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SOPOT UWALNIA SIĘ OD REKLAM

W Sopocie z dnia na dzień ubywa reklam. 

Dzięki działaniom sopockich urzędników 

i prowadzonym na bieżąco rozmowom 

z właścicielami małych firm, jak i popularnych 

sieciówek, już widać pozytywne zmiany 

w przestrzeni miejskiej. Chaos reklamowy 

dzięki uchwale krajobrazowej dla Sopotu 

w końcu zostanie okiełznany. 

KULTURALNE PROPOZYCJE NA SIERPIEŃ

Miasto oczywiście kusi pięknymi plażami, terenami 

zielonymi i urokliwymi zabytkami, ale będąc tu, 

warto także zwrócić uwagę na kulturalną stronę 

Sopotu. Trzy duże festiwale: literacki, muzyczny 

i teatralny, poza tym koncerty, spektakle, występy 

kabaretów. Propozycji na kulturalne spędzenie 

czasu w Sopocie latem nie brakuje. Z pewnością 

każdy znajdzie coś dla siebie. str. 6str. 3
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CENNE ZNALEZISKO W GWIEŹDZIE MORZA

W kościele Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej 

– Gwiazda Morza w Sopocie odnalezione zostały 

dokumenty związane z osobą księdza Jerzego 

Majewskiego i działalnością sopockiej Polonii. 

Historyczne dokumenty zostały odkryte podczas 

renowacji dachu świątyni, na strychu plebanii. 

Kościół NMP Gwiazda Morza przechodzi obecnie 

gruntowny remont.
str. 3
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Lato w Sopocie to dla strażników miejskich czas wzmożonego wysiłku. Najwięcej 

pracy przysparzają kierowcy nieprawidłowo parkujący samochody. Ale nie brakuje 

też zgłoszeń i interwencji dotyczących zakłócania porządku w mieście, spraw 

sanitarno-porządkowych czy dzików niszczących ogródki i trawniki.

W ciągu niespełna siedmiu miesięcy tego roku sopoccy strażnicy założyli na koła 

nieprzepisowo zaparkowanych samochodów niemal 700 blokad. Tylko w lipcu blokad było 

aż 244. Natomiast 29 razy sopocka Straż Miejska wydała dyspozycję odholowania 

nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów (w tym roku w sumie 195 holowań). Pod względem 

liczby wystawionych mandatów rekordowy był weekend od 19 do 21 lipca, kiedy 

funkcjonariusze Straży Miejskiej wypisali 72 mandaty na kwotę niemal 10 tys. złotych. 

W sumie w lipcu mandatów było ponad 320, na sumę niemal 42 tys. złotych.

Warto wiedzieć ile kosztuje nieprawidłowe parkowanie. Kierowca auta z założoną na koło 

blokadą zapłaci mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. Takie są przepisowe „widełki'”, 

ale większość nałożonych kar oscyluje wokół 100 złotych. – Wynika to z taryfikatora 

mandatowego, w którym te kwoty pozostają niezmienione od 18 lat  – mówi Tomasz Dusza, 

komendant Straży Miejskiej w Sopocie. Ze znacznie większą sumą musi się liczyć właściciel 

odholowanego  samochodu. Odebranie auta z parkingu kosztuje ponad 500 zł plus mandat.

              

Gorący lipiec Straży MiejskiejEko parking na półmetku
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Fot. Fotobank.PL / UMS

ERGO ARENA
Sopot/Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1

www.sopot.pl/parking

ZIELONY SOPOT /

Ponad 7 tys. osób skorzystało od początku wakacji z miejskiego Eko parkingu, 

z czego ponad 5700 dotarło do centrum sezonową linią meleksową. To 

niewątpliwie rekord frekwencji, choć mamy dopiero połowę wakacji.

Parking przy ERGO ARENIE został po raz pierwszy uruchomiony pod koniec czerwca 

3 lata temu. Umożliwia, zwłaszcza turystom przyjeżdżającym na wypoczynek do 

Sopotu, bezpłatne zaparkowanie auta. Dostępnych jest ponad 700 miejsc 

postojowych. Do centrum miasta lub na plażę można dojść spacerem lub dojechać 

wygodnym meleksem. Bilety kosztują trzy złote, płacą tylko osoby dorosłe.

Funkcjonowanie parkingu buforowego jest elementem sopockiej polityki mobilności, 

której celem jest ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta. 

Jednocześnie Straż Miejska i Policja, jak w każde wakacje, intensyfikują działania wobec 

nieprawidłowo parkujących kierowców. Niestety brak możliwości pobierania opłat za 

parkowanie w mieście w soboty i niedziele skutecznie utrudnia przeciwdziałanie 

nadmiernej koncentracji samochodów w najbardziej popularnych miejscach kurortu. 

Sopocki Eko parking jest z roku na rok coraz bardziej popularny. Dla porównania, 

w pierwszej połowie wakacji 2018 r. z przejazdów meleksami skorzystało ponad 6 tys. 

osób. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.sopot.pl/parking

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Pamiętaj! Nie jesteś sam z problemami. 

Telefon Zaufania: 58 301 00 00 w godz. 16.00-6.00     

ptpt@vp.pl całą dobę

SOPOT POMAGA/
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Woda, która płynie w sopockich kranach, ma dużo lepszy 

skład niż woda źródlana dostępna w sklepie w bu-

telkach. Zawiera ona ponad dwa razy więcej wapnia 

(99,8 mg), niemal dwa razy tyle magnezu (10 mg) 

i prawie cztery razy więcej sodu (38,4 mg). Im więcej 

woda ma tych składników, tym lepsza jest dla naszego 

zdrowia. Aby skład wody pozostał niezmienny, najlepiej 

pić ją nieprzegotowaną i niefiltrowaną.

Gotowanie wody powoduje, że wytrąca się kamień i znikają 

z niej wapń i magnez, natomiast w filtrach mogą namnażać 

się bakterie i w efekcie woda filtrowana w domu może mieć 

gorszy skład, niż ta płynąca bezpośrednio z kranu.

Woda płynąca z miejskich zdrojów wodnych jest świeża 

i chłodna, o temperaturze około 9-10 st. C, ponieważ płynie 

bezpośrednio z sieci wodociągowej ułożonej co najmniej 1,5 

m pod powierzchnią ziemi. Wszystkie zdroje zlokalizowane 

w Sopocie zasilane są wodą pochodzącą z ujęć głębinowych. 

Woda z tych ujęć podlega ciągłemu monitoringowi, zanim trafi 

do wodociągów miejskich. Na czystość wody w kranie 

niewielkie znaczenie ma kondycja rur w budynku. Nawet 

przedwojenne instalacje są bezpieczne dla czystości kranówki, 

woda mineralizuje je od środka, więc nic się do nich nie 

dostanie. Jeśli woda po kilku dniach nieużywania ma lekko 

rudawy kolor, wystarczy otworzyć kran i odczekać chwilę. 

Jednak zmiana koloru nie niesie ze sobą szkodliwych dla 

zdrowia skutków.

Dystrybutor wody kranowej w Urzędzie Miasta Sopotu

W sopockim magistracie oraz w miejskich instytucjach – pije 

się wodę z kranu. Raz, że zdrowo, dwa – ekologicznie, bo 

urzędnicy starają się ograniczyć używanie plastikowych 

butelek. Latem tego roku na parterze Urzędu Miasta Sopotu 

zostanie zamontowany dystrybutor wody kranowej, aby 

zachęcić mieszkańców załatwiających w urzędzie sprawy do 

picia miejskiej wody prosto z kranu. 

W kościele Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej 

– Gwiazda Morza w Sopocie odnalezione zostały 

dokumenty związane z osobą księdza Jerzego 

Majewskiego i  działalnością sopockiej Polonii. 

Historyczne dokumenty zostały odkryte podczas 

renowacji dachu świątyni, na strychu plebanii. Kościół 

NMP Gwiazda Morza przechodzi obecnie gruntowny 

remont.

Znalezisko świadczy o tym, że sopocki kościół był ostoją 

patriotyzmu i bardzo ważnym miejscem jednoczącym 

Polaków w Sopocie. Wśród znalezionych materiałów jest m.in. 

legitymacja członkowska Związku Polaków w Wolnym Mieście 

Gdańsku należąca do ks. Jerzego Majewskiego, rezydenta 

parafii od 1937 do 1940 roku.

Ksiądz Jerzy Majewski rozpoczął pracę w sopockiej parafii 

NMP Gwiazda Morza 1 października 1937 roku. Pochodził 

z patriotycznej rodziny z Gdańska. W czasie pracy w Sopocie 

udzielał się w organizacjach polonijnych działających na 

terenie miasta, był także kapelanem sopockiego harcerstwa. 

Został aresztowany w 1940 r. Przewieziono go do obozu 

w Stutthofie, następnie do Oranienburga, a potem do 

Dachau, gdzie zmarł z wycieńczenia 22 sierpnia 1942 roku. 

Symboliczny grób sopockiego księdza postawiono po wojnie 

na Cmentarzu Komunalnym.

W Sopocie z dnia na dzień ubywa reklam. Dzięki działaniom sopockich urzędników 

i prowadzonym na bieżąco rozmowom z właścicielami małych firm, jak i popularnych 

sieciówek, już widać pozytywne zmiany w przestrzeni miejskiej.

Chaos reklamowy dzięki uchwale krajobrazowej dla Sopotu w końcu zostanie okiełznany. Cieszy 

fakt, że mieszkańcy Sopotu oraz właściciele firm, zarówno małych, jak i tych powszechnie 

znanych, również zauważają problem związany z nieestetycznymi reklamami. Identyfikacje 

wizualne popularnych sieciówek oraz małych firm powoli będą ulegać modyfikacjom. Ważne jest 

przede wszystkim, aby reklamy podporządkowane  były przestrzeni, w której się znajdują. Nie 

zaśmiecajmy naszego pięknego miasta banerami na elewacjach budynków, ogrodzeniach, 

balkonach czy w oknach. Takie działania nie są zgodne z obowiązującą uchwałą i mogą niestety 

podlegać karze pieniężnej.

Pamiętajmy, że znajdujemy się na obszarze zabytkowym. Zespół urbanistyczno-krajobrazowy 

miasta Sopotu wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego od 1979 roku. 

www.facebook.com/MiastoSopot
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Sopot uwalnia się od reklam

Sopocka kranówka lepsza niż woda z butelki Świadectwo polskiego 
patriotyzmu znalezione 
w kościele

Niezwykle istotne jest, zatem wprowadzenie zmian w przestrzeni miasta, ale także w naszej 

świadomości. Naszej, czyli nas mieszkańców i przedsiębiorców. Popularne powiedzenie mówiące, 

że reklama jest dźwignią handlu, nie sprawdzi się w otoczeniu przesyconym komunikatami 

marketingowymi. W przeładowanej reklamami przestrzeni przestajemy zwracać uwagę na ich 

treść. Zastosowanie ich w oszczędnej i czytelnej formie, a także uporządkowanie relacji 

przestrzennych pomiędzy komunikatem marketingowym a jego odbiorcą, w sposób zdecy-

dowanie pozytywny wpłynie na siłę przekazu reklamy. 

Najbardziej widoczne efekty możemy zaobserwować na al. Niepodległości w Sopocie, gdzie 

zniknęło wiele wielkoformatowych reklam, które przesłaniały zabytkowe kamienice. Zdjęcie reklam 

spowodowało odsłonięcie osi widokowej al. Niepodległości. Obecnie możemy podziwiać elewacje 

kamienic, które przez lata zakryte były nieestetycznymi wielkoformatowymi banerami. Odsłonięte 

ściany są podniszczone, jednak warto pamiętać, że na ich degradację przez lata miały wpływ 

również przesłaniające je reklamy. Uchwała krajobrazowa dla Sopotu jest narzędziem, które 

pozwoli zmienić ten stan rzeczy. Różnice widać na załączonych zdjęciach.

Zdroje wodne w przestrzeni miejskiej

Na terenie Sopotu zlokalizowanych jest 12 miejskich zdrojów 

wodnych. Pierwszy sopocki zdrój wodny został zainstalowany 

przy Operze Leśnej już 1971 r. (ul. Moniuszki / 1 Maja).  Na 

przestrzeni kolejnych lat miasto podłączało kolejne zdroje.

Działające obecnie zdroje wodne zlokalizowane są w nastę-

pujących miejscach: ul. Bitwy pod Płowcami 58 A,  ul. Chopina 

/ Grunwaldzka, ul. Kordeckiego / plac Marii i Lecha Kaczyńskich, 

al. Mamuszki 2, ul. Marynarzy,  ul. Moniuszki / 1 Maja, 

al. Niepodległości / Sępia, rondo Płażyńskiego (Polna / Bitwy 

pod Płowcami), ul. Wojska Polskiego 40, ul. Wojska Polskiego 

27, ul. Wojska Polskiego 36, ul. Wybickiego – przy stadionie.

Źródełka wody z sopockich szkołach

Aby zachęcić uczniów sopockich szkół do picia zdrowej 

i smacznej sopockiej wody, miejska spółka wodociągowa 

AQUA-Sopot wyposaża sopockie szkoły w źródełka wody 

podłączone bezpośrednio do sieci wodociągowej. Woda 

płynąca z urządzeń została przebadana w laboratorium i moż-

na ją pić bezpośrednio ze źródełka. 

Fot. Dominik Krzywiński, ze zbiorów AQUA-Sopot Sp. z o.o.

Odnalezione dokumenty, a także inne materiały 

z parafialnego archiwum, łącznie z przechowywanymi 

tam sztandarami sopockich stowarzyszeń polo-

nijnych, znajdą się w Muzeum Miejsca, które będzie 

poświęcone dziejom Polonii w Sopocie. Muzeum 

tworzone jest przez parafię we współpracy z Muzeum 

Sopotu. Powstanie na terenie Gwiazdy Morza.
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Na terenie miasta wytypowano 21 stanowisk, które zostaną przygotowane pod wysiew 

kwitnących łąk. To nowy naturalistyczny trend stosowany w pielęgnacji zieleni w miastach. 

Zapożycza on z natury bogactwo i różnorodność gatunkową dziko rosnących ekosystemów 

muraw, terenów obrzeży lasów, pól czy łąk. Łąka kwietna ma odtwarzać to, co w naturze 

najpiękniejsze, najbardziej atrakcyjne. Wprowadza bujność barw i form, czym stanowi 

przeciwwagę dla zbyt uporządkowanych, przestrzennie monochromatycznych i mono-

kulturowych układów zadbanych zieleńców i trawników naszych miast. 

Pierwsze tereny zielone w Sopocie zostały już zagospodarowane zgodnie z tą ideą. Mamy tereny łąk 

podmokłych na błoniach, z trzcinami, wierzbówkami, rdestem i turzycą oraz bujną fauną. Dla 

kontrastu sąsiedztwo tych łąk jest regularnie wykaszane tak, aby można było przyjrzeć się naturze 

z bliska. Przywrócone zostały też łąki w sąsiedztwie potoków, z kosaćcami, tatarakiem i innymi 

roślinami zielnymi. Tereny, na których powstaną nowe łąki kwietne, będą do tego sukcesywnie 

przygotowywane. Wysiew nasion planowany jest tam na wiosnę.

Sierpień to nadal czas urlopów i wyjazdów, także zagranicznych. Dlatego 

przed zawarciem umowy z organizatorem turystycznym, hotelem czy poś-

rednikiem, trzeba upewnić się, co oferuje nam hotel w kwestii wyżywienia.  

Wyżywienie jest integralną częścią umowy, brak uzgodnień tej sprawy może nas 

sporo kosztować, nie mówiąc o  zepsutym wypoczynku. Należy zwrócić uwagę  

np. na godziny podawania posiłków, ile restauracji czy barów zapewnia hotel 

i jakie miejsce mamy zapisane w umowie. Często  na miejscu turyści dowiadują 

się, że owszem, mają pełne wyżywienie, ale za napoje trzeba płacić osobno. 

Warto więc dowiedzieć się szczegółowo, co zawiera nasz wykupiony pakiet. 

Bardzo popularną formą  wyżywienia jest  „all inclusive”, ale trzeba mieć na 

uwadze fakt, że  organizatorzy przewidzieli dla nich nowe kategorie, takie jak: 

„all inclusive soft” – pomniejszony np. o przekąski/niektóre rodzaje napojów, czy 

„all inclusive ultra” z dodatkowymi udogodnieniami.

Hotele oraz biura podróży oferują swoim gościom różne opcje wyżywienia. 

Warto  poznać je wcześniej i świadomie wybrać nam pasujące: 

ź BB (bed & breakfast) – samo śniadanie,

ź HB (half board) – śniadanie i obiadokolacja,

ź FB (full board) – pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),

ź AI (all inclusive) – pełne wyżywienie, które obejmuje śniadanie, obiad, 

kolację, napoje bezalkoholowe i alkohole, przekąski między posiłkami,

ź OV (overnight) – sam nocleg, bez wyżywienia,

ź SC (self catering) – oznacza wyżywienie gościa we własnym zakresie,

ź PP (program package) – posiłki wydawane zgodnie z programem pobytu w hotelu,

ź ZPR – opcja podobna do PP. Hotel oferuje posiłki zgodnie z własnym prog-

ramem lub opisem wykupionej imprezy.

Ruszył nabór zgłoszeń firm do drugiej edycji rywalizacji rowerowej „Wkręć 

się w Sopot”, odbywającej się od 1 września do 31 października 2019 r. 

W Sopocie powstają łąki kwietne

Wyżywienie na  zagranicznych wakacjach 

Przyjedź do pracy rowerem, 
zgłoś swoją firmę do rywalizacji 

Kolejna piątka dzieci uchodźców, podopiecznych fundacji Polska Gościnność, wypoczywa w Sopocie. 

Mieszkają w nowo otwartym Domu Gościnnym LukLuk przy ul. Armii Krajowej. W ramach pobytu 

odpoczywają na plaży, chodzą na basen i odwiedzają ciekawe miejsca w Trójmieście, m.in. gdyńskie 

Akwarium i sopockie Grodzisko. Przez kilka godzin dziennie mali goście uczestniczą też w zajęciach 

plastycznych i warsztatach teatralnych w sopockim Teatrze Muzycznym Baabus Musicalis. Są to 

zajęcia integracyjne, w których biorą udział także dzieci polskie.

Dzieci goszczące w Sopocie przyjechały m.in. z Czeczenii, Inguszetii i Ukrainy. Są podopiecznymi fundacji 

Polska Gościnność, objętymi programem pomocy dla dzieci uchodźczych, które otrzymały już jakąś formę 

ochrony w Polsce i takich, które są w trakcie procedury uchodźczej, czyli czekają na decyzję.

Wakacje dla dzieci uchodźców

ZIELONY SOPOT /

– Planujemy wprowadzenie 

tradycyjnych dla flory Polski 

gatunków łąkowych, takich jak 

chabry, maki, złocienie, nachyłki 

i margaretki  oraz nawłocie, 

wrotycze, nagietki, kosmosy oraz 

wiele gatunków traw – mówi 

Magdalena Leszczyńska-Cze-

czatka, główny specjalista ds. 

zieleni w Biurze Konserwatora 

Zabytków sopockiego Urzędu 

Miasta. – Nasiona roślin będą 

wysiewane na specjalnie przy-

gotowanych powierzchniach 

gruntu, a w części stanowisk będą dosiewane w istniejące trawniki.

Sopockie łąki kwietne pojawią się m.in. na Zamkowej Górze, przy stawie Reja, na błoniach, 

w Kamiennym Potoku, na wybranych skarpach. W sumie będzie to 21 miejsc na terenie miasta. 

Celem rywalizacji jest zmotywowanie mieszkańców do regularnych dojazdów 

do pracy rowerem również poza sezonem letnim. W zeszłym roku do rywalizacji 

dołączyło 38 sopockich firm, dla których kilometry kręciło ponad 350 osób.

Zmagania uczestników będą widoczne na bieżąco w aplikacji, w formie 

rankingów, oraz na dedykowanej stronie internetowej. Oprócz podstawowych 

statystyk dowiemy się między innymi, jak bardzo jesteśmy ekologiczni – o ile 

ograniczyliśmy emisję CO  oraz jakie są najpopularniejsze trasy rowerowe, co 2

pomoże w wytyczaniu nowych dróg rowerowych.

Zlokalizowane w Sopocie firmy, chętne do udziału w tegorocznej grze, 

zapraszamy już teraz do rejestracji  mailowej pod adresem: 

rower@sopot.pl. W zgłoszeniu prosimy podać: nazwę firmy, adres biura (jeśli 

jest kilka budynków, prosimy o wskazanie wszystkich), przybliżoną liczbę 

pracowników oraz kontakt do firmowego koordynatora rywalizacji. Zgłoszone 

do konkursy firmy będą rywalizować ze sobą o tytuł najbardziej rowerowego 

przedsiębiorstwa – będą nagrody dla najlepszych firm oraz osób indy-

widualnych.

Aby stać się uczestnikiem rywalizacji i aktywnie kręcić kilometry dla swojej firmy, 

wystarczy pobrać aplikację Activy, wykorzystującą dane GPS i dołączyć do 

drużyny firmowej. Udział z zabawie, zarówno dla pracowników jak i firm, jest 

bezpłatny.

Miejski Rzecznik 
Konsumentów RADZI

W MIEŚCIE /

– Sopot jest zawsze otwarty na 

potrzeby drugiego człowieka. Od lat 

przyjmujemy rodziny polskich 

repatriantów, na wakacje zapra-

szamy też co roku kilkadziesiąt dzieci 

z Białorusi – mówi prezydent Jacek 

Karnowski. – Cieszę się, że pierw-

szymi gośćmi sopockiego Domu 

Gościnnego są  dzieci,  które 

doświadczyły tak trudnej sytuacji 

w swoich krajach, które w Polsce 

budują swój drugi dom – dodaje 

prezydent Sopotu.

To już trzeci turnus dla dzieci uchodźców. W sumie w Sopocie odpoczywało ich piętnaścioro. Efektem 

każdego z tych pobytów jest przygotowany w Sopockim Teatrze Muzycznym Baabus Musicalis, wspólnie 

z dziećmi polskimi, integracyjny spektakl „Calineczka”. 

Trzy tygodniowe pobyty, transport i wyżywienie sfinansowało miasto. 

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus Musicalis
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie od 

1 sierpnia przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego (500+), z programu 

Dobry Start (300+), a także wnioski na świadczenia 

rodzinne oraz z Funduszu Alimentacyjnego w formie 

tradycyjnej – papierowej. Nadal można składać też 

wnioski przez internet.

Przypominamy o najważniejszych zmianach w prog-

ramie Rodzina 500 + 

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje 

na każde dziecko do 18. roku życia bez względu na 

dochód rodziny, stan cywilny rodziców czy niezasądzone 

alimenty. Po urodzeniu dziecka rodzice mają trzy miesiące 

na złożenie wniosku, aby otrzymać świadczenie z wyrów-

naniem od dnia jego urodzenia.

Rodzice, którzy korzystają z programu 500+ na drugie 

i kolejne dzieci, w nowo składanym wniosku powinni 

wymienić wszystkie dzieci w wieku do 18. roku życia 

(również te, na które otrzymują bieżące świadczenia). 

Wnioski o świadczenia 500+ składamy zawsze zgodnie 

z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania. 

Osoby, które złożą wnioski w okresie od 1 lipca do 30 

września 2019 r., otrzymają 500+ z wyrównaniem od lipca.  

Program Dobry Start rozszerzony o uczniów szkół dla 

dorosłych oraz policealnych 

Od 1 sierpnia świadczenie Dobry Start, zwane również 

wyprawką szkolną, przysługuje wszystkim uczniom do 20. 

roku życia, w przypadku dzieci z orzeczeniem o nie-

pełnosprawności do 24. roku życia niezależnie od typu 

szkół, do jakich uczęszczają, również uczniom szkół dla 

dorosłych oraz policealnych. W tym roku, ze względu na 

trwający już proces składania wniosków, osoby te mogą 

złożyć wniosek tylko w formie papierowej. 300 zł nie 

przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz 

realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka).

Polsko-angielską ulotkę z takim hasłem przygotował 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. 

Pracownicy socjalni oraz streetworkerzy rozdają 

ulotki turystom i mieszkańcom Sopotu. Część ulotek 

trafiła do lokali i ogródków gastronomicznych, gdzie 

również pojawiają się osoby, które próbują wyłudzić 

datki od gości lokali. Latem na ulicach Sopotu 

pojawiają się osoby żebrzące, które przybywają tu 

z całej Polski licząc na łatwy zarobek od turystów. 

Stąd apel urzędników o niewspieranie finansowe osób 

żebrzących.

- Poprzez taką akcję ulotkową uświadamiany jak 

uzależniające jest dawanie pieniędzy na ulicy – mówi 

Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS. Dając pieniądze nie 

pomagamy, lecz sprawiamy, że osoba żebrząca pozostaje 

na ulicy i nie chce skorzystać z pomocy, jaką oferuje 

Od 1 sierpnia wnioski na 500+ 
także w formie papierowej

Pomagaj mądrze! Nie dawaj pieniędzy 
osobie żebrzącej

Amfibia i rowery dla osób 
z niepełnosprawnością

miasto. Najskuteczniejszą i właściwą formą pomocy jest 

skierowanie do miejsc, gdzie osoby potrzebujące mogą 

otrzymać profesjonalne wsparcie i długofalową pomoc. 

Jednorazowe wrzucenie datków nie zmieni sytuacji takiej 

osoby.

Miasto Sopot oferuje wiele form wsparcia i pomaga 

osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, 

wspiera również w wyjściu z bezdomności. Współpracuje 

z organizacjami pozarządowymi, którym zleca i finansuje 

zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia. 

W ulotce znajdziemy informację, że osobę żebrzącą 

można skierować do sopockiego MOPS, gdzie pracownik 

socjalny zaoferuje kompleksowe wsparcie dopasowane 

indywidualnie do potrzeb i sytuacji danej osoby. W so-

pockim Caritasie osoby potrzebujące mogą otrzymać 

posiłek, czystą odzież, a także skorzystać z łaźni. 

SOPOT POMAGA /

Na plaży hotelu Haffner (wejście nr 14) do dyspozycji jest:

ź pojazd dla osób z niepełnosprawnościami przy portalu 

wejściowym,

ź ścieżki komunikacyjne i tarasy (wykonane z desek 

kompozytowych) pozwalające na swobodny przejazd 

wózkiem inwalidzkim,

ź toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Plaża hotelu Sheraton – zainstalowany jest dodatkowy 

podest umożliwiający osobom poruszającym się na wózku 

inwalidzkim dotarcie w głąb plaży publicznej w odległości 

około 15 metrów od linii brzegowej. W tym roku tak udało 

się złożyć układ podestów, że wyeliminowano potrzebę 

instalacji schodów i zamontowano zjazd, który swobodnie 

może być wykorzystywany przez osoby niepełnosprawne. 

Do toalety wkrótce zainstalowany będzie podjazd, by 

osoby poruszające się na wózku mogły w pełni skorzystać 

z wszystkich usług.

Jeśli widzisz osobę żebrzącą, w szczególności nieletnią lub natarczywą, poinformuj 

odpowiednie służby – Straż Miejską (tel. 986), Policję (997 lub 112) czy Dział Pracy 

Socjalnej MOPS Sopot, tel. 58 551 40 54. 

Sofitel Grand Sopot – osoby niepełnosprawne 

mają możliwość wjechania na plażę po 

wyznaczonej ścieżce, specjalnych toalet nie 

ma wyznaczonych, natomiast obsługa służy 

pomocą w razie potrzeby.

Rowery przystosowane dla osób z nie-

pełnosprawnościami

Sopot oferuje również wypożyczenie rowerów 

dla osób z nepełnosprawnościami. Rowery 

zostały przekazane przez fundację ECO TEXTIL 

OD WAS DLA WAS w ramach programu 

„Rower dla Niepełnosprawnego”. Wypo-

życzalnia czynna jest od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 -15.00 w siedzibie MOSiR 

Sopot ul. Bitwy pod Płowcami 67 C (przy 

wejściu na plażę nr 40). Wypożyczenie jest 

bezpłatne, rezerwacji można dokonać pod nr 

telefonu 58 550 12 15.

Wjazd do wody dla osób z niepełnosprawnościami

Amfibia została kupiona przez miasto,  zaś je j 

użytkownikiem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Specjalny wózek-amfibia jest wyposażony w szerokie koła i 

pływaki, co pozwala na unoszenie się na wodzie. Wózek 

jest wciągany do wody pod nadzorem Sopockiego 

Wodnego Pogotowia Ratunkowego, na terenie miejskiego 

kąpieliska strzeżonego przy wejściu nr 23.

Korzystanie ze sprzętu jest bezpłatne. Z uwagi na 

komfort użytkowników zalecamy wcześniejszą 

rezerwację telefoniczną pod numerem tel. 609 680 

820 lub 58 550 12 15. Z amfibii można korzystać 

codziennie w godz. 10.00-17.30.

Wejście nr 23 na miejską strzeżoną plażę wyposażone jest 

również w podest dla wózków – osób z niepełno-

sprawnością oraz niemowląt i dzieci.

Prócz miasta również niektórzy dzierżawcy przygotowali 

podobne udogodnienia na użytkowanych przez siebie plażach.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to 

zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. 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.

Wnioski w formie papierowej mieszkańcy Sopotu 

mogą składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych 

i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot, al. Nie-

podległości 876. Godziny przyjęć interesantów: 

poniedziałek 12.00-17.00, wtorek, środa, czwartek 

i piątek 10.00-14.00. Druki wniosków dostępne są na 

stronie www. mopssopot.pl oraz w Dziale Świadczeń 

Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPS Sopot.

Wnioski elektroniczne można składać poprzez 

systemy bankowe, portal Emp@tia oraz PUE ZUS. 

Fot. Pixabay.com
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Propozycje na sierpień

KULTURALNE LATO W SOPOCIE /

Trzy duże festiwale: literacki, muzyczny i teatralny, koncerty, spektakle, 
występy kabaretów. Propozycji na kulturalne spędzenie czasu w Sopocie 
latem nie brakuje. Z pewnością każdy mieszkaniec oraz turysta znajdzie 
i wybierze coś dla siebie. Poniżej propozycje na sierpień.

Literacki Sopot, 15-18 sierpnia

W dniach od 15 do 18 sierpnia zapraszamy na festiwal Literacki Sopot. Tematem przewodnim 
ósmej edycji jest literatura i kultura brytyjska. Pełny program sopockiego festiwalu literatury 
znaleźć można w specjalnym dodatku dołączonym do tego wydania „Przepisu na Sopot”.

Lato w Muzeum Sopotu

Do 30 września w Muzeum Sopotu otwarta jest wystawa „Cisza przed burzą. Lato 1939 roku 
w Sopocie”. 

Sierpniowe koncerty jaz-
zowe w ramach cyklu 
„Swingujące Trójmiasto: 
8 sierpnia, godz. 19.00, 
Maciej Grzywacz Quartet; 
15 sierpnia, godz. 19.00, 
Damięcka/Licak Quintet; 22 
sierpnia, godz. 19.00, Darek 
Herbasz  Quartert;  29 
sierpnia godz.19.00 Ola 
Tomaszewska Wonder Trio.

W  ra m a c h  f e s t i w a l u 
Literacki  Sopot,  który 
rozpocznie się 15 sierpnia, 
w Muzeum Sopotu odbędą 
się warsztaty dla dzieci oraz gra w muzealnym pokoju zagadek. Więcej informacji 
w dodatku poświęconym festiwalowi literatury.

Muzeum zaprasza dzieci także . Dzieci 11 sierpnia o godz. 12.00 na warsztaty plastyczne
będą przy pomocy specjalnie przygotowanych próbek ziemi wspólnie malować błotnisty obraz. 
Więcej na: .www.muzeumsopotu.pl

Top of The Top Sopot Festival 2019, 13-16 sierpnia

Opera Leśna w Sopocie już niebawem rozbłyśnie blaskiem największych gwiazd polskiej 
i światowej muzyki. W dniach od 13 do 16 sierpnia odbędzie się Top of The Top Sopot Festival 
2019. Na scenie zobaczymy i posłuchamy ponad 60 artystów, w tym 13 zagranicznych. 

Festiwal rozpocznie się  koncertem Forever Young. Wieczór otworzy występ Bonnie 13 sierpnia
Tyler. Zaśpiewają także John Parr, zespół Glass Tiger, Jennifer Paige, Agnieszka Chylińska, Perfect, 
Anita Lipnicka i inni. 

14 sierpnia w koncercie #iDance wystąpią Kayah, Edyta Górniak, Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, 
Margaret, Cleo, Roksana Węgiel, Sarsa, Blue Cafe, Ewelina Lisowska, Baranovski, Reni Jusis i Ania 
Karwan. Natomiast w ramach koncertu Top of The Top wystąpią młodzi, uzdolnieni artyści 
z zagranicy, a w głosowaniu SMS-owym widzowie wybiorą utwór, którego wykonawca otrzyma 
prestiżową . nagrodę Bursztynowego Słowika

15 sierpnia to dzień dwóch koncertów: Przeboje z winyla i Przeboje wolnej Polski. W pierwszym 
usłyszymy najpopularniejsze stare polskie piosenki w oryginalnych wykonaniach oraz w nowych, 
zaskakujących interpretacjach. Druga część wieczoru będzie muzyczną opowieścią o czasie 
przemian i wolności. Wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, Wilki, Michał Szpak, Pectus feat. Kasia 
Popowska, Sławek Uniatowski, Skaldowie. 

16 sierpnia wyjątkowy koncert dedykowany młodym artystom i ich fanom – Young Choice 
Awards. Pojawią się wykonawcy, którzy całkiem niedawno rozpoczęli karierę, ale już dziś cieszą 
się ogromną popularnością w Internecie. Będą to m.in. Roksana Węgiel, Marcin Sójka, Monika 
Lewczuk, Agnieszka Adamczewska. 

Piano w naturze na Łysej Górze

„Piano w naturze…”  jest nietypową propozycją kulturalną dla mieszkańców Sopotu i turystów, 
którzy na łonie natury, na kocach czy karimatach rozłożonych na trawie, będą mogli posłuchać 
koncertów fortepianowych. Pianiści zagrają klasykę, muzykę filmową, ilustracyjną, a nawet jazz. 
W trakcie wydarzenia odbędzie się zbiórka pieniędzy na operację 14-letniego Mikołaja Charuka, 
uzdolnionego pianisty, ucznia Sopockiej Szkoły Muzycznej. Wydarzenie „Piano w naturze na Łysej 
Górze” odbędzie się w drugiej połowie sierpnia o godzinie 18.00. Wybór dnia uzależniony będzie 
od bezdeszczowej pogody. Szczegółowe informacje na stronach www.pianownaturze.pl oraz 
www.facebook.com/PIANOWNATURZE. Wstęp wolny. 

Sopot Non-Fiction, 25-31 sierpnia

25-31 sierpnia Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction. Jak 
co roku nad morze zjadą twórcy teatralni z całej Polski. Podczas rezydencji artystycznej reżyserzy, 
dramaturdzy i aktorzy pracują nad projektami teatralnymi, dla których bazą są reportaże, 
wywiady, artykuły prasowe i inne materiały dokumentalne. Ich działania kończy Maraton Non-
Fiction – dwudniowy, otwarty dla publiczności pokaz pracy warsztatowej. W tegorocznej 
rezydencji weźmie udział około 40 twórców, a pokazy odbędą się 30 i 31 sierpnia na Scenie 
Kameralnej Teatru Wybrzeże. 

Podczas tegorocznej edycji pokazane zostaną trzy spektakle, których zaczątki można było 
oglądać w poprzednich latach: „Rzeczy, których nie wyrzuciliśmy” w reżyserii Magdy Szpecht, 
„Moskwin” w reżyserii Leny Frankiewicz oraz „Grotowski non-fiction” w reżyserii Katarzyny Kalwat. 
Dodatkowo pokazany zostanie spektakl „Podróż do Buenos Aires” w reżyserii Adama Nalepy oraz 
odbędzie się pokaz przedpremierowy duetu [Ć/DŹ] „Kończą mi się słowa”. Więcej informacji: 
www.sopotnonfiction.pl.

Biblioteka Sopocka

ź Sopoteka, Sopot Centrum, Tadeusza Kościuszki 14 

24 sierpnia, godz. 16.00 spotkanie autorskie z Joanną Jurgałą-Jureczką wokół jej książki 
„Kossakowie. Biały mazur”. Książka ujawnia nieznane, zaskakujące fakty dotyczące ziemiańskiej 
i artystycznej rodziny Kossaków. 

Tarasy przy Aquaparku

ź 8 sierpnia, godz. 17.30 i 20.30, Kabaret Moralnego Niepokoju „Tego jeszcze nie grali”. 
Zgodnie z tytułem wszystkie skecze są premierowe, nieznane z Internetu czy telewizji, 
a nawet ciut więcej - eksploatujące nowe formy, z których KMN wcześniej nie korzystał. 

ź 10 sierpnia, godz. 19.00, Stanisława Celińska „Malinowa”. Stanisława Celińska kontynuuje 
docenioną już przez publiczność rolę doskonałej pieśniarki, która wie, jak przyciągnąć 
słuchacza i na czas koncertu wprowadzić w kameralny nastrój. 

ź 16 sierpnia, godz. 20.00, Bedoes „Kwiat Polskiej Młodzieży”. Na scenie poza samym 
Bedoesem pojawią się goście specjalni. 

ź 17 sierpnia, godz. 20.00, Spektakl „Nerwica natręctw”. Gdy w poczekalni u genialnego 
psychiatry spotyka się kilkoro pacjentów zawsze jest ciekawie. A gdy lekarz nie przychodzi, 
pacjenci zaczynają leczyć się sami… 

ź 23 sierpnia, godz. 20.00, koncert zespołu „IRA”. Niezwykły, nieco sentymentalny, bo artyści 
zagrają m.in. wielkie hity z początku kariery. 

ź 24 sierpnia, godz. 20.00, spektakl pt. „Pikantni”. Dwie znudzone sobą pary małżeńskie 
szukają wrażeń, by podnieść temperaturę swoich związków. Poznali się na portalu 
randkowym i postanowili urządzić wspólną, intymną schadzkę. Sytuacja komplikuje się już na 
samym początku wieczoru... 

Grodzisko w Sopocie – warsztaty rzemiosł dawnych, 11 i 25 sierpnia

Czym jest bardko? Jak przetrwać w epoce kamienia? Po co garncarzowi koło? Tego wszystkiego 
można się dowiedzieć na warsztatach rzemiosł dawnych, które odbywają się w wakacyjne 
niedziele w sopockim Grodzisku, przy ul. Haffnera 63. 

Spotkania są prowadzone w godzinach od 12.00 do 16.00. W sierpniu można spróbować 
swoich sił w garncarstwie (11.08) i tkactwie (25.08). Bilety kosztują 8 i 6 zł.

Fot. materiały promocyjne Grodziska

Fot. Jurek Bartkowski
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Płyta areny głównej o powierzchni 4 tys. m kw. jeszcze 

w dwie niedziele – 18 i 25 sierpnia, należeć będzie do 

miłośników rolek i tych, którzy chcą zacząć swoją 

przygodę ze sportami wrotkarskimi. Rolkowisko rusza 

zawsze o godz. 16.00, wstęp jest wolny.

Do hali na granicy Gdańska i Sopotu zapraszamy 

każdego, niezależnie od umiejętności jazdy na rolkach. 

Czeka tam 5 stref jazdy, a także instruktorzy. Wejście do 

hali (A1) od godz. 15.45, wstęp wolny.

Warsztaty pod okiem instruktorów odbędą się z po-

działem tematycznym:

ź Strefa nauki jazdy (nauka od podstaw prowadzona 

przez instruktora i szkółki wrotkarskie);

ź Strefa freestyle slalom – nauka jazdy między ku-

beczkami dla początkujących i zaawansowanych 

rolkarzy, pod nadzorem instruktora;

ź Strefa nauki jazdy agresiv/urban – strefa dla średnio-

zaawansowanych rolkarzy, którzy będą chcieli 

Rolkowisko w ERGO ARENIE

Regaty Sopot Match Race zostaną rozegrane na wodach Zatoki Gdańskiej w dniach 21-24 

sierpnia. Będzie to już 16. edycja. To jedne z najbardziej elitarnych zawodów i jedne 

z najważniejszych rozgrywek w światowym match racingu. Dla wielu uczestników udział w Sopot 

Match Race to jeden z etapów w drodze do Pucharu Ameryki.

Match racing to najbardziej widowiskowa forma rywalizacji jachtów pod żaglami i kwintesencja 

współczesnego jachtingu regatowego. Żeglarstwo w tej postaci jest zdecydowanie bardziej interesujące 

Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski ORC Załóg Dwuosobowych rozpoczną się w Sopocie 

7 sierpnia. Regaty rozgrywane będą w ramach Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski oraz cyklu 

Off-Short Racing. Jachtem wsparcia na trasie regat będzie flagowa jednostka sopockiego Urzędu 

Miasta S/Y Alf.

Na listę startową wpisało się na razie 7 załóg. Rejestracja jachtów i ich inspekcja zaplanowana jest na 

6 sierpnia. Najważniejszym punktem regat będzie wyścig główny na dystansie ok 240 Mm, który 

wystartuje 9 sierpnia o godz. 10.00. W tym wyścigu żeglarze powalczą o Puchar Marszałka Województwa 

Pomorskiego. Portem regat będzie Sopot, a jachtem wsparcia flagowa jednostka miasta S/Y Alf, z Joasią 

Pajkowską i Alkiem Nebelskim na pokładzie. 

Cykl Morskich Żeglarskich Mistrzostw Polski jest częścią obchodów 95-lecia Polskiego Związku 

Żeglarskiego. Honorowym patronatem regaty objęli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław 

Struk i prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Więcej informacji na: www.2019mzmpzd.regatymorskie.pl

Uczniowski Klub Sportowy NAVIGO zaprasza na mistrzostwa Polski 

katamaranów Sopot 2019. Regaty, w których weźmie udział ponad 40 

dwukadłubowych jednostek, zostaną rozegrane w dniach od 9 do 11 

sierpnia. 

O tytuły najlepszych w Polsce rywalizować będą zawodnicy pływający na 

katamaranach klasy A, F18 i Open. W kategorii Open wystartują m.in. klasy 

Hobie 16, Nacra 15 i olimpijska Nacra 17. Dla klasy A będzie to ostatni 

sprawdzian przed mistrzostwami świata, które odbędą się w drugiej 

połowie sierpnia w Weymouth w Wielkiej Brytanii. Cześć żeglarzy wystartuje 

również w Mistrzostwach Wielkiej Brytanii, tak więc dla zawodników 

katamaranów klasy A sierpień zapowiada się bardzo pracowicie.

Święto wiatru i wody, czyli Match Race

Żeglarskie duety na start!

Parada i regaty 
katamaranów 

AKTYWNIE /

ŻEGLARSTWO /

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.

Po warsztatach zapraszamy do swobodnej jazdy po płycie 

ERGO ARENY do godz. 19.00.

Możliwe jest wypożyczenie rolek w cenie 20 zł i kasku 

z ochraniaczami w cenie 5 zł od wydarzenia pod warunkiem 

wcześniejszej rezerwacji drogą mailową: roll4all@roll4all.pl 

lub telefoniczną: 500 073 261.

Więcej na stronie: www.ergoarena.pl
Fot. Fotobank.PL/ERGO ARENA

dla widzów, niż regaty flotowe. W jednym 

wyścigu rywalizują ze sobą tylko dwa jachty 

na krótkiej, prostej trasie. Ustawia się ją 

zawsze blisko brzegu, tak, by zawody były 

dobrze widoczne dla publiczności. Każda 

z załóg startuje na takim samym jachcie. 

Żeglują cały czas blisko siebie, a cała akcja 

rozgrywa się na oczach widzów. Załoga 

atakująca próbuje wyprzedzić jacht 

prowadzący, który oczywiście się przed tym 

zaciekle broni. Proste zasady tej rywalizacji 

powodują, że nawet osoby nie rozumiejące 

zawiłości żeglarstwa szybko zorientują się, 

kto prowadzi, dokąd płyną jachty i ile 

zostało im jeszcze do mety. W Sopocie żeglarze będą rywalizować na jednostkach Diamant 3000, 

pięknych, choć trudnych technicznie. Załogę stanowi 5 żeglarzy.

Więcej na oficjalnej stronie regat Sopot Match Race 2019: www.sopotmatchrace.com

Sopockie regaty będzie można obserwować z molo oraz z plaży. 

Planowane jest rozegranie 9 wyścigów dla każdej klasy. Start 

wyścigów w piątek i sobotę (9 i 10 sierpnia) o godz. 12.00, 

w niedzielę o godz. 11.30. W sobotę przed pierwszym wyścigiem 

o godzinie 11.30 zaplanowana jest parada katamaranów przy 

sopockim molo. W niedzielę o godzinie 17.00 w klubie Navigo 

odbędzie się uroczyste zakończenie i dekoracja zwycięzców. 

Zapraszamy!

Fot. materiały prasowe Navigo

Fot. materiały prasowe



8 PRZEPIS NA SOPOT 

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego upamiętniona była w Sopocie pod 
pomnikiem Armii Krajowej, a następnie pomnikiem Sanitariuszki Inki. 

Obchodom Święta Policji w Sopocie towarzyszył festyn. W miasteczku policyjnym były 
stoiska i sprzęty służbowe policjantów oraz współpracujących z nimi służb i instytucji. 

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

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

Sopot Beach Rugby, czyli największy plażowy turniej rugby w Polsce i jeden z największych 
w Europie, na sopockiej plaży zgromadził ponad 30 drużyn, męskich i kobiecych. 

W rozgrywanym na sopockich kortach Międzynarodowym Turnieju Tenisowym BNP Paribas 
Sopot Open w zmaganiach singlowych wzięło udział 48 tenisistów, a w deblowych 16 par. 

Fot. Fotobank.PL / UMS

Jeden z najważniejszych polskich festiwali poświęconych muzyce klasycznej trwał od 28 lipca do 4 sierpnia. Tegoroczny program 

był zróżnicowany, a w Sopocie zobaczyliśmy artystów najwyższej próby: oczywiście muzyków PFK Sopot i m.in. Roberto Alagnę.

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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9. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic  
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