z międzynarodowych festiwali, filmy z obiegu 

kin studyjnych oraz najbardziej uznane filmy 

polskie z ostatniego roku. Całość dopełnią sekcje 

tematyczne, spotkania z gośćmi, warsztaty, filmowe 

spacery, Koncert Muzyki Filmowej oraz koncerty do 

kina niemego i osobne pasmo dla dzieci.

11

ź 29 czerwca -1 października – Obrazy z kolekcji Villi La Fleur. Artyści: 

Berlewi, Biegas, Kisling, Lambert-Rucki, Łempicka, Modigliani, Muter, 

Ślewiński, Zadkine, Zak, Zamoyski i inni

ź 29 czerwca – 1 października – Jan Ciągliński. Polski Impresjonista 

– wystawa z kolekcji Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki

Więcej informacji: www.pgs.pl.

Zarezerwuj czas na Sopot Film Festival

Cały festiwal odbędzie się m.in. w Multikinie, Państwowej Galerii Sztuki, na Scenie 

Kameralnej Teatru Wybrzeże, Teatrze Boto, Dwóch Zmianach oraz 3 Siostrach. Więcej 

informacji: www.sff.pl.

fot. mat. pras. PGS
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Sopockie szkoły 
ponadgimnazjalne zapraszają

Sopockie Wakacje pod Żaglami 2017Lato z Polską, czyli dzieci 
z Białorusi wypoczną w Sopocie

Międzyszkolne wymiany od Bałtyku do Tatr

Do 20 czerwca gimnazjaliści mogą wybierać, w której szkole chcieliby kontynuować 

naukę. Ważne, by miejsce, które wybiorą, łączyło wysoki poziom edukacji z dobrą 

atmosferą. By szkoła uczyła, dając możliwość dostania się na wymarzone studia czy 

zdobycia pracy w wybranym zawodzie. To wszystko oferują młodzieży sopockie szkoły 

ponadgimnazjalne. 

Sopot może pochwalić się jednym z najwyższych wskaźników zdawalności matury 

w Trójmieście. 90 proc. absolwentów sopockich szkół ponadgimnazjalnych dostaje się na 

studia. Miasto oferuje dodatkowe godziny na zajęcia obowiązkowe (m.in. na matematykę, 

przedmioty humanistyczne i języki obce), by uczniowie jeszcze lepiej mogli przygotować się 

do matury. Sopot – pierwszy w Polsce – uruchomił własną e-learningową Platformą 

Edukacyjną, dzięki której młodym ludziom łatwiej poszerzać i utrwalać wiedzę.  

Sopot od wielu lat pomaga naszym rodakom zza 

wschodniej granicy. Przed świętami są to paczki dla dzieci 

mieszkających na Białorusi, a latem zaproszenie na 

wakacje w Sopocie. W tym roku kurort gościć będzie setkę 

dzieci  polskiego pochodzenia.

Coroczna zbiórka darów na świąteczne paczki dla dzieci 

mieszkających na Białorusi, które z pomocą polskiego 

konsulatu w Grodnie trafiają do polskich rodzin, to już 

tradycja.

Po raz kolejny miasto zaprosiło też polskie dzieci mieszkające 

za wschodnią granicą na wakacje do Sopotu. W ramach akcji 

„Lato z Polską” oraz kolonii organizowanych przez Caritas 

Gdańsk do Sopotu przyjedzie w sumie setka dzieci z Białorusi. 

Jest to pokłosie zimowej wizyty sopockich radnych 

i prezydenta miasta w Grodnie, Lidzie i Wołkowysku. Wakacje 

dla dzieci uczących się tam polskiego są bardzo ważne, 

szczególnie w ostatnim czasie, gdy na Białorusi wprowadzane 

są ograniczenia w nauce polskiego.

Kontakty partnerskie Sopotu i Zakopanego sięgają 1993 roku. Od początku oba 

miasta koncentrowały się na wymianie doświadczeń pomiędzy samorządami, 

promocji turystycznej i kulturalnej miast oraz realizowały wizyty studyjne różnego 

typu. Ważnym elementem współpracy są również wymiany międzyszkolne.

Co roku Zakopane uczest-

niczy w otwarciu letniego 

s ez o n u  t u r y s t y c z n e g o 

w Sopocie, podczas którego 

następuje symbol iczna 

wymiana „dech”. Natomiast 

Sopot obecny jest w Zako-

panem podczas otwarcia 

sezonu zimowego.

Wymiany międzyszkolne 

pozwalają dzieciom na 

poznanie walorów tury-

stycznych partnerskich 

miast,  spędzenie czasu 

w aktywny sposób oraz sprzyjają nawiązaniu nowych znajomości. Jest to również doskonały 

pomysł na edukację poza murami szkoły. 

W tym roku przypada 10. rocznica współpracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda 

Balzera z Zakopanego i I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w Sopocie. Współpraca odbywa się w ramach projektu „Od Tatr do Bałtyku”.

Wśród szkół podstawowych współpraca realizowana jest przez SP9 w Sopocie oraz SP1 

w Zakopanem pod hasłem „Od Bałtyku do Tatr i nazad” oraz przez SP1 w Sopocie i SP3 

w Zakopanem. 

W programach – poza zwiedzaniem sopockich atrakcji, takich jak molo, Grodzisko, Muzeum 

Sopotu czy Opera Leśna, uczniowie mają możliwość zobaczenia Muzeum Narodowego 

w Gdańsku, Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum Emigracji, Akwarium 

Gdyńskiego, ZOO czy Fokarium na Helu. Niewątpliwą atrakcją dla mieszkańców gór jest 

pobyt na plaży oraz zajęcia żeglarskie.

Natomiast młodzi sopocianie podczas pobytu w Zakopanem poznają kulturę podhalańską. 

W programie są wycieczki nad Morskie Oko, na Gubałówkę, do Doliny Kościeliskiej, Kuźnic, 

na Halę Kondratową czy zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego. Uczniowie wyruszają również 

na górskie szlaki, spotykają się z ratownikami GOPR-u, słuchają wykładów przewodników 

górskich. 

Organizowane są również spotkania w szkołach oraz wspólne zajęcia integrujące młodzież. 

fot. mat. pras. I LO

fot. mat. pras.

Gimnazjaliści mogą zdecy-

dować się na I LO im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, V LO 

Mistrzostwa Sportowego, 

II LO im. Bolesława Chrob-

rego, III LO im. Agnieszki 

Osieckiej oraz Zespół Szkół 

Handlowych.  Wszystkie 

placówki zapewniają pro-

fesjonalną, otwartą kadrę, 

ś w i e t n i e  w y p o s a ż o n e 

zaplecze naukowe i sportowe 

oraz współpracę z uczelniami 

wyższymi i  wymiany za-

graniczne. 

Uwaga młodzi żeglarze! Miasto 

Sopot chętnych do udziału 

w rejsach po Zatoce Gdańskiej 

i do portów południowo-wscho-

dniego Bałtyku zaprasza na 

pokład S/Y Alf. 

Zaproszenie skierowane jest do 

sopockiej młodzieży klas V-VI szkół 

podstawowych i I-III gimnazjum. 

W ramach przygotowań odbędą 

się spotkania szkoleniowe i krótkie 

jednodniowe wypady do Helu, 

Jastarni. 

Zgłoszenia

Osobą do kontaktu jest Wojciech 

Chmielecki, tel. 784 610 145, e-mail 

wojciech.chmielecki@gmail.com lub 

www.facebook.com/wchmielecki.

Z tej ostatniej skorzystali właśnie uczniowie ZSH kształcący się w zawodach technik 

informatyk i technik hotelarstwa. Pierwszy raz w historii szkoły praktyki zawodowe młodzież 

odbywa w Irlandii, w Cork. Udział w projekcie dla uczniów jest bezpłatny, uczestnik ma 

zapewniony przelot, zakwaterowanie i wyżywienie, a przede wszystkim udział 

w miesięcznych praktykach zawodowych u irlandzkich przedsiębiorców, intensywny  kurs 

języka angielskiego w Irlandii i opiekę ze strony partnera irlandzkiego i nauczyciela ZSH 

w Sopocie. 

Młodzież z Zespołu Szkół Handlowych wylatująca na praktyki do Irlandii

Więcej informacji o ofercie sopockich szkół ponadgimnazjalnych 

na stronie pogimnazjum.sopot.pl

fot. fotobank.PL / UMS
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SOPOCIANIE
Niezwykłe historie mieszkańców

Całość opowieści pana Stefana oraz historie innych sopocian znaleźć można 

w Encyklopedii Sopocian na www.sopocianie.muzeumsopotu.pl

Marzenia o morzu

Zapraszamy obecnych i dawnych mieszkańców Sopotu do udziału w projekcie 

Sopocianie – Opowiedz nam swoją historię.  

Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8

81-724 Sopot, tel. 58 551 22 66, 58 551 50 31

www.sopocianie.muzeumsopotu.pl

Fotografia przedstawia wizytę panien Claaszen w majątku rodziny von Below (Babenz), 

ok. 1914 r. Bohaterowie zdjęcia pozują na tle popularnych w tamtym okresie mebli 

plenerowych z rattanu.

Magazyn
Muzeum Sopotu

Muzeum Sopotu

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, 

tel. 58 551 22 66, 58 551 50 31, www.muzeumsopotu.pl

Claaszenówny z wizytą

6

Warto w czerwcu wybrać się do willi Claaszena. Muzeum Sopotu zaprasza na wykłady, 

żywe lekcje historii mody i kolejny spacer historyczny. 

Co będzie się działo?

ź 10-11 czerwca, godz. 11.00 – żywe lekcje historii mody, pokaz grupy rekonstrukcyjnej Bluszcz

ź 13-16 czerwca, godz. 13.00 – wykłady dr Noelle Trent na temat praw obywatelskich 

w Stanach Zjednoczonych odbywających się w ramach festiwalu Memphis in Poland 

(więcej o festiwalu piszemy na str ). 6

ź 22 czerwca, godz. 18.00 – wykład prof. Tadeusza Stegnera pt. „Ewangelicy w Sopocie”

13www.pinterest.com/sopot

Muzeum Sopotu wykłada i spaceruje

Stefan Grabowski 
Nazywam się Stefan Grabowski, urodziłem się w Sopocie 22 listopada 1945 r. Przyszedłem na 
świat z pomocą pani Szymańskiej, położnej która w tamtym czasie odbierała porody w Sopocie 
i niejednego sopocianina powitała na świecie. Mieszkaliśmy w domu przy ul. Parkowej, która 
wtedy nazywała się 22 lipca, pod numerem 41. Mieszkanie było położone na parterze domu, 
od strony morza. 

Pamiętam, że w Sopocie było dużo łodzi rybackich i wielu rybaków, którzy zawodowo poławiali 
ryby. Bardzo wcześnie wypływali na połowy. Czasem wstawałem wcześnie rano i chodziłem 
pomagać im klarować sieci. W nagrodę dostawałem kilka rybek. Wtedy ryby były bardzo 
smaczne, lepsze niż teraz, np. podobne do śledzia certy. Pamiętam że, w Sopocie było wtedy 
nie tylko molo, ale i kilka dodatkowych mniejszych pomostów, z których można było skakać do 
wody i kąpać się.

Moje związki z morzem 
były bardzo bliskie nie 
tylko z powodu miejsca  
zamieszkania, ale także ze 
względu na powiązania 
rodzinne. Mój ojciec był 
marynarzem na okrętach 
wojennych przed wojną. 
Mieszkał wtedy w Gdyni, 
po wojnie przeprowadzili 
się z mamą do Sopotu – 
było to ich marzeniem.

Od zawsze dążyłem do 
tego, żeby pływać jak mój 
o j c i e c ,  d l a t e g o  p o 
skończeniu szkoły pod-
stawowej  w  Sopocie 
w y b r a ł e m  k i e r u n e k 
chłodnictwo w technikum 
chłodniczym. Powstawały 
wówczas statki,  które 
woziły ładunki chłodzone 
i mrożone. Dla mnie to 
była pośrednia droga, aby 
dostać się na morze. Po 
ukończeniu szkoły od-
byłem praktykę i staż 
w browarze gdańskim, 
stamtąd w 1965 r. tra-
fiłem do wojska na okręty 

podwodne. To było moje pierwsze doświadczenie z flotą i okrętami. Miałem specjalność 
radiotelegrafisty. Po ukończeniu służby wojskowej wróciłem do pracy w browarze. Próbowałem 
dostać się do Szkoły Morskiej w Szczecinie, niestety nie udało mi się. 

Po kilkuletnim okresie pracy w chłodnictwie dostałem się na dalekomorskie statki rybackie, 
do Odry, i tam pływałem przez 11 lat. Po zakończeniu pracy na morzu zająłem się pracą 
w gospodarstwie rolnym, które prowadzili moi rodzice i bracia. Moja przygoda z rolnictwem 
trwała do 2000 roku. Związki z morzem miałem również przez firmę Neptun, która prowadziła 
różne prace po całym Wybrzeżu: w portach w Gdyni, Ustce i Krynicy. Prowadziliśmy także 
prace przy molo w Sopocie.

fot. Muzeum Sopotu. Na zdjęciu Stefan Grabowski w 1949 r.

fot. Muzeum Sopotu

ź 24 czerwca, godz. 11.00 – 

spacer historyczny „Sopot 

śladami ewangelików”, zbiórka 

pod Muzeum Sopotu.
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Już po raz trzydziesty 4 czerwca na Skwerze 
Kuracyjnym w Sopocie rozegrany zostanie 
najstarszy pozastadionowy mityng na świecie 
– Tyczka na Molo. Na rozbiegu zobaczymy 
zarówno panie, jak i panów. Oba konkursy 
w międzynarodowej obsadzie. 

Od kilku lat nasi reprezentanci liczą się w walce 
o medale najważniejszych zawodów rangi mistrzostw 
świata i Europy. Dlatego organizatorzy mityngu, Sopocki 
Klub Lekkoatletyczny i Kąpielisko Morskie Sopot, 
zapowiadają, że na starcie pojawi się ktoś z „trójki”: Piotr 
Lisek, Paweł Wojciechowski, Robert Sobera. 

– Można liczyć nawet na skoki na poziome 5,70 m. 
A to już rezultaty dające kwalifikację do ścisłych 
finałów mistrzostw Europy czy świata – mówi Jerzy 
Smolarek, dyrektor SKLA. – 4 czerwca na molo skakać 
będą tyczkarze z Niemiec, Norwegii, Łotwy, Danii, 
Finlandii i Polski. 

Jeśli sugerować się rekordami życiowymi, to bój 
o zwycięstwo powinien rozstrzygnąć się miedzy 
mistrzynią Polski, Justyną Śmietanką a pochodzącą z 
Walii, Sally Peak, stałą uczestniczką sopockich 
konkursów. Zmagania tyczkarek rozpoczną się 
o 13.00. Panowie skakanie rozpoczną o godz. 16.00.

Sopocki MOSiR oraz Stowarzyszenie Family Cup zapraszają 
do wzięcia udziału w XXII Amatorskich Mistrzostwach 
Polski w Kolarstwie Górskim FAMILY CUP 2017. Impreza 
odbędzie się 3 czerwca.

Zbiórka i potwierdzenie uczestnictwa w zawodach do godz. 
10.45 na parkingu przy Operze Leśnej, ul. Moniuszki. Starty 
poszczególnych kategorii od godz. 11.00.

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są w siedzibie MOSiR 
Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67 C, w godz. 8.00-14.30. oraz 
elektronicznie na stronie Family Cup. Zapisać się można również 
w dniu zawodów od godz. 9.00 do 10.30. Wpisowe wynosi 15 zł; 
kaucja za chip 50 zł lub dowód tożsamości.

Zawody rozegrane zostaną na 3 trasach:

ź 500 m dla dzieci 7-10 lat,

ź 1650 m dla młodziczek i młodzików,

ź 4250 m dla pozostałych kategorii wiekowych.

Uczestnicy zawodów Family Cup ścigają się na dystansach od 
1500 m do 20 km. Startować można tylko w kasku.

Na wszystkich uczestników czeka posiłek, losowanie nagród 
niespodzianek i puchary za miejsca I-III w 14 kategoriach wieko-
wych i klasyfikacji rodzinnej. Szczegóły na www.familycup.com.pl.

Tyczka opanuje molo

W ramach Pucharu Polski Katamaranów 2017, 10 i 11 czerwca w Sopocie odbędą 

się Regaty Katamaranów Trzy Mola. W sobotę przed wyścigami, o godz. 11.30, 

jednostki zaprezentują się na paradzie przy sopockim molo. Wyścigi rozpoczną się 

w sobotę od godz. 12.00, a w niedzielę o 11.30. 

Trzy Mola będą dla kadry regatowej juniorów klasy Hobie Cat 16 Catamaran Youth Team 

Poland UKS NAVIGO Sopot kolejnymi regatami treningowymi do regat eliminacyjnych do 

Młodzieżowych Mistrzostw Świata ISAF 2017, które odbędą się w grudniu w Chinach 

– mówi Jacek Noetzel, komandor klubu UKS Navigo.

Regaty organizowane są przez Uczniowski Klub Sportowy NAVIGO pod patronatem 

prezydenta Sopotu oraz pod auspicjami Polskiego Związku Żeglarskiego. Weźmie w nich 

udział ponad 35 dwukadłubowych jednostek: katamarany klasy A, F18, Hobie Cat 16 

i Open. Trasa regat wiedzie w pobliżu molo w Sopocie, więc rywalizacja będzie 

doskonale widoczna z pomostu oraz plaż. 

Więcej: www.katamaran.sopot.pl oraz www.facebook.com/KlubZeglarskiUksNavigo

Regatami o Puchar Prezydenta Sopotu w dniach 9-11 czerwca rozpocznie 

międzynarodowy sezon regatowy Sopocki Klub Żeglarski ERGO Hestia Sopot. 

Regaty Pucharu Prezydenta Sopotu są uznawane za najstarsze w Polsce 

windsurfingowe regaty morskie. 

W tym roku, oprócz tradycyjnie mocnej obsady w klasach Techno293, RS: X, Raceboard, 

Formuły Windsurfing, zawodnicy mierzyć się będą w klasach Kitefoil Open i Kite TTR. 

W regatach wystartują również zawodnicy polskiej kadry narodowej RS: X.

Puchar Prezydenta Sopotu będzie ostatnim sprawdzianem dla zawodników Formuły 

Windsurfing przed rozpoczynającymi się następnego dnia (12-15 czerwca) regatami cyklu 

mistrzostw Europy – ERGO Hestia Formula Windsurfing European Championships. 

Międzynarodowe regaty w Sopocie

ŻEGLARSTWO /

fot. mat. pras.

fot. UKS Navigo

Widowiskowe regaty katamaranów 
Trzy Mola 

– Od kilkunastu lat zawodnicy tacy jak Dorota Staszewska, Marta Hlavaty, Agnieszka 

Pietrasik, Wojtek Brzozowski i mieszkający w Polsce reprezentant Australii Steve Allen, 

regularnie stawali na najwyższym stopniu podium mistrzostw świata, a w tym roku tytułu 

Mistrza Europy bronić będzie Michał Polanowski – mówi Piotr Oleksiak, organizator regat 

z ramienia SKŻ ERGO Hestia Sopot. 

Druga impreza cyklu rozegrana zostanie w sierpniu w Liepaji (Lipawie) na Łotwie. Najlepsi 

zawodnicy całego cyklu zostaną mistrzami Europy.  

LEKKOATLETYKA /

fot. mat.pras.

ROWERY /

– Konkurs Tyczka na Molo stał się jedną z ikon 

sopockiego krajobrazu sportowego – uważa Jacek 

Karnowski, prezydent Sopotu. – Rozgrywany na molo, 

na oczach turystów i mieszkańców naszego miasta, 

przyczynia się nie tylko do popularyzacji lekkiej 

atletyki. Bez cienia przesady można uznać, że stanowi 

jedną z atrakcji w tym okresie sezonu. 

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie 
Górskim dla amatorów 
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HIPODROM /

Zawodnicy z kilkunastu państw

Ranga zawodów zobowiązuje. W puli nagród organizatorzy przygotowali ponad 
1,6 mln zł. Tak premiowane konkursy powodują, że rywalizacja z pewnością 
będzie wyrównana. Na masztach wokół sopockiego Hipodromu zobaczymy flagi 
m.in. Austrii, Belgii, Czech, Dani, Wielkiej Brytanii, Węgier, Irlandii,  Norwegii, 
Szwecji, Portugalii, Holandii, Polski i USA – w jej zespole wystartuje Laura Kraut, 
17. w rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI). Ta utytułowana 
amazonka ma w dorobku złoty medal wywalczony podczas igrzysk w Pekinie.

Dwie dekady z CSIO Sopot

To szczególne chwile dla organizatorów. Sopockie zawody obchodzą swoje 
20-lecie. Wspaniała tradycja czerwcowych skoków po krótkiej przerwie zagościła 
z powrotem nad morzem. Dzięki doskonałej organizacji i staraniom 
Międzynarodowa Federacja Jeździecka przyznała imprezie status 5 gwiazdek, co 
oznacza. że CSIO Sopot zalicza się do grona kilku najbardziej prestiżowych 
eventów jeździeckich na świecie.

Piknik na Hipodromie

Weekend na Hipodromie to nie tylko wysokie przeszkody i rżenie koni. To wielki 
piknik dla mieszkańców i turystów, którzy jak co roku tłumnie odwiedzą 
Hipodrom. Moc atrakcji dla najmłodszych, przeplatana wyjątkowymi pokazami 
i zabawami na arenie konkursowej, różnorodna strefa gastronomiczna i wielu 
wystawców z branży jeździeckiej spowodują, że każdy będzie się świetnie bawił.

Bilety na CSIO Sopot 2017 są dostępne na www.tixer.pl. Będzie je 

można również kupić codziennie w kasach Hipodromu. Szczegółowe 

informacje o zawodach znajdują się na stronie www.csio.sopot.pl. 

Wielki tenis na kortach STK Street Challenge, 
czyli koszykówka na Placu Przyjaciół

TENIS /

Sopot Tenis Klub organizuje międzynarodowy zawodowy turniej tenisowy 

rangi ITF Futures Men's – Sopot Cup. Turniej rozgrywany będzie na sopockich 

kortach od 10 do 18 czerwca. 

Turniej tej rangi może być przepustką do zawodowej kariery dla wielu młodych 

tenisistów nie tylko z Polski i Europy, ale także z innych kontynentów. W Futures 

Men's Sopot Cup będą oni mogli zdobyć punkty do klasyfikacji ATP. W ubiegłym roku 

w Sopocie triumfował Kamil Majchrzak, najlepszy polski tenisista młodego 

pokolenia, który rywalizował z zawodnikami z Europy, Azji, Australii i obu Ameryk.

W tegorocznym turnieju kwalifikacyjnym rozgrywanym w dniach 10-11 czerwca 

wystartuje 64 zawodników, a w turnieju głównym od 12 do 18 czerwca będziemy 

dopingować 32 graczy. W puli nagród jest w tym roku 15 tys. dolarów.

Sopot Tenis Klub w turnieju głównym będzie reprezentował Kamil Gajewski, 

w turnieju eliminacyjnym wystartują Maksymilian Raupuk, Cezary Walkusz, Adrian 

www.instagram.com/miasto_sopot

Na jeden letni weekend Sopot stanie się stolicą światowego jeździectwa. 
Już od 8 czerwca przez cztery dni miłośników hippiki czeka prawdziwe 
święto. Międzynarodowe Zawody w Skokach CSIO Sopot po raz drugi 
rozgrywane będą w randze pięciu gwiazdek. Oznacza to, że w parkurowe 
szranki staną najlepsi z najlepszych z całego świata.  

Elita w skokach przez przeszkody zaprezentuje się widzom w 11 konkursach. Jak 
co roku sporych emocji dostarczy Puchar Narodów FEI Nations Cup, gdzie 
czteroosobowe zespoły będą rywalizować drużynowo pokonując tor przeszkód 
o wysokości 150 cm. Ukoronowaniem zmagań będzie niedzielny konkurs Grand 
Prix pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Kto zwycięży i odbierze 
nagrodę główną oraz punkty do rankingu FEI pokażą bezbłędne skoki na 160-
centymetrowych przeszkodach.

CSIO 5* – czerwiec pod znakiem koni

Kowalski, Maciej Autuch oraz 

Sebastian Chojnowski, Maciej 

Jabłoński, wszyscy z STK.

Sopot Tenis Klub zaprasza dzieci 

i dorosłych na zajęcia tenisowe.

W czasie wakacji Sopot Tenis 

Klub organizuje tygodniowe 

półkolonie tenisowe "Wakacje 

z rakietą" zgłoszenia i infor-

macje  tel. 533 177 910.

KOSZYKÓWKA /

W 10. edycji turnieju koszykówki 

ulicznej (3X3) wezmą udział 

zawodnicy w kategoriach U13, 

U14, U16 i U18 oraz Open. 

Organizatorzy przygotowali 

atrakcyjne nagrody dla naj-

lepszych zespołów, a także 

konkursy i niespodzianki dla 

publiczności. Warto przyjść, 

popatrzeć i pokibicować za-

wodnikom.

Turniej organizuje Fundacja 

R o z w o j u  E d u k a c j i  „Tre fl ” . 

Patronem imprezy jest Marcin 

Stefański, kapitan Trefla Sopot. 

Zapisy do dnia 13 czerwca: 

zapisy@street-challenge.pl 

lub pod nr tel. 505 202 888.
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fot. mat. pras. STK

Niepowtarzalna okazja, by w sercu Sopotu pograć w koszykówkę, nadarzy się 

w sobotę, 17 czerwca. Na Placu Przyjaciół Sopotu rozegrany zostanie Street 

Challenge Sopot 2017. Początek o godz. 10.00.
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Plac Przyjaciół Sopotu „zagrał” w bollywoodzkim filmie! 22 maja hinduska ekipa kręciła zdjęcia do 
obrazu pt. „#Vijay 61” o lekarzu, który poświęcił swoje życie zawodowe najbiedniejszym.

Nawet najstarsi sopocianie nie pamiętają, by 10 maja molo było przykryte sporą warstwą 
śniegu… Na szczęście tydzień później już można się było w tym miejscu opalać.

fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS

Więcej relacji z sopockich wydarzeń do obejrzenia na stronie www.sopot.fotobank.pl

Martin Caparros, autor „Głodu”, spotkał się z czytelnikami 23 maja w Państwowej Galerii 
Sztuki, zapowiadając hiszpańskojęzyczną edycję festiwalu Literacki Sopot.

Uroczyste odsłonięcie ściany epitafijnej po jej rewitalizacji na kwaterze żołnierzy Armii Krajowej na 
cmentarzu komunalnym w Sopocie odbyło się 16 maja. Na zdjęciu Tomasz Kuplicki.

fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS

W 6. kolejce ekstraligi rugby Ogniwo Sopot pokonało KS 

Budowlani Łódź w imponującym stylu z wynikiem 98:0! Mecz 

odbył się na stadionie Ogniwa Sopot 13 maja.

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Wysokie zwycięstwo Ogniwa Sopot


