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SPOTKANIE Z PROF. TOKARSKĄ-BAKIR

Jak się rodzi zło? Jakich nowych odpowiedzi na 

stare pytanie udzielają współcześni humaniści? 

Czy pomogą zmienić nas na lepsze? Goyki 3 Art 

Inkubator zaprasza na kolejną rozmowę z cyklu 

„Nowe życie”. Gościem spotkania online będzie 

prof. Joanna Tokarska-Bakir. Spotkanie odbędzie 

się we wtorek, 11 maja o godz. 18.30. Rozmowa 

będzie tłumaczona na polski język migowy. 

ROZLICZ PIT W SOPOCIE 

Zachęcamy wszystkich mieszkających w Sopocie 

do opłacenia swoich podatków właśnie tutaj. 

Nie trzeba być w Sopocie zameldowanym, 

wystarczy, że się tu mieszka. Pieniądze z po-

datku PIT pracują dla wspólnego dobra miasta 

i jego mieszkańców. Dodatkowo można wziąć 

udział w loterii, w której do wygrania są bardzo 

atrakcyjne nagrody. Zgłoszenia do 5 maja.

WSPARCIE DLA GASTRONOMIKÓW

Przedłużający się lockdown bardzo źle wpływa 

na sytuację branży gastronomicznej w So-

pocie. Chcąc wspomóc przedsiębiorców, 

miasto ponownie zdecydowało o możliwości 

powiększenia ogródków lokali. Za zwiększenie 

metrażu gastronomicy zapłacą symbolicznie 

1 zł netto za cały przyznany dodatkowo 

metraż. 
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W MIEŚCIE /

Punkt szczepień powszechnych
Ruszyły szczepienia w ERGO ARENIE str. 3
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Z początkiem sezonu 
wstęp na molo płatny
Od ostatniej soboty kwietnia dla gości odwiedzających Sopot obowiązują bilety 

wstępu na molo. Ceny pozostają na takim samym poziomie, jak w roku ubiegłym.

Mieszkasz w Sopocie? Płać tutaj swoje podatki. 50 proc. kwoty z każdego podatku PIT zasila 

budżet miasta i przeznaczona jest na projekty podnoszące jakość życia w mieście. 

Zapraszamy także do udziału w loterii „Rozlicz PIT w Sopocie”, w której do wygrania są 

bardzo atrakcyjne nagrody! Na zgłoszenia czekamy do 5 maja 2021.

Rozlicz PIT w Sopocie i weź 
udział w loterii z nagrodami

Nie trzeba być w Sopocie zameldowanym, 

wystarczy, że się tu mieszka. Na tych, którzy 

wezmą udział w loterii czekają:

ź Nagroda główna: 15 000 zł na realizację 

marzeń

ź Nagrody I stopnia: trzy rowery elektryczne 

ź Nagrody II stopnia: trzy vouchery na pobyt 

SPA w sopockim hotelu, każdy o wartości 

3500 zł 

ź Nagrody IV stopnia: dziesięć voucherów do 

sopockich restauracji, każdy o wartości 

700 zł

W MIEŚCIE /

Najem krótkotrwały 
– obowiązkowa rejestracja
Przypominamy o obowiązku rejestracji obiektów noclegowych, jaki na wszystkich 

przedsiębiorców nakłada ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych. 

Ewidencję obiektów hotelarskich (m.in. hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów) prowadzi 

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Nazwy obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej, więc nie można używać takich 

nazw, jak: hotel, pensjonat w formie podstawowej ani modyfikowanej, bez zgody UMWP. 

Usługi hotelarskie (tzw. najem krótkotrwały) mogą być również świadczone w innych 

obiektach (pokojach gościnnych, apartamentach, willach, hostelach). Ewidencja tych 

obiektów prowadzona jest w Biurze Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 

Sopotu. Kto prowadzi taką działalność gospodarczą zobowiązany jest do wypełnienia 

wniosku o wpis do ewidencji. Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji obiektów 

świadczących usługi hotelarskie mogą starać się o zgodę na przyjmowanie od turystów 

zapłaty bonem turystycznym.

Wpis do ewidencji podnosi Państwa wiarygodność oraz pozwoli Państwa gościom 

na spokojną rezerwację, bowiem wciąż notowane są przypadki oszustw i wynajmu 

nieistniejących apartamentów. By tego uniknąć, prosimy o dopełnienie obowiązku wpisu do 

ewidencji przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.  

Bilet normalny kosztuje 9 zł, a ulgowy 4,50 zł. W ofercie znajdują się również bilety rodzinne 

i grupowe. Sprzedaż biletów prowadzona jest w kasach i przez internet.

W maju wstęp biletowany będzie obowiązywał w godzinach 8.00-21.00.

Mieszkańcy Sopotu nadal mogą korzystać z molo za darmo, na 

podstawie swojej Karty Mieszkańca.

W loterii „Nagrody za PIT w Sopocie” może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 

lat, mieszka na terenie Gminy Miasta Sopotu i w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. złoży 

deklarację podatkową PIT za 2020 rok, w której wskaże Gminę Miasta Sopotu jako swoje miejsce 

zamieszkania. 

Potem wystarczy zgłosić udział loterii, rejestracja uczestników kończy się 5 maja 2021 r. 

Najlepiej zrobić to przez internet, na stronie pitwsopocie.pl. Ze względu na pandemię 

zachęcamy do wybrania tej formy. Można także wypełnić papierowy formularz zgłoszeniowy, który 

dostępny jest w holu Urzędu Miasta Sopotu i tam wrzucić go do specjalnej urny.

Losowanie nagród odbędzie się 18 maja o godz. 12.00 – streaming dostępny będzie na 

kanałach miasta: facebook.com/MiastoSopot oraz sopot.pl.

Regulamin dostępny jest na stronie loterii: pitwsopocie.pl, więcej informacji na www.sopot.pl.

tu mieszkam
rozliczam PIT

wygrywam nagrody

SOPOT

15 000 
złotych

Wspieraj lokalnie – niech 1% zostanie w Sopocie!

Razem z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych kolejny rok namawiamy 

mieszkańców kurortu, by w ramach akcji „Sopocianie sopocianom 1%” przekazywali 

procent swojego podatku na organizacje pożytku publicznego działające się w naszym 

mieście. Roczne rozliczenia PIT za 2020 r. można składać do 30 kwietnia.

Wykaz sopockich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% oraz 

zasady przekazywania można znaleźć na stronach: sopot.pl oraz scop.sopot.pl.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to badanie, które raz na 10 lat 

przeprowadza Główny Urząd Statystyczny. Wszyscy musimy wziąć w nim udział, najlepiej 

spisać się samodzielnie, przez internet. Mamy na to czas do 30 września.

Na stronie www.spis.gov.pl znajdziemy formularz spisowy, który trzeba wypełnić. W przypadku 

braku takiej możliwości można iść do punktu spisowego w najbliższym urzędzie gminy. Można też 

zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać się przez telefon. Może się tez zdarzyć, że rachmistrz 

spisowy odwiedzi Państwa w domu.

Trwa Narodowy Spis Powszechny

Dane zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są 

poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do 

przestrzegania tajemnicy statystycznej. 

Fot. Jakub Pavlinec
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www.facebook.com/MiastoSopot

Zaszczep się przeciw COVID-19 w ERGO ARENIE

Pomoc dla branży 
gastronomicznej

W Urzędzie Miasta Sopotu 
pojawił się wpłatomat
Urządzenie zostało ustawione w holu na 

parterze, naprzeciwko kasy, która została 

zamknięta. Przez wpłatomat można 

zrealizować podstawowe płatności. 

Z pomocą wpłatomatu możliwe jest 

opłacenie m.in. podatków, opłat skarbowych, 

opłat związanych ze strefą płatnego 

parkowania (również mandatów), płatności 

związanych z użytkowaniem wieczystym, 

dzierżawą, przekształceniem, rejestracją 

pojazdów, prawami jazdy, licencjami taxi. 

Płatności można dokonać gotówką – wpłato-

mat wydaje resztę – lub kartą płatniczą. 

Obsługa jest bardzo prosta, intuicyjna.

Z urządzenia mogą skorzystać osoby 

przebywające w urzędzie w związku ze 

sprawami załatwianymi w poszczególnych 

wydziałach, będące wcześniej umówione na 

wizytę.

Urząd pracuje pomimo pandemii

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej oraz pracy zdalnej 

i zmianowej części urzędników, wszystkie sprawy urzędowe są 

realizowane na bieżąco. Wdrożone są bezpieczne procedury 

który ograniczają konieczność bezpośredniego kontaktu, ale 

umożliwiają procedowanie wszystkich spraw.

Cały czas zachęcamy mieszkańców do kontaktu za poś-

rednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W sprawach, 

które wymagają osobistej wizyty w urzędzie, konieczne jest 

wcześniejsze umówienie na konkretny dzień i godzinę.

Przypominamy o zasadach sanitarnych – prosimy o przy-

chodzenie w maseczkach, przy wejściu do budynku znajduje się 

dystrybutor z płynem dezynfekującym, wchodzącym mierzona 

jest temperatura.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań poszcze-

gólnych wydziałów znajdują się na stronie www.sopot.pl. 

Informacja Urzędu Miasta Sopotu: tel. 58 52 13 751.

Przedłużający się lockdown bardzo źle wpływa na sytuację 

branży gastronomicznej w Sopocie. Chcąc wspomóc 

przedsiębiorców, miasto ponownie zdecydowało o możliwości 

powiększenia ogródków lokali. Co najważniejsze, za zwię-

kszenie metrażu gastronomicy zapłacą symbolicznie 1 zł netto 

za cały przyznany dodatkowo metraż. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić 

z wnioskiem o powiększenie metrażu ogródka gastronomicznego 

lub plażowego. Metraż, w zależności od lokalizacji, można będzie 

zwiększyć do 50 proc. w przypadku ogródka gastronomicznego 

i nawet do 100 proc. w przypadku zagospodarowania plaży. 

Dzięki większym ogródkom korzystanie z oferty gastronomicznej 

będzie bezpieczniejsze, m.in. dzięki zachowaniu większych odległości 

pomiędzy gośćmi.  

Za zwiększenie metrażu przedsiębiorca zapłaci symbolicznie 1 zł 

netto za cały przyznany dodatkowo metraż. 

Regulamin zacznie obowiązywać w momencie umożliwienia 

działalności restauracji i kawiarni na zewnątrz, a będzie obowiązywał 

do 30 czerwca 2021 r. Więcej na ten temat na stronie www.sopot.pl

Na początek 1000 szczepień przeciw COVID-19 dziennie 

– by w kolejnych tygodniach osiągnąć liczbę 1500 

szczepień każdego dnia. Takie są założenia działalności 

uruchomionego w środę, 27 kwietnia 2021 r. przez 

samorządy Gdańska i Sopotu punktu szczepień 

powszechnych w ERGO ARENIE. 

Na terenie hali powstało 7 stanowisk kwalifikujących, 

7 stanowisk szczepień i 4 stanowiska rejestracji. Szczepienia 

odbywają się 6 dni w tygodniu, od godz. 8.00 do 18.00.

Punkt szczepień prowadzą „Szpitale Pomorskie”, w ERGO 

ARENIE pracuje doświadczony personel, m.in. lekarze, 

pielęgniarki, ratownicy medyczni, a także rejestratorki, 

pracownicy obsługi, żołnierze i wolontariusze. 

– Od początku pandemii podkreślam, że bezpieczeństwo jest 

najważniejsze i teraz mój apel nabiera nowego znaczenia. 

Szczepmy się! Dla siebie, dla swoich bliskich, przyjaciół 

– mówił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, podczas otwarcia 

punktu. – Nie byłoby tego miejsca, gdybyśmy nie 

współpracowali na poziomie administracji samorządowej 

i administracji rządowej. Dziękuję wszystkim, którzy 

zaangażowali się i przyczynili do tego, że w ERGO ARENIE 

można zaszczepić się przeciw COVID-19.

Osoby zapisane na szczepienia powinny kierować się do 

wejścia A3, zlokalizowanego vis a vis głównego wjazdu. Dla 

ułatwienia dojścia ustawione będzie specjalne oznakowanie, 

kierunkujące do miejsca szczepień. Przed wejściem do 

punktu szczepień każdemu pacjentowi zostanie zmierzona 

temperatura, a po zakończeniu szczepienia, ze względu na 

obowiązek poczekania po iniekcji 15 minut, będą oni 

oczekiwać na wyjście pod opieką ratownika medycznego 

w specjalnie przygotowanym miejscu.

Rejestracja na szczepienie

Na szczepienie w ERGO ARENIE zarejestrować się 

można przez:

ź całodobową, bezpłatną infolinię – tel. 989,

ź specjalną stronę – pacjent.gov.pl,

ź bezpośrednia rejestracja do punktu szczepień w ERGO 

ARENIE – tel. 58 763 40 97 oraz tel. 603 262 205.

W związku z trwającym zagrożeniem epide-

micznym nie można zgłaszać się osobiście do 

punktów szczepień w celu rejestracji.

Dojazd

Osoby udające się na szczepienie samochodem będą mogły 

skorzystać z bezpłatnego parkingu na 700 miejsc. Pozostałe 

osoby mają możliwość dotarcia do ERGO ARENY środkami 

komunikacji publicznej. Z łatwością można tu dojechać Szybką 

Koleją Miejską (SKM), tramwajem, autobusem i trolejbusem 

(ZTM i ZKM).

Osobom o ograniczonej mobilności dedykowany będzie 

podjazd od strony ul. Łokietka (Sopot), wjazd przy boisku 

do koszykówki. 

Dla mieszkańców Sopotu, którzy z uwagi na stan zdrowia 

nie mogą zaszczepić się poza domem, istnieje możliwość 

szczepienia w miejscu zamieszkania. Takie osoby 

powinny skontaktować się ze swoim ośrodkiem zdrowia. 

Po konsultacji lekarskiej będzie wysyłany do nich zespół 

wyjazdowy, co znacznie przyspieszy proces szczepień.
Fot. Fotobank.PL / UMS
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Dodatkowe stanowiska cumownicze, pawilon z sanitariatami, szatnią 

i miejscem do przechowywania sprzętu, nowy slip do wodowania jednostek 

– o te elementy wzbogaci się oferta Sopotu, adresowana przede wszystkim 

do młodych adeptów żeglarstwa i turystów wodnych.

Ruszyły prace przygotowawcze inwestycji „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-

żeglarskiej" w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki 

wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej", współfinansowanego ze 

środków unijnych: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020.

Powstanie 28 stanowisk cumowniczych przy ostrodze mola, pływający pomost 

(ponad 110 m) do cumowania jednostek, pawilon o powierzchni ok. 19 m kw. 

z wydzielonym WC, pływający slip dla małych jednostek (typu Optymist). 

Sopocka marina się zmienia

Zakończył się kolejny etap przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej 

w Sopocie. Inwestycja na tym odcinku obejmowała również chodnik i jezdnię. Kierowcy 

mogą już przejechać ul. Armii Krajowej, również na odcinku od ul. Wybickiego do ul. 

Kochanowskiego.

Prace prowadzone są frag-

mentami. Zakończony remont 

dotyczył fragmentu ul. Armii 

Krajowej, od ul. Wybickiego do 

ul. Kochanowskiego, kolejny 

rozpoczął się od ul. Kocha-

nowskiego do ul. Długosza. 

Remontowane będą ścieżka 

rowerowa, chodnik i jezdnia.

Ścieżka rowerowa przebiegać 

będzie dotychczasowym śla-

dem, jednak jej nawierzchnia 

zamieniona zostaje na asfalt.

Łączny koszt przebudowy to 2 459 372,45 zł. Roboty zakończą się w czerwcu. Wykonawcą robót 

budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A ze Starogardu Gdańskiego. 

Prace te są częścią projektu pod nazwą: „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok 

wraz z trasami dojazdowymi”, który jest współfinansowany w wysokości 70% z Regionalnego 

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

mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT). 

Przebudowa ścieżki rowerowej 
– Armii Krajowej już przejezdna

– Program edukacji morskiej dzieci i młodzieży w sopockich szkołach cieszy się 

dużym zainteresowaniem, podobnie bogata oferta żeglarska sopockich klubów 

– mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Chcemy nadal 

rozwijać program edukacji morskiej, staramy się pozyskać środki europejskie, by 

zwiększyć dostępność zajęć pozalekcyjnych dla naszych uczniów. Stale 

udoskonalamy infrastrukturę żeglarską, m.in. w tym roku planujemy remont 

sanitariatów w marinie na molo – dodaje wiceprezydentka.  

Za nami kolejna weekendowa odsłona EkoRynku w Sopocie. Targi przyświecające 

zdrowemu stylowi życia skierowane są do wszystkich miłośników naturalnych produktów. 

W każdą sobotę, w godz. 8.00-14.00, mieszkańcy Trójmiasta i okolic mogą kupić 

ekologiczną żywność i nie tylko, od polskich wystawców. Swoje towary oferują m.in. 

rolnicy, gospodarze, sprzedawcy oraz przedstawiciele gastronomii. 

Produkty bliskie zdrowiu i naturze 
co sobotę na EkoRynku 

Pod koniec ubiegłego roku miasto zawarło porozumienie z większością 

operatorów hulajnóg w Sopocie: firmami Quick, Bolt i Lime. Teraz dołączyła 

kolejna, firma Tier, rozpoczynająca działalność w mieście. 

Porozumienie poprawi bezpieczeństwo na sopockich ulicach i ścieżkach 

rowerowych, wyznaczone są m.in. miejsca do parkowania hulajnóg. Powstało ich 

25, kolejne będą tworzone. Hulajnogi można również parkować przy stojakach 

rowerowych. Operatorzy zobowiązali się do ograniczenia prędkości ruchu pojazdów 

do 12 km/h w centrum miasta oraz w części nadmorskiej. Ponadto ciąg ul. 

Bohaterów Monte Cassino jest wyłączony z parkowania hulajnóg, a operatorzy 

będą przestawiać źle zaparkowane pojazdy w ciągu 2 godzin od otrzymania 

zgłoszenia o niewłaściwym parkowaniu. Porozumienie reguluje także inne kwestie, 

jak np. dzielenie się statystykami podróży, co pozwoli na lepsze planowanie 

infrastruktury w mieście oraz informowanie użytkowników o zasadach 

bezpiecznego poruszania się hulajnogą na drodze. 

– Każdego nowego operatora, który chce wejść do Sopotu, zapraszamy do zawarcia 

takiego porozumienia – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. 

– Operatorzy coraz chętniej nawiązują współpracę z samorządami, bo brak przepisów 

i zasad regulujących ruch hulajnóg nie jest korzystny ani dla firm, ani dla miast. 

Regulacje dotyczące 
hulajnóg w mieście

INFORMACJE MIEJSKIE /

Trend świadomych zakupów staje 

się bardzo popularny.  Coraz 

częściej konsumenci zwracają 

uwagę na etykiety, skład żywności 

i  kosmetyków. Od 27 marca 

produkty bliskie zdrowiu i naturze 

d o s t ę p n e  s ą  n a  E ko R y n k u 

w Sopocie, na targowisku przy ul. 

Polnej 8/10. Przygotowana oferta 

wyróżnia się przyjaznym środo-

wisku procesem produkcji, bogac-

twem witamin oraz wysoką jakością. 

W targach biorą udział rolnicy, gospodarze, sprzedawcy oraz przedstawiciele gastronomii. Na EkoRynku 

można kupić lokalne przysmaki, np. ryby, a także: tradycyjne wędliny, warzywa i owoce, pieczywo, sery, 

kawy, herbaty, przyprawy, chemię, suplementy, kosmetyki, soki oraz miody. W ofercie wystawców 

pojawiły się również, zyskujące coraz więcej zwolenników, żywność wege oraz produkty z CBD. 

EkoRynek to raj nie tylko dla miłośników bio żywności. Podczas targów swoje wyroby prezentują 

także rzemieślnicy. Ich stoiska przykuwają uwagę barwnym rękodziełem. 

Restauratorzy przywołują do swoich przestrzeni zapachem. Podczas gotowania na żywo każdy 

może śledzić proces powstawania dania, od początku do końca. Przygotowane propozycje 

dostępne są w sprzedaży na wynos.  

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Sześćdziesięcioro sopockich maluszków znajdzie opiekę w nowym żłobku publicznym. Kolejny etap 

budowy żłobka przy ul. Obodrzyców za nami, na budynku zawisła wiecha. Prace budowlane rozpoczęły 

się we wrześniu 2020 r. Oddanie do użytkowania nowego żłobka zaplanowane jest na koniec 2021 r.

Wiecha na budowie sopockiego żłobka

Już w maju mieszkańcy Sopotu będą mogli cieszyć się niezwykłą atrakcją. W Łazienkach Południowych powstanie plac 

zabaw, na którym będzie można lepiej poznać serialowe postaci. Internauci wybrali już nazwę dla nowego miejsca na 

mapie miasta!

Otwarcie placu zabaw inspirowanego serialem 
„Kajko i Kokosz” coraz bliżej

Od wielu lat wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 

biorące udział w naborze, mają zapewnione miejsca 

w sopockich przedszkolach. Nie inaczej będzie w roku 

szkolnym 2021/2022. W trosce o maluchy oraz by 

spełnić oczekiwania rodziców dotyczące dostępności 

do edukacji przedszkolnej, miasto utworzyło do-

datkowy oddział przedszkolny.

–  W tym roku chętnych by ło  w ięce j ,  d la tego 

zdecydowaliśmy o utworzeniu dodatkowej grupy 

w Przedszkolu nr 8 – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, 

wiceprezydentka Sopotu. – Wszystkie zgłoszone dzieci, 

które przeszły proces rekrutacyjny, znalazły miejsca 

w sopockich placówkach przedszkolnych – dodaje 

wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. 

Będzie dodatkowa 
grupa przedszkolaków

W MIEŚCIE /

Gród Milusia – właśnie tak będzie nazywał się plac zabaw powstający 

nieopodal molo. Nazwa nie jest przypadkowa, to właśnie Smok Miluś, 

jeden z najbardziej lubianych bohaterów serialu Netflix, będzie główną 

częścią nowej przestrzeni rekreacyjnej. Smokowi towarzyszyć będą 

przyjaciele, Kajko i Kokosz. 

Czym zachwyci Miluś?

Sopot to miasto, w którym wychowywał się i tworzył Janusz Christa, 

autor komiksów o przygodach słowiańskich wojów, które stały się 

inspiracją do stworzenia animacji. Plac zabaw w Łazienkach 

Południowych będzie uhonorowaniem artysty i da fanom stworzonych 

przez niego postaci szansę na poznanie serialowego świata. 

Nowy żłobek to budynek wykonany w technologii 

tradycyjnej, wolnostojący, niepodpiwniczony 

z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, piętro 

nad jego północno-zachodnią częścią przykryte 

będzie dachem dwuspadowym, skrzydła będą 

parterowe i przykryte dachem płaskim. 

Na parterze będą 4 sale dziecięce, dla grup 

wiekowych (3 grupy 16-osobowe, dzieci w wieku 

od 1,5 roku do lat 3 oraz 1 grupa 12-osobowa 

niemowlęca), które zostaną dostosowane do ich 

potrzeb i funkcji (sypialnia, jadalnia, bawialnia). 

Przy każdej z naturalnie doświetlonych sal będą 

toalety z przewijakami i szatnie dla dzieci.

Projekt Sopot Aktywni Mieszkańcy pomógł już ponad 

dwudziestu osobom w zalezieniu pracy, podniesieniu 

kwalifikacji, a co za tym idzie – szans na rynku pracy. 

Zapraszamy na Dzień Otwartych Konsultacji 10 maja.

Uczestnicy projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy” 

otrzymają pomoc w szukaniu ogłoszeń, napisaniu 

odpowiedniego CV, przygotowaniu się do rozmów 

o pracę. Możliwe jest sfinansowanie kursu zawodowego 

lub szkolenia. Uczestnicy mogą liczyć też na wsparcie 

w załatwianiu np. spraw urzędowych i innych, związanych 

z poprawa sytuacji życiowej. 

Podczas Dnia Otwartych Konsultacji można umówić się 

spotkania na żywo lub online z: 

ź doradcą zawodowym,

ź psychologiem,

ź asystentem odbiorcy projektu.

Masz problem ze znalezieniem 
pracy? Dołącz do projektu 
„Sopot – Aktywni Mieszkańcy” 

W roku szkolnym 2021/22 w Sopocie działać będzie 31 

oddziałów przedszkolnych, w tym jeden dodatkowy 

w Przedszkolu nr 8, przy ul. Jana z Kolna 3. Według 

prognoz 1 września edukację przedszkolną rozpocznie 

w mieście 730 dzieci. Obecnie jest ich 705.

Na parterze przewidziano również kameralną przestrzeń przeznaczoną dla matek karmiących oraz 

pomieszczenie pielęgniarskie, kuchnię główną i mleczną ze zmywalniami, wózkarnię, toalety dostosowane dla 

osób z niepełnosprawnością oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. Na piętrze będzie sala 

wielofunkcyjna dla dzieci, wyposażona w pomoce edukacyjne wspierające ich rozwój sensoryczny i ruchowy, 

w której będą odbywały się zajęcia edukacyjne i zabawy interaktywne. Wnętrze budynku i jego otoczenie, w tym 

plac zabaw, zostało zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb osób i dzieci z niepełnosprawnością.

Koszt budowy żłobka to blisko 7 mln zł, z czego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi do lat 3 Maluch+ 2020, miasto otrzymało dotację w wysokości 1,5 mln zł na realizację inwestycji 

i utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w tym wieku. 

Ponadto sopocki projekt pn. „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 

poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie” został wybrany w drodze konkursu do dofinansowania 

z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 442 019,02 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej zostanie 

przeznaczone na ukończenie inwestycji, wyposażenie pomieszczeń i zatrudnienie kadry opiekuńczej. Nowe 

miejsca publicznej opieki żłobkowej, zwiększają szanse osób opiekujących się najmłodszymi dziećmi na 

utrzymanie pracy, powrót na rynek pracy i ułatwiają godzenie życia prywatnego z zawodowym. 

Poza Milusiem na odwiedzających będą czekać również słowiańscy wojowie. Ci, którzy wzięli udział w internetowej akcji „Kalejdoskop 

Przyjaźni”, zorganizowanej na cześć wyjątkowej więzi, która łączy głównych bohaterów serialu, w Grodzie Milusia będą mogli odszukać 

symbol swojej przyjaźni uwieczniony na niezwykłym kalejdoskopie. Miluś, Kajko i Kokosz już nie mogą doczekać się odwiedzin!  

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Pixabay

Fot. Netfix
Wystarczy kliknąć przycisk „Zarezerwuj teraz” na 

głównej stronie Facebooka „Sopot – Aktywni 

Mieszkańcy” lub umówić się telefonicznie: 729 

863 879 czy mailowo: ekspresja.org@gmail.com.
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Goyki 3 Art Inkubator zaprasza na kolejną rozmowę z cyklu 

„Nowe życie”. Gościem spotkania online będzie prof. 

Joanna Tokarska-Bakir. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 

11 maja o godz. 18.30. Rozmowa będzie tłumaczona na 

polski język migowy. 

Jak się rodzi zło? Jakich nowych odpowiedzi na stare pytanie 

udzielają współcześni humaniści. Czy pomogą zmienić nas na 

lepsze? Na te i wiele innych pytań odpowie zaproszony gość. 

Spotkanie z prof. Joanną Tokarską-Bakir poprowadzi Juliusz 

Kurkiewicz, kurator cyklu „Nowe życie”.

Prof. zw. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, antropolożka kultury 

i religioznawczyni. Pracowniczka Instytutu Slawistyki PAN. Jej 

książka „Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego” 

(2018) została nagrodzona m.in. Yad Vashem International Book 

Prize. Obecnie pracuje nad książką o pogromie krakowskim. 

ART INKUBATOR /
www.goyki3.pl

Spotkanie z prof. Joanną Tokarską-Bakir

Kolejna publikacja Goyki 3 Art Inkubatora to zbiór 

esejów, zapisków z izolacji 2020 roku. 

Autorami są ludzie związani z kulturą i artyści, którzy w tych 

tekstach podzielili się swoimi odczuciami i doświadczeniami. 

Książka dokumentuje zmiany, jakie w ich życie wniosła 

pandemia, jest zapiskiem przemyśleń, wątpliwości, nadziei, 

prób tworzenia w trudnych warunkach izolacji.

Autorami opublikowanych w książce tekstów są m.in. Kuba 

Staruszkiewicz, Anna Baumgart, Weronika Morawiec, Julia 

Sokolnicka, Joanna Rusinek, Dorota Nieznalska i Jakub Knera. 

Zbiór wydany pod redakcją Janusza Noniewicza, opatrzony 

jest niepowtarzalnymi portretami Maćka Salomona. W trosce 

o środowisko naturalne publikacje wydrukowano na papierze 

ekologicznym. 

Książkę można kupić na stronie Art Inkubatora: 

www.goyki3/sklep. 

„Pomiędzy” – zapiski z czasu izolacji

W szczególnym, 2021 roku, Goyki 3 Art Inkubator zaprasza mieszkanki i mieszkańców Sopotu na warsztaty 

przygotowujące ciało i psychikę na nadchodzący sezon letni. Aby uzdrowisko było miejscem przyjaznym 

i gościnnym nie tylko dla odwiedzających je turystów, lecz także dla żyjących w nim ludzi.

Warsztaty strategii gościnności

Połączenie muzyki akustycznej i elektronicznych dźwięków, 

leśny anturaż oraz magia kameralnych koncertów – przed 

nami BrassWood Fest Vol 0.1. Wydarzenie odbędzie się 

7 sierpnia w Operze Leśnej, wystąpią m.in. L.U.C. & Rebel 

Babel Ensemble, Meek, Oh Why? oraz Sarsa. Koncerty 

poprzedzi brassowa parada sopockimi ulicami.

BrassWood Fest to wydarzenie dowodzące, że muzyka brassowa 

i elektroniczna nie tylko doskonale ze sobą brzmią, ale i świetnie się 

uzupełniają. Tegoroczne będzie prawdziwym tyglem dźwięków oraz 

wyjątkowych połączeń konwencji i stylów. Kameralne koncerty 

zagrają m.in. hipnotyzujący futurystycznymi synthowymi 

brzmieniami i intrygującą liryką Meek, Oh Why? oraz Sarsa, czyli 

artystka, której muzyka stanowi wielowymiarowe zjawisko, 

wykraczające poza dźwięki. Na festiwalu wystąpi również Brass 

Federacja, czyli zespół nawiązujący do tradycji nowoorleańskich 

brass-bandów, w zaskakujący sposób łączący tradycję z nowo-

czesnością. Zwieńczeniem wieczoru będzie galowy koncert 

pomysłodawcy całego projektu, czyli L.U.C. & Rebel Babel 

Ensemble, w towarzystwie licznych muzyków i gości, pre-

zentujących muzyczny eklektyzm w najlepszym wydaniu. 

BrassWood Fest to jednak nie tylko koncerty w Operze Leśnej, ale 

także Rebel Babel Brasswood Parade, która przemierzy sopockie 

ulice. Wydarzenie dofinansowane ze środków Programu 

Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach Programu 

Dotacyjnego „Niepodległa” nawiąże do regionalnego doś-

wiadczenia, jakim była sopocka parada na pierwszym Sopot Jazz 

Festivalu. Z zaproszonych do udziału w projekcie orkiestr 

i muzyków powstanie swoisty Big Bang kultywujący polską tradycję 

jazzową i folkową oraz łączący orkiestry i instrumenty tradycyjne 

z nowymi stylistykami i współczesnymi aranżami.

BrassWood Fest to również wyjątkowa przestrzeń w sercu lasu oraz 

klimatyczne aranżacje świetlne. Przedsmak wydarzenia można 

poczuć oglądając ubiegłoroczny etniczny set DJ Raidho 

z multiinstrumentalistą folkowym T.etno udostępniony na kanale 

projektu na kanale YouTube.

Bilety na BrassWood Fest są dostępne na stronie ebilet.pl. 

MUZYKA /

Znamy artystów, 
którzy wystąpią 
na BrassWood 
Fest Vol. 0.1

W trakcie warsztatów z Tatianą Dziewanowską, tancerką, 

choreografką i performerką oraz Julią Sokolnicką, artystką 

z Amsterdamu, rezydentką Art Inkubatora Goyki 3, będzie się 

można dowiedzieć, jak radzić sobie ze stresem w konfrontacji 

z zachowaniem innych i jak się nie denerwować na darmo. 

Jednym z tematów będzie strategia gościnności i porządku 

w przestrzeni publicznej. Spotkanie z prowadzącymi odbędzie 

się blisko Monciaka – najsłynniejszego deptaka w Polsce. 

W czasie drugiego dnia warsztatów osoby chętne będą mogły 

poćwiczyć przed kamerą. Zajęcia odbędą się 15 i 16 maja.

Pomysł warsztatów to efekt badań artystycznych Julii Sokolnickiej 

w Sopocie, które przeprowadziła w trakcie  pobytu na rezydencji 

Inne Rytmy zorganizowanej przez Goyki3 Art Inkubator w 2020 

roku. Zgłoszenia na warsztaty można wysyłać do 13 maja na 

adres e-mail: warsztaty@goyki3.pl. Warsztaty przeznaczone 

są dla osób pełnoletnich.

Fot. materiały promocyjne Goyki 3 Art Inkubatora

Tatiana Dziewanowska. Fot. O. Dziewanowski

Brass Federacja. Fot. materiały prasowe BrassWood Fest

www.bart.sopot.pl
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Pojedynek gigantów w Sopocie
Spotkanie Ogniwa Sopot z drużyną Master Pharm Rugby Łódź odbędzie się 8 maja, początek o godzinie 14.00. 

Z powodu pandemii mecz na stadionie rugby przy ul. Jana z Kolna zostanie rozegrany bez udziału publiczności. 

Spotkanie pokaże telewizja TVP Sport.

Parada katamaranów i regaty 
na początek sezonu
Regaty Katamaranów Trzy Mola, które zostaną rozegrane 8 i 9 maja, otworzą sezon regatowy tych jednostek 

w Polsce. Organizatorem regat zaliczanych do Pucharu Polski Katamaranów jest UKS Navigo Sopot. Na wodę wracają 

też łódki klasy Optimist.

Rugbiści  Ogniwa Sopot to aktualni 

Mistrzowie Polski, a drużyna jest liderem 

tabeli obecnych rozgrywek. Łodzianie 

z Master Pharm Rugby to jeden z naj-

lepszych polskich zespołów ostatnich lat. 

Mecze pomiędzy tymi drużynami stoją na 

najwyższym poziomie sportowym i często 

o wyniku decydują ostatnie minuty gry. Tak 

było m.in. w finale sezonu 2019, kiedy 

Ogniwo Sopot zdetronizowało łodzian 

wygrywając 27:24, a decydujące 3 punkty 

zdobyło w ostatnich sekundach. 

Z powodu ograniczeń pandemicznych mecz 

odbędzie się bez udziału publiczności. 

Natomiast po raz pierwszy w historii 

transmisję z meczu Ekstraligi Rugby 

przeprowadzi stacja TVP Sport, poprzez 

Na starcie będzie można obserwować 

czołówkę światową A-class. Między 

innymi medalistów Mistrzostw Świata: 

Tymka Bendyka, Kubę Surowca, 

Andrzeja Senkusa i Jacka Noetzela. 

Regaty będą bardzo widowiskowe, 

żeglarze ścigają się na łódkach 

fruwających całkowicie ponad wodą, 

osiągając prędkości do 60 km/h. Na 

katamaranach Nacra 15 wystartują 

4 załogi kadry narodowej juniorów. 

Z kolei w klasie Hobie Cat 16 będą się 

ścigać juniorzy oraz seniorzy.

Organizatorzy zaplanowali rozegranie 

6 wyścigów katamaranów, które 

odbędą się w sobotę i niedzielę. Trasa 

regat będzie ustawiona w taki 

sposób, że rywalizację będzie można 

oglądać z sopockich plaż i molo. 

RUGBY /

ŻEGLARSTWO /

BIBLIOTEKA /

Trzy granty dla 
Biblioteki Sopockiej 
Biblioteka Sopocka otrzymała dofinansowanie ze środków 

Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 

z Funduszu Promocji Kultury, na realizację trzech pro-

jektów: „Idzie nowe!”, „Biblioteczna Akademia Nauk” oraz 

„Fantastyczna bibLEMteka”.

„Idzie nowe” to inicjatywa wspierająca rozwój pracowników 

Biblioteki dzięki udziałowi w szkoleniach związanych z edukacją 

kulturalną, nowymi technologiami, promocją czytelnictwa 

i pracą z rożnymi czytelnikami.  

www.mbp.sopot.pl

„Fantastyczna bibLEMteka” to projekt monograficzny 

poświęcony Stanisławowi Lemowi. Setna rocznica urodzin 

autora „Solaris” stała się inspiracją do stworzenia projektu, 

który pozwoli odbiorcom uzupełnić wiedzę na temat życia 

i twórczości pisarza i przekonać się, że Lem wciąż inspiruje 

kolejne pokolenia artystów. Zaplanowane w ramach projektu 

wydarzenia mają różne formy i są oparte na korespondencji 

sztuk (literatura, sztuki plastyczne, kinematografia). 

Ukoronowaniem trwającego od maja do listopada projektu 

będzie wystawa prac zgłoszonych na konkurs „Lem dzis”́.

Literatura popularnonaukowa, którą można znaleźć we 

wszystkich filiach Biblioteki, stoi w centrum trzeciego projektu 

– „Bibliotecznej Akademii Nauk”. Inicjatywa jest skierowana 

przede wszystkim do dzieci i młodzieży, a jej głównym celem 

jest zachęcenie do sięgania po literaturę popularnonaukową. 

Realizacja projektu rozpocznie się na przełomie kwietnia 

i maja, potrwa do listopada. Każdemu miesiącowi będzie 

przypisany jeden przedmiot szkolny. W rezultacie otrzymamy 

osiem miesięcy warsztatów z naukowcami, spotkań autorskich 

i wykładoẃ. 

Realizacja projektów będzie dostosowana do sytuacji 

epidemicznej. Pierwsze wydarzenie w ramach projektu 

„Biblioteczna Akademia” – spotkanie z autorkami książki 

„W czym grzyby są lepsze od ciebie?” – odbędzie się 

5 maja o godz. 17.00 na Facebooku.

platformę hybrydową HbbTV. W telewizorach odbierających telewizję naziemną i podłączonych do Internetu należy 

aktywować w ustawieniach telewizora funkcję o nazwie HbbTV i czerwonym przyciskiem aktywować transmisje dodatkowe. 

Mecz będzie można oglądać także na stronie TVP Sport i w aplikacji TVP Sport.

Dodatkową atrakcją dla publiczności będzie tradycyjna parada katamaranów przy sopockim molo, którą będzie można 

oglądać w sobotę o godz. 12.00. 

Po prawie 5-miesięcznej zimowej przerwie w żeglowaniu na wodę wracają też najmłodsi żeglarze na łódkach klasy Optimist. 

2 maja zawodnicy UKS Navigo wezmą udział w pierwszym w tym roku Supertreningu – połączenia rywalizacji z treningiem oraz 

paradą przy molo.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały UKS Navigo
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Żonkile kwitną, ale w tym roku ze względu na pandemię Pola Nadziei, czyli kwesta na 
hospicja, przeniosła się do sieci i trwa do 2 maja. Szczegóły na www.polanadzieinapomorzu.pl.

Koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pt. „Katyń – Smoleńsk – Non Omnis Moriar” 
poświęcony był pamięci ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.

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

Ogniwo Sopot, aktualni Mistrzowie Polski, pokonali na stadionie przy ul. Jana z Kolna Edach 
Budowlanych Lublin 34:14 (15: 8).

Na Domu Gościnnym Luk Luk, w 5. rocznicę śmierci ks. Jana Kaczkowskiego, odsłonięta została 
tablica pamiątkowa. Ks. Jan ma też w Sopocie skwer swego imienia, przy ul. Armii Krajowej.
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Rura, która pojawiła się na plaży w związku z pracami przygotowawczymi 

do rozbudowy sopockiej mariny, stała się niecodzienną atrakcją turystyczną. 

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Najdłuższa ławka plażowa
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