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SOPOT FILM FESTIVAL PO NOWEMU

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Sopot Film 

Festival odbędzie się po raz dwudziesty. 

Zaprezentowane zostaną jak zwykle polskie 

i światowe premiery, filmy, które nie weszły do 

szerokiej dystrybucji oraz tytuły, które 

funkcjonującą w wąskim obiegu festiwalowym. 

Początek wydarzenia już 11 lipca.

HIPODROM. ŚNIADANIA NA TRAWIE

Po przerwie spowodowanej pandemią Hipo-

drom ponownie zaczyna tętnić życiem. Odbyły 

się już pierwsze zawody, kolejne zaplanowane 

są na lipiec i sierpień. Odbywają się jeszcze 

bez udziału publiczności, ale mieszkańcy 

Sopotu i goście będą mogli skorzystać z te-

renów zielonych Hipodromu i wybrać się tam 

na… śniadania na trawie. 

RAPORT O STANIE MIASTA PRZYJĘTY

Sopoccy radni podczas ostatniej sesji Rady 

Miasta zdecydowali o udzieleniu wotum 

zaufania oraz absolutorium prezydentowi 

miasta z wykonania zeszłorocznego budżetu. 

Radni m.in. zatwierdzili sprawozdania 

finansowe miejskich instytucji za ubiegły rok 

oraz wyrazili zgodę na rozpisanie przetargu 

na dzierżawę molo i mariny.  str. 3 str. 15str. 13

SPORTOWY SOPOT /W MIEŚCIE /

Koncertowe LASY w Operze Leśnej 
Nowe miejsce dla spragnionych kultury na żywo str. 13
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Trzy komisje 
w nowych miejscach

PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH 

Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto 
– raz na dwa tygodnie w piątek

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim 
 raz na miesiąc w piątek–

Przygotowanie materiałów, redakcja i skład: Biuro Promocji 
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Wakacje a COVID-19
Wielu z nasz zadaje sobie pytanie, jak w tej koronawirusowej sytuacji wyglądają 

nasze prawa, jeśli podpisaliśmy umowę z jakimś organizatorem wypoczynku. Ustawa 

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych mówi, że 

konsument może odstąpić od umowy z powodu wystąpienia nieuniknionych 

i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu imprezy lub jego najbliższym sąsiedztwie, 

które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz 

podróżnych do miejsca docelowego. 

Taką sytuacją jest np. epidemia. Konsument nie jest obciążany kosztami odstąpienia od 

umowy. Nie należy mu się jednak żadne odszkodowanie lub zadośćuczynienie od 

organizatora. Organizator musi zwrócić konsumentowi wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni 

od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu zostało skutecznie złożone. Uwaga! Przepisy 

uchwalone w związku z epidemią każą uznać, że do skutecznego złożenia oświadczenia 

dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak podróżny powiadomił biuro o odstąpieniu (art. 15k 

ustawy o COVID-19). Zamiast zwracać pieniądze, biuro może konsumentowi zaproponować 

Miejski Rzecznik 
Konsumentów RADZI

Fot. Freepik

inną wycieczkę lub voucher, ale 

konsument nie musi z tej 

możliwości korzystać.

Pamiętajmy,  że  sytuacja 

związana z epidemią zmienia 

się dynamicznie, więc wskazany 

powyżej przepis nie musi 

uzasadniać odstąpienia teraz 

od umowy dotyczącej imprezy, 

która ma odbyć się np. dopiero 

we wrześniu. Jest jeszcze za 

wcześnie, żeby jednoznacznie 

stwierdzić,  czy w miejscu 
docelowym nadal będzie zagrożenie zakażeniem i czy na miejsce da się bezpiecznie 

dojechać. Odstąpienie od umowy byłoby więc przedwczesne i mogłoby nie zostać uznane 

przez biuro podróży. A tym samym pieniądze, które konsument już wpłacił, mogłyby 

przepaść.

Jeśli nadal obowiązują ograniczenia w ruchu osób, a także konieczność odbycia kwarantanny 

wprowadzona przez poszczególne państwa w ramach ich uprawnień władczych, biura 

podróży nie mogą ponosić odpowiedzialności za te działania, które wynikły z siły wyższej. 

Dlatego odszkodowanie się nie należy, jeżeli wycieczka z tych powodów zostanie skrócona. 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu, wysokość kosztów rezygnacji musi być powiązana 

i uzasadniona realnymi kosztami, jakie poniósł organizator wycieczki. Jeśli kupił już bilety 

lotnicze lub opłacił noclegi, a nie uda mu się tych kosztów odzyskać (np. sprzedając 

wycieczkę innej osobie), może je potrącić z ceny, którą konsument zapłacił. Pozostałą część 

zaliczki powinien konsumentowi zwrócić. Na pewno nie byłoby zasadne, by konsument płacił 

za rezygnację więcej, niż to, co już zapłacił.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl

Podstawa prawna: art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 

turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361)
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W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na 28 czerwca 

2020 r., i utrzymującym się stanem pandemii, w Sopocie zmienione zostały siedziby trzech 

obwodowych komisji wyborczych. Nie będzie można zagłosować w Domu Pomocy Społecznej 

ani Pomorskim Centrum Reumatologicznym. Zmieni się także siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej mieszcząca się do tej pory w Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej.

– Wielokrotnie powtarzaliśmy, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i nie wyobrażam sobie, 

żeby w Domu Pomocy Społecznej czy Pomorskim Centrum Reumatologicznym miały zostać 

utworzone otwarte obwodowe komisje wyborcze – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 

– W DPS nadal utrzymujemy wszystkie zaostrzone procedury bezpieczeństwa i nie ma 

możliwości, aby osoby postronne wchodziły do budynku. Ochrona pensjonariuszy jest dla nas 

absolutnym priorytetem. Szczególną uwagą obejmujemy także te komisje, które zostaną 

utworzone w przedszkolach. Pamiętajmy, że w poniedziałek muszą być gotowe na przyjęcie 

maluchów. Mam nadzieję, że komisje zakończą prace tak, abyśmy zdążyli zdezynfekować 

pomieszczenia i bezpiecznie zaprosić dzieci.

Informacje o zmianie siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Sopocie:

Obwód nr 4

Dotychczasowa siedziba OKW nr 4, mieszcząca się w Pomorskim Centrum Reumatologicznym 

przy pl. Zdrojowym 3, została przeniesiona do I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 

Książąt Pomorskich 16/18.

Obwód nr 12

Dotychczasowa siedziba mieszcząca się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 49 

została przeniesiona do siedziby Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej przy ul. 

Gen. Władysława Andersa 27. DPS pozostaje obiektem zamkniętym.

Obwód nr 19

Siedziba OKW nr 19 znajdowała się w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 8 przy ul. 

Mazowieckiej 26. Ze względu na małą powierzchnię tego lokalu i wynikającą z tego trudność 

zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego członków komisji oraz wyborców, została 

przeniesiona do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Las Academy przy ul. Kujawskiej 50/52.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o numerach oraz granicach obwodów głosowania 

można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Sopot: powalczmy o najwyższą frekwencję!

Miasta i gminy zrzeszone w OMGGS – w tym także Sopot – ścigają się 

o najwyższą frekwencję w wyborach prezydenckich. Do wygrania jest 

w sumie 90 tys. zł. Zwycięzcami w każdej z trzech kategorii będą 

samorządy, w których mieszkańcy najliczniej zagłosują w wyborach. 

Zwycięzcy każdej kategorii otrzymają po 30 tys. zł i sami zdecydują, na co 

wydać pieniądze. 

– Za kilka dni wielkie święto demokracji – wybory. Wspólnie spotkajmy się 

przy urnach wyborczych, by zdecydować o wyborze Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, który w naszym imieniu będzie sprawował 

funkcję przez najbliższe pięć lat – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 

– Głosowanie to przywilej, ale i obowiązek. Sopocianie są obywatelscy, 

odpowiedzialni, świadomi wagi własnego głosu i jego sprawczości. 

W wyborach, referendach mamy jedną z największych frekwencji 

w kraju. Jesteśmy dumni z naszej postawy i dojrzałości. Bardzo 

Państwa proszę o udział w wyborach. Pokażmy reszcie kraju, co oznacza 

być najbardziej obywatelskim miastem, ceniącym wolność i demokrację. 

W ramach konkursu #MetropoliaGłosuje dla miast i gmin Obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot, gmina z najwyższą frekwencją 

może wygrać 30 tys. złotych. Sopot środki te przeznaczyłby na działania 

integrujące dla mieszkańców – dodaje prezydent Karnowski.



3www.facebook.com/MiastoSopot

Pomnik profesora Władysława Bartoszewskiego, wielkiego 

Polaka i patrioty, Honorowego Obywatela Sopotu, stanie 

niebawem w kurorcie. Uroczyste odsłonięcie odbędzie się 

w niedzielę, 5 lipca, o godz. 19.00. Monument znajdzie 

miejsce na placu przed budynkiem Sopot Centrum, od 

strony ul. Kościuszki.

Udział w uroczystości odsłonięcia pomnika potwierdzili już byli 

prezydenci RP: Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski 

oraz Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-

Błońska, wicemarszałek Sejmu, a także członkowie rodziny 

profesora Bartoszewskiego.

O to, by pomnik Bartoszewskiego stanął w Sopocie, od kilku lat 

zabiega Stowarzyszenie Warto być Przyzwoitym. 

– Naszym moralnym obowiązkiem jest ochrona dorobku 

i pamięci jednego z najwybitniejszych Polaków i patriotów 

ostatnich lat. To szczególnie ważne teraz, gdy podejmowane są 

próby zakłamywania naszej historii – mówi Krzysztof Kolarz, 

przewodniczący Stowarzyszenia.

Ideę budowy pomnika od dawna wspiera też Miasto Sopot.

– Władysław Bartoszewski to człowiek wybitny, niezwykle dla 

naszego kraju zasłużony – mówi Jacek Karnowski, prezydent 

Sopotu. – Profesor był autorytetem, jakich nam teraz bardzo 

Sopoccy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta zdecydowali 

o udzieleniu wotum zaufania oraz absolutorium prezydentowi 

miasta z wykonania zeszłorocznego budżetu. Radni m.in. 

zatwierdzili sprawozdania finansowe miejskich instytucji za 

ubiegły rok oraz wyrazili zgodę na rozpisanie przetargu na 

dzierżawę molo i mariny.  

Raport o stanie miasta za 2019 rok

Prezydent Sopotu wraz z zastępcami zreferowali Raport o stanie miasta 

(jest on dostępny w wersji elektronicznej na stronie miasta 

www.sopot.pl, w zakładce Informator Miasta Sopotu). 

Ostatecznie Prezydent otrzymał wotum zaufania i tym samym raport 

został przyjęty. 

Absolutorium 

Skarbnik Miasta przedstawił szczegółowe sprawozdanie z ubiegło-

rocznego wykonania budżetu. Przytoczona została pozytywna opinia 

Regionalnej Izy Obrachunkowej i po dyskusji radni zatwierdzili 

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. 

Prezydent otrzymał absolutorium. 

W podziękowaniu za opiekę

Na wniosek prezydenta radni zgodzili się przekazać 50 tys. zł powiatowi 

kościerskiemu. Jest to finansowe zadośćuczynienie za opiekę nad 

dwójką chorych na COVID-19 sopocian, którzy przebywali na 

kwarantannie w powiecie kościerskim. Sopocianami opiekowali się 

strażacy ochotnicy z terenu tej gminy, dostarczając im zakupy, leki i inne 

potrzebne artkuły.

Za pieniądze kupionych zostanie dziesięć kompletów ubrań 

specjalistycznych, które będą służyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych na 

terenie gminy.

Przetarg na operatora molo i mariny

Sopoccy radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu 

na 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej z molem oraz 

przystani jachtowej. Obecna dzierżawa upływa 31 października. 

Wkrótce zostanie rozpisany przetarg. 

Wielkie nazwiska światowej literatury, debaty, spotkania autorskie, warsztaty i targi książki. 

Tworzony od 8 lat festiwal Literacki Sopot, głosami czytelników, zwyciężył w plebiscycie Super 

Miasta przygotowanym przez „Gazetę Wyborczą”.
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Odsłonięcie pomnika Władysława Bartoszewskiego w Sopocie

Prezydent z absolutorium 
i przetarg na molo

Literacki Super Festiwal

w Polsce brakuje. W Sopocie od lat pielęgnujemy pamięć o Nim. Rada 

Miasta nadała mu tytuł Honorowego Obywatela, na domu ZAiKS-u, 

gdzie mieszkał w czasie, gdy wypoczywał nad morzem, wisi pamiątkowa 

tablica. Pomnik przy Sopot Centrum będzie ukoronowaniem naszych 

starań o upamiętnienie Jego osoby – dodaje prezydent Sopotu.

Pomnik stanie w Sopocie dzięki zbiórce społecznej. Monument będzie 

miał wysokość 2,3 m. Autorem jest artysta rzeźbiarz Jacek Kiciński.

Wydarzenia towarzyszące odsłonięciu pomnika: 

ź Wystawa plenerowa poświęcona pamięci prof. Bartoszewskiego 

została otwarta 25 czerwca. Ekspozycja stoi przy Sopot Centrum 

i będzie pokazywana do 3 lipca. Następnie zostanie przeniesiona na 

pl. Przyjaciół Sopotu. 

ź W Muzeum Sopotu 4 lipca o godz. 15.00 odbędzie się pokaz filmu 

„Budowniczy mostów” Zofii Kunert. Projekcję poprzedzi spotkanie 

z autorką. 

Dokument jest poświęcony zaangażowaniu Władysława Barto-

szewskiego na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Szczególną 

wartość mają archiwalne fragmenty historycznego wystąpienia 

Profesora w Bundestagu z 1995 r., gdzie przemawiał jako pierwszy 

Polak w historii. Szczegóły dotyczące zapisów na pokaz filmowy 

niebawem znaleźć będzie można na stronie www.muzeumsopotu.pl.Fot. Fotobank.PL/UMS

Fot. Fotobank.PL/UMS

Plebiscyt zorganizowany został 

z okazji rocznicy pierwszych w historii 

III RP wyborów do rad gmin i odro-

dzenia polskiej samorządności. 

Czytelnicy wybieral i  największy 

sopocki sukces minionego 30-lecia. 

Literacki Sopot wyprzedził m.in. 

ERGO ARENĘ, nowe centrum 

Sopotu czy rewital izację  Hi-

podromu.

Z wyników plebiscytu zadowolona jest 

Joanna Cichocka-Gula, pomysło-

dawczyni i organizatorka festiwalu 

Literacki Sopot:

– Ten sukces jest efektem pracy 

wielu ludzi. Nie tylko organizatorów, 

ale także wolontariuszy, instytucji 

kultury, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, patronów medialnych, kuratorów, tłumaczy oraz wszystkich 

tych, którzy na przestrzeni ośmiu lat tworzenia festiwalu, byli jego ambasadorami w kraju i na świecie.

Festiwal Literacki Sopot od 2012 r. przyciąga do kurortu znakomitych gości, wśród których są 

największe nazwiska światowej literatury. Z roku na rok rośnie też zainteresowanie wydarzeniem. 

W 2019 r. w spotkaniach autorskich, debatach, warsztatach i targach książki wzięło udział blisko 20 tys. 

osób. Literacki Sopot dwukrotnie zwyciężył w plebiscycie Pomorskie Sztormy, w 2012 i 2018 r., a cztery lata 

temu wygrał plebiscyt Radiowego Domu Kultury PR 3 Polskiego Radia. W marcu 2019 r. sopocki festiwal 

otrzymał znak jakości EFFE Label, przyznawany przez sieć europejskich festiwali EFFE. Znak jest symbolem 

przynależności do prestiżowej grupy wyjątkowych i innowacyjnych europejskich wydarzeń kulturalnych.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Literackiego Sopotu, która odbędzie się 

w dniach 20-23 sierpnia, będzie literatura i kultura Kanady.

Olga Tokarczuk na spotkaniu z czytelnikami podczas Literackiego 

Sopotu w 2018 r. Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank.PL/UMS
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Remont Niepodległości. 
Rozpoczęły się pierwsze prace

Twórcza współpraca 
z Politechniką Gdańską

Sopocki głos o wakacjach w dobie pandemii

Ruszyły pierwsze prace związane z przebudową alei Niepodległości. Roboty 

prowadzone są na chodnikach i jeszcze nie utrudniają ruchu samochodów. Główna 

część remontu al. Niepodległości rozpocznie się z początkiem wakacji.

Prace ruszyły w rejonie skrzyżowań z ulicami: Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej. 

Przebudowa jest częścią większego projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Sopot 

Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi, finansowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach 

mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT)”. Główne roboty związane 

z przebudową skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Malczewskiego ruszą 1 lipca.

W sopockiej Operze Leśnej podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy 

Gminy Miasta Sopotu i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. List jest 

deklaracją współpracy w zakresie rozwoju i rewitalizacji Sopotu, m.in. poprzez 

wspólną organizację studenckich konkursów architektonicznych.

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się 

konferencja „Wakacje w dobie pandemii. Jak państwo 

powinno wesprzeć polską branżę turystyczną?”. 

Otwierając spotkanie, marszałek Senatu Tomasz Grodzki 

powiedział, iż zorganizowano ją, aby wspólnie 

zastanowić się, jak zapewnić bezpieczne wakacje, co 

jeszcze można zrobić, aby branża turystyczna 

podźwignęła się z kryzysu spowodowanego Covid-19.

Główne postulaty zgłaszane przez przedstawicieli branży, 

samorządów i organizacji  turystycznych dotyczyły 

przekazania jak najszybszej informacji  w sprawie 

harmonogramu otwarcia granic, udzielenia bieżącego, 

pilnego wsparcia finansowego dla branży oraz ustalenia 

długofalowej strategii pomocy dla branży turystycznej, 

a także wzięcia pod uwagę trudnej sytuacji samorządów, 

które przygotowały programy pomocowe dla przed-

siębiorców, ale same nie uzyskały żadnego wsparcia od rządu. 

Z ramienia Politech-

niki Gdańskiej list 

intencyjny podpisali: 

prof. dr hab. inż. Krzy-

sztof Wilde, rektor 

Politechniki Gdań-

skiej i prof. dr hab. inż. 

arch. Lucyna Nyka, 

dziekan Wydziału 

Architektury. Sopot 

reprezentowali prezy-

dent Jacek Karnowski 

i  Magdalena Cza-

rzyńska-Jachim, wice-

prezydent Sopotu.

NR 07/2020

Terminy robót drogowych: 

ź Trwają prace prowadzone na chodnikach, nie powodujące zamknięć jezdni i większych 

utrudnień drogowych. Prowadzone roboty są związane z przebudową m.in. wodociągów, 

instalacji telekomunikacyjnych, energetycznych, oświetlenia i trakcji trolejbusowej. 

ź 1 lipca rozpoczną się zasadnicze roboty związane z przebudową skrzyżowania al. 

Niepodległości z ul. Malczewskiego. Ul. Malczewskiego zostanie zamknięta poniżej ul. 

Chodowieckiego. Na al. Niepodległości zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Gdańska, 

ruch w obu kierunkach będzie się odbywał dwoma pasami istniejącej jezdni w kierunku 

Gdyni. Planowany termin zakończenia prac tego etapu to 1 września 2020 r. W czasie 

zamknięcia ul. Malczewskiego zmieni się sposób funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

Szczegółowe rozkłady jazdy pojawią się w autobusach i na przystankach.           

ź Kolejny etap prac zaplanowano od 1 września 2020 r. Będzie polegał na przerzuceniu ruchu 

na jezdnię w kierunku Gdańska (wykonaną w I etapie), z częściowym otwarciem ul. 

Malczewskiego. Natomiast zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Gdyni. Ruch w obu 

kierunkach będzie się odbywał dwoma pasami  jezdni w kierunku Gdańska.

– Współpraca Politechniki Gdańskiej i Miasta jest wieloletnia i bardzo owocna. Żaden 

poważniejszy obiekt w Sopocie nie powstałby, gdyby nie współpraca z Politechniką. 

Najlepszym przykładem jest Opera Leśna z unikatową konstrukcją dachu, ale także 

budowa Centrum Haffnera, czy budowa dworca. Dzięki tej współpracy mamy również 

klasę architektoniczną w sopockim I Liceum Ogólnokształcącym – skomentował 

podpisanie listu intencyjnego Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

– Jedną z głównych misji Politechniki Gdańskiej jest podejmowanie działań na rzecz 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a wieloletnia współpraca z Sopotem 

jest tego świetnym przykładem – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Podpisanie tego 

porozumienia to świetna okazja na pokazanie kreatywności i zdolności studentów 

Wydziału Architektury PG, którzy swoją energię i pomysłowość pokazują najlepiej, gdy 

mogą pracować przy interesujących projektach. 

Pierwszym projektem w ramach podpisanej deklaracji o współpracy Sopotu z Wydziałem 

Architektury Politechniki Gdańskiej są trwające już prace nad opracowaniem nowej 

koncepcji i przebudową Opery Leśnej. Prace projektowe dotyczą całej infrastruktury 

i terenu wokół obiektu, z wyłączeniem sceny i widowni.

Dzięki przebudowie Opera Leśna zyska nowe funkcjonalności przy zachowaniu tej 

najważniejszej – koncertowej. W konkursie pod nazwą „Badanie możliwości rozwoju, 

rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na terenie Opery 

Leśnej – koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” biorą udział studenci minimum I roku 

studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. 

Obecna na konferencji wiceprezydent Sopotu, Magdalena 

Czarzyńska-Jachim, nawiązała do konieczności rozwiązania 

problemu najmu krótkotrwałego. „To jest dobry czas, aby  

wymóc na platformach rezerwacyjnych typu Booking.com czy 

Airbnb, żeby nie umieszczały na swoich stronach obiektów nie 

wpisanych do ewidencji gminnej. Zwłaszcza że zgodnie z nowym 

przepisem, wprowadzonym do ustawy o usługach hotelarskich, 

obiekt nie wpisany do ewidencji, w domniemaniu nie spełnia 

wymogów sanitarnych. Musi być wprowadzona odpo-

wiedzialność właścicieli, dbałość o części wspólne. Z kolei turyści 

rezerwując nocleg, będą mieli poczucie, że obiekt spełnia 

zalecane wymogi” – mówiła wiceprezydent Sopotu.

Konferencja została zakończona deklaracją ze strony 

organizatorów, iż Senat będzie zajmował się sprawami turystyki 

oraz podejmie inicjatywę ustawodawczą, jeśli tylko zajdzie taka 

potrzeba.

Zgodnie z zapewnieniem, 18 czerwca senatorowie skierowali 

pismo do Minister Rozwoju. Zostały w nim wymienione postulaty 

i szczegółowe wnioski, zgłoszone przez uczestników konferencji 

i dotyczące obecnej sytuacji kryzysowej branży turystycznej.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Fot. materiały prasowe ZDiZ

Fot. materiały UMS
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Zakończyły się prace projektowe i uzgodnienia przed 

postępowaniem przetargowym na wyłonienie 

wykonawcy, który zbuduje miejski żłobek. Od wielu 

lat jednym z priorytetowych działań miasta jest 

wspieranie rodzin, czego efektem jest m.in. 

zapewnienie każdemu dziecku miejsca w przed-

szkolu. Teraz przyszła kolej na najmłodszych 

sopocian. Mieszkańcy kurortu, w ankiecie, sami 

zdecydowali o lokalizacji placówki, która mieścić się 

będzie przy ul. Obodrzyców 18-20.

Miasto rozpisało przetarg na wyłonienie wykonawcy robót 

budowalnych oraz zagospodarowania terenu – czyli 

budowy dróg dojazdowych, chodników, ogrodzenia, 

oświetlenia, placu zabaw dla przedszkola i placu zabaw 

dla żłobka, nowych nasadzań zieleni. Zgodnie z projektem 

przyszły żłobek to budynek wykonany w technologii 

tradycyjnej, wolnostojący, niepodpiwniczony z dwiema 

kondygnacjami nadziemnymi, piętro nad jego północno-

zachodnią częścią przykryte będzie dachem dwu-

spadowym, skrzydła będą parterowe i przykryte dachem 

płaskim.

– Nowy żłobek to kolejny element prowadzonych 

konsekwentnie działań Sopotu wspierających rodziny. 

Przypomnę, że od wielu lat wszystkie chętne dzieci 

w wieku 3-6 lat mają zapewnione miejsce w przedszkolu, 

teraz przyszedł czas na maluszki – mówi Magdalena 

Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – W Sopocie 

mamy jeden żłobek publiczny z 84 miejscami, do którego 

uczęszczają wyłącznie dzieci mieszkające na terenie 

Rodzinny Sopot – szukamy wykonawcy 
na budowę żłobka  

Lato 2020 – półkolonie w sopockich szkołach

Zakończenie roku 
szkolnego

Dzieci, również te z niepełnosprawnościami, tego lata 

w Sopocie będą mogły uczestniczyć w półkoloniach 

organizowanych w szkołach i korzystać z różno-

rodnych zajęć tematycznych i sportowych.

Letni wypoczynek zorganizują w tym roku trzy placówki 

– Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 80 

i Zespół Szkół Specjalnych nr 5. Zajęcia, z których przez 

całe wakacje skorzysta ok. 180 uczestników, rozpoczną się 

już 29 czerwca 2020 r. Dzieci będą miały zapewnione 

wyżywienie.

– Wszystkie placówki, które zajmować się będą młodymi 

sopocianami, przygotowały półkolonie zgodnie z obo-

wiązującymi wytycznymi i normami sanitarnymi – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. 

– Przygotowując się do organizacji wypoczynku, 

zbieraliśmy zapotrzebowanie od rodziców i na tej 

podstawie powstał terminarz. Dlatego w pierwszym 

tygodniu wakacji mamy zajęcia w dwóch placówkach, 

a Zespół Szkół Specjalnych nr 5 będzie prowadził 

półkolonie przez cztery tygodnie – dodaje wiceprezydent 

Czarzyńska-Jachim.

Terminy półkolonii:

Szkoła Podstawowa nr 1 w dniach 29 czerwca-3 lipca 

Zajęcia w godz. 8.00-16.30, w programie m.in.: warsztaty 

kulinarne, warsztaty z budowy robotów i programowania, 

poznawanie legend Pomorza, zajęcia z alpakami, gry 

i zabawy ruchowe.

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego było ze 

względu na trwającą pandemię inne, niż poprzednie. 

Mając na uwadze wytyczne GIS i MEN, w Sopocie 

rekomendowaliśmy dyrektorom szkół odbiór 

świadectw przez uczniów indywidualnie, w grupach 

lub klasami, w różnych godzinach. 
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miasta. W nowej placówce znajdzie miejsce ok. 60 

maluchów. Możliwość pozostawienia dziecka pod 

profesjonalną opieką da wielu mamom szansę powrotu 

do pracy, jeśli będą tego chciały. Rodziny posiadające 

Sopocką Kartę Rodziny 3+ otrzymują 50 proc. zniżki 

opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym. 

Zainteresowani budową żłobka mają czas na złożenie 

oferty do poniedziałku, 13 lipca 2020 r., do godz. 12.00. 

Wykonawca zaś będzie miał 365 dni na realizację 

zamówienia, liczone od daty zawarcia umowy.

Szkoła Podstawowa nr 8 w dniach 29 czerwca-3 lipca 

oraz 6-10 lipca 

Zajęcia w godz. 7.30-16.30, w programie m.in.: dyskusyjny 

klub filmowy, zabawy integracyjne „Rusz głową” 

(kalambury, zagadki, rebusy), zajęcia plastyczne i ruchowe.

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w dniach:      

ź 29 czerwca-3 lipca 

ź 6-10 lipca 

ź 13-17 lipca 

ź 24-28 sierpnia 

Zajęcia w godz. 9.00-15.00, w programie m.in.: zajęcia 

z sensoplastyki, gry i zabawy na terenie szkolnym, występ 

teatru z przedstawieniem dla dzieci, zajęcia relaksacyjno-

rehabilitacyjne.

Szczegółowe informacje dostępne są w poszczególnych 

szkołach. Zajęcia w wakacje prowadzą także miejskie 

instytucje. Szczegóły na stronie www.sopot.pl

Praca sopockich przedszkoli i żłobka w wakacje

Z uwagi na obowiązujące wytyczne i normy sanitarne 

oraz potrzeby rodziców, wszystkie sopockie przedszkola 

będą otwarte w lipcu i w sierpniu, będą miały tylko 

2-tygodniowe przerwy. Terminy przerw zostały uzgod-

nione z radami rodziców.

Oznacza to, że nie ma dyżurów wakacyjnych, jak wcześniej, 

nie ma wcześniejszych specjalnych zapisów dzieci. Dzieci 

chodzą do swoich placówek, nie mieszają się.

Terminy 2-tygodniowych przerw w przedszkolach:

ź Przedszkole nr 1 – 17-31.08.2020 r.

ź Przedszkole nr 2 – 3-14.08.2020 r.

ź Przedszkole nr 4 – 3-16.08.2020 r.

ź Przedszkole nr 5 – 20-31.07.2020 r.

ź Przedszkole nr 8 – 3-14.08.2020 r.

ź Przedszkole nr 10 – 20-31.07.2020 r.

ź Przedszkole nr 12 – 13-26.07.2020 r.

W lipcu miejski żłobek Puchatek działać będzie normalnie, 

nie ma specjalnych zapisów na wakacje, w sierpniu 

natomiast będzie nieczynny – w tym czasie zaplanowany 

jest remont placówki.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu 

dostępne są na stronie sopockiego BIP.

Fot. Pixabay

Świadectwa szkolne wręczane były przy wejściu do szkoły 

lub na terenie zewnętrznym szkoły, przy zachowaniu 

wymaganego reżimu sanitarnego (odstępy, noszenie 

maseczki itd. )

Ze względów bezpieczeństwa nie zostały zorganizowane 

zakończenia roku szkolnego i odbiór świadectw wewnątrz 

budynku (aula, sala gimnastyczna, pomieszczenia dydaktyczne).

Fot. Pixabay

Fot. materiały UMS
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Od 1 lipca można złożyć elektroniczne wnioski na kolejny okres świadczeniowy 

2020/2021 na wyprawkę szkolną, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Zasady przyznawania świadczenia Dobry start, czyli jednorazowego świadczenia na 

wyprawkę szkolną, nie zmieniły się. 300 zł nadal przysługuje na każde uczące się w szkole 

dziecko, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci z niepełnosprawnościami, uczące 

się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne obowiązuje kryterium w wysokości 674 zł 

na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie 

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764 zł. 

– W tym roku z uwagi na pandemię, szczególnie zachęcamy do składania wniosków drogą 

elektroniczną – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sopocie. – To bezpieczny, wygodny i szybki sposób. W przypadku pytań lub wątpliwości 

nasi pracownicy chętnie pomogą i doradzą. Z Działem Świadczeń Rodzinnych i Funduszu 

Alimentacyjnego można kontaktować się telefonicznie: 58 551 61 63 lub mailowo: 

dsrifa@mopssopotpl. 

Jeśli masz w sobie dużo ciepła i miłości, podziel się swoim domem i czasem 

z dziećmi, które tego potrzebują. Zostań rodziną zastępczą!

Różne powody sprawiają, że rodzice nie mogą lub nie potrafią zaopiekować się 

własnymi dziećmi. Każda historia jest inna, ale wszystkie dzieci potrzebują troskliwej 

opieki ze strony dorosłych, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i miłości. 

Elektroniczny wniosek 
na świadczenia

Otwórz swoje serce 
i swój dom dla dzieci

– Zachęcamy osoby, które kochają dzieci, mają dużo cierpliwości i wyrozumiałości, aby 

stworzyły rodzinę zastępczą i przyjęły do swojego domu dziecko, które z różnych 

przyczyn nie może mieszkać z rodzicami – mówi Urszula Szymańska, kierownik Działu 

Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS. – Poszukujemy osób, które mają stabilną 

sytuację życiową, zawodową i mieszkaniową. Ważna jest również motywacja 

i predyspozycje przyszłych rodziców oraz możliwość zapewnienia dziecku należytej 

opieki i rozwoju – dodaje Urszula Szymańska. 

Jak podkreślają rodzice zastępczy, dzieci nie tylko od nich otrzymują, ale też dają 

radość i uczą cieszyć się z małych rzeczy. Uczą cierpliwości, wrażliwości i pokory.

Rodziny zastępcze oraz dzieci objęte są stałym wsparciem koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą psychologiczną, pedagogiczną i prawną. 

Sopocki MOPS oferuje również udział w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach 

wsparcia, możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. 

Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc 

pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Rodziny zawodowe 

otrzymują dodatkowo wynagrodzenie.

Do rodziny zastępczej dzieci trafiają na określony czas, potrzebny rodzicom 

biologicznym na rozwiązanie swoich problemów (np. podjęcie terapii uzależnień, 

znalezienie pracy, polepszenie warunków mieszkaniowych itd.). 

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą, zachęcamy do kontaktu 

z Działem Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, 

tel. 58 555-10-22, dpz@mopssopot.pl.
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Fot. Pixabay

Zmiany w funduszu 

alimentacyjnym

Od nowego okresu 

ś w i a d c z e n i o w e g o 

zostanie zwiększone 

kryterium dochodowe 

w funduszu alimen-

t a c y j n y m  i  b ę d z i e 

wynosi ło 900 zł  na 

o s o b ę  w  ro d z i n i e . 

Z o s t a ł a  r ó w n i e ż 

wprowadzona zasada 

„złotówka za złotówkę”, 

c o  o z n a c z a ,  ż e 

świadczenia z funduszu 

a l i m e n t a c y j n e g o 

zostaną  przyznane 

także w przypadku 

przekroczenia kryterium dochodowego, lecz odpowiednio pomniejszone. 

Wnioski w formie elektronicznej można składać za pomocą Portalu Informacyjno-

Usługowego Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/ lub portal PUE ZUS, a dodatkowo 

o  świadczenie Dobry Start za pomocą bankowości elektronicznej.

Wzory wniosków znajdują się m.in. na stronie www.mrpips.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń na dzieci na stronie www.mopssopot.pl. 

Sopot apeluje: Pomagaj mądrze! Nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej
Po raz kolejny miasto organizuje letnią akcję informacyjną „Pomagaj mądrze!” 

i apeluje o niewspieranie finansowe osób żebrzących. Latem na ulicach pojawiają się 

osoby żebrzące, które przybywają tu z całej Polski, licząc na łatwy zarobek. Ze 

względu na hojność mieszkańców Sopotu oraz turystów, osoby żebrzące nie chcą 

skorzystać z oferowanej im pomocy systemowej. 

Żebranie jest bardziej opłacalne, a wyłudzone w ten sposób pieniądze przeznaczane są 

przeważnie na zakup alkoholu i innych używek. Najskuteczniejszą więc formą pomocy jest 

skierowanie osób bezdomnych i żebrzących do odpowiednich instytucji i organizacji. 

– Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji, mogą liczyć na wsparcie, 

schronienie, posiłek – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sopocie. – Nikt nie powinien przebywać na ulicy i żebrać na jedzenie – dodaje 

dyrektor Czekaj. – Pracownicy socjalni, służby miejskie oraz organizacje pozarządowe są 

przygotowane do udzielania osobom potrzebującym niezbędnej pomocy. Dając pieniądze 

nie pomagamy, lecz sprawiamy, że osoba żebrząca pozostaje na ulicy i nie chce skorzystać 

z pomocy oferowanej przez miasto.

Pomagaj skutecznie, kierując do miejsc, gdzie osoby potrzebujące mogą 

otrzymać profesjonalne wsparcie:

ź Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Dział Pracy Socjalnej, al. Niepodległości 759 a, poniedziałek – piątek w godz. 7.30-

15.30, tel. 58 551 10 17. Pracownik socjalny zaoferuje kompleksowe wsparcie 

dopasowane indywidualnie do potrzeb i sytuacji danej osoby. 

ź Caritas, Sopot, al. Niepodległości 778

Jadłodajnia: poniedziałek – piątek, w godz. 12.30-13.30

Łaźnia i wydawanie odzieży: w godz. 8.00-11.00, poniedziałek i czwartek 

– mężczyźni, wtorek – kobiety.

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

odpowiednie służby: Straż Miejską – tel. 986, Policję – tel. 112 lub MOPS Sopot – tel. 

58 551 10 17. 
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Już po raz czwarty, w sezonie 2020, Sopot uruchamia 

program Eko parkingu buforowego oraz transportu 

meleksami po mieście. Od 26 czerwca dla wszystkich 

gości dostępny będzie całodobowy, bezpłatny Eko 

parking na ponad 700 miejsc przy ERGO ARENIE. Do 

30 sierpnia 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).

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 codziennie kursować będą w godz. 10.00-20.00, 

z częstotliwością co 20 minut (z wyjątkiem dni 

powszednich w godz. 16.00-18.00 co 30 minut). Bilet na 

jednorazowy przejazd kosztuje 3 zł. Dla dzieci do 

ukończenia szkoły podstawowej, na podstawie okazanej 

legitymacji szkolnej – przejazdy bezpłatne.

Od początku obowiązywania stanu epidemii związanej z rozprzes-

trzenianiem się Covid-19, Sopot w miarę swoich możliwości wspiera m.in. 

branżę turystyczną, która jest główną gałęzią gospodarki miasta. Prezydent 

udzielał ulg i zwolnień dla dzierżawców lokali komunalnych w poprzednich 

miesiącach (czynsz za symboliczną złotówkę) i zdecydował o kolejnej 

obniżce czynszów również w czerwcu. 

Zarządzeniem Prezydenta Sopotu wprowadzona została obniżka czynszu 

dzierżawcom lub najemcom nieruchomości lub lokali użytkowych stanowiących 

Wybrany w budżecie obywatelskim projekt „Zieleń na pl. Przyjaciół Sopotu” będzie miał 

nową koncepcję architektoniczną. Biuro architektoniczne, które zostało wybrane do jej 

realizacji, zaprasza mieszkańców do konsultacji społecznych.

Pierwsze zlecone przez miasto spotkanie odbędzie się online we wtorek, 7 lipca, o godz. 17.00. 

Aby wziąć w nim udział, należy do 2 lipca wypełnić formularz na stronie internetowej 

www.sopot.pl/konsultacjepps. 

Przypomnijmy, iż pomimo kilku podejść do realizacji poprzedniej koncepcji, nie wyłoniono 

wykonawcy, który zrealizowałby założenie w przewidywanym budżecie miliona zł. W związku 

Zostaw samochód na Eko parkingu, na plażę jedź meleksem! 

Niższe stawki czynszów 
dla sopockich gastronomików

Zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu 
– zapraszamy do konsultacji online

INFORMACJE MIEJSKIE /

– Cieszy nas bardzo, że mieszkańcy i goście Sopotu tak 

dobrze przyjęli pomysł ekologicznego poruszania się po 

naszym mieście – mówi Marcin Skwierawski, wice-

prezydent Sopotu. – To nie tylko rozwiązuje problem 

znalezienie miejsca parkingowego, o które  w sezonie 

bardzo trudno, ale także jest wyrazem troski o środowisko 

naturalne. Warto zaznaczyć, że z Eko parkingu wygodną 

ścieżką można dojść na sopocką plażę. 

W sezonie 2019 z oferty Eko parkingu skorzystało 10,5 

tys. osób. Koszt (po rozliczeniu wpływów z biletów), jaki 

poniosło miasto w związku z organizacją parkingu 

i zapewnieniem transportu meleksami to 64 530 zł. 

Podróż meleksem będzie się oczywiście odbywała 

z zachowaniem zasad sanitarnych:

ź W każdym wózku jest dozownik ze środkiem do 

dezynfekcji rąk.

ź Kierowca do obsługi pasażerów na przystanku zakłada 

maseczkę i rękawiczki, jeśli musi przyjąć gotówkę. Po 

obsłużeniu przeciera ręce/rękawiczki płynem.

ź Środkowe miejsce na każdej kanapie musi być 

wyłączone z użytkowania (np. zaklejone taśmą, lub 

wisząca kartka) – nie dotyczy rodzin, które mogą na 

nim usiąść. Trwale wyłączone z użytku ma być miejsce 

obok kierowcy.

ź Na końcowym przystanku kierowca dezynfekuje 

płynem kanapy i miejsca, których dotykali pa-

sażerowie.

ź Pasażerowie jadą w maseczkach, jeśli siedzą bliżej 

innych niż 2 metry. Oczywiście jadą tylko pasażerowie 

bez objawów choroby. 

Szczegółowe informacje o parkingu oraz rozkład jazdy 

meleksów jest na stronie www.sopot.pl/parking

Fot. Fotobank.PL/UMS

własność Gminy, a prowadzących 

działalność gastronomiczną. Ma to 

związek z ograniczeniem działalności 

z uwagi na wciąż utrzymujący się stan 

epidemii. 

Prezydent zdecydował o obniżce o 20 

proc. czynszu dzierżawnego od 1 do 

30 czerwca 2020 r. Obniżenie czynszu 

następuje na uzasadniony wniosek 

zainteresowanego podmiotu, pro-

wadzącego działalność gospodarczą. 

Decyzja ta może dotyczyć ponad 40 

podmiotów w Sopocie. 

Dotychczas umorzone przez miasto 

zostały opłaty z  tytułu najmu oraz 

dzierżawy dla przedsiębiorców i orga-

nizacji pozarządowych na łączna kwotę 

1 044 942 zł. Natomiast z tytułu 

przesunięcia opłat za użytkowanie 

wieczyste udzielono wsparcia w wy-

sokości 1 799 808,41 zł.

z tym zmieniono założenia 

projektowe i konieczne było 

zlecenie nowej koncepcji. 

P o  p r z e p row a d z o n y c h 

k o n s u l t a c j a c h  o n l i n e , 

zostaną one opublikowane 

na stronie www.sopot.pl. 

Osoby, które nie będą 

m o g ł y  w z i ą ć  w  n i c h 

udziału, mogą wypełnić 

a n k i e t ę  n a  s t r o n i e 

internetowej miasta lub w 

p u n k t a c h  I n f o r m a c j i 

Turystycznej (ul. Dworcowa 

4, pl. Zdrojowy 2) do 15 

lipca.  

Fot. Fotobank.PL/UMS



8 PRZEPIS NA SOPOT NR 07/2020

Zakończyła się wstępna weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców 

w tegorocznym budżecie obywatelskim. Spośród 168 złożonych wniosków 

pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami Rady 

Miasta Sopotu otrzymało 110 projektów, odrzucono natomiast 58 wniosków.

Mieszkańcy, mimo ograniczeń wynikających z pandemii, wykazali się aktywnością 

obywatelską zgłaszając przez cały kwiecień tak wiele pomysłów. Po zapoznaniu się ze 

Masz problem ze znalezieniem pracy? Chcesz podnieść kwalifikacje zawodowe? 

Zgłoś się do projektu Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2).
Znamy już zwycięzców w loterii „Nagrody za PIT w Sopocie”. Do tegorocznej 

zabawy wpłynęło ich 1576, z czego 178 osób rozliczało się po raz pierwszy.

Nagroda główna – pakiet voucherów wycieczkowych do wybranego przez 

laureata biura podróży mającego siedzibę na terenie Polski, o wartości 16 tys. zł 

brutto

ź Bożena K., ID 316, 080 (trzy ostatnie cyfry numeru telefonu)

Nagrody I stopnia – trzy rowery elektryczne Unibike Optima

ź Barbara Z., ID 264, 775

ź Maria W., ID 1060, 962

ź Katarzyna D., ID 758, 160

Nagrody II stopnia – trzy smartfony iPhone 11 64GB

ź Agnieszka L., ID 62, 373

ź Agnieszka K., ID 55, 754

ź Wioleta D., ID 1530, 821

Nagrody III stopnia – dziesięć czytników e-book Amazon Kindle Paperwhite

ź Aldona R., ID 85, 202 

Sopocki Budżet Obywatelski: 
wnioski po weryfikacji

Sopot – Aktywni Mieszkańcy. 
Zaprojektuj z nami swoją przyszłość

„Nagrody za PIT w Sopocie” 
wylosowane

SOPOCIANIE /

Rynek pracy jest wymagający, 

w szczególności dla osób, które 

zmagają się z trudnymi sytuacjami 

życiowymi. Sopot wraz ze Sto-

warzyszeniem Na Drodze Ekspresji 

proponuje mieszkańcom wsparcie 

w aktywizacji społecznej i za-

wodowej.

Możliwe formy pomocy: 

ź wsparc ie  asystenta ,  który 

będzie towarzyszył uczestnikowi 

w działaniach dotyczących 

poszukiwania pracy, rozwoju 

osobistego, może być wsparciem w poruszaniu się po mieście czy załatwianiu spraw 

urzędowych,

ź konsultacje psychologiczne,

ź doradztwo zawodowe,

ź szkolenia i kursy zawodowe potwierdzone  certyfikatem.

Osoby biorące udział w projekcie są traktowane indywidualnie. Rodzaj wsparcia, wybór 

kursu zawodowego, ścieżka rozwoju są dopasowywane do predyspozycji i możliwości 

uczestnika. Pracownicy Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji są gotowi do wysłuchania 

każdej, indywidualnej historii.

Projekt Sopot – Aktywni Mieszkańcy skierowany jest do osób bezrobotnych bądź 

pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub uczniów/studentów. Warunkiem 

przystąpienia do projektu jest mieszkanie na terenie Sopotu.

Wsparcie udzielane jest osobom z niepełnosprawnościami, zmagającym się z problemami 

psychicznymi, osobom, które są w trudnej sytuacji materialnej, życiowej. 

Dzięki poprzedniej edycji projektu 10 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe i 16 

osób znalazło pracę.

Zapraszamy na Dzień Otwarty projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy” 

2 lipca, w godz. 10.00-17.00, Sopot, ul. Marynarzy 4, sala nr 1 (parter)

Pracownicy Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji odpowiedzą na wszelkie pytania 

dotyczące projektu, możliwości udzielenia wsparcia. 

Więcej informacji na stronie: www.sopot.pl/europejski/aktywni-mieszkancy

Facebook: Sopot Aktywni Mieszkańcy

E-mail: scop@sopot.pl, ekspresja.org@gmail.com, telefon: 513 743 810, 729 863 879

Biuro projektu Aktywni Mieszkańcy - ul. Marynarzy 4. Pokój nr 17 – 18 lub 3

Projekt „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)” realizowany jest przez Gminę Miasta Sopotu/Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Drodze Ekspresji, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Prezydent Miasta Sopotu – Gminny Komisarz Spisowy ogłosił nabór kandydatów na 

rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Oferty można składać 

do 8 lipca 2020 r. Powszechny spis rolny odbędzie się od 1 września 2020 r do 30 

listopada 2020 r. Więcej informacji na temat naboru w BIP Sopot.

Trwa nabór kandydatów 
na rachmistrzów w spisie rolnym

ź Piotr M., ID 1313, 567

ź Katarzyna S., ID 793, 120

ź Natallia M., ID 1207, 105

ź Regina G., ID 1364, 209

ź Zbigniew R., ID 1557, 193

ź Piotr P., ID 1315, 580

ź Sylwia D., ID 1434, 908

ź Anna N., ID 195, 551

ź Karolina C., ID 726, 119

Nagrody zostały wysłane przesyłką 

kurierską, zaś nagroda główna w formie 

e-voucherów została przesłana drogą 

elektroniczną na adres e-mail wskazany 

przez laureata tej nagrody.

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią zmienił się sposób wyłonienia 

tegorocznych laureatów loterii „Nagrody za PIT w Sopocie”. Losowanie zostało 

przeprowadzone w siedzibie Organizatora – firmie Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., 

w obecności Komisji nadzoru, w poniedziałek, 8 czerwca o godz. 12.00. Transmisję 

losowania nagród można zobaczyć na stronie www.sopot.pl

Fot. Freepik

Fot. materiały UMS

Fot. Fotobank.PL/UMS

wstępnymi wynikami weryfikacji, 

wnioskodawcy mogli zgłosić swoje 

uwagi dotyczące oceny swoich 

projektów, które rozpatrzy Komisja 

Bezpieczeństwa i Dialogu z Miesz-

kańcami. Ostateczna lista projektów 

poddanych pod głosowanie zostanie 

opublikowana do 30 czerwca.

Z g o d n i e  z  h a r m o n o g ra m e m 

tegorocznej edycji głosowanie 

odbędzie się między 7 a 21 

września.
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Przygotowujemy się do przyjęcia turystów w mieście. 

Wszystkie sopockie hotele i obiekty skategoryzowane 

już funkcjonują i są przygotowane do przyjęcia gości 

w obowiązującym obecnie reżimie sanitarnym. 

Problem stanowią apartamenty, szczególnie te, które 

nie są wpisane do ewidencji miejsc noclegowych 

i sąsiadują z mieszkaniami sopocian.

Zmorą popularnych miejscowości turystycznych jest też 

nieprawidłowe parkowanie przyjeżdżających aut. Na tym 

problemie skupią się w tym sezonie mundurowi 

w Sopocie. Będą także dodatkowe patrole policji, 

szczególn ie  w weekendowe noce.  Do Sopotu 

oddelegowanych zostanie dodatkowych 10 policjantów. 

Nad bezpieczeństwem w mieście czuwać będą 

funkcjonariusze m.in. w patrolach rowerowych, 

motocyklowych, wywiadowcy oraz funkcjonariusze 

pracujący w mobilnym komisariacie.

Ograniczenia

Na plaży, na wydmach i w innych miejscach publicznych, 

poza ogródkami gastronomicznymi, obowiązuje całkowity 

zakaz spożywania alkoholu przez całą dobę. Na całej długości 

sopockiej plaży obowiązuje zakaz slipowania skuterów 

wodnych (z wyjątkiem służb ratowniczych), co w praktyce 

oznacza zakaz działania plażowych wypożyczalni skuterów. 

Skutery mogą jedynie cumować w sopockiej marinie.   

Wciąż zmagamy się w kraju z epidemią koronawirusa. 

Warto pamiętać o zasadach zachowania dystansu, 

a w dużych skupiskach ludzi należy zakładać maseczki.

Bezpiecznie nad wodą

W Sopocie działa 9 kąpielisk morskich (od 27 czerwca do 

31 sierpnia):

ź Kąpielisko Morskie Sopot Kamienny Potok – Koliba 

ź Kąpielisko Morskie Sopot – Hotel Sopot – Beach Club 

ź Kąpielisko Morskie Sopot – Hotel Haffner – Esentra 

ź Kąpielisko Morskie Sopot – Park Północny I 

ź Kąpielisko Morskie Sopot – Park Północny II 

ź Kąpielisko Morskie Sopot – K22 

ź Kąpielisko Morskie Sopot – Łazienki Południowe (od 

15 czerwca do 15 września);

ź Kąpielisko Morskie Sopot – EKO – Tropikalna Wyspa 

ź Kąpielisko Morskie Sopot – 32 A – 33.

W Sopocie od 2018 r. obowiązują przepisy uchwały 

krajobrazowej. Zgodnie z jej zapisami 7 czerwca 2020 

r. upłynął 24-miesięczny okres dostosowawczy dla 

szyldów. Od tego dnia wszystkie szyldy na terenie 

miasta muszą spełniać wymogi uchwały.

Bezpieczny Sopot. Przygotowania do sezonu

Szyldy w mieście muszą być zgodne z uchwałą krajobrazową

INFORMACJE MIEJSKIE /

W Sopocie mamy 900 m plaży strzeżonej, na której 

w godz. 9.30-17.30 czuwa 27 ratowników WOPR. 

Dodatkowo nad bezpieczeństwem wypoczywających 

czuwa koordynator oraz dwie dwuosobowe grupy 

interwencyjne, które działają codziennie w godz. 8.00-

20.00. Grupy te wyposażone są w: 4 łodzie motorowe, 

2 skutery wodne, 2 quady (jeden kupiony z Budżetu 

Obywatelskiego) oraz samochód osobowy. Całodobowo 

dyżur pełni również dyspozytor w Centrum Koordynacji 

Ratownictwa Wodnego, do którego trafiają połączenia 

z numeru ratunkowego nad wodą: 601 100 100. W nocy 

dyżury wolontaryjne pełnią ratownicy grupy inter-

wencyjnej – jest to od 2 do 6 osób.

Nad bezpieczeństwem wypoczywających nad wodą 

czuwa każdego dnia od 35 do 50 ratowników.

Plażą miejską zarządza sopocki MOSiR, za pozostałe 

kąpieliska odpowiadają dzierżawcy prywatni, którzy – by 

zapewnić bezpieczeństwo – podpisują umowę 

z sopockim WOPR, a także z firmą sprzątającą plażę 

(sprzątanie mechanicznie). Dbają też o porządek na 

swoich odcinkach plaż (śmieci, zalegające na piasku 

glony). Dzierżawcy prywatni, a także MOSiR, udostępniają 

też toalety i prysznice. Nad bezpieczeństwem wypo-

czywających nad wodą czuwać będzie karetka wodna 

sopockiego pogotowia.

Sprzątanie plaż

Od maja do września sopockie plaże sprzątane są 

codziennie. Sprzątanie obejmuje: opróżnianie śmietników 

(w godz. 5.00-20.00, w razie potrzeby są także dodatkowe 

dyżury), 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. 5.00-20.00, 

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

porach, również nocą.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Przy wejściu na plażę nr 23 znajduje się kładka dla osób 

z niepełnosprawnością. W sezonie funkcjonuje również 

amfibia, czyli specjalny wózek, który umożliwia kąpiel 

osobom z niepełnosprawnościami. Druga kładka dla osób 

z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu nr 37.

Prysznice i przebieralnie

Na plażach miejskich działa: 16 przebieralni, w tym jedna 

dla osób z niepełnosprawnościami (wejście nr 23) oraz 18 

pryszniców. Na całej długości plaży znajduje się 26 miejsc 

z toaletami ogólnodostępnymi w lokalach gastrono-

micznych. Dzierżawcy muszą mieć minimum 2 toalety 

ogólnodostępne, odpłatne. 

W tym sezonie w każdej przebieralni zamontowany 

zostanie dystrybutor z płynem dezynfekującym.

Dodatkowo na plaży miejskiej (wejście nr 23 przy molo) 

stanie toaleta dostosowana do potrzeb osób z nie-

pełnosprawnościami.  

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.

Zgubione przedmioty

Na sopockiej plaży nie ma biura rzeczy znalezionych. 

Turyści mogą zgłaszać zgubienie bądź znalezienie rzeczy 

w sopockim WOPR, u ratowników będących na kąpieliskach 

oraz w biurze MOSiR, tel. 58 550 12 15, w godz. 7.00-15.00.

Zachęcamy przedsiębiorców korzystających z tej formy 

reklamy do kontaktu z Plastykiem Miejskim (Małgorzata 

Całka, malgorzata.calka@um.sopot.pl, tel. 58 52 13 785, 

Biuro Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta w Sopocie, 

pok. 100) w celu ustalenia, czy dany szyld spełnia 

stawiane mu w uchwale krajobrazowej wymagania. 

Przedsiębiorco, 

dostosuj swój szyld 
do uchwały krajobrazowej!

W razie ich niespełnienia, Plastyk wskaże, co należy 

zrobić, aby szyld dostosować do prawa miejscowego.

Przypominamy, że w czerwcu 2019 r. upłynął 12-mie-

sięczny okres dostosowawczy dla tablic reklamowych 

i urządzeń reklamowych, innych niż szyldy. Od tego czasu 

tablice i urządzenia reklamowe usytuowane na terenie 

miasta Sopotu muszą spełniać zapisy uchwały kra-

jobrazowej.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z katalogiem 

dobrych praktyk, który w skrócony sposób obrazuje 

zapisy uchwały krajobrazowej oraz prezentuje ogólne 

standardy umieszczania reklam w Sopocie.

Katalog dobrych praktyk oraz schemat pos-

tępowania, ilustrujący, w jaki sposób umieścić 

reklamę na terenie Sopotu, znajdują się na stronie 

www.sopot.pl.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Fot. Fotobank.PL/UMS
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Na wakacje Kraków nieodkryty 
Wawel, Sukiennice, wieża mariacka, Rynek Główny – brzmi znajomo? Świetnie, 

bo to jedne z najpopularniejszych punktów, które z pewnością widziałeś 

zwiedzając już Kraków. Stolica Małopolski ma jednak do zaoferowania 

zdecydowanie więcej wartych zobaczenia zabytków i miejsc, niekoniecznie 

z pierwszych stron przewodników, o czym przypomina w ramach kampanii 

„Kraków nieodkryty”. Przekonaj się o tym podczas nadchodzących wakacji!

Lato to doskonała okazja, by ponownie wybrać się do Krakowa, ponieważ wakacje 

można tam spędzić ciekawie, komfortowo i na długo zachować je w pamięci.  

Zróżnicowana baza noclegowa i gastronomiczna, warte zobaczenia zabytki, 

niepowtarzalna atmosfera, ciekawa oferta kulturalna i przyroda, z którą można 

obcować nie opuszczając granic administracyjnych miasta – to wszystko czeka na 

tych, którzy zdecydują się spędzić tu dłuższy lub krótszy urlop. 

– Chcemy pochwalić się tym, z czego słynie Kraków, ale również mniej popularnym 

obliczem miasta. Tym razem chcemy zachęcić turystów, aby przeszli, przejechali czy 

przepłynęli Kraków i spojrzeli na niego z nieco innej perspektywy – mówi prezydent 

Krakowa Jacek Majchrowski i dodaje, że miasto można zwiedzać wiele razy i za każdym 

razem dowiadywać się o nim czegoś nowego. 

Kopce, perła socrealizmu i spływ kajakowy!

W ostatnich latach Kraków bardzo zmienił swoje turystyczne oblicze. Niegdyś 

wszystko, co najważniejsze, sprowadzało się do Starego Miasta. Dziś trudno 

wyobrazić sobie pobyt bez odwiedzenia Kazimierza – dawnego miasta 

zamieszkiwanego przez Żydów, spaceru przez Wisłę kładką o. Bernatka w kierunku 

Podgórza czy zafundowania sobie powrotu do socrealizmu w Nowej Hucie. 

Niezmienne pozostaje ciągle jedno – Kraków to kulturalna stolica Polski. Na 

zwiedzających czekają nie tylko liczne muzea, galerie i teatry, ale także miejsca, 

z którymi związani byli najwybitniejsi poeci i pisarze – Czesław Miłosz, Wisława 

Szymborska czy  Adam Zagajewski. 

Będąc w stolicy Małopolski warto też przejść się ścieżkami papieża-Polaka czy 

szlakiem Twierdzy Kraków składającej się z blisko 100 obiektów o charakterze 

militarnym. Fani twórczości Stevena Spielberga czy Wojciecha Smarzowskiego mogą 

próbować odnaleźć miejsca znane im z filmowych kadrów. Spragnieni pięknych 

widoków powinni zobaczyć miasto z perspektywy wody – czy to płynąc statkiem po 

Wiśle, czy podziwiając dziką przyrodę z kajaka na Dłubni. 

Jak wakacje, to wypoczynek w zieleni. Czy wiesz, że w mieście jest aż 50 parków, w tym 

48-hektarowe Błonia – największa łąka w mieście? Wytchnienia można szukać też nad 

Wisłą i zalewami: Bagry czy Nowohuckim. Na Kraków warto też spojrzeć… z góry – i nie 

chodzi tylko o obleganą wieżę krakowskich hejnalistów, ale także wierzchołki 

krakowskich kopców! 

POMYSŁ NA URLOP /

Skorzystaj z Karty Turysty #zwiedzajKraków

W ramach kampanii „Kraków nieodkryty” miasto 

przygotowało dla gości specjalną ofertę, która pozwoli 

skorzystać z wybranych krakowskich atrakcji w bardziej 

przystępnej cenie. Każdy, kto w terminie 1 lipca

– 31 października 2020 r. zdecyduje się przyjechać na 

minimum jedną noc pod Wawel i zatrzyma się w jednym 

z krakowskich hoteli, który przystąpił do Programu 

#zwiedzajKraków, zyska Kartę Turysty. Uprawnia ona do 

skorzystania z 20 proc. rabatów u partnerów programu, 

m.in. w restauracjach, hotelach, sklepach z rękodziełem. 

Więcej informacji na stronach: krakow.travel, 

www.krakow.pl  lub na facebookowy profil 

@KrakówExperience.
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Piękne, wygodne kosze plażowe nad brzegiem morza to widok, który wielu 

z nas z sentymentem wspomina. Sopot wraca do tej tradycji – już 1 lipca 

pierwszych 12 koszy pojawi się na plaży w okolicach molo.

50 dwuosobowych rattanowych koszy przekazał miastu jako darowiznę 

Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 12 stanie na plaży na początku wakacji, 

a kolejne, które są już zamówione – w sierpniu.

Kosze są ręcznie wykonane z naturalnego materiału – oryginalnego 

indonezyjskiego rattanu i swoim wyglądem przypominają te, które przed laty 

służyły wypoczywającym na sopockiej plaży.

Tegoroczna, VIII już edycja Slow Fest Sopot odbędzie się 4 i 5 lipca. Wszystkich smakoszy 

zapraszamy w godz. 11.00-17.00 na sopockie molo. Aby zapewnić gościom i uczestnikom 

wydarzenia komfort i bezpieczeństwo, przy wejściu na molo zainstalowane zostaną dwa 

tunele dezynfekujące.

Slow Fest Sopot to jeden z największych i najciekawszych festiwali kulinarnych w tej części 

Europy. To wyjątkowa okazja spotkania się przy stole w takiej skali. Z jednej strony szefowie 

kuchni, kucharze, pasjonaci, artyści prezentujący swoje autorskie pomysły, z drugiej goście, 

smakosze, odkrywcy.

Jak spędzić bezpieczne wakacje w Sopocie? Co robić, aby się nie nudzić i dlaczego 

kultura w niezwykłej przestrzeni zielonej  miasta nabiera zupełnie nowego 

znaczenia? O tym wszystkim w najnowszej kampanii promocyjnej miasta. 

Sopot Naturalnie Kulturalny 

Na miejską plażę wracają kosze! Slow Fest Sopot, czyli zapraszamy do stołu!

INFORMACJE MIEJSKIE /

S o p o t  N a t u r a l n i e 

Kulturalny to hasło prze-

w o d n i e  n a j n ow s z y c h 

działań, które miasto 

przygotowało z Sopocką 

Organizacją Turystyczną 

z  m y ś l ą  o  w s p a r c i u 

l o k a l n e j  b r a n ż y  t u -

rystycznej i gastrono-

micznej. Pod tą marką 

prowadzone będą różne 

działania, które opowiadać będą o możliwościach spędzania czasu wolnego, jakie oferuje 

Sopot, również ten uzdrowiskowy. To będzie także opowieść o ciekawych propozycjach 

kulturalnych, które odbywać się będą w miejscach nieoczywistych, zielonych 

i przestrzennych.   

– Mamy świadomość, że ten sezon będzie wyjątkowy pod wieloma względami – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Nigdy nie staliśmy przed takimi 

wyzwaniami, jak teraz. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze i dlatego będziemy w tej 

kampanii przypominać, że Sopot to nie tylko 

piękne molo i Monciak, ale także rozległe 

przestrzenie zielone: piękne lasy, hipodrom, 

kilometry ścieżek rowerowych, błonia czy parki. 

Będziemy zachęcać do spędzania wolnego czasu 

aktywnie i właśnie w plenerach – dodaje 

wiceprezydent Czarzyńska-Jachim. 

Na potrzeby kampanii powstał spot reklamowy, 

który jest zapisem rodzinnych wakacji w Sopocie. 

Kamera podąża za bohaterami, którzy spędzają 

czas na rowerach, grając w piłkę na plaży, ćwicząc 

jogę nad morzem czy relaksując się podczas 

klimatycznego koncertu w LASACH w Operze 

Lesnej. A wszystko to z lekkim przymrużeniem 

oka. Zachęcamy do obejrzenia filmu na profilach 

społecznościowych miasta i Sopockiej Organizacji 

Turystycznej.  

Na zrealizowanie kampanii udało się pozyskać 

środki w ramach konkursu organizowanego przez 

Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną.

Zachęcamy do śledzenia miejskich profili 

społecznościowych oraz vistit.sopot.pl. 

To wydarzenie niosące filozofię Slow Food, której celem jest spotkanie przy stole, propagowanie 

tradycji regionu, ochrona smaku, wsparcie dla drobnych przedsiębiorców produkujących według 

tradycyjnych i uczciwych zasad. Wszyscy uczestnicy uznając tę zasadę przygotowują od lat dania 

w duchu Slow. Promując własne restauracje, blogi kulinarne, realizując swoje pasje kulinarne, 

wykorzystują skarby regionu. Adoptując lokalną tradycję tworzą nową wspaniałą historię tego 

miejsca. Każdy może spróbować wspaniałych smaków, ponieważ cena za porcję degustacyjną 

utrzymuje się na poziomie 5 zł.  Więcej na stronie www.slowfestsopot.com

Nowe kosze, z wygodnymi poduszkami w biało-granatowe pasy, wypożyczać 

będzie można przy wejściu na plażę nr 23 oraz w sierpniu również pomiędzy 

wejściami nr 11 a 13. 

Obsługą zajmie się Spółdzielnia Socjalna Kooperacja (powołana m.in. przez 

Urząd Miasta Sopotu i organizacje pozarządowe Kooperacja powstała w 2014 r. 

i umożliwia osobom pozostającym bez pracy oraz osobom wykluczonym 

społecznie aktywizację zawodową, a także reintegrację społeczną osób 

zatrudnionych w spółdzielni). Do pracowników Kooperacji będzie należało 

wypożyczanie koszy, a także dbanie o nie: składowanie, transportowanie, 

utrzymywanie w należytym stanie oraz dezynfekowanie.

Fot. Forum dawny Gdańsk

Fot. Fotobank.PL/UMS
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#CultureonLIVE, czyli o kulturze w sieci

Lato Teatralne Sopot od 27 lat

ART INKUBATOR /

Trwają zapisy na konferencję #CultureonLIVE, która odbędzie się 29 i 30 czerwca na 

stronie www.cultureon.live. Wydarzenie jest odpowiedzią na potrzebę wzmacniania 

kompetencji cyfrowych w wymuszonym przez pandemię przenoszeniu wydarzeń do sieci. 

–  Choć proces digitalizacji nie jest niczym nowym, to ostatnie tygodnie pokazały, że wiele 

projektów kulturalnych online nie przynosi zakładanych rezultatów i nie osiąga sukcesu 

– wyjaśnia Tamara Kamińska, pomysłodawczyni projektu, dyrektor Music Export Poland.

#CultureonLIVE dzięki głosom przedstawicieli różnych podmiotów z sektora kultury pozwoli 

na wyciągnięcie wniosków, zidentyfikowanie deficytów w zakresie digitalizacji i stworzenie 

katalogu dobrych praktyk, które pomogą w skutecznej realizacji projektów online. 

Konferencja będzie się składać z prelekcji i warsztatów, wykładów. Tematy: tworzenie 

i realizacja projektów na odległość; skuteczne metody komunikacji i promocji w sieci; 

e-learning jako przyszłość edukacji; podstawy prawne realizacji projektów online; właściwy 

dobór rozwiązań technologicznych; monetyzacja wydarzeń w sieci; co instytucje powinny 

wiedzieć zarówno o badaniach nad statusem artysty, jak i o transformacji cyfrowej. 

Na bazie zapisu prelekcji i warsztatów, a także materiałów dodatkowych dostarczonych przez 

prowadzących, powstanie e-podręcznik. 

– Bycie partnerem projektu, który zakłada międzynarodowe spojrzenie na problemy, z jakimi 

zmagają się artyści i instytucje kultury, jest dla nas wyróżnieniem – mówi Joanna Cichocka-

Gula, dyrektor Goyki3 Art Inkubator. – W przyszłości mamy nadzieję na organizację spotkania 

w wersji hybrydowej w Sopocie. 

Udział w #CultureonLIVE jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Można to zrobić ze 

strony www.goyki3.pl w zakładce Wydarzenia, projekt Culture onLIVE. Wydarzenie można też 

znaleźć na Facebooku.

www.goyki3.pl

www.teatratelier.pl

Ten sezon w Teatrze na Plaży rozpocznie klimatyczny koncert Justyny Szafran 

„Nie ma” Osiecka/Satanowski (14 lipca). 

www.muzeumsopotu.pl

MUZEUM SOPOTU /

Koncerty jazzowe, spacery historyczne, joga i warsztaty dla dzieci. Muzeum Sopotu 

zaprasza w wakacje.

Do Muzeum Sopotu wracają letnie koncerty jazzowe w ogrodzie, pod hasłem 

„Swingujące Trójmiasto”. Pierwszy z koncertów dał Kwintet Tomasza Chyły. Cztery kolejne 

odbędą się w lipcu i sierpniu, ostatni zagrany zostanie na początku września. 

9 lipca wystąpi formacja Urowski Wide Point, a 23 lipca kwartet Joanny Knitter. W sierpniu 

będzie okazja do posłuchania duetu Bukowski/Kisiel (6 sierpnia), zagrają też Dranicki/Jurek 

Quartet (20 sierpnia). W pierwszy wrześniowy czwartek, 3 września, wystąpi formacja 

Algorhythm. Wszystkie koncerty odbędą się w ogrodzie Muzeum Sopotu. Początek każdego 

koncertu o godz. 18.00.

Jazz, joga i zajęcia dla dzieci

Justyna Szafran. Fot. BTW photographers Teatr Muzyczny Capitol 

TEATR /

Trwają IV spotkania, podczas których wybrzmiewają razem słowo oraz muzyka. 

Przed nami koncert 5 lipca o godz. 17.00 w kościele św. Jerzego w Sopocie. Wstęp 

jest bezpłatny.

W tym roku koncerty (pierwszy odbył się 21 czerwca) związane są z 100. rocznicą 

urodzin Jana Pawła II, a tematem wiodącym jest „Tryptyk rzymski” Karola Wojtyły. 

Aktorską recytację aktorów Teatru Wybrzeże uzupełni muzyka na skrzypce i organy. 

Wykonawcy: Róża Lorenc – skrzypce, Wiktor Brzuchacz – organy, Krzysztof Gordon 

– recytacja.

Sopockie Wieczory Organowe

Od 19 lipca do 2 sierpnia, podczas jubileuszowych XV Międzynarodowych Spotkań 

z Kulturą Żydowską, niespodzianką będą dwa koncerty w Operze Leśnej. W tym 

wyjątkowym miejscu zagrają Bum Bum OrkeStar i KROKE, a 25 lipca odbędzie się 

premiera koncertu z pieśniami Itzika Mangera w wykonaniu André Ochodlo & The 

Jazzish Company.

W dniach 5-9 sierpnia zapraszamy na koncerty uczestniczek i uczestników II etapu 

Konkursu na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej.

Poza tym w repertuarze znalazł się premierowy spektakl „Fałsz” (reż. André Hübner-

Ochodlo) i występy fantastycznych gwiazd estrady. Wśród nich: Stanisław Soyka, Magda 

Umer, Hanna Banaszak, Katarzyna Żak, Mirosław Czyżykiewicz, Piotr Machalica, Natalia 

Sikora, Krystyna Stańko, Alona Szostak, Maria Ka, Shandy & Eva i Arkadiusz Brykalski. 

Lato Teatralne Sopot potrwa do 6 września. Więcej informacji na www.teatratelier.pl

KONCERT /

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie 

z w y k ł e  P r o -

m i e ń  S z t u k i 

oraz  parafia 

ś w.  J e r z e g o 

w  S o p o c i e , 

współfinanso-

wanie  są  ze 

środków Mia-

sta Sopotu.

Muzeum Sopotu zaprasza także 

na spacery historyczne po 

kurorcie. Oprowadzać będzie 

Marta  Szagżdowicz.  Trasy 

spacerów: 4 lipca molo – Opera 

Leśna, 11 lipca górny Sopot, 

1 sierpnia Hipodrom, 8 sierpnia 

Muzeum Sopotu – Grand Hotel. 

Wszystkie spacery rozpoczynać 

się będą o godz. 11.00. 

Od 27 czerwca do 29 sierpnia w 

każdy wtorek, czwartek i sobotę 

można wziąć udział w zajęciach 

jogi prowadzonych przez Monikę Ziółek. Początek o godz. 10.30, koszt 5 zł.

Przez całe wakacje, na terenie Muzeum Sopotu odbywać się będą także zajęcia i warsztaty 

tematyczne dla dzieci. Więcej informacji znaleźć można na stronie www.muzeumsopotu.pl.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach (oprócz spacerów) jest wcześniejsze zgłoszenie chęci 

udziału do Muzeum (Iwona Zając). Można to zrobić we wtorki, środy i piątki w godz. 10.00-

15.00, nr tel. 58 551 22 66. Zgłoszenia można również wysyłać pod adres: 

muzeumsopotuczyibawi@gmail.com. Na wszystkie wydarzenia (oprócz jogi) wstęp wolny. 

Fot. sipolenta.pl

F F PLot. otobank.  / UMS
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Międzynarodowy Festiwal Filmowy Sopot Film Festival 

odbędzie się po raz dwudziesty. Zaprezentowane 

zostaną jak zwykle polskie i światowe premiery, filmy, 

które nie weszły do szerokiej dystrybucji oraz tytuły, 

które funkcjonującą w wąskim obiegu festiwalowym. 

Początek wydarzenia już 11 lipca.

1 lipca startuje najdłuższy wakacyjny festiwal 

filmowy, czyli codzienne, bezpłatne projekcje 

w Sopocie (na molo) i w Zakopanem. 

Do 31 sierpnia można rozkoszować się filmami 

oglądanymi z wygodnych leżaków czy kanap, pod 

gwiazdami, na słynnym sopockim molo. Jak co 

roku, repertuar festiwalu podzielony jest na 

atrakcyjne dni tematyczne. W programie znajdują 

się filmy Oscarowe i nagradzane na europejskich 

festiwalach, familijne super hity i kino artystyczne, 

nie zabraknie też polskich produkcji, o których 

głośno w kraju i za granicą.

Festiwalowe pokazy zaczynają się o godz. 22.00 

w lipcu, a o 21.30 w sierpniu. Wpisz festiwal Kino 

Letnie Sopot – Zakopane w swój wakacyjny plan.

Na bezpłatne seanse filmowe można wejść 

kupując bilet na molo.

Idea kina samochodowego przywędrowała do Polski 

z zachodu. Takie kina pojawiły się również w Sopocie 

i od razu podbiły serca widzów.

Pierwsze kino samochodowe i plenerowe po złagodzeniu 

ograniczeń związanych z pandemią powstało nieopodal 

Opery Leśnej. Seans filmu „Green Book”, 22 maja, 

przyciągnął komplet publiczności. Filmy wyświetlane były 

na wielkoformatowych ekranach. Jednocześnie oglądało je 

150 widzów na leżakach i z 50 aut. Ostatni seans odbył się 

25 czerwca, ale nie wykluczone, że pokazy będą 

kontynuowane w ramach i po Sopot Film Festivalu, który 

odbędzie się w dniach 11-19 lipca.

Na terenie Opery Leśnej pojawiła się nieduża scena 

i nowocześnie zaaranżowany bar. To zupełnie nowe 

miejsce w Sopocie. Oprócz koncertów dla niewielkiej 

widowni LASY proponują także jedzenie z foodtrucków.

W czasie pandemii, gdy większość wydarzeń kulturalnych albo 

odwołano, albo przeniesiono do sieci, LASY stały się 

wymarzonym miejscem dla publiczności tęskniącej za kulturą 

„żywą”. Po złagodzeniu rygorów dotyczących organizacji 

wydarzeń możliwe stało się stworzenie przestrzeni dla 

niedużych koncertów, w których uczestniczy maksymalnie 150 

osób. Dodatkową atrakcją jest lokalizacja na terenie Opery 

Leśnej, która nadaje całości niepowtarzalnego charakteru.

LASY tworzy nieduża scena i bar z miejscami do siedzenia. 

W trakcie koncertów dostępne jest jedzenie przywożone 

i przygotowywane na miejscu w foodtruckach. Sopockie LASY 

są efektem współpracy Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART 

i Kuby Staruszkiewicza, perkusisty i producenta muzycznego. 

Pierwsze koncerty okazały się sukcesem. W długi czerwcowy 

weekend na scenie można było zobaczyć i posłuchać Basi 

Wrońskiej i zespołu Lasy, a także Tęskno i Mikromusic. Kolejny 

weekend należał do trójmiejskiej formacji Algorhythm i grupy 

Błoto. W sobotę, 27 czerwca, wystąpi Natalia Przybysz, 

kompozytorka, autorka tekstów i z pewnością jeden 

z najciekawszych głosów polskiej sceny muzycznej. Bilety na 

koncerty są dostępne na stronie www.lasy.interticket.pl. 

Koncerty rozpoczynają się o godzinie 21.00. Poprzedzają je 

i zamykają występy trójmiejskich DJ-ów.

W niedziele LASY proponują rekreację. Można wziąć udział 

w ćwiczeniach ruchowo-oddechowych Qigong Magdaleny 

Ratajczyk i zajęciach zumby prowadzonych przez Agnieszkę 

Cegłowską. Wszystkie informacje dostępne są na stronie  

www.bart.sopot.pl.

20. Sopot Film Festival w nowych miejscach

Najlepszy plan 
na filmowe wakacje 

Kina samochodowe w Sopocie

Koncertowe LASY w Operze 

W programie ponownie znalazły się trzy konkursy filmowe: 

„1-2” międzynarodowy konkurs debiutów i drugich filmów 

fabularnych, „Dok.pl” konkurs pełnometrażowych polskich 

filmów dokumentalnych oraz międzynarodowy konkurs 

filmów krótkometrażowych.

Stałym punktem programu jest również pasmo poświęcone 

kinematografii z regionu Morza Bałtyckiego, ze szczególnym 

uwzględnieniem Skandynawii. Co roku filmy z tego regionu 

prezentowane są zarówno w sekcjach konkursowych 

i pozakonkursowych, jak i osobnym paśmie „Panorama”. 

W 2020 r. bohaterem tego pasma będzie Islandia.

W programie festiwalu znajdą się również pasma 

podsumowujące miniony sezon kinowy i festiwalowy, czyli 

sekcja Spectrum 19/20 oraz Spectrum DOK, a także sekcja 

prezentująca dokumentalne filmy muzyczne.

W tym roku Festiwal odbędzie się wyjątkowo w dniach 11-

24 lipca, a więc o 5 dni dłużej niż zwykle, a pokazy zamiast 

w salach kinowych, odbywać się będą w różnych 

przestrzeniach plenerowych, w tym m.in. na Hipodromie 

czy sopockim rynku.

Więcej informacji już niebawem na www.sff.pl

5. Koncert Muzyki Filmowej w ramach Sopot Film 

Festivalu

W tym roku Koncert Muzyki Filmowej odbędzie się 15 

lipca w Operze Leśnej, a w jego programie znalazły się 

utwory wielkich kompozytorów muzyki filmowej: Hansa 

Zimmera, Ramina Djawadiego, Clinta Mansela wraz 

z Kronos Quartet, Michaela Nymana, Stevena Prica, 

Vangelisa i Johanna Johannssona. Tradycyjnie zabrzmią 

również nowe, symfoniczne aranże takich wykonawców, 

jak: Michael Kiwanuka, Air, Son Lux i Woodkid. To 

wszystko w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej 

Sopot w towarzystwie gościnnych muzyków i solistów, 

którymi w tym roku będą Paulina Przybysz i Kev Fox. 

Program tegorocznego koncertu to muzyka m.in. 

z filmów: „Requiem dla snu”, „Interstellar”, „Incepcja”, 

„Nowy początek”, „Zbuntowana” „Łowca androidów”, 

„Źródło”, „Grawitacja”, „Przekleństwa niewinności”, 

„Moja miłość”, a także seriali „Gra o Tron”, „Dark” 

i „Wielkie kłamstewka”. 

Bilety w cenie od 50 do 70 zł już wkrótce w sprzedaży.

FILM /
www.sff.pl

www.bart.sopot.pl

Fot. materiały prasowe SFF

Fot. materiały promocyjne kina „Ferment”

Więcej informacji oraz repertuar na stronie 

www.kinoletnie.pl.

Póki co, widzowie stęsknieni prawdziwego kina na 

świeżym powietrzu, mogą cały czas odwiedzać kino 

samochodowe „Ferment”, usytuowane na parkingu 

ERGO ARENY. Kino powstało na początku czerwca, 

dysponuje miejscami dla 150 samochodów i ekranem 

o przekątnej 12 metrów. Dźwięk jest słyszalny 

w samochodach. Repertuar na najbliższy tydzień, a także 

informacje o biletach znaleźć można na stronach 

www.samochodowekino.pl, a także www.ergoarena.pl.

MUZYKA /

Fot. Fotobank.PL/UMS
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W hali ERGO ARENA rozegrany zostanie koszykarski turniej Street Challenge Sopot. Jubileuszowa, 15. edycja 

turnieju organizowana przez pierwszego trenera Trefla Sopot Marcina Stefańskiego, odbędzie się w sobotę, 

27 czerwca.

KOSZYKÓWKA /

Street Challenge Sopot w ERGO ARENIE

Turniej rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie rozgrywany 

w czterech kategoriach: chłopcy U-15 i U-18 oraz Open, 

a także U-18 kobiet. Uczestnicy będą mogli także 

spróbować swoich sił w konkursach z atrakcyjnymi 

nagrodami.

– Bardzo cieszę się, że najbliższa edycja Street Challenge 

Sopot odbędzie się w ERGO ARENIE – mówi Marcin 

Stefański, organizator przedsięwzięcia i trener pierwszego 

zespołu żółto-czarnych. – Grałem tutaj jako koszykarz, 

a teraz prowadzę zespół Trefla Sopot i zawsze towarzyszą 

mi tu specjalne emocje. Nie mam wątpliwości, że udzielą 

się one uczestnikom turnieju. 

Idea Street Challenge powstała z potrzeby powrotu do 

wielkich turniejów koszykówki ulicznej, które były 

popularne w latach 90. ubiegłego wieku. Poprzednie 

edycje rozgrywek odbywały się na Monciaku. Teraz rolę 

gospodarza będzie pełnić jeden z najnowocześniejszych 

obiektów do gry w koszykówce w kraju – ERGO ARENA.

– Nie mam wątpliwości, że czeka nas nie tylko zacięta 

rywalizacja, ale również świetna zabawa! W czasie turnieju 

zachowane zostaną wszelkie środki ostrożności, dlatego 

gorąco zachęcam do zarezerwowania czasu na sobotę 

i przybycia do ERGO ARENY – dodaje Marcin Stefański.

Regaty Maristo Cup
Dziewiąta edycja regat Maristo Cup, wcześniej 

znanych jako SailBook Cup, rozpocznie się w Sopocie 

w sobotę, 18 lipca. Regaty nawiązują do histo-

rycznego wyścigu pionierów żeglarstwa morskiego 

w Polsce, którzy już w 1934 roku zorganizowali regaty 

na trasie Gdynia – Visby. 

W regatach Maristo Cup biorą udział żeglarze-amatorzy 

i profesjonaliści, wśród których są wielokrotni mistrzowie, 

m.in. Szymon Kuczyński, Jacek Zieliński, Krystian Szypka, 

Zbigniew Gutkowski.

ŻEGLARSTWO /

Start regat z Sopotu planowany jest na 18 lipca. Popłynie 

25 żaglowców. Trasa regat rozpoczyna się przy wyjściu 

z sopockiej mariny i prowadzi do szwedzkiego Visby. 

Następnie jednostki okrążą Gotlandię i wrócą do Sopotu. 

Powrót zaplanowano na 26 lipca. Wszystkie biorące 

udział w regatach jednostki są wyposażone w system 

trackingu satelitarnego, co oprócz bezpieczeństwa 

zapewnia też możliwość śledzenia postępu regat, także 

przy użyciu aplikacji mobilnej.

Start regat Maristo Cup będzie można obserwować 

z molo i sopockich plaż.

Z MOSiR 
na błoniach i plaży
Sopocki MOSiR zaprasza do uczestnictwa w piknikach 

na sopockich błoniach. Zaprasza także na turnieje 

siatkówki plażowej.

Pierwszy z pikników odbędzie się 4 lipca, kolejne 11 i 18 

lipca. W drugim miesiącu wakacji pikniki odbędą się 

1, 8 i 22 sierpnia. Gry i zabawy na świeżym powietrzu 

będą organizowane w godzinach 12.00-17.00. MOSiR 

przygotuje różne aktywności. Będą to tory przeszkód, 

boule, badminton, rodzinne gry na orientację, a także 

zajęcia gimnastyczne prowadzone w godz. 12.00-13.30.

REKREACJA /

Partnerem wydarzenia jest biblioteka sopocka, która 

zaproponuje gry i zabawy dla dzieci, czytanie bajek, 

teatrzyk Kamishibai.  Zaproszeni do współpracy 

gastronomicy przygotują dla rodzin odwiedzających 

błonia kosze piknikowe i koce.

Sopocki MOSiR zaprasza także na Turniej siatkówki 

plażowej ZIA JA CUP. W piątek, 26 czerwca, zagrają roczniki 

2003 i młodsi. Zapisy do godz. 10.00, wejście na plażę nr 

23. Kolejne rozgrywki (kategoria Open) w sobotę, 27 

czerwca. Zapisy jw.  

Więcej informacji na: www.mosir.sopot.pl

Fot. materiały MOSiR

Fot. materiały organizatora

Fot. materiały MOSiR
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Młodzież SKLA 
nagrodzona za ubiegły rok

Regaty i półkolonie pod żaglami

Hipodrom. Śniadania na trawie

Ministerstwo Sportu i Turystyki podsumowało 

osiągnięcia młodzieży z 3760 klubów sportowych 

w całej Polsce za rok 2019. Młodzi sportowcy 

Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego znaleźli się 

w ścisłej  czołówce krajowej. 

Wysoka punktacja sprawiła, że Sopot zajął II miejsce 

w kategorii gmin do 50 tys. mieszkańców, zdobywając 964 

punkty (to suma punktów zdobytych przez wszystkie 

sopockie kluby). SKLA otrzymał 299 punktów i 30 tys. zł 

nagrody z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. 

Na szczególne wyróżnienie zasłużyli młodzi lekkoatleci 

– medaliści imprez krajowych i europejskich, startujący 

m.in. w Mistrzostwach Europy U-20 w Boras, Mistrzos-

twach Europy Juniorów w biegach przełajowych 

w Lizbonie czy Halowych Mistrzostwach Polski w Toruniu.

Uczniowski Klub Sportowy Navigo organizuje Sopot 

Optimist Cup. Rywalizować będą najmłodsi 

żeglarze, a swój udział zapowiedziało ok. 50 

zawodników z kilku klubów żeglarskich. Regaty 

odbędą się 4 i 5 lipca. 

Startujące dzieci będą klasyfikowane w dwóch 

kategoriach: grupa B oraz UKS. Dzielnym młodym 

żeglarzom będzie można kibicować z sopockiego molo 

i z sopockich plaż. 

UKS Navigo zaprasza również dzieci w wieku 6-12 lat na 

żeglarski wypoczynek w wakacje. Półkolonie odbędą 

się w dniach: 6-10 lipca, 13-17 lipca, 20-24 lipca, 10-14 

sierpnia, 17-21 sierpnia. Zajęcia odbywać się będą od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00, przy 

sopockim molo oraz w siedzibie klubu przy ul. Bitwy 

pod Płowcami 67A. 

W wakacje do gdańsko-sopockiej hali ERGO ARENA 

wracają popularne, niedzielne rolkowiska. Miłośnicy 

jazdy na rolkach będą mogli skorzystać z hali 12, 19 i 26 

lipca. W sierpniu również w niedziele – 9, 16 i 23 sierpnia. 

Dodatkowe informacje na temat rolkowiska i innych 

planowanych w ERGO ARENIE wydarzeń można uzyskać 

codziennie pod adresem e-mail: info@ergoarena.pl.

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa 

Hipodrom ponownie zaczyna tętnić życiem. Odbyły 

się już pierwsze zawody, kolejne zaplanowane są na 

lipiec i sierpień. Odbywają się jeszcze bez udziału 

publiczności, ale mieszkańcy Sopotu i goście będą 

mogli skorzystać z terenów zielonych Hipodromu 

i wybrać się tam na… śniadania na trawie. 

Pikniki zaplanowano na lipcowe i sierpniowe weekendy. 

Rozległe łąki toru wyścigów konnych pozwolą na 

bezpieczne spotkania w gronie rodzinnym, z za-

chowaniem zasad bezpieczeństwa. Do udziału zaproszeni 

zostali sopoccy gastronomicy, dla których możliwość 

wystawienia ogródków będzie szansą na odrobienie strat 

po wiosennym zamknięciu lokali. 

Każdy z pikników będzie nawiązywał do tradycji i historii 

Hipodromu. W dniach 11-12 lipca odbędzie się 

pierwszy, pod hasłem „Kanikuła na Hipodromie”. 

Słowo kanikuła, czyli najgorętszy okres lata, wywodzi się ze 

JEŹDZIECTWO /

starożytnego Rzymu i na-

wiązuje do czasu, gdy słońce 

znajdowało się w gwiazdo-

zbiorze psa. Na Hipodromie 

psy  często  towarzyszą 

jeźdźcom, stąd pomysł, by 

stały się bohaterami pikniku. 

Czworonog i  będą  mi le 

widziane, ważne jednak, by 

by ł y  n a  s m y c z y  i  p o d 

kontrolą opiekunów. 

Następny weekend, 25-26 

lipca, będzie należał do 

koni arabskich. W tym roku, 

po raz pierwszy, Hipodrom 

będzie gościł czempionat 

LEKKOATLETYKA /

AKTYWNIE /

oraz pokaz koni czystej krwi arabskiej. Dla publiczności 

przygotowano wiele atrakcji. Będzie to także okazja do 

poznania historii tej niezwykłej rasy koni, urzekających 

swoją elegancją i lekkością ruchu, ale i zaskakująco 

wytrzymałych. 

Trzeci piknik, zaplanowany na weekend 1-2 sierpnia, 

będzie świętem kucyków. Sopocki ośrodek jest prężnie 

działającym centrum edukacji najmłodszych jeźdźców.  

Swoje siedziby mają tutaj szkółki jeździeckie oferujące 

naukę jazdy od najmłodszych lat. Nie byłoby to możliwe 

bez małych, dzielnych kucyków, dlatego organizatorzy im 

właśnie postanowili dedykować sierpniowy piknik. 

Najmłodsi będą mogli poznać bliżej takie rasy, jak Kuc 

Walijski, Kuc Szetlandzki, niemieckie kuce wierzchowe czy 

Koniki Polskie. Oczywiście będzie też można spróbować 

swoich sił w siodle. 

Na wszystkie pikniki wstęp jest wolny.

ŻEGLARSTWO /

Uczestnicy półkoloni i  nauczą s ię żeglować na 

Optymistach, popływają na katamaranie, będą też gry 

i zabawy na plaży i boisku, śpiewanie piosenek 

żeglarskich, obiady na świeżym powietrzu. Zapisy 

i szczegółowe informacje: wakacjeznavigo@gmail.com.

Na rolki do ERGO ARENY

Kolejne sopockie kluby, które zdobyły dużą liczbę 

punktów we współzawodnictwie sportu młodzieżowego, 

to Sopocki Klub Żeglarski (214 pkt.), Trefl Sopot (145 pkt.) 

i Ogniwo Sopot (47 pkt.).

Fot. materiały SKLA

Fot. materiały Hipodromu

Fot. materiały UKS Navigo

Fot. Fotobank.PL/ERGO ARENA
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„Jutro będzie dobry dzień” to tytuł pierwszego po złagodzeniu rygorów koncertu, który odbył 
się w Operze Leśnej 6 czerwca. Widownię zorganizowano zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

21 czerwca na sopockim stadionie rozgrywki zainaugurowała grupa pomorska w Pucharze Polski 
rugbistów. Mecz Ogniwo Sopot vs Lechia Gdańsk zakończył się sensacyjnym wynikiem 80:0.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

Około 100 żaglowców i łodzi motorowych przepłynęło 20 czerwca po wodach Zatoki 
Gdańskiej w uroczystej IV Żeglarskiej Paradzie Świętojańskiej. 

F F PLot. otobank.  / UMS

F F PLot. otobank.  / UMS
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Regaty katamaranów ponownie w Sopocie

PRZEPIS NA SOPOT 

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, na wody Zatoki Gdańskiej wróciły regaty. 6 i 7 czerwca rozegrane 
zostały organizowane przez UKS Navigo – Sopot Catamaran Cup, w randze Pucharu Polski. Udział wzięło 30 jednostek.

Dzięki wykonanej w ramach BO rewitalizacji, teren wokół stawu Łokietka stał się nowym zielonym 
miejscem w mieście, idealnym na rodzinne spacery.
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