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Termomodernizacja i zarządzanie energią
Projekt modernizacji 25 budynków oświatowych
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GODNOŚĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OPŁATA UZDROWISKOWA I LEGALNE
KWATERY

LITERACKI SOPOT: ZAPRASZAMY NA
SPOTKANIA PRZEDFESTIWALOWE

Przed nami kolejny sezon i wizyty turystów
w naszym mieście. Przypominamy, iż każda
ﬁrma/osoba, która prowadzi działalność związaną z wynajmem pokoi, kwater i apartamentów
zobowiązana jest do pobrania opłaty uzdrowiskowej od nocującego turysty.

Zapraszamy na spotkania zapowiadające festiwal
Literacki Sopot. W Państwowej Galerii Sztuki 12
maja obędzie się wieczór autorski francuskiego
pisarza Philippe'a Bessona. Na spotkania
z Ignacym Karpowiczem i Magdaleną Grzebałkowską zapraszamy 24 i 25 maja do Sopoteki.

Godność osoby niepełnosprawnej będzie
tematem spotkania, które odbędzie się w niedzielę, 13 maja, o godz. 16.00 w Sopotece
(Sopot Centrum). Poprzedzone będzie mszą
świętą w intencji osób niepełnosprawnych,
która odbędzie się tego samego dnia o godz.
15.00 w kościele pw. Gwiazdy Morza.
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Godność osoby niepełnosprawnej
Godność osoby niepełnosprawnej będzie tematem spotkania, które odbędzie się
w niedzielę, 13 maja, o godz. 16.00 w Sopotece (Sopot Centrum). Poprzedzone
będzie mszą świętą w intencji osób niepełnosprawnych, która odbędzie się tego
samego dnia o godz. 15.00 w kościele pw. Gwiazdy Morza.

Fot. Pixabay

Wszystkich zainteresowanych tematem do udziału w spotkaniu zapraszają ks. prałat
Stanisław Łada, duszpasterz osób niepełnosprawnych, Wieczesław Augustyniak,
przewodniczący Rady Miasta Sopotu oraz Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.
Spotkanie dotyczące godności osoby niepełnosprawnej oraz prezentacja sopockich
doświadczeń, będzie doskonałą okazją do podsumowania działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w naszym mieście, pomysłów na dalszą pomoc i wsparcie zarówno
samych niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów.
Jak poznać i zrozumieć potrzeby niepełnosprawnych i ich bliskich? Jakiego typu wsparcia
osoby niepełnosprawne potrzebują? Jakie bariery są największe – te mentalne czy
architektoniczne? Na te i wiele innych pytań postaramy się wspólnie odpowiedzieć.
Serdecznie zapraszamy.
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Zbyt mało kas na dworcu
Majowy przedłużony weekend, piękna, słoneczna pogoda oraz atrakcyjny program
kulturalny na majówkę spowodowały, że do kurortu przybyło wielu turystów.
Wypełniły się hotele i kwatery prywatne. Większość z gości przyjechała do kurortu
pociągiem. I po raz kolejny okazało się, że liczba kas jest niewystarczająca do obsługi
tak dużej rzeszy klientów PKP SA, a naszych gości.
Właścicielem całej przeznaczonej do obsługi podróżnych powierzchni (528,22 m kw.) jest
spółka PKP. Dlatego widząc narastający w sezonie problem, prezydent Sopotu Jacek
Karnowski wystosował po raz kolejny prośbę do władz kolei o rozważenie otwarcia
dodatkowej kasy biletowej. Dodatkowe kasowe okienko zapewne nie załatwi problemu,
ale na pewno rozładuje piętrzące się kolejki.
Problemem jest również miejsce, gdzie pasażerowie mogą zaczekać na pociąg. Liczba ławek
na poziomie kas jest niewystarczająca. Powyżej – na antresoli –znajduje się przestrzeń, która
również jest własnością PKP, jest do tej pory niewykorzystana i niezagospodarowana.
Prezydent poprosił, by otworzyć tę przestrzeń dla podróżnych, by stworzyć tam
przyjazną poczekalnię.

Przypomnijmy, w ramach przebudowy dworca i rewitalizacji terenów wokół niego,
inwestor przekazał na własność spółce PKP powierzchnię przeznaczoną do
bezpośredniej obsługi podróżnych. PKP otrzymało 528,22 m kw., gdzie
zlokalizowane są m.in. kasy dworca. Właścicielem pozostałych lokali handlowych
i użytkowych jest inwestor dworca, który ﬁnansował i zrealizował całą inwestycję.
Miasto sprzedało mu grunt o wartości 8 022 990 zł i otrzymało wartą 22 mln zł
przyjazną mieszkańcom przestrzeń publiczną, m.in. plac miejski z elementami
wodnymi, miejscami do odpoczynku, zielenią oraz ciąg komunikacyjny.
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Gdzie szukać pomocy,
gdy jesteśmy chorzy
W ciągu dnia
Jeśli w ciągu dnia poczujesz, że musisz skorzystać z porady lekarza z powodu: bólu, gorączki,
złego samopoczucia, zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu działającego w ramach
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (czyli idź do swojej przychodni).
Przychodnie działają w godz. 8.00-18.00.
Nocna opieka medyczna
Nocna opieka jest świadczeniem uzupełniającym pracę dziennych lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej. Lekarze ci nie udzielają porad wysokospecjalistycznych.
Nocna opieka działa w godz. 18.00-8.00 dnia następnego i 24 h w dni wolne od pracy.
Zgłaszać się mogą wszyscy potrzebujący pomocy, poza stanami nagłego zagrożenia zdrowotnego.
W ramach nocnej opieki chorych realizowane są też wizyty domowe, jeżeli zachodzi taka
potrzeba. W Sopocie nocna opieka medyczna funkcjonuje w budynku przy ul. Chrobrego 10
(wejście od ul. Mieszka I).
Ratownictwo medyczne – potocznie zwane pogotowiem
Jest to pomoc wyłącznie wyjazdowa, którą planuje, nadzoruje, organizuje i koordynuje wojewoda.
Zgłoszenia, m.in. z Sopotu, przyjmowane są przez dyspozytora medycznego mieszczącego się
w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Ratownictwo medyczne udziela świadczeń osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
podejmuje i wykonuje medyczne czynności ratunkowe.
Zgodnie z Ustawą o Ratownictwie Medycznym Pogotowie w całej Polsce pracownicy ratownictwa
medycznego – lekarze, ratownicy medyczni, sanitariusze, pielęgniarki udzielają tych świadczeń tylko
w systemie wyjazdowym. Oznacza to, że pogotowie musi przyjechać do chorego, u którego
występuje zagrożenie zdrowia lub życia, ale nie udzielane są porady lekarskie w siedzibie jednostki.
Ambulanse ratownictwa medycznego udzielają pomocy TYLKO w stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego (np. wypadek, utrata przytomności, silne bóle w klatce piersiowej).
Wtedy dzwonić należy pod nr 112. Ambulanse ratownicze udzielają pomocy 24 h/dobę przez
7 dni w tygodniu. W Sopocie funkcjonuje 5 karetek (3 auta, w tym jedna specjalistyczna
z lekarzem, jedna karetka wodna i jeden motocykl ratunkowy).
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny oddział ratunkowy (w skrócie SOR) – jednostka organizacyjna szpitala i systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego, utworzona w celu udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Działania szpitalnego oddziału ratunkowego polegają na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu
leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego.
Najbliższe SOR-y:
Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital św. Wojciecha, Copernicus sp. z o.o., 80-462 Gdańsk, Jana
Pawła II 50; tel. 58 768 40 00
ź Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital św. Wincentego a Paulo sp. z o.o., 81-348 Gdynia, Wójta
Jana Radtkego 1; tel. 58 726 06 00, 58 726 08 21
ź Copernicus Podmiot Leczniczy (dawny szpital wojewódzki), Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6; tel.
58 764 01 16 (rejestracja)
ź Kliniczny Oddział Ratunkowy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne; 80-952 Gdańsk, ul.
Smoluchowskiego 17 (budynek CMI – Centrum Medycyny Inwazyjnej) tel. 58 349 37 84 do 94
Ważne: pogotowia nie posiadają stacjonarnych ambulatoriów. Takich świadczeń udzielają
tylko Szpitalne Oddziały Ratunkowe.
ź

Całodobowa apteka zaczęła dyżury
Zapewnienie sopocianom oraz turystom całodobowo funkcjonującej apteki jest dla miasta
priorytetem, więc porozumiało się z właścicielami apteki Dom Leków, mieszczącej się przy
ul. Bohaterów Monte Cassino 37, która do 30 września pełnić będzie całodobowe dyżury.
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– raz na dwa tygodnie w piątek

– raz na miesiąc w piątek
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Oszczędność, komfort i estetyka
Termomodernizacja 25 placówek edukacyjnych
Sopot realizuje bardzo ważny projekt kompleksowej termomodernizacji 25 budynków
oświatowych, w tym 12 szkół, 2 sal gimnastycznych, 7 przedszkoli i żłobka, 2 ośrodków
kultury oraz Domu Dziecka i Centrum Kształcenia Ustawicznego. We wszystkich
budynkach zostanie wdrożony nowoczesny System Zarządzania Energią. Projekt
o wartości ponad 37,5 mln zł realizowany jest przez miasto w formule PPP oraz
z wykorzystaniem środków unijnych.
Wszystkie prace (poza termomodernizacją w 4 budynkach wykonanych przez Gminę Miasta
Sopotu) wykonuje partner prywatny. Dodatkowo będzie on zarządzał i utrzymywał wdrożony
System Zarządzania Energią do końca 2032 r. Na jego wynagrodzenie składa się dotacja unijna
(w wysokości ponad 8 mln zł), oszczędności energetyczne po zakończeniu procesu inwestycji
(około 1 mln zł rocznie – czyli około 13 mln zł do 2033 r.) oraz dopłata ze strony miasta (raty
kwartalne).
Partner prywatny został wyłoniony w procedurze zamówień publicznych. Wybrane zostało konsorcjum
złożone z: Kaliente sp. z o.o (lider) oraz partnerzy: Engie Services sp. z o.o.,
Izim sp. z o.o.

Przedsięwzięcie to jest częścią projektu unijnego, doﬁnansowanego w wysokości 9,89 mln zł
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020.
Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną 25 budynków oświatowych oraz
wychowawczo-opiekuńczych w Sopocie z zastosowaniem rozwiązań Smart City, obejmującej
przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji (w 11 budynkach), modernizację oświetlenia
wewnętrznego (we wszystkich 25 budynkach), instalację odnawialnych źródeł energii (w 17
budynkach montaż ogniw fotowoltaicznych oraz w 2 budynkach montaż instalacji solarnych) oraz
wdrożenie Systemu Zarządzania Energią we wszystkich 25 budynkach.

Inteligentny System Zarządzania Energią
System Zarządzania Energią umożliwi zdalny odczyt temperatur w budynkach objętych
przedsięwzięciem, a następnie sterowanie instalacją grzewczą w taki sposób, aby zapewnione
były odpowiednie temperatury wewnątrz pomieszczeń w trakcie użytkowania budynku. System
automatycznie obniży temperaturę pomieszczeń do dopuszczalnej wartości minimalnej podczas
przerw w użytkowaniu.
W ramach projektu wykonanych zostanie także wiele prac dodatkowych, głównie robót
konserwatorskich w zabytkowych budynkach.
– To trzeci już sopocki projekt PPP – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Warto
przy tym zaznaczyć, że jest jedynym projektem hybrydowym (realizowanym w formule
partnerstwa publiczno- prywatnego oraz doﬁnansowanym z funduszy unijnych) realizowanym
w województwie pomorskim.
Projekt realizowany jest od 17 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2033 r.

Milion oszczędności rocznie
W efekcie projektu miasto uzyska realne oszczędności w wysokości ponad miliona złotych
rocznie (mniejsze rachunki za energię), które będą wykorzystane na spłatę kosztów tej inwestycji
termomodernizacyjnej.
– Projekt wpisuje się w nasze działania Smart City oraz troskę o jakość sopockiego powietrza
– dodaje wiceprezydent Skwierawski. – Planujemy, iż w efekcie realizacji projektu nastąpi redukcja
emisji gazów cieplarnianych do otoczenia o 771,31 Mg CO2/rok oraz zmniejszy się roczne
zużycie energii pierwotnej o 3 059 101,02 kWh.

Termomodernizacja przedszkola „Pod Wieżyczką” została zrealizowana z troską o detale
architektoniczne budynku. Fot. Fotobank.PL/UMS

Mieszkania komunalne – dodatkowy nabór
Zakończył się nabór rodzin do najmu lokali
mieszkalnych w nowobudowanych budynkach
położonych w Sopocie przy ul. Świemirowskiej 2-4,
ul. Malczewskiego 29. Wpłynęły 182 wnioski
o przyznanie lokali w tych budynkach, jednak liczba
rodzin minimum 3-osobowych spełniających kryteria
regulaminu była mniejsza od liczby lokali 2-pokojowych. Niezasiedlonych pozostaje 10 lokali
2-pokojowych, przy ul. Malczewskiego 29. Dlatego
miasto ogłosiło dodatkowy nabór rodzin, wnioski są
przyjmowane do 30 maja.
W dodatkowym naborze, z uwzględnieniem wysokości
dochodu za lata 2016-2017, przewidziano także
możliwość ubiegania się o najem lokali 2-pokojowych
przez gospodarstwa domowe minimum 2-osobowe oraz

www.facebook.com/MiastoSopot

posiadania tytułu prawnego do zajmowania lokalu
w mieszkaniowym zasobie miasta Sopotu z warunkiem
przekazania do dyspozycji miasta dotychczas zajmowanego lokalu w stanie wynikającym z normalnego
zużycia.
Sprostowano także wysokość punktów za gospodarstwo
domowe z 4 i więcej dziećmi przyznając takiemu
gospodarstwu 18 punktów, a także zrezygnowano
z przydzielania punktów za powierzchnię pokoi (z tytułu
tzw. zagęszczenia).

Mieszkania komunalne przy ul. Świemirowskiej w Sopocie.
Fot. Fotobank.PL/UMS

Tekst Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych wraz
z punktacją jest umieszczony na stronie internetowej
www.sopot.pl (BIP / Prawo lokalne / Uchwały Rady Miasta
2017 / uchwała nr XXX/409/2017).
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Moc solanki
Oddziałuje na cały organizm, dając nieocenione
wsparcie w leczeniu chorób skóry. Sopocka solanka
to potężny sprzymierzeniec – wyjaśnia profesor
nadzwyczajny doktor nauk medycznych Waldemar
Krupa, dyrektor Uzdrowiska Sopot.
Solanka jest znakomitym lekarstwem na wszelkie zmiany
zwyrodnieniowe i dolegliwości, jakie są z nimi związane. Kąpiel
w solance o stężeniu 2-3 proc. daje wymierne efekty. Solanki
w aerozolu można używać przy chorobach górnych i dolnych
dróg oddechowych. Ta o większym stężeniu, czyli 4-6 proc.,
powoduje cofanie się zmian łuszczycowych. Sopocka solanka
ma w swoim składzie chlor, sód, brom i jod. Działa
uspokajająco, a drugiej strony pobudzająco na gruczoł
tarczycowy. Rozcieńczona 14-15-krotnie może być pita
i stosowana jako środek zapobiegający i leczący złogi w drogach
żółciowych. Płucze przewód pokarmowy i działa rozwalniająco.
Pomaga w atopowym zapaleniu skóry u dzieci?
Wszystkie choroby skóry znakomicie „leczą” się w solankach.
Sopocka powoduje, że te zaczynają się cofać, a pacjenci
odczuwają ulgę. Choroby nie wyleczy, może zmniejszyć jej
objawy, pomagając w cierpieniu. Przyglądając się małym
pacjentom z AZS-em dostrzegam, że po kąpielach czują się
dobrze, dlatego istotna jest ciągłość korzystania z basenu.

Przerwa nasila chorobę?

Ludzie wierzą w moc solanki?

Powoduje powrót objawów. Najważniejsza jest cykliczność
zabiegów, dzięki którym dzieci odczuwają większy komfort.
Planujemy przeprowadzenie badań, które jednoznacznie
określą częstotliwość. Z pewnością co kilka miesięcy należy
powtórzyć całą proponowaną przez lekarza kurację.

To jest tak, jak z każdą metodą leczniczą. Ci, którym solanka
sopocka pomogła, doceniają jej dobrodziejstwo. Pozostali mogą
to traktować inaczej. Cierpiący na dolegliwości stawowe, choroby
skóry i zmiany uczuleniowe są przekonani, jak ważną rolę
odgrywa w leczeniu.
Alternatywą jest woda morska?
Zdecydowanie nie. Różnica tkwi w poziomie zasolenia. Parametry
Bałtyku to 0,8 do 1,1, a solanka sopocka ma 4,45 proc. stężenia.
Astma i alergia u dzieci też w solance?
W solance i przy wsparciu aerozolem morskim, będącym naturalną
inhalacją. Uświadamiamy kuracjuszy, że takie połączenie bardzo
pomaga. Wystarczy spacer na koniec molo czy brzegiem plaży, gdy
wieje wiatr. Aerozol wtedy jest podawany intensywnie. Wsparcie
ruchem podczas spaceru powoduje, że aktywizujemy pewne partie
mięśni, które powodują, że zaczynamy głębiej oddychać.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Ile powinna trwać kąpiel?
Około 20 minut. Dobrze połączyć ją z ruchem, by sól dostała
się do otwartych porów. Zalecamy po solance osuszyć się,
unikając mycia. Sól, która się odłożyła, dostaje się do organizmu,
do krwi.

Opłata uzdrowiskowa i legalne kwatery
Przed nami kolejny sezon i wizyty turystów w naszym
mieście. Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Sopotu, każda ﬁrma/osoba, która prowadzi
działalność związaną z wynajmem pokoi, kwater
i apartamentów zobowiązana jest do pobrania opłaty
uzdrowiskowej od nocującego turysty.
Dzięki tym funduszom możemy dbać o rozwój naszego
uzdrowiska. Warto pamiętać o tym, że uzbieraną kwotę tak
naprawdę pomnożymy przez dwa – drugie tyle Sopot
dostanie bowiem 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 kurortu, które możemy ﬁnansować dzięki
pobranej opłacie uzdrowiskowej.

instytucjach kultury, restauracjach czy na molo. Karty
wydawane są przez Informację Turystyczną Sopot (pl.
Zdrojowy 2 oraz ul. Dworcowa 4). Właściciele obiektów
noclegowych mogą także sami odebrać czyste druki
i wydawać Karty swoim gościom.
Przypominamy również o obowiązku rejestracji obiektów
noclegowych, jaki nakłada ustawa o usługach turystycznych.
Zaszeregowania obiektów hotelarskich (m.in. hotele, motele,
pensjonaty, kempingi) do poszczególnych rodzajów i ich
ewidencję prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego, Departament Turystyki i Promocji (tel. 58 32 68
357). Nazwy obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej.
Oznacza to, iż nie można używać nazw hotel, pensjonat
w formie podstawowej ani modyﬁkowanej, bez zgody Urzędu
Marszałkowskiego.
Usługi hotelarskie mogą być również świadczone w innych
obiektach: pokojach gościnnych, apartamentach, willach,
hostelach. Ewidencja tych obiektów prowadzona jest w Biurze
Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta (tel. 58 521
37 82). Osoby prowadzące działalność gospodarczą
polegającą na świadczeniu usług hotelarskich zobowiązane są
do wypełnienia wniosku o wpis do ewidencji. W rezultacie
obiekt zostanie zarejestrowany w gminnej ewidencji obiektów
świadczących usługi hotelarskie.

Fot. mat.pras. UMS

Do pobierania opłaty uzdrowiskowej zobowiązani są wszyscy
oferujący miejsca noclegowe. W 2018 r. stawka opłaty
uzdrowiskowej wynosi 4,30 zł. Wszelkie informacje związane
z poborem opłaty uzdrowiskowej można uzyskać pod
numerami telefonów: 58 521 36 46 oraz 521 36 48.
W zamian za uiszczoną opłatę uzdrowiskową turysta może
Fot. Fotobank.PL/UMS
odebrać Kartę Turysty, uprawniającą go do zniżek w wielu
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Natomiast osoby ﬁzyczne, które wynajmują kwatery turystom,
prosimy o zgłoszenie tego w Stowarzyszeniu Turystycznym
Sopot. STS prowadzi portal www.legalnekwatery.pl,
stworzony w celu weryﬁkacji obiektów noclegów. Ze względu
na przypadki oszustw i wynajmu nieistniejących
apartamentów, zwłaszcza w okresie letnim, otrzymujemy dużą
liczbę zapytań dotyczących istnienia kwater pod danym
adresem. Dopisanie obiektu do bazy legalnie funkcjonujących
pozwoli gościom na spokojną rezerwację oraz podniesie
wiarygodność kwatery.

Z sopockiej solanki można skorzystać w Kawiarence
Turystycznej STS (pl. Zdrojowy 2) w Domu Zdrojowym
(III piętro) oraz przy grzybku inhalacyjnym w Parku
Południowym.

Sopocki Dzień Nauki
A morze bez plastiku? Tak przekornie zatytułowany jest
Sopocki Dzień Nauki, który 26 maja odbędzie się na Placu
Przyjaciół Sopotu. Instytut Oceanologii Polskiej Akademii
Nauk – główny organizator, zaprasza od godz. 10.00 do
15.00 na intrygujące spotkanie ze środowiskiem Bałtyku.

Co roku do mórz i oceanów traﬁają ogromne ilości
plastikowych śmieci, które są zagrożeniem dla morskich
ekosystemów. Oczyszczenie środowiska z tych śmieci jest
zadaniem trudnym, ale nadzwyczaj ważnym. Dlatego
organizatorzy chcą uczulić na problem oraz pokazać, co każdy
może zrobić, by zmniejszyć dopływ plastiku do oceanów.
Uczestnicy wydarzenia będą mogli m.in. przeprowadzić
mechaniczną degradację opakowań plastikowych. Poznają
także metodę wytwarzania biodegradowalnego materiału
przypominającego plastik.
Będzie też o recyklingu – jak można wykorzystać przedmioty
plastikowe codziennego użytku do stworzenia nowych rzeczy:
zabawek, sprzętów do domu lub ogrodu.
A w ramach proﬁlaktyki chorób sercowo-naczyniowych będzie
można skorzystać z bezpłatnego pomiaru proﬁlu lipidowego
oraz ciśnienia tętniczego krwi. Będzie można także zapoznać
się z technikami ratunkowymi w ramach pierwszej pomocy.
Wszystkie zajęcia i pokazy będą interaktywne, w programie jest
wiele gier i zagadek oraz dwa wyjścia edukacyjne na plażę,
o godz. 11.00 oraz 13.00 w celu obserwacji i zebrania
plastikowych zanieczyszczeń z plaży.
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LITERACKI SOPOT /
www.literackisopot.pl

Spotkania z Bessonem, Karpowiczem i Grzebałkowską
Zapraszamy na kolejne spotkanie zapowiadające festiwal Literacki Sopot.

Ignacy Karpowicz, 24 maja, godz. 18.00, Sopoteka, wstęp wolny

W Państwowej Galerii Sztuki 12 maja obędzie się wieczór autorski Philippe'a Bessona,
cenionego francuskiego pisarza, krytyka literackiego, autora scenariuszy ﬁlmowych. 24 maja
i 25 maja zapraszamy na dwa kolejne spotkania do Sopoteki. Pierwszego dnia z czytelnikami
spotka się Ignacy Karpowicz, jeden z najciekawszych współczesnych pisarzy, drugiego
odbędzie się trójmiejska premiera najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej.

Jesienią 2017 roku ukazała się jego powieść „Miłość" (Wydawnictwo Literackie), o której
Ryszard Koziołek napisał: „Retrofuturystyczna powieść, wyzwalająca od wstydu, strachu,
niechęci”. Ignacy Karpowicz to autor powieści „Niehalo", „Cud", „Gesty", „Balladyny
i romanse", „ości", „Sońka". Laureat Paszportu „Polityki”, czterokrotny ﬁnalista Nagrody
Literackiej Nike.

Philippe Besson, 12 maja, godz. 18, PGS, wstęp wolny

Magdalena Grzebałkowska, 25 maja, godz.
18.00, Sopoteka, wstęp wolny

Jego powieści przetłumaczone są na 20 języków. Część dzieł doczekała się polskich wersji,
m.in.: „Być przez chwilę sobą”, „Pod nieobecność mężczyzn”, „Babie lato”, „Niepewne dni”.
Philippe Besson jest również dramaturgiem – jego pierwsza sztuka „Un tango en bord de
mer” była grana ponad 200
razy w paryskim Théâtre
du Petit Montparnasse.
W rozmowie z Piotrem
Kraśko na pewno padną
też pytania o Pałac Elizejski
i Emmanuela Macrona,
gdyż sporo mówi się
o znajomości Bessona
z prezydentem Francji,
którego postać została
opisana w najnowszej
książce autora, „Un perPhilippe Besson © Maxime Reychman 5
sonnage de roman”.

„Komeda. Osobiste życie jazzu" (Wydawnictwo
Z n a k ) t o n a j n ow s z e d z i e ł o M a g d a l e n y
Grzebałkowskiej. By poznać prawdę o jednym
z najwybitniejszych polskich muzyków, którego
kołysankę z „Dziecka Rosemary” nucił cały świat,
autorka odwiedziła m.in. państwa skandynawskie, Rosję i Stany Zjednoczone. Ta książka to
poruszający portret pokolenia, dla którego jazz
był najpiękniejszą – i często jedyną – namiastką
wolności.
Magdalena Grzebałkowska – sopocianka,
autorka książek: „Ksiądz Paradoks. Biograﬁa Jana
Twardowskiego", „Beksińscy. Portret podwójny",
„1945. Wojna i pokój". Laureatka Nike
Czytelników 2016.
Spotkania poprowadzi Dagny Kurdwanowska.

MUZEUM SOPOTU /

SPOTKANIE /
www.muzeumsopotu.pl

O sopockiej „jaskini gier”
Muzeum Sopotu zaprasza na otwarcie nowej
wystawy pt. „Kasyno w Sopocie (1919-1944)”.
Wystawa będzie prezentowana w siedzibie
Muzeum (ul. ks. J. Poniatowskiego 8), od 19
maja do 26 sierpnia. Otwarcie zaplanowano
w tegoroczną edycję Nocy Muzeów, na godz.
19.00. Na wernisaż wstęp jest wolny.

kurort zyskał sławę „Monte Carlo Północy”,
a magistrat czerpał spore korzyści, przeznaczając je
na inwestycje w celu upiększenia Sopotu. By
odwiedzić to miejsce, przyjeżdżali do kurortu
zarówno arystokraci, a nawet koronowane głowy,
z niemal całej Europy, jak i niezbyt zamożni turyści,
chcący spróbować szczęścia.

Było jedną z najsłynniejszych i bez wątpienia
najbardziej kontrowersyjną atrakcją międzywojennego Sopotu. To dzięki temu przybytkowi

Dlaczego władze Sopotu, świadome kontrowersji,
jakie budził ten pomysł, przystały na propozycję
dwóch tajemniczych berlińczyków, by otworzyć
w mieście kasyno? Jakie skandale wybuchały wokół
„jaskini gier”? Kim byli jej pracownicy, a kim goście?
W co wieczorami grywano w kasynie? Jak zmienił
się status sopockiej „jaskini gier” w latach II wojny
światowej?

Synagoga sopocka, ok. 1916 r. Fot. materiały prasowe
Muzeum Sopotu

Fot. materiały prasowe Muzeum Sopotu

www.pgs.pl

Artyści Niepodległej
Spotkanie z prof. Poprzęcką
Artyści Niepodległej to wyjątkowe spotkanie z prof. Marią
Poprzęcką, wielkim autorytetem w dziedzinie historii sztuki.
Odbędzie się 18 maja, o godz. 19.00, w Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie. Tematem tym razem będą biograﬁe i artystyczne
dokonania kilku wybranych artystów z dziejów polskiej sztuki XX
wieku, którzy w swych poszukiwaniach, zachowali rys najbardziej
indywidualny.

Wystawa czasowa przygotowana przez Muzeum
Sopotu pt. „Kasyno w Sopocie (1919-1944)” będzie
pierwszą próbą rzetelnego przedstawienia historii
tej intrygującej atrakcji dawnego Sopotu. Wystawę
potraktowano też jako pretekst, by opowiedzieć
szerzej o historii hazardu, a kasyn w Europie
w szczególności.

To autorska propozycja, nikt wcześniej nie spoglądał na dzieje naszej
sztuki w taki właśnie sposób. Ten wybór ma charakter skrajnie
subiektywny i na tym właśnie polega jego siła, bo poznamy również
osobisty wybory i oceny autorki. Nie znamy wszystkich nazwisk, ale
wymieńmy choć kilka z nich: Zoﬁa Stryjeńska, Stanisław Szukalski,
Jacek Sempoliński...

Autorem wystawy (koncepcji oraz podpisów) jest dr
Jan Daniluk. Obiekty prezentowane na wystawie
pochodzą zarówno ze zbiorów instytucjonalnych
(z Polski i Niemiec), jak i zbiorów prywatnych.

Wydarzenie organizowane jest w ramach sopockich obchodów
stulecia odzyskania niepodległości oraz stulecia uzyskania praw
wyborczych przez Polki.

Wystawa będzie przygotowana w dwóch wersjach
językowych – polskiej i angielskiej.

Cały program sopockich obchodów stulecia odzyskania niepodległości
na www.sopot.pl.

Resztę z nich poznają wszyscy ci, którzy przybędą na spotkanie w PGS.

www.pinterest.com/sopot

MUZEUM SOPOTU /
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Chóry na ulicach, czyli festiwal
Mundus Cantat
Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat – największy chóralny event
w Polsce – główne punkty programu zaplanowane ma od 16 do 19 maja. W tym roku,
w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
organizatorzy festiwalu kładą duży nacisk na muzyczne akcenty polskie.

Fot. Fotobank.PL / UMS

W programie festiwalu znajduje się wielu znakomitych artystów z Polski, na koncertach
rozbrzmiewać będzie polska muzyka, na Gali Finałowej usłyszmy „Gaude Mater Polonia”
w wykonaniu chórów z całego świata, a nowopowstała specjalna kategoria muzyczna
polega na wykonaniu pieśni współczesnego, kaszubskiego kompozytora. Tymi działaniami
Mundus Cantat będzie promować kulturę polską na arenie międzynarodowej.
Organizatorzy zapraszają chóry dorosłe, seniorów, akademickie oraz dziecięco-młodzieżowe,
aby rywalizowały w kilku kategoriach muzycznych: muzyka sakralna, świecka (w tym folklor)
oraz gospel, jazz, spirituals oraz specjalnej, która będzie polegała na wykonaniu jednego
utworu w języku kaszubskim, autorstwa współczesnego kompozytora z młodego pokolenia.
Festiwal to również dziesiątki wydarzeń: koncerty młodych artystów, Parada Chórów
Monciakiem oraz różne formy wyrazu artystycznego jak performance na dworcu i sopockim
molo, czy śpiewający stretching.
Poza Koncertem Finałowym, wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest wolny.
Szczegółowy program festiwalu na www.sopot.pl.

TEATR /

IX Festiwal Literatury i Teatru

Between.Pomiędzy
Dziewiąta edycja Festiwalu Between.Pomiędzy
odbędzie się w dniach 14-20 maja. W tym
roku tematem przewodnim są mapy.
Organizowany od dziewięciu lat festiwal szkicuje
własną geograﬁę kulturową, która bezwiednie
kieruje nas ku nieoczywistym kontekstom,
zapomnianym traktom i twórczym rubieżom.
Podczas spotkań z literaturą, teatrem, muzyką
– czy też innymi formami sztuki – przytraﬁają się
przygody o charakterze bardziej lub mniej
metaforycznym. Festiwal Between.Pomiędzy
daje okazję, aby prowadzone na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
badania w sposób praktyczny wprowadzać
w przestrzeń publiczną. Zdarza się, że
słoneczna plaża czy sopockie molo stają się miejscem ożywionej dyskusji uczniów,
studentów, doktorantów z doświadczonymi badaczami i uznanymi artystami, a przy
okazji niekiedy również i z przypadkowymi przechodniami. Chodzi właśnie o żywotność
– w założeniu festiwal ma być miejscem spotkania.
W programie festiwalu znalazły się: spotkania autorskie z pisarzami i poetami,
spektakle teatralne, koncerty, dyskusje, spotkania z badaczami, warsztaty teatralne,
pokazy ﬁlmowe, happening, słuchowisko radiowe, sesje naukowe oraz wystawy
obrazów.
Wydarzenia odbywać się dęda m.in. w Teatrze Wybrzeże, kawiarni Młody Byron,
teatrze BOTO czy Teatrze na Plaży. Szczegółowy program na www.sopot.pl.

WYSTAWA /
www.pgs.pl

Józef Robakowski
Baczność! Wysokie napięcie!

Mazowsze Niepodległej
Koncertem „Mazowsze Niepodległej” Gdańsk i Sopot uczczą dwie wyjątkowe rocznice.
Stulecie niepodległości Polski i 70. urodziny jednego z najważniejszych zespołów
artystycznych w muzycznej historii kraju na Pomorzu świętować będą 3 czerwca
o godz. 18.00, w ERGO ARENIE.
Artyści Państwowego Zespołu
Ludowego Pieśni i Tańca
„Mazowsze” im. Tadeusza
Sygietyńskiego obdarują
widzów bukietem kolorów
i d ź w i ę k ó w. C z e r w c o w y
koncert ma być kwintesencją
tego, co w kulturze polskiego
folkloru najpiękniejsze. Na
gdańsko-sopockiej granicy
Fot. materiały prasowe
podziwiać będziemy tańce
narodowe – poloneza, krakowiaka, oberka, mazura czy kujawiaka. Nie zabraknie też tańców regionalnych wraz
z charakterystycznymi, oryginalnymi przyśpiewkami. Widzów oczarują z pewnością również
stroje z dwudziestu etnograﬁcznych regionów Polski. W programie koncertu „Mazowsze
Niepodległej” najważniejsze będą jednak akcenty biało-czerwone. Soliści, balet, chór
i orkiestra opracują pieśni patriotyczne nawiązujące do wydarzeń z roku 1918. Pojawią się
też klasyczne kompozycje autorstwa Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki.
Bilety dostępne są w kasie hali, na www.eventim.pl oraz w salonach sieci Empik, Media
Markt, Saturn i Media Expert. Bilety w cenie: 20 zł (dla posiadaczy Karty Sopockiej, liczba
biletów ograniczona), 70-90 zł.
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Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
zaprasza na monograﬁczną wystawę
jednego z najwybitniejszych polskich
artystów XX i XXI w., który odegrał
n i e b a g a t e l n ą ro l ę w k s z t a ł t ow a n i u
powojennego oblicza sztuki – Józefa
Robakowskiego. Ekspozycję oglądać można
do 24 czerwca.
Na wystawie pt. „Józef Robakowski. Baczność!
Wysokie napięcie!” prezentowane są prace
z kolekcji artysty oraz kolekcji prywatnych
z całego okresu działalności twórczej Józefa
Józef Robakowski, „4 pola ostrości”
R ob akow skiego w różnyc h tec hnikac h
Fot. mat. prasowe PGS
artystycznych – od prac z wczesnego okresu
twórczości, jak np. „4 pola ostrości” czy „Dmuchana głowa”, po ostatnie realizacje.
Lata 70. w twórczości Robakowskiego to początki cyklu „Kąty energetyczne”, szeroko
eksponowanego na wystawie, który spajał różnorodne zainteresowania artysty i był
realizowany w różnych mediach, od prac na papierze, fotograﬁi, prac akrylowych,
instalacji, poprzez wideo i ﬁlm, a także koncepcje teoretyczne.
Wiele kanonicznych dla twórczości Robakowskiego ﬁlmów powstało w trakcie działania
Warsztatu Formy Filmowej, przykładem może być prezentowany na sopockiej wystawie
wideoperformance „Idę” z 1973 r., w którym artysta nagrywa własną wspinaczkę po
schodach, a ﬁlm (dźwięki, ruchy kamery, kadry) jest ściśle zespolony z ciałem artysty.
Spora część prac Robakowskiego ma charakter autobiograﬁczny – przykładem jest
wideo „O palcach” z 1982 r. Każdy z palców obdarzony zostaje własną historią.
W 1989 r. artysta nagrywa „Moje Videomasochizmy” – dokamerową parodię działań
performatywnych ówczesnych artystów, w których okaleczali się.
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ŻEGLARSTWO /

Regaty Katamaranów Trzy Mola – wyniki
Regaty Katamaranów Trzy Mola, które odbyły
się w Sopocie 5 i 6 maja, zainaugurowały cykl
Regat Pucharu Polski 2018. W ciągu dwóch dni
regat odbyły się 3 wyścigi dla A-class i 2 wyścigi
dla pozostałych klas z 6 zaplanowanych. Wiatr
był bardzo słaby i nie udało się przeprowadzić
większej liczby wyścigów.

Hobie Cat 16
1. Aleksandra Soczyńska, Stanisław Wierczyński
UKS Navigo Sopot.
2. Zuzanna Szadziul, Szymon Cierzan UKS Navigo
Sopot.
3. Dennis Melentyev, Olexandr Chebotarskiy, UKS
Navigo Sopot.

Mieliśmy okazję zobaczyć po raz pierwszy na
regatach w Polsce nowe załogi i nowe łódki: Narca
15 dla juniorów oraz Nacra 17 dla seniorów – klasa
olimpijska. Te katamarany starowały w klasie Open
i po przeliczniku juniorom udało się wygrać
z seniorami.

Hobie Cat 16 młodzież
1. Aleksandra Soczyńska, Stanisław Wierczyński
UKS Navigo Sopot.
2. Zuzanna Szadziul, Szymon Cierzan UKS Navigo
Sopot.
3. Pola Szadziul, Iwo Czarnecki UKS Navigo Sopot.

Pierwsze trójki w klasach:

Open (TR)
1. Tymoteusz Cierzan, Katarzyna Piernicka UKS
Navigo Sopot.
2. Jakub Surowiec, Katarzyna Goralska UKS Navigo
Sopot.
3. Tymoteusz Bendyk, Anna Świtajska UKS Navigo
Sopot.

A-class
1. Marek Żebrowski UKS Navigo Sopot.
2. Kacper Wysocki Yacht Club Stal Gdynia / I miejsce
w klasyﬁkacji Junior.
3. Michał Korneszczuk Yacht Club Gdańsk.

Open (TR) młodzież
1. Tymoteusz Cierzan,
Katarzyna Piernicka UKS
Navigo Sopot.
2. Maja Niemira, Oskar
Niemira UKS Navigo Sopot.
3. Kaj Sobczak, Julia
Wróblewska UKS Navigo
Sopot.
Zapraszamy na
następne regaty do
Sopotu w dniach
16-17 czerwca.
Fot. Fotobank.PL/UMS

Praca na lato – dołącz do ratowników WOPR
Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe ogłasza nabór na stanowisko
ratownika wodnego. Praca na umowę
zlecenie od 15 czerwca do 15 września 2018 r.

ź

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz
z dokumentami poświadczającymi status
ratownika wodnego należy przesyłać na adres:
praca@sopockiewopr.pl.
www.instagram.com/miasto_sopot

XXIII Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim dla amatorów Family
Cup – jak co roku – rozegrane zostaną niemal w całej Polsce – zarówno
w górach, jak i nad morzem. W Sopocie zawodnicy rywalizować będą
19 maja, start o godz. 11.00.
Zawody Family Cup w 2018
składają się z 10 eliminacji
regionalnych w kolarstwie
górskim oraz ogólnopolskiego ﬁnału. W Sopocie
będzie można zobaczyć
naprawdę profesjonalne
zawody XC.
Wyścigi w 15 kategoriach
rozpoczną się o godz. 11.00
na parkingu przy Operze
Leśnej. Start biura zawodów o godz. 9.00.
Wpisowe 15 zł.

TENIS /

Tenisowe lato z STK
Wielkimi krokami zbliżamy się do oﬁcjalnego otwarcia sezonu letniego
w Sopot Tenis Klubie. Wstęp na wszystkie turnieje na sopockich
kortach jest bezpłatny.
Jak co roku jest to chwila na którą gorąco czekają miłośnicy tenisa. Atmosfera
i „ o ko l i c z n o ś c i p r z y ro d y ” p ow o d u j ą , ż e ko r t y z y s k a ł y m i a n o
najprawdopodobniej najbardziej unikatowych na świecie. 120 lat tradycji
i wyjątkowe położenie nad samym morzem powodują, że kto raz przekroczy
gościnne progi Sopot Tenis Klubu, staje się już stałym gościem.
Od lat nazywane „ sopocką kuźnią talentów” w pełni zasłużyły na takie
miano. Historia ﬁlozoﬁi szkoleniowej to bracia Kornelukowie, którzy
zaszczepiając młodym miłość do sportu, stworzyli potęgę tenisową
rozpoznawalną w kraju i za granicą. Kontynuacja misji obu braci to cel, jaki
przyświeca doświadczonym szkoleniowcom klubu, posiadającym licencje
PZT. Udowadniają, że tenis może stać się pasją niezależnie od wieku.
Dlatego sezon 2018 obﬁtuje w wiele wydarzeń dedykowanych zarówno
profesjonalnym graczom, jak i amatorom:

Od kandydatów wymagane jest spełnienie
warunków przewidzianych dla ratowników
wodnych zapisanych w Ustawie z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych oraz
posiadanie własnego zestawu ABC.
WOPR zapewnia:
wynagrodzenie w kwocie 16 zł brutto/h,
ź wodę mineralną,
ź komplet ubrania roboczego,
ź dodatkowe nagrody (pieniężne/rzeczowe) dla
najlepiej pracujących osób,
ź udostępniamy miejsce na polu kempingowym
(do rozłożenia własnego namiotu oraz 5-8
miejsc w domku holenderskim – pierwszeństwo dla osób zatrudnionych na dłuższy
czas)

Family Cup 2018

ź

19 maja do rywalizacji w turnieju Sopot Cup przystąpią najmłodsi
zawodnicy regionu, w ramach ogólnopolskiego programu Tenis 10.

ź

26 i 27 maja wyłonieni zostaną mistrzowie województwa w kategorii
skrzatów.

ź

9 i 10 czerwca podczas Grand Prix Wybrzeża Ziaja przekonamy się, jak
waleczni mogą być amatorzy, dla których tenis jest pasją i pomysłem na
najefektywniejsze spędzanie czasu wolnego.

ź

Od 15 do 18 czerwca na kortach STK zobaczymy zmagania kadetów
w Ogólnopolskim Turnieju Klasyﬁkacyjnym, memoriale Jana i Stefana
Korneluków. To rozgrywki, które dla sportowców mają szczególne
znaczenie. Obaj bracia byli twórcami wielu spektakularnych karier,
tworząc wyjątkowa szkołę tenisa kontynuowaną po dziś dzień przez
kolejne pokolenia.

ź

Od 2 do 8 lipca czeka nas nie lada sportowa gratka! Mamy zaszczyt być
organizatorem 58. Międzynarodowych Mistrzostw Polski Seniorów ITF.
Popularne zmagania weteranów staną się światowym spotkaniem graczy,
z których wielu w przeszłości triumfowało w prestiżowych turniejach.
Zapowiada się kilka dni wspaniałego tenisa w grze pojedynczej kobiet
i mężczyzn oraz w grach podwójnych i mieszanych.

Fot. materiały prasowe WOPR

Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 603 802 706 lub pod
adresem e-mailowym.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie
www.sopockiewopr.pl.
Sopockie WOPR zastrzega sobie możliwość
kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz
przeprowadzenia egzaminu weryﬁkującego
umiejętności, na wybrane stanowiska.

Szczegółowy program będzie dostępny na stronie internetowej Sopot
Tenis Klubu oraz proﬁlu Facebookowym.
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MA JÓWKOWE FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Fot. Fotobank.PL / UMS

Cyrk przyjechał!
Pokaz cyrkowy z muzyką na żywo, zabawy ruchowe, warsztaty cyrkowe i wielkie mydlane bańki
– Cirque Mosaik skradł serca wszystkich gości, którzy pojawili się 1 maja na Placu Przyjaciół Sopotu.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Podróż w czasie zafundował majówkowym gościom Skansen Archeologiczny Grodzisko.
29 kwietnia przeniósł ich do czasów napoleońskich. Była musztra, pokazy walki i żołnierska kuchnia.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Pogoda podczas majówki sprzyjała aktywności na świeżym powietrzu. Tak 2 maja na plaży dzieci
rywalizowały w „Sopockim biegu z wiatraczkami”.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Było też patriotycznie. 3 maja Plac Przyjaciół Sopotu rozbrzmiewał głosami sopocian i gości,
którzy przybyli na wielkie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Mocnym akcentem kończącym kilkudniowe majówkowe imprezowanie był koncert
w Operze Leśnej. 5 maja Fisz Emade Tworzywo + Rebeka oczarowali publiczność.

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