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ZGŁOŚ PROJEKT – CZEKAMY NA WNIOSKI

SOPOT NAGRODZONY ZA WYDATKI NA
KULTURĘ

PATRIOTYCZNIE I Z FRANCUSKIM
AKCENTEM

Sopot zwyciężył w rankingu wydatków na
kulturę w latach 2015-2016, przygotowanym
przez Narodowe Centrum Kultury. – Bardzo
nas cieszy to pierwsze miejsce, bo mocno na
to pracowaliśmy – mówi Joanna CichockaGula, wiceprezydent Sopotu.

Spektakle, koncerty, wystawy, kapsle, tenis
i joga… A do tego piknik patriotyczny,
francuska kuchnia i poszukiwanie przodków. Atrakcje Sopockiej Majówki 2018
ruszają już 27 kwietnia, bawić się będziemy
do 6 maja.

Przez cały kwiecień czekamy na projekty
mieszkańców dotyczące inwestycji, jakie gmina
mogłaby wykonać w mieście. Mogą to być
zarówno projekty dotyczące remontów,
modernizacji, jak i budowy zupełnie nowych
rzeczy, takich jak place zabaw, siłownie, boiska,
chodniki.
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Konsultacje przebudowy ulicy Parkowej

Amazonki – razem przeciwko rakowi

Miasto rozpoczęło prace nad przebudową ulicy Parkowej oraz jej przecznic. Głównym celem
remontu jest uzbrojenie terenu w sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Przy okazji przebudowy
można przekształcić wygląd samych ulic i chodników w bardziej przyjazne pieszym. Aby wygląd
ulic po remoncie odzwierciedlał oczekiwania mieszkańców, planowane są konsultacje społeczne,
które przeprowadzi zespół pracujący nad Strategią Zrównoważonej Mobilności dla Sopotu.

Sopockie Stowarzyszenie Amazonek zaprasza wszystkie zainteresowane panie po
przebytych chorobach nowotworowych do zapisania się i uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia.

Spotkanie konsultacyjne połączone z warsztatami odbędzie się w czwartek,
26 kwietnia o godz. 17.00 w ogrodzie Muzeum Sopotu. Do udziału w spotkaniu
zapraszamy wszystkich mieszkańców, w szczególności okolic ulicy Parkowej,
kwartału ograniczonego ulicami: Grunwaldzką, ks. Kordeckiego i Kilińskiego.

Proponujemy szeroki zakres pomocy w wychodzeniu z niepełnosprawności poprzez
rehabilitację, poradnictwo specjalistów oraz wsparcie na wspólnych spotkaniach.
Zgłoszenia telefoniczne pod numerami telefonów: Joanna – 605 40 77 34, Zdzicha
– 514 87 10 07.

Przyjdź, zobacz, zostań z nami!
Zapraszamy na Dni Wolontariatu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Od 18 do
26 kwietnia, w DPS i bibliotekach zaplanowano m.in. rozmowy o wolontariacie
senioralnym, panel dyskusyjny z wolontariuszami udzielającymi się za granicą,
a także pokazy ﬁlmów o wolontariacie.
Program Dni Wolontariatu Domu
Pomocy Społecznej w Sopocie
18 kwietnia, DPS, ul. Mickiewicza 49
godz. 14.00-15.00 – „Jak zachęcić
seniorów do wolontariatu?” – rozmowa
24 kwietnia, Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Kolberga 9
godz. 11.00-13.00 – „Jeśli wolontariat,
to jaki?” – spotkanie z wolontariuszami
Collage: materiały promocyjne

W czasie spotkania zostaną przedstawione mieszkańcom wstępne wizje ulic, które zakładają
lepszy komfort i bezpieczeństwo pieszych.

ROWERY /

Rowerowy Maj po raz trzeci w Sopocie
W tym roku rusza 3. edycja kampanii Rowerowy Maj, skierowana do sopockich
uczniów i przedszkolaków. Kampania rekordowa nie tylko w Sopocie, ale i w całym
kraju. W bieżącej edycji weźmie udział ponad 2 tys. dzieci z sopockich placówek
i ponad 150 tys. dzieci z całego kraju!
O miano najbardziej rowerowej placówki rywalizować będą solidarnie dzieci i nauczyciele.
Zasady kampanii są proste: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na
lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje naklejki
do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Jak co roku przewidziano nagrody dla
najlepszych placówek, klas i samych rowerzystów.

25 kwietnia, Sopoteka, ul. Kościuszki 14
godz. 10.00-12.00 – „Film
w wolontariacie” – pokaz ﬁlmów,
Fot. materiały prasowe
rozmowa z twórcami oraz dyskusja
26 kwietnia, DPS, ul. Mickiewicza 49
godz. 10.30-12.30 – „Senior w wolontariacie” – pokaz ﬁlmów, rozmowa o wolontariacie
senioralnym, koncert.
Więcej na www.sopot.pl.

SZKOŁA MUZYCZNA /
Dzień otwarty w Sopockiej Szkole Muzycznej
18 kwietnia 2018 r. w godzinach od 16.00 do 19.00 odbędzie się dzień otwarty
w Sopockiej Szkole Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Sopocie.
Szkoła mieści się przy ulicy Obrońców Westerplatte 18/20.
W programie: lekcje pokazowe w klasach fortepianu, ﬂetu, skrzypiec, wiolonczeli,
klarnetu, saksofonu i gitary. Ponadto zapraszamy na koncert i zajęcia rytmiczne.
Więcej informacji na www.sopockaszkolamuzyczna.pl.
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W zeszłorocznej edycji rowerowe współzawodnictwo pozwoliło na uniknięcie spalenia 2000
litrów paliwa przez rodziców dowożących dzieci do szkoły. Jak będzie w tym roku? Przekonamy
się już w czerwcu!
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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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INFORMACJE
W MIEŚCIE / MIEJSKIE /

Sopot nagrodzony za wydatki
na kulturę
Sopot zwyciężył w rankingu wydatków na kulturę
w latach 2015-2016, przygotowanym przez Narodowe
Centrum Kultury. W kategorii miast na prawach
powiatu Sopot zajął I miejsce w Polsce. Dyplomy
wręczono 11 kwietnia, na uroczystej gali w Lubelskim
Centrum Konferencyjnym.
Wyróżnienie komentuje Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu:
– Bardzo nas cieszy to pierwsze miejsce, bo mocno na to
pracowaliśmy. Dużą wagę przykładamy do współpracy
z artystami i organizacjami pozarządowymi. Wspieramy ich
systemem grantów miejskich oraz stypendiów, a także
udostępniając na preferencyjnych warunkach lokale
miejskie. To przynosi dobre efekty, nie tylko w postaci
ciekawych wydarzeń kulturalnych, ale także tworzenia
środowiska i integracji z mieszkańcami – mówi
wiceprezydent Sopotu. – Jeśli chodzi o ﬂagowe sopockie
wydarzenia kulturalne, to zdecydowanie stawiamy na
jakość oraz współpracę z uznanymi partnerami i artystami.

Fot. Jakub Pavlinec

W latach, które zostały wyszczególnione w rankingu, miasto
Sopot organizowało wiele prestiżowych wydarzeń
kulturalnych, jak: Literacki Sopot, Sopot Classic, Sopot
Jazz Festival czy Sopot Non Fiction. Wydarzenia te
ﬁnansowane były głównie z budżetu miasta, przy wsparciu
grantów ministerialnych (Literacki Sopot, wystawy
w Państwowej Galerii Sztuki czy wydawnictwo literackie
TOPOS) oraz środków od sponsorów. Wcześniejsze
inwestycje pozwoliły na stworzenie nowoczesnej
przestrzeni dla sztuki – zrewitalizowana Opera Leśna, nowa
siedziba Państwowej Galerii Sztuki, mediateka na terenie
Sopot Centrum, nowoczesny teatr czy hala ERGO ARENA.
Warto podkreślić, że wiele nowych miejsc na kulturalnej
mapie Sopotu, jak teatr BOTO czy klubokawiarnia Dwie
Zmiany – to inicjatywy organizacji
pozarządowych, wpierane przez miasto
w konkursie grantowym. W budżecie
Sopotu granty dla organizacji pozarządowych oraz stypendia dla artystów
zajmują stałą, wysoką pozycję – jest to
około 900 tys. złotych rocznie. Poza
prestiżowymi wydarzeniami miasto
ﬁnansuje także działania osiedlowych
Domów Sąsiedzkich.
To nie jedyne wysokie wyróżnienie, jakie
otrzymał Sopot w dziedzinie kultury.
W 2017 r. miasto zajęło pierwsze
miejsce wśród 100 branych pod uwagę
polskich miast, w rankingu „Kreatorzy
rozwoju kultury miejskiej”.

Na wszystkich gości będą czekały zakopiańskie oscypki
i sopockie ogórki kiszone w solance.
Tego samego dnia zostanie odsłonięta ławka kamienna,
posadowiona na sylwetkach baranków. Ławeczka
podarowana przez Zakopane zostanie w Sopocie na stałe,
by promować miasto partnerskie oraz góralski folklor.
Odpocząć na niej będzie można w drodze do Opery
Leśnej, tuż przed wejściem na Punkt Widokowy.

Program, który powstał już ponad 10 lat temu, stworzony
został nie tylko po to, by budować przyszłą kadrę
sopockich żeglarzy, ale głównie po to, by rozwijać wśród
młodych zainteresowanie morzem, wyrabiać hart ducha
i uczyć aktywnego spędzania wolnego czasu. Szkolenia
prowadzone są we współpracy z sopockimi klubami UKS
Navigo i Sopockim Klubem Żeglarskim ERGO Hestia.
Otwarciu sezonu będzie towarzyszył program artystyczny
w wykonaniu dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury, które
zaśpiewają piosenki związane z morzem i żeglowaniem.
www.facebook.com/MiastoSopot

– trwa nabór wniosków

Dla przykładu Dyrektorem Artystycznym Sopot Jazz
Festival jest znany muzyk Greg Osby, a patronem
tegorocznej edycji festiwalu Literacki Sopot, poświęconej
literaturze francuskojęzycznej – Minister Kultury Francji
– dodaje Joanna Cichocka-Gula.

Wymiana dech, czyli Zakopane i Sopot
otwierają sezon letni
Jak co roku letni sezon turystyczny w Sopocie
rozpocznie się symboliczną wymianą dech z Zakopanem, które jest miastem partnerskim kurortu.
W piątek, 27 kwietnia o godz. 11.00 w Marinie
Żeglarskiej na molo miasta wymienią deskę snowboardową na kitesurﬁngową. Będzie to również symboliczne
rozpoczęcie sezonu żeglarskiego oraz inauguracja
kolejnego sezonu miejskiego programu szkoleń
żeglarskich dla dzieci i młodzieży „Sopot pod żaglami”.

Budżet Obywatelski

Fot. Fotobank.PL / UMS

Przez cały kwiecień czekamy na projekty mieszkańców
dotyczące inwestycji jakie gmina mogłaby wykonać
w mieście. Mogą to być zarówno projekty dotyczące
remontów, modernizacji, jak i budowy zupełnie
nowych rzeczy, takich jak place zabaw, siłownie,
boiska, chodniki. Zadania do budżetu obywatelskiego
mogą również dotyczyć organizacji zajęć, wycieczek,
wytyczenia szlaków spacerowych, założenia lub
doﬁnansowania świetlic środowiskowych.
P o d c z a s p ro m o c j i t e g o ro c z n e j e d y c j i b u d ż e t u
obywatelskiego wspólnie z niemal 50 mieszkańcami
miasta nakręciliśmy ﬁlm o tym, jak przez budżet
obywatelski mieszkańcy zmieniają miasto. Jego premiera
odbyła się 14 kwietnia w Teatrze na Plaży, ale wciąż można
się z nim zapoznać na stronie www.sopot.pl.
Wniosek do BO można wypełnić w formie papierowej (do
pobrania w informacji urzędu miasta) lub elektronicznie
przez stronę www.sopot.pl/bosopot.
Pamiętaj, że nie musisz zbierać żadnych
podpisów pod poparciem wniosku, nie musisz
być ekspertem w dziedzinie, nie musisz go
wyceniać. Wystarczy, że do 30 kwietnia zgłosisz
swój pomysł.

Wspieraj lokalnie
– rozlicz swój PIT w Sopocie
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób
ﬁzycznych dla rozliczenia PIT ważne jest miejsce
zamieszkania podatnika, nie zameldowania. Jeśli
mieszkasz w Sopocie, złóż swoją deklarację PIT
w Urzędzie Skarbowym przy ul. 23 Marca 9/11.
W deklaracji PIT wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać
swój aktualny adres zamieszkania. Lokalne rozliczanie
podatku, w tym wsparcie swym 1% podatku lokalnie
działającej organizacji pożytku publicznego (OPP) sprawią,
że Twoje pieniądze w znacznej mierze zostaną w mieście
i wrócą do Ciebie. Informacje o uczestnikach akcji
„Sopocianie sopocianom 1%” znajdują się w Sopockim
Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy
ul. Marynarzy 4, w Urzędzie Miasta Sopotu, we wszystkich
ﬁliach Sopockiej Biblioteki oraz w wersji elektronicznej na:
www.sopot.pl. Można również samodzielnie rozliczyć
i wysłać swój PIT korzystając z bezpłatnego programu
PITax.pl dostępnego na: www.miasto.sopot.pl
zawierającego listę sopockich OPP.
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TEATR /

LITERACKI SOPOT /

www.teatrnaplazy.pl

www.literackisopot.pl

Cykl spotkań
przedfestiwalowych

Premierowa „Melencolia”
w Teatrze na Plaży

Wiosenny cykl spotkań przedfestiwalowych, w ramach Literackiego Sopotu, czas
zacząć. 19 kwietnia w Sopotece porozmawiać będzie można z Ewą Winnicką
i Cezarym Łazarewiczem, a dzień później, również w Sopotece zapraszamy na
spotkanie z Justyną Kopińską.

Sopocki Teatr Tańca zaprasza 20 i 21 kwietnia na premierę spektaklu
„Melencolia” w reżyserii Jacka Krawczyka. Spektakle w Teatrze na Plaży (al.
Mamuszki 2), o godz. 19.00.

19 kwietnia, godz. 18.00 – Spotkanie z Ewą Winnicką i Cezarym
Łazarewiczem, autorami książki „1968. Czasy nadchodzą nowe”
Tak o swojej książce mówią autorzy: „W 1968 r. młodzi ludzie
w Europie nie pamiętają wojny na swoim kontynencie. Ale w 1968
roku młodym świat ich rodziców wcale się nie podoba. Niby nic
nadzwyczajnego, młodzi zawsze kontestują rzeczywistość dorosłych
i chcą ją naprawiać. Ale tym razem nie kończy się na chęciach.
W okolicach marca wyrywają z bruku pierwsze kamienie”.

Inspiracją dla artystów Sopockiego Teatru Tańca do spektaklu „Melencolia” jest
wizjonerskie dzieło renesansowego artysty Albrechta Durera „Melancholia I” (1514).
Zagadkowość miedziorytu, bogactwo jego symboli i ukrytych znaczeń, metafor oraz
alegorii intryguje i inspiruje humanistów do podążania za niezwykłym, żywym

20 kwietnia, godz. 18.00 – Spotkanie z Justyną Kopińską, której
ostatni zbiór reportaży „Z nienawiści do kobiet”
To historie o najważniejszych sprawach, którymi żyła cała Polska.
Z twórczości Justyny Kopińskiej wyłania się obraz nieskutecznego
wymiaru sprawiedliwości i ludzi pozostawionych z poczuciem krzywdy.
Po publikacji jej tekstów przestępcy traﬁali do więzień, a w prawie
wprowadzano zmiany dotyczące bezpieczeństwa w instytucjach
zamkniętych.
Spotkania poprowadzi Łukasz Wojtusik, dziennikarz m.in. Radia TokFM. Wstęp jest wolny.
Fot. materiały prasowe Sopockiego Teatru Tańca

intelektem twórcy. Ponadczasowa,
uniwersalna symbolika tego dzieła
jest punktem wyjścia do rozważań na
temat osobliwego stanu ducha, jakim
jest melancholia. Z mrocznego miedziorytu Durera wyłania się przede
wszystkim obraz intrygującej
uskrzydlonej postaci, Kobiety-Anioła,
istoty wyższej w emocjonalnym stanie
niemocy, rozpaczy rozumu. Postać
jest niewątpliwie alegorią artysty,
mającego dekadencką, katastroﬁczną
wizję świata. I tylko leżące na
kolanach Anioła księga i cyrkiel – symbole Twórcy-Architekta Świata – dają
nadzieję na przetrwanie sztuki,
osiągnięcie harmonijnego, świetlistego stanu duszy.

BIBLIOTEKA /
www.mbp.sopot.pl

W Sopotece spotkasz Cygler
i Łobodzińskiego
Biblioteka Sopocka zaprasza do Sopoteki na wspaniałe wydarzenia. Najpierw 18
kwietnia na autorskim spotkaniu Hanna Cygler opowie o swojej książce „Nowe
niebo”, a 24 kwietnia Filip Łobodziński będzie czytał Dylana. Na oba wydarzenia
wstęp jest wolny.

WYSTAWA /
www.pgs.pl

75 x 75 Dwurnik
W tym roku Edward Dwurnik obchodzi 75. urodziny. Państwowa Galeria Sztuki
w Sopocie postanowiła uhonorować sławnego artystę wystawą rocznicową,
pokazując 75 jego olejnych prac. Po latach zostanie pokazany m.in. jeden
najwcześniejszych jego obrazów, niedawno odnaleziony widok Chęcin z 1966 r.
Wystawę oglądać można do 17 czerwca.

Spotkanie autorskie z Hanną Cygler – 18 kwietnia 2018 r., godz. 18.00
Takiej powieści w polskiej prozie jeszcze nie było! Stany Zjednoczone przełomu XIX i XX
wieku, ludzie śniący amerykański sen i emigranci z Kaszub.
Matylda Halman stawia wszystko na jedną kartę i wraz z osieroconymi przez brata dziećmi
emigruje za ocean. Traﬁa do Winony w Ameryce, gdzie już wcześniej osiedliło się wielu
Kaszubów. Zderzenie z nową rzeczywistością jest twarde. Los nie oszczędza rodziny
Halmanów, jednak ani Matylda, ani jej podopieczni się nie poddają. Walczą o lepsze życie,
choć jego ścieżki są kręte i pełne wybojów. Najtrudniejszą wybiera Felicja, ulubienica
Matyldy, która chce być sobą. A to kosztuje...
Czy bohaterowie odnajdą się w nowym świecie? Czy otworzy się przed nimi nowe niebo?
Fot. materiały prasowe BART

Filip Łobodziński czyta Dylana – 24 kwietnia, godz. 17.00
Nie lada gratka dla fanów Boba Dylana!
Zapraszamy do Sopoteki na spotkanie
z twórczością laureata literackiego Nobla
w przekładzie Filipa Łobodzińskiego. Bob
Dylan jest autorem powieści „Tarantula”,
jedynej w swoim dorobku literackim.
Oprócz legendarnych tekstów piosenek
zebranych w tomie „Duszny kraj”
– pierwszej polskojęzycznej antologii
tekstów Boba Dylana – wysłuchamy
fragmentów „Tarantuli” w interpretacji
Filipa Łobodzińskiego.
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Edward Dwurnik, Chęciny, 1966, olej na płótnie 81x100. Fot. Michał Jaworski

Sopocka wystawa stawia sobie za cel ukazanie wielkiej różnorodności i bogactwa
malarskich wątków tego jednego z najbardziej „dynamicznych” polskich malarzy. Poza
tym zaprezentowane zostaną obrazy ze zbiorów warszawskiego Muzeum
Narodowego, Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, dra Piotra Ziajki, z kolekcji
prywatnych i od samego artysty. Autorskiego wyboru prac na wystawę dokonał
zaprzyjaźniony z Dwurnikiem kurator wystaw Bogusław Deptuła.
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www.pinterest.com/sopot
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Polska – Zimbabwe 4:1 w Pucharze Davisa
Wynikiem 4:1 zakończył się tenisowy pojedynek reprezentacji Polski i Zimbabwe
podczas rozgrywanego 7 i 8 kwietnia w Sopocie Pucharu Davisa. W kolejnej rundzie
grupy II strefy euro-afrykańskiej Polska we wrześniu zmierzy się z Rumunią. Stawką
będzie awans do grupy I, ale sądząc po formie prezentowanej w Hali 100-lecia
Sopotu można mieć nadzieję, że te zmagania będą tylko formalnością.

Powiewające ﬂagi i szaliki, głośno skandowany doping – tak publiczność zagrzewała do
boju polską reprezentację. Przed rozpoczynającym zmagania meczem było sporo obaw.
Kontuzja Huberta Hurkacza, uważanego za naszego najmocniejszego singlistę,
spowodowała sporo spekulacji co do wyniku spotkania. Rozwiał je już w pierwszym secie
Kamil Majchrzak, młody wychowanek Sopot Tenis Klubu. Okazał się nie tylko godnym
zastępcą, ale przede wszystkim wojownikiem o stalowej psychice, który przez ponad
godzinę nie dawał szans Takanyemu Garangandze, kończąc mecz z wynikiem 6:2 i 6:2.
Kolejny pojedynek turnieju dostarczył publiczności nie mniej emocji. Na korcie zmierzyli
się Michał Przysiężny i Benjamin Lock. Polak musiał niestety uznać prymat reprezentanta
Zimbabwe, który zakończył mecz wynikiem 5:7, 5:7.
Pucharowa niedziela rozpoczęła się pod znakiem debla. Nie zawiedli faworyci Marcin
Matkowski i Łukasz Kubot, którzy pokazali klasę i grę na światowym poziomie, pokonując
Takanyego Garangangę i Benjamina Lock'a 6:3, 6:3.
Chwilę po nich mecz „o wszystko” rozpoczął Kamil Majchrzak. Niczym Dawid z Goliatem,
w pojedynku z wysokim i silnym Benjaminem Lockiem porwał publiczność, triumfując
w spotkaniu 6:3 i 6:2. W ostatnim meczu turnieju dobrą passę podtrzymał rezerwowy
Daniel Michalski, pokonując Marka Chigaazirę 6:3, 6:4.

Fot. Fotobank.PL / UMS

RUGBY /
KOSZYKÓWKA /

Treﬂ Sopot powalczy
o play-oﬀy
Koniec rundy zasadniczej Energa Basket Ligi zbliża się wielkimi krokami.
Koszykarze Treﬂa Sopot do ostatniego meczu muszą walczyć o awans do fazy playoﬀ. Ostatni akord sezonu już 22 kwietnia – wtedy sopocianie zagrają z Kingiem
Szczecin. Początek spotkania w Hali 100-lecia o godz. 17.45.

Ogniwo podejmie gości z Krakowa
Kto był na meczu inauguracyjnym ekstraligi rugby na stadionie przy ul. Jana
z Kolna, na pewno nie żałuje. Sopockie Ogniwo rozgromiło wówczas Skrę Warszawa.
Goście ze stolicy wrócili do domu bez punktu, przegrywając aż 62:0. Kolejnym
rywalem sopocian 21 kwietnia będą rugbyści Juvenii Kraków.
Jesteśmy faworytami
tego meczu – Ogniwo
należy do ścisłego grona
kandydatów na Mistrza
Polski 2018. Ma to
z pewnością wpływ na
frekwencję na trybunach.
Ostatnio widzowie
dopisali, zapraszamy
i tym razem. Mecz
Ogniwo Sopot – Juvenia
Kraków w sobotę 21
kwietnia, o godz. 16.00.

Fot. Fotobank.PL / UMS

W zdrowym ciele zdrowy duch,
czyli seniorze dbaj o kręgosłup

Fot. Fotobank.PL / UMS

Grupa zespołów walczących o czołową ósemkę jest wyjątkowo liczna i o końcowym
sukcesie mogą decydować niuanse. Dlatego starcie z Kingiem Treﬂ powinien wygrać,
w dodatku sopocianie powinni zwyciężyć różnicą minimum 14 punktów. Dzięki temu
Fot. biuro
prasowe
ŻPT będą mieli pozytywny bilans bezpośrednich spotkań przeciwko
gracze
„serca
Sopotu”
ekipie ze Szczecina. Zatem 22 kwietnia w grę wchodzi tylko wygrana Treﬂa.
Sopoccy koszykarze liczą oczywiście na gorący doping swojej publiczności i na to, że żółtoczarni kibice wypełnią Halę 100-lecia. Wspólnie wspierajmy drużynę Treﬂa Sopot – bilety
są dostępne na stronie sercesopotu.pl. 22 kwietnia stwórzmy prawdziwy gorący doping,
który pomoże Treﬂowi w dojściu do fazy play-oﬀ.
www.instagram.com/miasto_sopot

Seniorzy z osiedla Mickiewicza dbają o zdrowy kręgosłup. W każdy poniedziałek,
wraz z Katarzyną Syp, certyﬁkowaną instruktorką zdrowego kręgosłupa i pilatesu,
okoliczni mieszkańcy zbierają się w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie i... ćwiczą.
– Są to elementy ćwiczeń mobilizujących, stabilizujących i rozciągających – wyjaśnia
Katarzyna Syp. – Czerpiemy z jogi, pilatesu i treningu funkcjonalnego. Ćwiczenia
dostosowane są do możliwości grupy i wieku; nigdy nie są takie same.
Katarzyna Syp podkreśla, że sama forma ćwiczeń zdrowego kręgosłupa dotyczy
przeważnie osób jeszcze młodych, chcących zapobiec problemom. Dlatego instruktorka
wymyśliła swój program skierowany do osób starszych.
– Zauważyłam dużą poprawę w ruchomości ćwiczących i sami moi podopieczni mówią, że
czują się lepiej– twierdzi Syp. – Co istotne, ćwiczenia te zapobiegają osteoporozie, a także
poprawiają ruchomość w stawach. Dużo jest ćwiczeń na równowagę i trochę na miednicę.
Bezpłatne zajęcia Zdrowy Kręgosłup odbywają się w każdy poniedziałek
w godz. 15.45-17.00 w DPS przy ul. Mickiewicza 49 w Sopocie.
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Sopocka Wiosna na 5 (km)
Start do biegu Sopocka Wiosna na 5 na Placu Kuracyjnym wyglądał imponująco! 8 kwietnia, w imprezie
z okazji IV rocznicy organizowania przez Sopot HMS w Lekkoatletyce udział wzięło blisko 700 uczestników.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Działam lokalnie, BO mam ﬁlm na Sopot! 7 kwietnia mieszkańcy wzięli udział w realizacji
ﬁlmu o Budżecie Obywatelskim, którego ósma edycja właśnie trwa.

Fot. Fotobank.PL / UMS

W wielkanocnym śniadaniu dla potrzebujących, organizowanym przez Caritas, uczestniczyło ok.
250 osób. W sopockim ZSH, 31 marca, wszyscy spotkali się przy pięknie zastawionych stołach.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Hala 100-lecia Sopotu wypełniła się 15 kwietnia po brzegi! Na 8. Targach Seniora
organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej spotkały się wszystkie pokolenia.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Józef Czerniawski znalazł własny, niepodrabialny zapis pejzażowej rzeczywistości. Wernisaż
wystawy „Inne pejzaże” odbył się 29 marca w Państwowej galerii Sztuki.

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