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8. NDI Sopot Classic od 4 sierpnia!
Koncert Inauguracyjny uświetni Piotr Beczała
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Fot. materiały prasowe NDI Sopot Classic

RODZINNY SOPOT /

KULTURALNY SOPOT /

MIESZKANIA DLA MŁODYCH SOPOCIAN

LITERACKI SOPOT 2018 PO FRANCUSKU

LEKKOATLETYCZNE GRAND PRIX IM. SIDŁY

Sopot otrzymał doﬁnasowanie na budowę
kolejnego budynku komunalnego, w którym
zamieszka 48 rodzin. Tak jak do tej pory,
preferowane będą młode rodziny z dziećmi.
Dodatkowo przewiduje się budowę mieszkania wielopokojowego, tzw. gniazda, dla
wychowanków domu dziecka.

Spotkania autorskie, debaty, rozmowy na
plaży, warsztaty pisarskie, ale także propozycje
skierowane do najmłodszych czytelników i ich
rodziców – to tylko część bogatego programu
festiwalu Literacki Sopot (16-19 sierpnia),
który w tym roku poświęcony jest literaturze
i kulturze francuskiej.

W ubiegłym roku lało jak z cebra. W tym roku
liczymy na wyśmienitą pogodę, bo pozostałe
atrakcje są właściwie gwarantowane. Sportowe
emocje zapewnią utytułowani lekkoatleci,
którzy na sopocki Stadion Leśny zjadą z całego
świata. Początek mityngu w piątek, 27 lipca.
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Turysto szanuj Sopot!
– kolejna odsłona kampanii
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i pozytywną reakcją mieszkańców,
miasto rozszerza kampanię Turysto szanuj Sopot!
500 plakatów i 2 tys. ulotek w formie pocztówek będzie
dostępnych dla turystów, właścicieli apartamentów
i mieszkańców.
Plakaty pojawią się na słupach miejskich, materiały będą
także dystrybuowane w punkcie Informacji Turystycznej
na lotnisku. Pocztówki będzie także miała przy sobie Straż
Miejska patrolująca Sopot.
Miasto zwraca uwagę na kilka aspektów: uszanowanie spokoju sąsiadów, czystość, korzystanie
z toalet publicznych oraz prawidłowe parkowanie.
– To taki savoir-vivre kulturalnego turysty – mówi
prezydent Jacek Karnowski. – Niektórzy goście nie zdają
sobie sprawy, że spożywanie przysłowiowego piwa pod
chmurką nie jest w Sopocie legalne, zapominają także, że
za ścianą ich apartamentu nierzadko mieszka sopocka rodzina, która nie ma ochoty słuchać
nocnych hałasów czy sprzątać za kogoś klatkę schodową.
Materiały są dostępne także w informacji w Urzędzie Miasta Sopotu oraz w Informacji
Turystycznej.

ZIELONY SOPOT /

Potok Grodowy uwolniony!
Powstało nowe zielone miejsce do spacerów w Sopocie – w parku Północnym odkryte zostało
koryto Potoku Grodowego. Cały teren parku jest odnawiany, a odsłonięta część potoku to
niewątpliwie duża atrakcja dla korzystających z terenu rekreacyjnego w tej części Sopotu.

Kosztowne, nielegalne
wystawki
By nielegalne wystawki nie zamieniły ulic naszego miasta w śmietnisko, sopockie służby
miejskie przygotowały specjalne ulotki, dedykowane poszczególnym kwartałom miasta.
Na wystawionych niezgodnie z zasadami odpadach wielkogabarytowych naklejane są
kartki informujące o fakcie nieodebrania śmieci oraz karach, które grożą tym, którzy je
podrzucają.
Nieterminowe wystawianie odpadów wiąże się z nałożeniem kary ﬁnansowej. Nieprzestrzeganie
regulaminu grozi nałożeniem przez Straż Miejską mandatu karnego nawet do 500 zł.
Odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców gminy generalnie raz
w miesiącu, zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie:
ź Rejon 1: Dolny Sopot – pierwszy poniedziałek miesiąca
ź Rejon 2: Sopot Centrum, Karlikowo i Wyścigi – drugi poniedziałek miesiąca
ź Rejon 3: os. Mickiewicza, Świemirowo, Stawowie – trzeci poniedziałek miesiąca
ź Rejon 4: Brodwino, Kamienny Potok, os. Przylesie – czwarty poniedziałek miesiąca
ź SM Kraszewskiego: pierwsza i trzecia środa miesiąca (w sierpniu – 1 i 16)
ź SM Mickiewicza: druga i czwarta środa miesiąca
ź NSM Dolny Sopot: każdy wtorek.
Szczegółowy opis ulic
przynależnych do
danego rejonu
znajduje się na
stronie internetowej
Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie
www.zom.sopot.pl.
Odpady wielkogabarytowe należy
wystawić nie
wcześniej niż po
godz. 18.00 dnia
poprzedzającego
termin wywozu lub
najpóźniej do godz.
6.00 w dniu wywozu.
Odpady należy
wystawić przed
posesję przy kra-

Fot. Materiały SM. Za wystawkę z ulicy Chrobrego osoba, która
zaśmieciła miasto, dostała mandat karny w wysokości 100 zł.

wędzi jezdni w sposób umożliwiający przejście lub przejazd. Dla budynków wielolokalowych przy
zasieku śmietnikowym przy nieruchomości, z której mają zostać odebrane.
Można również ustalić indywidualnie termin wystawienia do odbioru odpadów poza
harmonogramem. W tym celu należy skontaktować się z działem Obsługi Klienta Zakładu
Oczyszczania Miasta w Sopocie, tel. 58 551 38 27, e-mail: obsluga@zom.sopot.pl.
Duży sprzęt AGD może być odbierany bezpośrednio z mieszkań przez Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki” po zgłoszeniu telefonicznym pod nr 58 624 66 11 lub online przez
formularz dostępny na stronie www.kzg.pl.
Fot. Fotobank.PL / UMS
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ERGO ARENA
Sopot/Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1

Zostaw samochód, a do centrum
Sopotu i na plażę dojedziesz
meleksem!
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
www.sopot.pl/parking

Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim

– raz na dwa tygodnie w piątek

– raz na miesiąc w piątek

PRZEPIS NA SOPOT

NR 12/2018

RODZINNY SOPOT /

Nowy żłobek
dla sopockich maluchów

Jeszcze więcej mieszkań
dla młodych sopocian

Każde sopockie dziecko ma zapewnione miejsce w przedszkolu – to efekt
polityki prorodzinnej miasta, która zakłada zatrzymanie młodych rodzin
w kurorcie. Kolejnym krokiem wspierania rodzin z dziećmi jest budowa żłobka.

Sopot otrzymał doﬁnasowanie na budowę kolejnego budynku komunalnego, w którym
zamieszka 48 rodzin. Tak jak do tej pory, preferowane będą młode rodziny z dziećmi.
Dodatkowo przewiduje się budowę mieszkania wielopokojowego, tzw. gniazda, dla
wychowanków domu dziecka.

W kolejce na przyjęcie do żłobka czeka w Sopocie blisko 120 dzieci. By pomóc
rodzicom rozwiązać problem opieki nad maluchami, m.in. wówczas, kiedy matka chce
wrócić do pracy, prezydent miasta zdecydował o budowie nowej placówki. Pod uwagę
brane były dwie lokalizacje: przy ul. Obodrzyców 18-20 oraz Kolberga 8. Mieszkańcy
w ankiecie umieszczonej na stronie internetowej miasta zdecydowali (329 do 193
głosów), że nowy żłobek zostanie wybudowany przy ul. Obodrzyców.
Opracowywany jest program funkcjonalny placówki, który będzie podstawą do
stworzenia koncepcji budowy żłobka. Na przygotowanie koncepcji zostanie ogłoszony
konkurs, którego nagrodą, prócz gotówki, będzie zlecenie na przygotowanie projektu
budowlanego. W budżecie miasta na nagrody przewidziano 15 tys. zł. Konkurs
ogłoszony będzie do końca lipca 2018 r. Informacja o nim umieszczona zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej UMS.

Umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na doﬁnansowanie tej inwestycji podpisał 17 lipca
Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. Inwestycja powinna zamknąć się w kwocie ok. 12 mln zł,
otrzymane doﬁnansowanie to blisko 3 mln zł.
Powstaną dwa budynki wielorodzinne, urządzony zostanie także teren wokół nich. Działka znajduje
się na obszarze między ulicami: al. Niepodległości, Smolną i Świemirowską. Projektowane budynki
mają 5 kondygnacji
nadziemnych (w tym
poddasze użytkowe). We
wszystkich klatkach
schodowych będą windy.
Budynki dostosowano
do potrzeb osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich i wózków dla
małych dzieci – od
parteru do ostatniego
piętra oraz w poziomie
na wszystkich kondygnacjach.
W jednym budynku
będą 23 mieszkania,
w drugim 26.

Wizualizacja budynków

Architektura projektowanych budynków to proste bryły. Elewacje urozmaicono zastosowaniem
różnorodnych materiałów o zharmonizowanej kolorystyce, np. tynku, płyt włókno-cementowych,
graﬁtowej cegły klinkierowej, przeszkleń i elementów żelbetowych (balkony). Charakterystycznym
elementem architektonicznym będzie również spadzisty dach.
Rozpoczęcie prac planowane jest na wrzesień 2018 r., zaś zakończenie powinno nastąpić
w kwietniu 2020 r.
Fot. Pixabay

Jednocześnie toczą się prace nad zmianą planu miejscowego, który dopuści budowę
placówki w tym miejscu. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, plan powinien być
uchwalony do końca tego roku.
Projekt budowlany powinien powstać do końca przyszłego roku, tak, by prace można
było rozpocząć w 2020 r. W nowej placówce prawdopodobnie powstanie 60 miejsc
dla maluchów.

– Spełniamy marzenia sopocian, by mogli w naszym pięknym mieście zamieszkać na swoim
– mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu, odpowiedzialny m.in. za kwestie komunalne
w mieście. – Własne mieszkanie, czyste powietrze, edukacja na najwyższym poziomie, bogata oferta
kulturalna i sportowa – to kilka z wielu atutów, które mamy nadzieję, zatrzymają młodych
w kurorcie. Kolejnych 49 nowych mieszkań, które w najbliższym czasie wybudujemy w Sopocie, to
świadectwo, że do obietnic podchodzimy bardzo poważnie i słowa dotrzymujemy. Wierzę, że
losowanie mieszkań w tych nowych budynkach będzie jednym z najszczęśliwszych dni w życiu
naszych mieszkańców – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Kolejni Polacy z Kazachstanu znajdują dom w Sopocie
małżeństwo z dwójką dzieci oraz babcią i jedno starsze
małżeństwo.

W ślad za tegoroczną uchwałą Rady Miasta Sopotu, kolejne
trzy rodziny Polaków z Kazachstanu osiedlą się w naszym
mieście. Pierwsza rodzina – Marina i Aleksander Czyżowie
z dwuletnia Mirką i ośmioletnią Zosią – przyjechała już do
Sopotu na początku lipca. W sumie w tym roku miasto
przyjmie 12 repatriantów.
Sopot pamięta i konsekwentnie pomaga rodakom ze Wschodu
od ponad 20 lat. Pierwszymi osobami zaproszonymi już w 1995
r. przez Radę Miasta Sopotu była trzyosobowa rodzina
z Kazachstanu, która w 1996 r. zamieszkała w Sopocie.
W następnych latach z Kazachstanu, Ukrainy i Białorusi
przyjechało jeszcze dwanaście osób polskiego pochodzenia.
W 2011 r. została zaproszona do Sopotu trzyosobowa rodzina
z Gruzji, a w 2015 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na osiedlenie
w Sopocie czteroosobowej rodziny polskiego pochodzenia, która
została ewakuowana przez Rząd RP z Donbasu na Ukrainie.
W ubiegłym roku osiedliły się w Sopocie trzy rodziny repatriantów
z Kazachstanu: młode małżeństwo z czteroletnim synkiem, młode
www.facebook.com/MiastoSopot

Repatrianci są pod opieką miasta. Urzędnicy pomagają im
w załatwieniu wszelkich spraw formalnych (w urzędach i przy
zawieraniu umów z różnymi podmiotami – energia, media,
Internet, bank itp.). Otrzymują wsparcie w staraniach w znalezieniu pracy, korzystają z kursów języka polskiego.

W czerwcu zeszłego roku do społeczności lokalnej
dołączyła kolejna polska rodzina z Kazachstanu
– państwo Tamara i Sergey Lebedev z synem
Romanem. Fot. Fotobank.PL/UMS

W zależności od sytuacji i potrzeb danej rodziny, repatrianci objęci
są wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
w formie pracy socjalnej oraz pomocą ﬁnansową. Sopocki MOPS
opłaca żłobek lub przedszkole dla dzieci, a także obiady w szkole.
Repatrianci mogą również liczyć na wsparcie wolontariuszy, którzy
posługują się językiem rosyjskim. Sopockie Centrum Integracji
i Wsparcia Cudzoziemców oferuje bezpłatnie m.in. kursy języka
polskiego, doradztwo prawne i pobytowe oraz zawodowe.
Wszystkie rodziny, które osiedliły się w Sopocie w ramach
repatriacji, otrzymały mieszkania komunalne z niezbędnym
wyposażeniem. Udało się także znaleźć pracę dla każdej rodziny.
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W MIEŚCIE /

BUDUJEMY DLA WAS /

Nowe ronda w Sopocie – będzie bezpieczniej
Będą zmiany na skrzyżowaniach u zbiegu ulic
Wejherowskiej i Kraszewskiego oraz ulic Wejherowskiej
i Obodrzyców. 30 lipca rozpoczną się tam prace
związane z budową rond. Inwestycja o wartości 11 mln
zł powinna zakończyć się do marca przyszłego roku.

obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu (do al.
Niepodległości), tymczasowy przejazd w kierunku
Kamiennego Potoku będzie możliwy przez targowisko.
W rejonie ul. Kraszewskiego w pierwszym etapie będą
prowadzone roboty przy torach kolejowych oraz w pasie
chodnika i zieleni, bez utrudnień dla ruchu pojazdów.
Wystąpią też okresowe zmiany tras linii autobusowych – ich
zakres i terminy będą zamieszczane na stronach ZKM i ZTM.
Pierwszy etap potrwa ok. dwa miesiące.
Inwestycja jest częścią projektu „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami
dojazdowymi”, ﬁnansowanego ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o całkowitej
wartości około 25 mln zł.

Wizualizacja ronda

Meleksy do odbioru śmieci
i odpadów zielonych
Sopocki Zakład Oczyszczania Miasta kupił dwa nowe
pojazdy elektryczne ze skrzynią ładunkową i kabiną.
Meleksy będą wykorzystywane do odbioru nieczystości
z koszy ulicznych oraz odpadów zielonych. Koszt zakupu
to 140 tys. złotych.
Meleksy są pojazdami wolnobieżnymi, ich prędkość
ograniczona jest do 25 km/h. Ładowność wynosi 900 kg,
a bateria ładuje się 8 h. Pojazdy będą wykorzystywane do:
ź odbioru odpadów z koszy ulicznych,
ź odbioru odpadów porzuconych lub podrzucanych na
terenie przede wszystkim Dolnego Sopotu,
ź odbioru odpadów zielonych wystawianych przy posesjach,
ź rozwożenia pojemników na odpady do nieruchomości.

Zmiany w organizacji ruchu:

W ramach inwestycji powstaną dwa ronda. Na odcinku ul.
Wejherowskiej wybudowane będą m.in. dwie zatoki
autobusowe. Wybudowane zostaną chodniki, ciągi pieszorowerowe i ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne LED,
wykonane będą nowe elementy małej architektury,
ogrodzenie wzdłuż torów kolejowych.
Projekt przewiduje także utworzenie terenów zielonych
przy ulicach, m.in. posadzenie 46 drzew. Przebudowa
poprawi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego
i usprawni organizację ruchu w tym rejonie.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Wybór samochodów elektrycznych podyktowany był przede
wszystkim względami ekologicznymi. Ponadto ich wymiary
pozwalają na wjazd także w miejsca niedostępne dla innych
pojazdów, meleksy mogą jeździć po chodnikach, nie blokowaniu ruchu ulicznego przy zbieraniu odpadów z koszy ulicznych.
Sopocki ZOM posiada także 4 rowery elektryczne trójkołowe ze
skrzynią ładunkową, wykorzystywane do bieżącego sprzątania miasta.

Pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej
wymaga zamknięcia połowy szerokości ul. Obodrzyców
(między Łużycką i Wejherowską) oraz zamknięcia
skrzyżowania Wejherowska/Obodrzyców. W czasie robót
zostanie zmieniona organizacja ruchu: na ul. Obodrzyców

SOPOT POMAGA /

Rowery dla osób
z niepełnosprawnościami

Sopot. Jasna Strona Nocy

Osoby niepełnosprawne mogą w Sopocie korzystać za darmo ze specjalnych
trójkołowych rowerów. Fundacja Eco Textil od Was dla Was, w ramach programu
„Rower dla Niepełnosprawnego”, nieodpłatnie przekazała sopockiemu MOSiR cztery
pojazdy (w tym jeden dla dzieci).

Miasto Sopot rusza z nocną pomocą terapeutyczną „Sopot. Jasna Strona Nocy”.
Zespół specjalistów psychoterapii uzależnień i psychologów będzie pełnił nocne
mobilne dyżury interwencji kryzysowej.
O s o by p o s z u k u j ą c e
pomocy bądź poszkodowane w wyniku
nadużycia substancji
psychoaktywnych otrzymają pierwszą pomoc,

Trójkołowe rowery można bezpłatnie wypożyczyć na maksymalnie 2 tygodnie.
Wypożyczalnia znajduje się w siedzibie MOSiR Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67 C (przy
wejściu na plażę nr 40) i czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Więcej informacji pod nr tel. 58 550 12 15.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Przypominamy, że w czerwcu tego roku miasto
kupiło także sprzęt umożliwiający osobom niepełnosprawnym wjazd do
wody i kąpiel. Specjalny
wózek-amﬁbia jest wyposażony w szerokie koła
i pływaki, co pozwala na

unoszenie się na wodzie. Wózek jest wciągany do wody pod nadzorem Sopockiego Wodnego
Pogotowia Ratunkowego, na terenie miejskiego kąpieliska strzeżonego przy wejściu nr 23.
Korzystanie ze sprzętu jest bezpłatne. Zalecana jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna
pod numerem tel. 609 680 820 lub 58 550 12 15. Z amﬁbii można korzystać codziennie
w godz. 10.00-17.30 (ważne – zgłoszenia przyjmowane są do godz. 17.00)
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wsparcie i ewentualne szybkie terminy na oddziały detoksykacji. Wskazane również
będą miejsca do długoterminowej psychoterapii. Dyżury pełnione będą w każdy
wakacyjny weekend z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę w godzinach 22.00-3.00.
Projekt koordynowany i realizowany jest przez zespół doświadczonych terapeutów,
psychologów, interwentów.
Oprócz dyżurów, prowadzonych na terenie Miasta, czynny będzie Nocny Punkt
Konsultacyjny (przy Teatrze Atelier – pomieszczenie WOPR), w którym można będzie
uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną, wsparcie, poradę, informację. Istnieje
możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem 506 564 879.
Akcja wsparta będzie warsztatami artystycznymi i relaksacyjnymi dla młodzieży oraz
dorosłych dwa razy w miesiącu, które odbywać się będą w Parku Północnym oraz
koncertami w Sopocie (Muszla koncertowa – Molo).
Informacje, program warsztatów na Facebooku: Sopot. Jasna Strona Nocy

PRZEPIS NA SOPOT
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LITERATURA /
www.literackisopot.pl

Rendez-vous z Francją, czyli Literacki Sopot 2018
Laureaci Nagrody Goncourtów – Pierre Lemaitre, Nagrody Bookera – Olga
Tokarczuk, Orange Prize for Fiction – Zadie Smith, Prix Pierre Guénin – Édouard
Louis, Prix Renaudot – Alain Mabanckou, Ingrid Betancourt – najsłynniejsza

zakładniczka świata, Jacques de Decker
– sekretarz Królewskiej Akademii języka
i literatury francuskiej Belgii i wielu innych,
będą gośćmi tegorocznej, siódmej już,
edycji festiwalu Literacki Sopot, który
odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia.
Tematem przewodnim jest literatura i kultura francuskojęzyczna.
– W programie zaplanowaliśmy wiele spotkań
autorskich, debaty, rozmowy na plaży,
warsztaty pisarskie, ale także propozycje
skierowane do najmłodszych czytelników i ich
rodziców. W Muzeum Sopotu dzieci będą
miały okazję zgłębić świat Madeline i Mikołajka
w grze interaktywnej – zaprasza Joanna

MUZEUM SOPOTU /
www.muzeumsopotu.pl

Lato
w Muzeum Sopotu
Zwiedz wystawę, posłuchaj muzyki w ogrodzie i poznaj tajemnice miasta
podczas spacerów historycznych. Zapraszamy do skorzystania z bogatej
oferty kulturalnej.
Tegoroczna wystawa sezonowa poświęcona jest historii kasyna – najsłynniejszej, ale
i najbardziej kontrowersyjnej rozrywce przedwojennego kurortu. Zwiedzanie
ekspozycji „Kasyno w Sopocie (1919-1944)” od wtorku do niedzieli w godz.
10.00-18-00 (w niedziele wstęp wolny).
Tradycyjnie latem w muzealnym ogrodzie odbędą się koncerty. W tym roku będzie
to cykl „Swingujące 3-miasto”, co czwartek, o godz. 19.00. Wystąpią m.in.: Leszek
Dranicki, Janusz Damięcki Quartet, Romek Puchowski. Koncerty prowadzi Marcin
Jacobson.
Latem Muzeum organizuje spacery historyczne po Sopocie. 12 sierpnia o godz.
12.00 będzie on wiódł trasą Muzeum Sopotu – Grand Hotel. Prowadzenie: Iwona
Zając. Zbiórka pod Muzeum Sopotu.
Specjalne propozycje przygotowano dla najmłodszych. Przez całe wakacje,
w każdą niedzielę, będą się odbywać Letnie spotkania z książką, we współpracy
z sopocką Księgarnią Ambelucja. Harmonogram:
ź 29 lipca, godz. 12.00 „Gry i zabawy dla małych i dużych” – warsztaty rodzinne
poprowadzi Klaudyna Rozborska (Małe Rzeczy); 12 sierpnia, godz. 12.00
„Opowieści ZEN” przy akompaniamencie instrumentów. Historie zawarte
w książkach Jona J. Mutha zilustruje muzyka Technologów Procesu;
ź 26 sierpnia, godz. 12.00 „Dźwięki absurdu” – do niepowtarzalnych tekstów
A. Marianowicza, J. Minkiewicza, St. Themersona i innych zagra zespół
kameralny Lepiszcze.
ź Z kolei w soboty, o godz. 11.00, są warsztaty artystyczne dla dzieci, które
poprowadzą Emilia Garska i Iwona Zając.
ź Tradycyjnie w sierpniu Muzeum gości Literacki Sopot. W tym roku festiwal jest
poświęcony Francji.
ź 16 sierpnia, o godz. 19.00, odbędzie się debata „Mężczyzno, czy jesteś zdolny
do tego, aby być sprawiedliwym? Olimpia de Gouges i pierwsze feministki”,
z udziałem Ewy Wierzbowskiej i Tomasza Wysłobockiego. Uświetni ją występ
chóru feministycznego.
W kolejne dni Literackiego Sopotu w Muzeum odbędą się warsztaty ilustratorskie,
gra interaktywna i warsztaty z książką dla dzieci.
Na wszystkie wydarzenia organizowane przez Muzeum Sopotu wstęp jest
wolny. Zapraszamy mieszkańców i gości do korzystania z ogrodu muzeum.

www.pinterest.com/sopot

Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu,
pomysłodawczyni festiwalu. – Literacki Sopot
to także możliwość udziału w targach książki,
seansach kinowych czy czytaniach performatywnych.
Wstęp na wszystkie wydarzania jest
bezpłatny. Na warsztaty obowiązują
zapisy.

Pełen program festiwalu dostępny jest na
stronie internetowej www.literackisopot.pl oraz
na wydarzeniu na Facebooku.

KONCERTY /

NDI Sopot Classic

www.sopotclassic.pl

8. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic odbędzie się w Sopocie
w dniach 4-11 sierpnia. Wydarzenie otworzy uroczysty Koncert Inauguracyjny w Operze
Leśnej, który odbędzie się 4 sierpnia (a nie 5 sierpnia, jak pierwotnie planowano). Wystąpi
światowej sławy tenor Piotr Beczała. Artyście towarzyszyć będzie Polska Filharmonia
Kameralna Sopot pod batutą maestro Wojciecha Rajskiego.
– Sopot ma wspaniałe tradycje wagnerowskie, od dekad nazywany jest Bayreuth Północy – mówi
Maestro Wojciech Rajski, dyrektor artystyczny festiwalu. – Cieszę się, że gwiazda naszego Koncertu
Inauguracyjnego, wybitny tenor Piotr Beczała, przyjedzie do nas właśnie prosto z Bayreuth, gdzie na
słynnym Festiwalu Wagnerowskim śpiewa partię tytułową w „Lohengrinie”. Zapraszamy na muzyczne
spotkanie z Piotrem Beczałą w Sopocie, w naszym Bayreuth Północy.
Koncert Inauguracyjny festiwalu został przesunięty z 5 na 4 sierpnia 2018 r. w związku
z nieoczekiwanym przejęciem przez Piotra Beczałę tytułowej roli w „Lohengrinie”
Ryszarda Wagnera na tegorocznym festiwalu w Bayreuth.
Bilety na koncert 5 sierpnia, które zostały już kupione, zachowują ważność. W przypadku
oddania zakupionych biletów nastąpi pełen zwrot ich wartości.
7 sierpnia w Sali Koncertowej PFK Sopot odbędzie się Koncert Muzyki Polskiej. Pianista Ingolf Wunder,
laureat II nagrody na XVI Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie, wykona
utwory m.in. Wojciecha Kilara, Fryderyka Chopina, Krzysztofa Pendereckiego i Mikołaja Góreckiego.
9 sierpnia w kościele św. Jerzego pojawi się uznany brytyjski zespół Voces8, specjalizujący się
w wykonawstwie muzyki a capella.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Koncert Finałowy „Pod niebem Paryża” odbędzie się w sobotę 11 sierpnia w Operze Leśnej
w Sopocie. Wystąpi Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją maestro Wojciecha Rajskiego
oraz powszechnie rozpoznawalni i cenieni artyści: Edyta Piasecka (sopran), Bernadetta Grabias
(mezzosopran), Anna Guzik (śpiew), Kacper Kuszewski (śpiew), Amelia Maszońska (skrzypce) oraz
Lukas Gogol (akordeon).
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MUZYKA /

ŻEGLARSTWO /

XXIII Sopot Molo Jazz Festival
Promocja dokonań środowiska jazzowego Trójmiasta oraz prezentacja najciekawszych wykonawców, jacy
w minionym sezonie pojawili się na polskiej scenie, to założenia Sopot Molo Jazz Festival, którego 23. edycja odbędzie
się od 3 do 5 sierpnia w muszli koncertowej przy molo.
W tym roku w sopockiej muszli koncertowej wystąpią:
Lech Wieleba Poetic Jazz, Elec-Tri-City ft. Kent Sangster,
Marianna Wróblewska & Włodzimierz Nahorny, Tomasz
Chyła Quinter, Tribiute to Emil Kowalski fr. Cezary Paciorek
& Marcin Janek, Boba Jazz Band ft. Jerzy Detko, Mateusz
Gawęda Trio, Maciej Sikała Septet, EABS – Electro Acoustic
Beat Session, Extradition Quintet, Adam Wendt Acoustic
Set ft. Laura Villena, MAP Adama Czerwińskiego oraz Eryk
Kulm Quintessence.
W sobotę, 4 sierpnia, głównym deptakiem kurortu
przemaszeruje tradycyjny pochód nowoorleański, który
poprowadzi Boba Jazz Band z Krakowa, a jego MC będzie
Jerzy Detko.

Marianna Wróblewska. Fot. materiały organizatora

Poza tym, po piątkowym koncercie, w Cafe Koło Molo
zapraszamy na wspominki poświęcone pamięci zmarłego
niedawno wybitnego fotograﬁka jazzowego, Marka
Karewicza.

Sopot'68 Re_make
Widowisko muzyczne 23 sierpnia 2018, godz. 20.30., Opera Leśna w Sopocie

Mistrzowie deski
w Sopocie
W drugiej połowie sierpnia w Sopocie pojawią się
najlepsi windsurferzy z Europy i świata. Wezmą
udział w ERGO Hestia Championships, Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie RS:X
juniorów i seniorów. Regaty odbędą się od 19 do 25
sierpnia i będą również okazją do uświetnienia 35.
rocznicy Sopockiego Klubu Żeglarskiego.
Polacy od lat należą do ścisłej światowej czołówki
i najlepsi z nich na pewno stawią się na starcie tych
prestiżowych regat. Na tegorocznych mistrzostwach
Europy nie powinno zabraknąć utytułowanych
wychowanków SKŻ ERGO Hestia Sopot, na czele
z Małgorzatą Białecką, wicemistrzynią Europy z 2015
r. i mistrzynią świata z 2016 r. oraz Pawłem
Tarnowskim, mistrzem Europy z 2015 r. i brązowym
medalistą tej imprezy z 2016 r. Niewykluczony jest
również start Przemysława Miarczyńskiego,
wielokrotnego zdobywcy medali w mistrzostwach
świata i Europy, brązowego medalisty igrzysk
olimpijskich w Londynie z 2012 r. Choć obecnie
Miarczyński jest trenerem kadry narodowej, oﬁcjalnie
nie zakończył jeszcze kariery sportowej jako zawodnik.

Utwory m.in. Czerwonych Gitar, Stana Borysa czy Kalinki wykonają: Brodka,
Natalia Grosiak, Natalia Przybysz, Paulina Przybysz, Barbara Wrońska, Kev Fox,
MaJLo, Tomasz Makowiecki, Dawid Podsiadło, Skubas, Krzysztof Zalewski.
W chórkach wystąpią Michał „Bunio” Skrok i Marsija.
„Każda z piosenek niesie za sobą proste komunikaty ukryte w tekstach, melodiach,
harmoniach i rytmach. Moim założeniem jest odnalezienie i przeniesienie ich do
dzisiejszych czasów i opowiedzenie w nowej stylistyce, używając zarówno współczesnych
brzmień jak i klasycznych instrumentów. 18-to osobowy zespół składać się będzie
z wybitnych instrumentalistów, mistrzów swoich profesji, entuzjastów, przy tym ludzi
związanych i znających się ze sobą z przeróżnych wcześniejszych projektów. Podobnie
z wokalistami, z którymi pracowałem wcześniej. Dobierając piosenki kierowałem się nie
tylko klimatami, gatunkami muzycznymi, w których poszczególni wokaliści czują się
dobrze, ale także by czuli się komfortowo wykonując utwory z lat minionych.” Kuba
Staruszkiewicz – kierownictwo muzyczne.
Bilety w cenach od 75 do 175 zł (30 zł dla posiadaczy Karty Sopockiej) do nabycia w kasie Opery Leśnej, Punkcie Informacji
Kulturalny Sopot (pl. Przyjaciół Sopotu) oraz na www.bart.sopot.pl.
* bilety ze zniżką na Kartę Sopocką dostępne wyłącznie w Punkcie Informacji Kulturalny Sopot
Organizatorem widowiska jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART.

Największe przeboje, międzynarodowe gwiazdy,
wielkie jubileusze
Na scenie Opery Leśnej wystąpi ponad 60 wykonawców, w tym 14
zagranicznych gwiazd. Gośćmi specjalnymi będą m.in. Anastacia, James Arthur,
Aloe Blacc i Welshly Arms. Top of the Top Sopot Festival potrwa od 14 do 16
sierpnia.
Widownia usłyszy kultowe preboje, takie jak „Live is Life” w wykonaniu grupy Opus,
„You” zespołu Ten Sharp, „I've Been Thinking About You” formacji Londonbeat, „Mr.
Saxobeat” Alexandry Stan czy „Hollywood Hills” w wykonaniu Sunrise Avenue.
Polską scenę muzyczną reprezentować będą m.in.: Edyta Górniak, Kayah, Andrzej
Piaseczny, Natalia Szroeder, Sarsa i Michał Szpak. Okrągłe jubileusze świętować będą
zespoły: Bajm, Lady Pank, Big Cyc i Blue Cafe.

RS:X 2017 – Paweł Tarnowski. Fot. Robert Hajduk

W Sopocie będzie również okazja, żeby przyjrzeć się
sprzętowi, który być może, w niedalekiej przyszłości,
będzie można zobaczyć na igrzyskach olimpijskich. Od
26 do 30 sierpnia odbędą się otwarte mistrzostwa
E u ro py W i n d s u r ﬁ n g – F o i l , R S : O n e i R S : X
Convertible. To klasy z hydroskrzydłem, dzięki
któremu zawodnicy płynąc na deskach unoszą się
ponad wodą, co czyni te odmianę windsurﬁngu jeszcze
bardziej widowiskową.
Klub Żeglarski ERGO Hestia Sopot działa już 35 lat.
Został powołany do życia w 1983 r., przez zawodników
sekcji windsurﬁngowej działającej przy klubie Neptun
w Gdańsku. Klub ma największą w Polsce sekcję
windsurﬁngu i wiele spektakularnych sukcesów na
koncie. Pierwszy tytuł mistrza Polski zdobył założyciel
i wieloletni komandor SKŻ – Stefan Jopyk. Pierwszy
medal mistrzostw świata przyjechał do Sopotu w 1994
r. Przywiózł go Jacek Frydrychowicz za II miejsce
w kategorii do lat 16.

Wszystkie koncerty będzie można zobaczyć na antenie stacji TVN.

6

PRZEPIS NA SOPOT

NR 12/2018

PŁYWANIE /

Pływacy wokół molo
W sobotę 28 lipca sopocki MOSiR zaprasza do wzięcia
udziału w I wyścigu pływackim dookoła sopockiego molo
– Timex Cup 2018.
Rywalizacja pływaków odbędzie się na dystansie ok. 1200 m
w 12 kategoriach wiekowych oraz kategorii open. Zapisy na
stronie www.mosir.sopot.pl, a także w dniu zawodów, od godz.
9.00 do 11.30, na plaży, przy wejściu nr 23. Pływacy wystartują
w południe, przy molo od strony Łazienek Południowych.

LEKKOATLETYKA /

Grand Prix im. Janusza Sidły
z gwiazdami
Sportowych emocji jak zwykle na „Sidle” nie
zabraknie. Zapewnią je utytułowani lekkoatleci,
którzy na sopocki Stadion Leśny zjadą z całego
świata. Początek mityngu w piątek, 27 lipca,
o godz. 17.00.

Wszyscy, którzy ukończą wyścig, otrzymają pamiątkowe medale,
wśród uczestników będą także rozlosowane nagrody
– niespodzianki. Nad bezpieczeństwem uczestników będzie
czuwało sopockie WOPR.
Następne wyścigi dookoła molo 11 i 25 sierpnia.

Fot. materiały prasowe organizatora

Fot. Fotobank.PL / UMS

Udział w imprezie potwierdzili m.in.: Keshorn Walcott
(Trynidad i Tobago), złoty oszczepnik z Igrzysk
Olimpijskich w Londynie i brązowy z Rio, Jakub
Krzewina i Rafał Omelko, czyli połowa złotej,

RUGBY /

rekordowej sztafety 4x400 m z Halowych Mistrzostw
Świata Birmingham 2018, Paweł Wojciechowski
i Robert Sobera, mistrzowie świata i Europy w skoku
o tyczce, Ameer Webb (USA) i Brendon Rodney
(Kanada), sprinterzy, którzy złamali barierę 10 sek. na
100 m, Małgorzata Hołub-Kowalik, uczestniczka
brązowej sztafety 4x40 0m z Mistrzostw Świata,
Ristanna Tracey ( Jamajka), brązowa medalistka
Mistrzostw Świata 400 m ppł., Soﬁa Ennaoui,
medalistka Mistrzostw Europy na 1500 m i oczywiście
gospodynie, zawodniczki SKLA Sopot: Angelika
Cichocka (Mistrzyni Europy na 1500 m), Anna
Kiełbasińska (medalistka ME 200 m) i Paulina Borys.
Dwie ostatnie zawodniczki SKLA miały swój udział
w wielkim sukcesie Polskiej drużyny Lekkoatletycznej
na Pucharze Świata w Londynie 14 i 15 lipca.
Stanęliśmy na drugim stopniu podium, ulegając tylko
ekipie USA.
Lekkoatletyczne Grand Prix im. Janusza Sidły to jedna
z ﬂagowych, sportowych imprez letnich w Sopocie. Po
raz pierwszy została zorganizowana w 1996 r. Przez
bieżnie i rzutnie stadionu przy Wybickiego przewinęła
się plejada gwiazd polskiej i światowej lekkiej atletyki.

TENIS /

Sopot Beach Rugby,
czyli z jajem na plaży

SOPOT OPEN – tenis
na najwyższym poziomie

Od 3 do 5 sierpnia na sopockiej plaży rządzić będzie rugby. Sopot Beach Rugby,
jeden z największych tego rodzaju turniejów w Polsce, odbędzie się w ramach
XXVI Memoriału im. Edwarda Hodury.

Na przełomie lipca i sierpnia rozegrany zostanie Międzynarodowy Turniej Tenisowy
SOPOT OPEN. Impreza rozpocznie się w poniedziałek, 30 lipca, ale już w sobotę ruszą
gry eliminacyjne. Fanów białego sportu zapraszamy na korty gdyńskiego Klubu
Tenisowego Arka (ul. Ejsmonda 3 w Gdyni).

Fot. materiały prasowe organizatora

Tu r n i e j ro z e g ra n y
zostanie po raz szósty.
Ci, którzy przyjdą
pierwszy raz, z pewnością nie będą
zawiedzeni. Ta mocna,
siłowa, ale i inteligentna gra w wydaniu
plażowym jest bardzo
atrakcyjna dla kibiców.
Tym bardziej, że
w turnieju, obok amatorów, zagrają także

profesjonaliści, zawodnicy znani doskonale fanom tej dyscypliny.
W ramach plażowych rozgrywek rugby, 3 sierpnia zmierzą się juniorzy, a w sobotę
i niedzielę, odpowiednio mężczyźni i kobiety. Dodatkowo w niedzielę amatorzy
zagrają w turnieju charytatywnym Hodura Cup. Biorąc pod uwagę poprzednie edycje
imprezy, mogą to być bardzo znane osoby – politycy, samorządowcy, artyści. Celem
jest zbiórka pieniędzy i kupno nowego wózka inwalidzkiego i elektrycznej przystawki
do wózka.
– Zapraszamy na turniej także osoby niepełnosprawne, by mogły cieszyć się z nami
i kibicować rozgrywkom – mówi Jarosław Hodura, były reprezentant Polski w rugby
i prezes Fundacji im. E. Hodury, organizator imprezy. – Przez cały turniej do
dyspozycji osób niepełnosprawnych będzie specjalny wózek-amﬁbia, dzięki któremu
będą oni mogli także korzystać z kąpieli.
www.instagram.com/miasto_sopot

Impreza w randze ATP
Challenger, zorganizowana z inicjatywy
Mariusz Fyrstenberg
Te n n i s F o u n d a t i o n
i Miasta Sopot, będzie
jednym z trzech
największych męskich
turniejów w Polsce.
Sopot Open 2018
rozpocznie się w sobotę, 28 lipca, od gier
eliminacyjnych. PierMariusz Fyrstenberg. Fot. materiały prasowe organizatora
wsze mecze turnieju
głównego planowane
są na poniedziałek, 30 lipca. Półﬁnały odbędą się w sobotę 4 sierpnia, a ﬁnał grany będzie
w niedzielę, 5 sierpnia.
W czasie trwania turnieju zaplanowano wiele wydarzeń towarzyszących, m.in. Akademia
Młodych Talentów czy cykl Polish Power. Na pl. Przyjaciół Sopotu przygotowana zostanie
Strefa Tenisa, w której odbywać się będą bezpłatne zajęcia tenisowe dla dzieci. Przez cały
turniej główny, specjalna strefa tenisowych atrakcji dla dzieci będzie również czynna na
kortach gdyńskiej Arki.
Od 28 lipca do 3 sierpnia wstęp na korty będzie bezpłatny, na weekend 4-5 sierpnia
obowiązują bilety dostępne na www.sopotopen.abilet.pl. Więcej informacji na
www.sopotopen.com.
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Fot. Fotobank.PL / UMS

Wyścigi Konne na Hipodromie
Za nami dwa emocjonujące wyścigowe weekendy. Na sopockim Hipodromie odbyło się 27 gonitw
z udziałem koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, a także kłusaków francuskich.

Fot. Fotobank.PL / UMS

W Parku Południowym można oglądać wystawę z okazji rocznicy urodzin ks.
Kaczkowskiego, przedstawiającą fotograﬁe z życia ks. Jana. Autorem jest Damian Kramski.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Po raz trzeci w ramach Sopot Film Festivalu odbył się koncert muzyki ﬁlmowej. 16 lipca na
tarasach Aqua Parku w towarzystwie muzyków PFK Sopot wystąpiła m.in. Paulina Przybysz.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Podczas koncertu Oli Mońko 21 lipca w BOTO wystąpił Jerzy Małek, jeden z najlepszych
trębaczy w Europie. W sekcji zagrali młody basista Konrad Żołnierek i Adam Golicki na perkusji.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Latem nie trzeba szukać parkingu w Sopocie. Przy ERGO ARENIE czeka 700 bezpłatnych miejsc
parkingowych, a do tego wygodne meleksy, które dowożą turystów do centrum lub na plaże.

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