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NIEPEŁNO-

SOPOT NA JBARDZIEJ OBYWATELSKIM
MIASTEM W POLSCE

FESTIWAL „DWA TEATRY” – SOPOT NAJWIĘKSZĄ SCENĄ TEATRALNĄ W KRAJU

Z myślą o różnych potrzebach swoich
mieszkańców Sopot kupił sprzęt umożliwiający
wjazd do wody i kąpiel osobom niepełnosprawnym.
Specjalny
wózek-amﬁbia
jest
wyposażony w szerokie koła i pływaki, co
pozwala na unoszenie się na wodzie. Korzystanie ze sprzętu jest bezpłatne.

W tegorocznym zestawieniu Fundacji Schumana
Europolis 2018 najbardziej obywatelskim
miastem w Polsce okazał się być Sopot (62,88
pkt na 100). Z zameldowanymi zaledwie 37 tys.
osób, uzyskał najlepszy wynik w dwóch kategoriach: postaw obywatelskich i zaangażowania
w życie publiczne.

Przed nami osiemnasta już odsłona Festiwalu
Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia
„Dwa Teatry – Sopot 2018”. W tym roku
czterodniowe spotkanie twórców sceny radiowej
i telewizyjnej odbędzie się od 29 czerwca do
2 lipca.
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AMFIBIA DLA OSÓB Z
SPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ
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Osoby z niepełnosprawnością
też mogą kąpać się w morzu
Z myślą o różnych potrzebach swoich mieszkańców Sopot kupił sprzęt umożliwiający
wjazd do wody i kąpiel osobom niepełnosprawnym. 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.

Turysto, szanuj Sopot!
Pod takim hasłem miasto rozpoczyna kampanię adresowaną do turystów odwiedzających
Sopot.
– Mamy około 2 mln gości rocznie, w samym sezonie letnim sprzedaje się ponad milion biletów
na molo – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Popularność miasta cieszy i większość
turystów zachowuje się w sposób bardzo kulturalny. Zdarzają się jednak osoby, które robią sobie
w Sopocie wakacje nie tylko od pracy, ale także od dobrych obyczajów. Głośno zachowują się
w mieszkaniu czy na ulicy przeszkadzając mieszkańcom, nie szanują przestrzeni wspólnej
w mieście czy w kamienicach, śmiecą czy załatwiają swoje potrzeby, gdzie popadnie.
Miasto przygotowało 2 tys. dwujęzycznych plakatów (po polsku i po angielsku), które zostaną
przekazane zarządcom nieruchomości i spółdzielniom mieszkaniowym, pojawią się one także na
słupach miejskich. Każdy sopocianin też będzie mógł odebrać plakat w punkcie informacji
w Urzędzie Miasta Sopotu oraz w Informacji Turystycznej.

WYSTAWA /

Rasowe koty na Hipodromie
Kocie piękności z całego świat podziwiać będzie można podczas Międzynarodowej
Wystawy Kotów Rasowych Sopot 2018. Impreza odbędzie się w dniach 30 czerwca
– 1 lipca w hali Pomarańczowej sopockiego Hipodromu.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Amﬁbia została kupiona za 8670 zł przez miasto, zaś jej użytkownikiem jest Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. Korzystanie ze sprzętu jest bezpłatne. Z uwagi na komfort
użytkowników zalecamy wcześniejszą rezerwację telefoniczną pod numerem tel. 609 680
820 lub 58 550 12 15. Z amﬁbii można korzystać codziennie w godz. 10.00-16.00, a od
1 lipca do 17.30.
Wejście nr 23 na miejską strzeżoną plażę wyposażone jest również w podest dla wózków
– osób z niepełnosprawnością oraz niemowląt i dzieci.
Prócz miasta również niektórzy dzierżawcy przygotowali podobne udogodnienia na
użytkowanych przez siebie plażach.
Na plaży hotelu Haﬀner (wejście nr 14) do dyspozycji jest:
ź pojazd dla osób niepełnosprawnych przy portalu wejściowym,
ź ścieżki komunikacyjne i tarasy (wykonane z desek kompozytowych) pozwalające na
swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim,
ź toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Plaża hotelu Sheraton – zainstalowany jest dodatkowy podest umożliwiający osobom
poruszającym się na wózku inwalidzkim dotarcie w głąb plaży publicznej w odległości około
15 metrów od linii brzegowej. W tym roku tak udało się złożyć układ podestów, że
wyeliminowano potrzebę instalacji schodów i zamontowano zjazd, który swobodnie może
być wykorzystywany przez osoby niepełnosprawne. Do toalety wkrótce zainstalowany będzie
podjazd, by osoby poruszające się na wózku mogły w pełni skorzystać z wszystkich usług.
Soﬁtel Grand Sopot – osoby niepełnosprawne mają możliwość wjechania na plażę po
wyznaczonej ścieżce, specjalnych toalet nie ma wyznaczonych, natomiast obsługa służy
pomocą w razie potrzeby.

Na wystawie zaprezentuje się ok. 300 kotów wystawców polskich oraz zagranicznych (Rosja,
Ukraina, Finlandia, Szwecja, Łotwa, Litwa). Koty konkurować będą ze sobą w czterech kategoriach
wystawowych, najlepsze otrzymują tytuły Best in Show i Best of The Best. Zwierzęta oceniane są
przez międzynarodowe jury złożone z sędziów felinologicznych.

Międzynarodowa Wystawa Kotów
Rasowych
hala Pomarańczowa Hipodrom Sopot,
ul. Łokietka 1
30 czerwca w godz. 10.00-18.00
1 lipca w godz. 9.00-17.00
Bilety: 10 zł normalny
5 zł ulgowy dla dzieci w wieku 7-14 lat

Fot. Danuta Zasławska

wstęp bezpłatny dla dzieci w wieku do 7 lat.

Pamiętaj! Nie jesteś sam z problemami.
Telefon Zaufania: 58 301 00 00 w godz. 16.00-6.00
ptpt@vp.pl całą dobę

BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU
Wydawca:
Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot, tel. (+48) 58 5213 633
e-mail: przepisnasopot@sopot.pl

ERGO ARENA
Sopot/Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1

Przygotowanie materiałów, redakcja i skład: Biuro Promocji
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
www.sopot.pl/parking
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Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim

– raz na dwa tygodnie w piątek

– raz na miesiąc w piątek

PRZEPIS NA SOPOT
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Komiks, który uczy
jak przeciwdziałać
przemocy w rodzinie
Sopocki Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie wydał informator w formie
komiksu. Publikacja zawiera cztery krótkie historie
ukazujące różne formy przemocy oraz dane do instytucji,
w których osoby dotknięte przemocą mogą uzyskać
pomoc i wsparcie.
– Mamy nadzieję, że taka nietypowa forma informatora
zachęci do zapoznania się z nim i tym samym zwiększy
świadomość na temat zjawiska przemocy – mówi Alina
Cysewska, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie, członek Zespołu Interdyscyplinarnego.
Idea stworzenia takiego informatora powstała podczas prac
Zespołu, który składa się z przedstawicieli różnych instytucji
(policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych).

Zostań sopockim wolontariuszem
Czas wakacyjny to idealny moment, by zdobyć nowe
d o ś w i a d c z e n i a , z n a j o m o ś c i , s p ra w d z i ć s i ę
w nietypowych sytuacjach. To wszystko może
zapewnić wolontariat. Spotkanie, na którym dowiesz
się w jakie sopockie wydarzenia możesz się
zaangażować, odbędzie się 4 lipca, o godz. 18.00
w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu (ul. Marynarzy 4, sala nr 1).

Mieszkańcy miasta, którzy do tej pory wzięli udział
w wolontariacie organizowanym w sferze kultury, sportu,
edukacji, czy rozrywki mówią, iż przełamali swoje mentalne
bariery i znaleźli się w samym sercu sopockich wydarzeń.
Wolontariat akcyjny otwiera, rozwija, ale także dostarcza
niezapomnianych wrażeń.
Nie możesz przyjść na spotkanie, a jesteś zainteresowany
wolontariatem? Nic straconego! Indywidualne spotkania
o wolontariacie możliwe są każdego dnia roboczego
w siedzibie Centrum.
Wejdź na www.wolontariat.sopot.pl i aplikuj na oferty
lub napisz: z.ostrowska@wolontariat.sopot.pl
Na bieżąco: proﬁl na Facebooku/SopockiWolontariat
Inspiracji na swój wolontariat można też szukać oglądając
wystawę fotograﬁczną „Aktywni w Sopocie. Różne oblicza
wolontariatu”, która przed Sopoteką gości do 29 czerwca.

Sopot ma Radę Seniorów
Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy Miasta
Sopotu za nami. 19 czerwca w sali obrad Urzędu
Miasta spotkało się 14-osobowe grono, którego
głównym zadaniem jest działanie na rzecz seniorów
poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz
samorządowych.
Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady Miasta.
W jej skład weszli przedstawiciele zgłoszeni przez
organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób
w wieku senioralnym i Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Jest organem doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym.

Pomysłodawcą był członek Zespołu z ramienia sopockiej Policji,
kierownik rewiru dzielnicowych Lesław Mackiewicz.
Scenariusz napisały panie psycholog z Punktu Interwencji
Kryzysowej sopockiego MOPS – Agnieszka Januszewska
i Maja Woźnicka. W oparciu o swoje doświadczenia
zawodowe stworzyły historie, z którymi mogą identyﬁkować się
odbiorcy na różnych poziomach – jako osoba doświadczająca
przemocy, osoba stosująca przemoc czy świadek. Stąd nazwa
informatora „Krótkie historie o życiu”.
– Naszą intencją było, aby informator traﬁł do różnych grup
społecznych i wiekowych – mówi Wojciech Boduszyński, z-ca
przewodniczącego Zespołu. – Szczególnie zależało nam, aby
poprzez komiksową formę dotrzeć do ludzi młodych.
W przedstawionych historiach odwołujemy się do stereotypu,
który oparty jest o dane statystyczne, ponieważ uważamy, że
to najbardziej przemówi do odbiorców i skłoni ich do reﬂeksji.
Należy zareagować, kiedy podejrzewamy, że ktoś doświadcza
przemocy – lepiej za szybko niż dopuścić do tragedii.
Informator – komiks będzie dostępny m.in. w MOPS,
magistracie, komisariacie, sądzie, prokuraturze, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, przychodniach lekarskich,
instytucjach kultury.
W wersji elektronicznej na stronach: www.mopssopot.pl,
www.sopot.pl, www.sopot.policja.gov.pl.
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Podczas pierwszego posiedzenia prezydent miasta
wręczył członkom Rady akty powołania, złożył gratulacje
i życzenia owocnych obrad. W trakcie posiedzenia
przewodniczącym wybrany został Jacek Starościak
– przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej,
Sportu i Rekreacji. Na sekretarza wybrano Mirosława
Golca – przedstawiciela Fundacji Rozwoju „Kocham
Sopot”.Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Gminy
Miasta Sopotu za nami. 19 czerwca w sali obrad Urzędu
Miasta spotkało się 14-osobowe grono, którego głównym
zadaniem jest działanie na rzecz seniorów poprzez
reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych.

Fot. materiały UMS

Rada Seniorów została powołana uchwałą Rady Miasta.
W jej skład weszli przedstawiciele zgłoszeni przez
organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób
w wieku senioralnym i Uniwersytety Trzeciego Wieku. Jest
organem doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym.
Podczas pierwszego posiedzenia prezydent miasta wręczył
członkom Rady akty powołania, złożył gratulacje
i życzenia owocnych obrad. W trakcie posiedzenia
przewodniczącym wybrany został Jacek Starościak
– przedstawiciel Stowarzyszenia Kultury Zdrowotnej,
Sportu i Rekreacji. Na sekretarza wybrano Mirosława Golca
– przedstawiciela Fundacji Rozwoju „Kocham Sopot”.

Sopockie Domy Sąsiedzkie – wracamy po wakacjach

Sopockie

domy

sąsiedzkie
Pod koniec czerwca kończy się zimowo-wiosenna
edycja zajęć prowadzonych w ramach projektu
Sopockie Domy Sąsiedzkie. Program bezpłatnych
wykładów i warsztatów organizowanych przez miasto
Sopot po raz kolejny cieszył się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców.
W tej edycji uczestnicy mieli okazję spotkać się z m.in.:
z dietetykiem, psychologiem oraz mogli skorzystać z zajęć

ruchowych: „Zdrowy kręgosłup” czy „Mamo – przygotuj
swoje ciało tanecznym krokiem na potkanie z latem”.
Podczas przerwy wakacyjnej stworzona zostanie oferta
zajęć na okres jesienno-zimowy, który zastartuje już we
wrześniu. Na początku września dostępne będą nowe
ulotki z programem Sopockich Domów Sąsiedzkich.
Zachęcamy również wszystkich zainteresowanych
uczestniczeniem w zajęciach do śledzenia strony:
www.facebook.com/sopockiedomysasiedzkie , gdzie
znaleźć można opisy dotychczasowych zajęć i fotorelacje
ze spotkań.

Adresy Domów Sąsiedzkich i informacje
dostępne na stronie www.miasto.sopot.pl
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Bezprawna okupacja sopockich kortów
– pseudoochroniarze zamiast grających dzieci i zawodników,
odwołane prestiżowe turnieje!
– Niestety dla osób nielegalnie okupujących korty dobro tenisa nie jest żadną wartością
– mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Z pięknych sopockich kortów nie mogą
korzystać grający w Sopocie tenisiści, od dzieci po seniorów, a ponad stuletnia tradycja
turniejowa, którą w ostatnich latach stopniowo odbudowywaliśmy wspólnie z Sopot
Tenis Klub, została brutalnie przerwana.
58. międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów odwołane!
Z uwagi na fakt bezprawnego zajęcia terenu sopockich kortów przez Waldemara Białaszczyka
i grupę pseudoochroniarzy, Sopot Tenis Klub zmuszony został do odwołania prestiżowego
turnieju ITF 58 międzynarodowych Mistrzostw
Polski Seniorów, który miał odbyć się w dniach
2-8 lipca br. Do udziału w tym turnieju
pierwszej rangi zgłosiło się 372 uczestników, w
tym większość to zawodnicy zagraniczni
(z całego świata).

musieliśmy podjąć tak trudną decyzję. Mam jednocześnie ogromną nadzieję, że turniej wróci
w najbliższej przyszłości na sopockie korty tenisowe, gdzie jest jego miejsce.
Nazwa oraz termin rozgrywania turnieju (28 lipca-5 sierpnia 2018) nie ulegają zmianie.
Rezolucja wszystkich radnych Sopotu w sprawie zachowania sopockich kortów dla
mieszkańców
W sprawę obrony sopockich kortów zaangażowali się Radni Miasta Sopotu wszystkich opcji.
Jednogłośnie wszystkich 21 radnych – z klubów: PiS, Kocham Sopot oraz Platforma Sopocian
– przyjęło 11 czerwca rezolucję w sprawie zachowania sopockich kortów dla mieszkańców.
Rezolucja w sprawie zachowania sopockich
kortów dla mieszkańców
Zachodzi obawa, że w wyniku prowadzonych
zabiegów prawnych oraz innych działań
wątpliwych prawnie, tereny kortów w Sopocie będą mogły zostać przejęte.

Sopot Open Mariusza Fyrstenberga
w Gdyni!
– Z uwagi na rozwój sytuacji związanej
z obiektem tenisowym w Sopocie, w porozumieniu z przedstawicielami Miasta Sopotu
oraz Sopot Tenis Klubu, w celu zapewnienia
jak najbardziej komfortowych warunków
uczestnikom oraz kibicom, partnerom
i przedstawicielom mediów oraz w trosce
o profesjonalizm turnieju, jesteśmy zmuszeni
przenieść rozgrywki na korty Klubu
Tenisowego Arka, w Gdyni przy ul. Juliana
Ejsmonda 3 – powiedział Mariusz Fyrstenberg,
dyrektor turnieju Sopot Open. – Przykro mi, że

Istnieje duże zagrożenie, że zabytkowe korty
utracą funkcję sportowo-rekreacyjną.
Dlatego apelujemy, aby obiekty i tereny
sopockich kortów zawsze były własnością
Miasta Sopotu oraz aby nie było możliwości
uwłaszczenia się na nich w przyszłości
i zabudowy.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Sopoccy gimnazjaliści z bardzo
dobrymi wynikami egzaminów

Sopot najbardziej obywatelskim miastem w Polsce

W tym roku ponownie sopoccy gimnazjaliści bardzo dobrze napisali
egzaminy zewnętrzne. To już piaty raz z rzędu uczniowie klas
trzecich sopockich gimnazjów mogą pochwalić się takimi wynikami.
Najlepiej poszło im z jęz. polskiego, matematyki, jęz. angielskiego
i jęz. niemieckiego.

Polska
2018

Pomorskie Sopot
2018
2018

j. polski

68%

67%

73%

historia
+ WOS

59%

58%

63%

matematyka

56%

52%

60%

przyroda

52%

55%

59%

j. angielski P

68%

67%

79%

j. niemiecki

51%

49%

69%

Szczegóły w poniższej tabeli porównującej osiągnięcia naszych uczniów do
średnich wyników w kraju i województwie pomorskim.
Najlepsze wyniki w naszym regionie sopocka młodzież uzyskała z jęz.
polskiego, matematyki, jęz. angielskiego i jęz. niemieckiego. Osiągnięte
sukcesy to z pewnością efekt wspólnej pracy i zaangażowania nauczycieli,
uczniów i rodziców.
Duże znaczenie ma również właściwa polityka miasta z zakresu edukacji
szkolnej. Miasto ﬁnansuje dodatkowe godziny zajęć dydaktycznych,
wprowadza nowe formy i programy edukacyjne oraz zapewnia bardzo
dobre warunki lokalowo-organizacyjne do nauki.
www.pinterest.com/sopot

My, Radni Miasta Sopotu zobowiązujemy
Prezydenta Miasta Sopotu do podjęcia
wszelkich działań, aby korty pozostały
własnością wszystkich sopocian.

Ranking najbardziej obywatelskich miast
Fundacji Schumana Europolis 2018 ogłoszony.
Pierwsze miejsce zajął Sopot, który wyprzedził
Warszawę i Rzeszów oraz znajdujące się tuż za
nimi Poznań i Katowice.
W tegorocznym zestawieniu Europolis najbardziej
obywatelskim miastem w Polsce okazał się być
Sopot (62,88 pkt na 100). Z zameldowanymi
zaledwie 37 tys. osób, uzyskał najlepszy wynik
w dwóch kategoriach: postaw obywatelskich
i zaangażowania w życie publiczne. Skąd tak dobry
wynik?

– Warto zwrócić uwagę, że dla tak społecznie
nastawionych obywateli otwarte są również władze
Sopotu, m.in. przez budżet partycypacyjny
– zauważa Iga Kamocka, koordynatorka Europolis.
– Mieszkańcy Sopotu są bardzo aktywni. Niejednokrotnie swoje opinie i sądy wyrażają
w gorących dyskusjach, ale zawsze na końcu tych
dyskusji jest dobro naszego miasta – nie kryje
radości Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.
Sopot wyprzedził Warszawę, która zajęła drugie
miejsce, z wynikiem 54,6 pkt.

– Aż jedna czwarta mieszkańców Sopotu działa aktywnie
na rzecz społeczności lokalnej,
a ponad połowa świadczy
nieodpłatną pracę na rzecz
potrzebujących – tłumaczy Rafał
D y m e k , d y re k t o r F u n d a c j i
Schumana. – To rekord w skali
kraju – dodaje.
Sopocianie są też bardzo zaangażowani w życie publiczne.
Jak wynika z raportu, najczęściej
z mieszkańców wszystkich miast
chodzą na manifestacje. Mają
także duże zaufanie do sąsiadów i policji.

Fot. Fotobank.PL/UMS
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TEATR /

MUZYKA /
www.dwateatry.tvp.pl

Festiwal „Dwa Teatry”
– Sopot największą sceną
teatralną w kraju
29 czerwca rozpocznie się XVIII Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru
Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot 2018”. Święto teatru radia
i telewizji potrwa przez cztery letnie dni, na festiwalu będzie można
obejrzeć aż 25 konkursowych spektakli Teatru Telewizji i wysłuchać 27
słuchowisk Polskiego Radia oraz 11 słuchowisk dla dzieci i młodzieży.
W tym roku Wielką
Nagrodą Festiwalu za
wybitne kreacje
aktorskie w Teatrze
Te l e w i z j i P o l s k i e j
i Teatrze Polskiego
Radia uhonorowani
zostaną niezwykle
zasłużeni dla sceny
radiowej i teatralnej
artyści: Barbara Krafftówna i Franciszek
Pieczka.

www.teatratelier.sopot.pl

Osiecka po męsku i Krystyna Prońko
Teatr Atelier zaprasza na początku lipca na dwa
koncerty: 5 i 6 lipca, o godz. 18.00 i 21.00
wystąpi Marcin Januszkiewicz, a 7 i 8 lipca,
o godz. 19.30 posłuchać będzie można Krystyny
Prońko.
Koncert Marcina Januszkiewicza promuje solową
płytę artysty „Osiecka po męsku”. Krążek
wypełniony jest odważnymi, choć dalekimi od
estetyki szoku, wersjami wielkich przebojów
i piosenek mało znanych z twórczości Osieckiej.
Największe hity i najpiękniejsze piosenki a wśród
nich „Małe tęsknoty”, „Jesteś lekiem na całe zło”,
standardy jazzowe, takie jak: „Girl From Ipanema”
czy „Autumn Leaves”, a także najnowsze piosenki
artystki złożą się na spotkanie Krystyny Prońko
z sopocką publicznością w Teatrze Atelier.

Krystyna Prońko. Fot. Natalia Oudin

Swingujące 3-miasto

www.muzeumsopotu.pl

Muzeum Miasta Sopotu przez całe lato zaprasza na cykl kameralnych koncertów pt. „Swingujące
3-miasto”, których celem jest promowanie miejscowego środowiska jazzowego. Koncerty
odbywać się będą w każdy czwartek o godz. 19.00 na plenerowej scenie w ogrodzie Muzeum przy
ul. Księcia Poniatowskiego 8 w Sopocie. Wstęp jest wolny.
Po raz pierwszy w konkursie spektakli telewizyjnych zostanie przyznana
nagroda honorowa jury młodzieżowego złożonego z przedstawicieli
trójmiejskiego ruchu amatorskiego.
Festiwal „Dwa Teatry 2018” przyłącza się do obchodów stulecia Niepodległej.
Z tej okazji organizatorzy przygotowali wiele wydarzeń towarzyszących.
W tym roku pokazy spektakli konkursowych Teatru Telewizji będą się
odbywały po raz pierwszy w dwóch salach Multikina w Sopocie, tak, aby
każdy z widzów miał możliwość wyboru seansu. Spektakle Teatru Telewizji
będą prezentowane także w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz
Gdyńskim Centrum Filmowym.

Wystąpią:
28 czerwca – Wojciech Staroniewicz Quartet
5 lipca – Immortal Onion
12 lipca – Sławek Jaskułke (solo)
19 lipca – Leszek Dranicki (solo)
26 lipca – Piotr Kułakowski Critical Level
2 sierpnia – Ilona Damięcka Quartet
9 sierpnia – Janusz Mackiewicz Quartet
16 sierpnia – Romek Puchowski (solo)
23 sierpnia – Marcin Janek Quintet
ź 20 sierpnia – Algorhythm
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

WYSTAWA /
www.tps-dworek.pl

Dworek Sierakowskich pełen kultury
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza do odwiedzania swojej
siedziby i skorzystania z różnorodnej oferty.
„Krajobrazy spod powiek”. Malarstwo
Marii Bereźnickiej-Przyłęckiej
Od 4 lipca w dworkowej Galerii Sztuki
będą prezentowane unikatowe „Krajobrazy spod powiek”, wykonane przez
gliwicką malarkę specjalizującą się także
w tkaninie artystycznej. Wernisaż
wystawy o godz. 18.00. Prace będzie
można oglądać do 1 sierpnia, codziennie
w godz. 12.00-18.00. Wstęp wolny.

Wielcy Nieobecni światowego plakatu
Powojenny plakat japoński, szczególnie od połowy XX wieku, należy niewątpliwie do
najciekawszych kart w całej historii światowego plakatu. Twórcom japońskim udało się umiejętnie
powiązać wielusetletnią tradycję rodzimego malarstwa i graﬁki z aktualnymi trendami sztuki
nowoczesnej. Od 3 lipca ich prace oglądać będzie można w Państwowej Galerii Sztuki. Wernisaż
28 czerwca, o godz. 19.30.
Na wystawie prezentujemy wybór z dorobku trzech artystów: Yusaku
Kamekury (1915-1997), Ikko Tanaki (1930-2002) i Shigeo Fukudy
(1932-2009).

Fot. materiały prasowe TPS

Wystawa i XXIV Aukcja Nowej Sztuki
Będzie można zobaczyć ponad 70 dzieł starannie wyselekcjonowanych
przez Anitę Wolszczak, historyka sztuki, kuratorkę wystaw artystycznych,
specjalistkę w dziedzinie rewitalizacji zabytków i założycielkę domu
aukcyjnego Art in House. Dzieła młodych, a już uznanych w świecie twórców
będą prezentowane w Galerii Dworku w dniach 6-7 lipca. Wstęp wolny.
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Kamekura, Tanaka, Fukuda.

www.pgs.pl

Twórczość Kamekury wyrastała z fascynacji zachodnim modernizmem, ale te elementy zostały nasycone klimatem i efektami
zaczerpniętymi z rodzimej kultury. W plakatach Tanaki z jednej strony
wyraziście występują nawiązania do tradycji, z drugiej ich bardzo
syntetyczny kształt niesie powiew atrakcyjnej nowoczesności. W jego
plakatach często głównym motywem jest twarz ludzka.
Fukuda od ojca, wytwórcy zabawek, przejął w genach zamiłowanie do
zaskakujących gier z widzem, odwoływania się do wszelkiego rodzaju
trików graﬁcznych czy optycznych, surrealistycznych zaskoczeń
zmianą skali przedmiotów, budowaniem przedmiotów „niemożliwych”.
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FILM /

Przeżyj lato pełne
ﬁlmowych emocji!
Przed nami najdłuższy wakacyjny festiwal ﬁlmowy Visa
Kino Letnie Sopot – Zakopane. Przez 62 dni, od 1 lipca do
31 sierpnia, bezpłatne seanse czekają na widzów
w najpopularniejszych polskich kurortach.
Najwygodniejsze kino w Polsce, na plażowych leżakach na
najdłuższym drewnianym molo w Europie, działać będzie
codziennie. Seanse są bezpłatne, obowiązuje opłata za wstęp
na molo (posiadacze Karty Sopockiej wchodzą na molo za
darmo).

HIPODROM /
CSIO 5*– prestiżowe wydarzenie, światowa
czołówka jeźdźców, wielki sukces polskich zawodników
Po raz pierwszy w historii w Polsce odbyły się
najbardziej prestiżowe Międzynarodowe Zawody
w Skokach przez Przeszkody CSIO 5* rozgrywane
w ramach pierwszej dywizji rozgrywek FEI o Puchar
Narodów. Sopocki hipodrom od 14 do 17 czerwca
gościł światową czołówkę jeźdźców. Ekipy narodowe
chwaliły nie tylko warunki na hipodromie, ale także
klimat i położenie Sopotu.

Fot. Fotobank.PL/UMS

– Sopocki hipodrom to połączenie długiej tradycji
jeździectwa w Sopocie z nowoczesną infrastrukturą
– mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Tym
bardziej cieszę się, że możemy na nim gościć najlepszych
światowych zawodników.

– Sopot swoim własnym prestiżem i wieloletnim
zaangażowaniem podniosło rangę i atrakcyjność
Międzynarodowych Oﬁcjalnych Zawodów w Skokach
przez Przeszkody – mówi Jan Sołtysiak, prezes Zarządu
PZJ. – To skutkowało decyzją Międzynarodowej Federacji
Jeździeckiej o umieszczeniu sopockiego turnieju
w ekskluzywnym gronie 8 organizatorów najbardziej
prestiżowej jeździeckiej serii na świecie. Z drugiej strony
stworzyło to niepowtarzalną okazję dla reprezentacji
naszego kraju do sportowego porównania się z najlepszymi zespołami globu w bezpośredniej konfrontacji.
Bardzo cieszy doskonała postawa polskich zawodników,
którzy praktycznie nie uczestniczą w zawodach takiej
rangi. W konkurencji z mistrzami olimpijskimi i zawodnikami z czołówki rankingu światowego, Polacy
wypadli bardzo dobrze. W Pucharze Narodów nasza
ekipa zajęła świetne, bo czwarte miejsce.
Ostatni weekend czerwca na Hipodromie to
czas na tańczące konie podczas Międzyn a ro d ow y c h Z a w o d ów w U j eż d ż e n i u .
Zawodnicy będą prezentować odpowiednie ﬁgury
na czworoboku w rytm muzyki. Ta wspaniała
dyscyplina to świetny pokaz harmonii i zgrania
między jeźdźcem a koniem. To elegancja w czystej
postaci. Wstęp na zawody jest bezpłatny.

Fot. materiały organizatora

ŻEGLARSTWO /
Festiwalowe tygodnie rozpoczną Muzyczne poniedziałki, po
których będziecie nucić ścieżki dźwiękowe takich ﬁlmów jak:
„Baby Driver” czy „American Honey”. Wtorki będą okazją do
zobaczenia ﬁlmów nagrodzonych w Cannes, m.in.: „Niemiłość”
i „Drzewo życia”. Środa oznacza największe Filmowe hity, takie
jak: „Szybcy i wściekli 8” czy „Iluzja 2”. Czwartki zarezerwowane
są dla ﬁlmów rodzimych reżyserów. W cyklu Made in Poland
znalazł się m.in. nowy ﬁlm Łukasza Palkowskiego „Najlepszy”.
Dobry humor dzień później zagwarantują Komediowe piątki,
wśród zaplanowanych projekcji m.in. „Ciao Italia!” i „Do
zakochania jeden krok”. W soboty oscarowe produkcje
– „Dunkierka” czy obsypany nagrodami „La la land”.
Festiwalowy tydzień zamykają Kobiece niedziele. W tej sekcji do
zobaczenia zarówno „Boską Florence”, jak i „Zwyczajną
dziewczynę”.
W Sopocie festiwalowe pokazy w lipcu o godz. 22.00, a o 21.30
w sierpniu. Pełny repertuar festiwalu przygotowanego przez
Outdoor Cinema dostępny jest na Kino.Visa.pl.

Katamarany przy molo
Regaty Sopot Catamaran Cup zaliczane do Pucharu
Polski Katamaranów 2018 odbyły się w Sopocie
w dniach 16-17 czerwca. W ciągu 2 dni regat zawodnicy
startowali w sześciu wyścigach up and down
w osobnych startach dla klas: A, Hobie Cat 16 i Open.

W regatach wzięły udział załogi mix przygotowujące się
do igrzysk olimpijskich na katamaranach Nacra 17.
Zwyciężyli oni klasę Open. Ponadto starowało bardzo
wielu młodych żeglarzy z UKS Navigo i z klubu Port
Mechelinki. Młodzież zdominowała klasę Hobie Cat 16
i Hobie Cat 16 SPI.
Młodzieżowe załogi mix Nacra 15 wywalczyły dwa
pierwsze miejsca w klasyﬁkacji open młodzież.
W jednoosobowej klasie A rywalizowało ze sobą aż 18
zawodników. Ze względu na zmianę warunków
wiatrowych z soboty na niedzielę zmagania w tej klasie
były bardzo ciekawe, a walka o czołowe miejsca toczyła
się do końca. Więcej na: www.katamaran.sopot.pl.

Fot. Rafał Czepułkowski – FotoSurf

LEKKOATLETYKA /

Co u lekkoatletów? Jest dobrze!
– Sezon letni, na otwartych obiektach, nabiera rozpędu,
a zawodnicy SKLA już notują obiecujące wyniki – Jerzy
Smolarek, dyrektor Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego
z siedzibą na pięknym Stadionie Leśnym przy ul.
Wybickiego, nie kryje zadowolenia.
Paulina Ligarska, na Mistrzostwach Polski w Wielobojach
rozgrywanych w Suwałkach, zgarnęła całą pulę. Jako
„młodzieżówka” z wynikiem 5845 pkt. zdobyła złoto w swojej
kategorii, jak i w kategorii seniorów.

www.instagram.com/miasto_sopot

W austriackim Linz Ania Kiełbasińska pobiegła po nowy
rekord życiowy w biegu na 400 m (52,45 s.) i wypełniła
minimum na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Berlinie.
Juniorka Alicja Stój na zawodach w Krakowie, ustanawiając
wynikiem 2:07,29 rekord życiowy na dystansie 800 m, uzyskała
kwaliﬁkacje na Mistrzostwa Europy U-18 w Gyor (Węgry)
w dniach 5-8 lipca.

Fot. materiały prasowe SKLA

Nasi reprezentanci powalczyli o dobre miejsca również na
Mistrzostwach Polski w Biegach Sztafetowych, 2 czerwca
w Suwałkach, a nasza „młodzieżówka” Paulina Borys
z wynikiem 1,83 m przewodzi w tabeli polskich skoczkiń wzwyż.
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Fot. Fotobank.PL / UMS

Zbierali na wakacje za własne pieniądze
W ogródku jordanowskim przy ul. Armii Krajowej, 19 czerwca odbył się ﬁnał akcji „Wakacje za własne pieniądze”.
Za pomoc w sprzątaniu Sopotu młodzi ludzie otrzymują od miasta wsparcie na realizację wakacyjnych planów.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Bijąc zeszłoroczny rekord, 156 osób wskoczyło 24 czerwca do wody, biorąc udział w piątej
już odsłonie charytatywnej akcji – skok z mola do wody.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Wielbiciele regionalnej kuchni, poszukiwacze dobrego smaku, a także wszyscy głodni i spragnieni
odwiedzili kolejną edycję festiwalu Slow Fest Sopot. Wielki stół stał na molo 23 i 24 czerwca.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

„Żywioły i maski. Wśród obrazów z kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich” to tytuł ekspozycji,
którą oglądać można w Państwowej Galerii Sztuki. Wernisaż wystawy odbył się 21 czerwca.

Podczas uroczystego otwarcia VIII Europejskiego Kongresu Finansowego, 18 czerwca
głos zabrał m.in. były premier Jan Krzysztof Bielecki.

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