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Frekwencja w Sopocie podczas wyborów prezydenckich 2020
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Sopot łapie deszcz

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

Zmiany klimatyczne powodują m.in. powodzie, podtopienia, susze czy pożary lasów. Sopot
podejmuje wiele działań, aby racjonalnie gospodarować wodami opadowymi
i roztopowymi, a także zmobilizować mieszkańców do współtworzenia otoczenia
przyjaznego, bezpiecznego i pełnego zieleni.

Prezydent Miasta Sopotu informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu uchwał
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Właściwe i efektywne gospodarowanie wodami to:
nieuszczelnianie powierzchni,
ź powolne odprowadzanie wód opadowych,
ź gromadzenie i wykorzystywanie deszczówki.

ź

Uchwała Nr XVI/301/2020 z 25 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich – fragment
południowego pasa nadmorskiego od wejścia nr 26 do granic z Gdańskiem, w Sopocie
(symbol planu R-3/08);

ź

Uchwała Nr XVI/302/2020 z 25 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru plaż miejskich – fragment
północnego pasa nadmorskiego od Potoku Kamiennego do wejścia nr 26, w Sopocie
(symbol planu R-2/03);

ź

Uchwała Nr XVI/303/2020 z 25 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Mikołaja Reja na odcinku od parkingu
przy Banku wzdłuż ogrodów działkowych w Sopocie (symbol planu R-6/09);

ź

Uchwała Nr XVI/304/2020 z 25 czerwca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Bohaterów
Monte Cassino, Królowej Jadwigi, Morską i J. J. Haﬀnera w Sopocie (symbol mpzp C-1/05a).

ź

Mieszkańcy Sopotu mają sporo możliwości, by gromadzić i wykorzystywać wodę. Są to m.in.:
zastosowanie przepuszczalnych powierzchni, np. prefabrykatów, geokrat na podjazdach
i miejscach postojowych,
ź zielone dachy i zielone ściany,
ź nasadzanie drzew i pasy zieleni,
ź formowanie korytek odpływowych,
ź rozsączanie,
ź bioretencja,
ź muldy i rowy chłonne,
ź zbiorniki szczelne i beczki na deszczówkę,
ź ogrody deszczowe,
ź stawy i oczka wodne.
ź

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów planów i prognoz oddziaływania na środowisko
do dnia 30 sierpnia 2020 r. Wnioski mogą być papierowe, za pomocą poczty elektronicznej lub
przez platformę e-PUAP. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres
wnioskodawcy lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.
Należy składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
lub w siedzibie Urzędu Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16) lub e-mail: kancelaria@um.sopot.pl

Hulajnogi: uwaga na nieuczciwych operatorów
W ostatnich dniach traﬁają do Urzędu Miasta skargi na działalność jednego z operatorów
hulajnóg. Firma wprowadza użytkowników w błąd przy wykupowaniu długoterminowych
subskrypcji, które są przedstawiane w sposób sugerujący opłatę jednorazową/jednodniową.
Efektem jest często automatyczne ściąganie z konta bankowego użytkownika, bez jego zgody
i wiedzy, kwot w wysokości od 20 do 300 zł.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi już Miejski Rzecznik Konsumentów, powiadomiony został
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miasto zawiadomiło organy ścigania o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa przez operatora.
Dlatego ostrzegamy przed tego typu
procederem i zachęcamy do bardzo uważnego
czytania regulaminów przed skorzystaniem
z usług. Przed pobraniem nowej aplikacji
zachęcamy także do zapoznania się z opiniami
na temat działalności danej ﬁrmy. Niestety
działalność tego typu ﬁrm, z uwagi na swój
charakter, nie wymaga uzyskania zgody Miasta.
Dlatego apelujemy do użytkowników, aby
wszystkie podejrzenia oszustwa zgłaszać policji.

Fot. Pixabay
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Aby ułatwić sopocianom wybór właściwego rozwiązania, wydany został informator „Sopot łapie
deszcz” o sposobach gospodarowania wodami opadowymi. Dostępny jest on w wersji
elektronicznej na stronie sopot.pl oraz wkrótce wydana zostanie wersja papierowa.
Miasto już od 2011 r. ma w swojej ofercie udzielania dotacji związanych z ochroną środowiska
wsparcie dla projektów wykorzystywania wody deszczowej, m.in. do podlewania przydomowych
ogródków, wykonania systemów drenażowych i innych systemów do gromadzenia wody
deszczowej w granicach własnej nieruchomości. Udzieleniem doﬁnansowania w Urzędzie
Miasta Sopotu zajmuje się Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, tel. 58 52 13 792.

Wydawca:
Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot, tel. (+48) 58 5213 633
e-mail: przepisnasopot@sopot.pl
Przygotowanie materiałów, redakcja i skład: Biuro Promocji
i Komunikacji Społecznej UMS: Izabela Heidrich, Anna Dyksińska,
Anetta Konopacka, Marek Niziołek, Jolanta Kownacka

PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
O doﬁnansowanie można również ubiegać się w ramach programu „Moja Woda”, realizowanego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szczegółowe
informacje można uzyskać pod nr tel. 58 743 18 62, 58 743 18 59 lub 58 743 18 24 lub na
stronie www.wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda
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Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim

– raz na dwa tygodnie w piątek

– raz na miesiąc w piątek

PRZEPIS NA SOPOT

NR 08/2020

W MIEŚCIE /

Profesor Bartoszewski „zamieszkał” w Sopocie
ostatnich lat, Władysława Bartoszewskiego. To szczególnie
ważne zwłaszcza teraz, gdy podejmowane są próby
zakłamywania naszej historii – mówi Krzysztof Kolarz,
przewodniczący Stowarzyszenia.

W Sopocie stanął pierwszy w Polsce pomnik Profesora
Władysława Bartoszewskiego, wielkiego Polaka
i patrioty, Honorowego Obywatela Sopotu. Monument
znajduje się na placu przed budynkiem Sopot
Centrum, od strony ulicy Kościuszki.

Ideę budowy pomnika od dawna wspierało też miasto.
– Władysław Bartoszewski to człowiek wybitny, niezwykle
dla naszego kraju zasłużony – mówi Jacek Karnowski,
prezydent Sopotu. – Profesor był autorytetem, jakich nam
teraz bardzo w Polsce brakuje. Pomnik przy Sopot
Centrum będzie ukoronowaniem naszych starań
o upamiętnienie Jego osoby – dodaje prezydent Sopotu.

Pomnik stanął w Sopocie dzięki zbiórce społecznej. Ma 2,3 m
wysokości, jego autorem jest artysta rzeźbiarz Jacek Kiciński.
W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział m.in.: byli
prezydenci RP Bronisław Komorowski i Aleksander
Kwaśniewski, 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 zabiegało Stowarzyszenie Warto być Przyzwoitym.
– Naszym moralnym obowiązkiem jest ochrona dorobku
i pamięci jednego z najwybitniejszych Polaków i patriotów

W podziękowaniu
za okazane serce
W miejscowości Schodno (gmina Dziemiany, powiat
kościerski) w czasie trwania epidemii przez półtora
miesiąca przebywało dwoje mieszkańców Sopotu
zakażonych koronawirusem. Opiekowali się nimi
strażacy ochotnicy z terenu tej gminy, dostarczając im
zakupy, leki i inne niezbędne artykuły.
By podziękować strażakom za pomoc i okazane serce,
w poczuciu odpowiedzialności i solidarności pomiędzy
samorządami, prezydent miasta poprosił radnych o zgodę
na przekazanie kwoty 50 tys. zł w formie pomocy
ﬁnansowej, z przeznaczeniem dla strażaków ochotników
z Gminy Dziemiany. Z pieniędzy tych kupionych będzie
dziesięć kompletów ubrań specjalistycznych do akcji
ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy.

Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Koncepcje przebudowy
Opery Leśnej. Nagrody
dla studentów PG
Rozstrzygnięto konkurs dla młodych architektów
Politechniki Gdańskiej. Prace konkursowe to
nowatorskie koncepcje rewitalizacji i przebudowy
infrastruktury i terenów wokół Opery Leśnej.
Do konkursu „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji
i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na
terenie Opery Leśnej – koncepcja zespołu wielofunkcyjnego”
zgłoszono 17 prac. Konkurs był skierowany do studentów
minimum I roku studiów II stopnia Wydziału Architektury
Politechniki Gdańskiej, a prace projektowe miały dotyczyć
całej infrastruktury i terenu wokół obiektu, z wyłączeniem
sceny i widowni (które odnowiono w ostatnich latach).
W pracach należało wykazać w jaki sposób Opera Leśna
w Sopocie mogłaby zyskać nowe funkcjonalności
i możliwości użytkowe przy zachowaniu tej najważniejszej
– koncertowej. Konkurs jest pierwszym efektem podpisanej
na początku czerwca deklaracji partnerstwa PG z Miastem
Sopot, polegającego na współpracy obydwu podmiotów
w zakresie rozwoju i rewitalizacji przestrzeni w mieście
poprzez wspólną organizację studenckich konkursów
architektonicznych.

Fot. materiały UMS

10 lipca, wiceprezydent Sopotu Magdalena CzarzyńskaJachim w gminie Dziemiany osobiście dziękowała za
okazaną pomoc i przekazać uchwałę Rady Miasta Sopotu
dotyczącą ﬁnansowego wsparcia.
– Proszę przyjąć gorące podziękowania za opiekę, jaką
druhowie z OSP Dziemiany otoczyli dwoje zakażonych
koronawirusem mieszkańców Sopotu i ich rodzinę. Przez
półtora miesiąca, w tych ekstremalnie trudnych dla służb
warunkach pandemii, sopocianie mogli liczyć na ogromne
zaangażowanie i pomoc strażaków. To pokazuje, że zawsze
warto wierzyć w dobro i jego moc. W ludzką solidarność,
dzięki której po raz kolejny przekonujemy się o sile
wspólnych działań – mówiła wiceprezydent Magdalena
Czarzyńska-Jachim.
www.facebook.com/MiastoSopot

Odsłonięcie monumentu poprzedziła debata zatytułowana
„Autorytet i przyzwoitość w polityce”, która odbyła się
w muszli koncertowej na molo. Mieszkańcy i turyści mogli
posłuchać rozmowy, w której udział wzięli Małgorzata
Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu oraz byli prezydenci
RP: Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski.

Rekordowa frekwencja
w Sopocie!
W II turze wyborów prezydenckich, które odbyły się 12 lipca, w Sopocie głos oddało 77,59% uprawnionych osób
(I tura 75,95%). Tak wysoka frekwencja przyniosła też
miastu zwycięstwo w akcji #MetropoliaGłosuje, gdzie
nagrodą jest 30 tys. zł.
– W Sopocie mamy naprawdę społeczeństwo obywatelskie,
społeczeństwo bardzo zaangażowane, które wie, że każdy głos
miał wpływ na wynik wyborów. I za to, że biorą sprawy w swoje
ręce – niezależnie, na kogo głosowali – należy się mieszkańcom
wieli szacunek – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – To
zaangażowanie widać także przy Sopockim Budżecie
Obywatelskim, przy działalności organizacjach pozarządowych.
Jako ludzie, którzy pracują dla tego miasta, mamy obowiązek być
jak najczęściej z mieszkańcami. Dlatego w czasie wrześniowego
głosowania na BO będziemy chcieli zrobić kilka piknikowych
spotkań, żeby sopocianom za ich postawę podziękować, a także
wzmocnić więź społeczną łączącą mieszkańców, bez względu na
to, jaką opcję popierają – dodaje prezydent Karnowski.

I nagrodę ex-aequo przyznano dwóm pracom
autorstwa: inż. arch. Adam Okuniewski, inż. arch. Kamil
Ostrowski oraz inż. arch. Małgorzata Partyka, inż. arch.
Monika Pergoł.
Więcej informacji i wizualizacje nagrodzonych prac na
www.sopot.pl

Fot. Fotobank.PL / UMS

Sopot Wyborczą Stolicą Polski
Sopot otrzymał tytuł Wyborczej Stolicy Polski w profrekwencyjnej akcji „Gazety Wyborczej” zachęcającej do głosowania 28
czerwca i 12 lipca. Nadmorski kurort wyprzedził w frekwencyjnym rankingu prawie 380 innych miejscowości, które są
siedzibami powiatów.

Wizualizacja laureatów I nagrody M. Partyki i M. Pergoł

Nagrodą dla samorządu jest wakacyjna kampania promocyjna
o wartości 100 tys. zł, a dla mieszkańców kurortu – 10 tys. subskrypcji treści Wyborcza.pl. Jak skorzystać z bezpłatnej prenumeraty Premium na 3 miesiące, podajemy na stronie sopot.pl.
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Turnusy rehabilitacyjne dla mieszkańców

Bezpiecznie nad wodą

Sopoccy seniorzy mogą już zgłaszać się na bezpłatne turnusy rehabilitacyjne, które prowadzić będzie
Sanatorium Uzdrowiskowe „Leśnik”.

Blisko 5 tys. opasek bezpieczeństwa dla dzieci przebywających nad
wodą otrzymało sopockie WOPR. Kupiła je sopocka ﬁrma Oceanic.

Aby skorzystać z Programu Polityki Zdrowotnej „Zapobieganie Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku”,
którego celem jest m.in. opóźnienie skutków starzenia się, trzeba być mieszkańcem Sopotu i mieć skończone 70
lat. Program skierowany jest do tych sopocian, którzy nie korzystali z niego w ubiegłym roku.

Opaski rozdawać będą ratownicy WOPR. Na opasce znajduje się miejsce na
wpisanie imienia dziecka, telefonu do rodziców oraz numer, który każdy
powinien znać – czyli telefon ratunkowy nad wodą 601 100 100.

Kwaliﬁkacje do programu odbywają się na podstawie skierowania od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(POZ). Dopiero z takim skierowaniem należy zgłosić się do „Leśnika”. Po badaniu lekarskim ustalany jest
indywidualny program zabiegów. Są to zabiegi ﬁzykoterapeutyczne, gimnastyka usprawniająca i oddechowa na
tężni. Podczas pobytu w sanatorium pacjentami opiekuje się wykwaliﬁkowana pielęgniarka.
10-dniowe turnusy rehabilitacyjne w systemie dziennym (od godz. 9.00 do 15.00) realizuje PZOZ „Uzdrowisko
Sopot” – w Sanatorium Uzdrowiskowym „Leśnik”, ul. 23 Marca 105, tel. 58 551 72 63. W ramach programu
uczestnicy mają zapewniony obiad. Harmonogram turnusów dostępny jest na stronie www.sopot.pl.

Opiekujesz się osobą niesamodzielną?
Skorzystaj ze wsparcia specjalistów
Opieka wytchnieniowa, porady dietetyka, instruktaż pielęgnacyjny czy dodatkowe konsultacje psychologiczne
w miejscu zamieszkania to oferta dla mieszkańców Sopotu, którzy opiekują się niesamodzielnymi krewnymi.
Sopocki MOPS po raz kolejny pozyskał środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, aby
zaoferować dodatkowe wsparcie dla opiekunów. Skorzystać z niego mogą osoby, które sprawują bezpośrednią opiekę
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Możliwość odpoczynku często przemęczonym
opiekunom daje tzw. opieka wychnieniowa.
W ramach programu realizowanego przez
sopocki MOPS, opieka ta może odbywać się
w domu osoby z niepełnosprawnością lub
w placówce. W zależności od potrzeb może to
być pobyt dzienny lub całodobowy. Opiekunowie będą mogli również skorzystać
z poradnictwa specjalistycznego: konsultacji
z psychologiem, nauki pielęgnacji czy dietetyki.

Fot. Pixabay

Ze względu na epidemię, osoby, które będą
udzielały wsparcia w domach, zostaną
wyposażone w środki ochrony osobistej: maseczki,
przyłbice, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji.

Fot. materiały UMS

Fot. Pixabay

Tarcza 4.0 – również dla
organizacji pozarządowych
W uchwalonej 19 czerwca 2020 r. Tarczy rozszerzony został katalog
podmiotów mogących skorzystać z niektórych form wsparcia.
Tarcza 4.0 zawiera zapisy dotyczące:
niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców,
ź niskooprocentowanej pożyczki dla organizacji pozarządowych,
ź doﬁnasowania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
ź doﬁnasowania do kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie
społeczne pracowników,
ź doﬁnansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnej
osoby prawnej oraz jej jednostki organizacyjnej,
ź doﬁnansowania wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy
dla organizacji pozarządowych.
ź

Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, tel.:
58 620 49 54, adres e-mail: pup@pupgdynia.pl lub na stronie www.sopot.pl

Szczegółowe informacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja ds. Usług Opiekuńczych, tel. 58 551 17 10 wew. 236.

Sopot Aktywni Mieszkańcy.
Pomagamy znaleźć zatrudnienie

Sopocki Dom obdarowany komputerami
Trzy komputery stacjonarne z monitorami oraz dwa laptopy przekazali stowarzyszeniu Sopocki Dom
przedstawiciele Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Głuchowski Siemiątkowski Zwara. Sprzęt jest
nowy, z oprogramowaniem, będzie służył 25 podopiecznym prowadzonej przez stowarzyszenie Placówki
Wsparcia Dziennego.
Stowarzyszenie Sopocki Dom działa od 28 lat i prowadzi przy ul. Armii Krajowej 68 placówkę, która obejmuje
pomocą głównie dzieci i młodzież oraz ich rodziny, często dysfunkcyjne, zagrożone wykluczeniem społecznym,
nieprzystosowane społecznie.
– Podopieczni tej placówki nie mają najłatwiejszego startu w życie, niech więc chociaż ten sprzęt pozwoli im pełniej
cieszyć się dzieciństwem – mówił Marek Głuchowski z Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara.
Za przekazanie nowych komputerów dziękował Jakub Zdunek, prezes stowarzyszenia Sopocki Dom: – Nasi
wychowankowie będą poznawać nowe technologie, uczestniczyć w zajęciach online oraz rozwijać swoje
zainteresowania i hobby.
W przekazaniu sprzętu uczestniczyła Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.
– Dziękuję darczyńcom za ten prezent, bo właśnie takie piękne gesty jednoczą naszą lokalną społeczność,
sprawiają, że Sopot jest miejscem przyjaznym dla każdego mieszkańca, gdzie wspólnie troszczymy się o siebie.
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Trwa rekrutacja mieszkańców Sopotu do projektu „Sopot Aktywni
Mieszkańcy”. Pierwsze osoby rozpoczęły kursy podnoszące szanse na
rynku pracy. Obecnie realizowane są: komputerowy, prawa jazdy,
coachingu, elektryka.
Sopot Aktywni Mieszkańcy to nie tylko możliwość sﬁnansowania szkoleń. To
także wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i asystenta. Pracownicy
Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji pomogą w trudnych sytuacjach, wesprą
w załatwianiu spraw urzędowych czy pomogą w przygotowaniu dokumentów.
Warunkiem uczestnictwa jest mieszkanie na terenie Sopotu i spełnienie
jednego z poniższych warunków: orzeczenie o niepełnosprawności, status
ucznia/studenta, bycie osobą bezrobotną, lub pracującą w niepełnym
wymiarze godzin lub posiadanie trudnej sytuacji życiowej.
Więcej informacji na stronie: www.sopot.pl/europejski/aktywni-mieszkancy
Kontakt: mail: scop@sopot.pl, ekspresja.org@gmail.com, tel. 513 743 810,
729 863 879.
Biuro Projektu znajduje się przy ul. Marynarzy 4, (domofon: Sopockie
Centrum Organizacji Pozarządowych). Na spotkanie można umówić się także
online na proﬁlu Facebook: Sopot Aktywni Mieszkańcy.
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Odkryj nieodkryte – czas na Kraków!
Byłeś w Krakowie dawno temu? A może wpadłeś do
nas tylko na chwilę, przez co nie zdążyłeś zwiedzić
miasta tak, jak chciałeś? Nic straconego! Przyjedź tego
lata – „Kraków nieodkryty” ciągle na Ciebie czeka.
Zróżnicowana baza noclegowa, smaczna kuchnia, warte
zobaczenia zabytki – nie tylko z listy obowiązkowych,
niepowtarzalna atmosfera, ciekawa oferta kulturalna, zieleń
i woda, nad którą można szukać ochłody, gdy z nieba leje
się żar – to wszystko czeka na gości, którzy przyjadą do
stolicy Małopolski.
A Ty co odkryjesz w Krakowie?
Kiedy pada hasło „największe atrakcje Krakowa”, większość
recytuje: Wawel, Sukiennice, kościół Mariacki. Ale rozłożenie
turystycznych akcentów w ostatnich latach się zmieniło.
– Dawniej z trudem mogłam namówić kogoś na spacer na
Szeroką. Dziś na Kazimierzu spędzam więcej czasu, niż na
Starym Mieście – mówi Alicja Zioło, licencjonowana
krakowska przewodniczka. – Turystycznie te dwie dzielnice
stały się właściwie równorzędne. Podobnie stało się z Nową

Hutą czy Podgórzem. Kraków to miasto właściwie
niewyczerpalnych możliwości, w którym można spędzać
czas aktywnie robiąc fantastyczne rzeczy.
Gdy zatem zobaczysz już to, co każdy w Krakowie ujrzeć
powinien, przejdź z Kazimierza na Podgórze kładką
o. Bernatka i przekonaj się, jak rzeźby Jerzego Kędziory
pokonują prawa ﬁzyki balansując w powietrzu. Odnajdź
kamieniołom Libana, który posłużył Stevenovi Spielbergowi
do scen w „Liście Schindlera”. Poszukaj na Plantach
literackich rzeźb czy kodów QR na ławkach. Sprawdź, ile
ważysz w centnarach i wsłuchaj się w gwar średniowiecznych transakcji handlowych w Podziemiach Rynku,
będących oddziałem Muzeum Krakowa. Albo zafunduj sobie
przyjemny powrót do przeszłości oglądając w Muzeum
Żydowskim Galicja wystawę rysunków słynnego
krakowianina – Jana Szancera.
Piaszczysta plaża, promenada, molo – brzmi znajomo? Tym
razem nie chodzi o najpopularniejsze miejsce w Sopocie,
a krakowski zalew Bagry, nad którym można poszukać
ochłody w upalne
dni. A kto zamiast
pływać woli wypoczywać w cieniu
drzew, powinien
odwiedzić krakowskie parki (jest
ich aż 50) lub piknikować na Błoniach
– największej łące
w mieście. Będąc
w Krakowie warto
też wdrapać się na
kopce – w tym
Kraka – i wysoko

Międzymiastowa ofensywa promocyjna
przypieczętowana
Kraków wraz Gdańskim, Gdynią i Sopotem deklarują współpracę promocyjną
w trwającym sezonie turystycznym. Chodzi o ożywienie kulturalne i gospodarcze miast
w niełatwym czasie pandemii COVID-19.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że większość
respondentów, którzy zdecydują się na wyjazd poza swoje miejsce zamieszkania, wybierze tereny
wypoczynkowe – rejony nadmorskie, pojezierza oraz góry.
– W porozumieniu chodzi o to, by północ i południe Polski zwarły swoje promocyjne szeregi
i wzajemnie sobie pomogły w tym trudnym dla miast i branży turystycznej momencie – przyznaje
Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.
Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu twierdzi, że ten sezon jest wyjątkowy pod
wieloma względami.
– Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze i dlatego będziemy w swojej kampanii przypominać,
że Sopot to także piękne lasy, hipodrom, kilometry ścieżek rowerowych, błonia czy parki.
Będziemy zachęcać do spędzania wolnego czasu aktywnie i właśnie w plenerach – mówi
wiceprezydent Czarzyńska-Jachim.
Hasłem kampanii, którym nadmorski kurort będzie się promował także w Krakowie, jest „Sopot
Naturalnie Kulturalny”. Na wakacje miasto przygotowało m.in. wydarzenia Naturalnie Kulturalne
(m.in. festiwale, kino na molo, koncerty) i inne (siatkówka na plaży, pikniki) w zielonych
przestrzeniach miasta. Na potrzeby kampanii powstał też spot reklamowy.
Kraków będzie obecny w trójmiejskiej przestrzeni publicznej i miejskich mediach z kampanią
„Kraków nieodkryty”, połączoną z akcją #zwiedzajKrakow, w ramach której odwiedzający mogą
liczyć na 20-procentową zniżkę na rozmaite atrakcje.
– W Sopocie Kraków zaprezentuje się z najlepszymi towarami eksportowymi – będzie coś
muzycznego, teatralnego, ﬁlmowego i okrasimy to jeszcze najsmaczniejszym symbolem miasta
– mówi Andrzej Kulig. – Nasilenie działań promocyjnych nastąpi w sierpniu, by każde miasto
miało szansę na maksymalne wydłużenie sezonu turystycznego.
www.pinterest.com/sopot

zadzierać głowę w poszukiwaniu… krakowskich koron!
Najsłynniejsza wieńczy hejnalicę kościoła Mariackiego, ale
podobną znaleźć można na Rynku Podgórskim – uda Ci się
ją wypatrzeć?
Czym zaskoczy przewodnik?
– Jeśli chcemy odkryć nieznane zakątki, największe sekrety
miasta i zaskakujące ciekawostki – najlepszym pomysłem
jest spacer z wykwaliﬁkowanym przewodnikiem – mówi
prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. – Miasto
przygotowało aż 70 bezpłatnych spacerów tematycznych,
które będą organizowane w soboty i niedziele, dwa razy
dziennie, aż do października. Obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja wejściówek przez portal evenea.pl.
#zwiedzajKraków z rabatem
Kampanii „Kraków nieodkryty ” towarzyszy akcja
#zwiedzajKraków, w ramach której można liczyć na 20procentową zniżkę na rozmaite atrakcje – począwszy od
wizyt w muzeach (wyjątkiem jest Zamek Królewski na
Wawelu, który zamiast zniżki przy zakupie biletu wstępu
proponuje dodatkowy bilet na Basztę Sandomierską albo do
Ogrodów Królewskich) po zakupy i usługi oferowane przez
lokalnych przedsiębiorców. Więcej informacji o partnerach
znajdziesz na www.krakow.travel.
Jak otrzymać rabat? Wystarczy przy kasie okazać kartę
#zwiedzajKrakow. Otrzymują ja osoby, które spędzą
przynajmniej jedną noc w obiekcie noclegowym mającym
status partnera programu. Rabat obejmuje także ulgowy
bilet 72-godzinny w I streﬁe na komunikację miejską.
Obiekty biorące udział w programie łatwo rozpoznać po
charakterystycznych naklejkach z napisem Kraków
nieodkryty i #zwiedzajKrakow.

Sopot w stylu retro, czyli
na miejską plażę wróciły kosze
Piękne, wygodne kosze plażowe nad brzegiem morza czekają na mieszkańców
i turystów w okolicach molo, przy wejściu nr 23. Na razie jest ich 12,
wypożyczeniem zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Kooperacja, ceny są bardzo
atrakcyjne!
50 dwuosobowych rattanowych
koszy przekazał miastu jako
darowiznę Port Lotniczy Gdańsk
Sp. z o.o. Z 12 już można
korzystać, kolejne pojawią się w
sierpniu.
Kosze są ręcznie wykonane
z naturalnego materiału – oryginalnego indonezyjskiego
rattanu i swoim wyglądem
przypominają te, które przed
Fot. materiały UMS
laty służyły wypoczywającym na
sopockiej plaży. Nowe kosze, z wygodnymi poduszkami w biało-granatowe pasy,
wypożyczać można przy wejściu na plażę nr 23 oraz w sierpniu również pomiędzy
wejściami nr 11 a 13.
Obsługą zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Kooperacja. Do pracowników należy
wypożyczanie koszy, a także dbanie o nie: składowanie, transportowanie oraz
dezynfekowanie.
Kosze można wynająć od godz. 9.00 do 19.00 w cenie 5 zł za godzinę lub 30 zł za
dzień przy wejściu na plażę nr 23.
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LITERATURA /
www.literackisopot.pl

Literacki Sopot po raz dziewiąty
Festiwal Literacki Sopot odbędzie się od 20 do 23 sierpnia. Tematem wiodącym
będzie literatura i kultura Kanady. Mimo pandemicznych rygorów dotyczących
organizacji imprez, program jest bardzo bogaty.
W programie 9. edycji znalazły się spotkania z kanadyjskimi twórcami, m.in.
z Madeleine Thien, Patrickiem deWittem, Davidem Szalayem. Odbędą się premiery
powieści i opowiadań festiwalowych gości, do tej pory nie tłumaczonych na język polski,
m.in. „Niewinnych” Michaela Crummeya, powieści „Nikolski” Nicolasa Dicknera czy
„Washington Black” Esi Edugyan.
Nie zabraknie spotkań z polskimi autorkami i autorami w pasmach: Nogaś na plaży,
H/historia, (Nie)pamięć czy Debiuty. Wśród gości m.in. Olga Gitkiewicz, Mikołaj Łoziński,
Urszula Zajączkowska, Anne Applebaum, Dorota Karaś i Marek Sterlingow, Paweł
P. Reszka, Mirosław Tryczyk, Barbara Sadurska, Jędrzej Napiecek, Natalka Suszczyńska,
Małgorzata Żerwe.

NDI Sopot Classic po raz 10.
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic rozpocznie się 26 lipca i potrwa
do 1 sierpnia. Zobaczymy uznane światowe gwiazdy i unikalne produkcje artystyczne.
Tegoroczny NDI Sopot Classic przybliży kulturę i muzykę naszych czeskich sąsiadów.
W I części Koncertu Inauguracyjnego zabrzmią utwory Antona Dworzaka, Bedricha Smetany.
Jeden z koncertów Sopot Classic
poświęcony został twórczości
polskich kompozytorów. W tym
roku usłyszymy arcydzieło
światowej literatury muzycznej:
Koncert fortepianowy e-moll, op.
11 Fryderyka Chopina. Zagra Ingolf
Wunder, artysta uznawany za
jednego z najważniejszych
współczesnych interpretatorów
muzyki Chopina.

Na zdjęciu Ingolf Wunder.

Fot. materiały prasowe NDI Sopot Classic
W drugiej części koncertu zabrzmi
utwór skomponowany w 1976 r.
III Symfonia pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego. Partię solową w Symfonii wykona
Katarzyna Trylnik (sopran).

Tegoroczną edycję festiwalu zakończy Gala Operowa. Na scenie pojawi się pochodzący
z Meksyku Rolando Villazón. Artyście towarzyszyć będzie sopranistka Pumeza Matshikiza z RPA.
Wszystkie koncerty odbędą się w Operze Leśnej.

ERGO ARENA /
www.ergoarena.pl
Fot. Bogna Kociumbas

Stałym punktem programu są także debaty, które poruszają ważne i aktualne tematy.
Dyskusji o Antropocenie z udziałem Doroty Masłowskiej, Ilony Wiśniewskiej, Colina
Watersa, towarzyszyć będzie pokaz dokumentu „Antropocen. Epoka człowieka” oraz
spotkanie z twórcami: Jennifer Baichwal i Nicholasem de Penciera. O Marshalu
McLuhanie, mediach współczesnych i fake newsach dyskutować będą Andrew McLuhan,
Derrick de Kerckhove oraz Anna Nacher i Mirosław Filiciak. Temat rdzennych
mieszkańców Kanady poruszą Tanya Talaga, Steven Cooper i Joanna Gierak-Onoszko.
Debatę „Co można wyczytać z gry video” poprowadzi Bartek Chaciński, swój udział
zapowiedzieli Marcin Blacha z CD Project Red, Sean Michaels i Miriam Verburg oraz
Karolina Sulej. Dagny Kurdwanowska zaprasza na rozmowę „Klasyka: Reaktywacja. Czy
arcydzieła literatury potrzebują świeżych tłumaczeń?” z udziałem Anny Wasilewskiej,
Wojciecha Charchalisa oraz Jakuba Ekiera.
W ramach Literackiego Sopotu odbędą się również warsztaty dla dzieci i dorosłych,
czytania performatywne, pokazy ﬁlmowe oraz targi książki.
Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy, rozpoczną się one 3 sierpnia. Więcej
informacji na stronie www.literackisopot.pl. Debaty i spotkania będą także
transmitowane online, na proﬁlach społecznościowych Literackiego Sopotu.

Koncerty i ﬁlmy na świeżym powietrzu
Seanse kinowych hitów, projekcje niezapomnianych koncertów, strefa relaksu oraz
przekąski i napoje. Zapraszamy na tereny zielone przed ERGO ARENĄ i ﬁlmowomuzyczne pokazy na ekranie zewnętrznym na elewacji hali.
Przestrzeń ERGO #wPlenerze rusza w piątek, 17 lipca, o godz. 18.00. Wstęp na piątkowe
wydarzenia jest bezpłatny. Bilety na sobotę i niedzielę kosztują od 10 zł.
Po cieszącej się sporym zainteresowaniem publiczności projekcji koncertu holenderskiego
skrzypka André Rieu, na ekranie zewnętrznym ERGO ARENY wyświetlane będą kolejne ﬁlmy
i koncerty. Repertuar jest bardzo różnorodny, będzie to kino familijne i koncerty. Piątkowe
popołudnie rozpocznie seans ﬁlmu familijnego „Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele”.
Natomiast o 20.30 zobaczyć będzie można koncert legendy Pink Floyd – Davida Gilmoura.
Wstęp na obie projekcje jest bezpłatny.
Na sobotę zaplanowano dwa ﬁlmy i jeden koncert, w niedzielę zobaczymy aż 3 projekcje
kinowe. Informacje o biletach i projekcjach w ramach ERGO #wPlenerze na stronie
www.ergoarena.pl

Warsztaty fotograﬁczne

TEATR /
www.teatratelier.pl

Lato z Atelier
Koncerty i spektakle Sopockiego Lata Teatralnego potrwają aż do 6 września.
Podczas XV Międzynarodowych Spotkań z Kulturą Żydowską (19 lipca-2 sierpnia), Atelier
zaprasza na dwa koncerty w Operze Leśnej. Zagrają: Bum Bum OrkeStar i KROKE, a 25
lipca odbędzie się premiera koncertu z pieśniami Itzika Mangera w wykonaniu André
Ochodlo & The Jazzish Company.
Od 5 do 9 sierpnia odbędą się koncerty uczestników Konkursu na interpretację
piosenek Agnieszki Osieckiej. Poza tym w repertuarze znalazł się spektakl „Fałsz” (reż.
André Hübner-Ochodlo) i występy m.in.: Stanisława Soyki, Magdy Umer, Hanny
Banaszak, Mirosława Czyżykiewicza, Piotra Machalicy, Natalii Sikory, Krystyny Stańko.

Do udziału w bezpłatnych warsztatach fotograﬁi mobilnej ERGO ARENA
& IGERSGDANSK, dzięki którym uczestnicy poznają potencjał ukryty w swoich
smartfonach i nauczą się robić niesamowite zdjęcia, zaprasza Spółka Hala GdańskSopot. Start 27 lipca.
Organizatorem wakacyjnych zajęć fotograﬁcznych jest Spółka Hala Gdańsk-Sopot,
operator ERGO ARENY we współpracy z IGERSGDANSK – pomorskiej społeczności
fotografów, aktywnie działającej i promującej region m.in. na Instagramie.
Prowadzone przez IGERSGDANSK warsztaty to każdorazowo cykl trzech spotkań
(poniedziałek, środa, piątek), podczas których zapisani odbędą mnóstwo ćwiczeń
praktycznych i poznają sprawdzone aplikacje do edycji zdjęć. A wszystko to w bardzo
fotogenicznej przestrzeni ERGO ARENY. Wielkim ﬁnałem wakacyjnych zajęć będzie
pokaz zdjęć uczestników na ekranie LED HD, zawieszonym na elewacji hali.
Więcej informacji, terminarz zajęć oraz przekierowanie do darmowej rejestracji
na stronie www.ergoarena.pl w zakładce Wydarzenia.

Więcej informacji na stronie teatratelier.pl.

6

PRZEPIS NA SOPOT

NR 08/2020

REKREACJA /

Rodzinne pikniki
Na stadionie Ogniwa
Sopocki stadion Ogniwa przy ul. Jana z Kolna, po
złagodzeniu rygorów związanych z pandemią, stał
się nową przestrzenią rekreacyjną. Za trybuną dla
widzów powstało miejsce, gdzie w weekendy
odbywają się pikniki rodzinne. Dostępne są leżaki,
hamaki, miejsce na rozłożenie się z kocem, a także
stoliki pod parasolami. Przestrzeń jest przyjazna
czworonogom.

LEKKOATLETYKA /

Będzie Tyczka na molo
Pandemia nieco pokrzyżowała plany organizatorów, ale Tyczka na molo jednak się odbędzie. W tegorocznym
mityngu na skwerze Kuracyjnym swój udział zapowiedziały światowe gwiazdy skoku o tyczce. 33. Edycja
imprezy odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, o godz. 16.00 na skwerze Kuracyjnym przy molo. Wstęp jest wolny.
Epidemia koronawirusa wywróciła kalendarz lekkoatletyczny do góry nogami. Tyczkę na molo, tradycyjnie odbywającą
się na przełomie maja i czerwca, jej organizatorzy – Sopocki Klub Lekkoatletyczny i Kąpielisko Morskie Sopot
– przesunęli na początek sierpnia. Sam fakt, że dojdzie do mityngu, można uznać za sukces w sytuacji, gdy niemal
wszyscy dotkliwie odczuli skutki kwarantanny.
– Nie mogliśmy pozwolić na
przerwanie ciągłości tych
najstarszych pozastadionowych
z a w o d ów l e k ko a t l e t y c z n y c h
świata. Noblesse oblige
– podkreśla Jerzy Smolarek
z Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego. – Olbrzymia w tym
zasługa miasta i Kąpieliska
Morskiego Sopot, które doceniają
rangę i znaczenie Tyczki na molo.

W każdą sobotę oraz niedzielę od godz. 14.00 do
18.00 nad najmłodszymi uczestnikami pikniku
czuwa animator, a zarazem psycholog dziecięcy.
Dla dzieci przygotowano duże bańki, gry, a także
dmuchany zamek do skakania. Dorośli uczestnicy
pikniku mogą skorzystać z boiska i zagrać w boule.
Wszystkie atrakcje, podobnie jak wstęp na piknik
są darmowe.
Codziennie od godz. 14.00 działa punkt gastronomiczny.

Fot. materiały prasowe Ogniwa Sopot

Z MOSiR na błoniach
Najbliższy piknik odbędzie się 18 lipca, kolejne
1, 8 i 22 sierpnia. Gry i zabawy na świeżym
powietrzu będą organizowane w godz. 12.0017.00. Będą to tory przeszkód, boule, badminton,
rodzinne gry na orientację, a także zajęcia gimnastyczne prowadzone w godz. 12.00-13.30.
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.

Hipodrom. Śniadania na trawie
Weekend 25-26 lipca będzie należał do koni
arabskich. W tym roku, po raz pierwszy, Hipodrom
będzie gościł czempionat 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.
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. 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.

www.instagram.com/miasto_sopot

R a n g ę z a w o d ów p o d n i e s i e
obecność Piotra Liska. Wielokrotny medalista mistrzostw
Europy i świata jest głodny
skakania, bo opóźniony sezon na
arenie międzynarodowej rozpoczął jako jeden z pierwszych
Fot. materiały prasowe SKLA
polskich lekkoatletów. W Sopocie
będzie miał szansę zwyciężyć po raz trzeci, ale po raz pierwszy w formule par. Wzorem poprzednich edycji, rywalizować
będą duety damsko-męskie, a o klasyﬁkacji końcowej zadecydują ich sumaryczne wyniki.
Kto wie, czy aktualny rekordzista Polski, który przecież nieraz skutecznie mierzył się z magiczną barierą 6 metrów, nie
pokusi się o poprawienie najlepszego rezultatu Tyczki na molo (5.81 m), W 2018 r. ustanowił go Paweł Wojciechowski.
– Już choćby dla Piotra Liska warto pojawić się na pl. Zdrojowym i oglądać zmagania tyczkarzy. To prawdziwy showman,
który rozpali swoim występem publiczność – zapewnia Marcin Kulwas, dyrektor Kąpieliska Morskiego Sopot.
Podczas tegorocznej Tyczki na molo zobaczymy również m.in. halową mistrzynię kraju, Agnieszkę Kaszubę (KL Gdynia),
Emilię Kusy (SKLA Sopot) i mistrza Europy z Amsterdamu (2016), Robert Sobera.
Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły
13 sierpnia na Stadionie Leśnym Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego rozegrany zostanie doroczny mityng
lekkoatletyczny o Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły. Zawody mają długą tradycję, mityng upamiętniający
postać znakomitego oszczepnika jest rozgrywany od 1996 r. Swój udział w tegorocznej edycji zapowiedziały
Anna Kiełbasińska, Angelika Cichocka i Paulina Ligarska z SKLA oraz czołowi zawodnicy zagraniczni.

RUGBY /

Puchar Polski dla Ogniwa!
Rugbiści Ogniwa Sopot okazali się najlepszym
zespołem rozgrywek o Puchar Polski Ekstraligi Rugby.
Po wygraniu grupy pomorskiej (zwycięstwa z Lechią
Gdańsk i Arką Gdynia), w ﬁnale sopocianie zmierzyli
się z drużyną Juvenii Kraków, która okazała się
najlepsza w grupie centralnej. W rozegranym 11 lipca
w Łodzi ﬁnale, podopieczni Karola Czyża i Marcina
Pogorzelskiego nie dali szans rywalom.
Już do przerwy prowadzili 18:3, by w drugiej części meczu
powiększyć przewagę i ostatecznie zwyciężyć 35:3.
Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został
najbardziej doświadczony w Ogniwie Marcin Wilczuk.
Zawodników wspierała licząca około 80 osób grupa
sopockich kibiców. Dla Ogniwa to dziesiąty Puchar Polski,

Fot. materiały prasowe Ogniwa Sopot

sopocki klub zdobył również dziesięciokrotnie tytuł
Mistrza Polski. Gratulacje!
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Fot. Fotobank.PL / UMS

Sopot Film Festival w nowych miejscach do 24 lipca
Jubileuszowa 20. edycja Sopot Film Festival trwa w nieoczywistych miejscach: na sopockim
rynku czy na hipodromie. Otwarcie i pierwsza projekcja odbyły się pod dachem Opery Leśnej.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Slow Fest Sopot to jeden z najciekawszych festiwali kulinarnych w tej części Europy. Na molo
spotykają się kucharze, pasjonaci, prezentujący swoje autorskie pomysły i goście, smakosze, odkrywcy.

Fot. Karolina Misztal-Swiderska

Mieszkańcy Sopotu w Budżecie Obywatelskim na 2020 r. zdecydowali o zakupie dla sopockiego
WOPR nowego quada. Sprzęt został już został przekazany ratownikom.

Fot. Mariusz Zawadzki

Fot. Fotobank.PL / UMS

Przy estońskich megafonach RUUPs, które stanęły w Operze Lesnej, Łukasz Rostkowski
L.U.C. opowiadał o nowym festiwalu BrassWoodFest, zaplanowanym na 25 lipca.

Rozcieńczonej solanki można spróbować w wyremontowanej Pijalni Wód Solankowych, na
najwyższym piętrze Domu Zdrojowego, z którego roztacza się przepiękny widok na molo.

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