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WE WRZEŚNIU RUSZA BUDOWA
SZPITALA DLA SENIORÓW

SOPOT ZWYCIĘZCĄ RANKINGU „KREATORZY
ROZWOJU KULTURY MIEJSKIEJ”

LATA JĄCE KATAMARANY PRZY SOPOCKIM
MOLO

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej opieki
medycznej, a co za tym idzie lepsza
proﬁlaktyka i profesjonalne leczenie osób
starszych. W Sopocie już niedługo będzie to
możliwe. 22 września rusza budowa
Centrum Opieki Geriatrycznej!

Sopot stwarza najlepsze warunki dla rozwoju
kultury. Taki jest wynik badań i analiz porównawczych przeprowadzonych przez zespół
DNA Miasta z Fundacji Res Publica, na zlecenie
Narodowego Centrum Kultury.

Od 19 do 26 sierpnia odbędą się Mistrzostwa
Świata Katamaranów Klasy A. To jednostki, które
płynąc całkowicie ponad wodą, osiągają prędkość
do 30 węzłów. Regaty zapowiadają się emocjonująco, gdyż obsadę dwukadłubowców stanowić
będą prawdziwi mistrzowie.
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Powrót roweru miejskiego
Starania by rower miejski już w 2018 roku powrócił do Sopotu wkraczają
w decydującą fazę. Unijny projekt budowy Systemu Roweru Metropolitalnego przeszedł wstępną weryﬁkacje formalną w Urzędzie
Marszałkowskim. Otwiera to drogę do pozyskania doﬁnansowania.
W czym nowy system będzie lepszy od poprzedniego, funkcjonującego w latach
2014-2016? Przede wszystkim będzie to rower nowszej generacji, wyposażony
w nadajniki GPS i dający możliwość wirtualnego wypożyczania przez aplikację na
smartfona – mówi Krzysztof Jałoszyński, sopocki Oﬁcer Rowerowy. Jednak
najważniejszą zmianą będzie to, że rowery nie będą potrzebowały kosztownych
stacji dokujących znanych z innych miast, a jedynie solidne stojaki rowerowe,
ponieważ zamek mocujący i terminal będzie wbudowany w rower. Stworzy to
także możliwość do tworzenia tzw. wirtualnych stacji, np. na czas wydarzeń
kulturalnych – dodaje. Część rowerów zostanie także wyposażone we
wspomaganie elektryczne.
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Sopot miastem magnolii
W budżecie obywatelskim na rok 2017 mieszkańcy Sopotu zgłosili i przegłosowali
niezwykły, ogólnomiejski projekt „Sopot miastem magnolii”.
Założeniem projektu było wzbogacenie krajobrazu miasta o te piękne i szlachetne rośliny, mające
pojawić się w przestrzeni publicznej. Wybrano tereny spółdzielni mieszkaniowych, które zostały
zaproszone do odbioru sadzonek, zobowiązały się do posadzenia roślin na terenach
ogólnodostępnych i pielęgnacji drzewek. W ramach projektu zamówionych zostało 100 sadzonek
różnych gatunków magnolii. Wszystkie traﬁły już do spółdzielni i niebawem będą cieszyć oczy
mieszkańców i turystów odwiedzających Sopot. Koszt zakupu sadzonek to blisko 10 tys. złotych.
Miasto ukwiecą: magnolia kobus – 27 sztuk, magnolia soulangiana „Superba” – 23 sztuki,
magnolia soulangiana „Rustica” – 28 sztuk, magnolia soulangiana „Brozzoni” – 27 sztuk.

Wcześniejszy system był inicjatywą prywatnej ﬁrmy Nextbike, posiadającej jedynie
80 rowerów i kilka stacji rozlokowanych w różnych punktach Sopotu. Miasto nie
doﬁnansowywało jego utrzymania, ale też miało niewielki wpływ na jego
funkcjonowanie, a tym samym na dopasowanie do potrzeb mieszkańców. Nowy
system obejmie zasięgiem całą metropolię, oferując do wypożyczenia ponad 3800
rowerów. Będzie to drugi (po Warszawie) największy system w kraju. W Sopocie
będzie ich 160 – proporcjonalnie do ilości mieszkańców. Szczegóły dotyczące
kosztów i wyłonionego operatora będą znane najwcześniej pod koniec roku, po
dopełnieniu wszystkich procedur.
W związku z tym, iż koncepcja Roweru Metropolitalnego nabiera realnego kształtu,
Miasto Sopot już teraz udostępnia wstępną koncepcję rozlokowania stacji roweru
miejskiego. Szeroko zakrojone konsultacje społeczne na szczeblu trójmiejskim
planowane są na pierwszą połowę września. Już teraz gorąco zachęcamy do
śledzenia doniesień medialnych informujących o zbliżających się konsultacjach
oraz facebookowego proﬁlu www.facebook.com/SopockiOﬁcerRowerowy,
gdzie zamieszczane będą bieżące informacje dotyczące Roweru Metropolitalnego.
Szczegółowe informacje i mapa lokalizacji w wysokiej rozdzielczości na stronie
www.sopot.pl/rowery.

Fot. fotobank.PL/UMS

Wodopojka dla psów pod urzędem
W trosce o zapewnienie komfortu naszym
interesantom, ale również zwierzętom, które
bardzo często towarzyszą w wyprawach do
urzędu, informujemy, że naprzeciw budynku
ustawione zostało poidełko ze świeżą wodą dla
czworonogów.
To bezpieczne, zacienione miejsce, gdzie możecie
Państwo zostawić swojego psa, udając się do urzędu.
Zachęcamy do korzystania z niego.
Sama instalacja, do której przytwierdzona jest miska
z wodą oraz uchwytami do smyczy, jest luźnym
wyrazem artystycznym przypominającym psa. Instalacje
artystyczne mają to do siebie, że każdy odbiorca, może
dostrzec w niej jednak coś zupełnie innego.

Fot. UMS
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto
– raz na dwa tygodnie w piątek (11.08)
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Czytaj w Dzienniku Bałtyckim
– raz na miesiąc w piątek (11.08)
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We wrześniu rusza budowa szpitala dla seniorów
Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej opieki medycznej,
a co za tym idzie lepsza proﬁlaktyka i profesjonalne
leczenie osób starszych. W Sopocie już niedługo będzie
to możliwe. 22 września rusza budowa Centrum Opieki
Geriatrycznej!

Przewidywany koszt budowy Centrum Geriatrycznego to
ponad 27 milionów złotych, z czego 6,6 miliona pochodzić
będzie z budżetu miasta, czyli pieniędzy sopockich
podatników. Centrum będzie oddziałem Wojewódzkiego
Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko
w Sopocie.

Starania Sopotu o szpital dla osób starszych zakończyły się
sukcesem. Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej i niemałym
środkom pochodzącym z budżetu miasta, już wkrótce
zbudowane zostanie centrum, w którym osoby starsze
znajdą profesjonalną opiekę. Nowoczesna aparatura
medyczna, oddziały dzienne, sieć poradni oraz system
szkoleń będą, dzięki szpitalowi, lepiej dostępne dla
potrzebujących, starszych osób. Proﬁlaktyka, a gdy trzeba
sprawne leczenie, wpłyną na poprawę komfortu życia
seniorów i ich rodzin.

Rozpoczęcie budowy Centrum Opieki Geriatrycznej połączone z piknikiem medycznym dla
mieszkańców nastąpi w piątek, 22 września
o godzinie 15.00, przy ulicy 23 Marca w Sopocie.
Zapraszamy na uroczystość.
Wizualizacja: wejście do szpitala

Sopot bez większych szkód po intensywnych opadach
Lipcowe bardzo intensywne i długotrwałe opady
pokazały, że kanalizacja deszczowa w mieście spełniła
swoje zadanie. Sopockie zbiorniki retencyjne, zarówno
te otwarte, jak i podziemne, miały jeszcze spore
rezerwy.
– To pokazało, jak potrzebne były kompleksowe inwestycje
w kanalizację deszczową w mieście – mówi Marcin
Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Dzięki projektom
realizowanym od 2007 roku i doﬁnansowanym ze środków
unijnych udało nam się poprawić retencję w mieście o 50
proc. Za chwilę rozpoczynamy kolejną inwestycję w miejscu,
które podczas ulewy najbardziej ucierpiało – w rejonie
Powstańców Warszawy.

W latach 2007-2015 zrealizowano:

W realizacji

Projekt „Ochrona wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej
– budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód
opadowych w Sopocie” – Etap 1

Miasto Sopot pozyskało kolejne ponad 11 milionów złotych
z Unii Europejskiej na projekt związany z odprowadzeniem wód
opadowych. Projekt, który jest kontynuacją wcześniejszych
działań jest już realizowany. W przyszłym tygodniu ogłoszone
będą pierwsze przetargi na roboty budowlane i nadzór.

ź

Budowa urządzeń podczyszczających – 36 szt.

ź

Budowa obiektów małej retencji – 4 szt.

ź

Przebudowa obiektów małej retencji – 1 szt.

ź

Budowa kanałowych zbiorników retencyjnych – 15 szt.

ź

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz
z budową układów A i B odprowadzających wody
6 potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej – 9,19 km.

Wskaźniki rezultatu
1. Stopień redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych
i roztopowych odprowadzanych do akwenu morskiego
– 69,68 proc. zawiesin ogólnych, 78,97 proc. związków
ropopochodnych.
2. Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową – 690,43 ha.
3. Uzyskano objętość retencjonowanej wody w ramach
małej retencji – 6 783,27 m3.
Koszt projektu: ok. 103 mln zł, wysokość doﬁnansowania: 68,25 mln zł (ok. 66 proc.)
Fot. fotobank.PL / UMS

System kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód
opadowych w Sopocie
Sumaryczna pojemność retencyjna wynosi ok. 21 683 m3,
na co składa się:
ź 17 szt. zbiorników retencyjnych otwartych lub
podziemnych,
ź 15 szt. zbiorników kanałowych.
Długość sieci kanalizacji deszczowej: ok. 68 km
Przez Sopot przepływa 11 potoków o łącznej długości
ok. 16,37 km, w tym:

Projekt „Ochrona wód przybrzeżnych Bałtyku – NEFA
BALT II”

W ramach Projektu planuje się m.in. :
przebudowę koryt: Potoku Grodowego (na odcinku od
torów PKP do wylotu C) oraz Potoku Nr 2 (na terenie Lasku
Karlikowskiego) z zastosowaniem materiałów naturalnych
na odcinkach otwartych, takich jak kamień, drewno itp.,
ź przebudowę koryta zamkniętego Potoku Środkowego (ul.
Pułaskiego),
ź budowę nowych odcinków oraz przebudowę starych
odcinków kanałów deszczowych w ulicach: Abrahama,
Andersa, Powstańców Warszawy, Haﬀnera, Wosia Budzysza,
Pogodnej, Architektów,
ź stworzenie retencji wód opadowych w rejonie tunelu SKM
Kamienny Potok w celu zapobieżenia jego zalewaniu,
ź wykorzystanie wód opadowych do podlewania zieleni
miejskiej – działanie takie planuje się na terenie Lasku
Karlikowskiego i Parku Północnego oraz Błoni.
ź

1. Budowa kolektora lądowego o dł. 408 m oraz kolektora
morskiego o dł. 375 m w ramach budowy układu C
odprowadzającego wody czterech potoków sopockich
w głąb Zatoki Gdańskiej.
2. Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w zlewni
Potoku Babidolskiego – 1 szt.
Wskaźniki rezultatu
1. Znaczące ograniczenie poziomu zanieczyszczeń
substancjami ropopochodnymi wód deszczowych
i roztopowych wpływających do Zatoki Gdańskiej,

ź

12 km w kanałach zamkniętych,

2. Zwiększenie zdolności retencyjnej o 696 m3.

ź

4,44 km w kanałach otwartych.

Koszt projektu: ok. 31,214 mln zł, wysokość doﬁnansowania: 27,303 mln zł (ok. 90 proc.).

www.facebook.com/MiastoSopot

Projekt powinien się zamknąć w kwocie 17 950 000 zł, z czego
unijne doﬁnansowanie to 11 272 043,49 zł, z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Wizualizacja: rewitalizacja potoku
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Nastaw się na ciepło w Sopocie
Zmień swój sposób ogrzewania
Wygodne, bezpieczne i ekologiczne
ciepło z sieci ciepłowniczej jest już
w Sopocie. Miasto Sopot, Grupa GPEC
i EDF Polska zachęcają mieszkańców do
skorzystania z tego sposobu ogrzewania.
W 2016 r. Grupa GPEC wybudowała
w Sopocie 17 km nowoczesnej sieci
ciepłowniczej. Dzięki temu ok. 100
budynków w Górnym Sopocie ma już
ciepło z sieci. Z ciepła produkowanego w gdańskiej elektrociepłowni EDF korzysta już 15 tys.
sopocian.
Ciepło systemowe, zwane potocznie miejską siecią ciepłowniczą lub centralnym ogrzewaniem
wypiera z użytkowania tradycyjne i przestarzałe sposoby ogrzewania budynków. Jest
wygodne, ekonomiczne i dostępne przez cały rok. Dzięki wysokim normom, związanym
z produkcją i dostawą ciepła, ogrzewanie to jest przyjazne dla środowiska naturalnego.
Do skorzystania z miejskiej sieci ciepłowniczej zachęca Jacek Karnowski, prezydent miasta
Sopotu: - Rozwój sieci ciepłowniczej to najlepsza metoda walki ze smogiem. Dla Sopotu, jako
uzdrowiska, jest to szczególnie ważne. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej mieszkańców, przede
wszystkim z domów jednorodzinnych, przyłączyło się do nowego systemu ciepłowniczego.
Naszym celem jest miasto całkowicie bez kominów i indywidualnych pieców. Ściśle
współpracujemy w tym zakresie z Grupą GPEC. Doﬁnansowujemy również wymianę źródeł
węglowych na kotły gazowe lub pompy ciepła, likwidację źródeł lokalnych oraz instalacje
paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych.
Przyłącz swój budynek
Do dalszej rozbudowy systemu potrzeba zgłoszeń jak największej liczby zgłoszeń od
mieszkańców z danej ulicy. Dlatego już dziś spotkaj się z sąsiadami i namów ich do złożenia
zapytania. Wystarczy zgłosić chęć przyłączenia się do sieci, a eksperci Grupy GPEC pomogą
w wypełnieniu wniosków i dopełnieniu formalności.
Co ważne, Miasto Sopot uruchomiło dotacje na likwidację źródła węglowego oraz
gazowego przez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Doﬁnansowaniem może
być objęty zakup i montaż węzłów cieplnych a także instalacji wewnętrznej.
Zadzwoń na specjalną infolinię 58 52 43 699 lub skontaktuj się mailowo:
bok@gpec.pl. Pomożemy w uzyskaniu doﬁnansowania i odpowiemy na pytania
dotyczące przyłączenia do sieci ciepłowniczej Grupy GPEC. Więcej informacji na
www.zmienogrzewanie.pl.

Święto organizacji pozarządowych
Tradycyjnie, w drugą sobotę września na Skwerze Kuracyjnym Sopockiego Molo
swoją działalność zaprezentują organizacje pozarządowe. Jubileuszowa, 15. edycja
festynu zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. W sobotę, 9 września, w godz.
11.30-15.00 będzie można poznać ofertę blisko 60 podmiotów. Nie zabraknie
aktywności dedykowanych dzieciom, młodzieży, rodzinom, osobom aktywnym
zawodowo, seniorom oraz osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Dla tych, którzy chcieliby się włączyć w społeczne i kulturalne życie miasta, będzie
to również okazja, by dołączyć do grona sopockich wolontariuszy.
Uczestnicy jubileuszowego
święta przygotowali wiele
atrakcji, a wśród nich, m.in.
ciekawe warsztaty artystyczne, malowanie twarzy,
zabawy fantowe i aukcje
prac, kolorowe balony
i słodkie poczęstunki. Nie
zabraknie zabaw, gier i pokazów sportowych (karate,
Fot. mat. pras. SCOP
zumba, ﬁtness, treningi
demonstracyjne, czy pojazdy sportowe). Stały element festynu to również udział
organizacji pro-zwierzęcych, u których można skonsultować kwestie związane
z adopcją, czy też z opieką nad zwierzętami. Swoje stoiska przygotują również
podmioty zajmujące się zdrowiem. Będzie można porozmawiać o proﬁlaktyce zakażeń
HIV oraz nieodpłatnie wykonać badania proﬁlaktyczne, takie jak: pomiar ciśnienia,
poziomu cukru we krwi, saturacji, tętna, czy stężenia tlenku węgla w wydychanym
powietrzu. Festyn to także okazja do oddania krwi oraz zarejestrowania w bazie
potencjalnych dawców szpiku. Nie zabraknie również pokazów ratownictwa
medycznego oraz instruktaży pierwszej pomocy, w tym dla najmłodszych. Będzie też
można skorzystać z konsultacji dotyczących aktywnego stylu życia, zbilansowanej diety
i zdrowego odżywiania. Muszlę Koncertową molo z kolei wypełni m.in. zumba dla dzieci
i dorosłych, breakdance, a także koncerty w wykonaniu zespołów działających przy
sopockich organizacjach pozarządowych i instytucjach. Sopockie Centrum Organizacji
Pozarządowych zaprosi z kolei wszystkich ciekawych doświadczenia wolontariatu do
rozmów i nawiązania współpracy. Ponadto swój udział w festynie zadeklarowały
instytucje miejskie. Wśród nich niecodzienne atrakcje dla najmłodszych zapewni
sopocka Policja, Straż Miejska oraz Straż Pożarna.
Ciekawą propozycję jublileuszowej edycji stanowi inicjatywa Sopockiej Rady Organizacji
Pozarządowych - turniej w przeciąganiu liny czyli tzw. "frajda z metra", pomiędzy
sopockimi pozarządowcami i samorządowcami.

Remonty w sopockich szkołach

Ulica 23 Marca z innym uzasadnieniem

Miasto prowadzi 23 jednostki oświatowe. We wszystkich placówkach prowadzone są
poważniejsze bądź mniejsze prace remontowe. W tym roku na remonty w sopockich
placówkach oświatowych przeznaczono 1,8 mln zł.
Najczęściej wykonywane jest: malowanie sal, wymiana instalacji elektrycznej i stolarki okiennej,
remonty sanitariatów i elewacji zewnętrznej obiektów.
Najważniejsze prace to: termomodernizacja Sopockiego Ogniska Plastycznego – 800 tys. zł;
przystosowanie ciągów komunikacyjnych w budynku SP nr 8 dla niepełnosprawnych – 80 tys. zł;
wymiana okien w SP nr 1 – 55 tys. zł; remont sanitariatów w SP nr 7 – 250 tys. zł; malowanie sal
dydaktycznych w II LO – 80 tys. zł; remont szatni szkolnych i klatek schodowych w Gimnazjum nr 2
i SP nr 9 – 105 tys. zł; odnawianie i malowanie sal
dydaktycznych w przedszkolach nr 1, 8, 12 i II LO – 130
tys. zł; wymiana kanalizacji
deszczowej w ZS nr 1 (70 tys.
zł) i III LO (80 tys. zł); remonty
bieżące w Szkole Muzycznej
(50 tys. zł), MDK (20 tys. zł).
Dodatkowo Gmina wyda
około 500 tys. zł na dostosowanie szkół do nowej sieci
szkół w związku z reformą
Szkoła Muzyczna. Fot. fotobank.PL/UMS
oświaty.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744),
obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń
lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny
sposób takiego ustroju propagować.
W związku z tym pojawiły się wątpliwości dotyczące nazwy 23 Marca,
upamiętniającej wyzwolenie Sopotu spod władzy niemieckiej przez Armię
Czerwoną.
Radni PiS zaproponowali zmianę nazwy ulicy na Rotmistrza Pileckiego.
Jednak mieszkańcy ulicy 23 Marca – którzy licznie uczestniczyli w sesji Rady Miasta
31 lipca - przygotowali petycję, w której wnioskują za utrzymaniem nazwy ulicy 23
Marca. Zebrali ponad 300 podpisów. Jednocześnie zaproponowali zmianę
dotychczasowego uzasadnienia dotyczącego roku 1945 na uzasadnienie
odnoszące się do daty 23 Marca jako Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Inicjatorem ustanowienia Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej był Prezydent RP
Lech Kaczyński. 12 marca 2007 r. parlament węgierski przyjął deklarację uznającą
dzień 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Deklarację poparło 324
posłów - nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Analogiczną uchwałę 16
marca 2007 r. podjął przez aklamację Sejm RP. Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
obchodzony jest już od 2007 roku zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech.
Sopoccy radni przychylili się większością głosów (trzy głosy przeciwne) do
propozycji mieszkańców.
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Święto literatury w Sopocie
W ciągu ostatnich pięciu edycji festiwal Literacki Sopot
przyciągnął ponad 200 zaproszonych gości i ponad…75 tysięcy
uczestników! Każdego roku kurort na kilka dni staje się
stolicą literatury, pulsującą rytmem festiwalowych wydarzeń:
spotkań literackich, dyskusji, warsztatów, targów książki czy
projekcji ﬁlmowych. Tegoroczna edycja Literackiego Sopotu
odbędzie się w dniach 17-20 sierpnia.
Tematem wiodącym szóstej edycji festiwalu Literacki Sopot 2017
będzie literatura hiszpańskojęzyczna, reprezentowana przez
czwórkę autorów. Almudena Grandes, jedna z najpopularniejszych obecnie autorek współczesnej literatury hiszpańskiej.
Claudia Pineiro z Argentyny, znana miłośnikom kryminałów
i thrillerów. Javier Cercas, pisarz i dziennikarz poruszający m.in.
temat hiszpańskiej wojny domowej, wreszcie Aura Xilonen,
nazywana meksykańską Masłowską, która na festiwal przyjedzie ze
swoją debiutancką powieścią „Jankeski fajter”.
– Dzisiejsza literatura hiszpańskojęzyczna to prawdziwy ocean.
Dlatego, że nie mówimy o samej Hiszpanii, ale także o literaturach
pozostałej dwudziestki krajów, w których mówi się, pisze i czyta po
hiszpańsku – tłumaczy Tomasz Pindel, iberysta, tłumacz literatury
hiszpańskiej, kurator Literackiego Sopotu 2017. - Niebywale prężny
rynek wydawniczy tego obszaru dostarcza dzieł zarówno pisarzy
masowych, popularnych, zaspokajających oczekiwania i gusta
rzeszy czytelników na całym świecie, jak i dzieła niezwykłych
oryginałów: współczesne arcydzieła literackie, eksperymenty
i śmiałe osobiste wizje. I właśnie Literacki Sopot 2017 posłużyć

może jako przepustka do tego literackiego świata – dodaje
Tomasz Pindel.
Ale Literacki Sopot to nie tylko spotkania z literaturą narodową.
Festiwal daje także możliwość udziału w targach książki,
projekcjach ﬁlmowych, wydarzeniach teatralnych. Nawet fani
komiksu i ilustracji będą mogli wziąć udział w warsztatach
prowadzonych przez hiszpańskich autorów i ilustratorów. – Dbamy
o czytelnika w każdym wieku, stąd w programie nie brakuje
propozycji skierowanych do młodszych czytelników, na których
czekają m.in. warsztaty rodzinne oraz spotkania realizowane
w ramach pasm Literacki dla Dzieci i Literacki dla Młodzieży
– wyjaśnia Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu.
Ważnym punktem w programie tegorocznej edycji Literackiego
Sopotu będzie również cykl spotkań z pisarzami nominowanymi
i nagrodzonymi nagrodami Nike lub im. Ryszarda Kapuścińskiego, a także spotkania z książką historyczną. Gośćmi
Literackiego Sopotu będą w tym roku: Dorota Masłowska,
Jakub Żulczyk, Katarzyna Boni, Marian Pilot, Patrycją
Bukalska, Wojciechem Orlińskim, Aneta Prymaka-Oniszk,
Mirosław Wlekły, Marta Dzido, Wojciech Kuczok, Ludwika
Włodek. Wstęp wolny na spotkania.
W ramach festiwalu otwarta zostanie plenerowa czytelnia,
a uczestnicy będą mogli zakupić książki podczas targów książki
na Placu Przyjaciół Sopotu.
Pełen program na www.literackisopot.pl.

KONCERTY /

TOP OF THE TOP
TOP OF THE TOP Festival Sopot 2017
to trzydniowe wydarzenie, które
odbędzie się w jednym z najbardziej
kultowych muzycznie miejsc w
Polsce – Operze Leśnej. Na deskach Opery pojawi się
blisko pięć-dziesięciu artystów.
Piątek (18 sierpnia) zostanie poświęcony jednemu
z najważniejszych uczuć, jakie towarzyszą nam każdego
dnia. W koncercie „#ilove… Największe przeboje
o miłości”, transmitowanym na antenie telewizji TVN,
o różnych odcieniach miłości, energetycznie i romantycznie, zaśpiewają m. in.: Edyta Górniak, Margaret,
LemON, Pectus, Bracia, Kasia Kowalska, De Mono, Michał
Szpak, Feel, Rafał Brzozowski.
W sobotę (19 sierpnia) tematem przewodnim będzie
radość i taniec. Koncert „#idance… Morze przebojów”,
który również widzowie będą mogli zobaczyć w telewizji
TVN, to przede wszystkim duża dawka dobrej energii oraz
przeboje, do których tańczyła, tańczy i tańczyć będzie cała
Polska. Na scenie wystąpią m.in.: Kayah, Andrzej
Piaseczny, Kombii, Cleo, Oddział Zamknięty, Anna
Wyszkoni, Blue Cafe.
Niedziela (20 sierpnia) to czas zabawy z gwiazdami
polskiego kabaretu, #KabareTOP. O dużą dawkę dobrego
humoru zadbają m.in.: Piotr Bałtroczyk, Kabaret Ani Mru
– Mru, Kabaret Młodych Panów, Cezary Pazura, Kabaret
Smile, Marcin Daniec, Grzegorz Halama, Kabaret Łowcy.B,
Rudi Schuberth.
Informacje o festiwalu oraz punktach sprzedaży biletów
na stronie: www.topofthetop.pl.
Zapraszamy również na fanpage TOP OF THE TOP
www.facebook.com/SopotTopOfTheTopFestival.
www.pinterest.com/sopot

Koncert dla Mieszkańców
Sopocka Opera Leśna tym razem rozbrzmiewać będzie
muzyką patriotyczną. Doroczny Koncert dla Mieszkańców
odbędzie się pod hasłem „150 lat Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół”. Organizacja, jak sama nazwa
wskazuje, propagowała sport, tężyznę ﬁzyczną i zdrowy
styl życia. Ogromne znaczenie w działalności Towarzystwa
odgrywała działalność patriotyczna – kultywowanie
tradycji, wychowanie młodzieży w duchu miłości i szacunku do ojczyzny.
Program wrześniowego Koncertu dla Mieszkańców nawiązuje
do kluczowych postaci i utworów muzycznych ważnych dla
Sokolstwa Polskiego. Ciekawostką będzie orkiestrowe
wykonanie Utworów na fortepian skomponowanych
przez…Tadeusza Kościuszkę – patrona Sokolstwa Polskiego.
Utwory te dedykowane były Legionom Polskim gen.
Dąbrowskiego.
10 września o godzinie 18.00 wystąpią m.i n.: Polska
Filharmonia Kameralna Sopot, Mirosław Niewiadomski – tenor,
Joanna Marcinkowska – fortepian, Chór Festiwalowy SSW
Mundus Cantat oraz Wojciech Rajski – dyrygent. Koncert
poprowadzi znany i lubiany aktor – Artur Żmijewski.
W programie koncertu: Wilhelm Czerwiński – Hymn Sokoła,
Ignacy Jan Paderewski – Koncert fortepianowy, Stanisław
Moniuszko – Szumią jodły na gór szczycie… – aria Jontka
z opery Halka, Michał Lorenc – muzyka z ﬁlmu Jan Paweł II,
Marsz Czachowskiego – Marsz, marsz Polonia, Tadeusz
Kościuszko – Utwory na fortepian, Jednego serca (sł. Adam
Asnyk), Feliks Nowowiejski – Rota (sł. Maria Konopnicka),
Wojciech Kilar – Pieśń o małym rycerzu z serialu Przygody pana
Michała, Krzesimir Dębski – Polonez Husarii z ﬁlmu Ogniem
i mieczem.

Fot. fotobank.PL / UMS

Bilety w cenie: 10 zł (5 zł z Kartą Sopocką) do nabycia w: kasie
Opery Leśnej ul. Moniuszki 12, Punkcie Informacji Kulturalny
Sopot na Placu Przyjaciół Sopotu, a także na stronach:
www.operalesna.sopot.pl oraz www.bart.sopot.pl.
Wystawa o historii Opery Leśnej
Od września na terenie Opery Leśnej będzie można zwiedzać
nową, stałą wystawę plenerową prezentującą ponad stuletnią
historię amﬁteatru. Bogate archiwalia, między innymi
z „Obozu nocnego w Granadzie” Conradina Kreutzera
– pierwszego spektaklu wystawionego w Sopocie, słynnych
festiwali wagnerowskich, zorganizowanych w czerwcu 1945 r.
„Dni Morza”, Międzynarodowych Festiwali Piosenki to tylko
nieliczne przykłady zgromadzonego materiału. Obok
pocztówek, programów, fotograﬁi czy plakatów pokazane
zostaną również archiwalne bilety, zdjęcia kostiumów,
banknoty i fotosy prasowe. Całość została uzupełniona
komentarzem historycznym i ciekawostkami. Nie zapomniano
również o najmłodszych zwiedzających. To im poświęcona jest
część ekspozycji pod tytułem „Opera dla dzieci”. Wystawa
powstała we współpracy z Muzeum Sopotu.
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Sopot zwyciężył w rankingu
„Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej”
Sopot stwarza najlepsze warunki dla rozwoju kultury. Taki jest wynik badań i analiz
porównawczych przeprowadzonych przez zespół DNA Miasta z Fundacji Res Publica,
na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Do współpracy przy tworzeniu rankingu
zaproszono ponadto 32 ekspertów – badaczy, animatorów kultury, pracowników
instytucji kultury różnego szczebla, praktyków, specjalistów od polityki kulturalnej oraz
od analiz ilościowych.
Autorzy rankingu wzięli pod uwagę dane liczbowe
dotyczące takich obszarów polityki kulturalnej, jak:
ź dostępność do kultury, uczestnictwo w kulturze i działalność miejskich instytucji kultury
ź otoczenie formalno-prawne działalności
kulturalnej i ﬁnansowanie/zasoby kultury,
ź działalność pozainstytucjonalna (organizacji
społecznych).
W przeprowadzonych badaniach eksperci
porównali 100 polskich miast pod względem
warunków dla rozwoju kultury, jakie tworzą te
miasta realizując politykę kulturalną.

„W Ramach Sopotu”
W dniach 8-10 września 2017, miasto Sopot zaprasza na trzecią edycję Festiwalu Fotograﬁi
„W Ramach Sopotu”. Miłośnicy sztuki fotograﬁcznej będą mieli okazję zobaczyć między
innymi efekty pracy festiwalowych rezydentów – czołowych polskich artystów fotografów.
Do edycji 2017 organizatorzy zaprosili artystów stosujących zróżnicowane formuły stylistyczne:
dokumentalistów, którym nie obcy jest język abstrakcji, jak również autorów ze świata kreacji,
tworzących współczesne formy dokumentalne.
W tym roku rezydentami są: Zuza Krajewska, Ilona Szwarc, Kuba Dąbrowski, Adam Lach, Rafał
Milach, gość specjalny Tadeusz Rolke. Kluczem wyboru twórców, zaproponowanym przez dyrektora
artystycznego festiwalu Tomasza Bergmanna, było ich doświadczenie w szeroko rozumianym
procesie dokumentalnym.

Fot. fotobank.PL/UMS
Jedną z imprez kulturalnych miasta, która
przyciąga rzesze publiczności, jest festiwal
Literacki Sopot.

– Bardzo nas cieszy pierwsze miejsce jakie uzyskał Sopot w rankingu „Kreatorzy rozwoju
kultury miejskiej” – mówi Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu. – Badanie oparto m.in.
na twardych danych dotyczących funkcjonowania miejskich instytucji kultury i NGO-sów, ale dla
nas za liczbami kryją się konkretni ludzie i ich starania, aby kultura w Sopocie mogła się
rozwijać w sposób harmonijny i z zachowaniem najwyższych standardów. Myślę, że jest to też
potwierdzenie kierunku działań miasta w sferze budowania ambitnej i wrażliwej społecznie
strategii rozwoju kultury – dodaje wiceprezydent.
Więcej informacji na temat rankingu
Wskaźnik Sprzyjania Kulturze. Metodologia: www.nck.pl/attachment/26005/
Ranking miast: www.nck.pl/attachment/26003/

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Wystawa w Muzeum Sopotu
Jakie były cele i zadania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”? Kiedy istniało i kto
był jego członkiem? Dlaczego „Sokół” został rozwiązany? Historię organizacji o 150letniej tradycji, a zwłaszcza jej lokalnego, sopockiego oddziału, już niebawem
pokaże wystawa w Muzeum Sopotu.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstało we Lwowie w roku 1867. Organizacja
propagowała sport, kulturę ﬁzyczną i to wszystko, co dzisiaj określamy mianem zdrowego
stylu życia. Postulowała podnoszenie sprawności ﬁzycznej młodzieży i dorosłych,
popularyzowała turystykę. Ogromne znaczenie w działalności Towarzystwa odgrywała
działalność patriotyczna - kultywowanie tradycji, wychowanie młodzieży w duchu miłości
i szacunku do ojczyzny. Patriotyczny charakter organizacji podkreślał mundur
zaprojektowany przez Artura Grottgera, a także „Hymn Sokoli”, którego słowa napisał Jan
Lam. Członkami „Sokoła” były wybitne postaci życia publicznego, między innymi: Józef
Haller, Władysław Anders, Stanisław Sosabowski, Adam Zamoyski, Karol Bunsch, Jan Paweł
II. W okresie komunistycznym zakazano działalności Towarzystwa, które dopiero po roku
1989 reaktywowało działalność.
Wystawa „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, zostanie otwarta 8 października.
Przygotowana przez Muzeum Sopotu z okazji 150. rocznicy utworzenia Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, przypomni historię i działalność „Sokoła” zarówno
w wymiarze ogólnopolskim,
jak i lokalnym. Sopockie
Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” powstało w 1912 r.
z inicjatywy Franciszka Kręckiego. W chwili powstania
liczyło 33 członków, w tym
6 pań. Z przerwami działało
aż do roku 1939, organizując
w i e l e i m p re z n i e t y l ko
o charakterze sportowym,
Bal Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Sopocie.
ale także kulturalnym oraz
Fot. Muzeum Sopotu
charytatywnym.
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3 edycja Festiwalu Fotograﬁi

Tytułowe ramy to hasło uwolnione od dosłownego
znaczenia, a zamysł organizatorów wyraża pojęcie spoza
świata ograniczeń. Do przekraczania ram zachęca
całkowita wolność twórcza jaką miasto zapewnia
rezydentom.
W zamyśle organizatorów, cykliczna formuła festiwalu
z biegiem kolejnych edycji pozwoli zbudować
wielowymiarowy portret miasta, jak i zmieniającej się
rzeczywistości.
Wystawa główna festiwalu będzie prezentacją nowych
projektów fotograﬁcznych zaproszonych artystów, które
powstały podczas tegorocznych majowych rezydencji
w Sopocie, a miasto było ich wielowątkową inspiracją.
Dodatkowo w programie znajdzie się szereg
edukacyjnych spotkań z autorami, zarówno w formie
dyskusji, jak i warsztatów. Festiwal uświetni
monograﬁczna wystawa Tadeusza Rolke ,,Miejsca.
Rekonstrukcja III'' pod opieką kuratorską Marka Grygla,
zbiorowa, wystawa ,,Single Shot'' (dzięki uprzejmości
Instytutu Fotograﬁi FORT), której kuratorem jest Krzysztof Fot. Praca rezydentki tegorocznej
Miękus, wystawa indywidualna Pszemka Dzienisa edycji festiwalu - Ilony Szwarc
,,Freefall'' (dzięki uprzejmości Leica Gallery 6x7),
pokonkursowa wystawa DEBUTS edycja 2017, pod patronatem doc! photo magazine, plenerowa
wystawa Łukasza Gawrońskiego , projekt studentów ASP, którego kuratorem jest Wojtek Wieteska,
oraz prezentacja prac studentów Sopockiej Szkoły Fotograﬁi i Instagramersów.
Program spotkań, warsztatów oraz wystaw dostępny na www.wramachsopotu.pl.

VI Festiwal Teatru Dokumentalnego
Sopot Non-Fiction to unikalny
przegląd poświęcony teatrowi
dokumentalnemu, łączącemu teatr,
literaturę faktu i sztuki wizualne.
Przez tydzień reżyserzy, dramaturdzy i aktorzy pracować będą nad projektami teatralnymi,
inspirowanymi autentycznymi wydarzeniami. Bazą dla warsztatów staną się reportaże, wywiady,
artykuły prasowe i inne materiały dokumentalne. W tegorocznej edycji weźmie udział 8 grup
artystów, których pracę zakończy „Maraton Non-Fiction” – dwudniowy pokaz w formule work in
progress. Oprócz rezydencji artystycznej Sopot Non-Fiction to również prezentacje spektakli
z poprzedniej edycji festiwalu oraz przedstawień autonomicznych, reprezentujących nurt teatru
dokumentalnego. Miejscem spotkań artystów i publiczności będzie Scena Kameralna Teatru
Wybrzeże w Sopocie oraz Teatr BOTO w Sopocie, stanowiący zarówno przestrzenią teatralną,
jak i festiwalowy klub. Kuratorami projektu są: Adam Nalepa, Adam Orzechowski i Roman
Pawłowski. VI Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna potrwają od
26 sierpnia do 2 września. Projekt realizowany jest ze środków Gminy Miasta Sopotu.
Więcej informacji: www.sopotnonﬁction.pl.

Lato z esperanto w Muzeum Sopotu
Muzeum Sopotu zaprasza do wykłady i warsztaty nauki języka esperanto.
Zajęcia organizowane są w ramach obchodów 100-lecia śmierci Ludwika Zamenhofa,
twórcy języka esperanto. W sierpniu warsztaty odbędą się jeszcze dwukrotnie: 12 i 26
sierpnia. Początek o godzinie 17.00. Wstęp wolny.
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Latające katamarany przy sopockim molo
W sezonie wakacyjnym w Sopocie jest wiele okazji by oglądać imprezy żeglarskie na
najwyższym, światowym poziomie. Prawdziwy hit czeka nas w drugiej połowie
sierpnia. Od 19 do 26 sierpnia odbędą się Mistrzostwa Świata Katamaranów Klasy A.
To mocno zaawansowane technologicznie jednostki, które płynąc całkowicie ponad
wodą, osiągają prędkość do 30 węzłów. Regaty zapowiadają się emocjonująco,
zwłaszcza, że obsadę dwukadłubowców stanowić będą prawdziwi mistrzowie.
W regatach wystartuje czołówka żeglarska świata oraz utytułowani zawodnicy polscy. Swój
udział zgłosiło ponad 140 żeglarzy. Wśród nich są wielokrotni mistrzowie świata, mistrzowie
olimpijscy i uczestnicy regat Pucharu Ameryki. Wielu z nich w Sopocie pojawi się wcześniej
i wystartuje w otwartych Mistrzostwach Polski Klasy A. Będzie to ostatni, generalny sprawdzian przed Mistrzostwami Świata.
Uroczyste otwarcie Mistrzostw odbędzie się w niedzielę, 20 sierpnia, o godzinie 18.30
w muszli koncertowej na Skwerze Kuracyjnym przy molo. Wcześniej w paradzie przemaszerują zawodnicy z ﬂagami.
Wyścigi ﬁnałowe rozegrane zostaną w środę i czwartek, 23 i 24 sierpnia. Ich przebieg będzie
komentowany z sopockiego molo przez znanych dziennikarzy związanych ze sportem
żeglarskim. Rywalizację będzie też można śledzić na telebimach.
Organizatorem Mistrzostw Świata Katamaranów Klasy A jest klub żeglarski UKS NAVIGO,
działający od 2003 roku pod patronatem Miasta Sopotu. Zawodnicy klubu stanowią
światową, żeglarską czołówkę katamaranów klasy A.

Fot. UKS Navigo Sopot

Więcej o regatach MŚ katamaranów na www.aclassworlds2017.pl a także na Facebooku:
www.facebook.com/aclassworlds2017.

2,5 sekundy do setki,
czyli rajd górski w Sopocie
Miłośnicy szybkich samochodów i ryku mocnych silników będą mieli powody do radości. 18
sierpnia rozpocznie się w Sopocie jubileuszowa 20 edycja Grand Prix Sopot–Gdynia, jako
podwójna runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Tradycyjnie rywalizacja odbędzie
się na leśnej trasie między Sopotem a gdyńskimi Karwinami.

Fot. fotobank.PL / UMS

– To taki wyścig dla „kozaków”.
Tutaj wygrywa ten, kto poza
dobrym torem jazdy wykaże
się sporą odwagą – powiedział
przed laty o tej trasie Robert
Kus, jeden ze zwycięzców
rajdu. I rzeczywiście. Rajdowy
odcinek ulicy Malczewskiego
i Sopockiej liczy 3050 metrów
długości. Na tej leśnej trasie
jest w sumie 18 zakrętów (11
prawych i 7 lewych), a różnica
poziomów wynosi aż 64 metry.

W piątek, 18 sierpnia, publiczność będzie miała pierwszą okazję, by przyjrzeć się startującym w rajdzie
samochodom. Auta będą poddane badaniom kontrolnym, które odbędą się na sopockim molo,
w godzinach od 15.00 do 19.00. Warto zobaczyć je z bliska. Najmocniejsze z nich, o mocy nawet 700 KM,
od 0 do 100 km/h przyspieszają w zaledwie 2,5 sekundy!
Na trasę rajdu kierowcy ruszą w sobotę o godzinie 10.00. Na początku odbędą się przejazdy treningowe.
Uroczyste otwarcie zawodów nastąpi o godzinie 14.00 przy rondzie na ul. Kolberga. Potem rozpocznie
się właściwa rywalizacja 9 Rundy Mistrzostw Polski. W niedzielę zawodnicy ruszą na przejazdy treningowe
nieco wcześniej, o 9.30. Wyścigi o punkty 10 Rundy wystartują o 12.30.
Centrum zawodów Grand Prix Sopot – Gdynia będzie wspomniane rondo na sopockim Brodwinie. To
stamtąd na bieżąco komentowane będą przejazdy zawodników.
- Cieszę się, że Sopot i Trójmiasto po raz kolejny staną się nie tylko wakacyjną, ale i motoryzacyjno
– sportową stolicą Polski. Jest to specyﬁczna jak dla kurortu dyscyplina sportu. Inne wyścigi odbywają się
na południu Polski z dala od dużych aglomeracji. Tutaj jest Trójmiasto i Sopot, Monte Carlo skrojone na
warunki polskie, a nasze zawody już po raz 20 przyciągają najlepszych polskich kierowców. Wierzymy, że
jak zawsze kibice tłumnie będą ich dopingować. – powiedział Lesław Orski, dyrektor zawodów.
20 Górskie samochodowe Mistrzostwa Polski Sopot-Gdynia Grand Prix 2017 odbędą się w dniach
od 18 do 20 sierpnia.
www.instagram.com/miasto_sopot
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Królowa sportu
na Grand Prix Sopotu
Jubileuszowe XX Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły, odbędzie się 16 sierpnia.
Na Stadionie Leśnym Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego pojawią się
zawodnicy ze wszystkich kontynentów, reprezentujący 25 państw, nierzadko
bardzo odległych i egzotycznych.
Na bieżniach i rozbiegach będziemy mogli podziwiać sportowców ze Stanów
Zjednoczonych, Kenii, Trynidadu Tobago, Kataru, Jamajki, Kuby, Nowej Zelandii, Republiki
Południowej Afryki czy Brazylii. Wystąpią także utytułowani zawodnicy z Europy
– mistrzowie i rekordziści kraju, medaliści imprez rangi światowej. Polskę reprezentować
będą: Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą), Angelika Cichocka (biegi średnie), Joanna
Jóźwik (biegi), Soﬁa Ennaoui (biegi), Ewa Swoboda (sprint), Anna Kiełbasińska (sprint)
i wielu innych. Na Stadionie
Leśnym pojawi się także
Daria Kliszina – wielokrotna
medalistka imprez o zasięgu
światowym, ogłoszona przez
dziennikarzy najładniejszą
i najbardziej fotogeniczną
zawodniczką Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro
2016. Daria wys-tępuje pod
neutralną ﬂagą IAAF.
Daria Kliszina Fot. mat. pras.
Sportowcy biorący udział w jubileuszowym Grand Prix Sopotu na Stadionie Leśnym
będą rywalizować w dwunastu konkurencjach, oprócz biegów na różnych dystansach,
także w skoku w dal, rzucie oszczepem, skoku o tyczce i pchnięciu kulą.
Mocno obsadzona będzie "Bursztynowa Mila", która po raz pierwszy upamiętni postać
Elżbiety Duńskiej-Krzesińskiej, sportsmenki związanej z Sopotem, mistrzyni olimpijskiej
w skoku w dal z 1956 roku. W konkurencji tej wystartują m.in. polskie specjalistki od
średnich dystansów: Joanna Jóźwik, Soﬁa Ennaoui i Angelika Cichocka, która pobiegnie
w barwach SKLA.
W ramach zawodów odbędą się też biegi na 300 m dziewcząt i chłopców, wychowanków
Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego.
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14. Regaty Sopot Match Race 2017
W tym roku powody do świętowania miał Przemysław Tarnacki.

Fot. fotobank.PL / UMS
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7 Festiwal NDI Sopot Classic zachwycił publiczność hiszpańskimi rytmami, muzyką ﬁlmową
i barokową.

Zacięta walka podczas Sopot Beach Rugby przyniosła zwycięstwo drużynie Urzędu Miasta.
Drugie, medalowe miejsce zajęli przedstawiciele Trójmiasto.pl

Fot. fotobank.PL / UMS
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Sopot Molo Jazz - Parada Nowoorleańska tradycyjny pochód nowoorleanski z Placu Konstytucji do
Muszli Koncertowej przy sopockim molo.

Komisariat na kółkach przynosi efekty: jest jeszcze bezpieczniej w Sopocie.

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