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Dzień Dziecka w Sopocie
Dużo zabawy dla całych rodzin
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PILNUJ TERMINÓW WYSTAWEK!

PAMIĘCI JÓZEFA GOLCA

TYCZKARSKIE PARY NA MOLO

Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie
odpady wielkogabarytowe odbiera od
mieszkańców raz w miesiącu, według
ustalonego harmonogramu i podziału na
rejony. Zobacz, co i kiedy możesz wystawić
w swoim rejonie, by stare meble czy sprzęt
AGD nie zalegały na ulicach naszego miasta
psując jego wygląd.

Wybitny pedagog, działacz społeczny, esperantysta,
badacz i popularyzator dziejów kurortu, wreszcie
ukochany wychowawca wielu pokoleń sopocian.
28 maja zapraszamy wszystkich na uroczystość
upamiętniającą zmarłego w tamtym roku Józefa
Golca – w programie nadanie jego imienia
fragmentowi ul. 3 Maja oraz otwarcie wystawy
biograﬁcznej.

Tego jeszcze nie grano. Nie tylko w Sopocie, ale
także na świecie! Organizatorzy konkursu Tyczka
na Molo odchodzą od rutyny i zmieniają
formułę. 2 czerwca, na Skwerze Kuracyjnym,
zamiast indywidualnego – będzie skakanie…
parami. Publiczności zaprezentuje się sześć
tyczkarskich – tu użyjmy tenisowej terminologii
– mikstów.
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Zaczarowane ogrody,
posesje i balkony
Po raz 26. Urząd Miasta Sopotu zaprasza mieszkańców do udziału w Konkursie na
najładniejszą posesję. Zgłoszenia mieszkańców chcących wziąć udział w konkursie
przyjmowane są do 31 lipca.

Najładniejsza posesja indywidualna 2017,ul. Księżycowa 4A. Fot. Fotobank.PL / UMS

Celem konkursu jest upiększenie kurortu, podniesienie jego walorów estetycznych, by było
to jeszcze bardziej zielone i przyjazne miasto.
Konkurs odbywa się w następujących kategoriach: najładniejsza posesja i najładniejszy
balkon oraz podkategoriach: posesja indywidualna, posesja wspólnoty, posesja należąca do
instytucji. Udział w konkursie mogą wziąć mieszkańcy Sopotu – indywidualnie lub jako
wspólnoty mieszkaniowe oraz różne instytucje, w tym podmioty gospodarcze zlokalizowane
na terenie Sopotu.
Deklaracja udziału w konkursie następuje poprzez dostarczenie zdjęcia zgłaszanej posesji
lub balkonu. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką. Na podstawie przeglądu zdjęć
komisja konkursowa dokona wstępnej oceny. Zdjęcia wraz z informacją zawierającą: imię
i nazwisko lub nazwę ﬁrmy oraz dokładny adres oraz pisemną zgodę na przetwarzanie
danych osobowych można dostarczyć osobiście, pocztą zwykłą lub za pośrednictwem
internetu na adres: Wydział Inżynierii i Ochrony Środowisk, Urząd Miasta Sopotu,
ul. Tadeusza Kościuszki 25/2, 81-704 Sopot, adres mailowy: inzynieria@sopot.pl. Ostateczny
termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 lipca. Więcej informacji na www.sopot.pl

BIBLIOTEKA /
www.mbp.sopot.pl

Biblioteka Sopocka pracuje
pełną parą. I zdobywa nagrody!
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– pilnuj terminów wystawek!
Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie odpady wielkogabarytowe odbiera od
mieszkańców raz w miesiącu, według ustalonego podziału na rejony 1, 2, 3 i 4. Zobacz,
kiedy możesz wystawić odpady w swoim rejonie.
Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane przed posesję. Odpady należy gromadzić
przy krawędzi jezdni w sposób umożliwiający przejście lub przejazd, na dzień przed ustalonym
terminem wywozu, a najpóźniej do godz. 6.00 w dniu wywozu. Odpady wielkogabarytowe
wystawione w innych miejscach, do których nie został zapewniony dojazd, nie będą odebrane.
Terminy odbiorów:
ź Rejon 1 (Dolny Sopot) – pierwszy poniedziałek miesiąca
ź Rejon 2 (Dolny Sopot) – drugi poniedziałek miesiąca
ź Rejon 3 (Górny Sopot) – trzeci poniedziałek miesiąca
ź Rejon 4 (Górny Sopot) – czwarty poniedziałek miesiąca
Dokładna mapka z podziałem na rejony znajduje się na stronie www.zom.sopot.pl
w zakładce Segregacja, Harmonogram wystawek.
Poza wyznaczonym terminem, każdy właściciel nieruchomości, który będzie chciał pozbyć się
odpadów wielkogabarytowych proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta, tel. 58 551 38 27
lub drogą elektroniczną: zom@sopot.pl w celu ustalenia innego terminu odbioru.
Można także samemu zawieźć je Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
który jest na terenie bazy ZOM przy Al. Niepodległości 723 A. Odpady przyjmowane są bezpłatnie
w dni powszednie w godz. 7.00-15.00, w soboty w godz. 8.00-11.00.
Osoby, które nie będą się stosowały do wyznaczonych zasad, muszą liczyć się
z konsekwencjami. Pozbywanie się odpadów w sposób inny niż określony w przepisach,
może zakończyć się nałożoną przez Straż Miejską grzywną w wysokości do 5 tys. zł.
Odpady wielkogabarytowe. Co można wystawić?
ź meble: stoły, biurka, szafki, regały, szafy, krzesła, fotele, łóżka, materace, pierzyny, drzwi,
żyrandole, wózki dziecięce, rowery, narty, zabawki dużych rozmiarów itp.
ź sprzęt AGD, kuchenki, lodówki, pralki, zmywarki, suszarki, okapy, kuchenki mikrofalowe itp.
ź elektrośmieci: telewizory, odbiorniki radiowe, magnetofony, sprzęt komputerowy, elektryczny
sprzęt AGD, telefony itp.
ź zużyte opony
Czego nie można wystawić?
ź gruzu, poremontowych odpadów budowlanych, papy, materiałów izolacyjnych, ceramiki
łazienkowej: umywalki, wanny, muszle klozetowe, kabiny prysznicowe, zlewozmywaki itp.
ź odpadów niebezpiecznych: resztki farb, lakierów, chemikaliów, opakowania po odpadach
niebezpiecznych, świetlówki, baterie, akumulatory, żarówki, gaśnice itp.
ź elementów karoserii i wyposażenia samochodów: fotele, drzwi, zderzaki itp.

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

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

Biblioteka Sopocka po raz kolejny
została nagrodzona. Tym razem
otrzymała doroczną Nagrodę Sezonu
Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2018
w kategorii Biblioteka, przyznawaną
przez Polskie Towarzystwo Wydawców
Książek od 1995 r.
To dla pracowników biblioteki ogromne
wyróżnienie i wielka radość, że zauważono
i doceniono ich pracę. IKAR traﬁł do
sopockiej placówki za jej bogatą ofertę
i entuzjazm w opiniach jej bywalców.

Odpady wielkogabarytowe

Przygotowanie materiałów, redakcja i skład: Biuro Promocji
i Komunikacji Społecznej UMS: Magdalena Czarzyńska-Jachim,
Anna Dyksińska, Anetta Konopacka, Marek Niziołek, Jolanta Kownacka

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

Fot. materiały UMS
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Sopotkowo – przyjazny dom dla zwierząt
33 boksy dla psów i 16 dla kotów
Latem bezpańskie psy i koty z sopockiego schroniska traﬁą do nowego obiektu.
Inwestycja jest już na ukończeniu. Oddanie do użytku nowego schroniska opóźniło się,
ale nie z winy wykonawcy. Podczas prac ekipa budowlana dwukrotnie traﬁła na
niewybuchy, znaleziono również ludzkie szczątki z czasów II wojny światowej. To
wszystko, plus zalanie i mróz w marcu spowodowało, że budowa prawdopodobnie
zakończy się do 30 maja. Potem nastąpią odbiory różnych służb.
Budowa została podzielona na dwa etapy.
W I etapie powstało siedem budynków:
administracyjny, zaplecza techniczno-gospodarczego, opieki weterynaryjnej (w tym mały
szpital dla zwierząt), budynek dla obsługi
schroniska, dwa budynki zespołów boksów dla
psów, jeden budynek zespołu boksów dla
kotów oraz woliera dla ptaków.

oraz dla samic z małymi. Dodatkowo ze starego schroniska przeniesionych zostanie 12 boksów
zewnętrznych, których stan techniczny na to pozwala.
W II etapie, zgodnie z projektem, pozostały do wybudowania jeszcze trzy budynki: budynek
administracyjny (część edukacyjna), budynek zaplecza oraz budynek zespołu boksów dla psów
(dodatkowy). Czy taka będzie potrzeba, czas pokaże. Na dziś dodatkowe budynki nie są
potrzebne, ponieważ ta liczba zwierząt, która jest
w schronisku, znajdzie schronienie w wybudowanych pomieszczeniach. Polityka związana
z prowadzeniem tego typu obiektów jest taka, by
jak najwięcej zwierząt traﬁało do adopcji.
Udogodnienia nowego miejsca to: poprawa
warunków bytowych dla zwierząt, większe
pomieszczenia z podgrzewaną podłogą, zaplecze
leczniczo-weterynaryjne dla zwierząt (nie było
takiego w starym schronisku, leczenie laboratoryjne
odbywało się w kontenerze). W obiektach
zainstalowana jest wentylacja, ściany oraz suﬁt są
wyizolowane. Schronisko otoczone jest doskonałą
przestrzenią, która pozwoli wyprowadzać psy na
spacer na zewnątrz. Będą także: dogodny dojazd
dla wolontariuszy i osób odwiedzających
schronisko, miejsca parkingowe, przystanek
autobusowy.

W nowym schronisku będzie 16 boksów dla
kotów: 12 stałych (dla 8-10 kotów każdy)
i 4 z przeznaczeniem na kwarantannę. Teraz
jest 9 boksów dla kotów.
Boksy dla psów w nowej lokalizacji są większe,
z oddzielnymi wybiegami, z ogrzewaniem
podłogowym. Warunki dla zwierząt będą
komfortowe. W starym schronisku jest 37
boksów dla psów, w nowym będzie ich 33 (dla
maksymalnie 3 psów w każdym), w tym
pobytowe, na kwarantannę, dla chorych psów

Obecnie w schronisku znajduje się 46 psów i 40
kotów. Rocznie do adopcji traﬁa średnio 180 psów
i 150 kotów.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Pamięci Józefa Golca
Wybitny pedagog, działacz społeczny, esperantysta, badacz i popularyzator dziejów kurortu,
wreszcie ukochany wychowawca wielu pokoleń sopocian. 28 maja zapraszamy wszystkich
na uroczystość upamiętniającą zmarłego w zeszłym roku Józefa Golca – w programie
nadanie jego imienia fragmentowi ul. 3 Maja oraz otwarcie wystawy biograﬁcznej.
Józef Golec (1935-2017) – pedagog i działacz społeczny, zapisał się trwale w historii Sopotu
i w pamięci wielu mieszkańców miasta. Jako pedagog i wychowawca kształtował charaktery
kolejnych roczników młodych sopocian. Propagował i czynnie uprawiał turystykę, był esperantystą
i twórcą exlibrisów. Dzięki jego staraniom sopocka „ósemka” stała się pierwszą szkołą w Polsce,
w której szachy pojawiły się jako przedmiot nauczania, już w 1977 r. Przez wiele lat zawodowo
i emocjonalnie związany z SP nr 8, był także autorem publikacji związanych z historią szkoły i miasta.
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Noc Bibliotek w Sopotece
Tegoroczna Noc Bibliotek 9 czerwca upłynie pod hasłem „RzeczpospoCzyta”. A co czyta Polska? Albo: co czytać powinna? To, co
wartościowe, otwierające, poszerzające horyzonty. Mając to na uwadze,
z okazji wielkiego czytelniczego święta Biblioteka Sopocka proponuje
lekturę poruszającą, inspirującą i niezwykle ciekawą – żywe książki.

28 maja o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. 3 maja 41 w Sopocie odbędzie
się uroczystość poświęcona Józefowi Golcowi.
W programie:
nadanie imienia Józefa Golca fragmentowi ul. 3 Maja prowadzącemu do Szkoły Podstawowej nr 8,
ź wystawa biograﬁczna
ź prezentacja notacji ﬁlmowej zrealizowanej w ramach projektu „Sopocianie” ,
ź występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 8.
ź

Zapraszają: prezydent Sopotu, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Jana
Matejki w Sopocie oraz Muzeum Sopotu.

Fot. materiały prasowe

www.facebook.com/MiastoSopot

W ofercie znajdziecie nie tylko „tytuły” z innych krajów, ale też traktujące
o nietypowych pasjach, sposobach życia, poglądach, które uznaje się za
kontrowersyjne lub odważne. Jedno jest pewne: czasu spędzonego z żywymi
książkami na pewno długo nie zapomnicie, a po lekturze wiele może się zmienić
w sposobie myślenia, postrzeganiu niektórych spraw czy w życiu w ogóle. Czy
odważycie się podjąć ryzyko? Sopoteka czeka na śmiałków.
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Podaruj dziecku serce
– zostań rodziną zastępczą
Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie,
potrzebuje stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa,
akceptacji i miłości. Nie wszystkie dzieci jednak mają
zapewniony ciepły dom i właściwą opiekę ze strony
swoich rodziców. Dla takich dzieci szansą na szczęśliwe
dzieciństwo jest rodzina zastępcza, która zapewnia
dorastanie w bezpiecznych warunkach.

DZIEŃ DZIECKA W SOPOCIE /

„Tropami Kajka i Kokosza” na Grodzisku
Dobra zabawa dla całej rodziny! Przyłącz się do gry,
wykonaj zadania i zdobądź 4 unikalne pieczątki
bohaterów „Kajka i Kokosza”. 2 czerwca w godz. 12.0016.00 zaprasza Skansen Archeologiczny – Grodzisko.

Jak przystało na prawdziwych wojów, będziemy strzelali
z łuku i rzucali oszczepem. Ponadto ułożymy megapuzzle
i sprawdzimy się w konkursie wiedzy o „Kajku i Kokoszu”.
Zobaczymy otwarcie specjalnej wystawy – „Tropami Kajka
i Kokosza” – przygotowanej we współpracy z Fundacją
„Kreska” (założoną przez Paulinę Christę, wnuczkę artysty
oraz przez jego przyjaciół, znawców i miłośników
twórczości).
A po tylu emocjach przyjemnie będzie posiedzieć przy
ognisku i posłuchać słowiańskiego bajania. Na ognisku
można upiec kiełbaski, ale jedzenie trzeba przynieść
swoje.
Wstęp jest bezpłatny.

Fot. materiały prasowe

Więcej na: www.archeologia.pl/grodzisko-sopot.

Las pełen dźwięków
7 czerwca o godz. 10.00 w pracowni Opery Leśnej
dzieci będą mogły wziąć udział w biologicznych
warsztatach edukacyjnych „Co w glebie piszczy”.
Wstęp 15 zł, konieczna wcześniejsza rezerwacja
miejsc (tel. 58 555 84 53).
Bohaterami zajęć będą „organizmy glebowe” – dżdżownice, skoczogonki, roztocza glebowe i chrząszcze, bez
których nie mógłby istnieć świat roślin i zwierząt.
Uczestnicy zajęć zobaczą na żywo i dowiedzą się m.in. na
czym polega codzienna, ciężka praca tych małych
zwierzątek, jak wiele im zawdzięczamy oraz poznają ich
zwyczaje, ulubione smakołyki i supermoce!

– Opieka nad dziećmi, które nie mogą z różnych powodów
wychowywać się ze swoimi biologicznymi rodzicami, wymaga
dużo cierpliwości, zrozumienia, zaangażowania nierzadko
wszystkich członków rodziny, ale przynosi ogromną radość
i satysfakcję – podkreśla Jolanta Klonowska, starszy
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w sopockim MOPS.
Pani Ania, która wraz z mężem od 10 lat stanowi rodzinę
zastępczą, dodaje:
– Podjęliśmy się misji, która okazała się wyzwaniem, ale nigdy
nie żałowaliśmy tej decyzji. To ogromna radość i największa
nagroda dla nas, kiedy widzimy, jak dzieci, które traﬁły pod
naszą opiekę, stają się szczęśliwe i radosne, osiągają sukcesy
w szkole, odkrywają i rozwijają swoje talenty.
Rodzina zastępcza przyjmując dziecko pod swoją opiekę
objęta zostaje wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej, pomocą psychologiczną, pedagogiczną i prawną.
Sopocki MOPS oferuje także udział w bezpłatnych szkoleniach
i grupach wsparcia, możliwość doﬁnansowania do wypoczynku
dziecku, remontu mieszkania. Wszystkie rodziny zastępcze
otrzymują pomoc ﬁnansową na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka, rodziny zawodowe dodatkowo wynagrodzenie.
Przyjdź na dzień otwarty i dowiedz się, jak zostać
rodziną zastępczą!
30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa
Zastępczego. Z tej okazji Dział Pieczy Zastępczej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
zaprasza na dzień otwarty w środę, 30 maja,
w godz. 8.00-15.00, al. Niepodległości 759 A, tel.
58 555 10 22, e-mail: dpz@mopssopot.pl.
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Więcej na: www.bart.sopot.pl i www.operalesna.pl.

Kolorowe Miasteczko
w ogrodzie…
… czyli Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Muzeum Sopotu. Duzi
i mali przybywajcie 1 czerwca, od godz. 16.00 do 19.00, na wspólną
zabawę. Wstęp wolny.
Będą: zajęcia plastyczne z Agatą Półtorak – tworzenie Kolorowego
Miasteczka, spektakl, malowanie twarzy, zabawy podwórkowe. A o godz.
18.00 koncert dla dzieci Agaty Świętoń pt. „Kolory”.
Więcej na: www.muzeumsopotu.pl.

Weekend teatralno-ﬁlmowy dla małych i dużych
Teatr na Plaży w Sopocie zaprasza na teatralnoﬁlmowy weekend z okazji Dnia Dziecka.
W programie:
ź

1 czerwca, godz. 17.00 – spektakl „Drzewko Aby
Baby”, musical dla dzieci w wykonaniu dzieci i muzyków
z Sopockiego Teatru Muzycznego Babus Musicalis

ź

2 czerwca, godz. 11.00, 13.00 – spektakl
„Bakteriusz i Próchniak”, Teatru Komedii Valdall

ź

2 czerwca, godz. 17.00 – kino „Czerwony Żółw”

ź

3 czerwca, godz. 11.00 – spektakl „Drzewko Aby Baby”

ź

3 czerwca, godz. 15.00 – kino „Nazywam się Cukinia”

Fot. materiały prasowe

Bilety: spektakle 20-30 zł, kino 14-16 zł.
Więcej na: www.teatrnaplazy.pl.
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Zobacz program obchodów Dnia Dziecka na www.sopot.pl

Festyn wodny na błoniach
Miejska spółka AQUA-Sopot zaprasza najmłodszych sopocian wraz z całymi rodzinami
do udziału w festynie wodnym, który odbędzie się 2 czerwca na sopockich błoniach.
Wstęp jest wolny, wejście od u. Polnej. Zabawa potrwa od godz. 10.00 do 16.00.
W programie bezpłatne atrakcje:
ź

dmuchańce, basen z kulami wodnymi,
stoisko naukowe, warsztaty mydlane,
malowanie twarzy, wielkie bańki
mydlane, gry i zabawy;

ź

zajęcia sportowe: gra w boule, krokiet
oraz badminton oraz trening z sopockimi rugbistami;

ź

prezentacja wozu strażackiego, radiowozu straży miejskiej, mobilnego
komisariatu policji, karetki oraz
śmieciarki i koparki oraz warsztaty
dotyczące bezpieczeństwa, segregacji;

ź

śmieci organizowane przez poszczególne służby;

ź

zwiedzanie stacji uzdatniania wody, strefa gastronomiczna i piknikowa atmosfera!

Sportowy Dzień Dziecka
w ERGO ARENIE
Na święto tradycyjnego karate-do (start godz. 10.00) oraz całą gamę sportowych
atrakcji i niespodzianek (start godz. 11.00) zapraszamy w piątek, 1 czerwca 2018 r.,
do hali widowiskowo-sportowej ERGO ARENA na granicy Sopotu i Gdańska. Wstęp
jest wolny.

Więcej na www.aqua-sopot.com.pl.

Ruszamy się
na Stadionie Leśnym
Dzień Dziecka organizowany przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny to
najstarsza tego typu impreza na Pomorzu. Po raz pierwszy
zorganizowany został przez sopockich lekkoatletów w 1992 r., tym razem odbędzie
się już po raz dwudziesty siódmy. Za każdym razem stadion gromadzi ok. 1000
dzieci ze wszystkich sopockich przedszkoli i szkół podstawowych.
W tym roku dzieci odwiedzające 30 maja stadion mogą liczyć na kilkanaście tematycznych
sekcji, m.in. sportową, rekreacyjną, plastyczną, edukacyjną. Wszystko w godz. 10.00-13.00.
W rolę animatorów wcielą się zawodnicy klubu SKLA. Wszyscy mali uczestnicy otrzymają
drobne upominki. Uczestnictwo dla wszystkich dzieci bezpłatne.
Więcej na: www.skla-sopot.pl.

A może rugby?
2 czerwca na stadionie im. Edwarda Hodury odbędzie się Dzień
Ogniwiaka. W programie imprezy znalazł się Turniej Dzieci
i Młodzieży im. Henryka Kurowskiego (od godz. 10.00 do 14.00),
a także mecz ekstraligi rugby Ogniwo Sopot – Budowlani Lublin.
Spotkanie zostanie rozegrane o godzinie 16.00. Oprócz tych atrakcji,
na stadionie rugby przez cały dzień trwać taż będzie festyn z okazji
Dnia Dziecka. Zaprasza Miejski Klub Sportowy Ogniwo Sopot.
Więcej na: www.ogniwosopot.pl.

Niech Moc będzie z Wami!
Najwspanialsze święto w roku już za pasem, spieszcie więc
młodzi adepci Jedi na kosmiczne obchody Dnia Dziecka
w Mintece, 1 czerwca, od godz. 16.00. Czeka na Was moc atrakcji!

Najmłodsi i trochę starsi mieszkańcy Trójmiasta i nie tylko, będą mogli spróbować swoich
sił w rozmaitych grach i zabawach, a także w różnych dyscyplinach sportu, jak karate
tradycyjne, żeglarstwo, lekka atletyka, tenis, hippika, gry zespołowe, nordic walking. Nie
zabraknie także atrakcji dla dorosłych.
Program Sportowego Dnia Dziecka przedstawia się następująco (godz. 11.00-16.00):
godz. 11.00-16.00 – Pierwsze kroki w nordic walking z AWFiS
ź godz. 11.00-16.00 – Pożegluj na symulatorze żeglarskim z NCŻ AWFiS
ź godz. 11.00-16.00 – Ergowiosła (AWFiS)
ź godz. 11.00-16.00 – Analiza składu ciała (AWFiS)
ź godz. 11.00-16.00 – Baw się i walcz (OZKT Gdańsk)
ź godz. 11.00-13.00 – Navigo Sopot na Optimistach
ź godz. 11.00-14.00 – MOSiR: bule i krokiet
ź godz. 12.00-16.00 – Festyn dla dzieci z AWFiS
ź godz. 11.00-12.00 – Trening z koszykarzami Treﬂa Sopot
ź godz. 12.00-14.00 – Tenis 10 z STK Sopot
ź godz. 14.00-15.00 – Trening z koszykarzami Treﬂa Sopot
ź godz. 14.00-16.00 – Pierwsza jazda konna – wstęp do jeździectwa (Hipodrom Sopot)
ź

Tego dnia w ERGO ARENIE odbędzie się również VIII Puchar Europy w Tradycyjnym
Karate-Do ORLEN 2018 oraz XVIII Ogólnopolski Puchar Dzieci w Tradycyjnym KarateDo ORLEN 2018.
W XVIII Ogólnopolskim Pucharze Dzieci w Tradycyjnym Karate-Do będzie rywalizowało
około 1000 dzieci z całej Polski. Zawodnicy, podzieleni według kryterium płci, wystartują
w czterech grupach wiekowych: grupa A – dzieci w wieku 7 lat i młodsi, grupa B – dzieci
w wieku 8, 9 lat, grupa C – dzieci w wieku 10, 11 lat, grupa D – dzieci w wieku 12, 13 lat.
Rozegrane zostaną następujące konkurencje: kata indywidualne, kata drużynowe, en-bu
dziewczęta/chłopcy, en-bu chłopcy/chłopcy.
W VIII Pucharze Europy w Tradycyjnym Karate-Do zmierzą się najlepsi europejscy karatecy,
którzy zostali wytypowani przez Komitet Techniczny Światowej Federacji Tradycyjnego
Karate-Do (WTKF). Zawodnicy Pucharu Europy wystartują w konkurencjach technicznych
(kitei, kata) i w walce bezpośredniej.

Teatrzyk o tym, jak Luke spotkał mistrza Jedi to tylko jedna z przygotowanych rozrywek.
Będziecie mieli też wyjątkową okazję, by zmierzyć się z bibliotekarzem na miecze świetlne
i stworzyć własnego robota BB8. Nie wahajcie się i wyruszcie z nami w podróż do odległej
galaktyki, aby znaleźć uśmiech i przygodę. Wstęp wolny.

Zawody rozpoczną się o godz. 10.00, a oﬁcjalna ceremonia otwarcia VIII Pucharu Europy
w Tradycyjnym Karate-Do ORLEN 2018 oraz XVIII Ogólnopolskiego Pucharu Dzieci
w Tradycyjnym Karate-Do ORLEN 2018 o godz. 15.00. Zakończenie zaplanowano na godz.
19.00. Zapraszamy całe rodziny do oglądania zawodów i udziału w przygotowanych
atrakcjach!

Więcej na: www.mbp.sopot.pl.

Więcej na: www.ergoarena.com.

www.pinterest.com/sopot
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MUZYKA /

Zalewski śpiewa Niemena

SuperHity w Operze Leśnej

W 2017 r. minęło pięćdziesiąt lat od premiery jednej z najważniejszych płyt w historii
polskiej muzyki rozrywkowej, zatytułowanej, „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena.
Z tej okazji, z inicjatywy jednego z najzdolniejszych obecnie polskich muzyków
i wokalistów, powstał znakomity projekt „Zalewski śpiewa Niemena”. Znane piosenki
Czesława Niemena będzie można usłyszeć w Operze Leśnej 19 lipca o godz. 20.00.

Polsat SuperHit Festiwal 2018, podczas którego widzowie usłyszą najlepsze
i najpopularniejsze przeboje polskiej muzyki oraz zobaczą swoich ulubionych
wykonawców, zagości w dniach 25-27 maja na deskach Operze Leśnej.

Krzysztof Zalewski to obecnie jeden z najmocniejszych rockowych głosów na polskiej
scenie muzycznej. Muzyk sesyjny, kompozytor,
wokalista, autor tekstów i multiinstrumentalista.
Zalewski podszedł do zadania z szacunkiem, ale
nie na kolanach. Nie wywrócił utworów do góry
nogami, nie wymyślał interpretacji na siłę
odmiennych od oryginałów – raczej ujednolicił
repertuar pochodzący z różnych okresów
twórczych Niemena, po czym włożył w to
wszystkie swoje umiejętności i całą energię.
Zalewski w towarzystwie sióstr Natalii i Pauliny
Przybysz oraz czołówki polskich instrumentalistów stworzył program artystyczny
prezentujący w nowej odsłonie najpiękniejsze
utwory Niemena, takie jak: „Dziwny jest ten
świat”, „Jednego serca”, jak i te jeszcze
nieodkryte „Doloniedola” czy „Pielgrzym”.

Fot. materiały prasowe BART

Organizatorem koncertu jest Bałtycka Agencja
Artystyczna BART . Bilety w cenie: 40 zł, 60 zł
i 80 zł są do kupienia w kasie Opery Leśnej
(ul. Moniuszki 12), w Punkcie Informacji
Kulturalny Sopot (Plac Przyjaciół Sopotu) oraz
na www.bart.sopot.pl.

II Sopockie Wieczory Organowe
W cztery kolejne soboty czerwca – 9, 16, 23 i 30 – w paraﬁi św. Jerzego na sopockim
Monciaku odbywać się będzie druga edycja Sopockich Wieczorów Organowych. Każdy
z koncertów rozpocznie się o godzinie 19.00, wstęp jest wolny.

To fantastyczne trzy dni z najpopularniejszą polską muzyką oraz najlepszymi
kabaretami. Formuła nowego projektu Telewizji Polsat – Polsat SuperHit Festiwal
uwzględnia wszystkie najnowsze trendy dystrybucji muzyki, czyli zarówno
sprzedaż płyt, najczęściej grane utwory w radio, jak i płatną oraz bezpłatną
dystrybucję muzyki w Internecie oraz na urządzeniach mobilnych.
25 maja, podczas Koncertu Platynowego, z publicznością spotkają się m.in.
Ania Dąbrowska, Kortez, Sławomir, Doda, Artur Andrus, Michał Szpak i Maryla
Rodowicz. Będzie to także jubileuszowy wieczór Sylwii Grzeszczak.
Następnego dnia Grzegorz Hyży, Kayah, Gromee, Anna Wyszkoni, Ewa Farna,
Margaret i inni wystąpią podczas Radiowego Przeboju Roku. Na zakończenie
– jubileusz Michała Bajora.
Niedziela należeć będzie do kabaretów. Na Sopocki Hit Kabaretowy złożą się
występy m.in. Neo-Nówki, Piotra Bałtroczyka, Ani Mru Mru, Kabaretu Skeczów
Męczących, Kabaretu Młodych Panów czy Smile.

Więcej na www.polsat.pl.

TEATR /
www.teatrnaplazy.pl

Rocky na scenie
W ramach cyklu Oﬀ Poland // Oﬀ Polska w Teatrze na Plaży 9 czerwca
obejrzeć będzie można spektakl „Rokcy Babloa” w wykonaniu Teatru Alatyr.

Fot. www.sipolenta.pl

Usłyszymy cztery składy kameralne: organy i dwa ﬂety, organy i skrzypce, organy i saksofon,
organy i trąbka. Mimo, iż muzycy wystąpią na chórze, obecna na koncertach publiczność będzie
miała możliwość śledzenia występu artystów na ekranie ustawionym przy ołtarzu. Usłyszymy też
ciekawostki o kompozytorach wykonywanych utworów oraz okolicznościach ich powstania.
Powrót do tradycji koncertów organowych w paraﬁi św. Jerzego, pozytywnie przyjęty przez licznie
zgromadzoną na zeszłorocznych koncertach publiczność, daje nadzieję na to, iż Sopockie
Wieczory Organowe znajdą stałe miejsce w panoramie kulturalnej Sopotu. Organizatorem cyklu
koncertów jest stowarzyszenie Promień Sztuki.
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Spektakl inspirowany
ﬁ l m e m „ R o c k y ” o ra z
biograﬁą Sylvestra
S t a l l o n e'a – o b e c n i e
gwiazdy i ikony
Hollywoodu, kiedyś
początkującego aktora
dorabiającego jako bileter
w k i n i e . J e g o n i s ko budżetowy ﬁlm bokserski,
do którego scenariusz
napisał w ciągu trzech dni,
Fot. Julita Pasikowska
na 49. ceremonii wręczenia Oskarów dostał 10 nominacji i 3 statuetki. Świat zakochał się w historii
o pięściarzu – amatorze, który stanął do walki o tytuł mistrza świata z aktualnym
championem.
Hasło na plakacie ﬁlmu brzmiało: „Miał szansę jak jeden do miliona”. Stallone swoją
okazję wykorzystał. Czy każdy może odnieść sukces na jego miarę? Fabuła, warstwa
muzyczna, przebieg akcji i występujące w przedstawieniu postaci nie są
przeniesieniem na scenę ﬁlmowego obrazu. Uwaga twórców skupia się na wpływie
jaki „Rocky” wywarł i wywiera na kino, społeczeństwo i poszczególnych ludzi
– opowiadając własną, uniwersalną historię.
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LEKKOATLETYKA /

ŻEGLARSTWO /

Puchar Prezydenta Sopotu – najstarsze morskie
regaty windsurﬁngowe w Polsce
Rozgrywane na początku czerwca regaty
o Puchar Prezydenta są prawdopodobnie
najstarszą cykliczną imprezą w kraju. Okazuje się
też, że są starsze, niż obchodzący właśnie swoje
35-lecie Sopocki Klub Żeglarski. W tym roku
regaty zostaną rozegrane od 8 do 10 czerwca.

zwycięzca regat. „Wtedy byłem na topie, wróciłem
z Mistrzostw Europy, gdzie niespodziewanie zająłem
6. miejsce na 100 startujących i tu wygrałem
w cuglach. (śmiech) Ja wygrałem w kategorii ciężkiej.
W kategorii lekkiej zwyciężył kolega klubowy
Antoszewski. Sopot, trzeba przyznać, dominował.”

Tak wspomina swój start w 1979 r. Ryszard Cybulski,
prekursor windsurﬁngu w Polsce: „Puchar
Prezydenta Sopotu, 1979 rok. To były pierwsze
regaty na morzu. Pamiętam rozgrywane na lewo od
sopockiego molo. Regaty były organizowane przez
tych samych ludzi, którzy później zakładali klub.
Regaty były widowiskowe i obserwowane przez
tłumy. Ścigaliśmy się w formule otwartej. Każdy na
takim sprzęcie, jaki miał” – powiedział pierwszy

W tym roku między 8 a 10 czerwca oprócz rywalizacji
w klasach Techno293, RS:X czy Raceboard
zobaczymy również zawodników wind i kite foil. To
właśnie te dwie ostatnie klasy w jakiejś formie
najprawdopodobniej będziemy oglądać na
Igrzyskach Olimpijskich w 2024 r. Dla deskarzy
pływających na hydroskrzydle będzie to możliwość
sprawdzenia się przed mistrzostwami Europy
Formula Windsurﬁng Foil i RS Convertible w Sopocie.

Tyczkarskie pary na molo
Tego jeszcze nie grano. Nie tylko w Sopocie, ale także na
świecie! Organizatorzy konkursu Tyczka na Molo odchodzą od
rutyny i zmieniają formułę. 2 czerwca, zamiast indywidualnego
– będzie skakanie… parami.
Oczywiście nie jednocześnie. Choć można sobie wyobrazić sytuację,
w której stojaki rozstawione są szerzej, a i na zeskok jest więcej
miejsca… Żarty jednak na bok, bo jakkolwiek w nowatorskiej formule
– w Sopocie, w XXXI Tyczce na Molo szykuje się zupełnie poważne
skakanie.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Żeglarski Puchar Trójmiasta
– trzy dni regat, trzech gospodarzy
Szósta edycja regat odbędzie się w dniach od 25
do 27 maja. Tradycyjnie załogi z całej Polski
spotkają się w Trójmieście w ostatni weekend
maja, by wspólnie przywitać nowy sezon na
Zatoce Gdańskiej.
W tym roku gospodarzem inauguracji ERGO
Hestia Żeglarskiego
P u c h a r u Tró j m i a s t a
będzie Gdynia, następnego dnia, po
pierwszych wyścigach,
załogi zacumują w Sopocie, natomiast ﬁnał
regat odbędzie się
w Gdańsku.
W ostatni weekend maja
już stale żeglarzy porywa
Żeglarski Puchar Trójm i a s t a – t r z y d n i ow e
regaty rozgrywane na
wodach Zatoki Gdańskiej
dla załóg jachtów mor-

skich i kabinowych. To wydarzenie, które otwiera
sezon na Zatoce Gdańskiej. W Sopocie zmagania
załóg oglądać będzie można w sobotę, 26 maja,
start do pierwszego wyścigu o godz. 11.00
(marina).

Anna Rogowska Fot. Fotobank.PL/UMS

Trójmiejskiej publiczności zaprezentuje się sześć tyczkarskich – tu
użyjmy tenisowej terminologii – mikstów. A w nich kilku tuzów,
z Pawłem Wojciechowskim, mistrzem świata z 2011 r. i Robertem
Soberą, mistrzem Europy sprzed dwóch lat, na czele. Sportową parę
stworzą odpowiednio z Justyną Śmietanką i gdynianką Agnieszką
Kaszubą. Smaczku rywalizacji doda fakt, że ta pierwsza od niedawna
znajduje się pod szkoleniową pieczą naszej Anny Rogowskiej.
Do rezultatu miksta zaliczana będzie suma najlepszych skoków
obojga zawodników. Zawody odbędą się w sobotę, 2 czerwca,
o godz. 16.30 na sopockim Skwerze Kuracyjnym.

TENIS /

Skrzaty na korcie
2 i 3 czerwca kortami Sopot Tenis Klubu zawładną najmłodsi
adepci tenisa. Ta szczególna grupa, w której pojawia się wiele
diamentów, rywalizować będzie w Wojewódzkim Turnieju
Klasyﬁkacyjnym.

Fot. materiały prasowe

www.instagram.com/miasto_sopot

Na kortach zobaczymy dziewczynki i chłopców mających 10 i 11 lat.
Kategoria Skrzatów, w której odbędą się zmagania, to wyjątkowo
emocjonujące przejście z grupy Zielonej, będącej pierwszym
krokiem na drodze do poważnego tenisa.
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Fot. Fotobank.PL / UMS

Chóry na ulicach
Wielobarwna parada chórów przeszła 17 maja ul. Bohaterów Monte Cassino, otwierając Międzynarodowy
Festiwal Chóralny Mundus Cantat. Rozśpiewany korowód zakończył się w muszli koncertowej na molo.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Muzeum Sopotu zaprasza na kolejną bardzo ciekawą ekspozycję. Wystawa pt. „Kasyno w Sopocie
(1919-1944)” miała swój wernisaż podczas Nocy Muzeów, 19 maja.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Wicemistrzostwo Polski Rugby Weteranów dla Ogniwa Sopot! 19 maja na stadionie im. Edwarda
Hodury sopoccy zawodnicy ulegli tylko Lechii Gdańsk.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Godność osoby niepełnosprawnej była tematem spotkania, które 13 maja odbyło się
w Sopotece. Uczestniczył w nim m.in. ks. Stanisław Łada, duszpasterz osób niepełnosprawnych.

Zapowiadające festiwal Literacki Sopot spotkanie z cenionym francuskim pisarzem Philippe
Bessonem odbyło się 12 maja w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Prowadził je Piotr Kraśko.

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