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21 MILIONÓW NA MODERNIZACJĘ
BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH

JAZZ W OGRODACH MUZEUM SOPOTU

SOPOT MATCH RACE

Muzeum Sopotu kontynuuje swój ﬂirt z jazzem
i zaprasza na koncerty pt. „Młody Jazz 3-miasta”,
które promują najciekawszych muzyków jazzowych, jacy pojawili się w ostatnim okresie na
Wybrzeżu. Koncerty rozpoczynają się o godz.
18.00, wstęp jest bezpłatny.

Wielkie widowisko i emocjonująca rywalizacja.
Wyścigi jeden na jeden, prędkość, wiatr i woda.
Sopockie molo, ogromna widownia i prestiżowi
partnerzy. Obecność na Sopot Match Race, od
2 do 5 sierpnia, to gwarancja niepowtarzalnych
przeżyć i wspaniała przygoda także dla publiczności.
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Umowę
na
doﬁnansowanie
projektu
„Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Sopocie” podpisali marszałek województwa
pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski.
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Motocyklem na ratunek

Sopot widziany z dwóch kółek

Na miejsce wypadku dotrą zawsze przed karetką. Mowa o ratownikach, którzy
jeździć będą po Sopocie na motoambulansie – motocyklu specjalnie
przystosowanym do ratowania życia. Najważniejszą przewagą motoambulansu
nad karetkami jest zdecydowanie krótszy czas dojazdu do zdarzenia, co
w przypadku turystycznego Sopotu ma ogromne znaczenie.
Od czerwca 2017 r. w skład taboru Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie został
przyjęty pierwszy jednoślad. Tylko w czerwcu wysyłany był do potrzebujących ponad 40
razy, co pokazuje, jak potrzebna jest taka forma niesienia pomocy poszkodowanym.

Pojeździć na rowerze w spokoju, bezpiecznie, pośród śpiewu ptaków i z widokiem na
morze. Wszystkie te atrakcje oferują trasy w sopockich lasach – jednych z najpiękniejszych w kraju.
Sopockie lasy wchodzą w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Urozmaicona rzeźba
terenu czyni z nich bardzo atrakcyjny teren dla kolarzy. W ciągu kilku minut można
przemieścić się z iście górskiego krajobrazu nad morze, by po skończonym treningu zażyć
orzeźwiającej kąpieli w Bałtyku.
Kolarstwo w sopockich lasach ma już swoje tradycje. Najbardziej znaną trasą jest Pętla Reja
– 5-kilometrowy odcinek asfaltowych dróg, niemal całkowicie wyłączonych z ruchu
samochodowego. To ulubione miejsce treningów kolarzy szosowych, którzy dzięki
kilkudziesięciometrowym przewyższeniom mogą trenować zarówno ostre podjazdy, jak
i karkołomne zjazdy. Na Pętli Reja odbywają się coroczne zawody kolarzy szosowych,
o ponadlokalnej randze.
Nie tylko szosowcy znajdą w Sopocie atrakcyjne trasy. W pobliżu ul. Smolnej znajduje się
jedno z ulubionych miejsc szukających mocnych wrażeń rowerzystów wyczynowych. Mogą
tam trenować umiejętności akrobatyczne na specjalnie przygotowanym torze. Ponadto
w okolicy znajduje się kilka karkołomnych tras zjazdowych. Z uwagi na ich trudność korzystać
z nich powinni jedynie doświadczeni rowerzyści, dysponujący odpowiednimi umiejętnościami.

Fot. fotobank.PL/UMS

O pojeździe: marka – BMW, moc – 63kW /87KM, rok produkcji – 2016
Koszt zakupu motocykla ratunkowego wraz z wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa
Medycznego w Sopocie to kwota 161.040,80 zł. Dotacja przyznana z Urzędu
Wojewódzkiego wyniosła 150.000 zł. Sama maszyna kosztowała 104.222 zł plus pięć
kompletów odzieży na motocykl dopasowanej indywidualnie do danej osoby, która
motorem będzie się poruszała (16.385,01 zł). Pozostała kwota to koszt wyposażenia, na
które składa się, m.in.: AED; zestaw do intubacji z kompletem łyżek, respirator
transportowy MEDUMAT Easy CPR kostka; butla tlenowa 1,0 l; ciśnieniomierz Dura
Shock; tremometr do temperatury głębokiej Braun; pulsoksymetr na palec; kapnometr
EMMA + etui + złączka oddechowa; resuscytator Ambu; zestaw oparzeniowy; glukometr.

Wybiegi dla psów i kosze z woreczkami
W Sopocie zrealizowany został kolejny
projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego. W dziesięciu lokalizacjach
utworzono wybiegi dla psów. W wielu
miejscach stanęły także dystrybutory
woreczków na psie odchody. Wszystkie
wybiegi mają nowe oznaczenia,
a woreczki można pobierać bezpłatnie.
Pojawiły się też nowe edukacyjne
tablice informacyjne.
Miasto kupiło 30 tablic z informacją
o wybiegach (wzięto pod uwagę potrzebę
ewentualnej wymiany zniszczonych) za
kwotę 6,2 tys. zł. Zakup koszy pochłonął
33 780 zł (20 sztuk), a ich montaż
kosztował 2,2 tys. złotych. W sumie koszty
zrealizowania projektu wyniosły 42 180 zł.

Fot. fotobank.PL/UMS
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Wykaz lokalizacji wybiegów dla psów
i miejsc, gdzie stanęły dystrybutory można
znaleźć na stronie www.sopot.pl.

Na terenie Sopotu
jest też ponad 20 km
tras doskonale nadających się do
ruchu rowerowego.
Niemal połowa z nich
ma być w przyszłości
wyremontowana.
Nawierzchnia będzie
wyrównana i utwardzona oraz stworzone
zostaną miejsca wyp o c z y n k u . P ro j e k t
zyskał już akceptację
Rady Miasta.

Fot. UMS

– Teraz staramy się o doﬁnansowanie ze środków zewnętrznych – mówi Krzysztof Jałoszyński,
sopocki oﬁcer rowerowy. – W ciągu kilku miesięcy będziemy wiedzieli czy i w jakim zakresie
możliwa będzie modernizacja tych tras.
Już teraz rowerzyści mają do dyspozycji mają kilka miejsc wypoczynku, w których można się
zrelaksować, coś zjeść, a w niektórych zrobić nawet piknik przy ognisku.
Przewodnikiem po sopockich i trójmiejskich lasach jest bezpłatna publikacja „Sopockie
inspiracje rowerowe”, od kilku lat wydawana przez Urząd Miasta, którą można otrzymać np.
w informacji turystycznej czy PTTK. Zawiera ona informacje o każdej z tras oraz atrakcjach
mijanych po drodze. Wszystkie zawarte w niej trasy są ponadto dostępne na stronie
internetowej miasta (www.sopot.pl/rowery), gdzie można je także pobrać na własną nawigację
turystyczną lub na telefon.
Osobom podróżującym bez wspomagania mapowego z pewnością przydadzą się
drogowskazy, znajdujące się przy głównych skrzyżowaniach leśnych dróg.
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

– raz na dwa tygodnie w piątek (11.08)

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim
– raz na miesiąc w piątek (28.07)
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21 mln na modernizację 25 budynków oświatowych
Umowę na doﬁnansowanie projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej w Sopocie” podpisali
marszałek województwa pomorskiego
Mieczysław Struk oraz prezydent Sopotu Jacek
Karnowski. Sopockie przedsięwzięcie to
pierwszy projekt hybrydowy w województwie
pomorskim, czyli realizowany w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego i współﬁnansowany z funduszy europejskich.

będzie także wdrożony System Zarządzania Energią. 15 pozostałych obiektów
oświatowych przeszło modernizację w poprzednich latach.
Miasto nie będzie musiało zaciągać kredytu na pokrycie wkładu własnego (ponad 11 mln
zł), gdyż ﬁnansowanie zapewni partner prywatny wybrany na podstawie ustawy Prawo
Zamówień Publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego. Na partnerze prywatnym
spoczywać będzie odpowiedzialność za pozyskanie ﬁnansowania projektu, a dla części
projektu bez dokumentacji – opracowanie dokumentacji, pozyskanie decyzji
administracyjnych, przeprowadzenie robót budowlanych, zarządzanie energią i techniczne
utrzymanie sprawności urządzeń.
Wynagrodzeniem dla partnera prywatnego będą środki z Unii Europejskiej. Pozostała
część nakładów inwestycyjnych oraz funkcjonowanie systemu zarządzania energią będzie
spłacana przez Gminę Miasta Sopotu z uzyskanych oszczędności energii w okresie trwania
umowy z partnerem prywatnym. Planowane oszczędności energetyczne to:

– To bardzo ważny projekt dla mieszkańców –
mówi prezydent Jacek Karnowski. – Z jednej
strony zyskamy całkowicie zmodernizowane
obiekty służące dzieciom i młodzieży, a z drugiej
poprawi się jakość powietrza, co jest istotne dla
Sopotu jako uzdrowiska.
Wartość projektu to 21 mln zł, z czego 9,89 mln
Przedszkole nr 10 Pod Wieżyczką
po termomodernizacji.
doﬁnansuje Unia Europejska ze środków
Fot. Fotobank.PL/UMS
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.01.01 efektywność
energetyczna – mechanizm ZIT.

ź

zmniejszenie zużycia energii cieplnej w 11 budynkach 51,6 proc.,

ź

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w 25 budynkach 68,1 proc.

Dokończenie procedury wyboru partnera oraz zawarcie umowy ppp planowane jest do
końca 2017 r.
Efekty ekologiczne realizacji projektu to redukcja emisji CO2 do otoczenia w wysokości 771
ton rocznie oraz zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach o 3 mln
kWh. Projekt obejmuje także modernizację elewacji i poprawę estetyki budynków oraz
komfortu użytkowników.

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej
w 25 budynkach oświatowych oraz wychowawczo-opiekuńczych (w tym m.in.: szkoły,
przedszkola, żłobek, Dom Dziecka, Sopockie Ognisko Plastyczne). Głęboką termomodernizację przejdzie 11 budynków, we wszystkich 25 zostanie zmodernizowane
oświetlenie wewnętrzne, będą instalowane odnawialne źródła energii (w 17 budynkach
ogniwa fotowoltaiczne oraz w 2 budynkach instalacje solarne). We wszystkich 25 budynkach
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Pomniki przyrody
– zgłoś propozycję

Badania drzew i ochrona
skarpy sopockiej

Wakacyjne wędrówki
z PTTK

Jeżeli uważamy, że jakieś sopockie drzewo lub
inny twór przyrody ożywionej lub nieoż y w i o n e j , p ow i n n y by ć u s t a n ow i o n e
pomnikami przyrody, mamy możliwość
zgłoszenia takiej propozycji. Wydział Inżynierii
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu
zaprasza do składania wniosków.

Sopockie drzewa wymagają szczególnej troski i ochrony. Wiele
z nich to okazy ponad 100 czy 200 letnie, cenne przyrodniczo, jak
np. długowieczne buki zwyczajne czy dęby szypułkowe. Niestety
stan drzew, zwłaszcza starodrzewu nie zawsze jest dobry. By mieć
pewność, że drzewa nie będą zagrażać zdrowiu i życiu przechodniów, a także mieniu, miasto podjęło kolejne kroki, by to
bezpieczeństwo zapewnić.

W każdą środę do końca wakacji Oddział PTTK
Sopot zaprasza na turystyczno-krajoznawcze
spotkania dla dzieci i młodzieży, ale również
osób dorosłych, podczas których w atrakcyjny
sposób przybliżana jest historia i przyroda
Sopotu. Zajęcia są bezpłatne.

W Sopocie jest 36 ustanowionych pomników
przyrody, z czego 34 to drzewa, a 2 to głazy
narzutowe. Wykaz pomników przyrody
umieszczony jest na www.miasto.sopot.pl
w zakładce Dla mieszkańców, Programy Miejskie
– Ochrona Środowiska.
Aby zgłosić propozycję pomnika przyrody, należy
wypełnić wniosek, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkie informacje
można uzyskać w Wydziale Inżynierii i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta, tel. 58 52 13 792.

Od kwietnia w Sopocie prowadzone są badania statyki drzew i próby
wytrzymałościowe najcenniejszych 32 okazów na skarpie sopockiej.
Badania prowadzono z użyciem aparatury do rezonansu dźwiękowego.
W oparciu o wyniki tych analiz podejmowane są decyzje o dalszych
działaniach: wzmacnianiu, leczeniu czy, w ostateczności – wycince.
W ostatnim czasie dwa drzewa, na skarpie przy ul. Sobieskiego
i przy ul. Sępiej, zostały uznane za zagrażające bezpieczeństwu
i wycięte. Działania proﬁlaktyczne objęły ponadto 30 kolejnych
drzew. Badania i specjalistyczna ocena ich stanu pozwoliły na
zaplanowanie serii zabiegów, które należy przeprowadzić, by drzewa nie
tylko pięknie wyglądały, ale i nie stanowiły zagrożenia. Te zabiegi to m.in.
obniżenie wysokości koron, redukcja objętości koron, zakładanie wiązań
zabezpieczających czy przycinki stymulujące do wzrostu dolne partie koron.
W walce o ochronę i rewitalizację skarpy sopockiej działania miasta
wspierane są funduszami unijnymi z projektu pod nazwą: „Ochrona,
rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych przyrodniczo
w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego poprzez budowę
infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny i zwiększenie
bioróżnorodności w Sopocie i Ustce”. Projekt, który został
doﬁnansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 zakłada renowację skarpy sopockiej na
trzech odcinkach: wzdłuż ul. Sobieskiego, od ul. 3 Maja do ul. Chopina,

Fot. fotobank.PL/UMS

www.facebook.com/MiastoSopot

wzdłuż ul. Winieckiego, od ul. Kubacza do ul. Goyki, od ul. Goyki do
Skansenu archeologicznego Grodzisko.

Fot. mat. pras. PTTK

Tematy spotkań: tajemnice Opery Leśnej – 26
lipca; wędrówka Szlakiem Dzików – 2 sierpnia;
Aquapark Sopot – 9 sierpnia; wędrówka Szlakiem
Lisów – 16 sierpnia; gra terenowa po Sopocie –
23 sierpnia; ognisko kończące „Wakacje z PTTK
2017” – 30 sierpnia.
Spotkania zaczynają się o godz. 10.30 i trwają do
ok. godz. 14.00. Dokładne informacje można
znaleźć na stronie internetowej sopot.pttk.pl, na
facebook.com/pttk.o.sopot lub w siedzibie
Oddziału PTTK Sopot przy al. Niepodległości 771.
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Zmiany w świadczeniach dla rodzin
Od tego roku został ujednolicony termin składania wniosków na
świadczenia rodzinne i wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu
alimentacyjnego. Od 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać wnioski na
wszystkie te świadczenia na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy
2017/2018.

Opieka dzienna dla osób starszych
z zaburzeniami pamięci

Kryterium dochodowe w poszczególnych świadczeniach nie zmieniło się
i wynosi:

W malowniczej części Górnego Sopotu mieści się niezwykły dom otoczony ogrodem. To
miejsce, w którym wspólnie spędzają czas osoby starsze z zaburzeniami pamięci, w tym
z chorobą Alzheimera. Uczestnicy objęci są całodzienną opieką od poniedziałku do piątku.
Wykwaliﬁkowany personel prowadzi zajęcia terapeutyczne według planu wspierającoaktywizującego, opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika. Są m.in. zajęcia
terapeutyczne, trening pamięci i koncentracji, zajęcia plastyczne, kulinarne i kulturalne.

ź

świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny – 674 zł na osobę w rodzinie,
w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy
– 764 zł; świadczenie pielęgnacyjne – bez kryterium; „becikowe” – 1922 zł.

Każdy dzień rozpoczyna się od wspólnego śniadania i rozmowy. Jest gimnastyka całego ciała
i spacery po ogrodzie. Stałym i ważnym punktem jest trening pamięci oraz codziennych czynności,
gdyż osoby z demencją zapominają jak się je wykonuje. Jest też wspólne śpiewanie i gotowanie.

ź

świadczenie wychowawcze (500+): na pierwsze dziecko – 800 zł na osobę
rodzinie, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł; na drugie i kolejne
dziecko bez względu na uzyskany dochód

ź

świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 725 zł na osobę w rodzinie.

Środowiskowy Dom Samopomocy działający w Sopocie zapewnia całodzienną profesjonalną
opiekę oraz zajęcia, które wspierają, aktywizują i usprawniają osoby ciepiące na demencję.
Uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek. Możliwy jest również dowóz osób, które mają
problemy z poruszaniem się i dotarciem do Ośrodka. Koszt pobytu uzależniony jest od dochodu
uczestnika i jego rodziny.

Ważna zmiana dotycząca świadczenia 500+
Od 1 sierpnia 2017 r. osoby, które ubiegają się o świadczenie wychowawcze (500+)
na pierwsze dziecko i deklarują samotne rodzicielstwo, będą zobowiązane do
ustalenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica.
Od nowego okresu zasiłkowego zmieni się sposób określania dochodu w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach
ryczałtu – minister ogłosi przed końcem lipca miesięczną wysokość dochodu, jaka
będzie brana za podstawę do określenia wysokości dochodu.
Wnioski można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego MOPS Sopot, al. Niepodległości 876. Od 1 sierpnia do 31
października 2017 r. punkt przyjęć wniosków na wszystkie świadczenia czynny
będzie w poniedziałki w godz. 10.00-17.00, wtorek- piątek w godz. 9.00-14.00. Od
listopada 2017 r. do końca lipca 2018 r. w poniedziałki w godz. 12.00-17.00, wtorekpiątek w godz. 10.00-14.00.
Wszystkie wnioski można również złożyć drogą elektroniczną przez portal
Empatia lub przez systemy bankowe oraz PUE ZUS. Formularze do pobrania ze
strony www.mopssopot.pl.

Emeryci wciąż aktywni
Pomoc osobom starszym, często samotnym, niepełnosprawnym
potrzebującym wsparcia i opieki – oto priorytety działalności Oddziału
Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sopocie.
Od 70 lat oddział PZERI współtworzy sopocką rzeczywistość. Należy do niego ok.
800 osób, które lubią świętować tu urodziny. Dwa razy w roku członkowie spotykają
się także z okazji świąt. Najstarsza grupa też ma specjalne spotkania w wakacje.
Spacery z kijkami, turnieje szachowe, wyjścia teatru, opery czy kina czy też
możliwość rozwijania pasji w Klubie Seniora – w oddziale dzieje się naprawdę wiele.
Organizowane są również zabawy, a o ich potrzebie świadczy duża frekwencja.
Największym zainteresowaniem cieszą jednak jednodniowe wycieczki. Dla osób
sprawniejszych są wycieczki kilkudniowe oraz zagraniczne, a od 2015 r. wyjazdy dla
osób samotnych na turnusy rehabilitacyjne. W ostatnich latach seniorzy zaczęli
współpracę z dziećmi i młodzieżą zdrową oraz niepełnosprawną ﬁzycznie
i intelektualnie. Każdego roku uczestniczą w Festynie Organizacji Pozarządowych
w Sopocie. Za swoją działalność sopocki oddział otrzymał wiele podziękowań od
instytucji, z którym współpracuje. Więcej na temat na www.emeryci.sopot.pl.

Fot. mat. pras.
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Nadzór merytoryczny nad
Środowiskowym Domem
Samopomocy (ŚDS) dla osób
z zaburzeniami pamięci
sprawuje Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sopocie,
który kieruje osoby wymagające takiej formy wsparcia do
ŚDS. Prowadzenie placówki
Miasto Sopot powierzyło
Fundacji „Niesiemy Pomoc”.

Fot. MOPS Sopot

Kontakt dla osób zainteresowanych udziałem w zajęciach w Środowiskowym Domu
Samopomocy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci:
Dział Pracy Socjalnej MOPS, 81-835 Sopot, al. Niepodległości 759 a
tel. 58 550 31 89; 550 04 23, kom. 609 680 828

Zostań sopockim wolontariuszem
– akcjonariuszem
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Sopot Classic,
Sopot Non-Fiction, Literacki Sopot, Festiwal Fotograﬁczny „W Ramach Sopotu”... To tylko niektóre
wydarzenia, w których można uczestniczyć jako widz.
Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Miasto
Sopot proponują jednak udział niezwykły i aktywny. By
znaleźć się w samym centrum ciekawych wydarzeń,
zostań sopockim wolontariuszem – akcjonariuszem.
Można poznać kulisy organizacji prestiżowych wydarzeń,
zdobywać bezcenne doświadczenia, być w gronie
aktywnych. To też realne wsparcie dla organizatorów i dobra
okazja do promocji wolontariatu. Bo ten ma różne oblicza,
wolontariat to nie tylko pomoc społeczna. Można działać
w kulturze, sporcie, w rozrywce, w edukacji.
Chętni do takich działań mogą przyjść na spotkanie do
Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul.
Marynarzy 4, sala 1) 26 lipca, o godz. 17.00. Poza tym
animatorki wolontariatu SCOP czekają na chętnych w każdą
środę, w godz. 10.00-18.00. Można też wysłać formularz
zgłoszeniowy wolontariusza/wolontariuszki dostępny na
stronie www.wolontariat.sopot.pl w zakładce Poznajmy się.
Szczegółowe informacje: Agnieszka Kobierowska, doradca
ds. wolontariatu, a.kobierowska@wolontariat.sopot.pl, tel.
690 595 033
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Jazzowe molo w sierpniu
W samym środku lata, od 4 do 6 sierpnia, w muszli
koncertowej przy molo odbędzie się XXI Sopot Molo
Jazz Festival. Ta ciesząca się popularnością impreza
prezentuje najciekawsze zjawiska w polskim jazzie
i promuje najbardziej kreatywnych artystów Trójmiasta.
Wszystkie festiwalowe koncerty są bezpłatne.
W 1956 r. odbył się w Sopocie I Ogólnopolski Festiwal
Muzyki Jazzowej, który wywołał eksplozję popularności
jazzu w tej, komunistycznej wtedy, części Europy. Festiwal
po 2 latach przeniesiono do Warszawy, gdzie
przekształcony został w Jazz Jamboree.
W jego miejsce, z inicjatywy muzyków: Jerzego Detki
i Przemka Dyakowskiego, przed 22 laty powołano do życia
Sopot Molo Jazz Festival. Gościli na nim m.in. artyści tej
miary co: Leszek Możdżer, Tomasz Stańko, Zbigniew
Namysłowski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Włodzimierz
Nahorny oraz Arthur Blythe, Chico Freemanem, Eddie
Henderson, Tyler Hornby i Peter Beets.

NDI Sopot Classic
Wielkie otwarcie w hiszpańskim stylu
Dyrektor Artystyczny Wojciech Rajski oraz Polska
Filharmonia Kameralna Sopot już po raz siódmy
zapraszają miłośników muzyki do wspólnego
przeżywania Międzynarodowego Festiwalu
Muzycznego NDI Sopot Classic (30 lipca-6 sierpnia).
Festiwal zainauguruje koncert na deskach Opery Leśnej.
30 lipca o godz. 20.00 wydarzenie otworzy Gala
Hiszpańska. Zabrzmią utwory takich kompozytorów,
jak: Joaquin Rodrigez, Manuel de Falla, Gerónimo
Giménez y Bellido czy fragmenty z bodaj najsłynniejszej
inspirowanej Hiszpanią opery „Carmen” Bizeta. Polska
Filharmonia Kameralna pod batutą maestro Wojciecha
Rajskiego wystąpi z cenionymi solistami. Mezzosopranistka Nancy Fabiola Herrera dała się poznać jako
wybitna solistka właśnie w tytułowej roli Carmen. Na
scenie pojawi się również gitarzysta Łukasz
Kuropaczewski, pianista Rodrigo Tomillo oraz Maribel
Gallardo grająca na castañuelas. Obok muzyków
wystąpi formacja Asociación danza Mediterráneo.

Tegoroczną edycję zainauguruje muzyczna podróż do
rozpalonej południowym słońcem Hiszpanii, a kolejnym
jej przystankiem będzie siedemnastowieczna Italia.
W piątek, 4 sierpnia o godz. 20.30 w kościele św.
Jerzego pochodząca z Wenecji Cappella dell’Ospedale
della Pieta zabierze swoich słuchaczy w sentymentalną podróż do świata malowanego dźwiękami
Vivaldiego i Hӓndela. Solistą koncertu będzie znakomity
kontratenor Jakub Józef Orliński, od 2016 r. związany
z nowojorską Metropolitan Opera.

W poniedziałek, 31 lipca w kościele św. Jerzego
o godz.20.00 wystąpi niemiecki zespół German Brass.
Szczególnym punktem programu tegorocznej edycji
będzie Gala ﬁnałowa IV Konkursu Kompozytorskiego
im. Krzysztofa Pendereckiego, która odbędzie się
w środę, 2 sierpnia o godz. 19.00 w Sali Koncertowej
PFK Sopot.
Kent Sangster's Obsession Octet z Kanady. Fot. mat. pras.

Ambicją Kąpieliska Morskiego Sopot jest zaprezentowanie
przebywającym na Wybrzeżu wczasowiczom, dla których
festiwal bywa często pierwszym kontaktem z jazzem, że
„nie taki diabeł straszny jak go malują”. Do tradycji
festiwalu należy także największy w kraju nowoorleański
pochód muzyków, który w sobotnie popołudnie
maszeruje słynnym sopockim deptakiem, wywołując
entuzjazm tłumów.
Więcej na stronie www.kalendarz.sopot.pl.

Konkurs poetycko-plastyczny
„Wiersz+Obraz”
Pod hasłem „Malujemy wiersze: Marii Konopnickiej,
Adama Asnyka, Jana Kasprowicza i Karola Wojtyły”
z okazji jubileuszu 150-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” odbędzie się czwarta edycja
Konkursu poetycko-plastycznego „Wiersz +Obraz”.
Prace można nadsyłać do końca sierpnia.
Pierwsze gniazdo Towarzystwa zostało założone 7 lutego
1867 r. we Lwowie. Z czasem „Sokół” stał się patriotyczną
organizacją masową, stawiającą na zrównoważony rozwój
ciała i ducha. Członkami Towarzystwa byli m.in. wybitni
pisarze i poeci, jak Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Jan
Kasprowicz, Henryk Sienkiewicz czy Karol Wojtyła.
Plastyczną interpretację wybranych wierszy A. Asnyka,
M. Konopnickiej, J. Kasprowicza i K. Wojtyły można
wykonać różnymi technikami artystycznymi (malarstwo,
rysunek, graﬁka i fotograﬁa).
Prace należy nadsyłać (lub dostarczać osobiście) do 31
sierpnia 2017 r. na adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu,
81-706 Sopot, Dworek Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego
12, z dopiskiem „Wiersz+Obraz”.
Więcej informacji: www.tps-dworek.pl, biuro@tpsdworek.pl, tel. 58 551 07 56.
www.pinterest.com/sopot

Fot. mat. pras.

Fot. mat. pras.

Uroczyste zakończenie festiwalu odbędzie się
w niedzielę 6 sierpnia o godz. 20.00 w Operze Leśnej.
Koncert Muzyki Filmowej to propozycja dla
miłośników nieco bardziej rozrywkowego repertuaru.
Na deskach sopockiego amﬁteatru stanie Polska
Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją maestro
Wojciecha Rajskiego, która wykona m.in. muzykę
z „Gladiatora” H. Zimmera, „La Stradę” N. Roty
i „Gwiezdnych Wojen” J. Williamsa.
Bilety na: www.interticket.pl, www.sopotclassic.pl,
www.operalesna.sopot.pl, www.bart.sopot.pl oraz
stacjonarnie w kasie Opery Leśnej, Punkcie Informacji
Kulturalny Sopot na Placu Przyjaciół Sopotu. Możliwość
zakupu biletów ulgowych dla posiadaczy Karty Sopockiej.

TEATR /

Lato w Teatrze Atelier trwa
W Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej 29 lipca
odbędą się dwa koncerty (godz. 18.00 i 20.00)
wspaniałego duetu: Doroty Miśkiewicz i Marka
Napiórkowskiego. Jest to niezwykła fuzja muzycznych
osobowości: jedna z najciekawszych polskich wokalistek
oraz numer jeden polskiej gitary. W programie
najbardziej znane piosenki z solowych płyt Doroty
Miśkiewicz oraz standardy jazzowe w zaskakujących
interpretacjach.

swoje makabryczne przygody. W spektaklu pojawią się
upiorne, groteskowe i pełne czarnego humoru utwory, które
opisują ludzkie życie jako jedno wielkie pasmo nieszczęść,
od których uwolnić nas może jedynie kostucha. Jak się
jednak okaże, bycie nieboszczykiem też ma swoje „ciemne
strony”. Zapowiada się mrożący krew w żyłach i bardzo
śmieszny wieczór!
Bilety do kupienia na stronie Atelier www.teatratelier.pl
oraz w kasie teatru.

Już następnego dnia, 30 lipca (godz. 18.00 i 20.00), odbędzie
się recital Anny Sroki-Hryń zatytułowany „Moja ballada”.
Artystka zaprezentuje kilkanaście piosenek Agnieszki
Osieckiej – artystki, której twórczość na stałe wpisała się
w krajobraz polskiej piosenki.
Prawdziwą wisienką na torcie będzie premiera spektaklu
„Bar Macabre” (9-13 sierpnia) w reżyserii Jerzego
Satanowskiego. Na scenie wystąpią m.in.: Krystyna Tkacz,
Katarzyna Żak oraz Arkadiusz Brykalski. Aktorom będzie
towarzyszył zespół muzyczny pod kierownictwem Fabiana
Włodarka. Tytułowy Bar Macabre to miejsce na granicy
piekła i czyśćca, gdzie spotykają się umarli, by opowiedzieć

Anna Sroka-Hryń. Fot. Katarzyna Warno
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Niecodzienna wystawa
Możesz pomóc dzieciom z Syrii
Powstawały w traumatycznych okolicznościach,
ale pokazują także dziecięce marzenia.
Prezentacja prac plastycznych, których
autorami są mali uchodźcy z Syrii, odbędzie się
5 sierpnia w klubie 3 Siostry. Będzie ona
połączona ze zbiórką funduszy na pomoc
dzieciom poszkodowanym w wojennym
konﬂikcie. Wystawa w Sopocie będzie pierwszą
taką ekspozycją w Polsce.
To niecodzienna wystawa. Autorami prac są syryjskie dzieci, mieszkające w obozie dla
uchodźców w mieście Kavala w północnej Grecji. Wolontariusze tam pracujący postanowili im
pomóc i zorganizowali dla nich warsztaty plastyczne. Były one także formą terapii po
doświadczeniach wojennej traumy. Malując, dzieci wyrażały swoje niepokoje i lęki, radości
i marzenia.
Podczas wystawy wszystkie obrazy będą na sprzedaż – cena 20 euro plus koszt wysyłki
(równowartość w złotówkach). Dochód w całości zostanie przeznaczony na pomoc dla
przebywających w obozie dzieci. Każde dziecko za sprzedany obraz otrzyma w całości kwotę
20 euro. Dodatkowo będzie można wspomóc akcję, kupując na przykład cegiełki na materiały
plastyczne. Uzyskane w ten sposób pieniądze pozwolą poszkodowanym dzieciom i ich
rodzinom na zakup leków, żywności oraz przyborów niezbędnych do życia w obozie.
Wystawy takie odbyły się już m.in. w Stanach Zjednoczonych i Korei. Wystawa w Sopocie
będzie pierwszą tego typu w Polsce.

SOPOCIANIE
Mieszkańcy w sopockim albumie

Kupiec kochający sztukę
Friedrich Basner (1869-1936)
Gdański kupiec, ﬁnansista, kolekcjoner dzieł sztuki,
społecznik działający na rzecz ochrony i zachowania
gdańskiego dziedzictwa kulturowego. W 1909 roku
według projektów architekta Adolfa Bielefeldta
wybudował dom w Sopocie przy ul. Chrobrego 48,
w którym zamieszkał wraz z rodziną i gdzie
przechowywał swoją bezcenną kolekcję. Posiadał duży
zbiór malarstwa, mebli, złotnictwa, porcelany. Należał
do najbardziej zasłużonych zbieraczy dzieł sztuki
i rzemiosła gdańskiego.
Bankructwo ﬁnansowe i rosnące długi zmusiły go
w latach 1928-1930 do wyprzedaży kolekcji, a w 1933
roku także sopockiego domu. Wnuczka Basnera
oﬁarowała sopockiemu muzeum w 2010 roku
wspomnienia i cenne pamiątki po swym dziadku.

Fot. Muzeum Sopotu (Friedrich Basner)

Historie innych sopocian znaleźć można w Encyklopedii Sopocian na stronie
www.sopocianie.muzeumsopotu.pl

Wystawa i aukcja prac plastycznych
ź

5 sierpnia 2017 r, godz. 13.00-18.00

ź

klub 3 Siostry Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6 (Dom Zdrojowy)

fot. Muzeum Sopotu

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

Paszporty „Polityki”

Marzena Diakun w Boto
Gościem drugiego spotkania Salonu „Polityki” w Sopocie będzie laureatka Paszportu
w kategorii muzyka poważna – dyrygent Marzena Diakun. Spotkanie, które odbędzie
się w piątek, 4 sierpnia, w teatrze Boto, poprowadzą Jerzy Baczyński, Redaktor
Naczelny tygodnika „Polityka” oraz Dorota Szwarcmann, dziennikarka Działu Kultura
tygodnika Polityka. Wstęp jest wolny.
Marzena Diakun zyskała międzynarodową sławę zastępując Mikko Francka podczas koncertów
z ﬁlharmonikami Radia Francuskiego transmitowanych we francuskim radiu oraz medici.tv.
Swój kunszt potwierdzała zdobywając jako pierwszy Polak II nagrodę – Srebrną Batutę – na IX
Międzynarodowym Konkursie im. G. Fitelberga w Katowicach (2012).
Jest również laureatką II nagrody na prestiżowym 59. Konkursie Dyrygenckim w ramach
Festiwalu Praskiej Wiosny (2007), ﬁnalistką Międzynarodowego Konkursu dla Dyrygentów im.
W. Lutosławskiego (2006) oraz półﬁnalistką Quadaques Competition w Barcelonie i Donatella
Flick Competition w Londynie (2008).

Jazz w ogrodach Muzeum Sopotu
Muzeum Sopotu kontynuuje swój ﬂirt z jazzem i zaprasza na koncerty pt. „Młody Jazz
3-miasta”, które promują najciekawszych muzyków jazzowych, jacy pojawili się
w ostatnim okresie na Wybrzeżu. Koncerty rozpoczynają się o godz. 18.00, wstęp jest
bezpłatny.
Kalendarz koncertów:
11 sierpnia – Joanna Knitter, Blues & Folk Connection (Joanna Knitter – voc, Krzysztof Paul
– g, Artur Jurek – p, Paweł Urowski – b, Piotr Góra – dr);
25 sierpnia – Marcin Janek Quintet (Marcin Janek – sax, Piotr Szlempo – tp, Kuba Hajdun
– p, Piotr Szajrych – b, Artur Paczkowski – dr).
Kuratorem projektu jest Marcin Jacobson.

W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej w Krakowie.
Od 2011 r. jest adiunktem w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie prowadzi swoją klasę
dyrygentury symfoniczno-operowej. W maju 2015 roku została uhonorowana stypendium
Marin Alsop Taki Concordia Fellowship promującym najlepsze kobiety dyrygentki na świecie.

Salon „Polityki” – spotkanie
z Marzeną Diakun
ź Teatr Boto
ź 4 sierpnia 2017 r, godz.
ź

18.00
ul. Bohaterów Monte
Cassino 54 B, Sopot

Marzena Diakun Fot. Łukasz Rajchert
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Joanna Knitter, Blues & Folk Connection. Fot. Anna Liminowicz, źródło: www.bluesandfolkconnection.com
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Sopot Match Race

Wyścigi pływackie
dookoła molo

Regaty Pucharu Świata

Sopocki MOSiR zaprasza 29 lipca i 12 sierpnia na
Wyścigi pływackie dookoła sopockiego molo – Timex
Cup 2017. Każdy, kto ukończy rywalizację, otrzyma
pamiątkowy medal, będą również nagrody.
Zapisy prowadzone będą w dniu zawodów od godz. 9.00
do11.30 na plaży przy barze Rybitwa (wejście na plażę nr
23). Start wyznaczono na samo południe.

Wielkie widowisko i emocjonująca rywalizacja.
Wyścigi jeden na jeden, prędkość, wiatr i woda.
Sopockie molo, ogromna widownia i prestiżowi
partnerzy. Obecność na Sopot Match Race, od 2 do 5
sierpnia, to gwarancja niepowtarzalnych przeżyć
i wspaniała przygoda także dla publiczności.
Ranga wydarzenia, bogata tradycja i przynależność do
prestiżowego cyklu Match Race Super League sprawiają,
że sopockie regaty to jedna z czołowych polskich imprez
żeglarskich. Regaty są bardzo widowiskowe i, co ważne,
bardzo atrakcyjne dla widzów. Zmagania załóg i piękne
sylwetki jachtów można podziwiać z sopockiego mola,
akcja rozgrywa się blisko linii brzegowej i jest dobrze
widoczna.

Fot. fotobank.PL / UMS

Do pokonania będzie dystans ok. 1200 metrów, a nad
bezpieczeństwem uczestników będzie czuwał sopocki
WOPR.
Regulamin cyklu wyścigów, fotorelacja oraz klasyﬁkacja po
imprezie zamieszczana będzie na www.mosir.sopot.pl.

Wśród zawodników reprezentujących Polskę zobaczymy
między innymi 11-krotnego Mistrza Świata w klasie DN
Karola
Jabłońskiego,
współorganizatora
regat
Przemysława Tarnackiego, czy zwycięzcę zeszłorocznej
edycji regat – Łukasza Wosińskiego. Z gości
zagranicznych swoją obecność potwierdzili m.in.
wielokrotny Mistrz Europy Rosjanin Vladimir Lipavski,
Słoweniec Dejan Presen czy Toby Fraser z Nowej
Zelandii.

Rolkowisko w ERGO ARENIE
w wakacyjne niedziele
Do dyspozycji rolkarzy jest płyta areny głównej o powierzchni 4 tys. m kw. Może z niej korzystać
każdy, niezależnie od umiejętności. W ERGO ARENIE znalazło się 5 stref jazdy, są także
instruktorzy. Rolkowisko będzie czynne w każdą wakacyjną niedzielę do 20 sierpnia, w godz.
16.00-19.00. Wstęp jest wolny.
Od kilku lat w Polsce rośnie zainteresowanie sportami wrotkarskimi. Coraz więcej osób zaczyna traktować
jazdę na rolkach nie tylko jako zabawę czy rekreację, ale element treningu, a nawet formę transportu.
Gdańsk i Sopot mają coraz więcej ścieżek rowerowych o gładkiej nawierzchni, które idealnie nadają się do
jazdy na rolkach. Niestety obecnie przepisy prawa zakazują jazdy po tych ciągach komunikacyjnych.
Konsekwencją jest sytuacja, w której rolkarze nie mają w Trójmieście zbyt wielu możliwości nauki jazdy.
Idealnym miejscem do tego typu aktywności jest płyta główna ERGO ARENY. Przy współpracy ze
stowarzyszaniem Media Team, ERGO ARENA otwiera się na tę właśnie dyscyplinę sportu.
W każdą niedzielę, do 20 sierpnia 2017 r., w godz. 16.00-18.00 na płycie głównej będą odbywały się
zajęcia podzielone tematycznie:
ź Strefa nauki jazdy – nauka od podstaw prowadzona przez instruktora i szkółki wrotkarskie;
ź Strefa hokeja na rolkach – ogrodzony płotkami i bandami plac do unihokeja. Będą się na nich
odbywać dwugodzinne zajęcia dla dzieci z instruktorem, do dyspozycji dzieci będą kije hokejowe;
ź Strefa nauki jazdy agresiv/urban – strefa dla średniozaawansowanych. Zajęcia będą prowadzone na
podstawowych przeszkodach (poręcz, hopka, podest), pod nadzorem instruktora;
ź Strefa jazdy szybkiej i rekreacyjnej – tor, po którym rolkarze będą jeździć w kółko w jednym kierunku
(rotacyjnie),
ź Strefa freestyle – strefa jazdy rekreacyjnej.
Od godz. 18.00 do 19.00 rolkarze będą mieli
czas na swobodną jazdę, korzystanie
z przeszkód oraz kubeczków. W planie jest
prowadzenie rozgrywek, minimeczów lub
miniturniejów hokeja na rolkach. Raz
w miesiącu mogą odbywać się zawody
w hokeju na rolkach, freestyle'u, bladecrossie,
a także wyścigi dla dzieci i dorosłych. Więcej
informacji www.ergoarena.pl.
www.instagram.com/miasto_sopot

– Czas do startu do dla nas okres intensywnych
treningów i ostatnich przygotowań – mówi Przemysław
Tarnacki, sternik załogi Tarnacki Yacht Racing. – W tym
roku skład mojej załogi jest następujący: Marcin
Banaszek (dziobowy), Jacek Przybylak (trym żagli
przednich), Przemysław Płóciennik (trym grota).
Zapraszam wszystkich na molo do kibicowania i obiecuję, że pokażemy żeglarstwo najwyższej klasy.
Więcej o regatach na www.sopotmatchrace.com.

Fot. Robert Hajduk

RUGBY /

Trzy dni z rugby na plaży
W ramach Jubileuszowego XXV Memoriału Edwarda Hodury upamiętniającego
wybitnego zawodnika i trenera rugby, przez wiele lat związanego z trójmiejskim
sportem, w dniach 4-6 sierpnia odbędzie się V edycja Sopot Beach Rugby.
Sportowe emocje, efektowne przyłożenia i przede wszystkim dobra zabawa na
sopockiej plaży. Wstęp jest wolny.
Pierwsza edycja Sopot Beach Rugby odbyła się w 2013 r. Wzięło w niej udział 25 drużyn.
Z roku na rok rośnie ranga imprezy i liczba ekip startujących w zawodach. To
zdecydowanie jeden z największych turniejów rugby na plaży na całym świecie. Sopot
Beach Rugby w 2015 i 2016 roku zdobyło pierwszą nagrodę i tytuł „Sportowej imprezy
roku w Sopocie”.
W tym roku po raz pierwszy wystąpią
dzieci i młodzież, które otrzymają
pamiątkowe medale i okolicznościowe
koszulki z głównym hasłem V edycji
„Rugby for Heroes”. Jedną z atrakcji
rozgrywek będzie też sobotni turniej VIPów i mediów.
Turnieje rozpoczynać się będą każdego
dnia o godz. 12.00 i potrwają do godz.
18.00. Na uczestników, jak i widzów,
czekać będzie wiele atrakcji.
Program:
4 sierpnia – Junior Sopot Beach Rugby w
czterech kategoriach mini-żak, żak,
młodzik, kadet
5 sierpnia – Sopot Beach Rugby kobiet i mężczyzn – turniej międzynarodowy, otwarty

Fot. fotobank.PL / ERGO ARENA

6 sierpnia – Mistrzostwa Polski kobiet
i mężczyzn

Fot. fotobank.PL / UMS
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Fot. fotobank.PL / UMS

Wyścigi konne na sopockim hipodromie
Za nami dwa weekendy emocjonujących wyścigów! Zobaczyć można było konie pełnej krwi
angielskiej, czystej krwi arabskiej oraz kłusaki francuskie.

Fot. fotobank.PL / UMS

Fot. fotobank.PL / UMS

Tegoroczny Sopot Film Festival otworzyła w sopockim Multikinie projekcja obrazu „Beksińscy. Album
wideoﬁniczny”. Po ﬁlmie odbyło się spotkanie z twórcami.

Sir Elton John wystąpił w Operze Leśnej 9 lipca. Wielotysięczna publiczność świetnie bawiła się
przy największych hitach artysty oraz utworach z najnowszego krążka – „Wonderful Crazy Night".

Fot. fotobank.PL / UMS

Fot. fotobank.PL / UMS

Na urodziny Janusza Christy pod hasłem „45 lat Kajka i Kokosza” zaprosiło 15 lipca Grodzisko
w Sopocie. I duzi, i mali zmagali się z zadaniami na temat dzielnych wojów.

W Państwowej Galerii Sztuki trwają półkolonie dla dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat.
Wakacyjne warsztaty plastyczne rozwijają wyobraźnię i talenty uczestników.

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