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Kulturalnie, na sportowo i z historią
Jak można spędzić ferie w Sopocie?
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SOPOT PRZECIW MOWIE NIENAWIŚCI

ZATOKA SZTUKI BEZ UMOWY

SPORT NA ZDROWIE

Po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku,
w sopockich szkołach odbyła się seria spotkań
z uczniami, których tematem było przeciwdziałanie mowie nienawiści. Oprócz tego
w Muzeum Sopotu miasto zorganizowało cykl
otwartych wykładów poświęconych tym zagadnieniom. Pierwszy już 15 lutego, wstęp jest
wolny.

Miasto wypowiedziało umowę dzierżawy budynku
Zatoce Sztuki z uwagi na wykorzystywanie
nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Samowole budowlane, dyskoteka na dachu, nielegalne koncerty czy wynajem apartamentów to
jednak najłagodniejsze z zarzutów. Z informacji
prasowych wynika, że w klubie popełniane były
przestępstwa, krzywdzono i wykorzystywano osoby
nieletnie.
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Początek roku w ośrodku Terapii, Edukacji
i Aktywizacji Sportowej zapowiada się bardzo
dynamicznie: trwa rekrutacja do bezpłatnego
projektu Rehabilitacja Metodą Halliwicka, zajęć
dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowaną
astmą, atopowym zapaleniem skóry, otyłością
i wadami postawy, a także sekcji sportów
wodnych dla osób z niepełnosprawnością.
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Drogi Pawle, Nasz Przyjacielu!
Wstrząśnięty Twoim nagłym odejściem pragnę oddać Tobie hołd.
Hołd dla tego wszystkiego, co zrobiłeś nie tylko dla swojego
ukochanego Gdańska, ale i dla naszych miast, dzieląc się swoją
wiedzą samorządową i doświadczeniem.
Chylę czoła przed wielkim dziełem Twojego życia! Twoją walką o demokratyczną
Polskę w latach 80. oraz realizacją wizji nowoczesnego, pięknego wielkiego,
europejskiego Gdańska.
Ale teraz widzę, że najważniejsze, co dla nas zrobiłeś, to fakt, że zbudowałeś
wspaniałą wspólnotę gdańszczan i Polaków, których setki tysięcy, a nawet
miliony Cię z nami żegnały! Stworzyłeś z nas rodzinę, w której jest miejsce dla
każdego.
Ze swojego rodzinnego domu, z historii Gdańska, ze swojej głębokiej wiary
chrześcijańskiej wyniosłeś bezwarunkową potrzebę miłości i szacunku do
wszystkich ludzi, niezależnie od poglądów, koloru skóry, wyznania czy orientacji.
Ponownie rozsławiłeś Gdańsk w Europie i na świecie jako miasto wolności
i solidarności, gościnne dla każdego. Zawsze gotowe pomagać słabszym
i potrzebującym, Polakom na wschodzie, mieszkańcom innych miast
doświadczonych kataklizmami, a szczególnie imigrantom czy uchodźcom
z ogarniętej wojną Syrii.
I takie nasze miasta – otwarte na potrzeby innych, pozbawione uprzedzeń
i nienawiści, taką Polskę – prawdziwie demokratyczną, europejską jak Twój
Gdańsk, bez dzielenia na lepszych i gorszych Polaków – my chcemy i obiecujemy
Tobie nasz Przyjacielu budować!
Panie Prezydencie, Pawle! Niech Twój duch miłości, wolności i solidarności, duch
Gdańska, pozostanie zawsze z nami!
Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu
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Sopot przeciw nienawiści
– spotkania dla mieszkańców
Po tragicznych wydarzeniach w Gdańsku, w sopockich szkołach odbyła się seria spotkań
z uczniami, których tematem było przeciwdziałanie mowie nienawiści. Oprócz tego
w Muzeum Sopotu miasto zorganizowało cykl otwartych wykładów poświęconych tym
zagadnieniom. Pierwszy już 15 lutego, wstęp jest wolny.
Pomysł na przeprowadzenie w sopockich podstawówkach i szkołach średnich zajęć z młodzieżą
dotyczących tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, braku zgody na agresję i język przemocy
wyszedł od Przemysława Staronia, nauczyciela II LO w Sopocie. Inicjatywa od razu zyskała
akceptację i pełne poparcie prezydenta miasta.
Wydział Oświaty sopockiego magistratu planuje również przeprowadzenie szkolenia dla
dyrektorów placówek oświatowych na temat nietolerancji i przemocy, także słownej.
– A wszystkich mieszkańców zapraszamy na zaplanowany już w zeszłym roku cykl spotkań
z naukowcami zajmującymi się różnymi aspektami tego zagadnienia: psychologami, socjologami,
medioznawcami – mówi wiceprezydent Joanna Cichocka-Gula.
Wykłady w Muzeum Sopotu (ul. ks. Józefa Poniatowskiego 8):
ź

15 lutego, godz. 18.00 – prof. Michał Wenzel, „Wpływ mediów na postawy obywateli;
złe emocje wygrywają z dobrymi”;

ź

7 marca, godz. 18.00 – dr M. Łużniak-Piecha, „Widzieć źdźbło w oku bliźniego”.
Tematem spotkania będzie m.in. umiejętność reagowania nas wszystkich na zjawiska,
działania, które budzą naszą silną niechęć;

ź

22 marca, godz. 18.00 – prof. Michał Bilewicz, „Epidemia pogardy. O sprawcach
i oﬁarach mowy nienawiści”;

ź

10 kwietnia, godz. 18.00 – prof. Igor Lyubashenko, „Między bezkompromisowością
a poszukiwaniem «prawdy dialogicznej» – o znaczeniu narracji dla pojednania na
przykładzie konﬂiktu w Donbasie”.
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Apel o prawdę dla Pawła
Adamowicza
Prezydenci Warszawy, Gdańska, Poznania, Sopotu i Gliwic zaapelowali do
Prezesa Rady Ministrów, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Etyki Mediów,
Najwyższej Izby Kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich o rzetelne wyjaśnienie
wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na tragiczną śmierć Pawła
Adamowicza.
Prezydent Gdańska był bezpodstawnie i uporczywie nękany nieuczciwymi, niestarannymi
materiałami publicystycznymi. Dodatkowo rodzi się pytanie, czy funkcjonariusze władzy
publicznej dopełnili swoich obowiązków i działali w granicach prawa. za pośrednictwem
Związku Miast Polskich apel traﬁł do innych prezydentów i burmistrzów.
– Jako samorządowcy,
władza najbliżej mieszkańców i spadkobiercy
testamentu Pawła
Adamowicza, musimy
stać po stronie prawdy, która jest jednym
z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego – apeluje Rafał
Trzaskowski, prezydent
Warszawy. – Nikt nikomu nie od-mawia prawa
Fot. materiały prasowe
do kontrolowania samorządów czy krytyki. W swoim apelu pytamy, czy ta kontrola mieściła się w granicach prawa.
Czy zachowanie telewizji publicznej mieściło się w ramach zasad etycznych i mandatu,
który powinna sprawować?
– Niestety, niektóre państwowe instytucje czy organy swoje funkcje pełnią obecnie
iluzorycznie. Tak naprawdę decyzje podejmuje jedna osoba, w tej chwili sprawująca de
facto wszelką władzę. Po pierwsze, apelujemy więc o powrót do normalności
i cywilizowanych, demokratycznych standardów rządzenia krajem – podkreśla
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Apelujemy do Premiera, by podjął czynności
kontrolne w poszczególnych ministerstwach i podlegających im instytucjach. Chcemy,
by sprawdzono też działania TVP. Chcemy też, by kontrola objęła działalność Rady
Mediów Narodowych – czy i jak reagowała na treści emitowane przez telewizję
publiczną – dodaje prezydent Poznania.
Jak podkreśla Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, telewizja publiczna według
obowiązującego w naszym kraju prawa powinna być medium wszystkich
Polaków, niezależnie od ich poglądów czy przynależności partyjnej. – W ostatnich
latach telewizja publiczna stała się kanałem propagandowym rządzącej opcji.
Przedstawia jednostronne, tendencyjne materiały, bojkotując całkowicie stanowisko
strony opozycyjnej czy samorządowców. Niezależne media są jednym z fundamentów
współczesnej demokracji. Już nas ich pozbawiono. Czy za chwilę skończy się w Polsce
demokracja? – pyta prezydent Sopotu. – Pomówienia, insynuacje i oszczerstwa pod
adresem faktycznych i urojonych przeciwników obecnej władzy, faworyzowanie
polityków partii rządzącej osiągnęły poziom niespotykany od czasów Jerzego Urbana.
Byłoby to może jedynie niesmaczne, gdyby nie tragedia, która spotkała Pawła
Adamowicza. Nie możemy dłużej milczeć i zakładać, że wszyscy wiedzą, że TVP jest
propagandową tubą rządu. Nie możemy się godzić na to, żeby instytucja utrzymywana
z pieniędzy publicznych działała w taki sposób – podsumowuje prezydent Karnowski.
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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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Miasto wypowiedziało umowę
dzierżawy Zatoce Sztuki
Miasto wypowiedziało umowę dzierżawy budynku Zatoce
Sztuki z uwagi na wykorzystywanie nieruchomości
niezgodnie z jej przeznaczeniem. Samowole budowlane,
dyskoteka na dachu, nielegalne koncerty czy wynajem
apartamentów to jednak najłagodniejsze z zarzutów.
Z informacji prasowych wynika, że w klubie popełniane
były przestępstwa, krzywdzono i wykorzystywano osoby
nieletnie.

Kolejne udogodnienia
dla rowerzystów i pieszych
Wiosną ruszą w mieście prace prowadzące do
uruchomienia kontrapasów dla jednośladów. Na 33
ulicach dolnego Sopotu dopuszczony zostanie
kontraruch rowerowy, czyli możliwość poruszania się
rowerów „pod prąd” ulicami jednokierunkowymi.
Kontrapasy wprowadzane są w strefach uspokojonego
ruchu „tempo 30”.

20 km/h. Dodatkowo na wielu ulicach zainstalowane są
progi zwalniające.
Przy okazji budowy rond Wejherowska/Kraszewskiego
i Wejherowska/Obodrzyców pojawiła się inicjatywa
rozszerzenia strefy „tempo 30” o ulice: Wejherowską
i Obodrzyców. Strefa „tempo 30” obejmie również ulice
Łokietka od Drogi Zielonej do ul. Polnej oraz Polną od
Łokietka do ul. Bitwy pod Płowcami.

Rozszerzenie strefy uspokojonego ruchu „tempo 30”
Bezpieczne przejścia dla pieszych
Strefa uspokojonego ruchu „tempo 30” obejmuje już niemal
cały kurort. Obecnie jedynie na trzech sopockich ulicach
dopuszczona jest wyższa prędkość maksymalna, są to: Aleja
Niepodległości, ul. Malczewskiego i ul. Armii Krajowej. Na ul.
Malczewskiego i Armii Krajowej dopuszczalna prędkość jest
niewiele większa – obowiązuje ograniczenie do 40 km/h. Na
wielu sopockich ulicach prędkość jest ograniczona nawet do

W ramach RPO WP realizowany będzie projekt pn.
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie
z zastosowaniem najnowszych technologii”. Przewidziane
jest również doświetlanie przejść dla pieszych. Obecnie
w Sopocie oświetlonych przejść jest 18. Wiele z nich to
przejścia wyniesione, łączące zalety progu zwalniającego
i przejścia, które znacznie poprawiają
bezpieczeństwo przechodniów.
Dodatkowo wymienione zostały źródła
światła na przejściach dla pieszych przy
ulicach: Obodrzyców (przy poczcie),
Wejherowskiej (dojście do SKM od ul.
Małopolskiej), Jana z Kolna (przy
Rzemieślniczej). Oświetlenie zmieniono
na takie, które swoją barwą wyróżnia
przejścia dla pieszych.

Fot. Fotobank.PL/UMS

To katastrofa wizerunkowa dla miasta, ale najważniejsze jest
w tej sytuacji dobro pokrzywdzonych.
– Sopot będzie domagał się zwrotu budynku, w którym
– zgodnie z intencją miasta – ma być prowadzona działalność
Fot. Fotobank.PL/UMS
kulturalna.
Budynek pozostanie w gestii miasta – zadeklarował
prezydent Jacek Karnowski.

Drogi rowerowe liczą w Sopocie ponad
20 km, co stanowi istotną część, niemal
jedną trzecią, ogółu ulic. Wokół miasta,
na terenie Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego, jest też ok. 10 km
dróg leśnych.

Miasto wezwało dzierżawcę do wydania budynku w terminie
30 dni od dnia otrzymania pisma. Zostało ono skutecznie
doręczone 30 stycznia.
Fot. materiały UMS

„Przystanek praca” – czyli gdzie wysiąść,
żeby być spełnionym zawodowo
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie przygotowało dla uczniów sopockich szkół
cykl spotkań zawodoznawczych. „Przystanek praca” to możliwość poznania praktyków
biznesu, właścicieli ﬁrm reprezentujących kluczowe branże w regionie oraz freelancerów
z branży kreatywnej i przedstawicieli zawodów niszowych.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Spotkania realizowane są
w ramach Projektu wdrażania
doradztwa zawodowego
w szkołach pt. „Dobra szkoła
= dobry zawód, atrakcyjna
praca” (projekt współﬁnansowany ze środków EFS
w ramach RPO WP na lata
2014-2020). Młodzież zapozna się z realiami pracy
w ﬁrmach, dowie się, jak
zdobyć zawód, a przede

wszystkim będzie miała okazję zadać specjalistom pytania, na czym polega ich praca i jak
osiągnęli sukces.
Celem projektu jest uzupełnienie oferty edukacyjnej o praktyczne informacje z rynku pracy
i rozwój szkolnictwa przy dynamicznie zmieniającym się świecie pracy.
– Chcemy wspierać młodzież w podejmowaniu świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych,
dając im realną przestrzeń do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi – deklaruje
Aleksandra Cięglewicz-Wachowiak, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.
www.facebook.com/MiastoSopot

Strażnicy sprawdzają, czym
mieszkańcy palą w piecach
Sopoccy strażnicy miejscy odwiedzili 35 mieszkań, w których sprawdzili, co znajduje
się w popiele z pieca i jakiego rodzaju opałem dysponują właściciele tych lokali.
W ośmiu przypadkach kontrole wykazały, że do ogrzewania mieszkania używano
materiałów, których nie wolno spalać w domowym piecu (np. lakierowanych mebli,
desek pokrytych farbą). Właściciele mieszkań zostali ukarani mandatami, a posesje
objęte nadzorem mundurowych.
Zgodnie z obowiązującym prawem umundurowany strażnik miejski może dokonać kontroli
pieca na prywatnej posesji w godz. 6.00-22.00, po okazaniu upoważnienia wydanego przez
Prezydenta Miasta. Z czynności
kontrolnej sporządza się
protokół. Utrudnianie bądź
uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli strażnikom
miejskim może skutkować karą
pozbawienia wolności do lat 3.
Podczas kontroli właściciele
nieruchomości są informowani
o możliwościach zmiany
s y s t e m u o g r z ew a n i a n a
bardziej ekologiczny oraz
o systemie dopłat oferowanych
przez miasto.

Fot. Pixabay
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Kulturalnie, na sportowo i z historią,
Klub Sportowy Randori i Treﬂ Sopot

Przez dwa tygodnie zimowego odpoczynku (11-24
lutego) wszystkie dzieci, które zostaną na ferie
w mieście, na pewno nie będą się nudzić. Sopockie
instytucje kulturalne i sportowe przygotowały
różnorodne zajęcia. Będzie można m.in. zagrać na
ﬂecie, stworzyć własny bajkową mapę miasta czy
usiąść przy kole garncarskim. Albo pojeździć na
nartach i łyżwach (jak pogoda dopisze), zagrać
w piłkę nożną, rugby lub tenisa.

Zimowa zabawa czeka na dzieci w wieku 7-12 lat w dniach
11-15 lutego oraz 18-22 lutego, w godz. 9.00-15.00. Podczas
pierwszego tygodnia zajęcia odbywać się będą w Hali 100lecia Sopotu (ul. Goyki 7), a podczas drugiego w szkole przy
ul. Wejherowskiej. W programie: wyjścia na basen, do kina,
treningi karate, treningi koszykówki z Marcinem Stefańskim,
gry i zabawy na Łysej Górze. Zapewnione 2 posiłki dziennie
– II śniadanie i obiad.
Więcej na: randori.sopot@wp.pl lub tel. 572 875 734

NA SPORTOWO

Ferie
w Sopocie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ź 12 lutego – piłka nożna, koszykówka, unihokej, badminton
ź 13 lutego – piłka nożna, koszykówka
ź 14 lutego – TAG Rugby, touche rugby – bezpłatne zajęcia
w sali gimnastycznej przy ul. Wejherowskiej 1, w godz.
10.00-13.00. O godz. 11.30 poczęstunek dla uczestników.
ź 16 lutego – zawody saneczkowe – jeżeli aura pozwoli,
zawody odbędą się na stoku Łysej Góry o godz. 11.00.
Rejestracja w godz. 9.30-11.00 w restauracji Klakier.
ź 19 lutego – turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców – zmagania w sali SSP nr 8,
ul. 3 Maja 41, od godz. 10.00. O godz. 11.30 poczęstunek dla uczestników.
ź 20 lutego – zawody pływackie – zawody na basenie MOSiR, ul. Haﬀnera 57, o godz. 10.00.
Wcześniej rejestracja uczestników, o godz. 11.30 zaplanowano mały poczęstunek.
ź 21 lutego – piłka nożna, badminton, konkurs zabawa – MOSiR zaprasza na salę SP nr 9 przy
ul. Kolberga 15, w godz. 10.00-13.00. O godz. 11.30 przewidziany jest mały poczęstunek dla
uczestników.
ź 23 lutego – zawody narciarskie – jeżeli aura pozwoli, zawody odbędą się na stoku Łysej Góry
o godz. 11.00. Rejestracja w godz. 9.30-11.00 w restauracji Klakier.
W czasie ferii zimowych cena karnetów na krytą pływalnię wynosić będą 5 zł.
Więcej na: www.mosir.sopot.pl

Od poniedziałku do piątku na ślizgawce będzie działała szkółka łyżwiarska dla dzieci i dorosłych.
Nowością w tym roku jest przeniesienie szkółki z godz. 11.30 na godz. 10.00-11.00, zatem zwykli
łyżwiarze zyskają dodatkową godzinę na jazdę.
Więcej na: molo.sopot.pl/molo#cennik

Młodzieżowy Dom Kultury
Zajęcia podczas ferii przeznaczone są dla dzieci, które
korzystają ze stałej oferty MDK oraz dzieci z Sopotu. Wszystkie
zajęcia są bezpłatne. Na niektóre obowiązują zapisy – nauka
gry na instrumentach. Dodatkowe informacje dostępne są
w sekretariacie lub pod nr tel. 58 551 41 31. Wszystkie zajęcia
odbywają się w ZS nr 1 (ul. Książąt Pomorskich 16-18) lub
w ZSH (al. Niepodległości 749).
Szczegółowy plan zajęć na stronie www.mdk.sopot.pl

Państwowa Galeria Sztuki
Zajęcia trwać będą w oba feriowe tygodnie (11-15 lutego i 18-22 lutego), w godz. 10.30-13.00.
Zapraszamy dzieci w wieku 7 -11 lat.
ź

11 lutego – Wesoły słoik. Czy pozornie brzydki przedmiot codziennego użytku może zamienić
się w dzieło sztuki lub stać się elementem dekoracji wnętrz?

ź

12 lutego – Sztuka śnienia. Czym jest sen i jak powstaje marzenie senne.

ź

13 lutego – Recykling w sztuce. Artysta plastyk opowie o współczesnym recyklingu malarskich
dzieł. Podczas zajęć każdy będzie mógł samodzielnie wykonać barwny obraz z materiałów,
które zostaną poddane artystycznemu recyklingowi.

ź

14 lutego – Namaluj dźwięk! Będziemy słuchać kolorów i malować dźwięki.

Lodowisko na molo
W czasie ferii lodowisko na molo działa według harmonogramu weekendowego, czyli w godz.
11.30-20.00. Ceny biletów: w dni robocze 5 zł, w weekendy 8 zł.

KULTURALNIE

ź

15 lutego – Szuka śnienia. Czym jest sen i jak powstaje marzenie senne.

ź

18 lutego – Pluszaki do dzieła! Praktyczna lekcja szycia zabawek.

ź

19 lutego – Namaluj dźwięk! Będziemy słuchać kolorów i malować dźwięki.

ź

20 i 21 lutego – Warsztaty plastyczne Gosią Golińską

ź

22 lutego – Recykling w sztuce. Artysta plastyk opowie o współczesnym recyklingu malarskich
dzieł. Podczas zajęć każdy będzie mógł samodzielnie wykonać barwny obraz z materiałów,
które zostaną poddane artystycznemu recyklingowi.

Cena: 10 zł /zajęcia, liczba miejsc ograniczona. Zapisy: edukacja@pgs.pl, tel. 58 551 06 21 wew.
111. Więcej na: www.pgs.pl

Fot. Fotobank.PL / UMS

Sopot Tenis Klub
Od 18 do 22 lutego, klub zaprasza na Ferie z Tenisem. Nieodpłatne zajęcia nauki gry w tenisa dla
dzieci sopockich szkół podstawowych według programu Tenis 10. Zajęcia w godz.
12.00-13.00 na Hali Korneluków, ul. Tenisowa 2.

Fot. Pixabay

Więcej na: www.facebook.com/sopottenis.klub
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czyli ferie w Sopocie
KULTURALNIE c.d.
Muzeum Sopotu
„Sopot w legendzie” to temat zajęć dla dzieci i młodzieży. Motywem przewodnim ferii jest
przedmiot i opowieść, jaka za nim stoi. Inspiracją będzie wyjątkowa wystawa „Sopot w rzeczy
samej”, zorganizowana z okazji 18. urodzin Muzeum Sopotu. Znajdzie się na niej wiele
fascynujących przedmiotów artystycznych i historycznych. Temat wystawy będzie sprzyjał
rozmowie o bajkach i legendach Sopotu.

SPOTKANIE Z HISTORIĄ
Grodzisko w Sopocie
Zajęcia odbywać się będą od 11 do 24 lutego, od wtorku do piątku, w godz. 10.00-15.00. Udział
w zajęciach jest płatny. Uczestnik kupuje bilet do muzeum w cenie 8 zł (normalny) lub 6 zł
(ulgowy). Na podstawie biletu można wziąć udział w dowolnej liczbie zajęć jednego dnia. Wstęp
bezpłatny przysługuje dzieciom do lat 7 (poza grupami zorganizowanymi) oraz opiekunom grup
zorganizowanych.

Terminy można ustalać we wtorki, środy i piątki w godz. 10.00-15.00, tel. 58 551 22 66.
Zgłoszenia można również wysyłać na adres: iwona.zajac@muzeumsopotu.pl. Zajęcia są
bezpłatne.
Więcej na: www.muzeumsopotu.pl
Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis
Intensywne warsztaty teatralne „Zimowy Teatr 2019”, które odbędą się na scenie Teatru na Plaży
w dniach 18-22 lutego. Zwieńczeniem warsztatów będzie spektakl, który zostanie
zaprezentowany 22 lutego o godz. 17.00. Podczas warsztatów dzieci będą przygotowywać
musical z muzyką na żywo.
W wersji podstawowej zajęcia odbywają się od godz. 9.00 do 14.00. Do godz. 14.00 wszystkie
zajęcia odbywają się w Teatrze na Plaży. Wersja rozszerzona odbywa się poza teatrem, w godz.
14.00-16.00. Są to różne aktywności rekreacyjne dla dzieci: basen, łyżwy, kino, zajęcia z wokalistyki
i aktorstwa.
Informacje i zapisy: tel. 726 434 155. Liczba miejsc ograniczona.
Fot. materiały promocyjne Grodziska

Atrakcje do wyboru:
Blok 1 – Sztuka wojenna Słowian i wikingów – opowieść i prezentacja; Sztuka przetrwania
w epoce kamienia – opowieść i prezentacja; Dawne garncarstwo – warsztaty i prezentacja; Życie
we wczesnośredniowiecznym grodzie – opowieść przy ognisku (można przynieść i upiec kiełbaski,
organizator nie zapewnia wyżywienia)
BLOK 2 – Życie we wczesnośredniowiecznym grodzie – opowieść przy ognisku (można
przynieść i upiec kiełbaski, organizator nie zapewnia wyżywienia); Sztuka wojenna Słowian
i wikingów – opowieść i prezentacja; Sztuka przetrwania w epoce kamienia – opowieść
i prezentacja; Dawne garncarstwo – warsztaty i prezentacja
Wszystkie zajęcia są odpowiednie dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat i są przeznaczone dla dzieci
razem z opiekunami. Nie ma możliwości zostawienia dziecka pod opieką pracowników muzeum.
Grupy zorganizowane, liczące 10 osób lub więcej, powinny zrobić wcześniejszą rezerwację pod
numerem tel. 58 340 66 00. Więcej na: www.archeologia.pl/grodzisko-sopot
W SZKOŁACH
Fot. materiały promocyjne

Biblioteka Sopocka
Filia 6 (ul. 23 Marca 77 C)
ź

22 lutego, godz. 17.00 – Bajkowe Spotkanie w Ferie

Zajęcia w szkołach odbywać się będą średnio 5 godzin dziennie. W czasie ferii uczniowie będą
mogli brać udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (m. in. koszykówka, siatkówka, piłka nożna,
piłka ręczna, tenis stołowy, badminton, unihokej, siłownia, zajęcia na pływalni gry i zabawy
świetlicowe), w zajęciach artystycznych (plastyczno-technicznych, muzycznych, tanecznych,
literackich), językowych, korzystać z sali gimnastycznej, komputerowych, matematycznych, a także
uczestniczyć w zajęciach w plenerze oraz w wyjściach do kina i muzeum. Szczegółowy program
zajęć będzie dostępny w każdej szkole.

Filia Koc i Książka (ul. Kazimierza Wielkiego 14)
ź

12 lutego, godz. 17.30 – Samodzielnia. Warsztaty plastyczno-rękodzielnicze z Agatą Półtorak
dla dzieci w wieku szkolnym (7-13 lat)

ź

19 lutego, godz. 17.30 – Wieczór baśni. Gawędziarsko-twórcze warsztaty rodzinne z Agatą
Półtorak dla dzieci w wieku 3-10 lat

Miniteka (ul. Obrońców Westerplatte 16)
ź

11 lutego, godz. 17.00 – Teatrzyk Pacynka pt. „Gdzie mieszka miłość?”

ź

13 lutego, godz. 17.00 – warsztaty literacko-plastyczne „Tam, gdzie żyją dzikie stwory”

ź

15 i 22 lutego, godz. 10.00 – projekcje ﬁlmowe „Małe kino”

ź

18 lutego, godz. 17.00 – japoński teatr obrazkowy Kamishibai „Smok czy Kogut?”

ź

20 lutego, godz. 10.00 – warsztaty literacko-plastyczne „Czarno białe inspiracje”

Filia Broadway (ul Kolberga 9)
ź

11, 13, 18 i 20 lutego, godz. 12.00-13.00 – projekcja ﬁlmowa

ź

12, 15, 19 i 22 lutego, godz. 13.00-15.00 – gry planszowe, szachy, tenis stołowy

Więcej na: www.mbp.sopot.pl
www.pinterest.com/sopot

Fot. Pixabay

Więcej informacji o feriach w Sopocie na www.sopot.pl

5

KULTURA /

KONCERT /
www.pfksopot.pl

Rozśpiewane bajkowe podróże
Polska Filharmonia Kameralna Sopot
zaprasza na muzyczny poranek z okazji
rozpoczynających się ferii. W samo
południe, w niedzielę 10 lutego, w Sali
Koncertowej PFK Sopot odbędzie się
koncert familijny pt. „Bajkowe podróże”.
W programie koncertu znane i lubiane piosenki
z najpopularniejszych produkcji Disneya: „Na
morza dnie” z „Małej Syrenki”, „Nie bój się
chcieć” ze „Zwierzogrodu”, „Mam tę moc”
z „Krainy lodu” czy „Pół kroku stąd” z „Vaiany”.
W rolę Arielki, Judy Hopps, Elzy i Vaiany oraz
wielu innych postaci wcieli się Aurelia Luśnia, wszechstronnie wykształcona wokalistka,
której głos niemal stworzony jest do interpretowania bajkowych piosenek. Podczas
koncertu wystąpią również znakomici instrumentaliści – akordeonista Rafał Grząka,
pianista Piotr Banaszek oraz Paweł Stankiewicz, gitarzysta i autor większości
opracowań muzycznych. PFK Sopot poprowadzi Ariel Ludwiczak.
Bilety w cenie 15 zł normalny i 10 zł ulgowy do kupienia na stronie
www.pfksopot.interticket.pl, a także w Informacji Turystycznej i stacjonarnych
punktach interticket.pl.

MUZEUM SOPOTU /
www.muzeumsopotu.pl

Wystawa na 18. urodziny Muzeum Sopotu
„Sopot w rzeczy samej” – to tytuł wystawy, którą od 8 lutego będzie można
oglądać w Muzeum Sopotu. Tworzą ją obiekty związane z historią kurortu
i jego mieszkańców – meble, obrazy, stare fotograﬁe, pocztówki, mapy, graﬁki,
listy, stroje z epoki, modne bibeloty, a także biżuteria, ceramika i wiele innych,
nierzadko zaskakujących przedmiotów. Wernisaż, 8 lutego o godz. 18.00,
połączony będzie ze świętowaniem przez muzeum 18. urodzin.
„Sopot w rzeczy samej” to wystawa, na której zostaną pokazane przedmioty
podarowane przez mieszkańców i miłośników Sopotu od momentu powołania
muzeum w 2001 roku. Przez 18 lat działalności udało się zgromadzić blisko 10 tys.
obiektów. Jeśli pokusić się o statystykę, daje to 555,5 eksponatu rocznie,
10 przedmiotów na tydzień. Ekspozycja będzie próbą przedstawienia historii Sopotu
przez pryzmat przedmiotów i opowieści, które się z nimi wiążą.
Wystawa czynna do 14 kwietnia, codziennie od wtorku do niedzieli w godz.
10.00-16.00. W niedzielę wstęp wolny.

SPOTKANIA LITERACKIE /
www.mbp.sopot.pl

2018 – bardzo dobry rok
dla sopockiej kultury!
Bogata oferta kulturalna spotyka się z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców
i turystów. Miasto zachęca do uczestniczenia w kulturze i ma wiele do zaoferowania.
Frekwencja odwiedzających sopockie instytucje kultury rośnie, a wzrost ten był szczególnie
widoczny w minionym roku.
Operę Leśną, odwiedziło prawie 100 tys. osób. Widownię w 2018 r. zapełniały koncerty
popularnych artystów i wydarzenia na najwyższym poziomie artystycznym, jak choćby występ
światowej sławy tenora, solisty operowego Piotra Beczały. Podobną liczbą odwiedzin może
pochwalić się Państwowa Galeria Sztuki, która oprócz swojej działalności wystawienniczej staje się
również przestrzenią dla wielu cyklicznych wydarzeń kulturalnych, jak Festiwal Literacki Sopot, Open
Source Art Festival, Festiwal Dwa Teatry czy Festiwal Fotograﬁi „W ramach Sopotu”.
Inne najchętniej odwiedzane
wydarzenia i instytucje kultury to
m.in. Teatr BOTO, w którym
w 2018 r. odbyło się 5 festiwali,
218 koncertów, 50 spektakli
teatralnych i wiele wydarzeń
kulturalnych. Na widowni Teatru
n a P l a ż y 1 5 t y s . w i d z ó w,
a przedstawienia w działającym
tylko latem Teatrze Atelier im.
Agnieszki Osieckiej obejrzało
ponad 8 tys. widzów. W wydarzeniach festiwalu Literacki
Fot. Fotobank.PL/UMS
Sopot, w ciągu 4 dni uczestniczyło
18 tys. osób. Festiwal okazał się również sukcesem medialnym. Publikacje na ten temat, dotarły do
ponad 21 mln odbiorców. Muzeum Sopotu zanotowało ponad 15 tys. odwiedzin, proponując
wystawy, wykłady historyczne, zajęcia edukacyjne, spacery po mieście i koncerty jazzowe.
Rekordowo było również w Sopotece, która w minionym roku notowała dziennie 600 osób, co dało
ponad 170 tys. odwiedzin w ciągu roku.
Sopot przoduje też w „kulturalnych” rankingach. W 2017 r., pokonując 99 innych polskich miast,
wygrał ranking „Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej” fundacji Res Publica, a także ranking wydatków
na kulturę (2015-2016), przygotowany przez Narodowe Centrum Kultury. Na tak wysokie oceny
mają niewątpliwie wpływ konsekwentne działania miasta w budowaniu ambitnej i społecznie
wrażliwej strategii rozwoju kultury. W ramach tych działań wspierani są sopoccy twórcy.
W rozstrzygniętym na początku stycznia konkursie grantowym, stowarzyszenia i fundacje na
tegoroczne zadania z zakresu kultury otrzymają z miejskiej kasy niemal milion złotych.
Państwowa Galeria Sztuki czwarta w Polsce!
Tygodnik „Polityka” po raz dziewiąty opublikował Ranking galerii i muzeów najlepiej
pokazujących w Polsce sztukę nowoczesną i współczesną. Wśród dwudziestu instytucji, na
czwartym miejscu, znalazła się Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, doceniona m.in. za
prezentację prywatnych kolekcji sztuki, ciekawych wystaw fotograﬁi oraz z wyczuciem
dobranych wystaw monograﬁcznych.

WYSTAWA /
www.pgs.pl

Sikorski i Suchocka w Sopotece

III Triennale Sztuki Pomorskiej

Na dwa ciekawe spotkania autorskie zaprasza w lutym Sopoteka. Radosław
Sikorski będzie gościem 9 lutego, a 16 lutego będzie szansa na spotkanie
z Hanną Suchocką. Oboje opowiedzą o swoich najnowszych książkach.
Spotkania rozpoczną się o godz. 12.00.

Wernisaż odbędzie się 15 lutego o godz. 19.30 i towarzyszyć mu będzie ogłoszenie wyników
konkursu. Wystawę będzie można oglądać od wtorku do niedzieli w godz. 11.00-19.00.

Bohaterem spotkania poświęconego książce „Polska może być lepsza" będzie
Radosław Sikorski. Niegdysiejszy minister obrony, spraw zagranicznych, a także
marszałek Sejmu, był również reporterem wojennym w Afganistanie i Angoli (19861989). Jest laureatem World Press Photo, wykładowcą na Uniwersytecie Harvarda
i doradcą w grupie Eurasia.
Spotkanie z Hanną Suchocką odbędzie się wokół jej książki pt. „Ambasador u trzech
papieży”. Hanna Suchocka była w latach 2001-2013 ambasadorem RP przy Stolicy
Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych
i profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 1992-1993 pełniła urząd Premiera Rządu RP, w latach 1997-2000 była
ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym.
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Na Triennale prezentowane są najnowsze prace uczestników wskazane przez jury.
W III edycji Triennale biorą udział zarówno artyści z doświadczeniem, którzy wystawiali już inne
swoje prace poza Trójmiastem, jak i również młodzi artyści
dopiero zaczynający swoją karierę. Idea konkursu sprzyja
młodym twórcom, którzy po raz pierwszy będą mogli
zaprezentować swoje prace we wnętrzach PGS.
Nagrodą w konkursie dla zwycięzców każdej kategorii
jest indywidualna wystawa w Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie oraz wydanie katalogu. Nagrodę Grand Prix
ufundował marszałek województwa pomorskiego. Udział
w konkursie jest doskonałą okazją do zaprezentowania
przez pomorskich artystów nowych prac i skonfrontowania
się z opinią jurorów.
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SPORT NA ZDROWIE /

Sopockie projekty
dla dzieci i młodzieży
Początek roku w ośrodku Terapii, Edukacji i Aktywizacji
Sportowej zapowiada się bardzo dynamicznie: trwa rekrutacja
do bezpłatnego projektu Rehabilitacja Metodą Halliwicka, zajęć
dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowaną astmą, atopowym
zapaleniem skóry, otyłością i wadami postawy, a także sekcji
sportów wodnych dla osób z niepełnosprawnością.
Rehabilitacja Metodą Halliwicka
22 lutego zakończy się rekrutacja do bezpłatnego projektu
Rehabilitacja Metodą Halliwicka. Do udziału w bezpłatnych zajęciach
zostały zaproszone dzieci i młodzież posiadająca zameldowanie
w Sopocie. Kryterium przyjęcia było posiadanie orzeczenia
o niepełnosprawności. Metoda Halliwicka świetnie sprawdza się
w grupie wiekowej od 0 do 18 lat i pozwala rozwinąć potencjał
ruchowy uczestników, dzięki pracy pod kierunkiem wykwaliﬁkowanych terapeutów w basenie solankowym, który znajduje się
na terenie ośrodka. Pierwsze zajęcia już w marcu.
Uprawiajmy sport i uwalniajmy zdrowie
To hasło przewodnie dla młodych fanów wodnych dyscyplin. Zajęcia
odbywają się raz w tygodniu, a uczestnicy najpierw korzystają
z basenu solankowego, pleneru i sali gimnastycznej, by od czerwca
rozpocząć treningi na wodzie. Do udziału w projekcie zapraszamy
dzieci i młodzież – od 6 do 16 lat, ze zdiagnozowaną astmą,
atopowym zapaleniem skóry, otyłością i wadami postawy. Zajęcia
rozpoczną się w kwietniu na terenie Sopockiego Klubu Ergo Hestia.
Szczegóły na stronie Ośrodka. Warunkiem uczestnictwa jest
zameldowanie w Sopocie. Projekt doﬁnansowany ze środków Gminy
Miasta Sopotu.

LEKKOATLETYKA /

Rekord Polski i medal za medalem
W Toruniu 26 i 27 stycznia odbyły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Okręgu. Jakub Szymański
z Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, w biegu przez płotki, pobił rekord Polski, ustanawiając przy
okazji najlepszy wynik na świecie w swojej kategorii wiekowej. Pozostali sopoccy lekkoatleci zdobyli
w sumie 26 medali.
Największym sukcesem na toruńskich mistrzostwach może się pochwalić Jakub Szymański, zdobywca złotego
medalu w biegu na 60 m przez płotki. Zawodnik trenowany przez Bernarda Wernera (mistrza Polski w rzucie
oszczepem z 1974 r.), uzyskał czas 7.75 s, bijąc tym samym rekord Polski z 2014 r. Czas Jakuba Szymańskiego
to obecnie najlepszy wynik w tej kategorii wiekowej na świecie.
Pozostali sopoccy lekkoatleci również spisali się
znakomicie. Z Mistrzostw Okręgu U18/U20 złote
medale przywieźli: Aleksandra Formella
(podwójne złoto: 200 m i 60 m), Zuzanna
Rożeńska (podwójne złoto: 60 m przez płotki i 60
m), Julianna Makara (300 m), Natalia Pleczyńska
(1000 m), Weronika Spaińska (trójskok), Alicja
Stój (400 m), Przemysław Stybor (trójskok).
Srebro zdobyli: Blanka Zapora (400 m), Piotr
Grzybowski (600 m), Filip Śliwiński (skok
w dal), Piotr Dobrzański (1000 m). Medale
brązowe: Jakub Szymański (200 m), Agata
Traczyk (skok o tyczce), Aleksandra Jachorek (400
m), Konrad Gussman (400 m), Weronika Zmarzła
(podwójny brąz: 60 m i 200 m), Julia Dąbrowska
(skok w dal).
W ramach odbywających się w Toruniu
Mistrzostw Okręgu U16 rozegrano również
mityng poświęcony pamięci Ireny Szewińskiej. Sopocianie wywalczyli w nim 5 krążków:
Dominika Janicka (600 m) i Natalia Lewandowska
(skok o tyczce) srebrne, Zoﬁa Michałowska (600
m), Mikołaj Fijałkowski (600 m), Monika Urban
(1000 m) medale brązowe.

Jakub Szymański z trenerem Bernardem Wernerem
Fot. materiały SKLA

Gratulacje dla zawodników i trenerów!

KOSZYKÓWKA /

Ostatnie starcie przed przerwą.
Treﬂ zagra z HydroTruckiem Radom
Sopocki Treﬂ podejmie na swoim parkiecie drużynę Hydro Truck Radom. Spotkanie odbędzie się
w sobotę, 9 lutego, o godzinie 17.00 w ERGO ARENIE. Warto się wybrać, bo następna okazja by
zobaczyć żółto-czarnych w akcji nadarzy się dopiero 2 marca, w wyjazdowym starciu z Legią.

Fot. materiały Sport na Zdrowie

Sporty wodne dla osób z niepełnosprawnością – sekcja
sportowa
Wielkie ahoj wydarzy się w życiu chętnych do udziału w sekcji
s p o r t ow e j w ra m a c h p ro j e k t u s p o r t y w o d n e d l a o s ó b
z niepełnosprawnością. Aby rozpocząć morską przygodę, należy
mieć od 6 do 16 lat, orzeczenie o niepełnosprawności i zameldowanie w Sopocie. Młodzi uczestnicy będą trenować na łódkach
klasy Optymist i Open BIC, deskach z żaglem, ale też jednocześnie
pływać na SUPach i brać udział w treningach ogólnorozwojowych.
Zajęcia na terenie Sopockiego Klubu Żeglarskiego Ergo Hestia
rozpoczną się w kwietniu i potrwają do października. Nabór potrwa
do 22 marca.
Wszystkie projekty doﬁnansowane są ze środków Gminy
Miasta Sopotu łączną kwotą ponad 32 tys. zł.
www.instagram.com/miasto_sopot

W zespole HydroTruck (dawniej
Rosa) Radom grają starzy
znajomi z Sopotu – Artur
Mielczarek i Obie Trotter. Obaj
w poprzednich rozgrywkach
występowali w żółto-czarnych
barwach, bijąc się do ostatniej
chwili o awans do fazy play-oﬀ.
W sobotni wieczór staną po
drugiej stronie barykady, by
powalczyć o dwa punkty, niezwykle istotne także dla drużyny
z Radomia. W pierwszym spotkaniu pomiędzy tymi zespołami
świetnie spisali się zarówno
Trotter, jak i Mielczarek, najlepsi
Fot. materiały Treﬂ Sopot
gracze wśród radomian. Jednak
od tamtego październikowego starcia obie ekipy mocno zmieniły swoje składy, dlatego najbliższy mecz
pokaże, która z drużyn dokonała skuteczniejszych roszad.
Pojedynek z HydroTruckiem będzie wyjątkowy także dla Damiana Jeszke, który właśnie w Radomiu
rozpoczynał swoją seniorską karierę i grał w Rosie przez cztery sezony. To tam nazwisko skrzydłowego Treﬂa
stało się rozpoznawalne w koszykarskiej Polsce. Jeszke zawdzięcza więc radomskiemu klubowi bardzo wiele,
ale 9 lutego na pewno nie będzie miał sentymentów dla swojego dawnego zespołu.
Bilety na stronie sercesopotu.pl.
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Dwaj przyjaciele od zawsze…
… więc razem kibicowali naszej drużynie podczas meczu siatkówki Polska – Brazylia, inaugurującego
funkcjonowanie wspólnej hali ERGO ARENA, 18 sierpnia 2010 r.
Fot. Maciej Kosycarz KFP

Fot. Karolina Misztal-Świderska

Podczas otwarcia skateparku przed ERGO ARENĄ, która stoi na granicy Gdańska i Sopotu
27 kwietnia 2013 r.

Fot. Karolina Misztal-Świderska

Prezydent Pawel Adamowicz 27 listopada 2016 r. podpisał petycję w obronie Szpitala
Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.
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Fot. Karolina Misztal-Świderska

Po zamachach terrorystycznych w Paryżu w listopadzie 2015 r. prezydent Gdańska złożył
kwiaty i zapalił znicze pod konsulatem francuskim w Sopocie.

Fot. Karolina Misztal-Świderska

Zawsze w duchu ekumenizmu – prezydent Adamowicz podczas wspólnej modlitwy z okazji
500-lecia reformacji w sopockim kościele ewangelickim Zbawiciela (31 października 2016).

PRZEPIS NA SOPOT
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