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NOWE OZNAKOWANIE ULIC I ATRAKCJI

MILIONY NA KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ

TENISOWY CHALLENGER – SOPOT OPEN

W centrum Sopotu montowane są nowe znaki
– tabliczki i słupki – z nazwami ulic, atrakcjami
turystycznymi,
instytucjami
kultury
oraz
nazwami kategoryzowanych hoteli. To kolejny
etap realizacji nowego Systemu Informacji
Miejskiej.
Do
końca
sierpnia
zostaną
wymienione nośniki z nazwami ulic w całym
mieście.

Sopot otrzymał unijne doﬁnansowanie na realizację projektu zapobiegającego zalewaniu
i podtapianiu miasta. Przebudowana będzie m.
in. kanalizacja deszczowa przy skrzyżowaniu al.
Niepodległości z ul. Malczewskiego, odwodniony
ciąg pieszo-jezdny między ul. Bohaterów Monte
Cassino 25-31 a ul. Czyżewskiego, powstanie
nowa kanalizacja deszczowa w ul. Mazowieckiej.

Międzynarodowy Turniej Tenisowy BNP Paribas
Sopot Open będzie największym challengerem
rozgrywany w tym czasie w Europie, z pulą
nagród ponad 92 tys. euro. Turniej odbędzie się
od 29 lipca do 4 sierpnia na kortach Sopot
Tenis Klubu. W turnieju głównym singlowym
weźmie udział 48 tenisistów, a w deblowym
zagra 16 par.
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Prezydent Sopotu z wotum zaufania
i absolutorium
Podczas ósmej sesji Rady Miasta Sopotu prezydent Jacek Karnowski otrzymał wotum
zaufania po przedstawieniu Raportu o stanie miasta oraz absolutorium za wykonanie
ubiegłorocznego budżetu.
Raport o stanie miasta podsumowuje działania prezydenta w 2018 roku w obszarach, które mają
największy wpływ na jakość życia w Sopocie. Podczas sesji w dyskusji nad raportem brali również
udział mieszkańcy (2 osoby), którzy zebrali 50 podpisów pod swoim wnioskiem o przystąpieniu
do dyskusji. Dyskusję nad raportem zakończyło głosowanie, w którym prezydent otrzymał od
Rady wotum zaufania.
Kolejnym punktem posiedzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ﬁnansowego oraz
sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. Po stronie dochodów budżet został
zrealizowany w 97,7 proc., zaś po stronie wydatków 88,5 proc. Ponad 73 proc. środków
w budżecie to dochody własne. Na pozostałe składały się: dotacje, subwencje i środki zewnętrzne
m.in. z budżetu UE.
Zrealizowane zostały wszystkie ustawowe zadania obligatoryjne i fakultatywne nałożone na gminę
ustawami. Utrzymano poziomu wydatków bieżących w odniesieniu do roku 2017. Wypracowana
została nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące) – 23,5 mln zł. Na koniec roku
na rachunku bankowym znajdowała się kwota 38,7 mln zł.

#WypowiedzSię. Weź udział
w konsultacji 21 tez
4 czerwca 2019 r. w Gdańsku kilkuset
samorządowców podpisało 21 Tez
Samorządowych, które dotyczą spraw
ważnych da każdego mieszkańca.
Jak rozwiązać problem dostępu do żłobków
i przedszkoli, kolejek do lekarza, wysokich cen
mieszkań? Czy chciałbyś mieć na to większy
wpływ? Czy uważasz, że tego typu wyzwania
powinny być rozwiązywane lokalnie w Twojej
gminie czy też przez rząd w Warszawie?

Prawa pasażerów linii lotniczych
Sezon urlopowy w pełni, warto wiedzieć, jakie prawa mamy korzystając z usług linii
lotniczych.
Prawa pasażerów linii lotniczych mają zastosowanie:
w przypadku lotów w obrębie UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub z kraju
spoza UE,
ź w przypadku lotów z kraju spoza UE do UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE,
ź w przypadku lotów z UE do kraju spoza UE obsługiwanych przez linie lotnicze z UE lub
z kraju spoza UE
ź w przypadku jeszcze nieotrzymanych świadczeń (odszkodowanie, zmiana planu podróży,
pomoc ze strony linii lotniczych) na podstawie odpowiednich przepisów kraju spoza UE
w związku z problemami dotyczącymi danego lotu.
ź

UE to 28 krajów, w tym Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta, SaintMartin (Antyle Francuskie), Azory, Madera i Wyspy Kanaryjskie oraz Islandia, Norwegia
i Szwajcaria. Do UE nie należą Wyspy Owcze, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie.
Dotyczy to następujących
przypadków :
ź Twój lot został odwołany,
ź Twój lot został opóźniony,
ź odmówiono Ci wstępu na
pokład,
ź na Twój lot sprzedano więcej biletów niż jest miejsc
(overbooking),
ź umieszczono Cię w klasie
wyższej/niższej niż wskazana na bilecie,
ź Twój bagaż został zniszczony, zgubiony lub dostarczony z opóźnieniem.

Fot. Freepik

Jak dochodzić swoich praw ?
Krok 1. Złóż skargę do linii lotniczych.
Krok 2: Złóż skargę do właściwych organów krajowych.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi od linii lotniczych w ciągu 2 miesięcy lub jeśli nie jesteś
usatysfakcjonowany odpowiedzią i uważasz, że Twoje prawa pasażera linii lotniczych w UE
zostały naruszone, możesz złożyć skargę do właściwego organu krajowego (Urząd Lotnictwa
Cywilnego).

Zapraszamy Cię do dyskusji na temat
przyszłości polskich miast i wsi. Zapraszamy
Cię do składania uwag i opinii na tematy
zapisane w 21 tezach.
Po szerokich konsultacjach, 31 sierpnia
2019r., samorządowcy ogłoszą 21 postulatów, a następnie skierują je do wszystkich
kandydatów startujących w jesiennych
wyborach do Sejmu.

RADZI

Krok 3: Skorzystaj z ADR (alternatywnych metod rozwiązywania sporów) /ODR
(internetowego rozstrzygania sporów).
Krok 4: Skieruj sprawę do sądu.
Jeżeli chcesz mieć wpływ na ich treść,
wyraź swoje zdanie. Ankieta dostępna na
stronie www.samorzadydlapolski.pl

Podstawa prawna : Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego
opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91
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Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim

– raz na dwa tygodnie w piątek

– raz na miesiąc w piątek
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Plaża bez peta
Można się złościć, że nad polskim morzem pogoda bywa
kapryśna. Można zżymać się na ceny w nadmorskich
kurortach, ale za brud na polskich plażach odpowiadamy
sami. Musimy i chcemy to zmienić razem.
Plaża bez peta to akcja Gazeta.pl, w którą Sopot się włącza.
Plaża W Sopocie jest piękna i niech taka pozostanie! Dbajmy
o to. Nie śmiećmy, edukujmy dzieci i znajomych – bo to od
nas zależy, jak będzie ona wyglądała w przyszłości.

Nowe oznakowanie ulic i atrakcji sopockich
W centrum Sopotu montowane są nowe znaki – tabliczki i słupki – z nazwami ulic, atrakcjami turystycznymi, instytucjami
kultury oraz nazwami kategoryzowanych hoteli. To kolejny etap realizacji nowego Systemu Informacji Miejskiej (SIM).
W maju w centrum miasta zostało zamontowanych 8 podświetlanych pylonów
z mapami miasta oraz dwujęzyczną informacją o atrakcjach turystycznych
i hotelach. Przy głównych ciągach drogowych pojawiły się 4 pylony kierujące do
kategoryzowanych hoteli i campingów. Teraz trwają prace nad montażem
nowych znaków, a równolegle nad demontażem starych tablic i słupków.
Do końca sierpnia zostaną wymienione nośniki z nazwami ulic w całym
mieście.
Nowy SIM jest autorskim projektem dedykowanym Miastu Sopot,
zaprojektowała go ﬁrma Świerszcze. Wszystkie tablice, słupy, pylony mają spójną
uporządkowaną formę. Prace projektowe poprzedzone były analizą architektury
miasta i typograﬁi występującej w przeszłości na tablicach w przestrzeni
miejskiej, aby stworzyć system zindywidualizowany, co widać w oryginalnej
czcionce i specjalnie zaprojektowanych ikonach.
Inspiracją dla kształtowania poszczególnych elementów było skojarzenie
najbardziej uniwersalne i jednocześnie wszechobecne w mieście – wiatr i jego
siła. Gama kolorów pojawiająca się w całym Systemie Informacji Miejskiej jest
inspirowana kolorystyką Zatoki Gdańskiej. Ma charakterystyczny, ale jednocześnie nie narzucający się zestaw barw. Formaty tablic i ikonograﬁa również
zostały ujednolicone. Dzięki zastosowanej kolorystyce nośniki wtapiają się
w otoczenie, a jednocześnie utworzą punkty orientacji w przestrzeni.
System jest podzielony na trzy sektory: dla ruchu pieszego (A), drogowego
(C) oraz drogowego „dużego” – al. Niepodległości (B). Ważnym zagadnieniem
Fot. materiały UMS
wzięty, pod uwagę w projektowaniu SIM było odpowiednie zaplanowanie liczby
informacji w zależności od tego, czy komunikaty kierowane są do pieszych czy uczestników ruchu drogowego. Komunikaty dla
pieszych (sektor A) umożliwiają bardziej bezpośredni dostęp do nośników, pieszy może podejść do słupa z tablicami i bez
pospiechu zapoznać się z informacjami. Oznaczenia w sektorze A są wzbogacone o anglojęzyczne tłumaczenia, ikony, jak
również informują o odległościach do wskazanych destynacji od miejsca, w którym usytuowany jest nośnik.
Odbiorcy, do których kierowane są komunikaty w sektorze B i C (uczestnicy ruchu drogowego) mają krótszy kontakt
z dedykowanymi im informacjami. Dlatego też projektując te nośniki dążono do uzyskania większej czytelności komunikatów
– np. tablice z destynacjami są tylko w wersji polskojęzycznej, a dodatkowo tablice w sektorze B (al. Niepodległości) zostały
zaprojektowane w odpowiednio większych formatach.
Uzupełnieniem informacji na słupkach będą tabliczki informujące, że w danym miejscu jest „Strefa płatnego parkowania”.
Zaplanowany na ten rok SIM (pylony, tablice z nazwami ulic, atrakcji turystycznych i hoteli), którego elementy wykonały ﬁrmy:
UTAL sp. z o.o. i GZD sp. z o.o. sp.k., koszt to 2 276 846,85 zł brutto.

Najem krótkotrwały
3 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta, radnych Komisji Turystyki i Uzdrowiska
oraz Rozwoju i Urbanistyki z mieszkańcami Sopotu oraz
właścicielami apartamentów, dotyczące proponowanych
zmian w zakresie najmu krótkotrwałego.
Mieszkańcy zwracali uwagę na uciążliwości związane
z sąsiedztwem apartamentów na wynajem, w szczególności
mieszkań przerobionych na hostele. Przedstawione zostały
dotychczasowe działania miasta, które mają na celu
doprowadzenie do zmian prawnych w kwestii najmu. Ministerstwo Turystyki pracuje nad stworzeniem centralnego
systemu ewidencji obiektów noclegowych, do którego
obowiązkowo będą musieli być wpisani wszyscy, którzy
wynajmują swoje mieszkania czy pokoje turystom. Sopot
natomiast dąży do stworzenia ustawy, która nada
samorządom prawo do podejmowania uchwał w zakresie
regulacji kwestii najmu na swoim terenie. Miasto nie chce
ograniczyć najmu, natomiast potrzebuje narzędzi, które najem
uregulują i pozwolą mieć nad nim kontrolę. Jest to istotne ze
względu na problemy bezpieczeństwa, zakłócania spokoju
nocnego, segregacji śmieci czy odprowadzania podatków.
Jasne zasady powinny pogodzić interesy obu stron.
Przypominamy, iż każdy przedsiębiorca powinien zgłosić fakt
wynajmu obiektu, mieszkania, pokoju do Urzędu Miasta Sopotu. Więcej informacji w Biurze Promocji i Komunikacji Społecznej.
www.facebook.com/MiastoSopot

EDUKACJA /

Sopoccy maturzyści najlepsi w województwie!
Tegoroczną maturę w województwie pomorskim najlepiej napisali uczniowie sopockich szkół ponadpodstawowych
(wysoka zdawalność na poziomie 92 proc., bardzo duża przewaga nad pozostałymi powiatami). Oznacza to, że w tym
roku szkolnym na każdym poziomie kształcenia Sopot osiągnął najlepsze wyniki ze wszystkich egzaminów
zewnętrznych na Pomorzu!
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminów maturalnych. Średnia zdawalność matur w sopockich szkołach
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych wyniosła 92 proc. i okazała się najwyższą w województwie pomorskim. Tym samym
sopoccy maturzyści najlepiej napisali egzamin dojrzałości spośród rówieśników z Pomorza.
Rok szkolny 2018/19 pod względem wyników egzaminów
zewnętrznych okazał się dla Sopotu bardzo udany. W czerwcu
młodzież klas VIII szkól podstawowych i klas III gimnazjów
uzyskała również najlepsze wyniki w województwie pomorskim.
Na każdym poziomie kształcenia (szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły ponadpodstawowe) sopoccy uczniowie nie mieli sobie
równych.

Fot. Freepik

Tegoroczne wyniki egzaminów to również sukces Miasta Sopot.
Gmina przeznacza w skali roku 21 mln zł na edukację
sopockiej młodzieży, w tym około 1,5 mln zł na dodatkowe
zajęcia, które w szczególności ukierunkowane są na
przygotowanie uczniów do egzaminów/sprawdzianów
zewnętrznych.
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Propozycje na lipiec i początek sierpnia
Naturalnie kulturalny Sopot zaprasza latem nie tylko na plażę i molo, ale
także na wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych. Przedstawiamy
propozycje na lipiec i pierwsze dni sierpnia. Następna część kulturalnego
kalendarza w kolejnym „Przepisie na Sopot” – 6 sierpnia. Tam też
komplet informacji o festiwalu Literacki Sopot.
Sopot Classic po raz dziewiąty, 28 lipca-4 sierpnia
Jeden z najważniejszych polskich festiwali poświęconych muzyce klasycznej rozpocznie
się 28 lipca i potrwa do 4 sierpnia. Tegoroczny program jest zróżnicowany, ale na pewno
w Sopocie zobaczymy i posłuchamy artystów najwyższej próby.
9. edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic zainauguruje Roberto
Alagna, artysta występujący na najważniejszych scenach operowych i estradach świata, należący
do grona najwybitniejszych współczesnych tenorów. W swoim repertuarze posiada ponad 60 ról
operowych. Jest jednym z niewielu artystów klasycznych, który sprzedaje swoje nagrania
w nakładach liczonych w setkach tysięcy egzemplarzy. Soliście towarzyszyć będzie Polska
Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją maestro Marcello Mottadellego.
Il pomo d'oro to jeden z najciekawszych na rynku muzycznym zespołów barokowych. Ich także
usłyszymy na festiwalu. Orkiestra występuje w prestiżowych salach koncertowych i na festiwalach
w całej Europie i systematycznie nagrywa płyty. W Sopocie wystąpią z repertuarem
haendlowskim. Z orkiestrą zaśpiewają solistki: Inga Kalna (sopran) oraz Maite Beaumont
(mezzosopran).

Sopot Film Festival, 13-21 lipca
W salach kinowych i studyjnych zaprezentowanych zostanie ponad 100 ﬁlmów z całego świata
– pełnometrażowych fabuł, dokumentów, animacji oraz ﬁlmów krótkometrażowych.
W programie międzynarodowe konkursy, sekcje tematyczne: autorskie kino grozy z Dalej Północy,
kino Ameryki Południowej, retrospektywy wybitnych reżyserów: irańskiego Asghara Farhadiego
oraz grackiego Jorgosa Lantimosa. Zobaczyć będzie można sporo premier ﬁlmowych oraz
najważniejszych ﬁlmów kina autorskiego minionego sezonu, mi.in. Pawła Pawlikowskiego, Jagody
Szelc, Alfonso Cuarona czy Petera Farrellego.
Wyjątkowym wydarzeniem będzie IV Koncert Muzyki Filmowej, który odbędzie się 17 lipca na
Tarasach Parku Wodnego. Będzie to połączenie muzyki klasycznej wykonaniu Polskiej Filharmonii
Kameralnej Sopot z elektronicznymi aranżami. W tym roku tematem przewodnim jest postać
Quentina Tarantino. Wśród solistów m.in. Misia Furtak i Tomek Makowiecki.
Więcej na: www.sopotﬁlmfestival.pl

Opera Leśna
Opera Leśna, jeden z najpiękniejszych obiektów amﬁteatralnych w Europie, łączący w sobie
tradycję i nowoczesność, obchodzi w tym roku 110-te urodziny! W związku z jubileuszem na jej
deskach 19 lipca o godz. 20.00 wystąpi, wraz z oprawą multimedialną oraz utworami specjalnie
na ten koncert przygotowanymi, doceniany przez krytykę i melomanów Skalpel Big Band. To już
klasyka europejskiego nu jazzu. Na pierwszych dwóch albumach, „Skalpel” i „Konfusion”, Marcin
Cichy i Igor Pudło przełożyli na język współczesnej elektroniki brzmienie i klimat polskiego jazzu
z lat 60. i 70., tworząc muzykę o wyraﬁnowanej strukturze i dużym ładunku emocjonalnym. Od
godz. 18.00 spacer po Operze Leśnej z przewodnikiem a po koncercie Jazz, New Jazz &
Electronic Music Vinyl Set - DJ Romero.
26 lipca, o godz. 21.00 zagra grupa Ørganek. Zespół, powstały w 2013 r. z inicjatywy Tomasza
Organka, muzyka, kompozytora, autora tekstów i opowiadań, wydał dwie płyty („Głupi” oraz
„Czarna Madonna” – Fryderyki 2017) – oba albumy uzyskały status platynowej płyty. Przez dwa
lata (2016-2017) zespół był trzonem Orkiestry Męskiego Grania i jest współautorem dwóch płyt
koncertowych MGO, które również pokryły się platyną. Dyrektorem muzycznym obu edycji był
Tomasz Organek.
Więcej na: www.operalesna.pl

Państwowa Galeria Sztuki
Odwiedziny w Państwowej Galerii Sztuki to gwarancja znakomitych wrażeń. W PGS zobaczyć
można teraz:
ź

Fot. Fotobank.PL / UMS

Będzie też okazja posłuchania najnowszego projektu laureata nagrody Grammy, Włodka Pawlika,
pt. „Pawlik/Moniuszko – Polish jazz”. Usłyszymy najsłynniejsze arie i pieśni autorstwa twórcy
polskiej opery narodowej, m.in. „Prząśniczkę”, „Ten zegar stary”, „Szumią jodły na szczycie”
w zupełnie nowej odsłonie i mistrzowskiej interpretacji.

ź

Jeden z koncertów Sopot Classic poświęcony będzie twórczości polskich kompozytorów.
Usłyszymy m.in. kompozycje Krzysztofa Pendereckiego. Wystąpi Polska Filharmonia Kameralna
Sopot pod dyrekcja maestro Rodrigo Tomillo.
Festiwalową tradycją są wieczory tematyczne, prezentujące kulturę danego kraju. W tym roku
organizatorzy zabiorą widzów nad piękny modry Dunaj, do Wiednia, światowej stolicy muzyki. Na
scenie pojawi się Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Pawła Przytockiego oraz
cenieni soliści: Adriana Ferfecka (sopran), Mariusz Godlewski (baryton), Joanna Maja Jasnowska
(fortepian) oraz Simon Hoefele (trąbka).
Więcej na: www.sopotclassic.pl
ź

Tomasz Gudzowaty „Skaters” (do 29
Fot. materiały PGS
września); skateboarding to więcej niż
sport – to jedyne w swoim rodzaju, żywiołowe zjawisko kulturowe, w którym popisy ﬁzycznej
sprawności, moda, design, graﬁka artystyczna a nawet sztuka ﬁlmowa łączą się w jedną
całość. Wystawa składa się z zaledwie ośmiu czarno białych fotograﬁi, wykonanych za
pomocą wielkoformatowego aparatu na kliszach 4×5″;

ź

„Zdzisław Lachur – perspektywa pamięci” (do 11 sierpnia); wystawa prezentuje wybrane,
w większości niewystawiane dotąd dzieła malarskie wybitnego i oryginalnego twórcy
Zdzisława Lachura (1920-2007) z zadaniem poruszenia przy tym zagadnienia pamięci
– zarówno w sztuce, jak i o niej.

Lato Teatralne w Teatrze Atelier, 4 lipca-1 września
W tym roku już po raz 26. zapraszamy na spotkanie ze sztuką, na przeżycie wielu artystycznych
wzruszeń w wyjątkowej scenerii. Lato Teatralne Sopot 2019 to dwa miesiące wyjątkowych
spektakli, wyczekiwanych premier, koncertów polskich i zagranicznych artystów. Tak Teatr Atelier
im. Agnieszki Osieckiej będzie obchodził swoje 30. urodziny. Zaprasza również na XIV
Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską oraz 22. edycję Konkursu „Pamiętajmy
o Osieckiej” i wiele innych wydarzeń artystycznych!
Więcej na: www.teatratelier.sopot.pl

„Body Works” to tytuł letniej interwencji w Państwowej Galerii Sztuki (do 11 sierpnia)
– wyboru prac kilkudziesięciu artystek i artystów. Wystawa i seria zdarzeń – konfrontujące
szereg postaw twórczych i formatów – dedykowana jest ludzkiemu ciału umieszczonemu
w różnych kontekstach związanych z cenzurą i polityką. postaw twórczych i formatów
– dedykowana jest ludzkiemu ciału umieszczonemu w różnych kontekstach związanych
z cenzurą i polityką;
ekspozycję „Jan Matejko z Lwowskiej
Narodowej Galerii Sztuki im. B.G.
Woźnickiego, Muzeum Narodowego
w Warszawie oraz z kolekcji
prywatnych” (do 6 października);
Matejko to oczywiście malarz naszej
historii, którą oglądamy głównie jego
oczami, dopasowując nasze wyobrażenia do tych stworzonych przez
niego. Lwowska kolekcja jest niezwykle
różnorodna, ujawnia wiele technicznych
aspektów twórczych poszukiwań
Matejki;

Więcej na: www.pgs.pl/wystawy
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KULTURALNE LATO W SOPOCIE /
ERGO ARENA, 23 lipca
Zespół Scorpions, czyli huragan z Niemiec nadciągnie nad Polskę! Nieśmiertelne przeboje,
refreny rozpoznawalne na całym świecie – legendarni Scorpions zagrają koncert w ERGO ARENIE
na pograniczu Gdańska i Sopotu. Szykujcie się na 23 lipca, początek o godz. 20.30.
Więcej na: www.ergoarena.pl

Biblioteka Sopocka
Sopoteka (Sopot Centrum, ul. Kościuszki 14) zaprasza na spotkanie z Aleksandrą Tyl, autorką
książki „Wschody i zachody słońca”, 24 lipca, o godz. 18.00, wstęp jest wolny.
Sopot. Wielki dom z widokiem na morze. Dwie kobiety: młoda i stara. Dwa światy. Teraźniejszy
i ten z przeszłości. I mężczyzna, który podaje się za pisarza, jednak jego tożsamość pozostaje
zagadką. Do domu bogatej staruszki przyjeżdża nowa opiekunka, zatrudniona przez rodzinę. Do
obowiązków dziewczyny należy nie tylko dotrzymywanie towarzystwa, lecz także pilnowanie, by
w otoczeniu starszej pani nie znalazły się niewłaściwe osoby, czyhające na spadek. Zadanie
wydaje się proste, lecz wychodzi na to, że staruszka ma własny plan dotyczący wykorzystania
pieniędzy i prowadzi osobliwą grę, by go zrealizować.

Konkurs Wiersz+obraz
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos” ogłaszają piątą edycję Konkursu
poetycko-plastycznego „Wiersz+Obraz”, tym razem pod hasłem: Pan Cogito. Prace można
nadsyłać do 25 sierpnia 2019 r. (do Towarzystwa Przyjaciół Sopotu).
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej poezją – w tegorocznej
edycji wierszem Zbigniewa Herberta ze zbioru „Pan Cogito”. Do udziału w Konkursie
organizatorzy zapraszają studentów ASP oraz wydziałów malarstwa i rysunku na innych wyższych
uczelniach, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniów szkół plastycznych,
a także indywidualnych twórców z terenu Trójmiasta i całego województwa pomorskiego.
Więcej na: www.tps-dworek.pl

Tarasy przy Aquaparku
ź

19 lipca, o godz. 20.00 koncert „Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu”. W tym roku
przypada 25. rocznica śmierci lidera Dżemu. Sebastian Riedel i zespół Cree postanowili
upamiętnią to serią koncertów poświęconych twórczość legendarnego wokalisty.

ź

26 lipca wystąpi kabaret Neo-nówka, który przedstawi swoje najnowsze dzieło „Żywot
Mariana”. To kabaretowy spektakl pokazujący losy statystycznego Mariana od narodzin, aż po
kres. Kabaret wystąpi tego dnia dwa razy, o godz. 17.00 i 20.00.

ź

Wyjątkowy program jubileuszowy z okazji swojego 15-lecia przygotował kabaret Smile.
Spektakl z ulubionymi skeczami i piosenkami można będzie zobaczyć 27 lipca, o godz.
20.00. W jubileuszowym programie m.in. Pan Stanisław, Merlin i Bożena oraz beztroscy
mieszkańcy Bździszewa.

ź

Ze swoim recitalem kabaretowym „Sokratesa 18” pojawi się też Artur Andrus. 2 sierpnia,
o godz. 20.00 usłyszymy znane, lubiane utwory, będące już niekwestionowanymi przebojami
piosenki kabaretowej. Pojawią się także nowe, pochodzące z nowego albumu pt. „Sokratesa 18”.

ź

4 sierpnia wystąpi Michał Szpak. Koncert rozpocznie się o godz. 20.30. Trasa Dreamer
Tour okazała się wielkim sukcesem. M.in. na prośbę fanów zorganizowana została trasa
Dreamer Tour na bis. Podczas wakacyjnego szaleństwa, a tuż przed kolejną trasą, przeżyjmy
dreamerowe wrażenia jeszcze raz.

A kto lubi poznawać Sopot niekonwencjonalnie, powinien wybrać się na spacer
śladami Wojciecha Kossaka. Zbiórka
przed wejściem do Sopoteki 3 sierpnia
o godz. 15.00. Spacer poprowadzi Tomasz
Kot, autor „Spacerownika sopockiego”.

ź

„Tego jeszcze nie grali” to tytuł najnowszego programu Kabaretu Moralnego Niepokoju.
Występ odbędzie się dwukrotnie, o godz. 17.30 i 20.30, 8 sierpnia. Skecze są premierowe,
nieznane z Internetu czy telewizji, wykorzystują też nowe formy, z których KMN wcześniej nie
korzystał. Jest dowcipnie, nastrojowo, czasem lirycznie, aktorzy na scenie są trzeźwi, nie
profanują krzyży, nie śmieją się z ludzi tylko dlatego, że ci mają inny kolor skóry, nie wciągają
na scenę widzów żeby ich ośmieszyć.

Dzieci z zacięciem aktorskim (od 7 lat)
biblioteka przy ul. Obrońców Westerplatte
16 zaprasza warsztaty teatralne „Pod
rękę z aktorem”. Zajęcia 5 i 12 sierpnia,
o godz. 16.00, wstęp wolny. Zajęcia
poprowadzi aktorka Teatru Wybrzeże Małgorzata Oracz.

Bilety na wszystkie występy i koncerty w Tarasach przy Aquaparku są do kupienia w kasach
Aquaparku, a także na: Biletyna, Kup bilecik, Ebilet, Interticket i w biurze organizatora (Gdańsk, ul.
Zabytkowa 4/3).

25 lipca, również w Sopotece, kolejny
Filmowy Czwartek z Osą. Start o godz.
17.00, wstęp wolny. W ostatni czwartek
każdego miesiąca zapraszamy Was na
Filmowy Czwartek z Osą, czyli seans ﬁlmowy
przygotowany przez naszą koleżankę,
Karolinę ‘Osę’ Osowską. Popcorn, leżaki,
krótka prelekcja przed pokazem i magia
kina – możecie liczyć na to wszystko. Tym
razem historia przyjaźni między sparaliżowanym milionerem a młodym
chłopakiem z paryskiego przedmieścia,
który właśnie wyszedł z więzienia.

Więcej na: www.mbp.sopot.pl

Sopot Molo Jazz Festival, 2-4 sierpnia
Festiwal, który odbędzie się w muszli koncertowej na najdłuższym drewnianym molo w Europie,
prezentuje najciekawszych wykonawców, jacy pojawili się w minionym sezonie na polskiej scenie
jazzowej, a także pokazuje wczasowiczom, którzy przeważnie nigdy nie mieli kontaktu z tą
muzyką, że „nie taki jazz straszny, jak go malują”. Tegoroczni wykonawcy to m.in.: Rafał
Karasiewicz Power Set + Krzesimir Dębski, Grzegorz Nagórski Euphonium Electric Quartet, Kuba
Hajdun Trio, Algorhythm czy Cezariusz Gadzina Oktet.

Więcej na: www.34art.pl

Muzeum Sopotu
Trwa wystawa „Cisza przed burzą. Lato 1939 roku w Sopocie” (do 15 września). Warto wybrać się
także na koncerty z cyklu „Swingujące Trójmiasto”:
ź

18 lipca, godz. 19.00, Sound Trap Quartet (Wojtek Staroniewicz – saksofon, Dominik Bukowski
– wibrafon, Paweł Urowski – kontrabas, Sławek Koryzno – perkusja);

ź

25 lipca, godz. 19.00, Sławek
Jaskułke;

ź

1 sierpnia, godz. 19.00, Renata
Irsa Sextet (Renata Irsa – śpiew,
Artur Jurek – fortepian, Marcin
Janek – saksofony, Paweł Zagańczyk – akordeon, Jarosław
Stokowski – kontrabas, Grzegorz
Lewandowski – perkusja.

Nieodłącznym elementem Sopot Molo Jazz Festival jest pochód nowoorleański, którego trasa
poprowadzi całą długością ul. Bohaterów Monte Cassino oraz jam-sessions.
Więcej na: www.facebook.com/SopotMoloJazzFestival

Kino Letnie Sopot – Zakopane, 1 lipca-31 sierpnia
To najdłuższy wakacyjny festiwal ﬁlmowy w Polsce. Kino Letnie Sopot – Zakopane to bezpłatne
projekcje ﬁlmowe dla tysięcy widzów. Wygodny leżak i seanse pod gwiazdami – codziennie, przez
całe wakacje, kino letnie będzie w Sopocie na najdłuższym drewnianym molo w Europie oraz na
Kulturalnym Placu Niepodległości w Zakopanem. Dodatkowo we wszystkie wakacyjne wtorki
i środy festiwal cumuje w Giżycku na Mazurach. Największe kinowe hity, gorące nazwiska ze świata
ﬁlmu i pyszny popcorn – to wszystko czeka na uczestników najdłuższego wakacyjnego festiwalu.
Intensywne życie festiwalowe toczy się każdego dnia wakacji w sopockiej kawiarni Koło Molo
w sąsiedztwie słynnej fontanny. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet
wstępu na molo.
Więcej na: www.kinoletnie.pl
www.pinterest.com/sopot

Muzeum ma także propozycję dla
najmłodszych. Warsztaty dla dzieci
odbędą się:
ź

21 lipca, godz. 12.00 – „Zaczarowany ogród”; poznając

Fot. materiały Muzeum Sopotu

zaczarowany ogród wokół pięknej willi zaprzyjaźnimy się ze światem przyrody. Szablony
z przygotowanymi motywami cisu, geranium, liliowca i magnolii pomogą nam poznać rośliny,
które w nim rosną.
ź

4 sierpnia, godz. 12.00 – „Drzwi z motywem”; w willi Claaszenów każde drzwi są inne.
W tych nietypowych płaskorzeźbach wykonanych na specjalne zamówienie odnaleźć można
wizerunki twarzy, ornamenty roślinne i zwierzęce. Zaprojektujemy własne zdobienia drzwi.

Więcej na: www.muzeumsopotu.pl
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ZIELONY SOPOT /
Miliony na przebudowę kanalizacji deszczowej
Gmina Miasta Sopotu kolejny raz otrzymała unijne doﬁnansowanie na realizację
projektu zapobiegającego zalewaniu i podtapianiu miasta.
W ramach projektu „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów
zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II”
zrealizowana zostanie przebudowa kanalizacji deszczowej przy przebudowie skrzyżowania Al.
Niepodległości z ul. Malczewskiego, odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego między ul. Bohaterów
Monte Cassino 25-31 a ul. Czyżewskiego, budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Chodowieckiego na odcinku od ul Księżycowej do Malczewskiego oraz budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Mazowieckiej.
Dodatkowo w jednej z sopockich szkół zostanie
założony ogród deszczowy, by
zachęcać dzieci i mieszkańców do tworzenia małej
retencji na terenach miejskich.

Fot. Fotobank.PL/UMS

W ramach II etapu projektu, tak jak w etapie I,
przeprowadzone zostaną
zajęcia edukacyjne o wodach opadowych dla dzieci
ze wszystkich szkół podstawowych.

Przewidywany łączny koszt projektu to 8 911 830 zł, z czego 85 proc. kosztów kwaliﬁkowanych
pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Coraz więcej R-10 w Sopocie
Powstał kolejny fragment nadmorskiej drogi rowerowej R-10. Odcinek od ul.
Chrobrego do ul. Na wydmach oraz odcinek od wejścia na plażę nr 37 w Sopocie do
granicy z Gdańskiem został poszerzony do 3,10 m oraz na odcinku 1,1 km wymieniono
nawierzchnię na czerwoną niefazowaną betonową kostkę.
Prace obejmowały również budowę dwóch parkingów z miejscami postojowymi dla rowerów
(18 stojaków rowerowych) i małą architekturą (ławki, kosze na śmieci). Powstało także nowe
oświetlenie: 38 słupów, 76 opraw, a także ułożonych zostało 1195 mb linii kablowej.
Prace są elementem projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym
R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – odcinek Sopot” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oszczędzajmy wodę pitną, budujmy
zbiorniki na deszczówkę
Coraz większej liczby osób nie trzeba również motywować do oszczędzania wody.
Wciąż nie wszystkie możliwości, jakie daje Gmina, są należycie wykorzystywane.
Od 2011 r. doﬁnansowywane są projekty wykorzystywania wody deszczowej m.in. do
podlewania przydomowych ogródków. Można wykonać systemy drenażowe i systemy do
gromadzenia wody deszczowej w granicach własnej nieruchomości – gmina udziela dotacji
w wysokości 50 proc. jej kosztów, nie więcej niż 1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 5 tys.
zł dla wielorodzinnego.
Co należy zrobić? Można założyć np. ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie,
wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową, a także
postawić naziemny, wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu.
Zachęcamy do składania wniosków o doﬁnansowanie w Wydziale Inżynierii i Ochrony
Środowiska UMS.
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Dotacje i pożyczki na montaż
odnawialnych źródeł energii
Najbogatszym źródłem energii jest energia słońca, którą można wykorzystać do
ogrzewania oraz produkcji energii elektrycznej.
Instalacja fotowoltaiczna jest praktycznie bezobsługowa, ma niskie koszty eksploatacji,
urządzenia pracują wiele lat. Panele mogą być usytuowane na dachu lub na gruncie.
Dotację lub pożyczkę na montaż odnawialnych źródeł energii można uzyskać m.in. z:
1. budżetu gminy – w Sopocie wysokość dotacji na realizację inwestycji związanych
z poprawą efektywności energetycznej polegającej na zainstalowaniu odnawialnych
źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub
pomp ciepła wynosi odpowiednio:
a) kolektory słoneczne – dotacja w wysokości 500 zł do każdego 1 m kw. powierzchni
czynnej kolektora, jednak nie więcej niż: 3000 zł na jeden budynek jednorodzinny
i 10 000 zł na jeden budynek wielorodzinny;
b) moduły fotowoltaiczne – dotacja w wysokości 1000 zł do każdego 1 kWp mocy
znamionowej, jednak nie więcej niż: 5000 zł na jeden budynek jednorodzinny i 15 000 zł
dla pozostałych budynków,
c) pompy ciepła – dotacja w kwocie 600 zł do każdego 1 kW mocy grzewczej, lecz nie
więcej niż 5000 zł na jedno źródło;
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
w ramach programu Czyste powietrze (szczegóły na stronie WFOŚ Gdańsk);
3. Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego (szczegóły na stronie PFP);
4. Banku Ochrony Środowiska (szczegóły na stronie BOŚ).
O dotacje i pożyczki mogą
się ubiegać osoby ﬁzyczne,
wspólnoty mieszkaniowe,
spółdzielnie mieszkaniowe
oraz przedsiębiorcy. Zachęcamy do zapoznania się
z warunkami uzyskania
wsparcia ﬁnansowego,
a także do instalacji
odnawialnych źródeł
e n e rg i i , c o p r z y n i e s i e
ko r z y ś c i e ko l o g i c z n e
i ekonomiczne.

Fot. Pixabay

SOPOT POMAGA /

PFRON pomoże niepełnosprawnym
w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Niepełnosprawni mieszkańcy Sopotu, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie
Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, planujący rozpocząć
działalność gospodarczą, rolniczą, a także zainteresowani wniesieniem wkładu do
spółdzielni socjalnej, mogą ubiegać się o jednorazowe doﬁnansowanie. Mogą
także skorzystać ze szkoleń i staży u pracodawców.
Wnioski z wymaganymi załącznikami, można składać w Kancelarii Urzędu Miasta Sopotu
(ul. Kościuszki 25/27, pok.16) lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych (ul. Marynarzy
4, pok. 2, tel. 58 52 13 615), do wyczerpania środków ﬁnansowych.
Wzory wniosków oraz informacje o wymaganych załącznikach można uzyskać w Urzędzie
Miasta Sopotu (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Marynarzy 4 , pok. 2). Są też do
pobrania na sopockiej stronie BIP, w zakładce Zadania publiczne/Zdrowie
/Niepełnosprawni.
Osobom niepełnosprawnym, zamierzającym po raz pierwszy rozpocząć działalność
gospodarczą, Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni oferuje szkolenia na temat zakładania
i prowadzenia własnej ﬁrmy, a także staże u pracodawcy, które są okazją do nabycia
umiejętności praktycznych potrzebnych w przyszłej pracy.
Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, tel. 58 620 49 54
lub 58 620 29 44, wew. 102,103. W środy osoby niepełnosprawne mogą uzyskać
pomoc w Sopocie (ul. Marynarzy 4, pok. 2, w godz. 9.00-13.30, tel. 58 521 36 15).
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RUGBY /

TENIS /

VII Sopot Beach Rugby
Sopot Beach Rugby, czyli największy plażowy turniej rugby w Polsce i jeden
z największych w Europie już 3 sierpnia na sopockiej plaży. Wystąpi ponad 30
drużyn, zarówno męskich jaki i kobiecych. O zwycięstwo będą walczyć czynni
rugbiści i rugbistki, oldboje, amatorzy, a nawet przedstawiciele innych dyscyplin
sportu, dla których rugby na plaży to nie tylko zabawa, ale także świetny trening
uzupełniający. Start turnieju o godz.11.00.
Jarosław Hodura, główny
organizator imprezy, były
reprezentant Polski, trener
i prezes fundacji im. Edwarda Hodury zapewnia,
że odbędzie się także mecz
pokazowy, w którym jak co
roku, wystąpi drużyna
Urzędu Miasta Sopot
z prezydentem miasta
Jackiem Karnowskim, w roli
kapitana.
Sopot Beach Rugby zawsze
niesie
szlachetne przesFot. Fotobank.PL / UMS
łanie. – W ubiegłym roku
pomagaliśmy Klaudii i Jakubowi, dwóm młodym osobom poruszającym się na wózkach
inwalidzkich – przypomina Hodura. – Dzięki pomocy wielu osób i akcjom cel został w 100
proc. osiągnięty. W tym roku Jakub będzie naszym wolontariuszem – dodaje organizator.
– Tym razem nasze działanie kierunkujemy na ekologię. Hasłem Sopot Beach Rugby 2019
jest „Eco Friendly”. Będziemy je promować, edukować i pokazywać uczestnikom turnieju
zachowania przyjazne naturze – deklaruje Jarosław Hodura.
Rugby na plaży to emocje i spalone kalorie. Podczas sopockiej imprezy nikt nie będzie
głodny, bo nad tą sferą zapanuje sprawdzona grupa Koła Gospodyń Sopockich, znana
z pysznych dań na stadionie Ogniwo. Wszelkie datki zostaną przekazane na grupy
młodzieżowe Ogniwa Sopot.

PŁYWANIE /

Pływacy dookoła molo
Sopocki MOSiR 27 lipca zaprasza na Wyścig pływacki dookoła sopockiego molo
– Timex Cup 2019. Zapisy prowadzone będą w dniu zawodów, w godz. 9.00-11.30 na
plaży przy barze Rybitwa (wejście na plażę nr 23). Start wyścigu w samo południe.
Do pokonania będzie dystans ok. 1200 metrów, a nad bezpieczeństwem uczestników
czuwać będzie sopocki WOPR. Każdy, kto ukończy rywalizację, otrzyma pamiątkowy medal,
przewidziane są również nagrody.
Kolejne zmagania pływaków 10 i 24 sierpnia. Regulamin cyklu wyścigów i zapisy znajdują
się na stronie www.mosir.sopot.pl.

Tenisowy challenger
na kortach Sopot Tenis Klubu
Międzynarodowy Turniej Tenisowy BNP Paribas Sopot Open będzie największym
challengerem rozgrywany w tym czasie w Europie, z pulą nagród ponad 92 040
euro. Turniej odbędzie się od 29 lipca do 4 sierpnia na kortach Sopot Tenis Klubu,
które w przeszłości gościły zawody cyklu WTA i ATP, a zwycięstwa świętowali tam
m.in. Rafael Nadal, Gael Monﬁls i Tommy Robredo.
W tegorocznym turnieju głównym singlowym weźmie udział 48 tenisistów, a w deblowym
zagra 16 par. Na sopockich kortach będzie można dopingować wielu klasowych
zawodników, w tym reprezentantów Polski. Swój udział w turnieju gry podwójnej
zapowiedział Marcin Matkowski, jeden z najlepszych polskich deblistów w historii.
W parze z obecnym dyrektorem turnieju Mariuszem Fyrstenbergiem wygrali 15 turniejów
rangi ATP, a w 2011 r. wystąpili w ﬁnałach US Open i mistrzostw kończących sezon ATP
World Tour Finals.
Do turnieju zgłosił się też Kamil
Majchrzak. Zwycięzca deblowego US
Open juniorów z 2013 r., jest obecnie
klasyﬁkowany na najwyższym w karierze 108. miejscu rankingu ATP.
BNP Paribas Sopot Open będzie też
szansą dla wschodzących gwiazd
polskiego i światowego tenisa. Dzikie
karty do turnieju głównego otrzymali
20-letni Kacper Żuk i 21-letni Michał
Dembek, którzy coraz lepiej radzą
sobie na międzynarodowych kortach.
Fot. materiały organizatora
Najbardziej doświadczonym posiadaczem dzikiej karty jest niegdyś czołowy polski tenisista, notowany w rankingu ATP na 57.
miejscu Michał Przysiężny. To m.in. dzięki jego zwycięstwom w rozgrywkach Pucharu
Davisa reprezentacja narodowa awansowała w 2015 r. do Grupy Światowej. Turniej
w Sopocie będzie jego ostatnim zawodowym występem.
Na sopockich kortach zobaczymy też Chun-hsin Tsenga, jednego z najzdolniejszych
tenisistów młodej generacji na świecie. W minionym roku 17-latek z Tajwanu zachwycał
błyskotliwą grą w juniorskich turniejach. Nie miał sobie równych na wielkoszlemowych
kortach Wimbledonu i French Open, był także liderem rankingu ITF. Na liście
zgłoszeniowej do turnieju znajdują się m.in.: ubiegłoroczny zwycięzca, Włoch Paolo
Lorenzi (ATP 106), jego rodak Stefano Travaglia (ATP 102), Szwed Elias Ymer (ATP 118)
i lider rankingu ITF – Rosjanin Roman Saﬁullin.
Wstęp na turniejową widownię będzie bezpłatny od 29 lipca do 2 sierpnia. Bilety na
półﬁnały i ﬁnały (3 i 4 sierpnia) kosztują 15 i 20 zł. Bilety są dostępne na stronie
www.bnppsopotopen.abilet.pl
Turniejowi BNP Paribas Sopot Open będzie towarzyszyć bogaty program, w tym seria
wydarzeń promujących dyscyplinę także poza kortem, takich jak Strefa Tenisa w przestrzeni miejskiej, Kids Day, Club Day czy Kinder+Sport Tennis Trophy.

LEKKOATLETYKA /

Młodzi lekkoatleci z medalami
Sopoccy lekkoatleci z sukcesami zakończyli rywalizację
w mistrzostwach Polski.
Trójka zawodników Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego
przywiozła aż cztery medale z Lublina, gdzie rozegrano
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Grant Szalek zdobył złoty
medal w trójskoku (15,20 m), srebrny w skoku wzwyż (2,18
m) i awansował na Uniwersjadę w Neapolu (w skoku wzwyż,
choć wystartuje w barwach Australii). Paulina Borys
w skoku wzwyż (1,77 m) wywalczyła awans na Młodzieżowe
Mistrzostwa Europy w Gavle (Szwecja). Emilia Kusy do
www.instagram.com/miasto_sopot

Sopotu przywiozła brązowy medal za skok o tyczce (3,7 m).
Bardzo dobrze spisali się sopocianie w Mistrzostwach Polski
Juniorów w Raciborzu, zdobywając aż 7 z 9 medali
wywalczonych przez sportowców z województwa
pomorskiego. Sean Szalek zdobył złoto w skoku wzwyż
(2,11 m), sztafeta 4x400 m (Zapora, Stój, Jachorek,
Formella) uzyskała czas 3:44,53 min. i złoty medal,
Aleksandra Jachorek srebro za 400 mppł (61,90 s), Alicja
Stój srebrny medal za bieg na 800 m (2:09,25 min.)
i awans na Mistrzostwa Europy Juniorów w Boras (Szwecja),

Emilia Mikszuta bieg na 2000 m z przeszkodami (6:46,41
min.) i awans na Mistrzostwa Europy Juniorów w Boras
(Szwecja), Blanka Zapora brąz za 400 mppł – (62,40 s).
Sztafeta 4x100m brązowy medal (47,66 s).
W dniach 18 – 21 lipca w Boras w Szwecji odbędą się
Mistrzostwa Europy U-20. W składzie naszej drużyny
narodowej znalazły się zawodniczki Sopockiego Klubu
Lekkoatletycznego: Alicja Stój (800 m), Emilia Mikszuta (3000
m.prz.) i Aleksandra Formela (4X400m.)
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Fot. Fotobank.PL / UMS

Dzieciaki do Rakiet z Ulą Radwańską
Trening z Ulą Radwańską to nie lada gratka dla najmłodszych adeptów tenisa. Tak było
3 i 4 lipca na pl. Przyjaciół Sopotu w ramach bezpłatnej imprezy Dzieciaki do Rakiet.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Przy jednym stole na sopockim molo spotkało się kilkuset kucharzy (szefów kuchni,
pasjonatów, dziennikarzy, blogerów) i tysiące gości Festiwalu Kulinarnego Slow Fest Sopot.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Aspirant Rafał Dąbrowski z KMP w Sopocie uczestniczył w akcji ratowania trójki topiących
się dzieci na plaży w Gdańsku-Sobieszewie. Podziękował mu m.in. Prezydent Sopotu.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

201 osób skoczyło 23 czerwca z sopockiego mola do morza. To charytatywna akcja, w której
Prezydent Pawel Adamowicz 27 listopada 2016 r. podpisał petycję w obronie Szpitala
w tym roku dla czekających na operacje Kacpra i Alka udało się zebrać 15 957,70 zł.
Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

Na
gali Kina
Letniego
Sopot – Zakopane
Diamentowy
Klaps
Filmowy
traﬁł domodlitwy
Cezaregoz Pazury.
Zawsze
w duchu
ekumenizmu
– prezydent
Adamowicz
podczas
wspólnej
okazji
W
ceremonii
wręczenia
m.in. Katarzyna
Figura,Zbawiciela
Agnieszka Dygant
i Rafał Zawierucha.
500-lecia
reformacji
w uczestniczyli
sopockim kościele
ewangelickim
(31 października
2016).

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