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OKULARY KS. KACZKOWSKIEGO...

Znasz kogoś, kto zmienia świat na lepsze? Zgłoś 

go do nagrody #OkularyKaczkowskiego! Odważni, 

bezkompromisowo walczący o równość, godność 

i indywidualne podejście do drugiego człowieka. 

Czas, by przestali być niedostrzegani. Do 15 lipca 

można zgłosić ich do nagrody „Okulary ks. 

Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód”.

ZOSTAW SAMOCHÓD NA EKO PARKINGU

Już po raz trzeci Sopot uruchomił program Eko 

parkingu buforowego oraz transportu melek-

sami po mieście. Od 22 czerwca dla wszystkich 

gości dostępny jest całodobowy, bezpłatny Eko 

parking na ponad 700 miejsc przy ERGO 

ARENIE. Do 1 września będzie można co-

dziennie skorzystać z transportu meleksami na 

sopocką plażę czy do centrum miasta.

SZYKUJ SIĘ NA SOPOT FILM FESTIVAL

Dziewiętnasta edycja Międzynarodowego Festi-

walu Filmowego Sopot Film Festival odbędzie się 

w dniach 13-21 lipca. W ciągu dziewięciu dni 

w salach kinowych i studyjnych zaprezento-

wanych zostanie ponad 100 filmów z całego 

świata – pełnometrażowych fabuł, dokumentów, 

animacji oraz filmów krótkometrażowych. 
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Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto 
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 raz na miesiąc w piątek–
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BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU

Przygotowaliśmy drugą edycję Biuletynu Informa-

cyjnego Urzędu Miasta Sopotu „Sopocianie 60+”. 

Wydanie zostało uzupełnione i uaktualnione, gdyż w ciągu 

dwóch lat od pierwszego wydania wiele się zmieniło. 

W informatorze znajdziecie Państwo informacje dotyczące 

różnego rodzaju wsparcia i najpotrzebniejsze adresy i tele-

fony do sopockich instytucji.

Osoby, które ukończyły 60 lat, zapraszamy do odbioru 

informatora. Można także wziąć np. dla mniej sprawnych 

sąsiadów. Biuletyn będzie dostępny w Punkcie 

Sopoccy radni, prezydent miasta, a także przedstawiciele branży turystycznej gościli 18 czerwca 

w Inowrocławiu. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń na temat funkcjonowania 

uzdrowiska, posmakowania inowrocławskich wód, zwiedzania Parku Solankowego z naj-

ważniejszymi atrakcjami turystycznymi, a także obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Po Inowrocławiu gości oprowadzał m.in. prezydent Ryszard Brejza. Spotkanie zakończyło się 

zaproszeniem inowrocławian do Sopotu z rewizytą. 

Przez trzy lata z rzędu prezydent Sopotu Jacek Karnowski wygrywał w rankingu Prezydentów 

Miast N15. W związku z tym, za takiego „samorządowego hattricka”, w tym roku został 

uhonorowany tytułem Superprezydenta.  

27 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w sali 36 Urzędu Miasta (ul. Kościuszki 25/27) rozpocznie się 

VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Sopotu. Jednym z punktów obrad będzie prezentacja Raportu 

o stanie miasta za rok 2018. Przypominamy, że sesja jest otwarta dla wszystkich chętnych.

25 czerwca 2019 r. (wtorek)

godz. 13.00 – Komisja Zdrowia i Rozwoju Społecznego, sala 58

ź Zaopiniowanie projektów uchwał; sprawy bieżące.

godz. 13.30 – Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami, sala 58

ź Zaopiniowanie odwołań od wstępnych wyników weryfikacji zgłoszonych projektów do Budżetu 

Obywatelskiego na 2020 rok; sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sopotu za 2018 rok; 

zaopiniowanie projektów uchwał; sprawy bieżące.

godz. 14.30 – Komisja Sportu i Młodzieży  oraz Komisja Turystyki i Uzdrowiska, sala 58

ź Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sopotu za 2018 rok; zaopiniowanie projektów 

uchwał; sprawy bieżące. 

godz. 15.00 – dalsza część  Komisji  Turystyki i Uzdrowiska  

ź Dyskusja na temat aktywnej i rodzinnej turystyki w Sopocie; sprawy bieżące. 

26 czerwca 2019 r. (środa)

godz. 15.00 – Komisja Strategii Rozwoju Miasta, sala 58

ź Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sopotu  za 2018 rok; sprawy bieżące.

Delegacja z Sopotu poznała Inowrocław

INFORMACJE MIEJSKIE /

NASZ SAMORZĄD /

Jacek Karnowski z tytułem Superprezydenta

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Sopotu

Sesja i Raport o stanie miasta

Odbierz nowy informator „Sopocianie 60+”

Informacyjnym w Urzędzie Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 25/27 oraz w Wydziale 

Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Marynarzy 4, w pok. nr 10. Osobom, które nie odbiorą 

informatora, dostarczymy go pocztą.

Fot. materiały Urzędu Miasta Inowrocławia

Wręczenie odbyło się podczas uroczystej gali 

Kongresu Regionów, 11 czerwca 2019 r. we 

Wrocławiu. Ranking Prezydentów Miast N15 

organizowany jest przez tygodnik „News-

week”. 

– Życzę nam wszystkim, by Polska była tak 

otwarta jak nasze miasta – powiedział 

odbierając nagrodę Jacek Karnowski.

Fot. materiały UMS
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Działa już nowa strona internetowa Sopockiej 

Organizacji Turystycznej. Wyróżnia się estetyką 

i bogatą zawartością multimedialną. Visit.sopot.pl 

ma być stroną przydatną zarówno dla turystów, 

jak i mieszkańców całej aglomeracji, a jej 

struktura ma zapewnić prosty dostęp do in-

formacji. 

Przygotowania portalu trwały od marca 2019 r. 

Sopocka Organizacja Turystyczna w drodze konkursu 

wyłoniła wykonawcę, Maxwebstudio, który opracował 

projekt graficzny i funkcjonalny nowej strony.

Nowy projekt jest intuicyjny, ciekawy i przede 

wszystkim będzie spełniać oczekiwania użytkowników. 

Już po raz trzeci, w sezonie 2019, Sopot uruchomił 

program Eko parkingu buforowego oraz transportu 

meleksami po mieście. Od 22 czerwca dla wszystkich 

gości dostępny jest całodobowy, bezpłatny EKO parking 

na ponad 700 miejsc przy ERGO ARENIE. Do 1 września 

będzie można codziennie skorzystać z transportu 

meleksami na sopocką plażę czy do centrum miasta.

Meleksami pojedziemy w okolice plaży, a następnie do 

centrum Sopotu i z powrotem na parking przy ERGO ARENIE 

(trasa wiedzie ulicami: Łokietka, Polną, Grunwaldzką, Chopina, 

Kościuszki i powrót do ERGO ARENY ulicami Kościuszki 

i Łokietka).

Sprzątanie plaż

Od maja do września sopockie plaże sprzątane są codziennie. 

Sprzątanie obejmuje: opróżnianie śmietników, usuwanie glonów 

z linii brzegowej i tego, co wyrzuci morze. Raz w tygodniu odbywa 

się sprzątanie mechaniczne z przesiewaniem piasku. Firma 

sprzątająca pracuje codziennie, 7 dni w tygodniu, w godz. 5.00-

19.00. W razie potrzeby (np. gdy jest więcej glonów) także o innych 

porach, również nocą.

Kąpieliska Morskie w Sopocie

Mamy ich dziewięć. Najwcześniej sezon rozpoczął się 15 czerwca na 

kąpielisku Łazienki Południowe. Na tej plaży jest też najdłuższy 

– trwa do 15 września. Pozostałe kąpieliska funkcjonują od 28 

czerwca do 31 sierpnia.

Ratownicy

Na każdym kąpielisku musi pracować minimum 3 ratowników. 

W tym sezonie nad bezpieczeństwem plażowiczów będzie czuwać 

około 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.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Przy wejściu nr 23 znajduje się kładka dla osób z niepełno-

sprawnościami. W sezonie wakacyjnym funkcjonuje również amfibia, 

czyli specjalny wózek, który jest wyposażony w szerokie koła 

i pływaki, co pozwala na unoszenie się na wodzie. 

W trakcie realizacji (przygotowanie dokumentacji) jest druga kładka 

dla osób niepełnosprawnych przy wejściu nr 37, która na pewno 

powstanie jeszcze w tym roku.

Prysznice i przebieralnie

Na plażach miejskich działa 15 przebieralni, 18 pryszniców. Na całej 

długości  plaży znajduje się ok. 25 miejsc z toaletami 

ogólnodostępnymi w lokalach gastronomicznych dzierżawców. 

Dzierżawcy mają w umowach zapisy, że muszą mieć minimum 

2 toalety ogólnodostępne, odpłatne. 

Pies na plaży

Od 1 maja do 30 września obowiązuje zakaz wchodzenia z psami 

na plażę. W sezonie letnim został wyznaczony odcinek plaży od 

granicy z Gdynią do wejścia nr 2 oraz pomiędzy wejściami 43 a 45, 

gdzie można przez cały dzień wejść z psem.

Nowy portal turystyczny 
Sopotu – visit.sopot.pl

Zostaw samochód 
na Eko parkingu

Bezpieczne i komfortowe 
wakacje nad wodą 

Opera Leśna ma już 110 lat! Koncerty gwiazd z okazji jubileuszu

Nowa strona turystyczna Sopotu wyróżnia się estetyką 

i bogatą zawartością multimedialną. Visit.sopot.pl ma 

być stroną dla turystów, jak i mieszkańców aglo-

meracji, a jej struktura ma zapewnić prosty dostęp do 

informacji. Niebanalne zdjęcia, mają zachęcać 

użytkowników do odwiedzenia Sopotu. Witrynę 

można przeglądać na komputerach stacjonarnych, 

laptopach, tabletach oraz telefonach komórkowych.

Portal jest dwujęzyczny. Posiada pełną wersję polską

i angielską. W kolejnym etapie strona będzie 

przetłumaczona na kilka wersji językowych. Turyści już 

teraz mogą pobrać foldery informacyjne w 10 

językach: polsko-angielską, niemiecko-francuską, 

fińsko-rosyjską oraz szwedzko-norweską oraz włosko-

hiszpańską.

www.facebook.com/MiastoSopot

Choć trudno w to uwierzyć, Opera Leśna ma już 110 lat! Na 

deskach jednego z najpiękniejszych obiektów amfiteatralnych 

w Europie od 1909 r. wystąpiły największe gwiazdy polskiej 

i światowej sceny muzycznej. W związku z okrągłym jubileuszem 

przygotowaliśmy cykl wakacyjnych koncertów, m.in.: Jana 

Garbarka, Skalpela oraz Ørganka.

29 czerwca o godz. 20.30 wystąpi Jan Garbarek, nazywany ojcem 

skandynawskiej muzyki jazzowej. Towarzyszyć mu będą niemiecki 

pianista Rainer Brüninghaus, basista z Brazylii Yuri Daniel oraz mistrz 

perkusji Trilok Gurtu z Indii. Koncert stanowi preludium festiwalu 

Sopot Jazz Festival, który odbędzie się w październiku.

Z kolei 19 lipca na deskach Opery Leśnej zagra Skalpel Big Band. 

Duet Skalpel to dzisiaj już klasyka europejskiego elektro-jazzu, który 

przy współpracy z aranżerem Patrykiem Piłasiewiczem opracował 

partytury skalpelowych utworów angażując w to kilkunastoosobowy 

jazzowy zespół, czego efektem jest obecnie Skalpel Big Band.  

Na zakończenie cyklu, 26 lipca wystąpi zespół Ørganek. Grupa 

powstała w 2013 r. z inicjatywy jej lidera Tomasza Organka. Zespół 

wydał dwa, dobrze przyjęte przez publiczność i krytyków 

muzycznych albumy, które zyskały status platynowych płyt. Przez 

dwa lata (2016-2017) zespół był trzonem Orkiestry Męskiego Grania 

i jest współautorem dwóch płyt koncertowych MGO, które również 

pokryły się platyną. 

Bilety na wydarzenia w ramach obchodów 110-lecia Opery Leśnej 

do nabycia na www.bart.sopot.pl. Specjalnie dla sopocian 

przygotowano promocję – po okazaniu Karty Sopockiej bilety będą 

tańsze nawet do 40 proc. 

KONCERTY /

Przystanki zlokalizowane są:

ź przy ERGO ARENIE,

ź przy ul. Polnej,

ź przy ul. Chopina,

ź pl. Konstytucji 3 Maja (ul. Bohaterów Monte Cassino).

Meleksy kursują w godz. 10.00-20.00, z częstotliwością co 20-

30 minut. Bilet na jednorazowy przejazd kosztuje 3 zł. Dla 

dzieci do ukończenia szkoły podstawowej, na podstawie 

okazanej legitymacji szkolnej – przejazdy bezpłatne.

Szczegółowe informacje o parkingu oraz rozkład jazdy 

meleksów jest na stronie www.sopot.pl/parking oraz 

www.facebook.com/ekoparkingsopot.

ERGO ARENA Sopot/Gdańsk 
Plac Dwóch Miast 1

Fot. Guri Dahl
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłosiła oficjalne wyniki z egzaminów gimnazjalnych 

i sprawdzianów klas VIII w szkołach podstawowych. Po raz kolejny sopoccy uczniowie 

okazali się najlepsi w województwie pomorskim. 

Tegoroczny sukces jest szczególnie bardzo cenny i wyjątkowy, ponieważ ze wszystkich 

przedmiotów egzaminacyjnych, zarówno na poziomie szkół podstawowych jak i gimnazjów, nasi 

uczniowie osiągnęli najwyższe średnie wyniki. 

To efekt wspólnej, systematycznej i konsekwentnej pracy młodzieży, nauczycieli i rodziców. 

– Serdeczne gratulacje składam uczniom za ich codzienną naukę wspartą umiejętnościami 

i zdolnościami – mówi Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu. – Nauczycielom 

dziękujemy za profesjonalizm, zaangażowanie, wytrwałość i cierpliwość w codziennej pracy. 

Rodzicom gratulujemy i dziękujemy za ich pomoc, wsparcie, opiekę i motywowanie swoich 

dzieci.

Tegoroczne wyniki egzaminów to również sukces Miasta Sopotu. Gmina przeznacza w skali  

roku 21 mln zł na edukację sopockiej młodzieży, w tym około 1,5 mln na dodatkowe zajęcia, 

które w szczególności ukierunkowane są na przygotowanie uczniów do egzaminów 

/sprawdzianów zewnętrznych.

W ramach współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi oraz Stowarzyszeniem 

„Wspólnota Polska” od 16 do 30 czerwca 2019 r. w Sopocie gości grupa 50 dzieci 

i młodzieży pochodzenia polskiego z okolic Grodna wraz z opiekunami. 

Celem akcji jest podtrzymanie więzi młodych Białorusinów pochodzenia polskiego z naszym 

krajem, ukazanie im współczesnej Polski oraz umożliwienie zawarcia nowych znajomości z polską 

młodzieżą, co pozytywnie wpłynie także na znajomość języka polskiego. 

Organizowanie wakacyjnych pobytów dla dzieci i młodzieży ma również na celu zainteresowanie 

opinii publicznej sytuacją naszych rodaków na Białorusi, wzmocnienie poczucia narodowej 

tożsamości, kultury i solidarności. Pragnąc zapewnić gościom ciekawy i różnorodny program 

zaplanowano m.in. wspólne lekcje z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1, wizyty w Europejskim 

Centrum Solidarności, a także zwiedzanie wielu atrakcji Sopotu, Gdańska i Gdyni.

Wakacje wystartowały, w Sopocie dzieci, również te z niepełnosprawnościami, będą 

mogły uczestniczyć w półkoloniach organizowanych przez różne instytucje i korzystać 

z zajęć tematycznych.

Młodzieżowy Dom Kultury

Zajęcia odbywać się będą w terminach: 24-28 czerwca, 1-5 lipca oraz 8-12 lipca 2019 r., 

przewidziana liczba miejsc – 150 osób. W programie przewidziano zajęcia sportowo-rekreacyjne, 

spacery edukacyjne, zajęcia taneczne i muzyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia 

plenerowe plastyczne oraz wiele innych atrakcji. Szczegółowy program akcji na: 

www.mdk.sopot.pl.

Państwowa Galeria Sztuki

Zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat na wakacyjne warsztaty plastyczne. To dwa tygodnie zajęć 

rozwijających wyobraźnię i talenty, podczas których dzieci poznają różnorodne techniki 

artystyczne i praktyczne. Termin: 1-12 lipca, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00. 

Zapisy: edukacja@pgs.pl i wystawy@pgs.pl lub tel. 58 551 06 21 wew. 112 i 113. Koszt: 

pojedynczy dzień 15 zł, tydzień 70 zł, dwa tygodnie 130 zł. Limit miejsc: 15

Miniteka i Broadway, filie Biblioteki Sopockiej

Miniteka (ul. Obrońców Westerplatte 16) zaprasza:

ź 1, 8, 15 lipca oraz 5 sierpnia – Pod rękę z aktorem – warsztaty teatralne dla dzieci od lat 7, 

prowadzenie Małgorzata Oracz (aktorka Teatru Wybrzeże), godz. 16.00;

ź 5, 12, 19, 26 lipca – Letnie Kino Malucha, godz. 10.00;

ź 5, 12, 19, 26 lipca – Letnie Kino Starszaka, godz. 11.00;

ź 10, 17, 24, 31 lipca – Etno zakątki – warsztaty plastyczne dla dzieci od lat 5, godz. 11.00;

ź 18, 25 lipca – Fiku Miku w Bibliotece – czytanie i zabawy dla najmłodszych, godz. 17.00;

ź 22, 29 lipca – Letnie premiery Teatrzyku Pacynka, godz. 17.00.

Filia Broadway (ul. Kolberga 9) zaprasza:

ź Każdy czwartek lipca i sierpnia, godz. 12.00 wakacyjne kino, godz. 13.00-15.00 gry planszowe, 

puzzle, szachy, tenis stołowy.

Do wszystkich Filii zapraszamy w godzinach ich otwarcia po książeczki, audiobooki czy po 

prostu, by pobawić się i miło spędzić czas.

SKŻ ERGO Hestia 

Prowadzi obozy dla dzieci. Dzieci uczą się żeglowania na desce windsurfingowej lub łódkach 

Optimist oraz poznają ogólne zasad bezpieczeństwa na wodzie. Prowadzone są zajęcia 

ogólnorozwojowe, gry i zabawy. Dodatkowe atrakcje: pływanie na SUP´ach oraz wizyta w Parku 

Linowym. Więcej informacji: www.skz.sopot.pl/obozy.

EDUKACJA /

Sopoccy uczniowie najlepsi 
w województwie!

Dzieci polskiego pochodzenia
z Białorusi spędzają wakacje w Sopocie

Wakacje w mieście – będzie się działo

SOPOT DLA DZIECI /

Klub Żeglarski UKS Navigo

Zaprasza na zajęcia na katamaranach dla grup początkujących dla młodzieży 12-16 lat. Kontakt: 

katamaran@sopot.pl. Półkolonie na Optimistach dla dzieci 7-12 lat. Terminy: 1-5 lipca, 8-12 lipca, 

12-16 sierpnia, 26-30 sierpnia. Kontakt: wakacjeznavigo@gmail.com. Więcej informacji: 

www.katamaran.sopot.pl.

Skansen Archeologiczny Grodzisko

W przepięknej scenerii na wszystkich czeka emocjonujące spotkanie z historią.

ź 4-7 lipca – plener garncarski

ź 14 lipca – warsztaty krzemieniarskie

ź 21 lipca – warsztaty krajki

ź 4 sierpnia – Miotacz oszczepów – zajęcia warsztatowe

ź 11 sierpnia – warsztaty ceramiczne

ź 17 sierpnia – Indianie na Grodzisku

ź 18 sierpnia – warsztaty kulinarne

Dodatkowo grupy zorganizowane mogą korzystać z oferty edukacyjnej przedstawionej na stronie: 

www.archeologia.pl/edukacja/grodzisko-w-sopocie-edukacja

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7

Półkolonie odbędą się w dwóch terminach: 24-28 czerwca oraz 1-5 lipca 2019 r., w godz. 

7.30-16.30, przewidziana liczba miejsc – 120. W programie zaplanowano zabawy sportowo-

rekreacyjne oraz zajęcia tematyczne: arteterapia, zajęcia taneczne, scenki dramowe. 

Zorganizowane zostaną również wycieczki (kino, Grodzisko, Muzeum Sopotu, Sopoteka czy Opera 

Leśna). Szczegółowe informacje dostępne w szkole, nr tel. 58 551 01 11.

Zespół Szkół Specjalnych nr 5

Zajęcia odbywać się będą w terminach: 24-28 czerwca oraz 1-5 lipca 2019 r., w godz. 7.30-16.30, 

przewidziana liczba miejsc – 26 osób. W programie zaplanowano zajęcia relaksacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńcze na terenie szkoły, a dodatkowo zaplanowano wyjście do kina lub 

teatru, galerii sztuki, Muzeum Sopotu, Sopoteki czy zoo. Szczegółowe informacje dostępne 

w szkole, nr tel. 58 551 18 15.

Fot. materiały prasowe
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Trójmiejski Piknik 
Wielokulturowy

Złóż wniosek na 500+ oraz wyprawkę 
szkolną Dobry Start

„Walizka wspomnień” 
– spotkanie o Sopotplaście

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, 

CIS Sopot i Kis Sopot zapraszają mieszkańców Sopotu na 

Trójmiejski Piknik Wielokulturowy. 29 czerwca, w godz. 

11.00-14.00 w samym środku Trójmiasta, w skansenie 

archeologicznym Grodzisko w Sopocie, będzie można 

wspólnie spędzić czas, poznać się, porozmawiać, 

posłuchać muzyki i cieszyć się latem. Wstęp jest wolny.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Trójmiasta, dzieci 

i dorosłych, zarówno starych, jak i nowych mieszkańców. 

W programie: ognisko z kiełbaskami, koncert muzyki dawnej: 

zespół Liarman, wspólne śpiewanie, pokazy walk wojów, 

strzelanie z łuku, wata cukrowa, gra integracyjna KUBB, 

malowanie buziek, warsztaty robienia przypinek, robienie 

zwierząt z balonów.

Muzeum Sopotu zaprasza na spotkanie poświęcone 

Sopockim Zakładom Wyrobów Galanteryjnych Sopot-

plast. Zapraszamy zarówno osoby zawodowo lub 

rodzinnie związane z Sopotplastem, jak i mieszkańców 

Sopotu, kupujących w swoim czasie wyroby tej 

legendarnej marki.

W ramach spotkania chcemy zachęcić do podzielenia się 

wspomnieniami o Sopotplaście, o zakupach w ich firmowych 

sklepach i usługach świadczonych w prowadzonych przez 

nich punktach naprawczych.

Od 1 lipca poprzez banki świadczące usługi drogą 

elektroniczną lub portal empatia.mrpips.gov.pl będzie 

można składać wnioski o przyznanie świadczenia 

wychowawczego (500+), świadczenia Dobry Start (300+), 

a także świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimen-

tacyjnego. W formie papierowej wnioski będzie można 

składać od 1 sierpnia. 

Zachęcamy nie tylko do 

odkurzenia  w pamięci 

wspomnień, ale również do 

zaprezentowania fotografii 

związanych z Zakładami 

oraz do pochwalenia się 

wciąż istniejącymi wyrobami 

z logo Sopotplast.

500+

Świadczenie przyznawane będzie na nowych zasadach: na 

wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód 

rodziny, stan cywilny rodziców czy niezasądzone alimenty. 

W przypadku osób mających zameldowanie poza Sopotem, 

należy dołączyć potwierdzenie zameldowania tymczasowego 

lub zamieszkania w Sopocie. 

Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i ko-

lejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 

r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na 

wszystkie dzieci – tym samym otrzymają od 1 lipca prawo do 

świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie 

pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe 

dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 

2019 r.).

Osoby, które złożą wnioski od 1 lipca do 30 września, 

otrzymają 500+ z wyrównaniem od lipca 2019 r.  

W przypadku rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, 

który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice 

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca (sobota), 

w godz. 11.00-14.00 w ogrodzie Muzeum Sopotu 

przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8 w Sopocie.

W MIEŚCIE /

Fot. materiały promocyjne

Fot. materiały organizatora

„Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód”

Znasz kogoś, kto zmienia świat na lepsze? Zgłoś go do 

nagrody #OkularyKaczkowskiego! Odważni, bezkom-

promisowo walczący o równość, godność i indywidualne 

podejście do drugiego człowieka. Czas, by przestali być 

niedostrzegani. Do 15 lipca można zgłosić ich do nagrody 

„Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód”.

Rodzina i przyjaciele ks. Jana Kaczkowskiego, działający 

w fundacji jego imienia, postanowili nagrodzić tych, którzy tak, 

jak jej patron, nie widzą przeszkód, by z zaangażowaniem 

i miłością działać na rzecz innych. Mogą to być osoby 

indywidualne, instytucje, organizacje pozarządowe i grupy 

nieformalne, które działają w Polsce i za granicą. Aby zgłosić 

kandydaturę, wystarczy wypełnić i przesłać formularz 

zgłoszeniowy. Następnie sylwetkom i dokonaniom przyjrzy się 

kapituła konkursu.

– Chociaż działaniom księdza towarzyszyło wiele przeszkód, 

on sam zdawał się ich nie dostrzegać – mówi Anna Cina-

Ciskowska, prezes zarządu fundacji. – Do dziś żartobliwie 

zastanawiamy się, czy to kwestia wady wzroku czy 

ogromnego serca. Faktem jest, że Jan wybudował hospicjum 

mimo braku pieniędzy, „ojcował” wielu osobom i wymagał od 

siebie tyle samo, ile od zdrowego człowieka. Teraz chcemy 

nagrodzić osoby, które działają zgodnie z jego ideami. Nawet 

jeżeli wcześniej o nim nie słyszały.  

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń fundacja wyłoni 10 

nominowanych do nagrody, wśród których zwycięzcę 

wybierze kapituła konkursowa. Zasiadają w niej m.in. Józef 

Kaczkowski,  Jerzy Stuhr, Kapsyda Kobro-Okołowicz 

i Przemysław Staroń. Wyniki i wręczenie nagród, w tym 

finansowych, zostaną ogłoszone podczas gali, która odbędzie 

się we wrześniu w Sopocie.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin konkursu i więcej 

informacji o inicjatywie i Fundacji im. księdza Jana 

Kaczkowskiego: okularykaczkowskiego.org.

Będzie wszystkim bardzo miło, jeśli każdy wniesie do 

wydarzenia coś własnego, np. ulubioną potrawę! Impreza ma 

charakter otwarty, jeśli masz pomysł na jej wzbogacenie 

– zgłoś się do: robertdukowski@o2.pl.

dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć 

wniosek i otrzymają wsparcie w ramach opieki na-

przemiennej.

Dobry Start

Świadczenie Dobry Start 

przysługuje raz  w roku, 

300 zł na każde uczące 

się w szkole dziecko, 

do  20.  roku  życia. 

W przypadku dziecka 

niepełnosprawnego 

świadczenie przysługuje 

do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci 

w przedszkolu oraz te z zerówek.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę 

świadczenia do 30 września 2019 r. Jeśli zostanie złożony 

w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 

2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wzory wniosków znajdują się m.in. na stronach 

www.mrpips.gov.pl oraz mopssopot.pl.

Obsługą programu „Rodzina 500 +”oraz Dobry Start 

(300+) dla mieszkańców Sopotu zajmuje się Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie – Dział 

Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, 

al. Niepodległości 876. Godziny przyjęć interesantów: 

pon. 12.00-17.00, wt.-pt. 10.00-14.00. 

W punkcie obsługi Programu 500+/300+ dostępne jest 

stanowisko komputerowe do wysyłania wniosków 

elektronicznych. Pracownicy służą fachową pomocą. 

Kontakt w celu ustalenia terminu, tel. 58 551 61 63.



PRZEPIS NA SOPOT 6 NR 09/2019

W dniach 13-21 lipca odbędzie się dziewiętnasta edycja Międzynarodowego 

Festiwalu Filmowego Sopot Film Festival. W ciągu dziewięciu dni w salach kinowych 

i studyjnych zaprezentowanych zostanie ponad 100 filmów z całego świata 

– pełnometrażowych fabuł, dokumentów, animacji oraz filmów krótkometrażowych. 

W programie międzynarodowe konkursy, sekcje tematyczne: autorskie kino grozy 

z Dalej Północy, kino Ameryki Południowej, retrospektywy wybitnego reżyserów: 

dwukrotnego zdobywcy Oskara, irańskiego Asghara Farhadiego, autora takich filmów 

jak „Rozstanie”, „Wszyscy wiedzą” oraz grackiego Jorgosa Lantimosa, uznanego za 

jednego z odważniejszych autorów współczesnego kina („Kieł”, „Faworyta”). Zobaczyć 

będzie można sporo premier filmowych oraz najważniejszych filmów kina autorskiego 

minionego sezonu w pasmach Spectrum i Spectrum Doc, mi.in. Pawła 

Pawlikowskiego, Jagody Szelc, Agnieszki Smoczyńskiej, Kingi Dębskiej, Alfonso Cuarona, 

Joachima Triera, Nadine Labaki, Jafara Panahiego czy Petera Farrellego. Tradycyjnie 

odbędą się również spotkania po filmach z gośćmi. 

Jeszcze 29 czerwca o godz. 19.00 w kościele 

św. Jerzego odbędzie się koncert kameralny 

III Sopockich Wieczorów Organowych. 

Wystąpią: Michał Mogiła – obój, Waldemar 

Krawiec – organy. Wstęp jest wolny.

Dodatkowo publiczność usłyszy ciekawostki 

o kompozytorach wykonywanych utworów oraz 

okolicznościach ich powstania. Organizatorem 

cyklu koncertów jest stowarzyszenie Promień 

Sztuki. 

Jeden z najczęściej czytanych i wystawianych autorów francuskojęzycznych na świecie. 

Uznany przez krytyków, uwielbiany przez publiczność. Jego książki zostały przetłumaczone 

na 46 języków i są regularnie grane w ponad 50 krajach na świecie. Éric-Emmanuel Schmitt 

będzie gościem tegorocznej edycji Literackiego Sopotu odbywającej się od 15 do 18 sierpnia. 

Spotka się nie tylko ze swoimi czytelnikami, ale również zagra w spektaklu na podstawie swojej 

najnowszej książki „Madame Pylinska i sekret Chopina”, wydanej przez Wydawnictwo Znak 

Literanova. Przedstawienie „Madame Pylinska i Sekret Chopina” odbędzie się 17 sierpnia 

Spacer śladami Zbyszka Cybulskiego i spotkanie z Dorotą 

Karaś, autorką książki „Cybulski. Podwójne salto”, to dwa 

wydarzenia ze wspólnym mianownikiem, na które 

zaprasza Sopoteka. Wstęp jest wolny.

Trwają Sopockie Wieczory Organowe 

Éric-Emmanuel Schmitt gościem 
specjalnym Literackiego Sopotu

Sopoteka z Cybulskim

www.sopotfilmfestival.pl www.literackisopot.pl

Wyjątkowym wyda-

rzeniem będzie IV 

K o n c e r t  M u z y k i 

F i l m ow e j ,  k t ó r y 

odbędzie się  17 

lipca na Tarasach 

Parku Wodnego. 

Koncert to autorski 

dobór repertuaru 

i premierowe wy-

konanie aranżacji, 

p rzygotowanych 

s p e c j a l n i e  n a 

festiwal oraz po-

łączen ie  muzyk i 

www.muzeumsopotu.pl

MUZEUM SOPOTU /

Wraz z końcem czerwca w Muzeum Sopotu startują cotygodniowe koncerty 

jazzowe! W przepięknej scenerii muzealnego ogrodu wysłuchać będzie można 

odprężających utworów w wykonaniu utalentowanych muzyków. 

Lato to tradycyjnie czas koncertów jazzowych z cyklu Swingujące Trójmiasto 

organizowanych w ogrodzie Muzeum Sopotu. Koncert inaugurujący odbędzie się 27 

czerwca o godz. 19.00. Tego wieczoru przed gośćmi wystąpi zespół Artur Jurek Organ 

Quartet w składzie Artur Jurek (organy Hammonda), Darek Herbasz, Tomasz 

Grzegorski (saksofony), Roman Ślefarski/Tomasz Sowiński (perkusja). 

Koncerty odbywać się będą w każdy czwartek. 4 lipca będzie można posłuchać 

zespołu Piotr Szlempo Quintet w składzie: Piotr Szlempo (trąbka), Adam Bławicki, Jan 

Kantner (saksofony), Ion Virlan (kontrabas), Paweł Nienadowski (perkusja). Zaś 11 

lipca zagra Tomasz Chyła Quintet, który wystąpi w składzie: Tomasz Chyła (skrzypce), 

Piotr Chęcki (saksofon), Szymon Burnos (klawisze), Krzysztof Słomkowski (kontrabas), 

Sławek Koryzno (perkusja).

Trójmiasto swinguje w Muzeum Sopotu

Szykuj się na Sopot Film Festival

o godz. 19.00 w Sofitel Grand Sopot, natomiast spotkanie 

z autorem odbędzie się 18 sierpnia o godz. 13.00 w Pań-

stwowej Galerii Sztuki w Sopocie. 

Spektakl w wykonaniu samego autora łączy muzykę i teatr, 

ponieważ utwory polsko-francuskiego geniusza są interpretowane 

przez Nicolasa Stavy, pianistę o międzynarodowej renomie, 

wyróżnionego na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. 

Fryderyka Chopina.  

– Wizyta Érica-Emmanuela Schmitta to pokłosie zeszłorocznej, 

francuskiej edycji festiwalu Literacki Sopot. Jest to niebywała okazja 

do spotkania autora książek, które już stają się klasyką światowej 

literatury – zapowiada Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent 

Sopotu, pomysłodawczyni festiwalu Literacki Sopot. 

Sprzedaż biletów na przedstawienie „Madame Pylinska i Sekret 

Chopina” już wkrótce na www.bart.sopot.pl.

klasycznej  wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot z elektronicznymi 

aranżami. W tym roku tematem przewodnim jest postać amerykańskiego reżysera 

Quentina Tarantino. W programie muzyka z jego filmów, ale również muzyka z filmów 

jego mistrzów, m.in. Ennio Morricone, Hans Zimmer, James Newton Howard, Michael 

Nyman i inni. Wśród solistów m.in. Misia Furtak i Tomek Makowiecki.

Drugim koncertem Festiwalu będzie „Gra w Komedę” , który odbędzie się 14 lipca na 

Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie. Ideą tego niezwykłego „koncertu 

z literaturą" jest przybliżenie osoby i twórczości Krzysztofa Trzcińskiego Komedy, 

a punkt wyjścia stanowią fragmenty książki Magdaleny Grzebałkowskiej pt. „Komeda. 

Osobiste życie jazzu”, splecione z muzyką duetu multiinstrumentalistów 

– kontrabasisty Olgierda Walickiego i perkusisty Jacka Prościńskiego. Ważnym 

elementem koncertu będzie obecność na scenie aktora filmowego i teatralnego 

Marcina Czarnika z TR Warszawa, który czytać będzie fragmenty książki Magdaleny 

Grzebałkowskiej.

FILM /

MUZYKA /

LITERATURA /

Spacer śladami Zbyszka Cybulskiego, 6 lipca, godz. 15.00

Symbol powojennego polskiego kina zapisał swoją bogatą kartę 

również w historii Sopotu i Trójmiasta. Ślady kultowego aktora 

można odkryć podążając śladami filmu „Do widzenia do jutra”, 

kręconego w sopockich plenerach, a także odwiedzając liczne 

miejsca związane z prywatnym życiem Cybulskiego. W kurorcie 

aktor wynajmował mieszkanie do spółki z inną legendą naszego 

kina – Bogumiłem Kobielą, z którym pracował także na scenach 

Teatru Wybrzeże. Przewodnikiem spaceru będzie Tomasz Kot, 

bibliotekarz Biblioteki Sopockiej, autor „Spacerownika 

sopockiego”.

Spotkanie z Dorotą Karaś, autorką książki „Cybulski. Podwójne salto”, 11 lipca, godz. 17.00

Brawurowa biografia człowieka, który został legendą. Dorota Karaś z reporterską dociekliwością 

przygląda się obliczom Zbyszka Cybulskiego. Jako pierwsza opisuje dzieciństwo, o którym on sam 

nie mógł mówić w powojennej Polsce. Odsłania kulisy działalności legendarnego teatrzyku Bim-Bom 

i powstawania najsłynniejszych filmów tamtej epoki. Przede wszystkim jednak pyta o cenę sławy 

i o to, co naprawdę zabiło Zbyszka Cybulskiego.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały prasowe

Fot. Ludmiła Bečka - Sadowska



7

Marcin Stefański pozostanie trenerem Trefla Sopot 

w rozgrywkach 2019/2020 – „Stefan” podpisał 

z klubem kontrakt do końca nadchodzącego sezonu. 

36-letni szkoleniowiec rozpoczął pracę na stanowisku 

pierwszego trenera w marcu 2019 r. i utrzymał 

sopocki zespół w Energa Basket Lidze. Teraz Stefański 

będzie miał okazję zbudować drużynę od podstaw 

i poprowadzić ją w rozgrywkach 2019/2020.

Spotkaj się z Ulą Radwańską

Już po raz czwarty odbędzie się letni cykl 

bezpłatnych imprez tenisowych dla najmłodszych. 

W ciągu trzech dotychczasowych edycji kilka tysięcy 

dzieciaków z całej Polski miało szansę złapać 

tenisowego bakcyla, zaś w 150 szkołach na lekcjach 

wychowania fizycznego pojawiły się zajęcia z gry 

w tenisa. W tym roku specjalne minikorty dla 

najmłodszych pojawią się na Placu Przyjaciół Sopotu 

3 i 4 lipca.

Gwiazdy na wyciągnięcie… rakiety 

Akcję wspierają wybitne polskie tenisistki: Ula 

Radwańska i Iga Świątek. Będzie można je spotkać 

na eventach z cyklu Dzieciaki do Rakiet. W Sopocie 

na wszystkie dzieciaki będzie czekać Ula Radwańska.

Zapisy

Zapisy na zajęcia prowadzone są przez stronę 

internetową www.dzieciakidorakiet.pl, a także na 

miejscu podczas eventów. W zajęciach mogą wziąć 

wszystkie dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Impreza 

potrwa od godziny 10.00 do 19.00. 

Bezpłatne lekcje tenisa na wf. To już się dzieje!  

Tradycyjnie już jesienią akcja Dzieciaki do Rakiet 

przeniesie się do szkół. Każda podstawówka w Pol-

sce będzie mogła wygrać sprzęt do gry w tenisa oraz 

profesjonalne szkolenia dla nauczycieli. Dzięki temu 

dzieci będą mogły na wf grać również w tenisa. 

Konkurs dla szkół wystartuje we wrześniu. Aby wziąć 

udział, szkoła musi przesłać krótki filmik pokazujący 

sportowe pasje uczniów. Zgłosić się może każda 

podstawówka w Polsce, publiczna i niepubliczna. Do 

programu zakwalifikuje się 60 szkół. 

Więcej na stronie www.dzieciakidorakiet.pl.

Wyścigi konne organizowane w Sopocie to jedyna 

w swoim rodzaju impreza, której wakacyjny, 

nadmorski charakter powoduje, że w lipcu na 

Hipodrom ściągają prawdziwe tłumy. Przed nami 

sześć dni wyścigowych w samym środku lata: od 12 

do 14 lipca oraz od 19 do 21 lipca. Warto w tym czasie 

odwiedzić Hipodrom i na własne oczy zobaczyć, co 

potrafią najszybsze konie świata. 

Sopockie gonitwy mają charakter płaski, co oznacza, że 

konie mają tu do pokonania ustalony dystans, bez 

przeszkód. Oddzielnie odbywają się gonitwy koni pełnej 

krwi angielskiej i gonitwy koni czystej krwi arabskiej. Od 

kilku lat dodatkowo rozgrywane są gonitwy kłusaków 

francuskich w sulkach. 

Konie pełnej krwi angielskiej, nazywane folblutami, to 

jedna z podstawowych ras koni gorącokrwistych. Te 

pochodzące z Anglii zwierzęta są obecnie najszybszymi 

końmi na świecie. Konie te cechuje elegancka, pełna 

dostojeństwa sylwetka, długie nogi, szczupły tułów 

i nieduża, ale pełna wyrazu głowa. 

Sopot Tenis Klub zaprasza na 59. Międzynarodowe 

Mistrzostwa Polski Seniorów w tenisie ziemnym. 

Mistrzostwa zostaną rozegrane w dniach 29 czerwca 

– 5 lipca. Na sopockich kortach zobaczymy ponad 200 

tenisistów głównie z Europy, ale nie tylko. Pojawią się 

m.in. reprezentanci Republiki Południowej Afryki.

Na rozgrywane w Sopocie MP Seniorów każdego roku 

zgłasza się ok. 200-300 zawodników z całego świata, 

reprezentujących ponad 40 państw. W tym roku swoją 

obecność potwierdzili reprezentanci: Gruzji, Brazylii, 

Niemiec, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Litwy, Austrii, 

Republiki Południowej Afryki, Białorusi, Włoch, Holandii, 

Rosji, Turcji, Czech, Węgier, Hiszpanii, Finlandii. 

Seniorzy na kortach Marcin Stefański nadal 
trenerem „serca Sopotu” 

Najszybsze konie znowu będą się ścigać w Sopocie

Legenda żółto-czarnych w marcu zastąpił na stanowisku 

pierwszego szkoleniowca sopocian Jukkę Toijalę, przejmując 

zespół w trudnym momencie. Głównym zadaniem, jakie 

zostało postawione przed Stefańskim, była poprawa gry 

drużyny i utrzymanie Trefla w Energa Basket Lidze. Zespół 

pod nową batutą spisywał się zdecydowanie lepiej 

i ostatecznie pozostał w najwyższej klasie rozgrywkowej. 

– Marcin w minionym sezonie zaprezentował wiele 

autorskich pomysłów, zmienił sposób treningu, widziałem 

też jego ogromne zaangażowanie. Pod jego wodzą zespół 

zrobił krok we właściwym kierunku, teraz czas na kolejne 

– mówi Marek Wierzbicki, prezes Trefla Sopot. 

W nowym sezonie sztab trenerski pozostanie bez zmian 

– asystentem Marcina Stefańskiego nadal będzie Krzysztof 

Roszyk, za przygotowanie fizyczne sopocian odpowiada 

Tobiasz Grzybczak, a fizjoterapeutą jest Patryk Bieda. 

Kierownikiem zespołu pozostanie Maciej Jeszka.

HIPODROM /

Fot. Monika Metza-Jodłowska

Konie czystej krwi arabskiej, również gorącokrwiste, znane 

były na Półwyspie Arabskim już ponad 2500 lat temu. Te 

piękne zwierzęta, o wspaniałej linii, uważane za 

kwintesencję piękna, są także doskonałymi biegaczami. 

W przeszłości konie arabskie używane były jako zwierzęta 

bojowe, dzięki swojej niezwykłej wytrzymałości umoż-

liwiały wojownikom pokonywanie dużych dystansów. 

Obecnie użytkowe konie tej rasy są bardzo popularne 

w rajdach długodystansowych oraz wyścigach. 

Stosunkowo nowe są w Polsce wyścigi kłusaków 

francuskich. Historia tej rasy sięga roku 1815, kiedy po 

przegranej bitwie pod Waterloo Napoleon I zniósł 

blokadę handlową, dzięki czemu zaczęto importować do 

Francji konie z Wysp Brytyjskich. Zaczęto wówczas 

krzyżować klacze normandzkie z angielskimi ogierami 

– początkowo chciano uzyskać silne i odporne zwierzę dla 

celów wojskowych, ale z czasem w toku hodowli zaczęto 

stawiać coraz większy nacisk na wydajny, długi i szybki 

kłus. Konie te ścigają się w zaprzęgach zwanych sulkami, 

a powożonych przez jedną osobę. W odróżnieniu 

folblutów czy arabów, które podczas wyścigów rozwijają 

pełny galop, kłusaki, jak sama nazwa wskazuje, biegają 

kłusa, a za galopowanie są dyskwalifikowane. 

W tym roku na sopockim Hipodromie będzie można 

zobaczyć zarówno gonitwy folblutów i arabów, jak również 

kłusaków francuskich. 

KOSZYKÓWKA /TENIS /

Fot. materiały prasowe

Dzieciaki do rakiet

International Seniors Polish Championships to największy 

i najbardziej prestiżowy seniorski turniej w Polsce, tzw. 

Grade 1, jeśli chodzi o punkty rankingowe International 

Tennis Federation. O renomie, jaką cieszy się sopocki 

turniej seniorów, najlepiej świadczy fakt, że biorący udział 

to często zawodnicy z pierwszych miejsc na świecie, 

w tym wysoko rozstawieni na listach światowych tenisiści 

reprezentujący barwy Polski. To właśnie Polacy mimo tak 

silnej, międzynarodowej obsady, nadają ton mis-

trzostwom.

Mężczyźni rozegrają pojedynki w 11 grupach wiekowych, 

od 35 do 85 lat. Kobiety w 9 grupach. od 35 do 75 lat. 

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Zawsze w duchu ekumenizmu – prezydent Adamowicz podczas wspólnej modlitwy z okazji 
500-lecia reformacji w sopockim kościele ewangelickim Zbawiciela (31 października 2016).

Prezydent Pawel Adamowicz 27 listopada 2016 r. podpisał petycję w obronie Szpitala 
Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

Polskie i światowe gwiazdy lekkoatletyki walczyły podczas Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły. 
Mityng upamiętniający wybitnego oszczepnika odbył się 23 czerwca na Stadionie Leśnym. 

Od 10 do 14 czerwca w różnych punktach miasta seniorzy spotykali się na Sopockich 
Dniach Seniora. Były warsztaty, pokazy, wykłady, koncerty, festyn i dużo więcej.

Fot. Fotobank.PL / UMSFot. Fotobank.PL / UMS

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

Jednym z punktów bogatego programu drugiej edycji Memphis in Poland Festival było 
tworzenie przez artystów niepełnosprawnych obrazu pt. „Prawa człowieka to?...”.

Zwycięzcy loterii „Nagrody za PIT w Sopocie” elektryczne skutery i rowery oraz laptopy 
odebrali podczas Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody CSIO5*. 

Fot. Fotobank.PL / UMSFot. Fotobank.PL / UMS

4 czerwca w Gdańsku przedstawiciele samorządów różnego szczebla z całej Polski rozmawiali o samorządzie i samorządności. 

Efektem było podpisanie deklaracji z 21 tezami, które dotyczą najważniejszych spraw dla wspólnot lokalnych. 

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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21 Tez Samorządowych


