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BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY

BĘDZIE ŁADNIEJ – SOPOT Z UCHWAŁĄ
KRA JOBRAZOWĄ!

ŻYWIOŁY I MASKI W PAŃSTWOWE J
GALERII SZTUKI

Od 1 czerwca dzieci i młodzież w wieku do 20
lat mogą korzystać bezpłatnie z komunikacji
miejskiej na terenie Sopotu. To efekt uchwały
przyjętej przez sopockich radnych. Podstawą do
weryﬁkacji prawa do bezpłatnego przejazdu
będzie legitymacja szkolna oraz dokument
potwierdzający wiek dziecka.

Sopot jako jedna z pierwszych gmin
w Polsce posiada swoją uchwałę krajobrazową. Nowa uchwała była kompleksowo
przygotowywana przez dwa lata i szeroko
konsultowana zarówno z mieszkańcami,
z branżą reklamową oraz sopockimi
przedsiębiorcami.

„Żywioły i maski. Wśród obrazów z kolekcji Grażyny
i Jacka Łozowskich” to tytuł ekspozycji, którą oglądać
będzie można w Państwowej Galerii Sztuki. Wernisaż
wystawy odbędzie się 21 czerwca. Kolekcja Grażyny
i Jacka Łozowskich to jedna z najważniejszych
polskich prywatnych kolekcji sztuki polskiej, która
powstaje już od 50 lat.
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Nowa ul. Parkowa
– przyjdź na spotkanie
Miasto przygotowuje projekt rewitalizacji ul. Parkowej oraz ulic do niej
prostopadłych. Przebudowa dotyczyć będzie zarówno sieci podziemnych, jak
i wyglądu i zasad funkcjonowania samej ulicy.
Aby uzyskać nową jakość przestrzeni publicznej, do dyskusji zaproszono zarówno
ekspertów od spraw mobilności, projektantów, architektów oraz przede wszystkim
mieszkańców. Na pierwszym spotkaniu mieszkańcy przekazali projektantom swoje uwagi
i zdecydowano o kierunku zmian tego fragmentu miasta.

VIII Europejski Kongres
Finansowy
Europejski Kongres Finansowy to spotkanie przedstawicieli władz instytucji
ﬁnansowych oraz przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, decydentów
kształtujących politykę gospodarczą, a także wybitnych ekspertów ze świata nauki
i ﬁrm doradczych z Polski i zagranicy. W tym roku Sopot gościć będzie uczestników EKF
od 18 do 20 czerwca.

Collage: materiały promocyjne
Fot. Fotobank.PL / UMS

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w Muzeum Sopotu
21 czerwca o godz. 17.00. Na spotkaniu przedstawione zostaną projekty
i wizualizacje przygotowane przez projektantów.

PZON w nowej siedzibie
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdyni
zmienił siedzibę. Obecnie mieści
się przy ul. Władysława IV 43
(budynek HOSSA).
W związku ze zmianą siedziby
PZON interesantów oraz korespondencję przyjmuje pod adresem:
ul. Władysława IV 43 (budynek
HOSSA)
81-395 Gdynia
piętro II, lokal 215, pok. 1

VIII Europejski Kongres Finansowy przypada w roku szczególnym, w stulecie odzyskania
niepodległości przez Polskę i stulecie wielkich zmian na mapie politycznej Europy. Tegoroczny
Kongres wejrzy w przeszłość, ale uczyni to głównie po to, by spojrzeć w przyszłość
i zastanowić się, jak wnioski z doświadczeń ostatniego stulecia można wykorzystać dla
budowania przyszłości gospodarki Polski i Europy.
Paneliści i prelegenci spotkają się, by rozmawiać i szukać rozwiązań w tak ważnych, aktualnych
obszarach, jak:
ź

zrównoważony i społecznie odpowiedzialny rozwój gospodarczy,

ź

atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne Polski (w ramach EFC Poland Capital Summit),

ź

rozwój rynku kapitałowego,

ź

innowacje i ich wpływ na modele biznesowe instytucji ﬁnansowych i ryzyko systemowe,

ź

biznes i ryzyka na rynku bankowym,

ź

restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków w kryzysie.
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Potrzebujesz pomocy – zadzwoń
PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Pamiętaj! Nie jesteś sam z problemami.
Telefon Zaufania: 58 301 00 00 w godz. 16.00-6.00
ptpt@vp.pl całą dobę
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Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto
– raz na dwa tygodnie w piątek

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim
– raz na miesiąc w piątek
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Jeździecka Liga Mistrzów na Hipodromie
Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody CSIO to impreza doskonale
znana sopockiej – i nie tylko – publiczności. Tegoroczna edycja LOTTO CSIO 5*
będzie z pewnością wyjątkowa. Sopockie zawody traﬁły do Pierwszej Dywizji
europejskich rozgrywek Pucharu Narodów FEI Longines Nations Cup Jumping. Ten
awans wynosi organizowaną przez Hipodrom imprezę do elitarnej, europejskiej ligi.
LOTTO CSIO 5* w Sopocie rozpoczną się 14 i potrwają do 17 czerwca.

Zawody jeździeckie na
poziomie, który udało się
osiągnąć organizatorom,
rozgrywane są w zaledwie
ośmiu europejskich miastach. Sopot znalazł się
w tym prestiżowym gronie.
Zawodnicy ze ścisłej
światowej czołówki powalczą
o ponad 2 mln zł, które
znajdą się w puli nagród, a
także o punkty do Rankingu
Jessica Springsteen. Fot. materiały prasowe
Longines. W niedzielę, 17
czerwca, odbędzie się konkurs Pucharu Narodów, FEI Longines Nations Cup, który
po raz pierwszy w historii zawodów w Sopocie, będzie zaliczany do Pierwszej Dywizji. To
odpowiednik Champions League w piłce nożnej. Wystartują z niej bardzo mocne drużyny,
m.in. z Niemiec, Francji, Włoch, Belgii czy Stanów Zjednoczonych. Niewątpliwie uwagę
publiczności skupi także na sobie Jessica Springsteen, reprezentująca USA 26-letnia córka
gwiazdy rocka Bruce'a Springsteena. Krótko mówiąc na Międzynarodowych Zawodach
w Skokach przez Przeszkody LOTTO CSIO 5* w Sopocie zobaczymy najlepszych jeźdźców
z całego świata.

Fot. materiały prasowe CSIO

LOTTO CSIO 5* z Sopotu będą transmitowane przez 12 kanałów
telewizyjnych w 57 krajach.

Bezpłatna komunikacja dla dzieci
i młodzieży
Od 1 czerwca dzieci i młodzież w wieku do 20 lat korzystają bezpłatnie z komunikacji
miejskiej na terenie Sopotu. To efekt uchwały przyjętej przez sopockich radnych.
Podstawą do weryﬁkacji prawa do bezpłatnego przejazdu jest legitymacja szkolna z adresem
zamieszkania w Sopocie, a w przypadku dzieci młodszych dokument potwierdzający wiek dziecka.
Ulga obowiązuje na liniach autobusowych i trolejbusowych, nie obowiązuje w pociągach SKM.
Jednocześnie procedowane są zmiany w porozumieniach międzygminnych z Gdańskiem
i Gdynią tak, aby sopockie dzieci i młodzież mogły korzystać z bezpłatnych przejazdów także
na liniach wyjazdowych na terenie sąsiednich miast.

Na kibiców czekają, oprócz sportowych emocji, ciekawe pokazy, ogromna strefa expo,
strefa wypoczynkowa, food trucki a także atrakcje dla najmłodszych.
Tuż po zawodach CSIO5*, w dniach 21-24 czerwca, odbędą się kolejne zawody
międzynarodowe w skokach przez przeszkody – CSI2*. Mimo, iż są to zawody o niższej
randze niż CSIO, to z pewnością sportowych emocji oraz atrakcji dla odwiedzających
sopocki Hipodrom nie zabraknie.

Bezprawne siłowe nocne wtargnięcie
i zajęcie sopockich kortów
W nocy z 9 na 10 czerwca 2018 r. działacze klubu z siedzibą w Siedlcach w upadłości
wtargnęli siłowo i bezprawnie na teren sopockich kortów należących do miasta. Po
wtargnięciu działacze klubu z Siedlec, w tym Waldemar Białaszczyk, który jest
prawomocnie skazany za okradanie klubu, zablokowali łańcuchami wszystkie
wejścia, uniemożliwiając kontynuację rozgrywanego od soboty turnieju tenisowego
Grand Prix Wybrzeża Ziaja Cup oraz uniemożliwiając treningi dzieciom i młodzieży.
Przez działaczy SKT zamknięta dla mieszkańców została także ulica Tenisowa, którą
sopocka Straż Miejska odblokowała w poniedziałek rano.
O fakcie siłowego wtargnięcia i zaboru mienia zawiadomiona została niezwłocznie policja.
Złożony został wniosek o ściganie sprawców.
Sopockie korty stanowią własność miasta, które – w trosce o zachowanie funkcji sportowych
i rekreacyjnych – wpisało cały obiekt do rejestru zabytków.
Działalność sportową z dużymi sukcesami na terenie kortów prowadzi stowarzyszenie Sopot
Tenis Klub. W tym sezonie letnim m.in. zaplanowana jest organizacja dwóch prestiżowych
turniejów ITF oraz ATP.
Działacze SKT z siedzibą w Siedlcach w upadłości nie mają prawa do podejmowana żadnych
czynności w imieniu stowarzyszenia. Nocne siłowe wtargnięcie, z wyłamaniem bramy i drzwi
było złamaniem wszelkiego prawa i działaniem bandyckim. Jedynym organem
upoważnionym do jakichkolwiek czynności w imieniu SKT w upadłości jest syndyk.
Miasto od kilku lat prowadzi działania mające na celu zachowanie terenów sopockich kortów
dla mieszkańców i uniemożliwienie jakiejkolwiek zabudowy czy sprzedaży deweloperom.
Jednocześnie korty są systematycznie modernizowane i remontowane, dzięki czemu, po
latach zaniedbań, można wrócić do tradycji turniejowej i szerokiego szkolenia dzieci,
młodzieży oraz seniorów.

– Od dawna postulowaliśmy, aby wszystkie rozwiązania komunikacyjne były ustalane
metropolitalnie – uważa Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Tylko wtedy będzie to realna
ulga dla naszych mieszkańców. Przecież licealna czy gimnazjalna młodzież często wybiera
szkoły na terenie innej gminy. Jeśli dążymy do rozwiązań bardziej ekologicznych,
nastawionych na komunikację publiczną i ograniczenie ruchu samochodowego, to
powinniśmy pomyśleć o jednym zarządzie komunikacji i wspólnym bilecie dla metropolii.
www.facebook.com/MiastoSopot

– Działacze klubu w Siedlcach w upadłości od lat dążą wszelkimi sposobami do
przejęcia terenów kortów w celu budowy tam aparthotelu – mówi prezydent Jacek
Karnowski. – Oprotestowali wpis do rejestru zabytków, a teraz posunęli się do działań
bezprawnych i nocnego włamania z użyciem siły, z pomocą kilkudziesięciu mężczyzn
przypominających chuliganów. Zrobimy wszystko zgodnie z prawem, aby korty
pozostały własnością mieszkańców i służyły rozwojowi tenisa, który w Sopocie ma tak
długą tradycję.
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Rusza sezon na sopockich kąpieliskach
Przed nami kolejny sezon nad wodą. Z uroku sopockich
plaż jak co roku będzie chciało skorzystać bardzo wielu
mieszkańców i turystów. By był to wypoczynek udany,
nad bezpieczeństwem plażowiczów będzie czuwać 40
ratowników. Pierwsze kąpielisko rozpocznie sezon już
15 czerwca, ale już od początku maja sopockie WOPR
jest gotowe do podejmowania działań ratowniczych
przez 24 h / dobę.
W Sopocie funkcjonuje 10 kąpielisk. Długość plaż
strzeżonych to ponad 900 m, każde z kąpielisk ma długość
linii brzegowej wynoszącą 100 m.

Kąpieliska morskie w Sopocie (wg uchwały RM
z kwietnia 2018 r.):
ź Sopot Kamienny Potok – Koliba (między wejściami nr 4 i 6),
ź Hotel Sopot – Beach Club (50 m od wejścia nr 10 w obu
kierunkach),
ź Hotel Haﬀner – Esentra (między wejściami na plażę
nr 13 i 16),
ź Park Północny I (50 m od wejścia nr 17, w obu
kierunkach),
ź Park Północny II (65 m od wejścia na plażę nr 20,
w kierunku wejścia nr 19 i 35 m w kierunku molo),
ź K22 (od wejścia nr 22 w stronę molo),
ź Łazienki Południowe (50 m od molo, po stronie
południowej, w kierunku wejścia nr 23),
ź EKO – Tropikalna Wyspa (50 m od wejścia nr 26, w obu
kierunkach),
ź Plaża Rybaki (50 m od wejścia nr 29, w obu kierunkach),
ź 32A – 33 (50 m od wejścia na plażę nr 33, w obu
kierunkach).
Najszybciej sezon rozpoczyna się 15 czerwca na kąpielisku
Łazienki Południowe. Tam jest też najdłuższy – trwa do 15
września. Pozostałe kąpieliska funkcjonują do 31 sierpnia,
a zaczynają sezon 28 czerwca (z wyjątkiem Sopot Kamienny
Potok – Koliba, które rusza 25 czerwca).

Fot. Fotobank.PL / UMS

Na każdym kąpielisku musi pracować minimum 3 ratowników. W tym sezonie nad bezpieczeństwem
plażowiczów czuwać będzie 40 ratowników. Sopockie
WOPR jest gotowe do podjęcia działań ratowniczych przez
24 h/dobę już od początku maja.

Numer ratunkowy nad wodą: 601 100 100

Fot. UMS

Tegoroczną nowością na sopockich kąpieliskach będzie
sprzęt umożliwiający wjazd do wody osobom niepełnosprawnym. Specjalny wózek-amﬁbia jest wyposażony
w szerokie koła i pływaki, co pozwala na unoszenie się na
wodzie. Amﬁbia dostępna będzie codziennie od 15
czerwca, przy wejściu nr 23 przy molo.

Slow Fest – jedyny taki stół na molo

Stop golasom na ulicy

Wszyscy smakosze, wielbiciele regionalnej kuchni, poszukiwacze dobrego smaku,
chętni do wspólnego gotowania, a także wszyscy głodni i spragnieni powinni wybrać
się na kolejną edycję festiwalu Slow Fest Sopot. Wielki bogato zastawiony stół stanie
na molo od 22 do 24 czerwca.

Po raz trzeci rusza w Sopocie kampania „Stop golasom”. Zwracamy uwagę na
niestosowność zachowania osób, które w plażowych strojach, bez spodni lub
koszulek, pojawiają się na ulicach miasta i w ogródkach gastronomicznych.

Wspólne spotkania odbywają się już od sześciu lat. Festiwal stał się sławny w Polsce i za
granicą. Co roku przybywają tłumy fanów z całej Europy, by delektować się smakiem, jaki
niesie nasz region. To święto nas wszystkich, bowiem jedzenie i spotkanie się przy stole jest
codziennym, niezbędnym rytuałem naszego życia. Dbajmy wspólnie o jego wysoką jakość.

Kampania „Stop golasom na ulicy” to plakaty z hasłem kampanii oraz naklejki i plakaty
„Nieubranych klientów nie obsługujemy”, które będą przypominać o tym, że chcąc
spacerować po mieście i korzystać z punktów gastronomicznych, trzeba się ubrać.
Plakaty i ulotki pojawiają się już w witrynach sopockich restauracji, hoteli, barów i na słupach
reklamowych. Miasto przypomina, że jest eleganckim kurortem, w którym plaża rządzi się
innymi prawami niż struktura miejska. Tu nie chodzi o karanie, ale o przypomnienie, że
w mieście nie wypada być niekompletnie ubranym; po prostu dbamy o wizerunek Sopotu.

Fot. materiały prasowe

Jak zwykle, jak co roku:
ź spotkanie przy długim stole w pięknej
scenerii sopockiego molo,
ź super atmosfera na luzie,
ź nietuzinkowe jedzenie na światowym
poziomie,
ź różnorodność smaków,

ź
ź
ź
ź

szeroki przekrój oferty pomorskich
restauracji,
wspaniali kucharze, pasjonaci, artyści,
warsztaty, wykłady, pokazy, degustacje, konkursy,
strefy: vege, słodkie, mięso/ryby, chill
out, spacer, Slow Food.

W tym roku dodatkowo po raz pierwszy jarmark produktów regionalnych. Będzie można
zrobić zakupy. Ceny za porcje degustacyjne od zawsze 5 zł. Dodatkowa opłata za wstęp na
molo (z wyjątkiem posiadaczy Karty Sopockiej).
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Fot. UMS

Autorem projektu jest sopocki artysta Jacek Staniszewski.
– Pomysł był prosty. Chodziło o zwrócenie uwagi na to, że osoby pojawiające się na ulicach
Sopotu w samych kąpielówkach lub bikini łamią pewne normy społeczne – mówi Staniszewski.
Po trzech latach widać już efekty programu. Włączyła się do niego większość restauratorów,
a plakaty na mieście odnoszą swój skutek edukacyjny.
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Będzie ładniej – Sopot z uchwałą krajobrazową!
Sopot jako jedna z pierwszych gmin w Polsce posiada swoją uchwałę krajobrazową.
Wojewoda Pomorski opublikował podjętą przez Radę Miasta Sopotu uchwałę.
Właśnie weszła ona w życie.

również wydzielony obszar indywidualnej promocji w okolicy obiektów kulturalnych
i sportowych, na których mogą się pojawiać reklamy i ogłoszenia związane z kalendarzem
imprez danego obiektu.
– Uchwała regulująca liczbę i formę reklam w mieście była przede wszystkim bardzo
pożądana przez sopocian. Podczas konsultacji mieszkańcy prosili o jak najkrótszy okres
przejściowy, dlatego przewidzieliśmy minimalny czas na dostosowanie – mówi prezydent
Sopotu Jacek Karnowski.
Uchwała znacząco ogranicza użyciem reklam w formie bilbordów, reklam
wielkopowierzchniowych na budynkach oraz banerów. W dalszym ciągu praktycznie na
całym obszarze miasta dopuszczone będą reklamy na wiatach przystankowych oraz na
słupach ogłoszeniowych. Musimy jednak pamiętać, że uchwała krajobrazowa nie dotyczy
reklam i informacji w okresie przedwyborczym, co reguluje kodeks wyborczy.
Sopot od wielu lat zwraca szczególną uwagę na estetykę miasta, do tej pory prowadzono
dialog z przedsiębiorcami na zasadzie obustronnej współpracy.
– Dzięki otwartości sopockich przedsiębiorców i spójnej wizji kurortu udało nam się
doprowadzić do estetyzacji najbardziej popularnych miejsc w Sopocie, czyli ul. Boh. Monte
Cassino oraz pasa nadmorskiego. Do tej pory jednak mieliśmy ograniczone narzędzia
eliminowania nieestetycznych reklam – mówi Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, plastyk miejski.
Okresy przejściowe
Dla istniejących nośników reklamowych przewidziano następujące okresy
przejściowe: rok dla reklam (np. bilbordy, reklamy wielkopowierzchniowe, tablice
wolnostojące), 2 lata dla szyldów (czyli nazw ﬁrm lub sklepów znajdujących się
wewnątrz budynków, na których są umieszczone), 4 lata dla ogrodzeń. Po tym
czasie urząd może wszcząć postępowanie administracyjne skutkujące karą
ﬁnansową.
Pamiętajmy, że okresy przejściowe dotyczą istniejących reklam, natomiast każdy
nośnik, jaki od dnia obowiązywania uchwały stanie na terenie miasta, musi być
zgodny z obowiązującą uchwałą.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Nowa uchwała była kompleksowo przygotowywana przez dwa lata i szeroko konsultowana
zarówno z mieszkańcami, z branżą reklamową oraz sopockimi przedsiębiorcami. Miasto,
ze względu na swoją kurortową specyﬁkę, zostało podzielone na kilka obszarów,
a możliwości umieszczania reklam w przestrzeni publicznej zostały uregulowane
i ograniczone.
– To niezwykle istotna uchwała dla miasta – komentuje prezydent Jacek Karnowski.
Uprzywilejowane zostały reklamy informujące o wydarzeniach kulturalnych i sportowych,
które mogą się pojawiać okazjonalnie na krótko przed wydarzeniami. Oprócz tego został

Autorem treści uchwały na zlecenie urzędu była doświadczona urbanistka arch. Maria
Czerniak. Współpracowała ona ściśle z sopockimi urzędnikami oraz wraz ze
Stowarzyszeniem Inicjatywa Miasto prowadziła konsultacje uchwały.

ZIELONY SOPOT /

Zieleń na Placu Przyjaciół
W ubiegłorocznym budżecie obywatelskim sopocianie wybrali projekt zakładający
dodanie zieleni na Placu Przyjaciół Sopotu. Podczas konsultacji z mieszkańcami
doprecyzowano koncepcję, w jaki sposób wprowadzić więcej zieleni nie zatracając
przy tym formy placu miejskiego.
Zdecydowano o nasadzeniu roślin w pobliżu rosnących na placu drzew wystających
z kamiennej posadzki. W tym celu powstaną drewniane podesty z siedziskami i miejscem na
rośliny. Będą one tworzyć mikrownętrza, które funkcjonalnie podzielą plac. Przebudowa
placu w okolicach platanów spowoduje, że zmieni się również ich oświetlenie, tak aby
podkreślało naturalne piękno roślin.

Kolorystyka rabat oparta będzie na zieleni pędów i liści oraz bieli, jako wiodącej barwie
kwiatów. Dodatkowo, w tej masie bieli i zieleni okresowo pojawiać się będą akcenty
w odcieniach delikatnego różu, ﬁoletu, czy oranżu, a jesienią i zimą czerwieni i brązu.
Zgodnie ze współczesnymi trendami w projektowaniu rabat będą one ozdobą cały rok – także
w okresie po przekwitnięciu i zaschnięciu. Zaschnięte kwiatostany o interesującej strukturze,
jak na przykład kwiatostany hortensji czy jeżówek, pozostawiane będą jako ozdoba na
rabacie przez całą zimę. Zostaną ścięte dopiero na przedwiośniu, tuż przed początkiem
wiosennego rozwoju roślin.

Realizacja całości projektu nastąpi wczesną jesienią, ale jej fragment powinien stanąć na
placu jako prototyp na początku lata.
Zamysłem jest wprowadzenie na plac niskich, ozdobnych roślin szlachetnych,
charakterystycznych dla Sopotu. W sopockich ogrodach prywatnych i publicznych
zauważalna jest duża popularność gatunków hortensji. Można wręcz powiedzieć, że to
najpopularniejsza „sopocka” roślina, uzupełniana często w kompozycji dodatkiem piwonii
i róż, a także bylin ozdobnych. Takie kompozycje są rzadkością w rabatach miejskich ze
względu na wysokie wymagania co do stanowiska, a także pielęgnacji. Jednak Sopot, ze swym
unikalnym mikroklimatem umożliwia wprowadzanie gatunków bardziej wymagających.
Dodatkowo Plac Przyjaciół Sopotu zasługuje na niecodzienną, reprezentacyjną oprawę,
a znajdująca się na nim infrastruktura (jak na przykład istniejący już system nawadniania
platanów) oraz stanowisko, w którym rośliny będą wprowadzane (korony istniejących
platanów rozrosły się znacznie tworząc stanowiska w cieniu i pół-cieniu) pozwalają na
wprowadzenie tak komponowanych rabat.
www.instagram.com/miasto_sopot

Fot. Fotobank.PL/UMS
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SOPOT POMAGA /

Zostań sopockim wolontariuszem i realizuj się!
Przez cały czerwiec przed Sopoteką będzie można oglądać wystawę fotograﬁczną
„Aktywni w Sopocie. Różne oblicza wolontariatu”, prezentującą możliwości
społecznego angażowania. Fotograﬁe mają inspirować i zachęcać do podjęcia
wolontaryjnej aktywności na rzecz sopocian i sopockich wydarzeń. Wystawie
towarzyszyć będą dwa panele dyskusyjne z udziałem organizatorów wolontariatu, jak
i samych wolontariuszy.
Sopocki wolontariat jest wyjątkowy, bo obecny we wszystkich obszarach życia i możliwy dla
wszystkich chętnych. Jego różnorodność polega na wielości odmiennych przestrzeni
działania, zróżnicowanych odbiorcach oraz różnych
formach aktywności. To możliwość poznawania kulis
organizacji prestiżowych wydarzeń, współdziałania z ich
twórcami, zdobywanie bezcennych doświadczeń. To
także możliwość próbowania swych sił w różnorodnych
obszarach działań pomocowych kierowanych do osób
chorujących, seniorów, osób z niepełnosprawnościami,
czy też porzuconych zwierząt.
W czerwcu w Sopotece będzie można włączyć myślenie
o sobie, jako wolontariuszu /wolontariuszce. Umożliwi to
wystawa fotograﬁczna „Aktywni w Sopocie. Różne

Ponadto miejskie instytucje publiczne i organizacje
pozarządowe chętne do współpracy z wolontariu
-szami mogą wziąć udział w warsztacie „Wszystko,
c o c h c i e l i by ś c i e w i e d z i e ć o w o l o n t a r i a c i e .
Rekomendacje dla sopockich organizatorów
wolontariatu”, który odbędzie się 25 czerwca, w godz.
16.30-19.30 w Sopockim Centrum Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu.
Fot. materiały prasowe

Akt erekcyjny Domu dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie
„Niebo styka się z ziemią tam, gdzie człowiek mieszka”
ks. prałat Stanisław Łada, duszpasterz osób niepełnosprawnych

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod niezwykłą inwestycję, jaką jest
budowa Domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Sopocie, odbyła się 26 maja.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego była świętem nie
tylko osób niepełnosprawnych i ich bliskich – rodziców, opiekunów, przyjaciół, ale nas wszystkich,
którzy solidaryzują się z potrzebami osób niepełnosprawnych.
Zamierzeniem Fundacji „Nasz Przyjazny Dom”, który będzie prowadził placówkę, jest stworzenie
na terenie Sopotu miejsca, w którym dożywotnie schronienie znajdą dorosłe osoby
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dom, w którym będzie 20
pokoi, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie parku Herbstów, przy ulicy Kościuszki.
Planowane zakończenie budowy to połowa przyszłego roku.
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oblicza wolontariatu” (4-29 czerwca), a także panele dyskusyjne (14 i 21 czerwca)
z udziałem zaproszonych organizatorów sopockiego wolontariatu i wolontariuszy.
Organizatorzy, chcąc pokazać różne oblicza sopockiego wolontariatu, zaprosili do udziału
panelistów, którzy przekonają publiczność, że warto być aktywnym właśnie w Sopocie.
Podczas paneli zostaną zaprezentowane ciekawe doświadczenia współpracy wolontaryjnej,
jak również będzie można uzyskać informację o aktualnych ofertach wolontaryjnych.
Dyskusję poprowadzi Magdalena Świerczyńska-Dolot, reporterka Radia Gdańsk.
Zaprezentowane zostaną także wybrane spoty z cyklu „Aktywni w Sopocie”, promujące
sopocki wolontariat.

Szczegółowy program na stronie www.sopot.pl

29 wózków inwalidzkich
dla syryjskich uchodźców
Zbiórka pieniędzy w ramach akcji Solidarni z Potrzebującymi została
zainicjowana we wrześniu ubiegłego roku. Była efektem wizyty przedstawicieli
miasta w tureckich obozach dla uchodźców syryjskich Gazientep oraz Kilis
i odpowiedzią na apel o pomoc. W efekcie do Turcji poleci 29 funkcjonalnych
wózków, które umożliwią poszkodowanym w syryjskiej wojnie aktywne życie.
Część sprzętu została
kupiona ze środków
zebranych w trakcie
zbiórki, z której udało się
uzyskać ponad 70 tys. zł.
Wózki przekazane zostały
rów n i e ż p r z e z o s o by
ﬁzyczne i ﬁrmy. Zgodnie
z prośbą strony tureckiej
są to tzw. wózki aktywne.
To lekki, funkcjonalny
sprzęt, który nie tylko
ułatwi poszkodowanym
codzienne życie, ale
również umożliwi większą
aktywność rekreacyjnosportową. Wózki zostały
już zawiezione na lotnisko
i niebawem polecą do
Turcji.
M i m o z a a n g a ż ow a n i a
w pomoc strony tureckiej
skala potrzeb jest ogromna. Potrzebne jest
jedzenie, ubrania, sprzęt

Fot. UMS

rehabilitacyjny. Bardzo ważna jest edukacja, leczenie czy opieka psychologiczna.
W przygranicznych tureckich miastach przebywa w sumie ponad 500 tys. uchodźców
z Syrii. Większość z nich żyje w Gazientep, dużym, liczącym 1,8 mln mieszkańców
mieście. W pobliżu znajdują się m.in. kontenerowe obozy dla uchodźców. W jednym
z nich mieszka 4 tys. ludzi. Niektórzy nieprzerwanie od 6 lat.
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Kolejny rekord w Sopockim Budżecie Obywatelskim – 285 projektów!

Właśnie zakończyła się wstępna weryﬁkacja wniosków złożonych do
Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło aż 285 projektów – jest to
największa liczba projektów w historii sopockiego BO. Po wstępnej weryﬁkacji
na tę chwilę zakwaliﬁkowano do głosowania 168 wniosków, ale liczba ta może
się zwiększyć, gdyż do 24 czerwca wnioskodawcy mają czas na odwołanie się od
decyzji komisji lub poprawienie swojego wniosku.
Wszystkie zgłoszone do budżetu obywatelskiego wnioski można obejrzeć na stronie
www.sopot.pl/bosopot. Mieszkańcy zgłaszali w tym roku nie tylko projekty
inwestycyjne, ale dużo było propozycji związanych z prowadzeniem zajęć
w bibliotekach, integracją seniorów itp.
W kwietniu, kiedy mieszkańcy mogli składać wnioski do BO, wspólnie nakręcili ﬁlm
o Sopockim Budżecie Obywatelskim pt. „BO Sopot Tworzą Mieszkańcy”.
W projekcie wzięło udział prawie 50 mieszkańców.
Ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy do 30 czerwca.
Natomiast głosowanie w Sopockim Budżecie Obywatelskim odbędzie się od 10
do 24 września.

Fot. Fotobank.PL/UMS

INFORMACJE /

Broadway z nagrodą
„Pomorskie dla Seniora”!
W kategorii Samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów
wśród 12 laureatów znalazł się Dom Sąsiedzki Broadway działający w ﬁlii nr 7
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie.

Ekoparking oraz wygodny
transport do centrum miasta
i na plażę
Po udanym pilotażu w 2017 roku, w sezonie 2018 miasto Sopot kontynuuje i poszerza
program parkingu buforowego oraz transportu po mieście z wykorzystaniem
meleksów. Już od 16 czerwca dla wszystkich gości dostępny będzie całodobowy,
bezpłatny parking na ponad 700 miejsc przy ERGO ARENIE.
W dwa weekendy czerwca (16-17 oraz 23-24) oraz codziennie od 30 czerwca do końca sierpnia
będzie można skorzystać z transportu meleksami na sopocką plaże czy do centrum miasta.
W odpowiedzi na oczekiwania zeszłorocznych użytkowników, trasa została wydłużona.
Meleksami pojedziemy teraz w okolice plaży, a następnie do centrum Sopotu i z powrotem
na parking przy ERGO ARENIE (trasa wiedzie ulicami: Łokietka, Polna, Grunwaldzka, Chopina,
Kościuszki i powrót do ERGO ARENY ulicami Kościuszki i Łokietka).

Przystanki :
1. ERGO ARENA,
2. ul. Polna,
3. ul. Chopina,
4. pl. Konstytucji
3 Maja (ul. Bohaterów Monte
Cassino).

Fot. Renata Kobierska

Celem konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”
było wyróżnienie Seniora i Samorządu podejmującego wartościowe i skuteczne inicjatywy
na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki
senioralnej w województwie pomorskim. Nagrody przyznawane są w następujących
kategoriach: Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, Samorząd przyjazny seniorom – miejsce
ulubione przez seniorów.
Podczas posiedzenia 14 maja 2018 r. Kapituła Konkursu uhonorowała 14 laureatów
w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior oraz 12 laureatów w kategorii Samorząd
przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów.
W Domu Sąsiedzkim Broadway seniorzy mogą skorzystać z dostosowanych do ich potrzeb
i możliwości różnorodnych zajęć, np. treningów pamięci i koncentracji, warsztatów plastycznych, zajęć tanecznych, spotkań z dietetykiem czy zajęć gimnastycznych Zdrowy kręgosłup.
www.pinterest.com/sopot

Fot. Fotobank.PL/UMS

Meleksy kursować będą w godzinach 10.00-20.00, z częstotliwością co 20 minut. Bilet na
jednorazowy przejazd kosztować będzie 3 zł. Dla dzieci do ukończenia szkoły podstawowej,
na podstawie okazanej legitymacji szkolnej – przejazdy bezpłatne.
Bezpłatny parking buforowy dedykowany jest wszystkim gościom odwiedzającym Sopot.
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RODZINNY SOPOT /

Czas myśleć o wakacjach
Lato w mieście, a zwłaszcza w Sopocie, może być bardzo ciekawe. W kurorcie bogaty program
wypoczynku na letnich półkoloniach przygotowują placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 1
i Zespół Szkół Specjalnych nr 5, także z ofertą dla dzieci niepełnosprawnych. Różnorodne zajęcia
tematyczne dla dzieci organizuje też Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie.

Półkolonie w Szkole Podstawowej nr 1
Zajęcia odbywać się będą w terminach:
25-29 czerwca, 2-7 lipca, w godzinach 7.0017.00, przewidziana liczba miejsc – 110.
W programie zaplanowano zabawy
sportowo-rekreacyjne, zajęcia plastyczne
oraz informatyczne na terenie szkoły,
a jednocześnie zorganizowane zostaną
wycieczki po Trójmieście (Akwarium
w Gdyni, zwiedzanie Gdańska, Sopoteka
oraz Grodzisko).

Wakacyjne prace
w szkołach i przedszkolach
25 budynków oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych w Sopocie będzie
zmodernizowanych, a przez to ładniejszych, bardziej przyjaznych i dużo
tańszych w eksploatacji. To wszystko dzięki wdrażanemu przez miasto
kompleksowemu programowi termomodernizacji, a także wakacyjnym
bieżącym remontom w sopockich szkołach i przedszkolach.
System Zarządzania Energią to nowoczesne rozwiązanie z zakresu Smart City.
Projekt o wartości około 37 mln złotych pozyskał doﬁnansowanie unijne wysokości
9,89 mln złotych. Pozostałe koszty będą pokrywane z oszczędności, jakie miasto
uzyska na energii cieplnej (szacowane w wysokości 48,76 proc.) oraz na energii
elektrycznej (szacowane na 64,38 proc.). Prace budowlane i zarządzanie
systemem powierzone zostało wybranej w przetargu ﬁrmie prywatnej.
Dokładny zakres prac w poszczególnych placówkach znajduje się na stronie
www.sopot.pl.

Fot. Pixabay

Półkolonie w Zespole Szkół Specjalnych nr 5
Zajęcia odbywać się będą od 16 do 29 sierpnia, w godzinach 7.30-16.30, przewidziana liczba miejsc – 25.
W programie znalazły się zajęcia relaksacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze na terenie szkoły, a dodatkowo wyjście
do kina lub teatru, galerii sztuki, Muzeum Sopotu, Sopoteki czy ZOO.

Wakacyjne remonty
W okresie przerwy wakacyjnej planowane są bieżące prace remontowe
w sopockich szkołach i przedszkolach. Będą to: wymiana kanalizacji deszczowej
(Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 5, ZSH), malowanie sal, korytarzy (Przedszkole

Młodzieżowy Dom Kultury
Zajęcia odbywać się będą w terminach: 25-29 czerwca, 2-6 lipca oraz 9-13 lipca, przewidziana liczba miejsc
– 100.
Dzieci będą mogły skorzystać z zajęć rekreacyjno-ruchowych w plenerze, warsztatów tanecznogimnastycznych w plenerze, warsztatów plastycznych, plenerów malarskich i rysunkowych. Nie zabraknie
oczywiście wycieczek po Sopocie, do parku oliwskiego czy na festiwal Dwa Teatry. Udział w zajęciach jest
bezpłatny.

Trójmiejski Piknik Wielokulturowy
Już po raz drugi odbędzie się w Sopocie spotkanie, podczas którego uczestnicy będą mogli
wspólnie spędzić czas, poznać się, porozmawiać, posłuchać muzyki i cieszyć się wiosną.
16 czerwca warto odwiedzić sopockie Grodzisko podczas Trójmiejskiego Pikniku Wielokulturowego.
Organizatorzy – Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców – zapraszają wszystkich
mieszkańców Trójmiasta, zarówno starych, jak i nowych, dzieci i dorosłych. W uroczej przestrzeni
Skansenu Archeologicznego Grodzisko zaplanowano:
ź
ź
ź
ź

ognisko z kiełbaskami,
koncert muzyki dawnej,
wata cukrowa,
zajęcia twórcze dla dzieci o tematyce
międzykulturowej,

ź
ź

budowa szałasu / strzelanie z łuku,
warsztaty organizowane przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomych.

Wszystkim będzie bardzo miło, jeśli każdy
wniesie do wydarzenia
coś własnego, np. ulubioną potrawę!
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Fot. Pixabay

nr 1, Przedszkole nr 10, SP nr 7, SP nr 9, II LO), remont łazienek (Przedszkole nr 8),
wymiana ogrodzenia (Przedszkole nr 4, SP nr 9) oraz stolarki drzwiowej (SP nr 8,
Przedszkole nr 10), adaptacja pomieszczeń na cele szkolne (ZSH, Szkoła
Muzyczna).
Łączny koszt tych zadań szacuje się na 1,2 mln zł.
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Licea i technikum
– sprawdź ofertę
w kurorcie
Do 20 czerwca składać można wniosek o przyjęcie do
szkoły ponadgimnazjalnej. Profesjonalna, otwarta kadra,
świetnie wyposażone zaplecze naukowe i sportowe,
współpraca z uczelniami wyższymi i wymiany zagraniczne
– to i jeszcze więcej oferują sopockie placówki
gimnazjalistom poszukującym najlepszej dla siebie szkoły
średniej.
Sopot może pochwalić się jednym z najwyższych wskaźników
zdawalności matury w Trójmieście. Nauka w tutejszych
szkołach to poczucie bezpieczeństwa i pewność zdania nawet
najtrudniejszego egzaminu. 90 proc. absolwentów sopockich
szkół ponadgimnazjalnych dostaje się na studia. Miasto oferuje
dodatkowe godziny na zajęcia obowiązkowe (m.in. matematykę
i języki obce), by uczniowie jeszcze lepiej mogli przygotować się
do matury. Sopot – pierwszy w Polsce – uruchomił własną
e-learningową Platformą Edukacyjną, dzięki której młodym
ludziom łatwiej poszerzać i utrwalać wiedzę.

Nowy program „Dobry start”

300 zł na wyprawkę szkolną
Od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy
„Dobry start”, w formie jednorazowego świadczenia
pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się
dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od
dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły
podstawowej do ukończenia 20 roku życia.
W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami
świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. Na
d z i e c ko o d by w a j ą c e ro c z n e p r z y g o t ow a n i e
przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie
przysługuje.
Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie
można składać od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą
portalu Emp@tia, banków oraz spółdzielczych kas
oszczędnościowo – kredytowych, podobnie jak przy
świadczeniu „500+”. Wniosek o świadczenie „Dobry start”
należy złożyć w gminie, w której mieszkamy.

www.facebook.com/MiastoSopot

Od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą
tradycyjną w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego MOPS Sopot będzie można również
składać wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu
„Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia
z funduszu alimentacyjnego.
W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi,
zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już
od lipca. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku,
co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

Od 1 sierpnia przyjmowane będą
wnioski składane drogą tradycyjną
(papierowo). Mieszkańcy Sopotu
mogą złożyć wniosek w Dziale
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego MOPS Sopot,
przy al. Niepodległości 876,
w godzinach przyjęć interesantów:
poniedziałek w godz. 12.00-17.00,
wtorek – piątek w godz. 10.0014.00. Wzór wniosku dostępny
będzie na stronie internetowej
www.mopssopot.pl.
W przypadku złożenia w okresie
lipiec-sierpień prawidłowo
wypełnionego i kompletnego
w n i o s k u , j e g o ro z p a t r z e n i e
i wypłata świadczenia nastąpi nie

Każda sopocka szkoła współpracuje z trójmiejskimi uczelniami:
Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską,
Uniwersytetem Gdańskim Akademią Sztuk Pięknych.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych, prelekcjach,
wykładach, ćwiczeniach prowadzonych przez nauczycieli
akademickich.
Wysokiej klasy zaplecza multimedialne, laboratoryjne oraz
sportowe to kolejne plusy sopockich placówek. W każdej
szkole funkcjonuje też elektroniczny dziennik, umożliwiający
rodzicom śledzenie wyników dziecka na bieżąco.
Ciekawe wyjazdy krajowe i zagraniczne (m.in. do Hiszpanii,
Włoch, Niemiec) są doskonałą formą poszerzania wiedzy
o świecie, którą swoim uczniom proponują szkoły. Młodzież
uczestniczy także w ciekawych wydarzeniach oraz imprezach
muzycznych i kulturalnych organizowanych przez miasto
i szkoły.
Także kluby sportowe i organizacje pozarządowe we
współpracy z miastem są zaangażowane we wzbogacanie
oferty edukacyjnej szkół, dzięki czemu uczniowie mogą zdobyć
np. patenty żeglarskie czy uprawnienia ratownika. Sopot
przeznacza także pieniądze na różnorodne stypendia dla
uczniów.
Sopockie szkoły najlepsze pod słońcem!
Więcej informacji o ofercie sopockich szkół ponadgimnazjalnych na stronie pogimnazjum.sopot.pl.

później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie,
rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi
w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest
miesiąc listopad.

Fot. Pixabay

Rowerowy Maj w Sopocie – podsumowanie
Sukcesem zakończyła się akcja Rowerowy Maj w Sopocie. Udział w niej wzięło niemal tyle samo dzieci, co w ubiegłym
roku, ale uczestnicy byli dużo bardziej aktywni. Sopoccy uczniowie i przedszkolaki „wykręcili” jeden z najlepszych
wyników w Polsce, zajmując piąte miejsce na trzydzieści miast. To dało drugi wynik na Pomorzu.

W tegorocznym Rowerowym
Maju wzięło udział 1515 dzieci
z sopockich szkół i przedszkoli.
W akcji rywalizowało 101 klas z 11
placówek. W czasie trwania
kampanii dzieci wykonały 37 378
przejazdów.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Uczniom i przedszkolakom w sopockich
szkołach i przedszkolach, które najaktywniej
włączyły się w Rowerowy Maj, niebawem
wręczone zostaną nagrody.
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Brawo! Czujni seniorzy
nie dali się oszukać
metodą „na policjanta”
Oszuści działający tzw. metodą „na policjanta” wciąż próbują oszukać seniorów.
W ostatnich dniach co najmniej 14 mieszkańców Sopotu odebrało telefony od osób
podających się za policjantów.
Fałszywi funkcjonariusze mówili m.in., że konta
bankowe seniorów są na celowniku oszustów,
którzy chcą ukraść ich pieniądze oraz wypytywali
seniorów o szczegóły i zgromadzone oszczędności na kontach. Jednak czujni seniorzy
bardzo szybko zorientowali się, że to próba
oszusta i nie dali się nabrać.

Dzwoni telefon stacjonarny, podnosisz
słuchawkę
Osoba, z którą rozmawiasz, przekonuje Cię,
że jest Twoim krewnym, jego znajomym
lub inną bliską osobą z Twojej rodziny
Osoba ta informuje, że pilnie potrzebuje
pieniędzy
Telefon dzwoni ponownie. Inna osoba
informuje, że jest policjantem/policjantem
CBŚ/agentem CBA itp. Przekonuje, że przed
chwilą dzwonił oszust, a TY musisz pomóc
go zatrzymać
Oszust informuje Cię, że potrzebne są pieniądze,
które masz przekazać nieznanej Ci osobie…

Fot. materiały prasowe Policji

Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy!

Jeden z nich słysząc, że ma wypłacić wszystkie
pieniądze z banku oraz że pracownicy banku są
skorumpowani, poszedł do placówki i opowiedział o wszystkim prezesowi banku.
Utwierdzony, że była to próba oszustwa,
o wszystkim zawiadomił prawdziwą Policję.
Od kilku lat sopoccy policjanci uwrażliwiają
osoby starszych na sytuacje, w których mogą
stać się one oﬁarami przestępstwa. Policjanci
stworzyli także ulotki proﬁlaktyczne, które
rozpowszechniają w spółdzielniach mieszkaniowych, przychodniach oraz podczas spotkań
z mieszkańcami. Wszystkie te działania
przynoszą wymierne efekty, gdyż odnotowujemy
coraz mniej oszukanych starszych osób.
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Sport

Kultura
29 czerwca – 2 lipca
DWA TEATRY Festiwal Teatru Polskiego
Radia i Teatru Telewizji Polskiej

14-17 czerwca
Oﬁcjalne Międzynarodowe Zawody
w Skokach CSIO 5*

14-22 lipca SOPOT FILM FESTIVAL

14-15 i 21-22 lipca Wyścigi Konne

3-5 sierpnia SOPOT MOLO JAZZ FESTIVAL

27 lipca
Lekkoatletyczne Grand Prix Sopotu
im. Janusza Sidły

5-11 sierpnia SOPOT CLASSIC
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny

30 lipca – 5 sierpnia
Turniej tenisowy ATP Challenger
Sopot Cup

16-19 sierpnia
FESTIWAL LITERACKI SOPOT
25 sierpnia – 1 września
SOPOT NON-FICTION
Festiwal Teatru Dokumentalnego

3-5 sierpnia Sopot Beach Rugby

7-9 września
W RAMACH SOPOTU Festiwal Fotograﬁi

19-25 sierpnia
Mistrzostwa Europy windsurﬁngowej
klasy RS:X

20-22 września
OPEN SOURCE ART FESTIVAL

22-25 sierpnia
Regaty Sopot Match Race

4-6 października SOPOT JAZZ FESTIVAL

Więcej:
www.instagram.com/miasto_sopot

kalendarz.sopot.pl
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LITERACKI SOPOT /
www.literackisopot.pl

Najsłynniejsza zakładniczka świata gościem Literackiego Sopotu
Ingrid Betancourt, kolumbijsko-francuska działaczka
polityczna 19 sierpnia zagości w Sopocie. W rozmowie
z Tomaszem Pindlem wspominać będzie m.in. swój sześcioletni
pobyt w kolumbijskiej dżungli, który opisała w książce „Każde
milczenie ma kres”.

22 lutego 2002 r. została porwana przez organizację rewolucyjną
FARC, zbrojne ramię partii komunistycznej. Przez sześć kolejnych lat
Ingrid i jej współpracownicy byli więzieni w kolumbijskiej dżungli. Los
Ingrid, znanej z walki z korupcją, niesprawiedliwością społeczną
i kartelami narkotykowymi, wydawał się być przesądzony. O jej
wyzwolenie usilnie zabiegała Francja, której była obywatelką,
a prezydent Sarkozy osobiście zaangażował się w sprawę jej
oswobodzenia. Ostatecznie 2 lipca 2008 r., w wyniku operacji
przeprowadzonej przez wojsko i wywiad kolumbijski, Ingrid
Betancourt, wraz z resztą zakładników, została uwolniona.
Wspomnienia spisała w swojej trzeciej z kolei książce pt. „Każde
milczenie ma kres” (2010).

– Ingrid Betancourt to dla wielu uosobienie wszystkich, którzy
pozbawieni są wolności – wyjaśnia zaproszenie gościa Joanna
Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu, pomysłodawczyni Festiwalu.
– Spotkanie z tak waleczną i doświadczoną przez życie kobietą ma
również wymiar symboliczny, gdyż odbędzie się w roku, w którym
świętujemy 100-lecie uzyskania przez Polki praw wyborczych.
Historia życia Ingrid Betancourt rozpięta jest między Kolumbię
– gdzie się urodziła, a Francję – gdzie dorastała, skończyła Instytut
Nauk Politycznych, a także wyszła za mąż. W 1990 r. wróciła do
Bogoty i zaczęła piąć się po szczeblach kariery politycznych, aby
w 2002 r., z ramienia założonej przez siebie partii Oxígeno Verde,
startować w wyborach na prezydenta Kolumbii.

Za działalność humanitarną otrzymała Nagrodę Księcia Asturii, była
także nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla, Nagrody Petra
Kelly i Nagrody DVF.
Fot. materiały prasowe Literackiego Sopotu

Więcej informacji o festiwalu na: www.literackisopot.pl

FILM /

BIBLIOTEKA /
www.mbp.sopot.pl

www.sopotﬁlmfestival.pl

Rezerwuj czas na Sopot Film Festival
Dziewiąta edycja Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego Sopot Film Festival odbędzie się
w dniach 14-22 lipca. W ciągu dziewięciu dni
w salach kinowych i studyjnych zaprezentowanych zostanie ponad 100 ﬁlmów z całego
świata – pełnometrażowych fabuł, dokumentów,
animacji oraz ﬁlmów krótkometrażowych.

repertuaru i premierowe wykonanie aranżacji,
przygotowanych specjalnie na festiwal. Połączenie
muzyki klasycznej oraz elektronicznych aranży
w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot
oraz zaproszonych gości, m.in. Pauliny Przybysz,
Stefana Wesołowskiego, Piotra Kalińskiego, Olo
Walickiego i innych.

W programie jak co roku międzynarodowe konkursy,
panorama: ekranizacje skandynawskich kryminałów,
polskie ﬁlmy dokumentalne. Zobaczymy sporo
premier ﬁlmowych oraz najważniejszych ﬁlmów kina
autorskiego minionego sezonu w pasmach Spectrum i Spectrum Doc.

W programie koncertu znajdzie się muzyka z ﬁlmów
i seriali: „Fortepian”, „Źródło”, „Grawitacja”, „Blade
Runner 2049”, „Młodość”, „Moja miłość”, „Gra
o Tron”, „Stranger Things” oraz wielu innych.

Wyjątkowym wydarzeniem będzie III Koncert Muzyki
Filmowej, który odbędzie się 16 lipca na tarasach
Parku Wodnego. Sam koncert to autorski dobór

Festiwal odbędzie się w Multikinie, na Scenie
Kameralnej Teatru Wybrzeże, w Teatrze Boto, Dwóch
Zmianach oraz w Państwowej Galerii Sztuki.

Czerwiec
w Sopotece
Galeria kultury multimedialnej zaprasza w czerwcu na cztery
niezwykłe spotkania. Będzie o książkach, ﬁlmach i… kotach.
Wstęp jest wolny. I tak:
ź

20 czerwca, o godz. 18.00, odbędzie się spotkanie autorskie z Izą
Zając pt. „Messenger”;

ź

23 czerwca o godz. 18.00 na kocie porady zaprasza Mieszko
Eichelberger;

ź

26 czerwca, z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania
Narkomanii, o godz. 16.00 „Zażyj dawkę wiedzy!”;

ź

27 czerwca o godz. 18.00 prelekcja i ﬁlm Szkice kompozytowe
„Falsos Positivos” w reżyserii Javier Bernal Arevalo.

Więcej informacji na www.sopotﬁlmfestival.pl

Szkice kompozytowe

Fot. materiały prasowe Sopot Film Festival
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To tylko niektóre z licznych propozycji Sopoteki. Więcej
wydarzeń można znaleźć na proﬁlu FB.
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TEATR /

Festiwal Teatrów Dziecięcych
Od 11 do 15 czerwca Sopotem zawładną młodzi artyści. Międzynarodowy Festiwal
Teatrów Dziecięcych ICTF Sopot powstał z potrzeby oddania w ręce dzieci
i młodzieży – działających w grupach teatralnych i warsztatowych – idei tworzenia
kultury widowiskowej.
Dziś na świecie jest wiele festiwali tego typu, lecz w większości są tworzone przez
dorosłych. ICTF Sopot kładzie nacisk na formę teatralno-muzyczną i musicalową, tworzoną
przez dzieci i młodzież do 18. roku życia.
Festiwal to święto dziecięcej i młodzieżowej twórczości scenicznej, szansa na spotkanie na
linii „młody twórca – młody widz”. Przegląd zespołów dramatycznych – dziecięcych
i młodzieżowych z całego świata, pozwoli także na wzajemne poznanie tradycji i obyczajów
reprezentowanych przez różne narodowości.

Superprodukcja teatru BOTO
„Wróżka z kranu” w reżyserii Michała Derlatki, czyli kuchenny wodewil patologiczny
w pięciu aktach, to profesjonalna choreograﬁa, rozbudowana scenograﬁa,
fascynujące światła i feeria barw. Najbliższy spektakl odbędzie się 17 czerwca,
o godz. 20.00.
„Szczęśliwa, skromna rodzina, normalni ludzie, normalne życie, a tu bach – taka kara
Boska. Takie nieszczęście. Kto by się spodziewał? Tylko za jakie grzechy, pytam? Dlaczego
akurat my?” – docieka rozgoryczony Albert A. (56 l.). Barbara A. (54 l.) dodaje: „Najpierw
myślisz – taki dar losu. Takie szczęście. Taka okazja. Z dnia na dzień stajesz się kimś… A po
paru dniach wszystko zaprzepaszczone… Wszystko. Tragedia… Koszmar. Po prostu
koszmar… Dlaczego pytam? Dlaczego?”
Albert i Barbara A. zgodzili się podzielić z Państwem swą tragiczną historią i opowiedzieć
o przerażającym spotkaniu z wróżką z kranu. Warto ich posłuchać. Ku przestrodze.
Bilety: 40 zł (normalny), 35 zł (studenci, uczniowie, emeryci, dawcy krwi, z Kartą Sopocką,
Kartą do Kultury), 25 zł (studenci kierunków związanych z teatrem).
Więcej na: www.boto.art.pl

Premiera spektaklu Sopockiego Teatru Baabus Musicalis pt. „Miska Specjalna”.
Fot. Fotobank.PL/UMS

Programy festiwalowe odbywają się
w różnych miejscach w Sopocie:
ź Teatr na Plaży,
ź Teatr Wybrzeże – scena kameralna,
ź Grodzisko (scena z namiotem),
ź Muzeum Sopotu (scena z namiotem),
ź Państwowa Galeria Sztuki,
ź miejsca w przestrzeni miejskiej.

Festiwal Teatrów Dziecięcych ICTF
Sopot 2018
11-15 czerwca, godz. 8.00-23.00
Organizator: Sopocki Teatr Muzyczny
Baabus Musicalis
Więcej na: www.ictfsopot.com

Fot. Fotobank.PL/UMS

WYSTAWA /
www.pgs.pl

Żywioły i maski w PGS
„Żywioły i maski. Wśród obrazów z kolekcji Grażyny
i Jacka Łozowskich” to tytuł ekspozycji, którą oglądać
będzie można w Państwowej Galerii Sztuki. Wernisaż
wystawy odbędzie się 21 czerwca, o godz. 19.30.
Kolekcja Grażyny i Jacka Łozowskich to jedna z najważniejszych polskich prywatnych kolekcji sztuki polskiej, która
powstaje już od 50 lat. Obejmuje kilkaset pozycji, przede
wszystkim malarstwa polskiego od 2. połowy XIX w., po prace
najnowsze.

w czarnym kapeluszu” Olgi Boznańskiej (1906), „Pani B. pełznie na brzuchu” Witkacego
(1912) czy „Maski” Tadeusza Makowskiego (1929). A poza tym całą plejadę
najważniejszych nazwisk tamtego czasu: Jana Cybisa, Hannę Rudzką-Cybisową,
Eugeniusza Eibischa, Juliana Fałata, Aleksandra Gierymskiego, Konrada Krzyżanowskiego,
Tadeusza Kulisiewicza, Jacka Malczewskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Jana Stanisławskiego,
Zoﬁi Stryjeńskiej, Władysława Ślewińskiego, Zygmunta Waliszewskiego.

W tym roku przypada okrągła rocznica rozpoczęcia
kolekcjonerskiej działalności przez Jacka Łozowskiego i z tej
okazji Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprezentuje
wystawę złożoną z dzieł powstałych w okresie Młodej Polski
i dwudziestolecia międzywojennego.
Zobaczyć będzie można kilka niewątpliwych arcydzieł, jak choćby
„Rybaka” Leona Wyczółkowskiego (1889), „Żywioły – powietrze”
Stanisława Wyspiańskiego (1897), „Japonkę” Wojciecha Weissa
(1900), „Korowód dziecięcy” Witolda Wojtkiewicza (1905), „Damę
www.pinterest.com/sopot

Zoﬁa Stryjeńska - Dziewczyna przed
lustrem, 1932

Aleksander Gierymski - Domy na wodą, 1884
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ŻEGLARSTWO /

Sopot Catamaran Cup
W dniach 16-17 czerwca w Sopocie odbędą się regaty Sopot Catamaran Cup,
zaliczane do Pucharu Polski Katamaranów 2018. Regaty organizowane będą przez
Uczniowski Klub Sportowy NAVIGO pod patronatem Miasta Sopotu oraz pod
auspicjami Polskiego Związku Żeglarskiego.

LEKKOATLETYKA /

Sopockie Lato na Łysej Górze
Organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie Bieg pod Górę
na 5 km to trzeci bieg w ramach Sopockich 4 Pór Roku 2018. Start zawodów, które
odbędą się 16 czerwca, nastąpi o godz. 12.00 na polanie stoku Łysej Góry.
Mieszkańcy Sopotu i Trójmiasta lubią się ruszać,
a bieganie to najprostsza
forma aktywnego spędzania czasu na świeżym
powietrzu.
W biegu może wziąć udział
osoba urodzona przed 16
czerwca 2002 r. (w dniu
biegu ma ukończone 16
lat). Długość trasy wynosi
5 km.

Fot. materiały prasowe

W zawodach wezmą udział zawodnicy ścigający się na katamaranach klasy A, Nacra 15,
Nacra 17, Hobie Cat 16, F18 i Open. Na szczególną uwagę zasługiwać będzie rywalizacja
olimpijskiej klasy Nacra 17.

Więcej na temat na
stronie
www.mosir.sopot.pl.

Planowane jest rozegranie 6 wyścigów up and down dla każdej klasy. W sobotę o godz.
11.30 odbędzie się parada katamaranów przy sopockim molo. Wyścigi rozpoczną się
w sobotę o godz. 12.00, a w niedzielę o godz. 11.30. Zapraszamy do kibicowania!

REKREACJA /

Aktywna Niedziela w ERGO
„Pomorskie dla Zdrowia” – pod takim hasłem odbędzie się kolejna Aktywna
Niedziela w ERGO ARENIE. Już 24 czerwca w godz. 11.00-17.00 zapraszamy przed
gdańsko-sopocką halę (Plac Dwóch Miast) na rodzinny festyn, gdzie czekać będą
lekarze specjaliści, proﬁlaktycy, trenerzy, sportowcy oraz psychologowie.

Sopocki Klub Lekkoatletyczny
zaprasza na sportowego grilla
SKLA po bardzo efektownych imprezach sportowych, jak niedawna Tyczka na
Molo, zaprasza na Piknik Rodzinny na Stadionie Leśnym. Druga edycja
„Wielkiego Sąsiedzkiego Grillowania” odbędzie się w ostatnią niedzielę
czerwca.

Podczas imprezy prowadzona będzie zbiórka na sprzęt rehabilitacyjny dla małych
pacjentów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie.
W trakcie festynu w trzech strefach – zdrowia, sportu i relaksu – o kondycję i dobre
samopoczucie odwiedzających zadbają eksperci. Będzie możliwość porozmawiania
z onkologiem, reumatologiem, ortopedą; uczestników rozrusza zumba, joga i ﬁtness,
w programie także degustacja zdrowych soków, spotkanie przy planszówkach i trening umysłu!

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Udział we wszystkich konsultacjach, badaniach i zajęciach jest bezpłatny.
Więcej informacji na www.ergoarena.pl.
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„Wielkie sąsiedzkie grillowanie” to propozycja aktywnego spędzenia czasu w gronie
rodziny na świeżym powietrzu. W streﬁe zdrowotnej będzie możliwość zbadania
ciśnienia, poziomu cukru we krwi i komponentów masy ciała. W gastronomicznej
– m.in. ognisko, jedzenie z food trucków oraz występy na żywo uzdolnionej sopockiej
młodzieży. W streﬁe sportowej ustawione będzie Miasteczko Lekkoatletyczne
z mnóstwem atrakcji dla najmłodszych i nieco starszych.

Początek w niedzielę, 24 czerwca, o godz. 11.00
na Stadionie Leśnym przy ul. Wybickiego.
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KOSZYKÓWKA /

Koszykarska młodzież
z Sopotu ze złotem!
Kadeci UKS Siódemki Sopot kolejny raz są najlepsi w Polsce! Na
turnieju ﬁnałowym rozgrywanym we Wrocławiu młodzi sopoccy
koszykarze zaliczyli komplet zwycięstw, dzięki czemu po ostatnim
gwizdku ﬁnałowego meczu mogli cieszyć się z pucharu za mistrzostwo
Polski w kategorii do lat 16.

Koszykówka na Monciaku
Nie wszyscy koszykarze sopockiego Treﬂa odpoczywają po pracowitym sezonie. Niektórych
niebawem będzie można spotkać na Placu Przyjaciół Sopotu. Na kolejną edycję Street
Challenge, turnieju koszykówki 3x3, zaprasza Marcin Stefański. Turniej odbędzie się w sobotę,
23 czerwca. Początek o godz. 10.00.

W drodze po złote medale ekipa trenera Tomasza Chwiałkowskiego
najpierw okazała się bezkonkurencyjna w rozgrywkach wojewódzkich,
kończąc je z bilansem 16 zwycięstw i żadnej porażki. Następnie na szczeblu
ogólnopolskim w turnieju półﬁnałowym zanotowała siedem wygranych
i tylko jedną porażkę, aby w decydującym etapie być już poza zasięgiem
rywali. W grupie pokonała faworyzowany zespół Biofarmu Basket Junior
Poznań 86:83, MKS Dąbrowę Górniczą 90:72 i UKS Probasket Mińsk
Mazowiecki 100:87.
W meczu o awans do ﬁnału sopocianie zrewanżowali się w starciu z Polonią
Warszawa za jedyną swoją porażkę w sezonie, odniesioną na turnieju
półﬁnałowym. Tym razem żółto-czarni pokonali stołeczną drużynę 83:71, co
dało im przepustkę do walki o złoto. W ﬁnale sopockie serca zmierzyły się
z Exact Systems Śląskiem Wrocław. Mecz był zacięty, ale od początku
prowadzony pod dyktando sopocian, którzy po trzech kwartach wygrywali
14 punktami. Mimo walki do ostatnich minut, udało się utrzymać przewagę
i spotkanie zakończyło się wynikiem 96:88 dla UKS Siódemki Sopot.
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Oprócz kapitana Treﬂa Sopot na turnieju pojawią się Piotr Śmigielski i gościnnie Marcin Dutkiewicz,
obecnie gracz Startu Lublin. Mecze rozgrywane będą z podziałem na kategorie: U-15, U-18
dziewczyny i U-18 open. Start w Organizatorzy, Fundacja Rozwoju Edukacji Treﬂ, przygotowali
mnóstwo atrakcji także dla publiczności.

Zapisy na turniej do 20 czerwca na streetchallenge@gmail.com.

StreetBall, czyli koszykówka
uliczna na molo
Fot. materiały prasowe UKS Siódemka

Najlepszym zawodnikiem ﬁnałowego meczu był Igor Milicić, który zdobył 26
punktów, miał 14 zbiórek, cztery asysty i cztery przechwyty. Tytuł Najbardziej
Wartościowego Zawodnika całego turnieju powędrował do innego
sopocianina, Daniela Ziółkowskiego, a do najlepszej piątki turnieju wybrano
Nikodema Czoskę.

Mistrzostwo Polski w kategorii U16 to ogromny sukces
sopockiej koszykówki, już kolejny w ostatnich latach, który
umacnia nasze miasto w absolutnej czołówce szkolenia
młodzieży w Polsce. Przypomnijmy, że UKS Siódemka Sopot
w sezonie 2015/2016 także zdobyła mistrzostwo Polski
kadetów, a rok temu wywalczyła trzecie miejsce w ﬁnale.

www.facebook.com/MiastoSopot

Turniej StreetBall Molo rozegra się na Skwerze Kuracyjnym przy sopockim molo
16 czerwca, w godzinach 10.00-16.00. Mecze rozgrywane będą z podziałem na kategorie
wiekowe: gimnazjaliści i młodsi, młodzież ponadgimnazjalna oraz kategoria open.
Turniej koszykówki StreetBall Molo jest
częścią programu realizowanego przez
Stowarzyszenie Trivium – Edukacja,
Wychowanie, Proﬁlaktyka. Program powstał
na bazie wieloletnich doświadczeń jego
twórców w pracy z różnymi grupami
młodzieży. To odpowiedź na coraz częściej
pojawiający się problem braku aktywności
sportowej młodych ludzi. Zajęcia mają na
celu przeciwdziałanie patologiom społecznym, a także pokazanie alternatywnych
sposobów spędzania czasu wolnego tak,
by wykorzystać go zdrowo, aktywnie
i ciekawie.
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Windsurferzy z całego świata w Sopocie
Blisko 150 zawodników z Białorusi, Norwegii, Omanu, Polski i Rosji wzięło udział w rozegranych w dniach
8-10 czerwca regatach o Puchar Prezydenta Sopotu. To najstarsze windsurﬁngowe regaty morskie w Polsce.
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Najmłodsi sopocianie wiedzą, jak działać ekologicznie. 6 czerwca w Urzędzie Miasta otrzymali nagrody i wyróżnienia za udział w konkursie „Chronimy drzewa – zbieramy makulaturę”.
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W Operze Leśnej 25 maja podczas Polsat SuperHit Festiwalu odbył się jubileusz Sylwii
Grzeszczak z okazji 10 lat na scenie. Artystka została nagrodzona Bursztynowym Słowikiem.
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Paweł Wojciechowski, mistrz świata z 2011 roku, skacząc 5,81 m pobił rekord Tyczki na Molo
ustanowiony przed 30 laty. 2 czerwca dopisała i pogoda, i publiczność.

3 czerwca w ERGO ARENIE 15-lecie świętował sopocki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Były
dyplomy i nagrody, a po części oﬁcjalnej studenci obejrzeli występ zespołu Mazowsze.

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