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UCZNIOWIE WRÓCILI DO SZKÓŁ

„PAMIĘTA JMY O OSIECKIEJ”

KOSZYKARSKIE EMOCJE W ERGO ARENIE

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021.
Ze względu na pandemię, uczniowie i pracownicy placówek działają w zaostrzonym
reżimie sanitarnym, ze specjalnymi zasadami
ustalonymi wspólnie dla wszystkich placówek
oświatowych w mieście. Procedury te zostały
uzgodnione z sanepidem.

Na doroczny Koncert dla Mieszkańców
zapraszamy 12 września. Tym razem
inspiracją stała się twórczość Agnieszki
Osieckiej. Koncert odbędzie się tradycyjnie
w Operze Leśnej. Dla mieszkańców Sopotu
bilety są dostępne w niższej cenie i kosztują
10 i 20 zł (w zależności od sektora).

W drugiej kolejce Energa Basket Ligi
2020/2021 Treﬂ Sopot podejmie w ERGO
ARENIE PGE Spójnie Stargard. Spotkanie
w sobotę 5 września rozpocznie się o godz.
17.30. Bilety są dostępne na stronie
internetowej www.sercesopotu.pl. Zapraszamy
do kibicowania żółto-czarnej drużynie!
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Powszechny spis rolny
w Sopocie
Według statystyk w kurorcie jest prawdopodobnie 111 gospodarstw rolnych. Po
przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego, który rozpoczyna się 1 września,
poznamy więcej szczegółów: co sopoccy rolnicy uprawiają, jak żyją, jakimi
maszynami dysponują.
P ow s z e c h n y s p i s ro l n y
przeprowadzany będzie do
30 listopada 2020 r. Udział
w spisie jest obowiązkowy
i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące
działalność rolniczą.

RADZI

Telemarketing i e-marketing
Każdy, kto doświadczył telefonów od nieznanych osób o różnych porach
z zaproszeniem na badania czy pokazy, wie, jakie to uciążliwe. Po wejściu nowych
przepisów – art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego*) sytuacja konsumentów
zdecydowanie się poprawiła. Niechcianych telefonów jest już znacznie mniej, jednak
nadal są. Jako konsumenci mamy możliwość złożenia sprzeciwu i bronienia się przed
tym procederem. Wspomniany wyżej przepis narzuca na przedsiębiorcę obowiązek
uzyskania naszej wcześniejszej zgody na telemarketing.
Oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który dzwoni do konsumenta w celach marketingu
bezpośredniego, powinien mieć na to jego wyraźną, wcześniejszą zgodę. A co ważniejsze, nie
może o nią pytać na początku rozmowy. Telefonowanie, wysyłanie maili czy smsów bez zgody
abonenta lub użytkownika końcowego, jest prawnie zabronione. Zatem przepis ten, na
szczęście dla konsumentów, bardzo ogranicza możliwość prowadzenia przez przedsiębiorców
telemarketingu i e-marketingu.

To jedyne pełne badanie
rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we
wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Dane ze spisu
są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej
i do kreowania nowych
narzędzi Wspólnej Polityki
Rolnej.

Po pierwsze – zgoda nie może być domniemana ani dorozumiana. Przedsiębiorca powinien
wprost informować klienta, w jakim celu uzyskuje jego zgodę. Wyrażający zgodę musi wiedzieć,
co wiąże się z udzieleniem przez niego zgody.
Po drugie zgoda może być wyrażona drogą elektroniczną, ale tylko pod warunkiem jej
utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika w celach dowodowych. Przedsiębiorca, który
podczas rozmowy telefonicznej uzyskał zgodę, powinien zachować nagranie tej rozmowy. Tak
samo jak w przypadku uzyskania zgody przez internet. Ta informacja również powinna zostać
utrwalona przez przedsiębiorcę.

S p i s d o s t a rc z y d a n y c h
o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie i ich
wyposażeniu, o prowadzonej
produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy,
a także produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko.
Więcej informacji: www.spisrolny.gov.pl

Po trzecie zgoda może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.
Przedsiębiorca nie może utrudniać cofnięcia zgody.
Dodatkowo, w niechcianym telemarketingu możemy powołać się na Art. 17 RODO, który daje
bardzo istotne uprawnienie do żądania usunięcia naszych danych osobowych z bazy
administratora. Jeśli podczas rozmowy z telemarketerem powiemy, że nie chcemy, aby nasze
dane były dalej wykorzystywane i nie życzymy sobie kolejnego kontaktu, jego obowiązkiem jest
nie tylko przerwanie rozmowy, ale również niezwłoczne powiadomienie administratora danych
o konieczności usunięcia danego numeru telefonu z jego baz.
*) Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub
użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Sopockie Spotkania Kobiet
– porozmawiajmy o edukacji
Na terenie Opery Leśnej, odbywają się spotkanie z nowego cyklu pod nazwą
Sopockie Spotkania Kobiet, w ramach którego rozmawiamy o sprawach z różnych
dziedzin naszego życia. Zawsze – z perspektywy kobiet. Najbliższa rozmowa,
„Edukacja oczami kobiet”, już 15 września, początek o godz. 17.00.

SOPOT POMAGA /

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń
Pamiętaj! Nie jesteś sam z problemami.
Telefon Zaufania: 58 301 00 00 w godz. 16.00-6.00
ptpt@vp.pl całą dobę

Po każdym spotkaniu, po panelu eksperckim zaproszonych gości, będzie czas na
swobodne rozmowy, wymianę myśli i poglądów. Wstęp na spotkania jest wolny.

15 września
Edukacja oczami kobiet
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto
– raz na dwa tygodnie w piątek
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Czytaj w Dzienniku Bałtyckim
– raz na miesiąc w piątek
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Uczniowie wrócili do szkół
Rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. Ze względu na pandemię,
w zaostrzonym reżimie sanitarnym, by zapewnić w tych specyﬁcznych warunkach
uczniom, gronu pedagogicznemu oraz pozostałym pracownikom oświaty
bezpieczny pobyt w placówkach.
Dyrektorzy wszystkich jednostek oświaty, razem z miastem, ustalili wspólne dla wszystkich
szkół zasady. Procedury te zostały uzgodnione z sanepidem.
W Sopocie 4100 dzieci i młodzieży rozpoczęło rok szkolny w szkołach i przedszkolach. 212
z nich po raz pierwszy zasiadło w ławce szkolnej, przedszkolaków mamy 710. Uczyć
i opiekować się nimi będzie 667 nauczycieli i pedagogów.
– To nie będzie łatwy rok... Ale zrobiliśmy razem z dyrektorami placówek wszystko, żeby
był jak najbardziej bezpieczny i przyjazny dla młodych ludzi – mówi Magdalena
Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.
W związku z COVID-19 i z powrotem do nauczania stacjonarnego, szkoły i placówki
oświatowe opracowały procedury i regulaminy funkcjonowania dotyczące:
ź

organizacji obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych;

ź

zasad wejść i wyjść oraz poruszania się wewnątrz budynku placówki;

ź

zasad korzystania z bibliotek, czytelni, świetlicy, szatni, gabinetów pielęgniarskich

i stomatologicznych;
ź

dezynfekcję, higienę użytkowanych pomieszczeń i powierzchni;

ź

organizacji żywienia w stołówkach;

ź

korzystania z obiektów sportowych i placów zabaw;

ź

postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/wychowanka/pracownika;

ź

zasad przejścia z systemu stacjonarnego nauczania na nauczanie hybrydowe lub
zdalne.

Projekt żeglarski dla uczniów
sopockich szkół podstawowych
Sopot pod żaglami – miejski program szkolenia żeglarskiego, realizowany jest
w sopockich szkołach już od 13 lat. Od września rusza kolejna edycja bezpłatnego
programu żeglarskiego dla uczniów klas I-III oraz VII szkół podstawowych. Projekt
skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów pragnących zdobyć wiedzę
i umiejętności żeglarskie.
Początkowo program był dedykowany klasom sportowym, a teraz – w ramach
zajęć wychowania ﬁzycznego – żeglarstwo jest również przedmiotem
fakultatywnym we wszystkich sopockich szkołach podstawowych.
Zajęcia praktyczne dla klas I-III odbywają na jednoosobowych łódkach klasy
Optimist oraz na jachcie pełnomorskim Alf. Natomiast klasy VII pływają na
katamaranach oraz na pełnomorskim jachcie Alf. Zajęcia realizowane są przy
współpracy z klubem żeglarskim UKS Navigo Sopot.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Ponadto dla sopockich szkół przedstawiono następujące rekomendacje:
ź Ustalenie zróżnicowanych godzin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w danym dniu dla
klas (np. godz. 7.45 – 8.00 – 8.15);
ź Organizacja przerw lekcyjnych dla kl. I-III oraz kl. IV-VIII w różnych godzinach.
Zorganizowanie (w miarę możliwości) kilku wejść i wyjść do szkoły czy placówki.
ź Obowiązkowe noszenie maseczek przez uczniów, nauczycieli, personel szkoły na
korytarzach, wspólnych ciągach komunikacyjnych danej jednostki oświatowej.
Miasto nawiązało także współpracę z ﬁrmą Microsoft. Już teraz sopockie placówki mogą
korzystać bezpłatnie z pakietu Oﬃce 365A1 oraz platformy komunikacyjnej Teams.
Bezpłatna usługa Oﬃce 365 w Internecie obejmuje możliwość korzystania z aplikacji
internetowych Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote. To z pewnością wspomoże
pracę szkół podczas ewentualnego wprowadzenia kształcenia mieszanego (hybrydowego)
lub w pełni zdalnego.
Po konsultacjach z sanepidem do 20 września wstrzymane zostały wszystkie wyjazdy uczniów.
Na stronie www.sopot.pl znajdują się przykładowe procedury, przewidziane dla różnych
poziomów kształcenia.

MUZYKA /

Koncert dla Mieszkańców

Program w całości ﬁnansowany jest przez Miasto Sopot, zajęcia prowadzić będą
nauczyciele sopockich szkół – instruktorzy żeglarstwa. Po cyklu szkoleń będzie
można uzyskać patent żeglarski, z możliwością doﬁnansowania z budżetu miasta
w wysokości 50 proc. Szczegóły dotyczące programu dostępne są w szkołach.
– Żeglarstwo to piękna, ale też bardzo wymagająca dyscyplina sportu. Kształtuje
charakter i może stać się pasją na całe życie – mówi Magdalena CzarzyńskaJachim, wiceprezydent Sopotu. – Dlatego zachęcam rodziców, by od samego
początku nauki zapisywali swoje dzieci na zajęcia edukacji morskiej. Wystarczy
zwrócić się z taką prośbą do dyrekcji szkoły.
Miasto wzięło także udział w konkursie organizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Pomorskiego dotyczącym koncepcji kształtowania
kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską, którego
celem jest rozwój realizowanego dotychczas programu. Planowany termin
rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień/październik 2020 r.
Ponadto w ramach projektu „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 Gmina Miasta Sopotu zakupi między innymi 3 łodzie do nauki
żeglarstwa.

www.facebook.com/MiastoSopot

Dla mieszkańców Sopotu bilety są dostępne w niższej cenie i kosztują 10 i 20 zł
(w zależności od sektora). Regularna cena to 40-50 zł (w zależności od sektora). Bilety
są do nabycia w kasie Opery Leśnej, Sopockiej Organizacji Turystycznej oraz na stronie
Interticket.pl.
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Nie mów: „Mnie to nie dotyczy”. Przyjdź i odmień swoją głowę
Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie
to już niezbędny punkt we wrześniowym kalendarzu.
Od 13 do 18 września w całym Trójmieście odbędzie
się wiele spotkań, warsztatów, webinarów poświęconych tematyce szeroko pojętego zdrowia
psychicznego.
Inauguracja Dni, czyli Festyn Tolerancji, 13 września
tradycyjnie odbędzie się w Sopocie na skwerze
Kuracyjnym i w muszli koncertowej. Utworzony zostanie
Punkt Informacyjny prezentujący ofertę wsparcia dla osób
i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Będzie
można zasięgnąć informacji, uzyskać porady u pracowników różnych ośrodków działających na terenie
Trójmiasta, będą też stanowiska zapraszające do
interakcji, np. warsztatów przypinkowych czy decupage.
O godz. 13.00 zapraszamy do przejścia przez
symboliczne Drzwi do Tolerancji przy fontannie. W ten
sposób możemy zamanifestować wsparcie osób
zmagających się z kryzysem psychicznym. Ponadto

w p ro g ra m i e ko n c e r t y, w y s t a w a ,
performance i konkursy, a wszystko
w luźnej atmosferze pełnej tolerancji
i szacunku wobec drugiego człowieka.
Drugim wydarzeniem będzie XIV Sopocka
Giełda Pracy, skierowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosrpawności lub
w trudnym momencie życiowym. 17
września w godz. 10.00-13.00 pracownicy
projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy”
odpowiedzą na pytania dotyczące poszukiwania pracy czy możliwości aktywizacji
zawodowej.
Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia
Psychicznego już kolejny rok realizuje
kampanię społeczną „Odmień swoją
głowę”. Dane wskazują, że co czwarty
człowiek ma, miał lub będzie miał problemy
ze zdrowiem psychicznym. Nie możemy więc
zakładać, że ten problem nas nie dotyczy.
Metafora „odmienionej głowy” symbolizuje
postawę zrozumienia i tolerancji wobec
osób chorujących psychicznie, opartą na rzetelnej wiedzy.
Boimy się zwykle tego, co obce i nieznane, więc
zrozumienie, że osoby doświadczające kryzysów
psychicznych to ludzie tacy sami, jak my, a zagrożenie
kryzysem psychicznym dotyczy każdego, sprzyja
budowaniu otwartej postawy w codziennym życiu.
Kilka wydarzeń Dni Solidarności z Osobami
Chorującymi Psychicznie:
ź

Fot. Fotobank.PL / UMS

14 września – konferencja pod hasłem „Zdrowie
psychiczne – nowa kultura pomagania”, a także
dyskusja poświęcona problemowi stygmatyzacji osób

chorujących psychicznie;
ź

15 września – webinar „Melancholia i szaleństwo – obraz
w kulturze a rzeczywistość życia osób w kryzysie
psychicznym”, a także warsztaty rękodzieła, trening
relaksacyjny oraz wieczorny slam poetycki;

ź

16 września – IV Pomorskie Forum Samopomocy Osób
z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego.

Szczegółowy program i więcej informacji na stronie kampanii:
www.odmienswojaglowe.org, Pomorskiej Koalicji na Rzecz
Zdrowia Psychicznego: www.otwartebramy.org i na
proﬁlach na Facebooku.

Masz pomysł na biznes?
Złóż wniosek o dotację

Szczepienia przeciw grypie
dla mieszkańców 65+

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni przyjmuje wnioski na dotacje
na otwarcie działalności gospodarczej. O dotację mogą ubiegać
się przede wszystkim osoby bezrobotne, które utraciły pracę
z powodu COVID-19. Można otrzymać 19 tys. zł na start.

Zbliżający się jesienny sezon grypowy oraz trwająca wciąż pandemia koronawirusa to okres
szczególnie niebezpieczny dla osób w podeszłym wieku. W trosce o zdrowie sopockich seniorów,
miasto podjęło decyzję o bezpłatnych szczepieniach przeciwko grypie dla mieszkańców 65+.

Dla kogo doﬁnansowanie?
Doﬁnansowanie może otrzymać osoba zarejestrowana jako
bezrobotna w PUP Gdynia..
Wniosek o doﬁnansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Wniosek o doﬁnansowanie należy złożyć we właściwym – ze względu
na miejsce zamieszkania, pobytu lub planowane miejsce prowadzenia
działalności – powiatowym urzędzie pracy.
Wniosek o doﬁnansowanie może być uwzględniony, jeżeli jest
kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami
na jego sﬁnansowanie.
Uwaga: Każdy powiatowy urząd pracy może posiadać również swój
wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowo środków na
podjęcie działalności gospodarczej, dlatego prosimy o zapoznanie się
z nim.
Wnioski można składać: do skrzynki podawczej, pocztą tradycyjną,
elektronicznie – podpisane kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym
lub proﬁlem zaufanym lub przez platformę praca.gov.pl.

– Zdrowie, a w obecnej sytuacji nawet życie starszych mieszkańców miasta jest dla nas kwestią ogromnie
ważną – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim. – Dlatego postanowiliśmy przeznaczyć fundusze na bezpłatne
szczepienia przeciwko grypie dla tej
grupy wysokiego ryzyka. Zdaniem
specjalistów takie prewencyjne działanie,
jak szczepienie, może uchronić przed
negatywnymi skutkami podwójnego
zakażenia – wirusem grypy i wirusem
SARS-CoV-2.
Osoby 75+ objęte są rządowym programem bezpłatnych szczepień na grypę.
Miasto przygotowuje także bezpłatne
szczepienia przeciw grypie dla
wszystkich pracowników sopockich
placówek oświatowych, żłobka
i przedszkoli.
Fot. Freepik

Więcej informacji na: www.gdynia.praca.gov.pl i www.sopot.pl
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Podsumowanie sezonu letniego w Sopocie
Bezpieczeństwo
Straż Miejska – mundurowi od
1 czerwca do 31 sierpnia wystawili 1492
m a n d a t ów n a k w o t ę 1 6 6 2 4 0 z ł .
Prowadzali też kontrole przestrzegania
obostrzeń Covid-19 (57 mandatów na
kwotę 5050 zł), przyjęli 1208 zgłoszeń od
mieszkańców, podjęli 9316 interwencji,
skontrolowali 6281 miejsc zagrożonych,
wylegitymowali 1878 osób. Do izby
wytrzeźwień odtransportowano 17
nietrzeźwych. Przez sezon założonych
Fot. Fotobank.PL/UMS
zostało 1031 blokad na nieprawidłowo
parkujące samochody, wydano 56 dyspozycji o odholowaniu aut..
Policja – funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w związku z epidemią przeprowadzili 5511
kontroli. Pouczono 948 osób i nałożono 64 mandaty na kwotę 4350 zł. Odnotowano 4 kradzieże
z włamaniem, kradzieży cudzej rzeczy było 73, bójek i pobić 4. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu
Drogowego przebadali 2747 osób na zawartość alkoholu, 11 osób na obecność środków
odurzających w organizmie. Zatrzymali 43 prawa jazdy i 102 dowody rejestracyjne.
WOPR – na plaży strzeżonej czuwało 27 ratowników, koordynator oraz dwie grupy interwencyjne ze
sprzętem. Całodobowo dyżur pełni dyspozytor w Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego.
Ratownicy udzielali pomocy w 89 akcjach – 101 osobom, dwóch nie udało się uratować. Były 34
zgłoszenia o zaginięciu dzieci i młodzieży.
Państwowa Straż Pożarna – uczestniczyła w 155 akcjach. Strażacy wyjeżdżali do 21 pożarów, 119
akcji to m.in. wypadki drogowe, podtopienia, powalone drzewa. Prowadzone były też kontrole
obiektów, gdzie wypoczywały dzieci oraz hoteli, pensjonatów czy sanatoriów.

Lato w mieście
Eko parking – bezpłatny całodobowy parking na ponad 700 miejsc przy ERGO ARENIE działał od 26
czerwca do 30 sierpnia. Była tez możliwość transportu meleksami do centrum oraz na plażę
– skorzystało 9550 osób.
Molo – do 25 sierpnia sprzedano 602 371 biletów na molo. Rok temu było to ponad milion płatnych wejść.
Czyste plaże – na sopockiej plaży jest 246 koszy. Śmieci wywożone są od wczesnych godzin rannych,
do godz. 20.00. Od maja do września plaże sprzątane są codziennie. Raz w tygodniu odbywa się
sprzątanie mechaniczne z przesiewaniem piasku. Firma sprzątająca pracuje 7 dni w tygodniu.
Opłata uzdrowiskowa – do końca sierpnia zebrano 1 096 949,58 zł opłaty uzdrowiskowej. To o 42
proc. mniej, niż w roku ubiegłym.
Najem krótkotrwały – 439 obiektów wpisanych jest do ewidencji innych obiektów świadczących
usługi hotelarskie. Są to przede wszystkim mieszkania i apartamenty. W zeszłym roku było wpisanych
tylko 50 obiektów.
Wsparcie przedsiębiorców – od początku epidemii przedsiębiorcy korzystali z ulg i zwolnień.
Gastronomicy mieli możliwość powiększenie metrażu ogródka gastronomicznego lub
zagospodarowania plaż, za 1 zł netto. Skorzystało z tego 32 gastronomików. Była też oferta działania
na terenach zielonych.
Opłaty z tytułu najmu oraz dzierżawy dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zostały
umorzone na kwotę 1 044 942 zł. Z tytułu przesunięcia opłat za użytkowanie wieczyste udzielono
wsparcia w wysokości 1 799 808,41 zł.

Biblioteki sopockie – odwiedziło 4174 osób, wypożyczając 3904 pozycji. Placówka była
organizatorem ponad 10 wydarzeń, uczestniczyło w nich 568 osób.
Teatr Atelier – odbyło się blisko 15 spektakli, m.in. „Ginczanka. Przepis na prostotę życia”, „Strajk
buziaków”, „Kot w butach”, „Baśnie 1001 nocy” czy „Pchła Szachrajka”.
Sopot Film Festiwal w tym roku gościł w nieoczywistych przestrzeniach, czyli w Operze Leśnej, na
Hipodromie czy sopockim rynku.

Sport w pandemii
Hipodrom Sopot – zmuszony był odwołać Międzynarodowe Zawody w WKKW oraz międzynarodowe
oﬁcjalne zawody w skokach CSIO 5* Sopot. W dniach 19-20 sierpnia odbyły się Wyścigi Konne,
w imprezie uczestniczyło 950 osób dziennie.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pikniki, które w tym roku zorganizowane były po raz
pierwszy: Kanikuła – dla miłośników psów; Z Końmi Arabskimi; Z Kucykami. W każdej imprezie
uczestniczyło od 300 do 500 osób.
Sopocki Klub Lekkoatletyczny – zorganizował XXIII Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły. 1 sierpnia
na pl. Kuracyjnym odbyły się coroczne zawody Tyczka na Molo, w których udział biorą najlepsi polscy
tyczkarze.
Sopot Tenis Klub – zorganizował m.in.: Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Młodziczek
(startowało 14 dziewcząt), Ogólnopolski Turniej Klasyﬁkacyjny Młodzików (52 zawodników
i zawodniczek z 33 klubów z całej Polski), Puchar Bałtyku – Otwarty Turniej Seniorów i Amatorów (112
zawodników i zawodniczek).
Sopocki Klub Żeglarski – zorganizowano trzy etapy Pucharu Prezydenta Sopotu. Regaty rozgrywane
były w wielu klasach żeglarskich, w tym olimpijskich klasach wind i kitesurﬁngowych. W ramach zawodów
rozegrany był: Puchar Polski Formula Kite Open oraz Mistrzostwa Polski olimpijskiej klasy RS:X.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – na plaży odbywały się turnieje siatkówki plażowej ZIA JA CUP.
Oferta dla najmłodszych obejmowała też: miniturnieje piłki nożnej oraz zajęcia z piłki nożnej w formie
zabawowej, miniturnieje i zajęcia z tag rugby i rugby, zajęcia gimnastyki i pikniki rodzinne na błoniach.
Uczniowski Klub Sportowy Navigo - w Sopot Catamaran Cup wzięło udział 40 zawodników,
24 katamarany. Podczas Sopot Optimist Cup odbyło się 7 wyścigów 61 młodych zawodników.
W Mistrzostwach Polski Katamaranów wystartowało 50 dwukadłubowych jednostek z Polski oraz
z Czech i Niemiec.
Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski – 14-16 sierpnia odbyły się Górskie
Samochodowe Mistrzostw Polski 2020, 23 Grand Prix Sopot – Gdynia. Na skutek pandemii były to
dwie pierwsze w 2020 r. Rundy Mistrzostw Polski. Startowało 53 zawodników.
Fundacja im. Edwarda Hodury – 1 sierpnia odbyła się 8. edycja Sopot Beach Rugby. W plażowym
turnieju wzięło udział 8 drużyn damskich i 16 męskich. 5 lipca do III turnieju Mistrzostw Polski Kobiet
U16 zgłosiło się 6 drużyn z całej Polski.
Sopocki Klub Jeździecki – 1-2 sierpnia – Letnie Zawody z SKJ. Wystartowało ok 180 par.

Informacja Turystyczna
W okresie letnim w punktach Informacji Turystycznej obsłużono 9 110 osób. Turyści krajowi stanowili
85 proc., turyści zagraniczni 15 proc. Najwięcej turystów zagranicznych było z Niemiec (7 proc.).
W czerwcu oraz lipcu w obiektach noclegowych obłożenie w porównaniu z rokiem 2019 spadło do
poziomu 30-50 proc. W sierpniu tylko część obiektów zanotowała spadek do 20 proc. w porównaniu
z poprzednim sezonem.

Sopot naturalnie kulturalny

Kultura w pandemii

To hasło kampanii promocyjnej miasta i Sopockiej Organizacji Turystycznej. Pokazywano możliwości
spędzania czasu wolnego oraz propozycje kulturalne. Na potrzeby kampanii powstał spot reklamowy,
który był zapisem rodzinnych wakacji w Sopocie.

ERGO ARENA – samochodowe Kino Ferment na parkingu działało od 11 czerwca do 6 lipca. Na
arenie głównej odbyła się 5. edycja Street Challenge Sopot. W lipcu ruszyło rolkowisko. W ramach
projektu ERGOARENA#wPlenerze na zewnętrznym telebimie emitowane były koncerty gwiazd.

Pełne podsumowanie na stronie miasta www.sopot.pl

Opera Leśna – na dużej scenie odbyło się 17 koncertów (22 456 widzów). Nowość to mała scena
LASY (15 koncertów z 3 447 uczestniczących osób). W tym roku nowością były również warsztaty
i koncerty w estońskich megafonach. Było ich 5, liczba uczestników – 482. Operę Leśną zwiedziło
16 500 osób. Na parkingu Opery Leśnej działało kino plenerowe.
Polska Filharmonia Kameralna Sopot – mimo obostrzeń odbył się festiwal NDI Sopot Classic. PFK na
czas pandemii przygotowała minikoncerty kwarantannowe. Odbył się Koncert online z okazji Dnia Dziecka.
Muzeum Sopotu – od czerwca wystawę „Pod Słońcem Pokoju. Wolnomularstwo w Sopocie”
odwiedziło 1710 osób. 5 koncertów „Swingujące Trójmiasto” zgromadziło 470 osób. W ogrodach
muzeum odbywały się m.in. zajęcia z jogi – 313 osób. Muzeum zorganizowało 4 spotkania online
i dwa wirtualne spacery.
Goyki 3. Art Inkubator – przy udziale publiczności oraz udostępniane w sieci organizowane były
debaty o tematyce kulturalnej. W czerwcu odbyły się wirtualne spacery po wybranych wystawach
i pracach wybitnych światowych twórców. W dniach 20-23 sierpnia odbyła się 9. edycja Festiwalu
Literacki Sopot. Większość spotkań oraz warsztaty odbyło się online, część natomiast na powietrzu
(Hipodrom, Łysa Góra, Ogród Muzeum Sopotu).
PGS – w sezonie mogliśmy zwiedzić 6 wystaw, odwiedziło je 17 305 osób. W działaniach edukacyjnych
wzięło udział 430 osób. Z działań online skorzystało 4738 osób.

www.instagram.com/miasto_sopot
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Zadbajmy razem o nasze środowisko
W Unii Europejskiej marnuje się rocznie 88 mln ton żywności. Polska w tych
statystykach zajmuje niechlubne 5 miejsce. To jeden z problemów, na jaki chcemy
zwrócić uwagę w drugiej edycji kampanii Sopot naturalnie.

W drugiej odsłonie kampanii zachęcamy również m.in. do rozsądnych zakupów
odzieżowych, wybierania artykułów wykonanych z naturalnych składników, bycia ekomobilnym i oszczędzania energii elektrycznej.

Sopot naturalnie – to zainicjowana rok temu kampania edukacyjna adresowana głównie do
mieszkańców. Projekt ma na celu zmianę nawyków dotyczących produkcji odpadów,
w szczególności plastikowych, lepszej segregacji śmieci, picia zdrowej sopockiej kranówki,
ograniczenia marnowania żywności.

Przygotowaliśmy 9 kolejnych kroków do bycia bardziej ekoodpowiedzialnym. Ulotki oraz
gadżety, które będą wspierać w podejmowaniu wyzwań (bawełniany worek, lunch box i ekonotatnik) będzie można odebrać podczas wielkiego ekopikniku* Budżetu Obywatelskiego
na sopockim rynku 19 września. Program pikniku na stronie nr 7.
* Piknik odbędzie się w zależności od rozwoju pandemii

N
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PRZEPIS NA SOPOT
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Głosowanie od 7 do 21 września
tradycyjnie lub przez internet na www.sopot.pl/BOsopot
Mobilne punkty do głosowania
na terenie Sopotu* (od 7 do 21 września)
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Pikniku rodzinnego na stadionie SKLA* (20 września, niedziela, w godz. 11-16)
ź Koncertu dla Mieszkańców w Operze Leśnej (12 września, sobota, o godz. 18.00)
ź Eko Pikniku Budżetu Obywatelskiego* na Sopockim Rynku (19 września, sobota,
w godz. 11-15)
ź na piknikach sąsiedzkich*:
Os. Brodwino przy oczku wodnym i promenadzie (12 września, sobota, w godz. 10-13)
ul. Mazowiecka w okolicach biblioteki miejskiej (12 września, sobota, w godz. 14-17)
Os. Przylesie, boisko MOSiR (13 września, niedziela, w godz. 11-14)
Sopockie Błonia przy ekologicznym placu zabaw (13 września, niedziela, w godz. 15-18)
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Głosować będzie można również podczas:

a

Hestii

Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie
pętla autobusowa Kamienny Potok

poniedziałki, w godz. 16-18
i soboty, w godz. 10-13

a

ź
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OKRĘGI I PODOKRĘGI KONSULTACYJNE W SOPOCIE

Sopocki Rynek (Sopot Wyścigi)

Gór

wtorki i piątki, w godz. 16-18

ź

wa

Dworzec PKP, Sopot Centrum
przejście SKM przy ul. Marynarzy

mko

ź
ź

wtorki i piątki, w godz. 9.30-12.30

Za

środy i czwartki, w godz. 16-18

Wypełnione karty do głosowania można złożyć w żółtej skrzynce przed Urzędem
Miasta Sopotu (dostępna całą dobę) lub w mobilnych punktach do głosowania.
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Ogródki Działkowe
im. Adama Mickiewicza
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Ogródki Działkowe
im. Józefa Wybickiego
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Smolna

Smolna

Sm

* pikniki odbędą się w zależności od rozwoju pandemii

W programie pikniku:
ź strefa warsztatów, m.in.: ekozabawki, fotowoltaiczna latarenka,
ź
ź
ź
ź
ź
ź

naturalne uprawy
gry ekologiczne z nagrodami
jak być less waste – praktyczna nauka proekologicznych działań
targ zero waste – produkty ułatwiające bycie ekoodpowiedzialnym
strefa gastronomiczna i strefa relaksu
wykłady i dyskusje
punkt do głosowania na budżet obywatelski

19 września (sobota)
w godz. 11-15

WIELKI EKO PIKNIK*
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
na Sopockim Rynku,
Sopot Wyścigi, ul. Polna 8-10

www.pinterest.com/sopot

Podczas pikniku odbierz zestaw Sopot Naturalnie
i stawiaj kolejne kroki do bycia ekoodpowiedzialnym
* Piknik odbędzie się w zależności od rozwoju pandemii
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Karta do głosowania
Uwaga! Zmiana zasad wyboru projektów lokalnych.
Głosujący wybiera maksymalnie 5 projektów z listy zadań ogólnomiejskich oraz maksymalnie 5 projektów
spośród znajdujących się na wszystkich listach zadań lokalnych poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie.
Na każdy okręg przewidziano pulę 500 tys. zł. Z każdego podokręgu (A i B) zostanie zrealizowany co najmniej jeden projekt, który uzyska największą liczbę głosów, do wyczerpania puli.
Głosujący ma prawo wyrazić opinię negatywną na temat jednego zadania z listy zadań ogólnomiejskich oraz jednego z listy zadań lokalnych.

Przed wrzuceniem karty do urny, konieczne będzie wypełnienie informacji o danych osobowych głosującego.

OKRĘG NR 1
Sopot Dolny

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 1:
Grażyna Czajkowska
Aleksandra Gosk
Zbigniew Duzinkiewicz
Maria Filipkowska-Walczuk
Jan Karasowski
Marcin Stefański
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2021

Zadania lokalne okręg 1
podokręg

koszt
w zł*

1 Kaczkomat, automat z karmą dla ptaków przy molo – kolejny etap akcji edukacyjnej #nieschlebiajmi
nt. szkodliwości dokarmiania ptaków chlebem
2 Rodzinne Gry Parkowe na Orientację – park Północny

1B

35 tys.

1A

4 tys.

3 Zadaszony parking rowerowy z prawdziwego zdarzenia pod SP nr 7

1A

270 tys.

4 Naprawa ul. Kazimierza Pułaskiego (przygotowanie dokumentacji technicznej)

1B

150 tys.

5 Uporządkowanie i rewitalizacja parkingu przy pogotowiu przy ul. Chrobrego, od strony ul. Mieszka I

1B

300 tys.

6 Nie każdy bohater nosi pelerynę – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z ratownikami sopockiego WOPR
na terenie Dolnego Sopotu
7 Stoły do tenisa stołowego w pasie nadmorskim (w parku Północnym)

1A i B

30 tys.

1A i B

30 tys.

8 Stojaki rowerowe na plaży

1A i B

80 tys.

9 Remont ul. Mieszka I (na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kazimierza Wielkiego)

1B

400 tys.

10 Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji dla mieszkańców Sopotu

1B

25 tys.

11 Odbudowa Altany Kollatha z poszerzeniem małej infrastruktury

1A

200 tys.

12 Ekologicznie przeciw komarom! Montaż budek lęgowych dla ptaków owadożernych w Dolnym Sopocie

1A i B

5 tys.

13 Happy end historii miłosnej pary aniołków spod fontanny (odbudowa rzeźby na skwerze Kuracyjnym)

1A i B

60 tys.

Tytuł projektu

wybrane
inwestycje

Negatywnie opiniuję projekt nr ..........
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

OKRĘG NR 2
Sopot Wyścigi

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 2:
Wieczesław Augustyniak
Natalia Pobłocka
Jerzy Hall
Jerzy Smolarek
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2021
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Zadania lokalne okręg 2
Tytuł projektu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

podokręg

Rewitalizacja skarpy z renowacją ogrodzenia przyległego do chodnika przy ul. Armii Krajowej 43
Rodzinne Gry Parkowe na Orientację: Stadion Leśny – Glinna Góra – Zajęcze Wzgórze i okoliczne lasy
Integracja poprzez sport – wielkie pikniki rodzinne podczas meczów Ogniwa Sopot w 2021 r.
Ustawienie nowoczesnego WC (jak przy ul. Chopina i ul. Grunwaldzkiej) na terenie Sopotu Wyścigów
Altana w parku na sopockich błoniach
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Niepodległości 692, 694 i 698
System do nawadniania sopockich błoni
Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej (odcinek pomiędzy ul. Reja a ul. Kochanowskiego
– strona numerów nieparzystych)
Nie każdy bohater nosi pelerynę – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z ratownikami sopockiego WOPR
na terenie Sopotu Wyścigi
Posadzenie drzew i ustawienie kwietników przy ul. Słowackiego
Ekologicznie przeciw komarom! Montaż budek lęgowych dla ptaków owadożernych
w Karlikowie i Świemirowie
Rekreacja dla każdego – minigolf na sopockich błoniach (budowa infrastruktury)

koszt
w zł*

2B
2B
2A

300 tys.
4 tys.
20 tys.

2B
2A
2B
2A
2B

260 tys.
50 tys.
300 tys.
100 tys.
350 tys.

2A i B

30 tys.

2B
2A i B

60 tys.
5 tys.

2A

wybrane
inwestycje

270 tys.

Negatywnie opiniuję projekt nr ..........
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
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OKRĘG NR 3
Sopot Górny

Zadania lokalne okręg 3
Tytuł projektu
1
2
3
4
5
6
7

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 3:
Piotr Bagiński
Wojciech Fułek
Piotr Kurdziel
Tomasz Lipiński
Paweł Petkowski
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2021

8
9
10
11
12
13
14
15

Poszerzenie i remont chodnika przy ul. Malczewskiego od Osiedla Brodwino w kierunku Sopotu
Rodzinne Gry Parkowe na Orientację – Łysa Góra
Zjeżdżalnie rynnowe i rurowe dla dzieci przy placu zabaw przy ul. Okrężnej

podokręg

koszt
w zł*

3A
3B

3B

360 tys.
4 tys.
75 tys.
150 tys.
300 tys.
60 tys.
50 tys.

3A
3B
3B
3A
3A
3A
3A i B

35 tys.
50 tys.
130 tys.
400 tys.
500 tys.
150 tys.
30 tys.

3B
3A i B
3B

35 tys.

3A
3A

10 tys.
3,5 tys.

3A
3A
3B
3A

Remont schodków (na wysokości al. Niepodległości 865 A B)
Park „kieszonkowy” przy ul. 1 Maja przy przejściu podziemnym
Pielęgnacja terenu na rozwidleniu al. Niepodległości i ul. Armii Krajowej
Letnia dostępność Łysej Góry (ustawienie tablic informacyjnych, przygotowanie miejsca do relaksu
i ustawienie siłowni zewnętrznej)
23MarcaStreetWorkout (profesjonalna siłownia zewnętrzna)
Rewitalizacja Sopockiej Harcówki (lokal przy al. Niepodległości 839)
Uzupełnienie zieleni w parku Sanitariuszki Inki
Naprawa zabytkowego muru na cmentarzu komunalnym
Modernizacja boiska przy ul. 23 Marca 91 D
Wymiana oświetlenia przy sanatorium Leśnik
Nie każdy bohater nosi pelerynę – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z ratownikami sopockiego WOPR
na terenie Górnego Sopotu
Ogródek jordanowski przy ul. Armii Krajowej – monitoring online oraz oświetlenie

16 Ekologicznie przeciw komarom! Montaż budek lęgowych dla ptaków owadożernych w Górnym Sopocie
17 Zieleń zamiast kurzu (pokrycie zadaszeń przejścia podziemnego pod al. Niepodległości
przy LO nr 2 winobluszczem)
18 Urządzenie skwer trójkątny, leśny za pętlą autobusową w stronę Leśnika
19 Ustawienie większej liczby koszy na śmieci wzdłuż ul. 23 Marca i na osiedlu

wybrane
inwestycje

5 tys.
10 tys.

Negatywnie opiniuję projekt nr ..........
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

OKRĘG NR 4

Zadania lokalne okręg 4

Sopot Kamienny
Potok i Brodwino

Tytuł projektu

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 4:
Jarosław Kempa
Bartosz Łapiński
Anna Łukasiak
Lesław Orski
Grzegorz Wendykowski
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2021

podokręg

koszt
w zł*

4B
4B
4A

500 tys.
4 tys.
50 tys.

4B
4A
4B
4B
4A
4A

10 tys.
20 tys.
30 tys.
150 tys.
160 tys.
90 tys.

4A
4A
4A
4B
4B
4A
4A

40 tys.
40 tys.
120 tys.
420 tys.
5 tys.
100 tys.
35 tys.

1 Renowacja zabytkowego budynku drenażowego ujęcia wody na Brodwinie oraz utworzenie ścieżki spacerowej
2 Rodzinne Gry Parkowe na Orientację – Brodwino
3 Natura na stacji Sopot Kamienny Potok SKM (namalowanie graﬃ inspirowanego naturą
wzdłuż peronu SKM Kamienny Sopot)
4 Wymiana koszy na śmieci na Brodwinie na odporne na dziki
5 Zadbanie o tereny wokół nowego parkingu przy ul. Wejherowskiej (nasadzenia zieleni, ławki, kosze na śmieci)
6 Monitoring osiedla Brodwino
7 Przekształcenie dawnych boisk do siatkówki w zieleniec użytkowy
8 Remont ul. Łowickiej na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Kujawskiej
9 Remont i rozbudowa zatok postojowych przy ul. Kujawskiej (przygotowanie dokumentacji projektowej
kompleksowego remontu/przebudowy całego pasa drogowego: jezdni, chodnika, zatok)
10 Monitoring na ul. Kujawskiej
11 Wiata rowerowa przy pętli autobusowej przy ul. Kujawskiej
12 Dom Sąsiedzki ALTERNATYWY 5 w Kamiennym Potoku
13 Wymiana lamp, nowa aranżacja zieleni (plus ławki) na Osiedlu Brodwino
14 Montaż rowerka stacjonarnego na terenie siłowni przy przedszkolu na Brodwinie
15 Modernizacja i rozbudowa placu zabaw pomiędzy blokami przy ul. Tatrzańskiej 6 a ul. Kraszewskiego 21
16 „WspółDzielnia” – zaangażowany ekopark sopocian (połączenie ogrodu społecznego z naturalnym
placem zabaw, w tym np. „kuchnią błotną” na terenie spółdzielni mieszkaniowej Kamienny Potok)
17 Nie każdy bohater nosi pelerynę – szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z ratownikami sopockiego WOPR
na terenie Kamiennego Potoku i Brodwina
18 Ekologicznie przeciw komarom! Montaż budek lęgowych dla ptaków owadożernych na Brodwinie
i w Kamiennym Potoku

4A i B

30 tys.

4A i B

5 tys.

wybrane
inwestycje

Negatywnie opiniuję projekt nr ..........
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
www.facebook.com/MiastoSopot
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Zadania ogólnomiejskie
koszt
w zł*

Tytuł projektu
1 Renowacja toru rolkowego w parku Północnym
2 Eko-Sopot – zakup i dystrybucja toreb papierowych i materiałowych

300 tys.
50 tys.

3 Tablice elektroniczne wskazujące czas do odjazdu najbliższej SKM

100 tys.

4 Psychoanaliza snów mieszkańców Sopotu

65 tys.

5 Coaching dla dzieci i młodzieży (zajęcia z rozwoju osobistego)
6 Łąki kwietne w całym mieście! (założenie kolejnych łąk kwietnych)

65 tys.

7 Sztuka relaksu dla sopocian. Energia osobista i wewnętrzny spokój mieszkańców kurortu (program prowadzony przez psychologa)
8 Modlitwa Lasu (drewniana tablica z wyrytą na niej modlitwą lasu, umieszczona przy 3 głównych sopockich ścieżkach leśnych)

34 tys.

9 Urządzenia sanitarne na plaży oraz wzdłuż pasażu nadmorskiego (ustawienie dwóch kolejnych przebieralni wraz z prysznicami)

86 tys.

wybrane
inwestycje

50 tys.

10 Sopockie Pszczoły – bioróżnorodność, edukacja, warsztaty (ustawienie 30 uli w sopockich lasach, warsztaty, materiały eduk.)
11 Tablice informacyjne na temat fok i morświnów przy wejściach na sopockie plaże
12 Sterylizacja, kastracja zwierząt właścicielskich (psów i kotów)

20 tys.
45,2 tys.
5 tys.
40 tys.

13 Więcej śmietników na terenie całego miasta (100 nowych koszy na śmieci)

30 tys.

14 Klimat na zmianę (projekt edukacji ekologicznej prowadzony przez Miejską Bibliotekę Publiczną)

30 tys.

15 Wsparcie realizacji nauczania na odległość w sopockich szkołach i przedszkolach
(zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia lekcji w systemie zdalnym)
16 Sopocka Strug ARTnia – stworzenie i wyposażenie miejsca do majsterkowania w Kamiennym Potoku

200 tys.

17 Nowa karetka dla Pogotowia Ratunkowego
18 W zdrowym ciele zdrowy duch. Zajęcia karate dla wszystkich

800 tys.

180 tys.
20 tys.

19 Joga na Plaży

10 tys.

20 Ambulatorium chirurgiczne przy przychodni lekarskiej

1 mln
16 tys.

21 Sopocka Akademia Rodzica – warsztaty teoretyczno-praktyczne dla mieszkańców Sopotu – rodziców i dzieci (w wieku 0-12 m-cy)
22 Remont ul. Moniuszki

565 tys.

23 Morskie Oko bez wstydu (kameralne miejsce wypoczynku z zachowaniem walorów przyrodniczych i rekreacyjnych)

1,5 mln

24 EKO Sopot (instalacje w centrum Sopotu skłaniające do myślenia o ekologii)

400 tys.

25 Dokończenie wymiany chodników przy al. Niepodległości. Kontynuacja nasadzeń zieleni przy al. Niepodległości

600 tys.

26 Estetyzacja fasady budynku ZOZ przy ul. Chrobrego 6/8 w Sopocie
27 Jestem, czuję, rozumiem – kampania proﬁlaktyki zdrowia psychicznego młodych

60 tys.

28 Solarne uliczne pojemniki z prasą do odpadów (pilotaż w wybranych miejscach miasta)

50 tys.

29 Pojemniki do segregacji śmieci na cmentarzu komunalnym

40 tys.

2 mln

30 Specjalistyczny samochód terenowy z AED dla ratowników sopockiego WOPR

250 tys.

31 Ogrody deszczowe (utworzenie kilku ogrodów deszczowych na terenie Sopotu)

60 tys.

32 Budki lęgowe dla jerzyków
Obroń się sam!
z wody,
– zajęcia
minielektrownia
samoobronynai sztuki
sopockim
walkistrumyku
Karate Kyokushinkai
– opracowanie
dla dokumentacji
młodzieży i dorosłych
33 Ekoenergia

200 tys.
200
10 tys.

34 Proﬁlaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi

35 tys.

35 Różane pergole w Sopocie nad wejściem do podziemnych przejść

100 tys.

36 Patroni sopockich ulic – tablice informacyjne z krótkim przedstawieniem postaci, ustawione w przestrzeni miasta

20 tys.

37 Senior Online – (nie) daj się złapać w sieć! (zajęcia komputerowe dotyczące bezpiecznego korzystania z nowych technologii)

50 tys.

Negatywnie opiniuję projekt nr ..........
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
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Blisko 1300 nowych,
energooszczędnych latarni

Dotacje z programu
Moja Woda

W Sopocie modernizowane i wymieniane jest oświetlenie uliczne. Projekt zakłada wymianę blisko
1300 latarni w centrum miasta i jego dolnej części. Teraz lampy będą nowoczesne, ledowe,
energooszczędne.

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, które magazynują
wody opadowe lub roztopowe – takie doﬁnansowanie można
otrzymać z programu Moja Woda. Trwa nabór wniosków.

– W zależności od lokalizacji są to lampy nowoczesne (takie już znajdują się przy ulicy: Okrzei, Karlikowskiej,
Bitwy pod Płowcami), a bliżej centrum będą też nowoczesne, ale stylizowane na zabytkowe – mowi Marcin
Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Wszystkie lampy będą ledowe, co daje duże oszczędności w zużyciu
energii. Zakładamy, że emisja gazów cieplarnianych do atmosfery spadnie o ok. 60 proc. To ważny również
ekonomicznie projekt, zmniejszy koszty utrzymania, czyli koszty energii w kurorcie.

Susza coraz bardziej daje nam się we znaki. Warto mądrze
gospodarować wodą, m.in. za pomocą programu Moja Woda.

Projekt jest realizowany przy wsparciu UE, jego koszt to ok. 12 mln zł,
z czego doﬁnansowanie unijne to 80
proc.

– Mikroinstalacje wodne to prosty sposób na retencję deszczówki. Stoimy
przed jednym z najważniejszych ekologicznych wyzwań w najbliższych
latach: brak wody w kranach to niestety perspektywa bardzo realna
w Polsce – przekonuje Marcin Osowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wymiana lamp powinna się zakończyć do końca 2022 r.
Nowe latarnie zostały zamontowane
już na ulicach: Na Wydmach, Plater,
Okrzei, Dąbrowskiego, Karlikowskiej,
Kazimierza Wielkiego, Mieszka I,
Książąt Pomorskich, Chrobrego.

Fot. Fotobank.PL/UMS

W najbliższym czasie przewidujemy
ich montaż na ulicach: Sobieskiego,
Haﬀnera, Grunwaldzkiej, Bitwy pod
Płowcami.

Projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” obejmuje
swoim zakresem teren Dolnego Sopotu oraz hali ERGO ARENA. Partnerem wiodącym w projekcie jest Gmina
Miasta Sopotu, partnerem – Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o.
Przedsięwzięcie jest projektowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 „Redukcja emisji”.

Miejsca na łąki kwietne wybiorą
mieszkańcy

Dla kogo i na co?

Łąki są coraz bardziej popularne i bardzo pożyteczne, stąd pomysł, by to mieszkańcy wskazali
propozycje lokalizacji nowych łąk kwietnych lub pszczelich użytków miododajnych. Zachęcamy do
wskazywania takich miejsc – wysyłając proponowane lokalizacje na adres lakikwietne@zdiz.sopot.pl.

Program skierowany jest do właścicieli jednorodzinnych budynków
mieszkalnych. Koszty kwaliﬁkowane obejmują zakup, montaż,
budowę i uruchomienie następujących instalacji:

W przyszłym roku takich miejsc może być w Sopocie nawet ponad 20 (przy al. Niepodległości, ul. Armii
Kranowej, ul. Reja, itd.).

ź

przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien,
wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego
lub zamkniętego, szczelnego lub inﬁltracyjnego;

ź

instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego nadziemnego,
podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub
inﬁltracyjnego;

ź

elementów do nawadniania lub innego wykorzystania
zatrzymanej wody.

– Łąki kwietne to konieczność, a nie moda. Są piękne, ale przede wszystkim działają antysmogowo – informuje
Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Porastające je rośliny o wiele lepiej niż trawy wyłapują pyły ze
spalin. Dzięki rozbudowanym korzeniom zatrzymują wodę opadową w glebie, przez co przeciwdziałają
powodziom i zalewaniu dróg.
Łąki kwietne w tym roku zajmują już przestrzeń ok. 900
m kw. Największa, ok. 800 m kw., powstała przy al.
Niepodległości, jako pas zieleni między jezdnią w stronę
Gdyni a chodnikiem. Wysiano tam mieszankę ok. 40
gatunków i odmian roślin jednorocznych i wieloletnich.
Wyrosną m.in.: krwawnik, złocienie, klarkia, krwawnica,
rumianek, mak, pięciornik, lepnica i dziewanna.
Drugim kwietnym miejscem jest trawniki przed
Muzeum Archeologicznym od strony ul. Haﬀnera. Łąka
zajmuje ok. 140 m kw. Tu trawnik został przekopany
mechanicznie, darń wygrabiono – i w tak przygotowany
teren wysiano nasiona mieszanki łąki kwietnej.

www.instagram.com/miasto_sopot

Doﬁnansowanie
Można otrzymać do 5 tys. zł dotacji, ale nie więcej niż 80 proc.
kosztów kwaliﬁkowanych, które zostały poniesione po 1 czerwca
2020 r.
Składanie wniosków

Fot. Fotobank.PL/UMS

Program Moja Woda ogłoszony został przez Ministerstwo Klimatu
i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku prowadzi nabór wniosków w trybie ciągłym. Kontakt
z pracownikami WFOŚiGW w Gdańsku: mojawoda@wfos.gdansk.pl
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SOPOT POMAGA /

Czas pandemii – nadal
wspieramy mieszkańców
Każda osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji
życiowej, również z powodu pandemii, może liczyć
w Sopocie na wsparcie. Urząd Miasta Sopotu przekazał
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej dodatkowe
środki na ten cel.
Oprócz pomocy ﬁnansowej, osoby potrzebujące mogą
otrzymać paczki żywnościowe, a także pomoc psychologiczną oraz prawną. Wsparcie mogą otrzymać
również osoby, które utraciły pracę lub w związku z obecną
sytuacją mają problem z jej znalezieniem.

z tymi, które chcą pomóc. Projekt „Pomoc sąsiedzka
w Sopocie” skierowany jest przede wszystkim do osób
samotnych starszych, niesamodzielnych, które
potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, dostarczeniu leków, wyprowadzeniu psa czy wyniesieniu
śmieci. Do akcji pomocy seniorom przyłączyły się
również sopockie delikatesy Mrozińscy, które realizują
zakupy na telefon z dostawą do domu.
Osoby samotne starsze, niesamodzielne, a także
osoby z niepełnosprawnościami w codziennym
funkcjonowaniu wspierają opiekunki środowiskowe
oraz asystenci osób z niepełnosprawnościami. Osoby
niesamodzielne, najbardziej potrzebujące, otrzymują
ciepły posiłek do domu. Wszystko odbywa się przy
zachowaniu reżimu sanitarnego.

Opieka wytchnieniowa
także w domu
Osoby, które sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą dorosłą ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą skorzystać
z dodatkowego wsparcia w ramach tzw. opieki wytchnieniowej.
To czas, który opiekun może przeznaczyć na odpoczynek lub
załatwienie swoich spraw. Opieka wytchnieniowa może odbywać się
w domu osoby z niepełnosprawnością lub w placówce.
W zależności od potrzeb może to być pobyt dzienny lub całodobowy.
– Członkowie rodziny starając się zapewnić jak najlepszą opieką
niesamodzielnym domownikom, zapominają często o sobie
– mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie. – Nie mają czasu na odpoczynek.
Nierzadko brakuje im wiedzy na temat pielęgnacji osoby
przewlekle chorej w domu. Czasem wstydzą się prosić o pomoc.
Warto jednak zadbać o siebie, ponieważ taka wieloletnia opieka
jest dużym obciążeniem dla opiekuna i może doprowadzić do
wyczerpania – podkreśla dyrektor Czekaj.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub znasz osobę,
która potrzebuje pomocy, zadzwoń lub napisz
do sopockiego MOPS, tel. 58 551 17 10, e-mail:
mops@mopssopot.pl.
Fot. Pixabay

– Wprowadziliśmy specjalną, uproszczoną, ekspresową
procedurę, dzięki której pomoc realizowana jest zaraz po
otrzymaniu zgłoszenia – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Każda
sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a pomoc
udzielana jest według potrzeb i sytuacji danej osoby czy
rodziny.
Osoby z grupy ryzyka – starsze, niesamodzielne – nadal
otoczone są szczególną troską. Sopocki MOPS wspólnie
z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu od początku pandemii zbiera wszelkie
sygnały i kontaktuje ze sobą osoby potrzebujące wsparcia

Potrzebujesz pomocy psychologa? Zadzwoń
do Punktu Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot,
tel. 609 680 115, w dni robocze, w godz. 8-20.
Fot. Pixabay

Pomoc sąsiedzka/wolontariat
Osoby samotne starsze, niesamodzielne, które
potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów czy
dostarczeniu leków, a także osoby, które chciałyby
pomóc, zachęcamy do kontaktu z Sopockim
Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.0016.00 oraz w piątki w godz. 9.00-15.00 pod nr tel.
729 863 777 lub na adres mailowy: p.szczepanska
@wolontariat.sopot.pl.

Opiekunowie mogą również skorzystać z poradnictwa specjalistycznego: konsultacji z psychologiem, wsparcia w zakresie
nauki pielęgnacji czy dietetyki. Porady specjalistów udzielane są
w domu osoby niesamodzielnej.
Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” realizowany jest
ze środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych do grudnia 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej, Sekcja ds. Usług Opiekuńczych, tel.
58 551 17 10 wew. 236.

MamCzas – grupa dla mam niemowlaków
Grupa MamCzas to projekt spotkań, których celem jest
wsparcie młodych mam w jednej z najważniejszych
podróży ich życia, jaką jest macierzyństwo. Cykliczne
bezpłatne spotkania odbywać się będą online. Na
pierwsze organizatorki zapraszają 14 września, w godz.
10.00-12.00.

Spotkania będą się odbywać za pośrednictwem GoogleMeet.
Maksymalna liczba uczestniczek grupy to 8.
Zapisy na adresy mailowe: wyrwinska.katarzyna@gmail.com lub
stanislawek.joanna@gmail.com
Pierwszeństwo udziału w grupie będą miały mamy mieszkające
w Sopocie.

To propozycja dla młodych mam, sopocianek, które mogą
bezpłatnie skorzystać ze wsparcia w zamkniętej grupie
MamCzas oraz konsultacji psychologicznych.

Organizatorem jest MamCzas Grupa Dla Mam Niemowlaków.
Projekt współﬁnansowany jest przez miasto oraz program FIO
Narodowego Instytutu Wolności w ramach Fundusz Akumulator
Społeczny.

Co tydzień, w dziesięć kolejnych poniedziałków, będzie
można:
ź

mówić i słuchać o tym, co teraz dla mam jest ważne,

ź

oswajać trudności i radości związane z byciem mamą,

ź

obdarowywać się uwagą,

ź

wzmacniać się w poczuciu bycia mamą wystarczająco
dobrą,

ź

czerpać siłę i spokój z bycia razem.
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Więcej informacji na proﬁlu Facebooka: MamCzas-Grupa-DlaMam-Niemowlaków.

Fot. materiały organizatora
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Nowe miejsce na
kuracyjnej mapie Sopotu

Turnusy rehabilitacyjne
dla mieszkańców

Sopot wzbogacił się o nowy obiekt nawiązujący do uzdrowiskowych tradycji
przedwojennego kurortu. W Sopotorium Medical Resort można skorzystać m.in.
z kąpieli w sopockiej solance, ﬁzykoterapii, masaży leczniczych, porad lekarzy,
rehabilitantów czy psychologa. Mieszkańcy Sopotu dzięki Karcie Sopockiej mają
5 proc. zniżkę na usługi w ośrodku.

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

Sopotorium Medical Resort powstał przy ul. Bitwy pod Płowcami 52, w zacisznej dzielnicy
miasta, tuż przy sopockich błoniach i zaledwie 300 metrów od brzegu morza. Stawia na
regenerację i wzmacnianie sił witalnych. Goście wypoczywający w Sopotorium oraz
mieszkańcy Trójmiasta, mają możliwość skorzystania m.in. z balneoterapii, czyli kąpieli w
sopockiej solance ze Zdroju św. Wojciecha, zabiegów ﬁzykoterapii, kinezyterapii, a także
masaży leczniczych i terapii manualnych, inhalacji, czy terapii w kriokomorze.

Fot. materiały Sopotorium Medical Resort

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.

Fot. Karolina Jonderko

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.

Obiekt specjalizuje się w proﬁlaktyce i leczeniu chorób narządu ruchu, górnych dróg
oddechowych, układu krążenia, obciążeń cywilizacyjnych, zaburzeń endokrynologicznych
i alergologicznych. Nad procesem kuracji czuwa zespół terapeutyczny składający się
z lekarzy, rehabilitantów, dietetyka i psychologa.

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.

Dla mieszkańców Sopotu – posiadaczy Karty Sopockiej – przygotowano 5 proc. zniżki na
wszystkie usługi Medical Center oraz Spa. Więcej na stronie: www.sopotorium.pl.

Program realizowany jest z budżetu miasta. Harmonogram turnusów można znaleźć
na stronie www.sopot.pl.

www.pinterest.com/sopot
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FESTIWAL /

MUZEUM SOPOTU /
www.wramachsopotu.pl

„W Ramach Sopotu”

www.muzeumsopotu.pl

Sopocianie na archiwalnych zdjęciach

6. edycja Festiwal Fotograﬁi wystartuje 4 września i potrwa do 20 września. Rok 2020 jest
szczególny, jednak zapraszamy na wernisaże, warsztaty, spotkania z fotografami czy
projekcję koncertu.
Z powodu pandemii formuła festiwalu fotograﬁi „W ramach Sopotu” i jego struktura musiały na
bieżąco się zmieniać i adaptować do nowych warunków, na które nikt nie miał i nie ma wpływu.
Jednym z głównych jego elementów są przecież rezydencje, w ramach których zaproszeni artyści
realizują na terenie Sopotu dowolnie wybrane przez siebie projekty fotograﬁczne. Możliwości
wykonania tego zadania zostały bardzo ograniczone.

W sierpniu odwiedziła Muzeum Sopotu dawna mieszkanka kurortu, pani Anna
z domu Rowinas (córka Rozali i Franciszka), mieszkająca przed wojną pod
adresem Wilhemstrasse 37. Przekazała ona do zbiorów muzeum cenne
eksponaty, w tym zdjęcia ze swojego dzieciństwa.
Wspomnienia i fotograﬁe wzbogaciły prowadzony przez Muzeum Sopotu projekt „Sopocianie”.

Tegoroczne niepokojące wydarzenia mają więc bezpośredni i długofalowy wpływ na działania
wszystkich osób związanych z przygotowaniem festiwalu, zwłaszcza artystów, i w wielu mniej lub
bardziej odczuwalnych aspektach odcisnęły swoje piętno na wyborze tematów i sposobie ich
realizacji.
W tym roku do pracy twórczej
w Sopocie zaprosiliśmy Martę Berens, Maksymiliana Rigamontiego
i Piotra Zbierskiego, poza tym swoje
premierowe wystawy będą pokazywać Katarzyna Mirczak i Maciej
Stępiński, których prace również aż
do ostatniego momentu nabierały
kierunku i kształtu, by w końcu
przybrać ostateczną formę.
Paradoksalnie mimo czasu frustrującej izolacji i niepewności, wiele
prezentowanych na festiwalu prac
– choć nie zawsze w bezpośredni
i oczywisty sposób – dotyka elementu podróży i przestrzeni. Nie
tylko w znaczeniu przemieszczania
się, ale także na poziomie metaforycznym: podróży wewnętrznej,
intymnej, emocjonalnej czy
historycznej. Artyści uwzględnili
w swoich projektach nowe
wrażenia, nowe doświadczenia
i obserwacje nadające pracom
specyﬁczny wymiar, prowokujący do
re ﬂ e k s j i i d o s p o j r z e n i a n a
rzeczywistość z dystansu.

Rozalia Rowinas z dziećmi: Dorotą, Helą, Anną (druga z lewej) Bruno i Hannesem,
Łazienki Północne, Sopot 1931 r.Fot. materiały prasowe Muzeum Sopotu

WYSTAWA /
www.tps-dworek.pl

Kwiaty sportretowane
Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza we wrześniu na wystawę trójmiejskiej
malarki i fotografa Klaudyny Karczewskiej-Szymkowiak.

W tym roku festiwal gości dwóch
Fot. Katarzyna Mirczak
artystów spoza Polski. Sergey
Melnitchenko z Ukrainy oraz
Valentyn Odnoviun z Litwy zaprezentują swoje najnowsze wystawy, jak również autorskie
projekty wykonane w Sopocie w trakcie trwania festiwalu. Ponadto będzie można zobaczyć
wystawę Zosi Promińskiej oraz – dzięki uprzejmości Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
– unikalną wystawę kolekcji polskich książek fotograﬁcznych.

W dworkowej Galerii Sztuki na ekspozycji pod tytułem „Tempore Flores”
zaprezentowane zostaną niezwykle barwne, a zarazem subtelne portrety kwiatów
– „pełne wdzięku i bezpretensjonalności kwiatowe ikony”. Wernisaż odbędzie się
9 września o godz. 18.00, a wystawę będzie można oglądać do 4 października,
codziennie w godz. 12.00-18.00. Wstęp jest wolny.

WARSZTATY /
www.pgs.pl

Alfa_Bet_Czarów
MUZYKA /
www.teatratelier.pl

Soyka po raz pierwszy w Atelier

Fot. Kuba Majerczyk
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Wokalista i kompozytor. Mówi się o nim „zwierzę
muzyczne”. Ciągle się zmienia, dużo improwizuje, a mimo
to jego kompozycje można poznać już po kilku pierwszych
dźwiękach. Jest niezwykle charyzmatyczny i z łatwością
podbija serca zgromadzonej publiczności. Stanisława
Soykę będzie można usłyszeć 4 i 5 września o 19.30.
Muzyk od lat należy do grona największych artystów polskiej
sceny. Komponuje i śpiewa pieśni o miłości i o jej braku,
pieśni o tęsknocie i spełnieniu, ale nie ucieka przed wielkimi
problemami współczesności. W jego dorobku znajdziemy
ponad 30 albumów, z których kilka osiągnęło multiplatynowe
nakłady. Nigdy nie poddał się modom i trendom.

Bezpłatny program edukacyjny dedykowany dzieciom, młodzieży i dorosłym
oraz osobom z ograniczonymi możliwościami korzystania z dóbr kultury
proponuje Państwowa Galeria Sztuki. Zapraszamy do kreatywnej zabawy grupy
szkolne, młodzież, seniorów, osoby z dysfunkcjami i wielodzietne rodziny.
6_kroków na południe – warsztaty performatywne z Magdą Jędrą. Poznanie
i rozwijanie swoich możliwości ruchowych.
Na_miarę – warsztaty szycia z Gosią Golińską. Ubiór to najbliższy ciału element
ludzkiej sylwetki.
Mobi_LOVE – warsztaty z formami przestrzennymi. Wykonanie z Zuza Golińska
instalacji z ruchomych elementów.
ADRES_at – warsztaty są zachętą do tradycyjnego wysyłania kartek pocztowych oraz
informacji pisanej odręcznie.
Q_racja Piękności – temat piękna. Malowanie akwareli z Grażyną Rigall.
Terminy i szczegóły warsztatów: www.pgs.pl; FB.
Koordynacja i zapisy: Maja Murawska – edukacja@pgs.pl
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KOSZYKÓWKA /

Ogniwo Sopot
zaprasza sopocian

Koszykarskie emocje w ERGO ARENIE.
Treﬂ gra z PGE Spójnią Stargard

Mistrzowie Polski znakomicie rozpoczęli kolejny sezon
Ekstraligi Rugby, w pierwszych trzech kolejkach
odnosząc trzy zwycięstwa.

W 2. kolejce Energa Basket Ligi 2020/2021 Treﬂ Sopot podejmie w ERGO ARENIE PGE Spójnie Stargard.
Spotkanie w sobotę 5 września rozpocznie się o godz. 17.30. Bilety są dostępne na stronie internetowej
www.sercesopotu.pl.

S z c z e g ó l n i e i m p o n u j ą c y by ł w y j a z d ow y t r i u m f
z największym rywalem - Master Pharm Rugby Łódź.
Jednak nie mniej cenne były wygrane z Arką Gdynia
i Spartą Jarocin, które usadowiły podopiecznych Karola
Czyża i Marcina Pogorzelskiego na szczycie tabeli. W IV
kolejce Ekstraligi Ogniwo podejmie na własnym stadionie
kolejnego mocnego przeciwnika - Awentę Pogoń Siedlce.
Mecz odbędzie się w sobotę 12 września o godz. 13.00
na stadionie im. Edwarda Hodury w Sopocie.
Ogniwo Sopot zaprasza również dzieci i młodzież na
treningi w Akademii Rugby Ogniwa, które odbywają się
w każdy wtorek, środę i piątek na stadionie przy ul. Jana
z Kolna 18. Szkolenie odbywa się w kilku kategoriach
wiekowych (od 4 do 18 lat), zawodnicy do 10-ego roku życia
grają w bezkontaktową formę rugby – są to zajęcia
ogólnorozwojowe nastawione na prawidłowy rozwój dziecka
i świetną zabawę. Wykwaliﬁkowana kadra trenerska
wspierana jest profesjonalnymi zawodnikami z Republiki
Południowej Afryki i skupia się na wychowywaniu
zawodników w duchu fair-play i kształtowaniu charakteru.
Przyjdź i sprawdź czy Ty też możesz zostać mistrzem Polski
w rugby! Szczegóły na www.ogniwosopot.pl.
Szukamy młodych talentów
Ogniwo Sopot zaprasza dzieci i młodzież, które
chciałyby dołączyć do drużyny Mistrza Polski.
Nabór prowadzony jest w sześciu kategoriach
wiekowych, zaczynając już od przedszkolaków,
które mają zajęcia ogólnorozwojowe z elementami
bezkontaktowego rugby, przez szkołę podstawową, do średniej, gdzie przeprowadzany jest
trening kwaliﬁkacyjny.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel.
605 454 885 lub pisząc na adres mailowy:
akademia@ogniwosopot.pl.

ROWERY /

Wkręć się w Sopot
Zapraszamy wszystkich pracowników sopockich ﬁrm
do udziału w grze rowerowej „Wkręć się w Sopot”.
Gra trwa od 1 września do 30 października. Liczy się w niej
przede wszystkim regularność w dojazdach, a liczba
kilometrów jest kwestia drugorzędną. Aby dołączyć do
rywalizacji, wystarczy pobrać aplikację Activy, wybrać w niej
do sopocką kampanię oraz dołączyć do ﬁrmowego zespołu.

Rozgrywki koszykarskiej Energa Basket Ligi wystartowały. W pierwszej serii gier, która została rozegrana w ostatnich
dniach sierpnia, drużyna Marcina Stefańskiego mierzyła się z aktualnym mistrzem Polski, Stelmetem Enea BC Zielona
Góra. Teraz czas na drugie spotkanie domowe. Tym razem sopocianie zmierzą się z PGE Spójnią Stargard.
Zeszłoroczna rywalizacja obu drużyn w Sopocie była bardzo emocjonująca. Goście przeważali przez pierwsze dwie
kwarty i prowadzili 38:27. Żółto-czarni pokazali jednak swój charakter i najpierw odrobili straty, a później przechylili
szalę zwycięstwa na swoją
stronę! Treﬂ triumfował 68:64.
16 punktów w tamtym meczu
zdobył kapitan sopocian,
Paweł Leończyk, dla którego
było to szczególne spotkanie,
gdyż popularny „Leon” pochodzi ze Stargardu i właśnie
tam stawiał swoje pierwsze
koszykarskie kroki. Z pewnością teraz także będzie to dla
niego wyjątkowa gra.
Rywalizacja z PGE Spójnią
Stargard, podobnie jak inne
mecze Treﬂa Sopot, zostanie
przeprowadzona z uwzględnieniem wszelkich obostrzeń
Fot. materiały Treﬂa Sopot
sanitarnych. Więcej informacji
na temat zasad obowiązujących na meczu można znaleźć na www.treﬂsopot.pl. Bilety są do nabycia wyłącznie za
pośrednictwem strony internetowej www.sercesopotu.pl.

ŻEGLARSTWO /

Mistrzowskie zmagania katamatanów
W Mistrzostwach Polski Katamaranów w klasach
Open, TopCat K2 i A class, które odbyły się w Sopocie
w dniach 21-23 sierpnia, wystartowało 50 dwukadłubowych jednostek z całej Polski oraz z Czech
i Niemiec.
Podczas trzech dni regat zawodnicy musieli zmierzyć się z
bardzo wymagającymi warunkami wiatrowymi. Przez
pierwsze dwa dni było mało wiatru ze szkwałami z różnych
kierunków. Aż trzy wyścigi zostały przerwane, ponieważ
zdarzały się momenty z zupełnym brakiem wiatru.
Zawodnicy, którzy zajmowali w tych dniach wysokie lokaty,
wykazali się bardzo dużą czujnością, rozpoznając z której
strony przyjdzie wiatr.

Ostatniego dnia zaplanowano 4 wyścigi. Na szczęście
wiatr dopisał i wszystkie wyścigi zostały przeprowadzone.
Wiało od brzegu, katamarany osiągały maksymalne
prędkości, nawet do 30 węzłów.
Nie obyło się bez spektakularnych wywrotek, na szczęście
bez konsekwencji dla zdrowia i sprzętu zawodników.
Organizatorem Mistrzostw Polski był Uczniowski Klub
Sportowy Navigo. Regaty odbyły się pod patronatem
Miasta Sopotu i auspicjami Polskiego Związku
Żeglarskiego.
Wyniki
A class
1. Kuba Surowiec, 1993, UKS Navigo
2. Tymoteusz Bendyk, 1990, UKS Navigo
3. Marcin Kamiński, 1990, UKS Navigo
Open Texel Rating
1. Krzysztof Bassak, Piotr Siciński, 1978/1967, YKP Warszawa
2. Zbigniew Piekarski, Paweł Piekarski, 1961/2004, CHKŻ Chojnice
3. Mikołaj Zmitrowicz, Rodion Mushchinkin, 2003/2004, UKS Navigo
TopCat
1. Jarosław Wachowiak, Marek Śmiglak, JKW Poznań
2. Marian Tobys, Jakub Drygas, TTP
3. Piotr Liszek, Marcin Janiec, Jacht Klub Opolski/TTP

Fot. Czepela Foto Surf

www.facebook.com/MiastoSopot
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Fot. Fotobank.PL / UMS

Literacki Sopot 2020 za nami
W hybrydowej formule, w reżimie sanitarnym, ale był – kanadyjska edycja festiwalu Literacki Sopot odbywała się od
20 do 23 sierpnia. Mimo ograniczeń, na spotkaniach w PGS, na plaży czy targach książki uczestników nie zabrakło.

Fot. Fotobank.PL / UMS

W tym roku Sopot Jazz Festival zawitał do Opery Leśnej. Na zdjęciu Henryk Miśkiewicz
Quintet feat. Dorota Miśkiewicz z udziałem PFK Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Charytatywny Skok z Molo do Morza to akcja, której uczestnicy wspierają ﬁnansowo
leczenie małej Nikoli. Jak widać chętnych do pomagania nie brakowało.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Obchody rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę to zawsze podniosła i
wzruszająca uroczystość. Odbywa się przy pomniku Martyrologii Mieszkańców Sopotu.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Podczas remontu kaplicy Stella Maris odnaleziono butelkę po starym gdańskim likierze z zapisaną
kartką. Papier trzeba wydobyć specjalistycznymi narzędziami, by go nie uszkodzić i poznać jego treść.

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