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MIESZKANIA DLA SOPOCKICH RODZIN

SOPOT '68 RE_MAKE

NA HIPODROMIE BOMBA W GÓRĘ!

25 czerwca był szczęśliwym dniem dla 52
sopockich rodzin. Tego dnia odbyło się
losowanie 50 mieszkań w nowych budynkach
komunalnych. Sopot od 14 lat buduje mieszkania komunalne. W tym czasie, za kwotę prawie
43 mln zł, miasto wybudowało dla sopockich
rodzin 240 mieszkań.

Niezwykłe widowisko odbędzie się 23 sierpnia
w Operze Leśnej. Wydarzenie jest nawiązaniem
do VIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
w Sopocie, który odbył się w sierpniu 1968 r.
Kiedy na scenie rozbrzmiewała muzyka,
zaczynała się interwencja wojsk polskich
w Czechosłowacji…

Przed nami dwa emocjonujące wyścigowe
weekendy. Na sopockim Hipodromie zobaczymy 27 gonitw z udziałem pięknych koni:
pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej,
a także kłusaków francuskich. Bomba pójdzie
w górę 14 i 15 lipca, kolejny raz 21 i 22 lipca.
Wstęp na wyścigi jest bezpłatny.
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Irena Szewińska

Budżet Obywatelski – mieszkańcy
wybiorą spośród 181 propozycji

(24.05.1946 – 29.06.2018)
W czwartek, 5 lipca, pożegnaliśmy Irenę Szewińską, Królową Stadionów, jedną
z najwybitniejszych lekkoatletek w historii światowego sportu, siedmiokrotną
medalistkę igrzysk olimpijskich, dziesięciokrotną mistrzostw Europy, naszą
sopocką Ambasador...
Pani Irena lubiła przyjeżdżać do Sopotu i była tu zawsze witana z ogromnym
entuzjazmem. Najbardziej było to widać we wrześniu 2014 r. W Operze Leśnej
odbywał się Koncert dla Mieszkańców. Był naprawdę szczególny, bo połączony
z wręczeniem Irenie Szewińskiej Honorowego Obywatelstwa Sopotu. Skromna, cicha,
delikatnie uśmiechnięta odebrała ten tytuł – mamy nadzieję z satysfakcją – bo w pełni
na niego zasłużyła. Sopot zyskał bardzo wiele dzięki Jej pomocy, a Ona mogła
zrealizować właśnie tu swoje śmiałe marzenia.

Zakończyła się weryﬁkacja wniosków do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy
mieli czas na składanie odwołań od wstępnej decyzji komisji od 11 do 24 czerwca.
Wpłynęło 6 odwołań na piśmie, kilkoro mieszkańców skorzystało też z możliwości
bezpośredniego przedstawienia swojego stanowiska komisji. Po ponownym rozpatrzeniu,
w przypadku 13 wniosków komisja zmieniła decyzję.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Ostatecznie 181 wniosków z 285, które wpłynęły od mieszkańców Sopotu, zostało pozytywnie
zweryﬁkowanych i mogą zostać dopuszczone do głosowania. W przypadku kilku wniosków
konieczne jest uzyskanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dotyczy to inwestycji, które
miałyby zostać zlokalizowane na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym przez spółdzielnie
mieszkaniowe. Wnioski te warunkowo zostały zweryﬁkowane pozytywnie.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Pomogła nam przy organizacji pierwszego Lekkoatletycznego Grand Prix im. Janusza
Sidły. Potem wielokrotnie, już jako gość honorowy, pojawiała się na Stadionie Leśnym
na kolejnych edycjach „Sidły”. To Ona nalegała, by projektowana na granicy Gdańska
i Sopotu hala widowiskowo-sportowa miała taką arenę, która pomieści bieżnię
lekkoatletyczną. Dostaliśmy Jej wsparcie także w walce o niemałe środki na budowę
hali. Potem od 2011 r., gdy była już Członkiem Rady IAAF (Międzynarodowego
Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych), poręczyła za Sopot i mocno wspierała
naszą kandydaturę jako organizatora Halowych Mistrzostw Świata. Odbyły się właśnie
w ERGO ARENIE w marcu 2014 r.
W kurorcie można Ją było zobaczyć jeszcze w ubiegłym roku. Odwiedziła sopocki
Hipodrom, który podczas Międzynarodowych Zawodów w Skokach CSIO5* gościł
polskich Mistrzów Olimpijskich. Królowej Stadionów nie mogło tam zabraknąć…

Tegoroczna edycja jest rekordowa pod względem liczby złożonych przez mieszkańców wniosków.
W zeszłym roku zgłoszonych było 171 wniosków.
Ostateczne wyniki weryﬁkacji są już opublikowane na stronie www.sopot.pl/bosopot.
Głosowanie w sopockim Budżecie Obywatelskim odbędzie się od 10 do 24 września.

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
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ERGO ARENA
Sopot/Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1

Zostaw samochód, a do centrum
Sopotu i na plażę dojedziesz
meleksem!
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
www.sopot.pl/parking

Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim

– raz na dwa tygodnie w piątek

– raz na miesiąc w piątek
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Jacek Karnowski – najlepszy
prezydent w Polsce!

Koniec bezprawnej okupacji
sopockich kortów!

– Dziękuję wszystkim Mieszkańcom za to, że razem
możemy tworzyć tak wspaniałe miasto, nasz Sopot!
– mówi prezydent Jacek Karnowski, który po raz trzeci
z rzędu zwyciężył w organizowanym przez „Newsweek”
rankingu Prezydentów Miast N15.

Sopockie korty wracają do miasta i będą służyć
wszystkim sopocianom! Od 10 czerwca teren sopockich
kortów jest bezprawnie okupowany przez Waldemara
i Bartłomieja Białaszczyków, Wojciecha Falgowskiego,
Elżbietę Jakubiak i kilkudziesięciu pseudoochroniarzy.
Grupa ta włamała się siłą na teren i obiekty sopockich
kortów w nocy z 9 na 10 czerwca.
Korty są niedostępne dla grających tam na co dzień dzieci,
pozostali zawodnicy także nie mają możliwości trenowania.
Zaplanowane prestiżowe turnieje są odwoływane lub
przenoszone na korty gdyńskie.
Miasto Sopot wszelkimi środami prawnymi dąży do zachowania kortów dla mieszkańców i uniemożliwienia ich zabudowy.

Fot. materiały prasowe

Podczas uroczystej gali Kongresu Regionów, która odbyła się
26 czerwca 2018 r. we Wrocławiu, wręczone zostały nagrody
w rankingu Prezydentów Miast N15. Zwycięzcą, po raz trzeci
z rzędu, został Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.
Pełne wyniki rankingu dostępne na stronie internetowej
www.newsweek.pl w artykule „Najlepsi prezydenci miast”.

Sopocki dom
pogrzebowy
Zakończyła się budowa wyczekiwanego domu pogrzebowego w Sopocie. Rodziny zmarłych mogą żegnać
swoich najbliższych w godnych i eleganckich warunkach
nowego domu pogrzebowego, który został wybudowany na sopockim Cmentarzu Komunalnym przy ul.
Malczewskiego.

Gmina Miasta Sopotu – wpisany do ksiąg wieczystych
właściciel całego trenu kortów sopockich oraz Sopot Tenis
Klub – dzierżawca kortów sopockich, wystąpili do sądu
o przywrócenie posiadania i możliwości korzystania z własnego obiektu.
Sąd wydał decyzję o zabezpieczeniu i postanowił, że cały
obiekt pozostaje we władaniu Sopot Tenis Klubu, na
warunkach określonych w umowie dzierżawy z Gminą
Miasta Sopotu, właścicielem kortów. Postanowienie sądu
podlega wykonaniu przez komornika.

Poniedziałek, 25 czerwca, był szczęśliwym dniem dla
52 sopockich rodzin. Tego dnia odbyło się losowanie
50 mieszkań w nowych budynkach komunalnych przy
ulicy Malczewskiego i 2 mieszkań przy ulicy Świemirowskiej (zbudowanych w 2009 r., zwolnionych przez
poprzednich lokatorów).
Sopot wciąż, w zrównoważony sposób się rozwija.
Atrakcyjność miasta prócz wielu niekwestionowanych
pozytywnych zjawisk wywołuje również skutek uboczny
w postaci wolnorynkowych cen mieszkań. Ma to bezpośredni
wpływ na strukturę demograﬁczną miasta.

Sopocki Program Budownictwa Komunalnego
Sopot od 14 lat buduje mieszkania komunalne.
W tym czasie, za kwotę prawie 43 mln zł, miasto
wybudowało dla sopockich rodzin 240 mieszkań:
2004 r. – ul. Malczewskiego 5 B, 39 mieszkań
2009 r. – al. Niepodległości, 59 mieszkań; ul. Zacisze,
16 mieszkań
2014 r. – ul. Rzemieślnicza, 10 mieszkań; al.
Niepodległości, 24 mieszkania.
Inwestycje przy wsparciu ﬁnansowym z Banku
Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.
2015 r. – ul. 3 Maja 18 a, 16 mieszkań
2018 r. – ul. Malczewskiego 29, 60 mieszkań; ul.
Świemirowska, 16 mieszkań
Miasto będzie kontynuować program budownictwa
komunalnego.
W budynku przy ulicy Malczewskiego wybudowano 60
mieszkań. Pięćdziesiąt spośród nich zostanie w poniedziałek
rozlosowanych. Zostało 10 najmniejszych mieszkań, ponieważ
liczba rodzin minimum 3-osobowych spełniających kryteria
regulaminowe była mniejsza od liczby lokali dwupokojowych.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Obiekt stanął w miejscu poprzedniego domu. Nowy jest
nowocześniejszy, przestronny i przystosowany do potrzeb
osób z niepełnosprawnością ruchową. Prócz kaplicy
pogrzebowej w budynku znajduje się chłodnia, pomieszczenie
do ubierania zwłok, kameralne miejsce pożegnania ze
zmarłym, miejsce sprzedaży trumien i urn, toaleta dla
żałobników oraz zaplecze socjalne z wiatą dla konia
i miejscem na sprzęt.

www.facebook.com/MiastoSopot

– Zrobię wszystko zgodnie z prawem, aby teren sopockich
kortów pozostał własnością wszystkich mieszkańców i służył
na potrzeby sportu i rekreacji, a nie grupy osób, które chcą
ten teren zawłaszczyć i wybudować aparthotel – deklaruje
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Z woli miasta korty
zostały wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków,
procedowana jest także zmiana miejscowego planu
zagospodarowania, która ma uniemożliwić jakąkolwiek
zabudowę tego terenu.

Kolejne sopockie rodziny wylosowały mieszkania

Aby wyhamować te trendy, Gmina podejmuje działania
dwutorowo: na rzecz obecnych mieszkańców oraz mające na
celu przyciągnięcie do Sopotu nowych mieszkańców,
w szczególności młode rodziny z dziećmi. Jednym
z elementów tej polityki jest realizowany od 2004 r. program
nowego budownictwa komunalnego, ﬁnansowanego głównie
z budżetu Gminy.

Budowa trwała ponad rok. Koszt tej bardzo potrzebnej
w Sopocie inwestycji zamknął się w kwocie 5,3 mln zł.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Obecnie w tzw. dogrywce po zmianie dotychczasowych
przepisów regulaminowych przewidziano możliwość ubiegania
się o najem lokali 2-pokojowych przez gospodarstwa
minimum 2-osobowe. Przewidziano także możliwość
posiadania tytułu prawnego do zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie GMS z warunkiem przekazania do
dyspozycji dotychczas zajmowanego lokalu.
Fot. Fotobank.PL/UMS

Na te pozostałe 10 mieszkań wpłynęło 69 wniosków, które są
obecnie rozpatrywane i uzupełniane.
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Sopocka Karta Rodziny 3+
Miasto od lat konsekwentnie różnymi działaniami
(np. dopłatami do żłobków, miejscem w przedszkolu dla każdego dziecka czy też szeroką ofertą
dodatkowych zajęć w szkołach) wspiera sopockie
rodziny. Przypominamy, że funkcjonuje w mieście
także Sopocka Karta Rodziny 3+, która rodzinom
wychowującym troje i więcej dzieci daje wiele
korzyści.

Sopoccy maturzyści na medal!
Świetne wyniki egzaminów maturalnych

ź

50 proc. zniżki przy zakupie biletów wstępu na
krytą pływalnię przy ul. Haﬀnera 57 w Sopocie

ź

niższej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane
są w sposób selektywny – 30 zł miesięcznie, jako
opłata ryczałtowa;

ź

30 proc. zniżki przy zakupie biletów jednorazowych na przejazdy SKM;

ź

opłaty 0,50 zł za każdą godzinę zajęć
przekraczającą podstawę programową w przedszkolach publicznych;

ź

50 proc. opłaty za pobyt dziecka w żłobku
samorządowym Gminy Miasta Sopotu;

ź

20 proc. zniżki na wszystkie bilety basenowe
w Parku Wodnym Sopot przy ul. Zamkowa Góra 3-5;

ź

rabat w sklepie Papirus (sklep papierniczy + sklep
dla plastyków + biuroserwis) przy al.
Niepodległości 776.

ź

bezpłatnego wstępu do PGS w Sopocie;

Zapraszamy rodziny, które wychowują troje i więcej
dzieci, do składania wniosków o wydanie Sopockiej
Karty Rodziny 3+. Wnioski przyjmowane są
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie
przy ul. Kolejowej 14, w godzinach urzędowania oraz
w Dziale świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego przy al. Niepodległości 876, w pon.
W godz. 12.00-17.00, wt.-pt. w godz. 10.00-14.00.

ź

50 proc. zniżki przy zakupie biletów wstępu na
sztuczne lodowisko w części lądowej mola w Sopocie;

Szczegółowe informacje wraz z drukami wniosku
dostępne są na stronie www.mopssopot.pl.

Karta uprawnia do :
ź

bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na
terenie Sopotu, dla młodzieży do 25. roku życia
w przypadku kontynuowania nauki lub studiów;

ź

bezpłatnego wstępu do Muzeum Sopotu;

W tym roku uczniowie z sopockich liceów ogólnokształcących
ponownie bardzo dobrze napisali egzamin maturalny.
Zdawalność matury w I Liceum Ogólnokształcącym wyniosła 96 proc.,
w II Liceum Ogólnokształcącym 100 proc., a w III Liceum Ogólnokształcącym
95 proc. Tym samym Sopot uzyskał jeden z najwyższych średnich wyników
w województwie pomorskim (śr. 84 proc.).

Budynek II LO w Sopocie. Fot. Fotobank.PL / UMS

Z pewnością jest to efekt codziennej pracy i wysiłku młodzieży, nauczycieli
i rodziców. Na osiągnięte przez młodzież wyniki nauczania ma również wpływ
różnorodna oferta dodatkowych programów kształcenia. Miasto Sopot w każdej
ze szkół zapewnia m.in. zwiększoną liczbę zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych,
umożliwia współpracę szkół z uczelniami wyższymi oraz realizacje projekty
edukacyjne, które przygotowują młodzież do egzaminów maturalnych.
Wszystkim tegorocznym maturzystom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów
na wymarzonej wyższej uczelni.

Toruń porusza na lato!
Tylko półtorej godziny podróży autostradą A1 dzieli nas od miasta pachnącego
piernikiem, rozbrzmiewającego dźwiękami letnich koncertów i oświetlonego
niezwykłymi świetlnymi iluminacjami – w Toruniu w wakacje nie sposób się
nudzić.
Na miłośników polskiej muzyki czekają letnie Koncerty Pod Gwiazdami. W tym roku
w Toruniu wystąpią m.in. Leski promujący nową płytę „Miłość. Strona B” (15 lipca),
Krzysztof Cugowski z przebojami na 40-lecie kariery scenicznej (27 lipca) i Kasia Kowalska
świętująca 25-lecie pracy artystycznej, której nowa płyta ukazała się w czerwcu
(4 sierpnia). Koncerty odbywają się w amﬁteatrze Muzeum Etnograﬁcznego.
W dniach 19-21 lipca Toruń po raz kolejny stanie się stolicą polskiej piosenki ﬁlmowej za
sprawą IX Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej. W Toruniu zabrzmi słynny musical „Jesus
Christ Superstar” w wykonaniu Teatru Rampa, odbędzie się przegląd konkursowy

Festiwal Światła Bella Skyway. Fot. Wojtek Szabelski

10 i 11 sierpnia na Błoniach Nadwiślańskich odbędzie się Święto Toruńskiego Piernika,
w ramach którego znani kucharze zaprezentują swoje autorskie potrawy z piernikiem,
odbędą się piernikowe warsztaty i koncerty – wystąpią Daria Zawiałow, Pablopavo i Ludziki
oraz Novika. Nieco później, 12-15 sierpnia do Torunia przypłyną szkuty, galary i baty
z Polski, Francji i Litwy – to za sprawą II edycji Festiwalu Wisły.
Najbardziej spektakularne wydarzenie kulturalne w Toruniu, przyciągające wielotysięczną
publiczność, to 10. Międzynarodowy Festiwal Światła Bella Skyway. Jubileuszowa edycja
widowiskowego festiwalu projekcji świetlnych z różnych stron świata, tym razem pod
hasłem „Energia”, potrwa od 21 do 26 sierpnia 2018 r. Tego nie można przegapić!
Święto Piernika. Fot. Łukasz Klimkiewicz
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Wszystkie letnie wydarzenia w Toruniu znajdziecie na www.torun.pl.
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Artykuł w ramach współpracy miast Toruń – Sopot

młodych wokalistów, a w koncercie galowym na zakończenie festiwalu wystąpi plejada
gwiazd, m.in. : Michalina Łabacz, Emilia Komarnicka-Klynstra i Redbad Klynstra-Komarnicki,
Kacper Kuszewski, a Łódzką Orkiestrą Smyczkową Primuz pokieruje Krzesimir Dębski.

W MIEŚCIE /
Miejski Rzecznik
Konsumentów

RADZI

Sprawdź przed urlopem
– zmiany w przepisach turystycznych
Lato w pełni, wielu z nas planuje wyjazd na
zorganizowany wypoczynek. 1 lipca weszły w życie nowe
przepisy dotyczące imprez turystycznych i usług
powiązanych*. Warto zapoznać się z nimi, zanim
wyjedziemy na urlop, by nasz odpoczynek zostawił tylko
miłe wspomnienia. Oto najważniejsze zmiany:
ź

Cena wzrasta o ponad 8 proc.? Możesz odstąpić od
umowy i nie poniesiesz żadnych kosztów. Jeśli cena
wycieczki zmalała, to organizator musi obniżyć jej cenę.

ź

Możliwość podwyżki ceny organizator musi wpisać do
umowy, inaczej nie może jej zmienić.

ź

Będziesz mógł bez konsekwencji odstąpić od umowy,
gdy wystąpią nadzwyczajne okoliczności w miejscu
wyjazdu. W takim przypadku organizator ma obowiązek
zwrócić wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni.

ź

Nie poniesiesz kosztów rezygnacji także wtedy, gdy biuro
podróży zmieni główne warunki imprezy, np. miejsce, czas
trwania czy rodzaj środka transportu.

ź

Nowe przepisy dają możliwości odstąpienia w ciągu 14
dni od umowy zawartej poza lokalem ﬁrmy, ale tylko
w sytuacji, gdy to nie ty byłeś inicjatorem spotkania.

ź

Możesz rozwiązać umowę także w innych sytuacjach, np.
z powodów osobistych. Biuro podróży może potrącić
sobie uzasadnioną opłatę za odstąpienie.

ź

Biuro podróży może zastrzec w umowie, że impreza się
nie odbędzie, jeśli zgłosi się zbyt mało chętnych. Jednak
nowe przepisy określają to dokładnie: 20 dni przed
imprezą, która trwa ponad 6 dni, 7 dni przed imprezą,
która trwa 2-6 dni, 48 godzin przed imprezą, która jest
krótsza niż 2 dni.

ź

ź

Zastrzeżenia do jakości usług powinieneś zgłosić jak
najszybciej – najlepiej jeszcze w trakcie wyjazdu. Jednak
swoich praw będziesz mógł dochodzić przez 3 lata
– dopiero wtedy twoje roszczenia się przedawnią.
Reklamację możesz złożyć nie tylko u organizatora
wyjazdu, ale także u agenta, u którego kupiłeś wycieczkę.

ź

Minusem nowelizacji jest to, że do tej pory przedsiębiorca
musiał odpowiedzieć na reklamację w ciągu 30 dni. Jeśli
tego nie zrobił, oznaczało to, że uznał ją za uzasadnioną.
Nowe przepisy tej kwestii nie regulują.

ź

Biuro podróży bankrutuje? Możesz kontynuować urlop.
Jeśli biuro upadnie, możesz kontynuować wypoczynek, tak,
jak było to przewidziane w umowie.

* Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2361).

Anna Gut – Miejski Rzecznik Konsumentów
w Sopocie, przyjmuje w Urzędzie Miasta Sopotu,
ul. Kościuszki 25/27, pokój 11 A, w środy w godz. 8.3016.00 i w piątki w godz. 8.30-13.30, tel. 58 52 13 670.
Rzecznik udziela porad wyłącznie mieszkańcom
Sopotu. W celu otrzymania porady prosimy
o podanie pełnego adresu zamieszkania.

www.pinterest.com/sopot

Współpraca partnerskich bibliotek
W ramach współpracy miast partnerskich Sopot
i Zakopane, 26 czerwca w Zakopanem została
podpisana umowa pomiędzy obiema bibliotekami
miejskimi.
Umowę ze strony Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana
Żeromskiego w Zakopanem podpisała dyrektor Bożena
Gąsienica, a ze strony Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Józefa Wybickiego dyrektor Roman Wojciechowski.
W ramach współpracy przewidziano wymianę pracowników, konsultacje i wsparcie we wspólnych projektach.

Fot. materiały prasowe

Strażackie spotkania Sopot – Frankenthal
Sopoccy strażacy, dzięki zaproszeniu z Frankenthala
(Pfalz), miasta partnerskiego Sopotu, mieli okazję po raz
kolejny spotkać się z niemieckimi strażakami. Wizyta
została zorganizowana w dniach 20-24 czerwca 2018 r.

Fot. materiały prasowe

W ramach programu zrealizowano m.in. spotkanie
w sąsiednim mieście Mannheim, w którym znajduje się
jedna z największych strażnic w Niemczech. Strażacy
zapoznali się również z możliwościami nowoczesnej łodzi
gaśniczej, stacjonującej na rzece Ren, a w ramach
współpracy z innymi służbami odbyło się spotkanie
w Komendzie Policji we Frankenthalu. Nie mogło również
zabraknąć rozmów z Nadburmistrzem Miasta Frankenthal,
który wspiera inicjatywy współpracy obu miast. Strażacy
mieli okazję uczestniczyć również w dorocznych
uroczystościach organizowanych dla strażaków i ich rodzin.
Z kolei w dniach 24-30 czerwca, na zorganizowanych przez
niemieckie miasto koloniach letnich, w Sopocie przebywała
młodzież z Frankenthala. Dzieci spotkały się z wiceprezydentem Sopotu w Urzędzie Miasta, zwiedziły Sopot
i Gdańsk, spędziły dwa dni ucząc się żeglarstwa na jachcie
szkoleniowym „Alf” pod czujnym okiem instruktorów, a także
spotkały się z młodzieżą z II Liceum Ogólnokształcącego
w Sopocie.

Róża Ekologii 2018 dla sopockiego przedszkola
Przedszkole nr 10 w Sopocie otrzymało Oskara Ekologii – Różę
Ekologii 2018. Jest to wyróżnienie, które przyznawane jest za
wybitne osiągnięcia w edukacji ekologicznej, realizowane we
współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy
i Chylonki”.
Przedszkolni koordynatorzy wraz z pozostałymi nauczycielami
i pracownikami, każdego roku realizują wiele działań
proekologicznych. Obok zbiórki nakrętek, makulatury czy
elektroodpadów, w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii”
prowadzą spotkania ze specjalistami, warsztaty, a nawet zajęcia
laboratoryjne, które pozwalają przedszkolakom zgłębić tematy
ochrony środowiska.
Kapituła Nagrody oceniając działania Przedszkola nr 10 w Sopocie
była pod ogromnym wrażeniem efektów ekologicznych osiągniętych
przez placówkę w ciągu ostatnich 5 lat, dzięki czemu miasto Sopot
to nie tylko kurort, lecz także centrum edukacji ekologicznej dla
nowych pokoleń.
Za swoje zaangażowanie w koordynację programu edukacji
ekologicznej w Przedszkolu nr 10 dwie panie otrzymały także
nagrody Prezydenta Miasta Sopotu.

Fot. materiały prasowe
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FILM /

TEATR /
www.teatratelier.sopot.pl

www.sopotﬁlmfestival.pl

Dziewięć dni z X muzą,
czyli Sopot Film Festival

„Poniżej pasa”
w Teatrze Atelier

W ciągu dziewięciu dni w salach kinowych i studyjnych zaprezentowanych zostanie ponad 100 ﬁlmów
z całego świata – pełnometrażowych fabuł, dokumentów, animacji oraz ﬁlmów krótkometrażowych. Tak
wygląda program tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Sopot Film Festival, który
odbędzie się w dniach 14-22 lipca.

Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej zaprasza od 11 do 15 lipca
na spektakl „Poniżej pasa” w reż. André Hübner Ochodlo.

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

Do pracy w międzynarodowej ﬁrmie, gdzieś w dalekim kraju,
przyjeżdża Dobek. Na miejscu poznaje swojego współlokatora
Hanrahana, wymęczonego menedżera średniego szczebla oraz
Merkina, szefa z obsesją na punkcie władzy. Ich wspólne życie
pełne jest niezdarności i komicznego „łapania za słówka”. Potrójna
dawka testosteronu i tupeciarska walka o pozycję w pracy
dostarczy widzom rozrywki i skłoni do reﬂeksji nad samotnością
i międzyludzkimi relacjami.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Wyjątkowym wydarzeniem będzie III Koncert Muzyki Filmowej, który odbędzie się 16 lipca na
tarasach Parku Wodnego. Sam koncert to autorski dobór repertuaru i premierowe wykonanie aranżacji,
przygotowanych 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 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.

www.bart.sopot.pl

SOPOT '68 Re_Make
Niezwykłe widowisko 50-lecia odbędzie się 23 sierpnia 2018 roku w Operze Leśnej w Sopocie.
Wydarzenie jest bezpośrednim nawiązaniem do VIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie, który odbył się
w sierpniu 1968 r. Impulsem do realizacji był ﬁlm dokumentalny w reżyserii Magdaleny Szymków „Piszę do ciebie,
kochanie”, który obrazuje atmosferę oraz kulisy sopockiego festiwalu, wpisanego w obraz interwencji wojsk polskich
w Czechosłowacji.
Utwory m.in. Czerwonych Gitar, Stana
Borysa czy Kalinki wykonają: Barbara
Wrońska, Brodka, Natalia Grosiak,
Natalia Przybysz, Paulina Przybysz,
Dawid Podsiadło, Kev Fox, Krzysztof
Zalewski, MaJLo, Skubas, Tomasz
Makowiecki. W chórkach wystąpią
Michał „Bunio” Skrok i Marsija.
Bilety w cenach od 75 do 175 zł (30
zł dla posiadaczy Karty Sopockiej) do
nabycia w kasie Opery Leśnej,
Punkcie Informacji Kulturalny Sopot (pl. Przyjaciół Sopotu) oraz na www.bart.sopot.pl
* bilety ze zniżką na Kartę Sopocką dostępne wyłącznie w Punkcie Informacji Kulturalny Sopot
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„Poniżej pasa”, 11-15 lipca, godz. 19.30 albo 20.00 (zależy
od dnia), bilety: 40 zł. Występują: Adam Machalica, Michał
Kula, Waldemar Cudzik.

POEZJA /

KONCERT /

Organizatorem widowiska jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART.

Fot. Piotr Dłubak

www.tps-dworek.pl

Poetycki Dworek Sierakowskich
Na dwa spotkania do Dworku Sierakowskich (ul. Czyżewskiego 12) zaprasza Towarzystwo Przyjaciół Sopotu. Na
oba wstęp jest wolny.
Wieczór z poezją i muzyką żydowską
13 lipca o godz. 18.00 odbędzie się wieczór poetycko-muzyczny
z udziałem Krystyny Łubieńskiej (słowo) oraz Trio Gdańskiego,
znanego doskonale publiczności Czwartkowych Wieczorów
Muzycznych. W programie spotkania w cyklu Wiersze na Piętrze
znajdzie się wybór poezji m.in.: Anny Kamieńskiej, Agnieszki
Osieckiej, Wisławy Szymborskiej, Bolesława Leśmiana i Juliana
Tuwima. Ponadto K. Łubieńska podzieli się reﬂeksjami na temat
jednego z najbardziej osobistych i poruszających poematów
Juliana Tuwima „My, Żydzi polscy”. Całości dopełni muzyka
żydowska w wykonaniu: Anny Prabuckiej Firlej – fortepian, Pawła
Kuklińskiego – skrzypce oraz Krzysztofa Sperskiego – wiolonczela.
Wiersze na Piętrze z Joshua Weinerem
Spotkanie 18 lipca o godz. 18.00 z amerykańskim poetą, eseistą,
krytykiem i literaturoznawcą Joshua Weinerem poprowadzi Tadeusz
Dąbrowski, poeta, redaktor „Toposu”. W programie spotkania
między innymi prezentacja poezji J. Weinera w interpretacji autora
(w j. angielskim) oraz polskie przekłady jego wierszy.
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HIPODROM /

Na Hipodromie bomba w górę!
Przed nami dwa emocjonujące wyścigowe weekendy.
Na sopockim Hipodromie zobaczymy 27 gonitw
z udziałem pięknych koni: pełnej krwi angielskiej,
czystej krwi arabskiej, a także kłusaków francuskich.
Pierwszy weekend z wyścigami już 14 i 15 lipca. Kolejny
raz bomba pójdzie w górę 21 i 22 lipca. W oba weekendy
Hipodrom zaprasza od 15.00 do 19.00, wstęp na wyścigi
jest bezpłatny.
Wyścigi konne to tradycja starsza niż sam Sopot – pierwsze
gonitwy odbywały się na terenie dzisiejszego Hipodromu
już w 1898 r. Dziś jest to jedyna w swoim rodzaju impreza,
która łączy tę najbardziej widowiskową dyscyplinę
jeździecką z licznymi atrakcjami dla publiczności.
Nieodłączną tradycją wyścigów konnych są eleganckie
stroje i kapelusze, a także konkurs na najpiękniejsze
nakrycie głowy, w którym mogą wziąć udział nie tylko panie.

Konie pełnej krwi angielskiej, nazywane folblutami, to jedna
z podstawowych ras koni gorącokrwistych. Te pochodzące
z Anglii zwierzęta są niezwykle szybkie. Najsłynniejsze konie
wyścigowe, m.in. legendarny Secretariat, słynny champion
Phar Lap czy równie znana klacz Ruﬃan, były folblutami.
Z kolei konie czystej krwi arabskiej, również gorącokrwiste,
to rasa, która znana była na Półwyspie Arabskim już ponad
2500 lat temu. Te piękne zwierzęta uważane za
kwintesencję piękna, są także doskonałymi biegaczami.
Stosunkowo nowe są w Polsce wyścigi kłusaków francuskich. Konie te ścigają się w zaprzęgach zwanych sulkami.
W odróżnieniu od folblutów czy arabów, które podczas
wyścigów galopują, kłusaki, jak sama nazwa wskazuje,
biegną kłusem.
Wyścigi w Sopocie to także sporo atrakcji dla publiczności.
Na zwiedzających czekać będą food trucki, stoiska
handlowe i familijny piknik. Konkurs kapeluszy - 22 lipca.

Fot. Monika Metza-Jodłowska

AKTYWNOŚĆ /

Rolkowisko w niedziele
w ERGO ARENIE
Niepowtarzalna okazja dla miłośników rolek. Ponownie mają do swojej dyspozycji
płytę areny głównej o powierzchni 4 tys. metrów kw. Do hali na granicy Gdańska
i Sopotu może przyjść każdy, niezależnie od umiejętności jazdy na rolkach. W ERGO
ARENIE czekać będzie 5 stref jazdy, a także instruktorzy. Rolkowisko działać będzie
w każdą niedzielę lipca oraz 26 sierpnia w godz. 16.00-19.00. Wejście do hali (A1) od
godz. 15.45. Wstęp jest wolny.

TENIS /

Sukcesy młodych zawodników
Sopot Tenis Klubu
Trwa dobra passa zawodników STK. Młodzi sopoccy tenisiści tylko w czerwcu zdobyli siedem
medali w różnych grupach wiekowych. Wszystkie turnieje w których wzięli udział miały rangę
Mistrzostw Polski. We wszystkich sopocianie stawali na podium.
Na duże brawa zasłużyła najmłodsza z wyróżnionych, Oriana Gniewkowska (Sopot Tenis Klub). Oriana
w parze z Laurą Stypułą (TS Idea Sport Toruń) wywalczyła w Kołobrzegu Mistrzostwo Polski Skrzatek
w deblu. Po dwa srebrne medale sięgnęła Paulina Czarnik (STK), zdobywając w Gliwicach
Wicemistrzostwo Polski Kobiet w singlu i deblu. Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w deblu przypadło
w udziale Patrycji Polańskiej (STK) i Elżbiecie Iwaniuk (AZS Poznań). Turniej odbywał się w połowie
czerwca w Świdniku, skąd dodatkowo Polańska przywiozła brązowy medal za pojedynki singlowe.
Również brązowy medal zdobył w Świdniku Kamil Gajewski (STK). Na Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski Gajewski tworzył deblową parę z Karolem Drzewieckim (WKS Grunwald Poznań). Brązowym
medalistą, tym razem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – Mistrzostw Polski Kadetów – w Szamotułach został Jakub Federowicz (STK). Do Sopotu przywiózł medal wywalczony w turnieju
deblowym, w parze z Marcelem Kamrowskim.

SIATKÓWKA /
Fot. Fotobank.PL/ERGO ARENA

Warsztaty pod okiem instruktorów odbędą się tradycyjnie z podziałem tematycznym:
Strefa nauki jazdy (nauka od podstaw prowadzona przez instruktora i szkółki
wrotkarskie);
ź Strefa freestyle slalom – nauka jazdy między kubeczkami dla początkujących
i zaawansowanych rolkarzy, pod nadzorem instruktora;
ź Strefa nauki jazdy agresiv/urban – strefa dla średniozaawansowanych rolkarzy, którzy
będą chcieli podnieść swoje umiejętności. Zajęcia będą prowadzone na podstawowych
przeszkodach (poręcz, hopka, podest), pod nadzorem instruktora;
ź Strefa jazdy szybkiej i rekreacyjnej – na obwodzie płyty głównej zostanie utworzony tor
po którym rolkarze będą jeździć w kółko w jednym kierunku (rotacyjnie). W tej streﬁe
jazda odbywa się bez instruktora w rytmie muzyki;
ź Strefa hokeja na rolkach – plac otoczony bandami do unihokeja, dodatkowo odgrodzony
płotkami. Będą się na nich odbywać zajęcia dla dzieci z instruktorem, do dyspozycji
dzieci będą kije hokejowe.
ź

Po warsztatach zapraszamy do wspólnej, swobodnej jazdy po płycie ERGO ARENY do godz.
19.00. Szczegóły na stronie ERGO ARENY www.ergoarena.pl.
www.instagram.com/miasto_sopot

W siatkę na plaży
Na sopockiej plaży trwa turniej siatkówki Ziaja Cup 2018. Sopocki MOSiR zaprasza do udziału
i kibicowania.
W kategorii młodzieżowej
(rocznik 2001 i młodsi)
rozgrywki odbędą się jeszcze
w dwa kolejne piątki, 13 i 20
lipca, a ﬁnał 27 lipca. Zawodnicy kategorii Open zagrają
14 i 21 lipca, a mecz ﬁnałowy
odbędzie się w sobotę, 28
lipca. Turniej rozgrywany jest na
boiskach do siatkówki plażowej
przy wejściu na plażę nr 23.
Początek spotkań godzina
10.00.

Fot. materiały MOSiR w Sopocie
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Fot. Fotobank.PL / UMS

Lato pełne ﬁlmowych emocji
Najdłuższy wakacyjny festiwal ﬁlmowy Visa Kino Letnie wystartował. Kino na plażowych leżakach na
najdłuższym drewnianym molo w Europie działa codziennie, do 31 sierpnia. Seanse są bezpłatne,
obowiązuje opłata za wstęp na molo (posiadacze Karty Sopockiej wchodzą na molo za darmo).

Fot. Fotobank.PL / UMS

Wielką Nagrodą XVIII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry – Sopot
2018” za wybitne kreacje aktorskie uhonorowani zostali Barbara Kraﬀtówna i Franciszek Pieczka.

Fot. Fotobank.PL / UMS

28 czerwca w Państwowej Galerii Sztuki odbył się wernisaż wystawy „Wielcy nieobecni
światowego plakatu. Yusaku Kamekura, Ikko Tanaka i Shigeo Fukuda”.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Trwa dobra passa zawodników Sopot Tenis Klubu. Młodzi tenisiści tylko w czerwcu zdobyli
siedem medali. 6 lipca w Urzędzie Miasta sportowcy spotkali się z prezydentem miasta.

Piękny prezent przygotowały pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Sopocie dzieci
z Przedszkola nr 12. Ich występ pt. „Cztery Pory Roku” mieszkańcy DPS obejrzeli 28 czerwca.

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