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Sopocki Jarmark Świąteczny
Zapraszamy na świąteczne zakupy, Wigilię i karuzelę str. 3
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W MIEŚCIE /

KULTURALNY SOPOT /

MIASTO LIKWIDUJE SWOJE BILBORDY
Trwają ostatnie prace nad uchwałą krajobrazową, która będzie m. in. porządkowała
zasady i warunki umieszczania w przestrzeni
Sopotu elementów małej architektury, ogrodzeń czy reklam. Miasto postanowiło dać dobry
przykład i zlikwiduje sześć wielkoformatowych
tablic promocyjnych.
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35-LECIE POLSKIEJ
KAMERALNEJ SOPOT

FILHARMONII

Kończący się rok jest dla Polskiej Filharmonii
Kameralnej Sopot rokiem jubileuszowym – Orkiestra obchodzi 35-lecie istnienia. Na specjalny
koncert z tej okazji artyści zapraszają 15 grudnia.
Solistą Koncertu Jubileuszowego będzie wybitny
niemiecki wiolonczelista prof. Wolfgang Boettcher.
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SPORTOWY SOPOT /
W GRUDNIU KIBICUJ TREFLOWI
Po blisko miesięcznej przerwie PLK powraca do
Sopotu! 9 grudnia Treﬂ podejmie zespół TBV
Startu Lublin. Koszykarze Treﬂa w grudniu nie
będą mieli wiele czasu na odpoczynek. Cztery
dni po spotkaniu ze Startem Lublin do ERGO
ARENY przyjedzie zespół Legii Warszawa.
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W Sopocie o imigrantach
i uchodźcach
Na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się konferencja „Inny kraj! Nowe życie.
Problemy pracy socjalnej wrażliwej kulturowo w kontekście migracji”. Było to
spotkanie głównie praktyków, którzy na co dzień pracują z imigrantami
i uchodźcami. Swoje doświadczenia zaprezentowali przedstawiciele urzędów
miast partnerskich Sopotu: niemieckiego Frantenthal i duńskiego Naestved.
W obu tych miastach znajdują się ośrodki dla uchodźców.
W latach 1992-2016 z jakiejkolwiek formy ochrony w Polsce skorzystało 23 tys.
imigrantów. Migranci przymusowi, czyli uchodźcy w naszym kraju to jedynie 2 proc.
cudzoziemców. W całej Polsce jedynie 400 uchodźców to Syryjczycy. Jak wskazała
profesor Hanna Grzymała-Moszczyńska, psycholog Uniwersytetu Jagiellońskiego, od
maja 2015 r. uchodźcy to temat nie humanitarny, lecz radykalnie polityczny.
Z badań wynika, że jedynie 13 proc. mieszkańców kraju w swoim życiu spotkało
muzułmanina. Zjawisko niechęci do uchodźców nazwała „paniką migracyjną”
i „platoniczną islamofobią”.

Ciepła zupa dla bezdomnych z Sopotu
Zimowe miesiące to bardzo trudny czas dla osób bez dachu nad głową. Mając to na
uwadze Miasto Sopot doﬁnansuje ciepłą zupę dla osób bezdomnych. Posiłki są
wydawane w niedziele: 3, 10 i 17 grudnia 2017 r., a później także we wszystkie
niedziele w styczniu, lutym i marcu 2018 r.
Ciepła zupa będzie czekać na
osoby potrzebujące w jadłodajni
Caritas w Sopocie przy Alei
Niepodległości 778, w godzinach
między 12.00 a 14.00.
Niedzielna, zimowa zupa dla
osób bezdomnych z terenu
Sopotu to dodatkowe wsparcie
miasta dla osób potrzebujących
i działań sopockiej Caritas,
wydającej posiłki w dni powszednie.

Fot. Pixabay

Zarówno w Polsce, jak i na Pomorzu najwięcej jest imigrantów ekonomicznych, którzy
przebywają tu legalnie. Tylko na Pomorzu w tym roku pojawiło się 9217 Ukraińców, ich
obecność widoczna jest przede wszystkim w usługach.
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Sopot przygotowany na zimę
Krótsze dni, długie wieczory, nocne przymrozki i niższa temperatura w ciągu dnia to
znak, że wielkimi krokami nadchodzi zima. Prócz mroźnych malowideł na oknach,
radości z lepienia bałwana i odwiedzin Łysej Góry z nartami, przed nami opady śniegu,
mróz, lód i szadź. Służby miejskie przygotowały się na ten zimowy sezon.
Do Akcji Zima na drogach publicznych Sopotu przygotowane są: pługopiaskarka – 5 szt.,
ciągnik ciężki – 1 szt., samochód skrzyn. DAF – 1 szt., samochód skrzyn. Ford – 1 szt.,
miniładowarka Bobcat – 1 szt., koparko-ładowarka HSW – 1 szt., koparko-ładowarka JBS
– 1 szt., ciągnik ciężki – 2 szt., pługopiaskarka – 1 szt., sam. skrzyniowy – 1 szt., ciągnik lekki
– pług z możliwością posypywania – 1 szt., ciągnik lekki – pług – 1 szt. (rezerwowy),
odśnieżarka – 1 szt., odśnieżarka wirnikowa – 2 szt.
Materiały: piasek – 1290 ton, sól – 600 ton.
Koszty zimowego utrzymania dróg wahają się w granicach 350-500 tys. zł miesięcznie i wprost
uzależnione są od warunków atmosferycznych (intensywności opadów i mrozu).
Fot. Fotobank.PL / UMS

Zarówno w Danii, jak i w Niemczech, opieka nad uchodźcami i imigrantami
rozwiązywana jest w sposób systemowy. W Danii uchodźca w ciągu 1-3 tygodni od
przybycia rozpoczyna pracę. Nie zawsze jest to praca zarobkowa, gdyż czasami
bariera językowa jest zbyt duża. Ale pracują, a dzięki pracy uczą się języka i asymilują.
Uchodźcy do 5 lat uczą się języka za darmo, po tym okresie za edukację płacą sami.
Rebecca Helqvist z Naestved szczególnie zwracała uwagę na konieczność szybkiego
pójścia do pracy imigrantów, jako bodźca asymilacyjnego, ale również podkreślała
znaczenie wolontariuszy. To właśnie wolontariusze, mieszkańcy danego miasta czy
gminy, są przewodnikiem po nowym świecie, do którego wojna, przemoc pchnęła
uchodźcę i jego rodzinę.

Podział miasta Sopotu z uwagi na zakres czynności Akcji Zima:
Drogi I kolejności utrzymania – odpowiedzialność Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie (ZDiZ).
ź Drogi II kolejności utrzymania – odpowiedzialność Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie, (ZOM).
ź Chodnik I i II kolejności utrzymania – tj. chodniki wyłącznie przyległe do terenów gminnych
- odpowiedzialność ZOM.
ź Ścieżki rowerowe - odpowiedzialność ZOM.
ź Schody i przejścia terenowe, w tym przejścia i dojścia piesze do obiektów inżynieryjnych,
utrzymanie – odpowiedzialność ZDiZ.
ź Cmentarz Komunalny – odpowiedzialność ZDiZ.
ź Parki i zieleńce miejskie – odpowiedzialność ZDiZ.
Wykaz telefonów kontaktowych:
Zarząd Dróg i Zieleni, tel. 58 551 01 12 – dyspozytor ZDiZ, całodobowo, tel. 609 060 962
– nadzór, całodobowo
Zakład Oczyszczania Miasta, tel. 58 551 38 27, w poniedziałek w godz. 7.00-17.00,
od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00
ź

W kurorcie od maja tego roku działa Sopockie Centrum Integracji
i Wsparcia Cudzoziemców. Centrum jest ﬁnansowane ze środków Gminy, zaś
organizatorem jego jest Fundacja Społecznie Bezpieczni.
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Działa dwa razy w tygodniu, w środy i czwartki, w godz. 16.30-20.30 w CIS przy
ul. Młyńskiej 11 (tel. 504 943 910, e-mail: sciwc@ab.org.pl).
Centrum bezpłatnie oferuje:
ź kurs języka polskiego
ź doradztwo prawne i pobytowe
ź konsultacje psychologiczne
ź doradztwo zawodowe
ź wsparcie w rozwiązywaniu codziennych trudności

W każdy czwartek o godz. 17.00 w Sopotece działa Kawiarenka językowa. Są to
dwugodzinne spotkania, podczas których cudzoziemcy w nieformalnej atmosferze
rozmawiają po polsku. Uczą się języka, nawiązują nowej znajomości.
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim

– raz na dwa tygodnie w piątek

– raz na miesiąc w piątek
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Muzyczna wieczerza dla samotnych
W tradycję obchodów Świat Bożego Narodzenia w Sopocie wpisuje się spotkanie wigilijne
dla samotnych sopockich seniorów, organizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
we współpracy z MOPS w Sopocie. W tym roku odbędzie się ono 16 grudnia.
Zaproszenia kierowane są do ponad 100 samotnych seniorów. Są to osoby z Klubów Seniora,
Sekcji Seniorów Związku Nauczycielstwa Polskiego, objęte pomocą MOPS w zakresie usług
opiekuńczych lub korzystające z innej formy pomocy.
Co roku jest składanie życzeń, modlitwa z kapłanem, tradycyjne łamanie się opłatkiem. Przy pięknie
zastawionym stole wszyscy śpiewają kolędy. Nie zabraknie oczywiście wręczania gwiazdkowych
prezentów. W tym roku popołudnie umili zespół z gminy Stary Dzierzgoń, chór i dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury.

Wspólne spotkanie wigilijne
Wigilia dla osób ubogich, samotnych, chorych odbędzie się tradycyjnie w Jadłodajni dla
ubogich im. św. Alberta Caritas Archidiecezji Gdańskiej (Sopot, al. Niepodległości 778),
w niedzielę, 24 grudnia, o godz. 9.00. Prezenty dla uczestników doﬁnansowane są przez
sopocki MOPS. Każdy z nas też może pomóc przygotowując dla nich gwiazdkowy prezent.
Jak co roku w ten wyjątkowy dzień Caritas zaprasza wszystkich bezdomnych, samotnych, aby
w gronie innych osób mogli spożyć tradycyjne potrawy. Nie zabraknie barszczu, ryby czy makowca.
Będzie również wspólne śpiewanie kolęd i prezenty. W tym roku będą to „świąteczne niezbędniki”.
Co należy zrobić, by pomóc?
kupić lub uszyć worek/kosmetyczkę o wymiarach 22x30 cm;
wypełnić go artykułami kosmetycznymi tj. szampon, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień,
dezodorant, żel pod prysznic;
ź wypisać kartkę świąteczną z życzeniami dla osoby ubogiej, bezdomnej i wszystko dostarczyć do
jednej z placówek gdańskiej Caritas.
ź
ź

Na „świąteczne niezbędniki” organizatorzy czekają do 15 grudnia. Wszystkie przybory wraz
z życzeniami traﬁą 24 grudnia do tych najbardziej potrzebujących, uczestników Wigilii.

Sopocianom i naszym Gościom życzymy,
aby wszyscy znaleźli miejsce przy wigilijnym stole,
a każdy kolejny dzień był lepszy.
Bądźmy dla siebie bardziej serdeczni, patrzmy na to, co dobre,
a nie na to co nas dzieli, niezależnie czy jest to wiara, pochodzenie
czy poglądy polityczne.
Boże Narodzenie jest cudem. Życzymy nam wszystkim, aby w Polsce
także stał się cud, abyśmy byli bardziej otwarci na drugiego człowieka.
Miejmy w pamięci twarde słowa księdza Jana Kaczkowskiego:
„Przyjęło się mówić, że Polacy słyną z gościnności. Akurat. Gości się
właśnie innych, a nie tych, którzy tożsami są z nami. Jeśli nie zaczniemy
być otwarci na innych, to możemy ten pusty talerz przygotowywany
na stół wigilijny wyrzucić przez okno.”
Jacek Karnowski

Wieczesław Augustyniak

Prezydent Miasta Sopotu

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu

Więcej: Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej, tel. 58 345 47 18, 668 360 889.

8-10 grudnia
15-17 grudnia 2017
w godz 10.00-18.00

Plac Przyjaciół Sopotu
Świąteczna edycja PIKNIKU SOPOT – bogata oferta stoisk: produkty regionalne, eco i slow food, ryby, oryginalne upominki, choinki
Zabawa Świąteczna – prezenty dla kupujących na jarmarku
Sopockie świąteczne monidło – zrób dziecku pamiątkowe zdjęcie
Wigilia dla mieszkańców – 17 grudnia (niedziela)
12.30 – 13.30 Występ młodzieży z MDK Sopot – kolędy i piosenki świąteczne
13.30 – 13.50 Wybuchowe prezenty – pokaz dla dzieci EduFun
13.30 – 15.00 „Anioły na szczudłach” – Teatr Plama (na placu)
14.00 – 15.00 Koncert „Kolędy Europy” – Piotr Kosewski z zespołem
15.00 – 17.00 Wigilia dla mieszkańców Sopotu
15.05 – 15.15 Sopocianie śpiewają kolędy
15.20 – 16.00 Występ świąteczny – Chór Gospel
16.00 – 17.30 Finał Zabawy Świątecznej – prezenty
12.30 – 17.30 Atrakcje dla dzieci z EduFun
16.00 – 17.00 Przejażdżki kucykiem dla dzieci

Bezpłatna zabytkowa karuzela – 18-26 grudnia

Karuzela czynna:
18 grudnia w godz. 15.00 - 20.00
19-22 grudnia w godz. 12.00 - 20.00
23 grudnia w godz.10.00 - 20.00
24 grudnia w godz.10.00 - 15.00
25-26 grudnia w godz. 10.00 - 20.00

Więcej informacji o jarmarku na www.sopot.pl oraz facebook.com/pikniksopot
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Sopocki dworzec – przyjazna przestrzeń miasta
Nowy dworzec z powodzeniem służy mieszkańcom
i turystom. Stał się miejscem lubianym, Sopoteka
i lokale gastronomiczne są chętnie odwiedzane nie
tylko przez sopocian. Ostatnio formalnie został
zakończony cały proces inwestycyjny. Jego
ostatnim etapem było przekazanie na własność
spółce PKP powierzchni przeznaczonej do bezpośredniej obsługi podróżnych.
PKP otrzymało 528,22 m kw., gdzie zlokalizowane są
kasy dworca oraz kilka lokali handlowych.
Właścicielem pozostałych lokali handlowych
i użytkowych jest inwestor dworca, który ﬁnansował
i zrealizował całą inwestycję. Miasto sprzedało mu
grunt o wartości 8 022 990,00 zł i otrzymało wartą
22 mln zł przyjazną Mieszkańcom przestrzeń
publiczną.

Należy podkreślić, że miasto pozostaje właścicielem całej powierzchni publicznej znajdującej
się na czterech poziomach kompleksu Sopot
Centrum o łącznej wielkości ponad 11.000 m kw.,
w tym na poziomie placu (-1) 4.620 m kw., oraz
parkingu podziemnego (-2) 4.457 m kw.
Inwestor wykonał także cały nowy układ komunikacyjny wokół dworca oraz zespół 5 podziemnych
zbiorników retencyjnych, które skutecznie zapobiegają zalewaniu dolnego tarasu miasta. Dzięki tym
inwestycjom, w okresie ostatnich dwóch lat
w miesiącach lipiec-sierpień, w których następowały
bardzo obﬁte opady deszczu, nie doszło do zalania
przejazdu pod torami w ciągu ulicy Podjazd.

Bezpośrednio pod pasażem pieszym, w hali garażowej, teren także
należy do miasta.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Na parterze i I piętrze budynku Sopot Centrum znajduje się przestrzeń, której właścicielem jest PKP.
Pasaż pieszy na wszystkich poziomach jest przestrzenią publiczną, której właścicielem jest Gmina
Miasta Sopotu.

Kolejne inwestycje w Sopocie
Poszukiwania inwestora, który zagospodaruje działkę między
ulicami Drzymały i Traugutta zakończyły się sukcesem! Chodzi
o 2,4 tys. m kw. położonych w bardzo atrakcyjnym miejscu,
w pasie nadmorskim, blisko plaży. Po emocjonującej licytacji
cena działki z 6,4 mln zł wzrosła do niemal 12,5 mln zł.
W przetargu, który odbył się 23 listopada, wzięło udział czternastu
oferentów. Nabywcą ostatecznie została ﬁrma Invest Komfort,
która podbiła cenę licytowanego gruntu do 12,5 mln zł. Znana na
trójmiejskim rynku ﬁrma deweloperska zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego będzie mogła
wybudować w tym miejscu budynek spełniający funkcje usługowe
związane z „ochroną zdrowia, lecznictwem uzdrowiskowym
i specjalistycznym (…), hotel, pensjonat, gastronomia”.
Inwestycja bardzo poprawi estetykę, funkcjonalność i atrakcyjność
tego miejsca. Obecnie na działce stoją dwa domy mieszkalne
i budynek gospodarczy, przeznaczone z powodu złego stanu
technicznego do rozbiórki. Teren położony jest w obszarze A1
ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Sopot.
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Zapraszamy inwestorów – wolne lokale w Sopocie
Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą
w Sopocie? Szukasz lokalu? Mamy propozycję:
cztery gminne lokale zostały przeznaczone na
wynajem i właśnie została uruchomiona procedura przetargowa. Lokale znajdują się w dobrze
skomunikowanych i uczęszczanych częściach
miasta. Zarówno ich przeznaczenie jak i stawki
wyjściowe dają duże możliwości najemcom.

ź

ul. Malczewskiego 21 (usługi nieuciążliwe dla
mieszkańców, np. biura, edukacja; powierzchnia
lokalu 134,33 m kw.; umowa na czas nieokreślony; stawka wyjściowa 20,93 zł m kw.)

ź

ul. 3 Maja 18 (usługi nie zakłócające funkcji
mieszkaniowej nieruchomości, np. usługi
związane z kulturą, księgarnia; powierzchnia
62,14 m kw.; stawka wyjściowa 33,49 zł m kw.)

Bezprzetargowa – konkurs:
Procedura najmu
Nieograniczone przetargi pisemne, lokale:
ź

ul. Bohaterów Monte Cassino 11 a (działalność
kulturalna; powierzchnia lokalu 50,16 m kw.;
umowa na czas nieokreślony; stawka wyjściowa
10,05 zł m kw.)

ź

al. Niepodległości 612 a (forma konkursowa: na
pracownię dla artysty; powierzchnia 181,90 m
kw.; stawka wyjściowa 7,75 zł m kw.).

Termin składania ofert – 28 grudnia 2017 r.
Przewidywany termin ich otwarcia – 3 stycznia 2018 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
BIP/Zamówienia Publiczne i Przetargi Urzędu Miasta.
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UCHWAŁA KRA JOBRAZOWA /

Sopocianie zmieniają Plac Przyjaciół
Za nami pierwsze, bardzo inspirujące, warsztaty dotyczące planowanych zmian na
Placu Przyjaciół Sopotu. Mieszkańcy spotkali się 23 listopada w Sopotece, aby
porozmawiać o najważniejszym placu w mieście. Jest to początek realizacji projektu,
który zwyciężył w tegorocznym budżecie obywatelskim „Zieleń na Placu Przyjaciół”.
Pomysłodawcą projektu jest jeden z pracowników naukowych Sopockiej Szkoły Wyższej.
Uczelnia chętnie włączyła się w prace nad projektem i przygotowała czwartkowe
warsztaty. Na spotkaniu – co cieszy – pojawili się przedstawiciele wszystkich grup
wiekowych: od dzieci poczynając, przez gimnazjalistów, licealistów, osoby w średnim
wieku, na seniorach kończąc.
Mieszkańcy bardzo twórczo i z zaangażowaniem rozmawiali o plusach i minusach Placu
Przyjaciół, opowiadali o tym, gdzie lubią spędzać czas i na co spoglądają odpoczywając na placu.

Zaczynamy od siebie, czyli miasto
likwiduje bilbordy
Trwają ostatnie prace nad uchwałą krajobrazową, która będzie m.in. porządkowała
zasady i warunki umieszczania w przestrzeni Sopotu elementów małej architektury,
ogrodzeń czy reklam. Miasto postanowiło dać dobry przykład i zlikwiduje sześć
wielkoformatowych tablic promocyjnych.
– Po szerokich konsultacjach i wielu dyskusjach liczę, że na początku przyszłego roku będziemy
mogli przedłożyć Radzie Miasta do głosowania uchwałę krajobrazową dla Sopotu – mówi
prezydent Jacek Karnowski. – Pozwoli to na jeszcze większe uporządkowanie przestrzeni
w mieście, a przede wszystkim na usunięcie reklam wielkopowierzchniowych i płacht
banerowych, szczególnie z centrum.
Miasto porządkowanie zaczyna od siebie. – Planujemy usunięcie sześciu miejskich tablic, które
powstały wiele lat temu do promocji inwestycji unijnych – dodaje prezydent.
Przewidywana jest także modernizacja słupów ogłoszeniowych, część z nich zostanie usunięta,
niektóre zostaną przestawione w nowe miejsca. Miasto chce również w przyszłości zastąpić je
bardziej estetycznymi i pasującymi do kurortu.
Uchwała w sposób systemowy będzie porządkowała przestrzeń miasta.
– Od wielu lat również z sopockimi przedsiębiorcami pracujemy nad estetyką miasta – dodaje
Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, plastyk miejski. – Sopockie ogródki gastronomiczne
wyglądają spójnie, estetycznie i posiadają stonowaną kolorystykę. Do tej pory współpraca
z plastykiem miejskim była dobrą wolą podmiotów gospodarczych, dzięki uchwale
krajobrazowej zyskujemy nowe narzędzia do egzekwowania ładu przestrzennego.

Fot. Fotobank.PL/UMS

fot. UMS/Fotobank.PL

Analizowali również to, w jaki sposób korzystają z tej przestrzeni, którędy chodzą, czy
delektują się spacerem czy też szybko pokonują wyznaczony dystans. Zadaniem
uczestników było stworzenie – według ich oceny i intuicji – placu marzeń.
Uczestnicy podzieleni byli na 8-10-osobowe grupy robocze. Ich pracę przy każdym
z sześciu stołów, przy których rozmawiali, moderowali studenci Sopockiej Szkoły Wyższej.
Na zakończenie każda z grup prezentowała wyniki swoich rozważań.
To pierwsze warsztaty, których celem było sprecyzowanie oczekiwań mieszkańców
odnośnie zieleni realizowanej w ramach projektu. Teraz do pracy przystąpią studenci SSW
przygotowując wstępne szkice rozwiązań. Podczas drugiego warsztatu, który odbędzie się
12 grudnia o godz. 17.00 w Klubokawiarni „Dwie Zmiany”, ul. Bohaterów Monte
Cassino 31, studenci pokażą swoje propozycje mieszkańcom i na ich podstawie będą
dalej dyskutować o konkretnych rozwiązaniach. Jest to spotkanie otwarte, na które
zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W przyszłorocznym budżecie miasta na projekt
„Zieleń na Placu Przyjaciół” zarezerwowano milion zł.

Fot. Fotobank.PL/UMS

INFORMACJE MIEJSKIE /

Przestrzeń dla artystów oraz biblioteka
W zabytkowym zespole willowo-parkowym przy
ul. Jakuba Goyki 1-3 powstanie Artinkubator, czyli
przestrzeń łącząca sale wystawiennicze, pracownie
artystów, punkt widokowy, a także nowoczesna biblioteka.
W odrestaurowanym parku będzie miejsce na działania
artystyczne i wydarzenia dla mieszkańców Sopotu.
W pałacyku z 1894 r., z trzypiętrową wieżą widokową,
powstaną pracownie malarskie, graﬁczne, krawieckie i fotograﬁczne, udostępniane artystom. Na parterze zlokalizowane
będą sale wystawiennicze, w których znajdzie się ekspozycja
o Szkole Sopockiej i historii tego kompleksu oraz restauracja.
W piwnicy zaprojektowano pracownię sitodruku, nagrań
muzycznych oraz punkt informacji turystycznej. W starym
bunkrze natomiast powstanie niewielkie muzeum miejsca.
W dawnej wozowni z 1903 r. powstanie nowoczesna
biblioteka. Znajdą się tam też m.in. sale na animacje dla dzieci
oraz pracownie komputerowe dla młodych czytelników.
Zagospodarowanie cennego przyrodniczo terenu ogrodowoparkowego wokół rezydencji obejmuje m.in. rekonstrukcję
altany lipowej oraz oświetlonego bindaża lipowego,
www.pinterest.com/sopot

rekonstrukcję punktu widokowego na wzniesieniu w kierunku
Parku Północnego oraz odtworzenie mostka.
Projektowany jest nowy układ alejek spacerowych,
rozmieszczenie elementów małej architektury – ławek, koszy
na śmieci, latarni oraz stojaków na rowery. Pojawi się więcej
drzew i roślinności niskiej, a trawniki przejdą renowację.
Powstanie również placyk, na którym organizowane będą
plenerowe wydarzenia artystyczne i warsztatowe.
Wszystkie prace renowacyjne wykonywane są z dbałością
o zachowanie elementów zabytkowych, a ich głównym celem
jest przywrócenie blasku temu historycznemu kompleksowi.
Projekt „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego
przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego
w Sopocie na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej”
doﬁnansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020. Termin
realizacji prac planowany jest na drugą połowę 2019 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
zmianami przy ul. Goyki na kolejny już spacer,
który odbędzie się 19 grudnia. Zbiórka przy
budynku Goyki 3, start o godz. 17.00.

Goyki 3 i Artinkubator. Wizualizacja: Grupa Projektowo-Inwestycyjna Bass
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MUZYKA /

Cały Sopot śpiewa kolędy
Wielkie kolędowanie w Sopocie rozpocznie się już 15 grudnia. Kolędy, pastorałki
i pieśni adwentowe zabrzmią w Operze Leśnej, Sopot Centrum i Sopotece oraz
w Kościele Chrystusowym.
Trzecia edycja Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Muzyki Adwentowej i Świątecznej
Mundus Cantat Sopot 2017 odbędzie się w dniach 15-17 grudnia. Będzie to okazja, by
posłuchać kolęd w różnych językach i różnych kulturalnych przestrzeniach Sopotu. Zespoły
z Łotwy i z całej Polski śpiewająco podzielą się dobrą nowiną w czasie wigilii dla samotnych
sopockich seniorów, organizowanej przez MOPS i Polski Komitet Pomocy Społecznej.
W piątkowy wieczór o godz. 18.00 zapraszamy na muzyczne co nieco do Sopot Centrum,
gdzie młodzieżowe chóry oraz grupy instrumentalne szkół muzycznych z Lęborka i Sopotu
wprowadzą nas w radosny klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

35-lecie Polskiej Filharmonii
Kameralnej Sopot
Kończący się rok jest dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot rokiem
jubileuszowym – Orkiestra obchodzi 35-lecie istnienia. Na specjalny koncert z tej
okazji artyści zapraszają 15 grudnia.
19-osobowa orkiestra smyczkowa powstała w lutym 1982 r. z inicjatywy Wojciecha
Rajskiego. Złożony z młodych, utalentowanych i pełnych entuzjazmu muzyków zespół
szybko zyskał uznanie wśród publiczności i krytyków. Z uwagi na coraz szerszy
repertuar koncertowy, Orkiestra zaczęła występować także w składzie powiększonym
o grupę dętą, zmieniając w 1984 r. nazwę na Polska Filharmonia Kameralna Sopot.

Festiwal to także konkurs. Zespoły będzie oceniać profesjonalne jury, w skład którego
wejdą wybitni specjaliści w dziedzinie chóralistyki. 16 grudnia o godz. 15.00 w Sali
Koncertowej PFK Sopot (na terenie Opery Leśnej) odbędzie się Koncert Finałowy
i ogłoszenie wyników.

Fot. Edyta Rembala

Chór Gaudemus. Fot. materiały prasowe

Zwieńczeniem festiwalu będzie coroczny koncert poświęcony pamięci Michaela Ray
Dawidowa, który odbędzie się 17 grudnia o godz. 17.00 w Kościele Chrystusowym przy ul.
Obrońców Westerplatte 21. Usłyszmy Zespół Klarnetowy Sopockiej Szkoły Muzycznej pod
kierunkiem Dariusza Egielmana, Chór Sopockiej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz
gospodarza festiwalu – Chór Festiwalowy SSW Mundus Cantat pod dyrekcją Beaty
Wróblewskiej. Organizatorzy w trakcie koncertu będą zbierać datki, zabawki oraz słodycze
dla 11-letniego Mikołaja Charuka, ucznia Sopockiej Szkoły Muzycznej. Mikołaj urodził się
bez kości udowej w lewej nodze.
Wstęp na wszystkie koncerty wolny. Szczegółowy program koncertów na www.sopot.pl.

Polska Filharmonia Sopot koncertuje na całym świecie. Spośród licznych wyjazdów
warto wspomnieć o dwukrotnym tournée koncertowym w Chinach, Meksyku, Stanach
Zjednoczonych oraz tych bliższych w Niemczech, Francji, Austrii czy Anglii. Rokrocznie
Orkiestra obecna jest na renomowanych europejskich festiwalach. Zespół może się też
pochwalić współpracą z wieloma wybitnymi solistami, wśród których znajdowali się
m.in. Krystian Zimerman, Mścisław Roztropowicz, Misha Maisky, Natalia Gutman,
Aleksandra Kurzak, Konstanty Andrzej Kulka, Irene Grafenauer, Sabine i Wolfgang
Meyer, Gary Karr, Ivo Pogorelić.
Swój jubileusz Orkiestra świętować będzie 15 grudnia w swojej siedzibie – Sali
koncertowej PFK w Operze Leśnej. Program koncertu nawiązywać będzie do
repertuaru prezentowanego podczas pamiętnego pierwszego koncertu sopockich
ﬁlharmoników w gdyńskim Teatrze Muzycznym 6 czerwca 1982 r. Solistą Koncertu
Jubileuszowego będzie wybitny niemiecki wiolonczelista prof. Wolfgang Boettcher.
Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł, do nabycia: w Informacji Turystycznej Sopot (Plac
Zdrojowy 2, czynne codziennie w godz. 10.00-18.00), w stacjonarnych punktach
sprzedaży Interticket.pl i online na tej stronie oraz na godzinę przed koncertem.

WYSTAWA /

Rzeźby Myjaka w Państwowej Galerii Sztuki
Wystawa „Adam Myjak. Rzeźba” jest uhonorowaniem
dorobku twórczego artysty w 70-lecie jego urodzin. Wernisaż
odbędzie się w PGS 8 grudnia, o godz. 19.30, a prace artysty
oglądać można do 14 stycznia 2018 r.

przy ul. Powstańców Warszawy na przełomie 2000 i 2001 r.
Dziesięć lat później, już po przeniesieniu do Domu Zdrojowego,
w PGS zorganizowana została wystawa z okazji 40-lecia pracy
twórczej prof. Myjaka.

Prof. Adam Myjak od początku lat 70. XX w. jest wykładowcą na
Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a od wielu
lat także rektorem tej uczelni. Od 2010 r. pełni funkcję
przewodniczącego Rady Programowej Państwowej Galerii Sztuki,
wnosząc aktywny wkład w budowanie nowoczesnego i wymagającego programu wystawienniczego, który w tym roku
zaowocował zdobyciem przez PGS trzeciego miejsca w rankingu
najlepszych galerii opublikowanym przez tygodnik „Polityka”.

Adam Myjak jest twórcą niezwykle konsekwentnym. Od początku
głównym tematem jego prac jest głowa, z czasem pełna ﬁgura
ludzka o niezwykle ekspresyjnym wyrazie. Jego dzieła naznaczone
są dogłębną analizą psychiki ludzkiej, której najdrobniejsze
drgnienia artysta potraﬁ oddać poprzez znakomite opracowanie
materiału rzeźbiarskiego. Jego rzeźby, często wielkowymiarowe,
z jednej strony patetyczne i onieśmielające widza swoją powagą,
z drugiej strony natchnione ﬁnezyjnością i lekkością, otwierają
drogę do niezwykle inspirującego artystycznego świata.

Galeria po raz trzeci prezentuje twórczość Myjaka w Sopocie. Po raz
pierwszy jego rzeźby oglądać można było w poprzedniej lokalizacji,
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LODOWISKO /

Czas na łyżwy!
Lodowisko znajduje się na głównym placu Skweru Kuracyjnego,
w sąsiedztwie Domu Zdrojowego i hotelu Sheraton. Ma wymiary 35x18 m
i jednorazowo może pomieścić ponad 100 osób. Start ślizgawki planowany
jest w połowie grudnia.
Cennik dla osób indywidualnych
ź poniedziałek-piątek w godz. 16.00-20.00* - bilet 5 zł, karnet (5 biletów) 20 zł,
karnet (10 biletów) 40 zł
ź sobota-niedziela, dni świąteczne, w godz. 11.30-20.00* - bilet 8 zł, karnet
(5 biletów) 35 zł, karnet (10 biletów) 70 zł
Posiadacze Sopockiej Karty Rodziny 3+ mogą kupić bilety z rabatem 50 proc.
* Godziny otwarcia lodowiska: weekendy, święta i ferie: godz. 11.30-12.30,
13.00-14.00, 14.30-15.30; wszystkie dni: godz. 16.00-17.00, 17.30-18.30, 19.0020.00 (ostatnie wejście).

KOSZYKÓWKA /

W grudniu kibicuj Treﬂowi
Po blisko miesięcznej przerwie PLK powraca do Sopotu! 9 grudnia Treﬂ podejmie zespół
TBV Startu Lublin, z byłym zawodnikiem Treﬂa, Marcinem Dutkiewiczem, w składzie.
Koszykarze Treﬂa w grudniu nie będą mieli wiele czasu na odpoczynek. cztery dni po
spotkaniu ze Startem Lublin do ERGO ARENY przyjedzie zespół Legii Warszawa.

Fot. 058sport.pl

Fot. materiały KMS

SOPOCKI WOLONTARIAT /

Wolontariusze świętują
Zapraszamy wszystkie osoby, którym temat wolontariatu jest bliski, na
uroczyste obchody Dnia Wolontariusza. Spotkajmy się 11 grudnia
w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.
Coroczne Sopockie Obchody Dnia Wolontariusza to okazja, by spotkać się,
nagrodzić i podziękować osobom, które swoim czasem, zaangażowaniem,
doświadczeniami i kompetencjami wspierają sopockie organizacje pozarządowe
i instytucje publiczne.

Treﬂ Sopot – TBV Start Lublin, sobota, 9 grudnia, godz. 17.00, Hala 100-lecia Sopotu
Dla żółto-czarnych spotkanie będzie szansą, by rozgościć się w pierwszej ósemce tabeli, czyli
na miejscu gwarantującym awans do play-oﬀ. Do realizacji tego celu niezbędne jest
zwycięstwo ze Startem, odniesione przy wsparciu kibiców w gorącej Hali 100-lecia.
Zapraszamy!
Treﬂ Sopot vs Legia Warszawa, środa, 13 grudnia, godz. 18.30, ERGO ARENA
Popularni „Wojskowi” po latach wracają do PLK i są niesamowicie głodni zwycięstw. Jak do tej
pory nie udało im się odnieść wygranej, dlatego warszawianie są bardzo zmotywowani, by
w końcu przełamać złą passę. Walka na parkiecie gwarantowana!

TENIS /

Tenisowe mikołajki
dla małych i dużych
Na świetną zabawę zaprasza wszystkich miłośników tenisa Sopot Tenis Klub. 16 grudnia
na Hali przy ul. Haﬀnera 57 będzie się dużo działo!
Fot. materiały prasowe

Podczas tego wydarzenia rozstrzygnięty zostanie konkurs Sopocki Wolontariusz
Roku 2017. Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach: wolontariat
indywidualny, wolontariat grupowy, instytucja, organizacja przyjazna wolontariuszom, koordynator wolontariatu (nowość!).
Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania 11 grudnia, początek
o godz. 17.00, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, pl. Zdrojowy 2, II piętro.
Wydarzenie ma charakter otwarty. Organizatorzy proszą o potwierdzenie
obecności do 10 grudnia 2017 r., tel. 58 341 83 52, tel. kom. 690 595 033.
www.instagram.com/miasto_sopot

W programie znalazły się gry
i zabawy sprawnościowe,
nauka gry w tenisa, turniej
deblowy dla dzieci i rodziców,
a także inne niespodzianki.
Zabawa zacznie się o godz.
12.30, potrwa do 15.30 (zapisy
od godziny 12.00).
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Fot. Fotobank.PL / UMS

Las Karlikowski
Listopad przyniósł zmiany w Lasku Karlikowskim. By przywrócić przejrzystość na całym obszarze
tego lubianego przez sopocian miejsca, usunięto zarastające ściółkę samosiejki i krzewy.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Do 7 stycznia 2018 r. w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oglądać można wystawę „Silwanowicz
i Przyjaciele. Bursztynowy Szlak”. Na wystawie można zobaczyć ponad 200 prac artystów z Białorusi.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Kolejny etap refulacji sopockiej plaży. Piasek z okolic mola służy do poszerzenia plaży w rejonie
Łazienek Południowych.

Fot. Fotobank.PL / UMS

W Teatrze na Plaży 18 listopada premierę miał spektakl „Hotel Palace” Rolanda Topora w wykonaniu
Teatru Komedii Valldal, który zrzesza twórców wywodzących się ze scen teatralnych całego Trójmiasta.

Fot. Fotobank.PL / UMS

W całym mieście spotkać można coraz więcej pięknych świecących ozdób, które tworzą świąteczną
atmosferę. Również na choince przed magistratem pojawiły się nowe elementy dekoracyjne.

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