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WYŚCIGI KONNE NA HIPODROMIE

Bomba pójdzie w górę już 15 lipca. 24 gonitwy, 

konie pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej 

oraz kłusaki francuskie. Tegoroczne dwa weekendy 

wyścigowe zapowiadają się bardzo emocjonująco. 

Zapraszamy na Hipodrom w dniach 15-16 oraz 

22-23 lipca. Wstęp jest bezpłatny. 

MIEJSKI EKO-PARKING NA WAKACJE

700 darmowych miejsc do parkowania poza 
centrum dla turystów odwiedzających Sopot! 
Do centrum turystów przewiozą meleksy. 
Eko-parking przy ERGO ARENIE to inicjatywa 
miasta, która na pewno w sezonie poprawi 
sytuację na drogach w kurorcie. Parking 
będzie działał od 26 czerwca do 23 sierpnia.

VISA KINO LETNIE SOPOT – ZAKOPANE 

1 lipca o godz. 21.30, wielką galą wręczenia 

nagrody Diamentowego Klapsa Filmowego 

rozpocznie się na molo 10. jubileuszowa edycja 

najdłuższego wakacyjnego festiwalu filmowego. 

Galę uświetnią polskie gwiazdy filmowe. Projekcje 

w ramach festiwalu będą odbywały się 

codziennie, przez 62 dni wakacji. 
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Sopot – miasto ludzi zadowolonych
wg rankingu Fundacji Schumana Europolis 2017
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH 

Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto 
– raz na dwa tygodnie w piątek (7.07)

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim 
 raz na miesiąc w piątek (30.06) –
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Mimo nie zawsze sprzyjającej pogody, akcja Rowerowy Maj w Sopocie po raz 

kolejny cieszyła się wielkim zainteresowaniem dzieci ze szkół i przedszkoli. 

Najlepsze okazały się: Szkoła Podstawowa nr 8 i Przedszkole nr 4.

W Rowerowym Maju wzięło udział 1680 dzieci, w tym roku po raz pierwszy także 

z sopockich przedszkoli. W czasie trwania kampanii dzieci wykonały 14 700 przejazdów, 

pokonując łącznie około 37 500 km. Dzięki temu, że nie były dowożone samochodami, 

w Sopocie nie spalono niemal 2000 litrów benzyny!

W przedszkolu nr 4 w Sopocie odbyło się oficjalne wręczenie nagród dla najbardziej 

aktywnych uczestników akcji. Nagrody wręczał Marcin Skwierawski, wiceprezydent 

Sopotu.

Piąta edycja największego i najstarszego slow food festiwalu w tej części 

Europy, czyli Slow Fest Sopot, odbędzie się 24 i 25 czerwca. Będzie to okazja, by 

przy wielkim stole przy sopockim molo posmakować specjałów przygoto-

wanych przez 200 kucharzy. Slow Fest Sopot zaprasza w godzinach 10.00-18.00. 

Wydarzenie integruje środowisko gastronomiczne i smakoszy, promuje lokalną 

kuchnię, regionalnych producentów, wybitnych kucharzy i pasjonatów. Swoje 

produkty, dania i pomysły przedstawi ponad 80 cenionych w branży restauracji 

z Trójmiasta i Pomorza. 200 kucharzy zaprezentuje swój kunszt, a może nawet 

zdradzi jakieś sekrety. Wśród nich będzie Robert Makłowicz. Nie zabraknie gości 

zagranicznych, m.in. ekipy z Faviken (Szwecja). To jedna z najsłynniejszych restauracji 

na świecie. Więcej na www.slowfestsopot.com.

Weekend z dobrym jedzeniem na molo

– Rowerowy Maj wyrabia u przedszkolaków i uczniów nawyk korzystania z ekologicznych 

środków transportu, takich jak rower czy hulajnoga, przy okazji promując zdrowy 

i aktywny tryb życia – mówi Marcin Skwierawski. – Przekłada się to także na nawyki 

rodziców, którzy również dojeżdżają do szkół i przedszkoli, dowożąc swoje pociechy. 

Takie akcje bardzo dobrze sprawdzają się w Sopocie, ponieważ to miasto krótkich 

dystansów, z dobrze rozwiniętą infrastrukturę dróg rowerowych – dodaje wiceprezydent 

Skwierawski.  

Najaktywniejsze przedszkolaki otrzymały dzwonki rowerowe, zaś uczniowie 

podstawówek sportowe bidony. Oto wyniki:

Szkoły podstawowe

1. SP nr 8 – frekwencja 58%,  82% aktywnych uczestników, 72 osoby jeździły codziennie

2. SP nr 9 – frekwencja 52%, 74% aktywnych uczestników, 52 osoby jeździły codziennie

3. SP nr 1 – frekwencja 50%, 73% aktywnych uczestników, 44 osoby jeździły codziennie.

Przedszkola

1. Przedszkole nr 4 – frekwencja 81%, 98% aktywnych uczestników, 26 osoby jeździły codziennie

2. Przedszkole nr 10 – frekwencja 52%, 89% aktywnych uczestników, 4 osoby jeździły codziennie

3. Przedszkole nr 12 – frekwencja 48%, 95% aktywnych uczestników, 1 osoba jeździła 

codziennie.

fot. UMS/Fotobank.PL
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Finał akcji Rowerowy Maj w Sopocie

Zakończono wstępną weryfikację wniosków do budżetu obywatelskiego. Ze 173 

projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zaakceptowano 105 wniosków. Ze 

wszystkimi wnioskami wraz z uwagami Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady 

Miasta Sopotu można się zapoznać na stronie www.sopot.pl/bosopot. 

Do 30 czerwca wnioskodawcy mogą się odwołać od wyniku weryfikacji lub zgłosić aktualizacje 

projektu. Można to zrobić drogą elektroniczną pisząc na adres budzet2018@sopot.pl lub 

pisemnie w kancelarii urzędu. 

fot. fotobank.PL / UMSNASZ SAMORZĄD /

Sopocki Budżet Obywatelski 
– wnioski  zweryfikowane

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego zaprasza na spotkanie, które 

poświęcone będzie wnioskom do budżetu obywatelskiego. Odbędzie się ono 

28 czerwca o godz. 16.00 w sali 58 Urzędu Miasta. Komisja zaprasza wszystkich 

autorów wniosków, którzy chcieliby o nich porozmawiać, coś wyjaśnić lub uzupełnić. 

Pomysł na dłużników komunalnych
Do końca maja 2017 r. do Urzędu Miasta w Sopocie wpłynęło 91 wniosków 

o restrukturyzację zadłużenia, na łączną kwotę 3 025 795,91 zł. Przy założeniu, że 

wszyscy wnioskodawcy zrealizują przygotowany przez miasto program, do budżetu 

powinno wpłynąć 1 508 459,61 zł.

Gmina realizuje kolejny etap „Sopockiego 

programu edukacji i wychodzenia z zadłu-

żenia mieszkańców lokali komunalnych”. 

Preferowane są osoby, które dotychczas 

odpracowywały swoje zadłużenie w ramach 

miejskiego programu lub spłacały zadłużenie 

w ratach. Osoby te będą miały korzystniejsze 

warunki umorzeń.

Program ma przede wszystkim zapobiegać 

eksmisji dłużników z zajmowanych mieszkań 

i w konsekwencji ich bezdomności. Program 

ma przede wszystkim wymiar edukacyjny: ma 

mobilizować dłużników do terminowego 

wnoszenia opłat za użytkowane lokale 

mieszkalne, wyuczenia w nich nawyku 

wnoszenia opłat za czynsz. 
fot. Pixabay

– Sopocki program daje nowe możliwości i pozwala wyjść ze spirali zadłużenia – mówi Marcin 

Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Często osoby tkwiące w zadłużeniu nie widzą 

możliwości wyjścia z niego. Tym programem dajemy wędkę sopocianom, którzy znajdują się 

w trudnej sytuacji materialnej i chcą z niej wyjść – dodaje wiceprezydent Skwierawski.  

Program adresowany jest do najemców mieszkań komunalnych mających minimum 12 

miesięczny wymiar zaległości. Szacunkowo program w Sopocie obejmie 314 gospodarstw 

domowych, zadłużonych na ponad 7 mln zł.



Sopot – miasto ludzi zadowolonych Jacek Karnowski najlepszym 
prezydentem w PolsceOgłoszono Ranking najbezpieczniejszych polskich miast Fundacji Schumana 

Europolis 2017. Na pierwszym miejscu znalazła się Warszawa, tuż za nią Kraków. 

Sopot jest miastem, w którym mieszkańcy czują się najbezpieczniej.

Według raportu Europolis miastem, w którym mieszkańcy czują się najbezpieczniej, ufają 

innym, a także występuje najmniej przemocy domowej i wypadków przy pracy, jest Sopot. 

Nasze miasto uzyskało 77,54 pkt. Aż 95 proc. sopocian jest zadowolonych 

z miejscowości, w której mieszkają – to najlepszy wynik w Polsce. Zbliżony poziom 

zadowolenia ze swojego miasta jest w Słupsku – 93 proc.

Sopot jest także w czołówce miast (3 miejsce) pod względem liczby kamer 

monitoringu miejskiego (5,1 kamer na km kw.). Ze względu na turystyczny charakter 

i niewielką liczbę mieszkańców, a bardzo dużą liczbę turystów, miasto ma niestety sporą 

liczbę kradzieży – 42 kradzieże na tysiąc osób rocznie. 

– Poziom zadowolenia mieszkańców z miasta, najwyższy w Polsce, jest dla nas największą 

nagrodą. Po raz kolejny pokazuje to, że Sopot jest bardzo dobrym miejscem do życia 

i pracy – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Wysoki poziom poczucia 

bezpieczeństwa wśród sopocian to najlepsza recenzja wszystkich działań, 

podejmowanych konsekwentnie od wielu lat przez miasto wspólnie z policją i strażą 

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, po raz drugi z rzędu zwyciężył w rankingu i został 

wybrany najlepszym prezydentem spośród wszystkich prezydentów polskich miast.

Ranking N15, prezentujący 15 najlepszych prezydentów miast w Polsce, przygotowuje od 

2011 r. tygodnik „Newsweek”. Laureaci są wyłaniani przez kapitułę, na podstawie ankiet 

rozesłanych do wszystkich prezydentów polskich miast. 

Wyniki rankingu zostały przedstawione 19 czerwca, podczas Gali Kongresu Regionów we 

Wrocławiu, gdzie spotkali się samorządowcy z całej Polski. „Legenda polskiej 

samorządności, od wielu lat niezłomny” – powiedział o prezydencie Karnowskim Rafał 

Dutkiewicz wręczając statuetkę.   

700 darmowych miejsc do parkowania poza centrum 

dla turystów odwiedzających Sopot! Eko-parking przy 

ERGO ARENIE to inicjatywa miasta, która na pewno 

w sezonie poprawi sytuację na drogach w kurorcie. 

Parking będzie działał od 26 czerwca do 23 sierpnia.

Wakacje oraz weekendy w Sopocie to zazwyczaj niestety 

mocno wzmożony ruch samochodów w centrum miasta. 

Brak możliwości pobierania opłat za parkowanie 

w weekendy czy też różnicowania opłat w zależności od 

miejsca postoju powoduje, że sopockie ulice i chodniki są 

często pozastawiane samochodami turystów. 

Piknik w ogródku jordanowskim przy ul. Armii 

Krajowej, połączony z wręczeniem nagród prezydenta 

Sopotu, zakończył akcję „Eko-wakacje za własne 

pieniądze”, w której dzieci i młodzież za sprzątanie 

terenów zielonych w mieście dostały wsparcie 

finansowe na wakacyjny wypoczynek.

Dzieci i młodzież skupiona w sopockich organizacjach, 

pracowały na terenie miasta dbając o czystość i porządek, 

a w zamian otrzymały nagrody finansowe przeznaczone 

na organizację wypoczynku wakacyjnego. W konkursie 

wzięło udział 958 osób z 34 organizacji, które od marca 

do czerwca sprzątały tereny zielone Sopotu. Przyznane 

nagrody uzależnione były od l iczebności grupy 

wykonującej prace i wynosiły od 600 zł (dla grupy liczącej 

10 osób) do 1 200 zł (dla grupy liczącej 20 osób).

INFORMACJE MIEJSKIE /

miejską. Statystyki zdarzeń, 

opracowywane tylko na pod-

stawie liczby mieszkańców, nie 

są wiarygodne. Dane te bowiem 

są obliczane dla 36-tysięcznego 

miasta, a nie miasta turystycz-

nego, które rocznie odwiedza 

ponad 2 miliony gości. Jeśli 

weźmiemy pod uwagę realną 

liczbę osób przebywających 

w kurorcie, to widać wyraźnie, że 

Sopot jest miastem bardzo 

bezpiecznym – dodaje prezydent 

Karnowski.   
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Miejski eko-parking na czas wakacji Wakacje 
za własne pieniądze

700 darmowych miejsc do parkowania poza centrum dla turystów odwiedzających Sopot

Dlatego miasto – na wnioski mieszkańców – rozszerza 

strefy płatnego parkowania, zarówno tę całoroczną, jak 

i sezonową. A także zdecydowało się na pilotażowy 

projekt organizacji buforowego eko-parkingu miejskiego 

przy ERGO ARENIE. Parking może pomieścić 700 aut. 

– W lipcu i sierpniu parking przy hali nie jest wyko-

rzystywany tak, jak poza sezonem – mówi Marcin 

Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Więc udostępnimy 

go turystom. Będzie to bezpłatny, całodobowy parking 

niestrzeżony. Położony jest blisko sopockiej plaży, do 

której prowadzi wyremontowana i oświetlona alejka 

pieszo-rowerowa. Do centrum Sopotu będą z niego 

wahadłowo kursowały meleksy. 

Dwa 14-osobowe meleksy będą jeździły 7 dni w tygodniu, 

w godz. 10.00-20.00, co 20 minut, na trasie ERGO ARENA 

– Plac Konstytucji 3 Maja. Bilet dla osoby dorosłej – 3 zł. 

Dzieci w wieku szkolnym – bezpłatnie.  

Miejski eko-parking będzie także służył turystom 

odwiedzającym plażę w Jel itkowie. Został ujęty 

w programie gdańskich parkingów przyplażowych, dojazd 

do niego zostanie oznakowany także od strony Gdańska.

Parking będzie działał od 26 czerwca do 23 sierpnia 

(z wyłączeniem 1 i 8 lipca, kiedy odbywają się imprezy 

w ERGO ARENIE). 

Pełny tekst raportu oraz ranking Europolis dostępne są na www.europolis.schuman.pl/raport.

– Dziękuję wszystkim Mieszkańcom, 

Przedsiębiorcom i Przyjaciołom Sopotu 

za wspólną pracę na nasz sukces! To 

dla mnie zaszczyt, ale i wielka radość, 

pracować dla sopocian i naszej małej 

ojczyzny; każdego dnia zajmować się 

sprawami drobnymi, codziennymi jak 

i śmiałymi inwestycjami – mówi prezy-

dent Jacek Karnowski. 

Sopot zajął także 3. miejsce w Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu w kategorii 

miast i gmin do 50 tys. mieszkańców.   

W rankingu prezydentów nie uwzględniono dwóch miast: Wrocławia i Warszawy. 

W przypadku Wrocławia prezydent Rafał Dutkiewicz trzy razy z rzędu wygrywał ranking, 

a „Newsweek” nadał mu honorowy tytuł Superprezydenta i (za zgodą samego 

zainteresowanego) postanowiono go więcej nie klasyfikować. Warszawa natomiast i jej 

prezydent, zdaniem organizatorów, powinna konkurować z innymi europejskim 

metropoliami, a nie z ustępującymi jej potencjałem miastami w kraju.

Młodzi ludzie sprzątali m.in. dojście do ERGO ARENY 

(ul. Łokietka). Fot. mat. pras.fot. ERGO ARENA

3www.facebook.com/MiastoSopot

fot. fotobank.PL/UMS

fot. mat. pras.
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Wakacyjny wolontariat 
– zdobądź doświadczenie

Święto organizacji pozarządowych 
– zaproszenie do udziału

Zostań rodziną wspierającą
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie 

zaprasza do współpracy osoby i rodziny zain-

teresowane pełnieniem roli rodziny wspierającej. 

Zadaniem takiej rodziny jest pomoc w różnych 

aspektach życia rodzinom, które przeżywają trud-

ności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-

wychowawczych. 

Problemy te często wynikają z braku odpowiednich wzorów 

do naśladowania w najbliższym otoczeniu. Dzięki 

współpracy z rodziną wspierającą, potrzebujący pomocy 

mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu 

funkcjonowania i wyjścia z izolacji społecznej. Zostając 

rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim 

doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny w opiece nad 

dziećmi. 

Czas  wakacyjny to idealny moment, by zdobyć nowe 

doświadczenia, znajomości, sprawdzić siebie w nie-

typowych sytuacjach. To wszystko może zapewnić 

udział w wolontariacie. Wiele sopockich wydarzeń 

potrzebuje pomocy przy ich organizacji. Zobacz, jak 

wyglądają „od kuchni” i stań się ich częścią! 

Jubileuszowy, XV Sopocki Festyn Organizacji 

Pozarządowych odbędzie się 9 września na Skwerze 

Kuracyjnym sopockiego molo. Do 7 sierpnia 

organizatorzy czekają na zgłoszenia od organizacji 

pozarządowych, które chciałyby wziąć w nim udział. 

Dla mieszkańców to najlepsza okazja do poznawania 

organizacji pozarządowych działających na rzecz Sopotu. 

Organizacje z kolei podkreślają możliwość pokazania swej 

dz ia ła lnośc i ,  wymiany informacj i ,  dz ie lenia  s ię 

doświadczeniami, inspiracji oraz integracji.

To, jak będzie wyglądał jubileuszowy festyn, zależy od 

organizacji pozarządowych biorących w nim udział. 

– Zapraszamy organizacje pozarządowe i  grupy 

nieformalne działające na rzecz sopocian, a także miejskie 

instytucje publiczne – mówi Anna Horak, koordynatorka 

Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych, 

organizatorka festynu. – Spodziewamy się blisko 60 

podmiotów gotowych do promocji swej działalności, 

bezpośredni kontakt i bliższe poznanie w  integracyjnej 

formule.

INFORMACJE SPOŁECZNE /

fot. mat. pras.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych 

aspektów życia, w zależności od potrzeb danej rodziny, 

takich jak organizowanie czasu wolnego, pomoc w nauce, 

wskazówki dotyczące wychowywania dzieci czy wsparcie 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego, np. nauka 

gotowania, sprzątania czy racjonalnego gospodarowania 

domowym budżetem. Jest to forma towarzyszenia rodzinie, 

a nie wyręczania jej w obowiązkach. Rolę Rodziny 

Wspierającej mogą pełnić np. sąsiedzi czy znajomi.

Rodzina wspierająca przy współpracy z asystentem rodziny 

pomaga w przezwyciężaniu trudności występujących 

w rodzinie i pełni swoją funkcję społecznie. Na podstawie 

umowy podpisanej z sopockim MOPS-em, rodzina 

wspierająca otrzyma zwrotu kosztów związanych 

z udzielonym wsparciem. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Pracy 

Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sopocie, przy al. Niepodległości 759 a, w poniedz. 

w godz. 13.00-15.00 oraz od wtorku do piątku 

w godz. 8.00-10.00, tel. 58 550 31 89.

Od kilkunastu lat prezentacji działalności sopockiej 

pozarządówki towarzyszą stałe elementy: Parada 

Pozarządowa czy program artystyczny na scenie muszli 

koncertowej sopockiego molo. Wnioski o przyznanie 

Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” za 

znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego mieszkańców 

mogą do 25 sierpnia składać mieszkańcy Sopotu, 

organizacje pozarządowe oraz instytucje działające 

w sferze pożytku publicznego.

Organizatorzy – Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, 

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych, Sopocka 

Rada Organizacji Pozarządowych, Kąpielisko Morskie Sopot 

– zapraszają do współpracy przy organizacji festynu 

wszystkich chętnych, z ciekawymi pomysłami i moż-

liwościami ich realizacji. 

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych zaprasza na 

otwarte spotkanie organizacyjne, które odbędzie 

się 28 czerwca o godz. 15.30 w Sopockim Centrum 

Organizacji Pozarządowych, ul. Marynarzy 4, sala nr 1. 

Więcej na www.scop.sopot.pl. 

Propozycje wolontariatu, czerwiec - sierpień 2017

ź Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Stadion Leśny

Piknik Rodzinny, 25 czerwca – obsługa stacji gier 

sportowo-rekreacyjnych

ź Sopot Film Festival, 8-16 lipca – pomoc organizacyjna 

przed i podczas festiwalu; różne lokalizacje

ź NDI Sopot Classic, 30 lipca – 6 sierpnia pomoc przy 

festiwalu: witanie gości, wskazywanie miejsc itp. oraz 

zbiórka pieniężna na wyjazd wakacyjny dla pod-

opiecznych fundacji Serce im. Janusza Korczaka; teren 

Opery Leśnej

ź Literacki Sopot, 17-20 sierpnia – pomoc organizacyjna 

przy festiwalu; różne lokalizacje 

ź Fundacja „My", 1 lipca-15 września – pomoc w pro-

mowaniu pierwszego Ogrodu Społecznego w Sopocie; 

różne lokalizacje

Nabór ciągły – Dom Pomocy Społecznej, sopockie 

Uszakowo, fundacja Mam Marzenie i wiele, wiele innych. 

Więcej informacji na  www.wolontariat.sopot.pl.
fot. mat. pras.
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II edycja festiwalu 
Jazz Wolności

Jazz Wolności  powered by LOTOS 

odbędzie się 7 lipca w Sopocie. W muszli 

koncertowej przy molo wystąpią Walk 

Away, Artur Dutkiewicz Trio, Mingus 

Mingus Quartet, a także bardzo ciekawe 

młode zespoły, które w ciągu ostatniego 

roku zaznaczyły w sposób szczególny 

swoją obecność na jazzowej scenie: 

Tomasz Chyła Quartet, Aga Derlak Trio, 

Kamil Piotrowicz Sextet, Zagórski 

/Kadziela Collaboration. 

Celem festiwalu Jazz Wolności, jest pro-

pagowanie młodej, polskiej sceny jazzowej, 

a także odtworzenie mody na tę szlachetną 

muzykę, jaką jest jazz, poprzez ukazanie jej 

historii i współczesności w unikalnej formie. 

Zamierzeniem organizatorów jest, by 

festiwal wykreował nowe polskie gwiazdy 

spośród młodych zespołów, które będą 

gościć na festiwalowej scenie i pomógł im 

w starcie do międzynarodowej kariery.

Więcej informacji: www.jazwolności.pl. 

Wstęp jest wolny. 

Sopot Film Festival 2017 Visa Kino Letnie 
Sopot – Zakopane 2017 

Festiwal żydowski w Atelier
Już po raz siódmy miłośnicy muzyki najwyższej 
artystycznej próby będą mogli delektować się dźwiękami 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot 
Classic. Na imprezę, która trwać będzie od 30 lipca do 
6 sierpnia, zapraszają Dyrektor Artystyczny Wojciech 
Rajski oraz Polska Filharmonia Kameralna Sopot. 

Filmowe morze, góry i Mazury. 1 lipca o godz. 21.30, wielką galą 
wręczenia nagrody Diamentowego Klapsa Filmowego rozpocznie się na 
molo 10. jubileuszowa edycja najdłuższego wakacyjnego festiwalu 
filmowego. Galę uświetnią polskie gwiazdy filmowe. Projekcje w ramach 
festiwalu będą odbywały się codziennie, przez 62 dni wakacji. 

Festiwal corocznie przyciąga tłumy widzów spragnionych filmowych emocji. 
W tym roku, po raz dziesiąty, dotrze tam, gdzie wypoczywają miliony Polaków 
– do Sopotu, Giżycka i Zakopanego. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny. W Sopocie obowiązuje bilet wstępu na molo. 

Do 31 sierpnia codzienne, bezpłatne projekcje filmowe zagoszczą na 
sopockim molo. W lipcu filmy będą wyświetlane o 22.00, a w sierpniu 
o 21.30. Jak co roku, repertuar festiwalu został podzielony na atrakcyjne dni 
tematyczne. Znajdą się w nim filmy oscarowe i nagradzane na europejskich 
festiwalach, światowe super hity i kino artystyczne, nie zabraknie też polskich 
produkcji, o których głośno w kraju i za granicą. Festiwalowy tydzień 
rozpoczynamy na „Sportowo – filmowo”. „Europejskie wtorki” to dawka kina 
europejskiego najwyższej próby. Środowe „Super hity” przeniosą nas w świat 
największych super produkcji a we czwartki oglądamy filmy „Made in Poland”. 
„Komediowe piątki” rozpoczynają na wesoło festiwalowe weekendy, soboty 
zachwycą oscarowymi produkcjami, a „Kobiece niedziele” zakończą każdy 
wakacyjny tydzień na festiwalu.

Na www.Kino.Visa.pl można sprawdzić repertuar, zagłosować w Plebiscycie 
Publiczności i wygrać atrakcyjne nagrody.

16 lipca w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej rozpoczynają 
się Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską. W ramach 
festiwalu do Sopotu przyjadą najwybitniejsi wykonawcy 
z całego świata. Cykl imprez zainauguruje recital w wykonaniu 
André Ochodlo oraz Odem's Quintet. 

„Polin” (17-18 lipca) to refleksyjny koncert złożony z najwyższej 
próby poezji jidysz XX w. oraz kompozycji polskich cenionych 
kompozytorów. Urszula Makosz z zespołem zaprezentuje „Koncert 
pieśni sefardyjskich” (19 lipca). Podczas wydarzenia zabrzmią 
utwory w języku ladino, charakterystyczne dla spadkobierców 
kulturowych Żydów wypędzonych w XVI w. z Hiszpanii i Portugalii. 
Wyjątkowym wydarzeniem będzie premiera koncertu „Moscow'48” 
(22-25 lipca). Na scenie wystąpią André Ochodlo, Adam Żuchowski 
oraz Atom String Quartet. Tytuł recitalu nawiązuje do mrocznych 
czasów stalinowskich prześladowań wobec żydowskich artystów. 

MUZYKA /

Sopot Film Festival 2017 będzie trwał od 8 do 16 lipca. To ósma letnia edycja Między-

narodowego Festiwalu Filmowego, a 17. w całej historii wydarzenia promującego kulturę 

i twórczość filmową. 

Na program festiwalu składają się pokazy filmowe, wystawy, warsztaty, panele dyskusyjne, spotkania 

z twórcami, koncerty do kina niemego oraz działania filmowe w przestrzeni miejskiej. Festiwal 

prezentuje przekrój kina światowego, z wyróżnieniem dorobku rodzimej kinematografii, najnowsze 

i najwybitniejsze produkcje światowego formatu oraz arcydzieła klasyki kina. 

Rezerwuj czas na Sopot Classic

André Ochodlo. Fot. mat. pras.

fot. mat. pras.

Aga Derlak Trio. Fot. mat. pras.

W 2017 roku odbędą się ponownie trzy 

międzynarodowe konkursy: Konkurs 1-2 – 

debiuty i drugie filmy fabularne, Konkurs DOC 

– średnio i pełnometrażowe dokumenty oraz 

Konkurs filmów krótkometrażowych. Pasmo 

Panorama to w tym roku prezentacja 

współczesnej kinematografii kolejnego 

państwa z regionu Morza Bałtyckiego, czyli 

Norwegii oraz druga Panorama poświęcona 

Rumuńskiej Nowej Fali, 10 lat po premierze 

pierwszego filmu opisującego ten nurt. 

FILM /

Jak co roku, najlepsze tytuły kina autorskiego i ambitnego sezonu, a także tytuły które nie znalazły się 

w dystrybucji kinowej w Polsce, zostaną zaprezentowane w trzech sekcjach: Spectrum 16/17, 

Spectrum DOC oraz Spectrum: Muzyka i Sztuka.

Sopot Film Festival 2017 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.

Podczas festiwalu koncert zagra Bente Kahan (26 lipca). 
W wykonywanych przez nią pieśniach pobrzmiewają wpływy 
europejskiego folkloru i tradycji żydowskich.

Na scenie zaprezentują się także dwa energetyczne zespoły: Mojše 
Band (27 lipca) ze Słowacji oraz Rzeszów Klezmer Band (18 lipca). 
Ponadto odbędą się warsztaty jidisz (16-18 lipca), Jidyszkajt 
(19-20 lipca) oraz z języka hebrajskiego (21-22 lipca). Wstęp na 
zajęcia jest wolny.

Tegoroczną edycję festiwalu 30 lipca zainauguruje Gala 
Hiszpańska wypełniona dźwiękami Półwyspu Iberyjskiego. 
Na deskach Opery Leśnej pojawi się m. in. słynna 
mezzosopranistka Nancy Fabiola Herrera czy Maribel 
Gallardo, mistrzyni castañuelas. Dzień później w sopockim 
kościele św. Jerzego wystąpi jeden z najwybitniejszych 
zespołów dętych na świecie – German Brass. Szczególnym 
punktem programu festiwalu będzie Gala Finałowa IV 
Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego, 
która odbędzie się w środę 2 sierpnia w Sali Koncertowej 
Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. 4 sierpnia usłyszymy 
znakomitego kontratenora Józefa Jakuba Orlińskiego, 
któremu towarzyszyć  będzie  wenecka Cappella 
dell'Ospedale della Pieta. Festiwal zakończy się 6 sierpnia 
Koncertem Muzyki Filmowej, na którym zaprezentowane 
zostaną najpopularniejsze utwory znane słuchaczom ze 
srebrnego ekranu. Polską Filharmonię Kameralną Sopot 
poprowadzi maestro Wojciech Rajski. 

fot. mat. pras.
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SOPOCIANIE
Mieszkańcy w sopockim albumie

Edward Hodura (1938-1991)

Pasjonat sportu, wybitny zawodnik 

i legendarny trener, w pamięci wycho-

wanków pozostał jako wielki autorytet, 

wspominany z szacunkiem, wdzięcz-

nością i ogromną sympatią.

Jeden z założycieli sekcji rugby w sopoc-

kim Miejskim Klubie Sportowym 

„Ogniwo” w latach 60-tych. Autor 

największych sukcesów sopockich 

rugbistów w latach 80. Jego kariera 

wybitnego sportowca nieodłącznie 

związana była z aktywnością trenera. 

Początkowo grał w drużynie Lechii 

Gdańsk w formacji młyna, biorąc udział 

w szesnastu oficjalnych meczach 

międzypaństwowych. Wielokrotny 

reprezentant Polski. 

Historie innych sopocian znaleźć można w Encyklopedii Sopocian na 

www.sopocianie.muzeumsopotu.pl

Ojciec sopockiego rugby

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

Takie oto smaczki znaleźć można w zbiorach Muzeum Sopotu. Na zdjęciu reklama wytwórni 

czekolady MiX, której sklep firmowy znajdował się w budynku sopockiego kasyna. Reklama 

pochodzi z tygodnika „Die Mowe” z 1940 r.

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

„Słodki” eksponat Fot. Muzeum Sopotu
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Edward Hodura z drużyną „Ogniwa” w dniu zdobycia pucharu Polski w 1988 r.

Laureaci konkursów fotograficznego 
i literackiego nagrodzeni Już jako trener na początku lat 70. uczynił Lechię mistrzem i wicemistrzem 

Polski. Od lat 60. marzył jednak o stworzeniu klubu w Sopocie. Od 1981 r. objął 

stanowisko trenera pierwszego zespołu Ogniwa. Trenował seniorów, juniorów 

i kadetów. Wychował około pięćdziesięciu reprezentantów Polski. Edward 

Hodura w ciągu kilku lat uczynił z drużyny Ogniwa Sopot hegemona w polskim 

świecie rugby. Ogniwo był zdecydowanie najlepszym klubem w Polsce lat 80. 

i 90. XX wieku.  Jego synowie Sylwester i Jarosław, również gracze rugby, przez 

wiele lat stanowili trzon drużyny Ogniwa. Syn Jarosława, Sławosz, z sukcesami 

kontynuuje rodzinną tradycję grając na pozycji skrzydłowego ataku w Ogniwie.

Od ponad dwudziestu lat odbywają się w Sopocie Memoriały Edwarda Hodury, 

od 2013 r. pod nazwą Sopot Beach Rugby, które obecnie organizuje Fundacja 

Sportu i Rekreacji im. Edwarda Hodury kierowana przez Jarosława Hodurę.

Fot. Edward Hodura)Muzeum Sopotu (

W Sopocie realizowany jest projekt pn. „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych 

przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego poprzez budowę infrastruktury 

ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach 

cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”. W ramach projektu uczniowie rywalizowali w dwóch 

konkursach – fotograficznym i literackim.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 w ramach działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

Ważnym elementem projektu są także działania edukacyjne i kształtowanie postaw ekologicznych wśród dzieci 

i młodzieży. W ramach tych działań zorganizowano dwa konkursy – fotograficzny i literacki – skierowane do 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Wyniki konkursu fotograficznego „Przyrodnicze Osobliwości Sopotu”

Szkoły podstawowe

I miejsce – Jarosław Stella

II miejsce – Bruno Jeske

Wyróżnienia:

ź Róża Stosik

ź Jakub Stasiuk

ź Maria Kaszubowska

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

I miejsce – Marcin Walder

II miejsce – Natalia Kwiatkowska

II miejsce – Piotr Zięba

Wyróżnienia:

ź Zuzanna Staniszewska

ź Kamil Lieske

ź Marta Karczewska

ź Paweł Szatkowski

Wyniki konkursu literackiego „Zielone miasto 

między morzem a lasem”:

I miejsce – Dominika Wójcikiewicz

II miejsce – Martyna Stein

Wyróżnienia:

ź Paulina Robotycka

ź Gerta Stańczyk.

fot. Jarosław Stella 

fot. Marcin Walder

Godziny otwarcia

poniedziałek: nieczynne 

wtorek – niedziela: 10.00 - 18.00

niedziela: wstęp wolny

fot. Muzeum Sopotu
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Wakacje w mieście mogą być interesujące. Bogatą 
i różnorodną ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży 
spędzających lato w Sopocie przygotował Mło-
dzieżowy Dom Kultury. Wszystkie zajęcia są 
bezpłatne.

Na sportowo, z aparatem czy śpiewająco  wakacje z MDK–

Bomba pójdzie w górę już 15 lipca. Przed nami 24 gonitwy, konie pełnej krwi 

angielskiej, czystej krwi arabskiej oraz kłusaki francuskie. Tegoroczne dwa 

weekendy wyścigowe zapowiadają się bardzo emocjonująco. Serdecznie 

zapraszamy na Hipodrom w dniach 15-16 oraz 22-23 lipca, w godzinach 15.30-19.00. 

Wstęp na wyścigi jest bezpłatny. 

Wyścigi konne to tradycja starsza niż sam Sopot – pierwsze gonitwy odbywały się na 

terenie dzisiejszego Hipodromu już w 1898 roku. Dziś jest to jedyna w swoim rodzaju 

impreza, która łączy tę najbardziej widowiskową dyscyplinę jeździecką z licznymi atrakcjami 

dodatkowymi. Wyścigom towarzyszą pokazy konne i nie tylko, organizowany jest także 

konkurs kapeluszy, do udziału w którym zapraszamy wszystkie panie. 

W tym roku rozegrane zostaną łącznie 24 gonitwy, w których udział wezmą najlepsi 

dżokeje na koniach czystej krwi arabskiej oraz pełnej krwi angielskiej, a także kłusaki 

francuskie w sulkach powożonych przez reprezentantów Stowarzyszenia Hodowców 

i Użytkowników Kłusaków. 

Wyścigi to także familijny piknik – na zwiedzających czekać będą food trucki i stoiska 

handlowe oraz atrakcje dla dzieci. 

Więcej informacji na www.facebook.com/wyscigikonnesopot.

WAKACJE W SOPOCIE /

HIPODROM /

Wyścigi konne na sopockim Hipodromie

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do 
MDK wypełnionego przez rodzica druku zgody na 
udział w zajęciach. Formularz można pobrać ze 
strony www.mdk.sopot.pl lub w placówce. Na 
stronie MDK znajduje się też szczegółowy program 
zajęć wakacyjnych. Warto go sprawdzać na 
bieżąco, bowiem możliwe są zmiany niezależne od 
organizatora.

Plan na lato 2017:

ź karate (4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat, 10-11 lat, 12 lat i więcej)

ź warsztaty wokalne (8-19 lat)

ź zajęcia gitara (10-17 lat)

ź gra na pianinie, zajęcia indywidualne (8-15 lat)

ź warsztaty modelarskie (8-12 lat)

ź malarstwo (12 lat i więcej)

ź warsztaty plastyka (7-11 lat)

ź warsztaty teatralno-plastyczne (7-16 lat)

ź warsztaty artystyczne w PGS Sopot (6-15 lat)

ź warsztaty decoupage (8-15 lat)

ź zespół rozrywkowy (8-19 lat)

ź warsztaty szachowe (4- 6 lat, 7-8 lat, 9-10 lat, 11 lat i więcej)

ź język angielski (5-6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat)

Poza tym odbędą się: 

ź warsztaty z bajką, czytanie i malowanie (od 5 lat)

ź malowanie na wielkich formatach w ogródku MDK Sopot (7-15 lat)

ź zabawy sportowe dla dzieci w ogródku MDK Sopot (6-15 lat)

ź siłownia pod chmurką, Park Północny (7-15 lat)

ź wycieczka na sopocką plażę, budowle z piasku (7-15 lat)

ź punkty widokowe w Sopocie, wycieczka po Trójmiejskim Parku 

Krajobrazowym (6-15 lat)

ź wyjście na Aqua Sopot, „W Sopocie pij wodę z kranu” (6-15 lat)

ź spacer sopockimi uliczkami, plener fotograficzny (6-15 lat)

ź spacer po Parku Oliwskim, plener fotograficzny (7-15 lat)

ź wakacyjny rozruch – zajęcia rozgrzewkowe (5-9 lat, 10-14 lat)

ź gra w zielone – zajęcia taneczne w plenerze, plac MDK (5-9 lat, 

10-14 lat)

ź dzień rozmaitości, poznajemy różne style taneczne (5-9 lat, 10-14 lat)

ź podsumowanie zajęć, nauka wakacyjnego układu tanecznego 

(5-9 lat, 10-14 lat).

Spędź wakacje zdrowo i aktywnie

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 życiai 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. 

Sopockie Wakacje pod Żaglami 

Uwaga młodzi żeglarze! Miasto Sopot chętnych do udziału 

w rejsach po Zatoce Gdańskiej i do portów południowo-

wschodniego 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, 

adres e-mail:  wojciech.chmielecki@gmail.com lub 

www.facebook.com/wchmielecki.

fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS

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 na www.facebook.com/ZdrowiAktywni
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45-osobowa grupa dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi wypoczywała w Sopocie 
od 11 do 24 czerwca. W programie było plażowanie oraz spotkanie z prezydentem miasta.

14 czerwca słuchacze Uniwersytetu III Wieku zakończyli rok akademicki. Było uroczyste 
wręczenie dyplomów, a także recital Laury Łącz.

fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS

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

W finałowym meczu turnieju tenisowego ITF Futures Men's Sopot Cup II Czech Zdenek Kolar 
pokonał Kamila Majchrzaka. Nagrody wręczali m.in. Wojciech Fibak i prezydent Jacek Karnowski.

W ramach Europejskiego Kongresu Finansowego 7 czerwca w Centrum Konferencyjnym Sheraton 
w Sopocie odbyła się debata „Europa dwóch prędkości zniszczy Unię Europejską”.

fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS

Międzynarodowe Zawody w Skokach CSIO 5*w Sopocie od 8 do 11 czerwca śledził cały jeździecki 

świat. Przez 4 dni na Hipodromie startowali najlepsi zawodnicy z kilkunastu państw. Na zdjęciu 

Amerykanka Laura Kraut, 17. w rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI).

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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CSIO 5*  na parkurze najlepsi z najlepszych z całego świata –


