
SOPOT POMAGA /

ZESPÓŁ WYJAZDOWY DO SZCZEPIEŃ

Przypominamy, że dla mieszkańców Sopotu, 

którzy z uwagi na stan zdrowia nie mogą 

zaszczepić się poza domem, istnieje 

możliwość szczepienia w miejscu zamiesz-

kania. Prosimy o kontakt ze swoim ośrodkiem 

zdrowia lub z koordynatorem transportu, 

który pomoże zorganizować wizytę zespołu 

wyjazdowego.

JUBILEUSZ PFK SOPOT

6 czerwca przypada 39. rocznica pierwszego 

trójmiejskiego koncertu Polskiej Filharmonii 

Kameralnej Sopot, a orkiestra oficjalnie 

rozpoczyna 40. rok swojej pracy. Z tej okazji 

Maestro Wojciech Rajski zaprasza na uroczysty 

koncert, który odbędzie się w sali Koncertowej 

PFK Sopot. Sprzedaż biletów rusza 21 maja.

NAJEMCY KOMUNALNI BEZ DŁUGÓW

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta sopoccy 

radni podjęli uchwałę na temat częściowego lub  

całkowitego umorzenia długów wynikających 

z nieopłacania czynszu za wynajem mieszkań 

gminnych. Z umorzenia będzie mogło skorzystać 

niemal 400 najemców mieszkań komunalnych 

i socjalnych, którzy na koniec 2020 r. mieli 

zadłużenie w opłatach. str. 3 str. 12

KULTURALNY SOPOT /W MIEŚCIE /

120 lat nadania praw miejskich Sopotowi 
Rozpoczynamy rok świętowania jubileuszu miasta str. 3
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Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – zapraszamy 
mieszkańców do dyskusji

Jacek Starościak 

Prezydent Sopotu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu:

ź projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum, rejonu ulic: 

Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Jana Sobieskiego w zakresie karty terenu 09.U 

w Sopocie (symbol planu C-1/13 a), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt wyłożony będzie od 5 do 30 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. 

Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, w pokoju nr 5, po uprzednim telefonicznym ustaleniu 

terminu wizyty pod nr telefonu: 58 52 13 812 lub 58 52 13 819.

Dostępny będzie także w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Miasta Sopotu (bip.sopot.pl), w zakładce Plany zagospodarowania przestrzennego 

wyłożone do publicznego wglądu.

8 maja 2021 r. odszedł od nas Jacek Starościak, 

mieszkaniec Sopotu, oddany sprawom naszego 

miasta, a także Trójmiasta, Pomorza i Polski. 
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Jacek Starościak (ur. 10 września 1947 r.) był pierwszym prezydentem 

Gdańska wybranym po przemianach demokratycznych. Sprawował tę 

funkcję w latach 1990-1991. W tym samym roku objął stanowisko 

w Kancelarii Prezydenta RP. Był dyplomatą. Pracował w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych, pełnił funkcję konsula generalnego RP w Londynie, 

był szefem Międzynarodowego Sekretariatu Rady Państw Morza 

Bałtyckiego, pracował w strukturach Unii Europejskiej. W 2001 r. został 

odznaczony Medalem Księcia Mściwoja II, przyznawanym za wybitne 

zasługi dla Gdańska. Był członkiem Royal Institute of Navigation 

w Londynie. 14 maja został pochowany w alei zasłużonych na cmentarzu 

Srebrzysko w Gdańsku.

Wraz ze śmiercią Jacka Starościaka sopocka wspólnota straciła człowieka 

niezwykłego, człowieka, który był jej dobrym duchem, wzbogacał ją swoją 

mądrością i rozległą wiedzą, wielkim doświadczeniem, kulturą i niezwykłym 

entuzjazmem. Jacek Starościak był wulkanem energii i bardzo aktywnym 

uczestnikiem życia swojego miasta. W pracę na rzecz Sopotu wnosił 

mnóstwo zapału i świeżych pomysłów. Z pasją pracował w Sopockiej Radzie 

Seniorów, której przewodniczył od 2018 r. Zawsze świetnie przygotowany, 

profesjonalny i rzeczowy, a przy tym życzliwy i uśmiechnięty, z wielkim 

szacunkiem odnoszący się do każdego człowieka. 

Dyskusja dla mieszkańców

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi 

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum, rejonu 

ulic: Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Jana Sobieskiego w zakresie karty 

terenu 09.U w Sopocie (symbol planu C-1/13 a).

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość 26 maja 2021 r. o godz. 14.00

Aby wziąć udział w dyskusji, należy się zarejestrować wypełniając i wysyłając 

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.sopot.pl.

Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia dyskusji publicznej znajdują się na 

stronie BIP Sopot, zakładka Planowanie przestrzenne/Obwieszczenia. 

INFORMACJE /

Jacek Starościak był człowiekiem prawdziwej Solidarności, oddanym jej 

etosowi i hołdujący jej wartościom. Europejczykiem niestrudzenie 

walczącym o demokrację, o otwartą, przyjazną i tolerancyjną Polskę. 

Na sesji Rady Miasta Sopotu 13 maja 2021 r. radni uczcili pamięć Jacka 

Starościaka minutą ciszy.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach. Cześć Jego pamięci.

Każdy może wnieść swoje uwagi do projektu planu. Należy składać do Prezydenta Miasta 

Sopotu, w formie:

ź papierowej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, 81-704 

Sopot, ul. Kościuszki 25/27 lub w siedzibie Urzędu – do skrzynki podawczej;

ź elektronicznej, na adres email: kancelaria@um.sopot.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2021 r. 

Wnoszący uwagę (uwagi) podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania 

albo siedziby. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Sopotu.

Czego możemy nauczyć 
się od dzieci?

1.06.2021 o godz. 18.00
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Sopocianie
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NASZE MIASTO /

„Kurort – Kultura – Natura”, czyli zdrowie 
i natchnienie już od 120 lat

Uwolnienie od długów najemców mieszkań komunalnych
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta sopoccy radni podjęli 

uchwałę na temat częściowego lub w wyjątkowych 

przypadkach całkowitego umorzenia długów wynikających 

z nieopłacania czynszu za wynajem mieszkań gminnych. 

Z umorzenia będzie mogło skorzystać niemal 400 najemców 

mieszkań komunalnych i socjalnych, posiadający na koniec 

2020 r. zadłużenie w opłatach czynszowych.

– Miniony rok dla wielu osób był bardzo trudny finansowo. Stracili 

bądź mieli zawieszoną pracy, towarzyszyła im również obawa 

o własne zdrowie, która nie pozwalała im tej pracy podjąć – mówi 

Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Sopot od początku 

pandemii wspierał przedsiębiorców, aby uchronić miejsca pracy. 

Teraz wyciąga rękę m.in. do osób, które ten trudny rok zamknęły 

z długami. Aby pomóc najemcom, którzy znaleźli się w trudnej 

sytuacji, Sopot przygotował „łódź ratunkową” – program, który prócz 

realnej pomocy finansowej ma bardzo ważny walor edukacyjny. 

Zadłużenia najemców mieszkań komunalnych prowadzą często do 

wypowiedzenia umowy, a następnie eksmisji z zajmowanych 

mieszkań. To z kolei wyklucza osoby potrzebujące z możliwości 

korzystania z niektórych form pomocy oferowanych przez Sopot, 

jak na przykład dodatki mieszkaniowe – dodaje wiceprezydent.

Program restrukturyzacji zadłużeń czynszowych przewiduje 

kilka wariantów umorzenia zadłużenia. Pierwszą propozycją 

jest umorzenie 80 proc. zadłużenia pod warunkiem spłaty 

pozostałej części w ciągu 2 miesięcy od podpisania 

porozumienia. Drugim wariantem jest umorzenie 50 proc. 

zadłużenia i rozbicie pozostałej część długu na raty spłacane 

do końca 2022 r.

Najemca może również pozbyć się zadłużenia, jeśli zrezygnuje 

z najmu lokalu. Osoby, które zrezygnują z przydzielonego 

mieszkania komunalnego, socjalnego lub pomieszczenia 

tymczasowego, mając możliwość zamieszkania w innym 

miejscu, całkowicie pozbędą się długu wobec miasta.  

Dodatkowo istnieje także możliwość wymiany mieszkania na 

mniejsze, które odpowiada potrzebom mieszkaniowym. 

Warunkiem jest oddanie za dużego mieszkania i wynajem 

mieszkania z odpowiednim metrażem dla danej liczby 

lokatorów (określone w uchwale Rady Miasta). W takim 

przypadku umorzone zostaje 80 proc. zadłużenia, pozostałą 

część długu najemca może spłacić jednorazowo lub w ratach.

Jest to kolejny program pomocy wdrażany przez gminę, 

z którego skorzystać mogą najemcy mieszkań komunalnych 

i socjalnych. Poprzedni cieszył się dużym zainteresowaniem 

mieszkańców gminnych lokali, którzy chętnie do niego 

przystąpili. Kilkadziesiąt rodzin skorzystało z częściowego 

umorzenia zaległości i tym samym poprawiło swoją sytuację 

mieszkaniową. Zaowocował on także większą dyscypliną 

w terminowym regulowaniu opłat za zajmowane lokale. 

Efektem pierwszej edycji programu oddłużeniowego było 

odzyskanie przez Gminę ponad pół miliona złotych, które 

zostały przeznaczone na remonty mieszkań komunalnych.    

F F PLot. otobank.  / UMS

8 października 1901 r. dekretem cesarskim Sopotowi przyznano prawa miejskie. 

Ta okrągła rocznica stała się pretekstem do całorocznego świętowania urodzin miasta, 

do którego zapraszamy wszystkich Mieszkańców i Przyjaciół Sopotu!

Od maja tego roku do czerwca 2022 roku odbędzie się seria wydarzeń. Wśród głównych 

atrakcji znalazło się wiele projektów artystycznych, „zielonych”, sportowych i związanych 

z uzdrowiskowym charakterem jubilata. 

Urodziny miasta to także jubileusze miejskich instytucji. Wśród nich 20-lecie Muzeum Sopotu, 

które zaplanowało na ten czas wystawy pokazujące Sopot nieoczywisty. Pierwszą jest wystawa 

zdjęć Johna Faltina, fotografa, który dokumentował zachodzące w mieście zmiany.

Połączone jubileusze to także wykłady, spacery, koncerty w ogrodzie, pikniki dla mieszkańców 

oraz otwarcie tzw. Muzeów miejsc, które powstają, by przedstawić historię wartościowych dla 

miasta obiektów i otaczających je terenów, m.in.: kościoła Gwiazda Morza, Opery Leśnej, 

budynku i parku przy ul. Goyki 3. Również Biblioteka Sopocka zaplanowała wiele spotkań 

i aktywności dla mieszkańców, w tym opracowane wspólnie z Muzeum spacery po Sopocie. 

Wszystko to z okazji 75-lecia instytucji, które oficjalnie przypada w grudniu tego roku. 

2021 rok to także jubileuszowa, 10. edycja festiwalu Literacki Sopotu, podczas którego 

będzie można spotkać się z literaturą podczas spotkań autorskich, debat, targów książki, czytań 

performatywnych, pokazów filmowych, grze miejskiej czy dzięki warsztatom. Tematem 

wiodącym będzie literatura i kultura włoska. Organizatorem i producentem Festiwalu jest nowa 

miejska instytucja Goyki 3 Art Inkubator. 23 czerwca tego roku Goyki 3 Art Inkubator 

oficjalnie otworzy drzwi swojej odremontowanej siedziby. 

Jednym z najciekawszych przedsięwzięć obchodów będą koncerty jubileuszowe 

w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Podczas Koncertu dla Mieszkańców 

4 września przywołane zostaną najciekawsze historie dotyczące początków miasta. 

5 września Robert Sochacki zaprezentuje performatywną instalację audiowizualną „Sopocki 

pejzaż przywoływany”. 

Wśród zaplanowanych widowisk jednym z najciekawszych przedsięwzięć jest październikowy 

Koncert Galowy, podczas którego odbędzie się premiera utworu napisanego specjalnie dla 

Sopotu przez laureata Oscara Jana A.P. Kaczmarka. Także cały festiwal Sopot Classic w tym 

roku dedykowany będzie miejskiemu jubileuszowi. 

Ślady jubileuszu to także przedsięwzięcia, które wpiszą się w krajobraz Sopotu na lata. 

Projektem Państwowej Galerii Sztuki, powołanym z inicjatywy Prezydenta Sopotu, jest 

zewnętrzna Galeria Miejska, która ubarwi sztuką sopockie plenery. 

Trwałym śladem 120-lecia będzie także architektura, m.in. pomnik jednego z najważniejszych 

architektów Sopotu, Paula Puchmullera. Odbudowana zostanie także Altana Kollatha, która 

została rozebrana po pożarze w latach 50. XX w. Pośród zielonych akcentów obchodów 

jubileuszu jest posadzenie 120 drzew oraz stworzenie alei sportu przy drodze prowadzącej 

od plaży do ERGO ARENY. 

Ponadto sopocka młodzież będzie mogła uczestniczyć w zainicjowanym w tym roku projekcie 

120 patentów żeglarskich i 120 kart pływackich na 120-lecie.

To tylko niektóre z bardzo wielu atrakcji zaplanowanych na ten i przyszły rok, które spaja jedna 

wspólna myśl: Sopot – miasto, które od 120 lat daje zdrowie i natchnienie.  

Informacje o wydarzeniach jubileuszowych znajdą Państwo 

na stronach: sopot.pl i kalendarz.sopot.pl

Fot. AdobeStock
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DLA SENIORÓW /

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie dysponuje 83 

miejscami dla osób w podeszłym wieku i przewlekle 

chorych. Mieszkańcami przez całą dobę zajmują się 

opiekunki i pielęgniarki. Oferta spędzania czasu jest 

bardzo różnorodna: mieszkańcy uczestniczą w kon-

certach, warsztatach plastycznych czy turniejach gier 

planszowych. Do ich dyspozycji jest także piękny ogród.

Jeżeli ktoś chciałby sam zamieszkać w sopockim DPS, bądź 

szuka miejsca dla kogoś bliskiego, powinien skontaktować się 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Nasi pracownicy udzielą niezbędnych informacji, 

wytłumaczą wszelkie niejasności i wątpliwości. Jeśli będzie 

taka potrzeba, pomogą również wypełnić dokumenty, które 

należy złożyć, aby uzyskać miejsce w DPS – zachęca Marlena 

Jasnoch, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sopocie. 

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie: „To był trudny rok, 
ale przetrwaliśmy!”

Kto może zamieszkać w DPS? 

Może to być osoba, która z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować 

i wymaga całodobowej opieki. Do DPS trafiają nie tylko osoby 

samotne, ale również te, którym najbliższa rodzina nie jest 

w stanie zapewnić niezbędnej opieki. Czasem usługi 

opiekuńcze świadczone w domu nie są już wystarczające, 

potrzebne jest całodobowe specjalistyczne wsparcie 

w ośrodku. Taką kompleksową opiekę zapewnia sopocki DPS. 

Jak uzyskać miejsce?

Decyzję o skierowaniu do DPS wydaje dyrektor ośrodka 

pomocy społecznej w oparciu o opinię komisji kwalifikacyjnej. 

Aby otrzymać taką decyzję, należy do MOPS złożyć pisemny 

wniosek o umieszczenie w DPS. Pracownik socjalny 

przeprowadzi wywiad środowiskowy, aby ustalić sytuację 

zdrowotną, mieszkaniową, materialno-bytową oraz rodzinną. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie 

lekarskie, zawierające m.in. informację o konieczności stałej 

opieki medycznej oraz wskazanie typu DPS, decyzję 

o posiadaniu grupy inwalidzkiej lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności oraz dokumenty potwierdzające 

wysokość dochodów. 

Co zmieniła epidemia w życiu placówki?

W czasie epidemii DPS funkcjonuje w normalnym trybie, ale 

z zachowaniem obostrzeń i reżimu sanitarnego. Pracownicy 

stosują środki ochrony osobistej, dezynfekowane są wszystkie 

pomieszczenia, stale przypomina się o obowiązku częstego 

mycia i dezynfekcji rąk. Rodziny i goście zapraszani są do 

ogrodu zimowego. 

Co Dom oferuje seniorom?

Mimo wprowadzonych ograniczeń codziennie organizowane 

są atrakcje: oglądanie filmów „W Starym Kinie” czy transmisji 

koncertów muzyki klasycznej i rozrywkowej. A popołudniami 

mieszkańcy mogą zrelaksować się przy tężni solnej 

w ogrodzie zimowym. Każdego dnia zachęcani są do 

spacerów w ogrodzie, udziału w turniejach gier planszowych 

oraz w warsztatach plastycznych. Mieszkańcom mają 

codzienną prasę i audiobooki oraz cykliczne dyskusje na 

temat języka polskiego i literatury. 

– W tym trudnym czasie wspieramy seniorów w uczestniczeniu 

w obrzędach religijnych różnych wyznań mówi Agnieszka 

Cysewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. 

– Transmitujemy msze święte z Częstochowy, z Gdańska oraz 

z naszej najbliższej parafii św. Bernarda. W naszym Domu 

odbywają się również msze święte i spowiedź, bowiem sfera 

duchowa jest bardzo ważna dla naszych mieszkańców.

Jak wygląda opieka medyczna?

Mieszkańcami przez całą dobę zajmują się opiekunki 

i pielęgniarki. Dodatkowo, codziennie od 7 rano fizjoterapeuci 

wspierają seniorów zabiegami i masażami oraz indy-

widualnymi lub grupowymi ćwiczeniami. Dwa razy w tygodniu 

przychodzi do lekarz, w czasie epidemii to się nie zmieniło. 

Organizowane są też wyjazdy do lekarzy specjalistów.

Czy mieszkańcy odczuli zamknięcie DPS?

Dom ma ogród wewnętrzny, z którego zawsze korzystali, nie 

odczuli więc izolacji w pokojach. Ośrodek graniczy z lasem 

i nowoczesnym terenem sportowym. Zachowując bezpieczną 

odległość pracownicy organizowali codzienne spacery. 

Zorganizowano również usługi fryzjerskie i kosmetyczne 

wewnątrz DPS. Personel nauczył seniorów, jak korzystać 

z komunikatorów internetowych i pomagał im utrzymywać 

codzienny kontakt z rodzinami. Przez miesiące nie było wyjazdów 

do sklepu, czy na  rynek, ale ten czas szczęśliwie już minął.

Zespół wyjazdowy zaszczepi 
w miejscu zamieszkania
Przypominamy, że 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, który pomoże zorganizować wizytę zespołu wyjazdowego.

Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane?

Izolacja, w której DPS pozostaje od marca 2020 r., pozwoliła 

osiągnąć bardzo wysoki  poziom bezpieczeństwa: niemal 70 

proc. pracowników i 92 proc. mieszkańców jest dwukrotnie 

zaszczepionych. Wolontariusze to wyłącznie osoby 

zaszczepione. Wypracowany został system dezynfekcji oraz 

bezpiecznego korzystania z obiektu. Wszyscy pracownicy 

bezwzględnie stosują środki ochrony osobistej (noszą maseczki 

i rękawiczki jednorazowe). Rodziny i znajomi zachęcani są do 

spotkań w ogrodzie, na świeżym powietrzu jest bezpieczniej.

– Myślę, że zespół sopockiego DPS zdał egzamin podczas 

tego trudnego roku – mówi dyrektor Agnieszka Cysewska. 

– Grupa terapeutów, opiekunów, psycholog i neurologopeda 

służyła wsparciem, często zajmowali się seniorami indy-

widualnie: trzymali za rękę, wyjaśniali informacje podawane 

w mediach, ograniczali niekończący się strumień złych 

wiadomości. To było kojące dla seniorów. Pracownicy trwali na 

stanowiskach, pomimo zmiany sytuacji każdego dnia. To był 

intensywny rok, ale przetrwaliśmy. W naszym Domu 

chorowało tylko 20 osób, udało nam się wyhamować 

rozprzestrzenianie się wirusa i wyjść z tego obronną ręką. 

Drugą drogą jest kontakt z koordynatorem transportu – od godz. 

8.00 do 16.00 pod nr tel. 609 680 956 oraz mailem: 

koodynator.szczepien@sopot.eu. Po konsultacji lekarskiej do 

osób, które nie są w stanie dotrzeć do punktu szczepień, będzie 

wysyłany zespół wyjazdowy.

Z koordynatorem transportu mogą także skontaktować się 

osoby, które mają już wyznaczoną wizytę zespołu wyjazdowego 

zapewnionego przez NFZ, ale są to terminy odległe. Koordynator 

pomoże znaleźć szybszy, dogodny termin, co znacznie 

przyspieszy proces szczepień.
F Freepikot. 

Fot. materiały DPS

Fot. materiały DPS

Czy przyjmowani są nowi mieszkańcy?

DPS ma wolne miejsca dla seniorów z Sopotu. Stroną 

formalną i kierowaniem do DPS chętnych zajmuje się Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

Szczegółowe informacje: Dział Pomocy Instytucjonalnej 

i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 

wew. 232 lub 236. 



JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ? 
ź całodobowa, bezpłatna infolinia – tel. 989

ź specjalna strona – pacjent.gov.pl

ź bezpośrednia rejestracja do punktu szczepień 

– tel. 58 763 40 97, 603 262 205

Ze względów epidemicznych nie ma osobistej 

rejestracji w punkcie szczepień.

Szczepienia: pon.-pt., w godz. 8.00-18.00; sob. w godz. 8.00-15.00 

Osoby zapisane na szczepienie wchodzą wejściem A3, vis a vis głównego wjazdu

ź Bezpłatny parking na 700 miejsc 

ź Podjazd dla osób o ograniczonej mobilności 

ź Dogodny dojazd komunikacją publiczną

PUNKT SZCZEPIEŃ
POWSZECHNYCH 
W ERGO ARENIE

Zachęcamy 

młodych do 

szczepienia się!
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Seniorko, Seniorze! Potrzebujesz pomocy przy zrobieniu zakupów, zrealizo-

waniu recept w aptece, dostarczeniu leków czy też wyprowadzeniu psa? Zgłoś 

się do Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Pomoc sąsiedzka nadal działa!

Bezpłatna opieka z domowym KTG 
dla kobiet w ciąży – zgłoś się do programu

30 maja w całej Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie składa wyrazy uznania i podziękowania wszystkim 

rodzinom zastępczym za ich ogromne zaangażowanie i opiekę na dziećmi. Zachęca również 

osoby, które kochają dzieci, mają dużo cierpliwości i wyrozumiałości, do stworzenia rodziny 

zastępczej.

SOPOT POMAGA /

Centrum zaprasza wszystkich zainteresowanych do kontaktu tele-

fonicznego: 729 863 777, pon.- czw. w godz. 9.00-17.00 oraz w piątki w godz. 

9.00-15.00 lub mailowego: p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl. Wolon-

tariusze chętnie pomogą wszystkim potrzebującym.

Do Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu od połowy 

marca 2020 r. zgłosiło się ponad 40 wolontariuszy, którzy pomogli ponad 100 

osobom. Sopockie Centrum zbiera na bieżąco informacje o osobach chętnych 

do udzielania pomocy oraz o osobach jej potrzebujących. Podejmuje się 

pośrednictwa pomocy sąsiedzkiej łącząc osoby potrzebujące z wolontariuszami.

Zapraszamy do kontaktu. 

58 551 17 10 – numer Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

729 863 777 – numer Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Fot. Pixabay

Rodzina zastępcza daje szansę 
na bezpieczne i spokoje dzieciństwo

Miasto Sopot wraz z Carebits.pl zapraszają spodziewające 

się dziecka sopocianki do uczestnictwa w projekcie 

„Zdrowa Mama – Zdrowe Dziecko”. W ramach projektu 

każda ciężarna po 30. tygodniu ciąży zostanie objęta 

zdalną całodobową opieką położniczą do rozwiązania.

Innowacyjny system opieki okołoporodowej Carebits pozwala 

na wykonanie badania KTG w domowym zaciszu. Przyszła 

mama otrzyma zestaw profesjonalnego mobilnego KTG do 

samodzielnego badania dobrostanu maluszka, natychmiastową 

komputerową analizę zapisów KTG oraz autoryzację każdego 

zapisu przez doświadczony personel medyczny Centrum 

Monitoringu Położniczego. Dodatkowo uruchomiona jest 

infolinia, gdzie każda kobieta uzyska profesjonalną konsultację 

na temat wyniku swojego zapisu KTG.

– Dzięki projektowi „Zdrowa Mama – Zdrowe Dziecko” możemy 

bezpłatnym wsparciem diagnostycznym otoczyć mieszkające w 

Sopocie kobiety w ciąży – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, 

wiceprezydentka Sopotu. –  Myślę, że to szczególnie ważne 

teraz, w czasie pandemii, kiedy przyszłe mamy mogą obawiać 

się wizyt w ośrodkach zdrowia lub mieć do nich utrudniony 

dostęp. Staramy się wspierać kobiety w tym ważnym czasie, by 

mogły spokojnie oczekiwać przyjścia na świat swojego dziecka. 

Zachęcam do udziału w programie – dodaje wiceprezydentka 

Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Najbardziej istotnym problemem w trzecim trymestrze ciąży 

jest konieczność zapewnienia stałej opieki medycznej 

wszystkim pacjentkom, a szczególnie tym z grupy wysokiego 

ryzyka. Często oznacza to konieczność hospitalizacji pacjentek 

nawet w przypadku, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia 

zdrowia, a to wiąże się też z dyskomfortem psychicznym 

hospitalizowanych kobiet.

Badania KTG zestawem Carebits dają taką samą informację, 

jak zestawy stacjonarne będące podstawowym wyposażeniem 

oddziałów położniczych. Jest to małe urządzenie, w pełni 

mobilne. Posiada prostą instrukcję do samodzielnego 

uruchomienia i wykonania badania. Urządzenia były testowane 

przez ciężarne i położne w wielu klinkach w kraju i zagranicą. 

Posiadanie urządzenia w domu daje ciężarnym poczucie 

bezpieczeństwa i spokoju, w każdej chwili kobieta ma dostęp 

do konsultacji doświadczonego personelu medycznego.

Co oferuje projekt:

ź całodobowy monitoring położniczy pacjentek;

ź możliwość wykonania nielimitowanej ilości zapisów KTG;

ź konsultacje doświadczonych położnych dot. własnych 

zapisów KTG;

ź natychmiastowy kontakt personelu medycznego w przy-

padku wykrycia nieprawidłowości w zapisie;

ź całodobowy dostęp do panelu użytkownika i zapisów badań;

ź aplikację na smartfona;

ź dostęp i możliwość aktywnego uczestnictwa w webinarach 

z ginekologami, położnymi oraz lekarzami innych 

specjalizacji.

Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne. Warto zadbać o siebie 

i swoją pociechę!

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: tel. 58 5213 686, 

609 440 450 lub przez e-mail: maciej.kisala@um.sopot.pl

Szczegółowe informacje na stronie carebits.pl.

– Rodzina jest naturalnym 

środowiskiem,  w  którym 

powinno  wzrastać  każde 

dziecko.  Niestety czasami 

rodzice nie mogą lub nie 

potrafią zająć się własnymi 

dziećmi. W takiej sytuacji, 

szansą na bezpieczne i spokoje 

dzieciństwo  jest  rodzina 

zastępcza – mówi Andrzej 

Czekaj, dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Jeśli masz w sobie dużo ciepła i miłości, podziel się swoim 

domem z dziećmi, które tego potrzebują – zostań rodziną zastępczą – zachęca dyrektor MOPS.  

Jak podkreślają rodzice zastępczy, to obustronna wymiana –  „Dzieci nie tylko od nas czerpią, ale 

również wiele dają. Uczą nas cieszyć się z małych rzeczy, cierpliwości i pokory. W trudnych chwilach, 

wiemy że zawsze możemy liczyć na pomoc ze strony sopockiego MOPS”. 

Rodziny zastępcze oraz dzieci objęte są stałym wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

pomocą psychologiczną, pedagogiczną i prawną. Sopocki MOPS oferuje również udział w bezpłatnych 

szkoleniach oraz grupach wsparcia, możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu 

mieszkania. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na 

pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Rodziny zawodowe otrzymują dodatkowo wynagrodzenie.

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą, zachęcamy do kontaktu z Działem Pieczy 

Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, tel. 58 555 10 22, 

dpz@mopssopot.pl.

Fot. Pixabay
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Wiosna to odpowiedni czas na przegląd jednośladów po 

zimie. W Sopocie można to zrobić w jednej z 6 stacji 

naprawy rowerów, które także w większości zostały już 

poddane pozimowemu serwisowi. 

Trwa remont ul. Pogodnej i Architektów

Rozpoczęła się  przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Abrahama, Andersa, Mickiewicza 

i Paderewskiego. Głównym celem jest zapobieganie podtopieniom, ale zakres prac wykonanych przy 

przebudowie jest znacznie większy, obejmie całą szerokość pasa drogowego. Wpłynie to również na estetykę 

ulic i komfort ich użytkowania.

Projekt remontu kameralnych uliczek w górnym Sopocie został przygotowany z dbałością o charakter tego wyjątkowego 

miejsca. Ujęto w nim wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych jezdni i budowę chodników, nowe nasadzenia drzew 

i uzupełnienie szpalerów ulicznych. 

Nowe nasadzenia będą wykonane w geokompozytach magazynujących wodę wokół korzeni. Drzewa i krzewy z tych 

zmagazynowanych wód opadowych będą mogły wykorzystać szczególnie w okresie bezdeszczowym. Zaplanowano 

założenie oczka wodnego w okolicy ul. Abrahama. Spływająca tam woda zostanie wykorzystana przez roślinność, którą 

obsadzone zostanie oczko, pozostała woda trafi do wód gruntowych. Część zgromadzonych wód opadowych będzie 

także wykorzystywana do podlewania miejskiej zieleni zlokalizowanej na skwerze u zbiegu ulic Abrahama i Żeromskiego.

– Większość polskich miast zauważa, że wody opadowe to potencjał, który powinien być wykorzystany w jak najbardziej 

racjonalny sposób – mówi wiceprezydent Sopotu, Marcin Skwierawski. – Naszym celem jest stwarzanie warunków do 

Budowa dotyczy nie tylko wymiany nawierzchni jezdni lub chodników, ale ma ona na celu głównie poprawę 

warunków gospodarowania wodami opadowymi, w tym zagospodarowanie tych wód i ochronę przed podtopieniami.

Od 6 kwietnia na ul. Pogodnej i Architektów trwa modernizacja nawierzchni ulic wraz z chodnikami i wjazdami na 

posesje oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. Projektanci sięgnęli do nowoczesnych rozwiązań, wprowadzając 

elementy infrastruktury pozwalającej na zagospodarowanie wód opadowych.

Przeciwdziałamy podtopieniom. Remont ulic 
Mickiewicza, Andersa, Abrahama i Paderewskiego

Problem z rowerem? 
Skorzystaj ze stacji napraw

SOPOT BUDUJE /

W ramach serwisu uzupełniono m.in. brakujące narzędzia. Poza 

pompowaniem kół można tam naprawić także drobne usterki. 

Rowerzyści znajdą potrzebne klucze płaskie, śrubokręty, zestawy 

kluczy imbusowych i łyżki do opon. 

Ogólnodostępne stacje naprawcze znajdują się na Brodwinie koło 

sklepu Merkus, na Przylesiu przy pętli autobusowej, przy 

skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z al. Niepodległości (pętla 

trolejbusowa), przy chodniku między ul. 3 Maja i Polną, na 

parkingu rowerowym przy molo, przy ul. Hestii. 

– W ramach inwestycji stworzone będą 

również niewielkie wyspy zieleni z funkcją 

bioretencyjną, absorbujące wodę i pod-

czyszczające ją przed odprowadzeniem 

do gruntu – mówi Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu. – Przygotowując 

inwestycję do realizacji korzystaliśmy 

z ekologicznych rozwiązań dla prawi-

dłowego gospodarowania wodami 

opadowymi, a przede wszystkim do 

zatrzymywania tych wód w miejscu ich 

powstania.  Wody opadowe należy 

traktować jak zasób, w związku z czym 

miasto skupia się obecnie na racjonalnym 

jego wykorzystaniu.

Inwestycja realizowana jest z udziałem 

środków unijnych w ramach projektu 
F F PLot. otobank.  / UMS

F F PLot. otobank.  / UMS

ROWERY /

„Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie Miasta Sopot, 

uchodzących do Zatoki Gdańskiej”. Wartość inwestycji to 2,26 mln zł.

większego przenikania wody do gruntu, przez co także 

zostaje zmniejszony ich spływ powierzchniowy i odciążone 

zostają systemy kanalizacji deszczowej. Jest to metoda 

„małych kroków”, zmierzająca do zwiększenia odporności 

terenów miejskich na postępujące zmiany klimatyczne. 

Koszt prac powinien zamknąć się w kwocie 13 mln 153 tys. zł. 

Na realizację inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie 

z funduszy unijnych, w ramach projektu pn.: „Zagospodarowanie 

wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych 

na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej” 

oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prace rozpoczęły się 14 maja i potrwają do 31 marca 2022 r.

Przypominamy, że trwa kampania Rowerowy Maj 2021. 

Akcja skierowana do uczniów szkół podstawowych 

i przedszkoli promuje aktywne dojazdy dzieci (a pośrednio 

także rodziców) do placówek edukacyjnych. Liczą się dojazdy 

nie tylko rowerem, ale także hulajnogą, deskorolką itp. 

Z uwagi na pandemię tegoroczny Rowerowy Maj ma nieco 

inną formułę. Dzieci, które uczą się zdalnie, również mogą 

uczestniczyć w zabawie – warunkiem jest co najmniej 30 

minut codziennej aktywności na rowerze, deskorolce, 

hulajnodze czy rolkach.

Z powodu ograniczeń związanych z pandemią, w tym roku 

nie odbędzie się wręczanie nagród grupowych, nie będzie 

także oficjalnego wręczenia nagród w zwycięskich 

placówkach. W dalszym ciągu jednak najlepsza sopocka 

szkoła i przedszkole mogą liczyć na bony wartości 2,5 tys. 

zł na zakup materiałów sportowych lub edukacyjnych.

W ostatniej edycji, pomimo nieciekawej pogody, sopockie 

dzieci odbyły ponad 50 tys. rowerowych podróży, a frek-

wencja rowerowa wyniosła 51 proc., dzięki czemu Sopot 

uplasował się w czołówce polskich miast biorących udział 

w akcji.

F F PLot. otobank.  / UMS
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ZIELONY SOPOT /

W Sopocie odtwarzane są historyczne 
szpalery drzew 
Sopot jest miastem niezwykle zielonym. Sukcesywnie 

odtwarzane są szpalery drzew, pojawiają się także 

nasadzenia w nowych miejscach. Tylko do końca 2020 r. 

posadzonych zostało 200 nowych drzew, kolejnych 180 

dosadzanych jest tej wiosny. 

Tereny zielone i parki zajmują w Sopocie niemal 60 proc. 

z ponad 17 km kw. powierzchni. Zieleń poprawia mikroklimat 

miejski i pozytywnie wpływa na jakość życia w mieście, a więcej 

drzew to także lepsza jakość powietrza.

Układ urbanistyczno-krajobrazowy Sopotu wpisany jest do 

rejestru zabytków województwa pomorskiego i z tego powodu 

objęty jest ochroną konserwatorską. Nasadzenia przyuliczne 

w postaci alei czy szpalerów drzew są nierozerwalnym 

elementem sopockiego krajobrazu. Szpalery, zwłaszcza 

w miejscach historycznych, nadają niepowtarzalny, przyjazny 

charakter przestrzeni, a określona kompozycja oraz właściwy 

dobór sadzonych drzew podkreślają walory urbanistyczne 

i powiązania krajobrazowe przestrzeni miejskiej. 

Aleje i szpalery są nasadzane według ściśle ustalonych reguł 

i zasad kompozycyjnych. Odtworzenia szpalerów już istniejących 

wykonuje się w oparciu o kwerendę archiwalną, a także na 

podstawie zachowanych do dziś drzew rosnących przy ulicach. 

Na tej podstawie określa się także odległości pomiędzy 

drzewami, linię nasadzeń, gatunek drzewa, 

a czasem nawet jego formę. Przy sadzeniu 

nowych szpalerów i alei pod uwagę brane 

są charakter otoczenia, rodzaj zabudowy, 

architektura, a także sąsiedztwo naturalnej 

zieleni. Drzewa w alejach i szpalerach są 

sadzone w określonym rytmie i w czytelnej 

wizualnie linii. 

Odtwarzanie historycznych szpalerów 

drzew w Sopocie rozpoczęło się w 2017 r. 

Mieszkańcy mieli wówczas możliwość 

wypowiedzenia się w ankiecie inter-

netowej dotyczącej prowadzenia zieleni na 

terenie miasta i odtworzenia histo-

rycznych, przyulicznych zieleni w wybra-

nym kwartale miasta. Odbyło się wiele 

spotkań i konsultacji, w których wzięło 

#nieschlebiaj, bo 
szkodzisz! Jak mądrze 
pomagać ptakom
Ptaki, jak każde inne dziko żyjące zwierzęta, są 
przystosowane do samodzielnego zdobywania pokarmu. 
Radzą sobie w ciepłe miesiące, jak również podczas tych 
zimowych. Nawet ptaki żyjące w mieście same znajdują 
sobie pożywienie. W opinii ornitologów nie powinno się 
ich dokarmiać, ponieważ zaburza to naturalny popęd 
ptaków do odbywania migracji. 

udział ponad 1100 osób. Zdecydowana większość uczestników 

ankiety, 69 proc., dobrze oceniła projekt odtworzenia szpalerów. 

Do końca 2020 r. w Sopocie posadzonych zostało 200 drzew. 

Teraz dojdzie kolejnych 180.

Nasadzane aleje i szpalery w 2021 r.:

ź ul. Rzemieślnicza (73 szt.) – po obu stronach ulicy, łącznie 80 szt. 

drzew, drzewa sadzone w rytmie co 10 m, platany klonolistne;

ź ul. Jana z Kolna (10 szt.) – na odcinku od ul. Rzemieślniczej do 

wjazdu na wiadukt, po obu stronach ulicy, łącznie 10 szt. drzew, 

drzewa sadzone w rytmie co 8 m, kasztanowiec czerwony;

ź ul. Bitwy pod Płowcami (38 szt.) – na odcinku od ronda 

Płażyńskiego do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, po obu 

stronach ulicy, łącznie 38 szt. drzew, drzewa sadzone 

w rytmie co 6 m, robinia akacjowa forma szczepiona kulista;

ź ul. Chopina (25 szt.) – na odcinku od ul. Kościuszki do ul. 

Dąbrowskiego, po południowej stronie ulicy, łącznie 38 szt. drzew, 

drzewa sadzone w rytmie co 9 m, kasztanowiec czerwony;

ź ul. Łokietka (19 szt.) – na odcinku od ul. Polnej do 

skrzyżowania z ul. Jana z Kolna, po wschodniej stronie ulicy, 

łącznie 17 szt. drzew, drzewa sadzone w rytmie co 9 m, lipa 

drobnolistna;

ź ul. Polna – nasadzenia przewidziane na jesień 2021.

Podejmowanie wędrówek to mechanizm przystosowania 
zwierząt do radzenia sobie z niedostatkami zimy. Dokarmiając 
ptaki, zachęcamy je do pozostania w naszym klimacie 
i warunkach, do których ewolucyjnie nie są przystosowane. 
Ptaki mają dobrą pamięć – po pokarm wrócą w to miejsce, 
do którego się przyzwyczaiły. Może się zdarzyć, że jeśli nie 
znajdą tam pokarmu, do następnego nie odlecą. Jedną 
z przyczyn osłabienia, które może prowadzić do śmierci ptaka, 
jest dokarmianie np. chlebem. Pieczywo powoduje schorzenia 
przewodu pokarmowego. Chleb, posiadający niewiele wartości 
odżywczych, nie pokrywa strat energetycznych u ptaków 
karmionych przez ludzi. Zanim zdecydujemy się na 
dokarmianie, zadajmy sobie pytanie, czy nasza pomoc nie 
okaże się jednak szkodliwa. 

Jak zmienił się Sopot – 3 lata uchwały krajobrazowej
Od wielu lat miasto dba o estetykę przestrzeni publicznej. Jeszcze przed uchwaleniem tzw. uchwały 
krajobrazowej dzięki działaniom plastyka miejskiego udało się ujednolicić wygląd ogródków 
gastronomicznych przy ul. Bohaterów Monte Cassino, pl. Przyjaciół i na sopockich plażach. Trzy lata 
temu Rada Miasta podjęła uchwałę, która reguluje sytuowanie reklam w mieście. 

Uchwała była pokłosiem ustawy zainicjowanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. 

– Uchwała krajobrazowa była wielkim wyzwaniem, ale warto było je podjąć – mówi Marcin Skwierawski 
wiceprezydent Sopotu. – Porządkowanie przestrzeni publicznej rozpoczęliśmy od usunięcia 
wielkopowierzchniowych bilbordów będących własnością miasta. Od początku przyświecała nam idea, aby 
estetyzację przestrzeni zacząć od siebie, dając przykład pozostałym użytkownikom przestrzeni.  

Zmiany w estetyce ulic są widoczne. Jest to efekt współpracy z właścicielami nośników reklamowych, wspólnotami 
mieszkaniowymi, właścicielami większych i mniejszych firm prowadzących działalność na terenie miasta. Już w 
pierwszym roku obowiązywania uchwały krajobrazowej wzdłuż al. Niepodległości zniknęły banery 
wielkoformatowe, a był to dopiero początek dalszych zmian. Z przestrzeni Sopotu zniknęły niemalże wszystkie 
bilbordy, sukcesywnie likwidowane są także pozostałe reklamy. Do dziś z przestrzeni miejskiej zniknęło ponad 
500 tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. 

Do dzisiaj upłynęły także oba okresy dostosowawcze: rok od wprowadzenia uchwały dla tablic i urządzeń 
reklamowych oraz dwa lata dla szyldów.    

– Po trzech latach od wprowadzenia uchwały można śmiało powiedzieć, że świadomość 
potrzeby estetycznego zagospodarowywania przestrzeni miejskiej wśród 
przedsiębiorców bardzo wzrosła – dodaje wiceprezydent Marcin Skwierawski. Zarówno 
małe firmy, jak i znani przedsiębiorcy coraz chętniej przystępują do zmiany identyfikacji 
wizualnej swojej działalności. Ten proces szczególnie widać w przypadku zmian szyldów 
przez przedsiębiorców. 

F F PLot. otobank.  / UMS

Fot. materiały UMS
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Ósmoklasiści szykują 
się do egzaminu

Uczniowie wrócili do szkół: przede 
wszystkim odbudowywanie relacji

240 uczniów sopockich szkół podstawowych 

rozpocznie 25 maja egzamin ósmoklasisty. 

Egzamin potrwa trzy dni, odbędzie się w szkołach. 

w wymaganym reżimie sanitarnym.

Uczniowie zmierzą się: 

ź 25 maja – z językiem polskim 

ź 26 maja – z matematyką 

ź 27 maja –  z językiem obcym.

Sopockie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe podchodzą do powracających po długiej nieobecności uczniów bardzo 

przyjaźnie. Na pierwszym miejscu stawiana jest reintegracja, odbudowywanie relacji, a nie odpytywanie i nadrabianie 

materiału. Niektórzy w progach szkoły przywitani zostali słodkościami.

Nowo powołane asystentki międzykulturowe będą 

wspierać dzieci cudzoziemców i repatriantów uczące się 

w Sopocie. Będą pomagać uczniom w edukacji, wspierać 

relacje między szkołą a uczniami cudzoziemskimi i ich 

rodzicami. Obie asystentki rozpoczęły pracę w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Sopocie z początkiem maja.

Mariya Amiroslanova jest repatriantką z Kazachstanu 

mieszkającą w Polsce od 7 lat. Ukończyła psychologię na 

Uniwersytecie Gdańskim i podczas studiów była asystentką 

projektu naukowego związanego z integracją międzykulturową.

Olesia Kulakova mieszka w Polsce od 2 lat, przyjechała 

z Ukrainy, gdzie ukończyła studia w zakresie ekonomii 

i zarządzania. Od 7 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą 

organizując zajęcia integrujące różne środowiska najpierw na 

Ukrainie, a od 2 lat w Polsce. Obecnie realizuje dwa projekty 

grantowe skierowane na adaptację dzieci i młodzieży 

rosyjskojęzycznej w Polsce. Współpracuje także z Instytutem 

Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Do głównych zadań asystentek międzykulturowych 

będzie należało:

ź wsparcie uczniów (w szczególności szkół podstawowych) 

w edukacji i współpraca z ich rodzicami;

ź opracowanie diagnozy potrzeb dotyczących wsparcia 

takich dzieci i młodzieży w sopockich jednostkach 

oświatowych,

ź budowanie relacji między szkołą a uczniami cudzo-

ziemskimi i ich rodzicami,

ź opracowanie informatorów edukacyjnych dla dzieci 

i rodziców.

Miasto od blisko 25 lat pomaga rodakom ze Wschodu, 

przyjmując repatriantów z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi 

SOPOT DLA UCZNIA /

i Gruzji. W ostatnich miesiącach dołączają do nich rodziny 

uchodźców politycznych z Białorusi. Wszyscy rozpoczynają 

w Polsce nowe życie, a w Sopocie znajdują swój nowy dom.

– Chcemy, żeby ta integracja była pełna, by wszyscy ci, którzy 

znajdują w Sopocie nowe miejsce do życia czuli się u nas 

naprawdę jak w domu – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, 

wiceprezydentka Sopotu. – W obecnym systemie dzieciom, 

które często w ogóle nie znają języka polskiego i nie mają 

wsparcia w domu, bo rodzice też nie mówią po polsku, 

przysługują 2 godziny nauki polskiego w tygodniu. To 

zdecydowanie za mało i to chcemy zmienić. W trakcie rozmów 

z dyrektorami sopockich szkół, a także z innymi samorządami, 

w ramach Komisji Praw Człowieka ZMP wypracowaliśmy 

wspólne stanowisko i wystosowaliśmy apel do władz 

centralnych o zwiększenie dofinansowania tego nauczania 

– dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

W Sopocie rozpoczęły pracę asystentki międzykulturowe

 

 
  

 
Rozpoczęcie życia w nowym kraju, z innym 

językiem, jest bardzo trudne – i dla dorosłych, i dla 

dzieci, które przyjeżdżają ze swoimi rodzicami. 

Wiąże się z dużym stresem, poczuciem inności, 

wykluczenia. By temu zapobiegać, migrantom 

pomaga Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sopocie czy Sopockie Centrum 

Integracji i Wsparcia Cudzoziemców.

25 lat temu sprowadziliśmy do Sopotu pierwszą 

rodzinę z Kazachstanu. Dzisiaj jest to już 80 osób. 

Tylko w minionych trzech latach do Sopotu 

przyjechało 63 repatriantów i uchodźców z Bia-

łorusi.

Obecnie do sopockich szkół uczęszcza 121 

obcokrajowców/repatriantów (w tym do szkół 

podstawowych – 83, przedszkoli – 25, szkół 

ponadpodstawowych – 13) z: Rosji, Ukrainy, 

Białorusi, Kazachstanu, Turcji, Włoch, Wielkiej 

Brytanii, Hiszpanii, Litwy.

W ramach subwencji oświatowej Sopot otrzymuje 

środki finansowe, które pokrywają jedynie koszty na 

realizację 2 godzin tygodniowo zajęć indywi-

dualnych lub grupowych z języka polskiego dla 

uczniów cudzoziemców/repatriantów. Tymczasem 

potrzeby są zdecydowanie większe. Dlatego też od 

kwietnia tego roku zwiększyliśmy pomoc dla tej 

grupy uczniów w zakresie nauki języka polskiego 

i innych zajęć z przedmiotów wyrównawczych. 

Wsparciem objęto około 40. uczniów.

17 maja do nauki stacjonarnej (hybrydowej) 

powrócili uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych 

i szkół ponadpodstawowych. Dyrektorzy szkół 

zgodnie deklarują, że teraz najważniejsze jest 

obudowywanie relacji koleżeńskich oraz integracja.

Przejście do zajęć przedmiotowych, które mają być 

poprowadzone  atrakcyjnie,  metodami 

aktywizującymi, bez pośpiechu, bez negatywnego 

oceniania, odbędzie się w sposób miękki.

– Uważamy, że po tak długim czasie zamknięcia w 

domach i lekcjach przez komputer młodzieży 

najbardziej potrzeba teraz odbudowywania więzi, 

wspólnych rozmów, bezpośredniego kontaktu 

z rówieśnikami i nauczycielami – mówi Magdalena 

Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. 

– Poprawianie ocen, realizacja materiału mogą poczekać, teraz jest czas na przełamywanie lęku i stresu związanego z powrotem do 

nauki stacjonarnej. 

Uczniowie zostaną objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną, odbędą się m.in. warsztaty wzmacniające polegające na obudowywaniu 

relacji koleżeńskich oraz integrowaniu się. Nauczyciele przewidzieli pracę w grupach, dyskusje, zabawy wychowawczo-edukacyjne. 

Ponadto szkoły deklarują, że w tym czasie odbędą się zajęcia sportowe i rekreacyjne minimalizujące stres wśród uczniów oraz wyjścia 

poza teren szkoły, np. na plażę lub do lasu oraz wycieczki do teatru czy muzeum.  

Wszystkie zajęcia w szkołach prowadzone będą z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Aby jak najlepiej przygotować młodzież do egzaminów, 

miasto zapewniło m.in. dodatkowe środki finansowe 

na cotygodniowe zajęcia wyrównawcze i konsultacje, 

które organizowane były w formie stacjonarnej lub 

zdalnej, w okresie od lutego do maja. 

Trzymamy kciuki za sopocką młodzież i życzymy jak 

najlepszych wyników!

F F PLot. otobank.  / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Magdalena Czarzyńska-Jachim, Maciej Rusek, Mariya 

Amiroslanova i Olesia Kulakova. Fot. Fotobank.PL / UMS
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Porozmawiajmy 
o transporcie 
– warsztaty

Jaki powinien być nowoczesny transport? Co zrobić, 

by mieszkańcy docierali do celu szybko, bezpiecznie 

i bez szkody dla otoczenia? W ramach prac nad 

Planem Zrównoważonej Mobilności dla Obszaru 

Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot (SUMP) 

w maju i czerwcu odbędzie się 9 warsztatów online 

dla mieszkańców Pomorza, ekspertów, przedsta-

wicieli stowarzyszeń, samorządowców. 

Podczas warsztatów uczestnicy będą rozmawiać 

o potrzebach transportowych i komunikacyjnych 

mieszkańców. Dzięki zebranym informacjom powstanie 

długoterminowa strategia, która wskaże kierunki 

planowania transportu poprawiającego bezpieczeństwo 

i komfort życia mieszkańców metropolii. 

Warsztaty dotyczące Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia 

i Sopot) odbędą się 17 czerwca, link do rejestracji 

można znaleźć m.in. na stronie www.sopot.pl.

INFORMACJE /

Losowania nagród w loterii „Nagrody za PIT 

w Sopocie” odbyło się 18 maja 2021 r. Do tegorocznej 

zabawy wpłynęły 1374 zgłoszenia (49 zgłoszeń nie 

spełniło warunków regulaminu), z czego 124 osoby 

rozliczały się w Sopocie po raz pierwszy. Trwa 

weryfikacja wylosowanych zgłoszeń. 

Losowanie zostało przeprowadzone w siedzibie 

Organizatora – firmie Gratifica Sp. z o.o. Sp. k., w obecności 

Komisji nadzoru, a streaming z losowania dostępny jest na 

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

Nagroda główna – 15 000 zł na realizację marzeń

ź ID 0275, Bogna K., 406 (trzy ostatnie cyfry numeru 

telefonu)

Nagrody I stopnia – trzy rowery elektryczne

ź ID 0350, Edyta Ł., 606

ź ID 0594, Jolanta K., 072

ź ID 0881, Marcin H., 932

Nagrody II stopnia – trzy vouchery na pobyt w SPA 

sopockiego hotelu, każdy o wartości 3500 zł

ź ID 1015, Monika M., 697

ź ID 0911, Maria K., 012

ź ID 1295, Wojciech K., 120

Nagrody III stopnia: dziesięć voucherów do sopockich 

restauracji, każdy o wartości 700 zł

ź ID 0268, Beata N., 083

ź ID 0334, Dorota K., 199

ź ID 0454, Henryk K., 326

ź ID 0815, Magdalena B., 360

ź ID 0623, Kamila C., 189

ź ID 1226, Teresa W., 237

ź ID 0442, Hanna B., 333

ź ID 1173, Ryszard P., 111

ź ID 0565, Joanna I., 842

ź ID 1075, Paweł N., 149

„Nagrody za PIT w Sopocie” rozlosowane!

Zakończył się etap zbierania wniosków do Sopockiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2022. Mieszkańcy zgłosili 
260 pomysłów na inwestycje lub zadania, które mógłby 
zostać wykonane przez gminę. Na weryfikację wniosków 
sopoccy urzędnicy i radni mają czas do 4 czerwca.  

260 pomysłów do 
budżetu obywatelskiego 

Wylosowano również laureatów rezerwowych do każdej 

z nagród. Ich lista dostępna jest na stronie sopot.pl 

i pitwsopocie.pl.

Do 2 czerwca potrwa procedura weryfikacyjna prawa do 

nagród dla laureatów oraz laureatów rezerwowych. W ciągu 

7 dni od dnia weryfikacji przez Organizatora prawa laureata 

do nagrody, nagroda główna zostanie przelana na rachunek 

bankowy laureata, rowery zostaną wysłane przesyłką 

kurierską, zaś vouchery do SPA i restauracji w formie e-bonu 

będą przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail 

wskazany przez laureatów tych nagród.

Laureaci nagród „pobyt SPA” oraz „restauracja” będą mogli 

wybrać spośród ofert sopockich firm, które zgłosiły 

Sopockiej Organizacji Turystycznej chęć udziału w loterii 

„Rozlicz PIT w Sopocie”.

– Po raz kolejny mieszkańcy zaskoczyli nas pomysłowością. 
Bardzo cieszę się z ich aktywności obywatelskiej i liczę na to, 
że tak duża liczba zgłoszonych wniosków wynika 
z konsekwencji realizacji zadań z poprzednich edycji – mówi 
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.  

Liczba wniosków jest wyższa niż w dwóch poprzednich 
latach. W 2019 r. zostały złożone 193 wnioski, w kolejnym 
roku mieszkańcy zgłosili 168 pomysłów. Listę zgłoszonych 
w tym roku pomysłów można przejrzeć na stronie 
sopot.pl/bosopot. 

Jeszcze przed wakacjami poznamy listę wniosków poddanych 
pod głosowanie, Urząd Miasta ma na to czas do 30 czerwca. 
Głosowanie odbędzie się między 6 a 20 września.  

tu mieszkam
rozliczam PIT

wygrywam nagrody

SOPOT

15 000 
złotych

Na spotkanie z Wszechoceanem organizatorzy Ot-
wartych Dni Nauki „Ocean Zmian” zapraszają od 1 do 
11 czerwca. Impreza będzie miała charakter hybrydowy, 
odbywając się równolegle na stronie internetowej, 
w siedzibach instytucji współtworzących Otwarte Dni 
Nauki oraz w przestrzeni publicznej w różnych 
punktach Trójmiasta. W programie m.in. prezentacje, 
filmy i gra miejska z konkursem.

Otwarte Dni Nauki „Ocean Zmian”
Wszechocean zajmuje ponad 2/3 powierzchni Ziemi i nie 
sposób przecenić roli hydrosfery w utrzymywaniu 
równowagi klimatycznej, jak i biologicznej na świecie. 
Działalność człowieka, szczególnie koncentracja gazów 
cieplarnianych, wpływa na kondycję mórz i oceanów na 
wielu poziomach, a w konsekwencji stawia przed nami 
wyzwania na nieznaną dotąd skalę. 

Wzrost średniej temperatury wpływa na światową gos-
podarkę i rolnictwo, a wielu negatywnych zmian nie 
będziemy w stanie zatrzymać, chociaż możemy je spowolnić. 
Jednocześnie Wszechocean pozostaje najmniej poznaną 
częścią naszej planety. Organizatorzy Otwartych Dni Nauki 
„Ocean Zmian” wychodzą z założenia, że pobudzenie 
zainteresowania fenomenami przyrody jest jednym 
z najskuteczniejszych działań zmierzających w kierunku 
dostrzeżenia problemów, jakie stwarzamy i pobudzania 
działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu 
ludzkości na środowisko.

Goście imprezy będą mieli sposobność poznania licznych 
ciekawostek dotyczących środowiska morskiego, zagrożeń, 
jakie tworzymy i sposobów ograniczenia negatywnego 
wpływu na środowisko. 

Organizatorzy: Instytut Oceanologii PAN, Urząd Miasta Sopotu, Akwarium Gdyńskie, 
Centrum Nauki Experyment, WWF, Wydział Historyczny UG, Aqua Sopot, MSC, WWF, 
Sopocki Klub Żeglarski, Fundacja Litoral, Urząd Morski w Gdyni (Jelitkowo), Today We 
Have, Sopockie Towarzystwo Naukowe, Centrum Nauki Keplera Zielona Góra, 
Fundacja Litoral oraz Instytut Paleobiologii PAN w Warszawie.

Szczegółowy program Otwartych Dni Nauki „Ocean Zmian” 
znajdzie się na stronie wydarzenia oceanzmian2021.pl 

Fot. materiały UMS
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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 Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego. Należy pamiętać, że nazwy obiektów 

hotelarskich podlegają ochronie prawnej. Oznacza to, iż nie 

można używać takich nazw, jak: hotel, pensjonat w formie 

podstawowej ani modyfikowanej, bez zgody Urzędu 

Marszałkowskiego. 

Usługi hotelarskie (tzw. najem krótkotrwały) mogą być 

również świadczone w innych obiektach, takich jak: pokoje 

Bezpieczny nocleg, 
czyste plaże – Sopot 
czeka na turystów
Przygotowujemy się do przyjęcia turystów w mieście. 

Sopockie obiekty hotelarskie już funkcjonują i są 

przygotowane do przyjęcia gości w obowiązującym 

reżimie sanitarnym. Plaże w mieście od maja do 

września sprzątane są codziennie. 

Sprzątanie plaż obejmuje: zbieranie z całego terenu plaży 

odpadów, nieczystości i zanieczyszczeń, opróżnianie 

śmietników, usuwanie glonów z linii brzegowej i tego, co 

wyrzuci morze. Raz w tygodniu odbywa się sprzątanie 

mechaniczne z przesiewaniem piasku. Firma sprzątająca 

pracuje codziennie, 7 dni w tygodniu, w godz. 5.00-20.00. 

W razie potrzeby, np. gdy jest więcej glonów, także o innych 

porach, również nocą.

Od początku epidemii związanej z rozprzestrzenianiem 

się COVID-19 Sopot wspiera branżę turystyczną, która 

jest główną gałęzią gospodarki miasta. Również w tym 

sezonie gastronomikom miasto proponuje powiększenie 

ogródków letnich za złotówkę.

Maszyny: 3 ciągniki rolnicze, 2 przesiewarki do piasku (duża 

i mała), 1 ładowarka, 1 włóka do wyciągania śmieci, 

wygładzania i napowietrzania piasku.

Śmietniki opróżniane są codziennie, w godz. 5.00-20.00, 

w razie potrzeby są także dodatkowe dyżury. 

Poza sezonem (październik – kwiecień) plaże sprzątane są 

3 razy na tydzień (sprzątanie ręczne, śmieci, opróżnianie koszy).

Kontrole czystości całej plaży w sezonie letnim odbywają się 

7 razy w tygodniu, od godz. 8.30 do godz. 21.00.

gościnne, apartamenty, wille, hostele. Ewidencja tych 

obiektów prowadzona jest w Biurze Promocji i Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta Sopotu. Osoby prowadzące 

działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług 

hotelarskich zobowiązane są do wypełnienia wniosku 

o wpis do ewidencji. Po tym obiekt zostaje zarejestrowany 

w gminnej ewidencji obiektów świadczących usługi 

hotelarskie. Obiekty znajdujące się w rejestrze mogą starać 

się o zgodę na przyjmowanie od turystów zapłaty bonem 

turystycznym.

Ze względu na przypadki oszustw i wynajmu nieistniejących 

apartamentów, otrzymujemy bardzo wiele zapytań 

dotyczących istnienia obiektu pod danym adresem. Wpis 

do ewidencji pozwoli Państwa gościom na spokojną 

rezerwację oraz podniesie Państwa wiarygodność. 

Prosimy o dopełnienie obowiązku wpisu do ewidencji 

przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich. 

SOPOT TURYSTYCZNY /

Wsparcie miasta dla branży 
gastronomicznej

Fot. Pixabay

Podobnie jak w ubiegłym roku, przedsiębiorca będzie mógł 

wystąpić z wnioskiem o powiększenie metrażu ogródka 

gastronomicznego lub sezonowego zagospodarowania plaż. 

W zależności od możliwości zwiększenia metrażu w danej 

lokalizacji, powierzchnia ogródka gastronomicznego będzie 

mogła zostać powiększona do 50 proc., a ogródka plażowego 

nawet do 100 proc. w stosunku do powierzchni z roku 2019 

(przed pandemią).

– Od 15 maja goście znów mogą zasiąść w ogródkach 

gastronomicznych na świeżym powietrzu. Bezpieczeństwo 

mieszkańców oraz turystów, a także pracowników branży 

turystycznej jest dla nas priorytetem – mówi Magdalena 

Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Chcemy 

ponownie stworzyć warunki do bezpiecznego korzystania 

z oferty sopockich restauracji i kawiarni, między innymi dzięki 

możliwości zapewnienia odpowiednich odległości pomiędzy 

stolikami. 

Co najważniejsze, za zwiększenie letniego ogródka 

przedsiębiorca zapłaci symbolicznie 1 zł netto za cały przyznany 

dodatkowo metraż.

– Branża turystyczna została szczególnie dotknięta kryzysem 

związanym z pandemią i poniosła ogromne straty – mówi Anna 

Golec-Mastroianni, prezes Sopockiej 

Organizacji Turystycznej. – Sopockie 

restauracje i kawiarnie przygotowują się 

do ponownego otwarcia i w większości 

same wyznaczają sobie wysokie 

standardy działania. Możliwość po-

większenia metrażu ogródka będzie 

z pewnością realnym wsparciem, które 

pozwoli wszystkim bez obawy korzystać 

z usług gastronomicznych 

Regulamin będzie obowiązywał do 30 

czerwca 2021 r.

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. 

powierzchnia sezonowego ogródka 

będzie mogła zostać powiększona do 

50 proc. za 50 proc. stawki w danej 

lokalizacji:

ź ul. Bohaterów Monte Cassino – 1,50 zł/m kw./dobę

ź pl. Przyjaciół Sopotu – 2,50 zł/m kw./dobę

ź pozostałe – 0,75 zł/m kw./dobę  

Ogródki plażowe będą mogły zostac powiekszone do 100 

proc. w stosunku do powierzchni z roku 2019. Opłata 

wyniesie 50 proc. stawki czynszu dzierżawnego, czyli połowę 

z kwoty 36,26 zł/m kw.

Na płatności czynszu za dzierżawę i opłaty za lokale oraz 

ogródki gastronomiczne przedsiębiorca w maju i czerwcu 

bedzie miał czas do ostatniego dnia miesiąca.   

Czynsz za najem i dzierżawę lokali gastronomicznych 

i ogródków gastronomicznych na plaży w maju 2021 r. 

został obniżony do 1 zł + VAT.

Stawka dla ogródków w pasie drogowym wyniesie w maju 

2021 r. 0,25 zł za m. kw./dzień.

Regulamin i załączniki znajdują się na stronie sopot.pl.

F F PLot. otobank.  / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Na scenie w Operze Leśnej 14 lipca o godz. 20.00 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – koncert 

jubileuszowy zespołu VOO VOO. To część trasy koncertowej z okazji 35-lecia zespołu. Na scenie 

pojawią się również goście Maria Peszek, Paulina Przybysz, KRÓL i Tomasz Makowiecki. 

W niedzielę, 6 czerwca 2021 roku, przypada 39. rocznica pierwszego 

trójmiejskiego  koncertu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, a orkiestra 

oficjalnie rozpoczyna 40. rok swojej pracy. Z tej okazji Maestro Wojciech 

Rajski zaprasza na uroczysty koncert, który zainauguruje cykl wydarzeń 

z okazji obchodów 40-lecia orkiestry. Koncert odbędzie się w sali 

Koncertowej PFK Sopot. Początek o godz. 17.00. 

Program koncertu jubileuszowego inspirowany jest programem sprzed blisko 40 

lat. Będzie okazją do przypomnienia historii zespołu, jego sukcesów i aktualnej 

działalności, a także do przedstawienia wydarzeń planowanych z okazji jubileuszu.

„W ramach Sopotu” – pierwsi fotografowie już pracują 

35 lat VOO VOO – jubileuszowy 
koncert w Operze Leśnej

Jubileusz Polskiej Filharmonii 
Kameralnej Sopot

Siedmioro studentów Wydziału Fotografii Państwowej 

Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. 

Leona Schillera z Łodzi zakończyło już plener fo-

tograficzny w Sopocie, do kurortu przyjechało właśnie 

troje rezydentów tegorocznego Festiwalu Fotografii 

„W ramach Sopotu”. Efekty pracy studentów oraz 

rezydentów zobaczymy na tegorocznym Festiwalu 

Fotografii „W ramach Sopotu”, który rozpocznie się 

3 i potrwa do 19 września 2021 r. 

Wizyta studentów z Łodzi była efektem porozumienia i listu 

intencyjnego, jaki łódzka uczelnia podpisała z Gminą Miasta 

Sopotu pod koniec lutego. W podpisanym dokumencie 

strony wyraziły chęć nawiązania współpracy przy realizacji 

wspólnych projektów artystycznych podczas Festiwalu 

Fotografii „W ramach Sopotu", w tym projektów 

skierowanych do studentów i absolwentów Katedry 

Fotografii Szkoły Filmowej w Łodzi oraz mieszkańców 

Sopotu, a także wymiany doświadczeń i współpracy przy 

budowaniu programu warsztatów realizowanych podczas 

festiwalu.

www.wramachsopotu.pl

www.bart.sopot.pl

KONCERTY /

– Każdy ze studentów miał do wykonania indywidualny 

projekt, dotykający ciekawych zagadnień –mówi Hubert 

Humka z Wydziału Fotografii łódzkiej PWSFTviT, opiekun 

artystyczny pleneru. – Jak je zrealizowali, przekonamy się 

podczas festiwalu we wrześniu.

Swoim okiem na Sopot patrzą również: Weronika Gęsicka, 

Filip Ćwik i Elis Hoffman, fotografowie, którzy na 

festiwalowej rezydencji goszczą do 30 maja. 

Podczas pobytu każdy z nich zrealizuje swój autorski 

projekt. Wspólnym mianownikiem jest oczywiście Sopot. 

Dzięki różnorodności estetycznej i warsztatowej każdy 

z nich widzi miasto i jego życie inaczej. Z ich prac 

powstanie wystawa główna festiwalu, którą oglądać będzie 

można w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. W prog-

ramie znalazły się również spotkania i warsztaty z tymi 

wybitnymi artystami.

Sopocki festiwal fotografii odbędzie się już po raz siódmy.

FESTIWAL FOTOGRAFII /

W tym roku zespół VOO VOO obchodzi jubileusz 35-lecia swojej działalności. W ramach „koralowych 

godów” zespół przygotował wiele atrakcji zarówno wydawniczych, jak i koncertowych. Jedną z nich jest 

specjalny koncert na scenie Opery Leśnej. Muzycy zaprosili do wspólnego występu wyjątkowych gości: 

Marię Peszek, Paulinę Przybysz, KRÓLA oraz Tomasza Makowieckiego, którzy uświetnią wydarzenie.

– Postanowiliśmy sobie urządzić 35-lecie – mówi Wojciech Waglewski, z inicjatywy którego powstał 

zespół VOO VOO. – Powody są trzy: pierwszy – nie wydaje nam się sensowne czekać na 40-lecie, bo 

tak sobie ten świat urządziliśmy, że nie wiadomo, czy rok 2026 w ogóle nastąpi. Drugi – 35 dodać 35 

daje 70, a to z kolei po odjęciu 0 daje 7, czyli tytuł naszej ulubionej płyty. Trzeci – gdybyśmy my nie 

obchodzili, to kogo by to obchodziło? Przekroiliśmy nasze melodie na różne części, czyniąc z nich 

nowe, choć jakże podobne do starych form. Po długiej dyskusji zdecydowaliśmy również, że na dwóch 

koncertach zagramy nasz wiekopomny przebój „Łobi Jabi” (z oryginalnym tekstem), nie uprzedzając, na 

których. W ten sposób, żeby go usłyszeć, trzeba udać się na wszystkie – dodaje Waglewski.

– Ten koncert będzie wyjątkowy ze względu na zaproszonych przez Wojciecha Waglewskiego gości. 

Wydarzenie na deskach Opery Leśnej będzie jedynym koncertem jubileuszowym VOO VOO 

w Trójmieście – mówi Beata Majka, dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART/Opery Leśnej.

Bilety można kupić online na bart.interticket.pl oraz w kasach przy wejściu głównym do Opery Leśnej. 

Kasy czynne są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00-18.00. 

Po pierwszy trójmiejskim koncercie Orkiestry Kameralnej Wojciecha Rajskiego, 

4 czerwca 1982 roku, recenzentka Wanda Obniska tak pisała w „Głosie Wybrzeża”: 

„(…) Orkiestra ma wszelkie szanse by stać się zespołem nieprzeciętnym. Dwa 

elementy nieprzeciętności już są: indywidualność, talent samego dyrygenta, 

a drugi  element to poziom muzyków młodych, pełnych zapału. Trzeba dodać 

jeszcze trzeci, nieodzowny element – pracę. Kameralistyka, gatunek muzyki 

szczególnie szlachetny, zarazem bardzo trudny, wymaga czasu. Jedno jest pewne 

– Orkiestra Kameralna Wojciecha Rajskiego zasługuje na opiekę i poparcie. To 

może być wielka sprawa”.

Podczas koncertu zabrzmią:

ź Wolfgang A. Mozart, Symfonia A-dur KV 201

ź Feliks Janiewicz, Divertimento na orkiestrę smyczkową

ź Dymitr Szostakowicz, VIII kwartet w oprac. R. Barszaja

Sprzedaż biletów na Koncert Jubileuszowy rozpoczyna się  21 maja.

Fot. Aleksandra Szajnecka 

Polska Filharmonia Kameralna Sopot. . Fot. Łukasz Pietrzak 
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www.muzeumsopotu.pl

MUZEUM SOPOTU /

Ekspozycja w Muzeum Sopotu jest pierwszą wystawą monograficzną prezentującą 

dorobek fotografa działającego na przełomie XIX i XX w. Składa się z ponad 150 

zdjęć ilustrujących przemianę, jaka na przestrzeni blisko 20 lat zaszła w krajobrazie 

Sopotu, który z letniskowej miejscowości przekształcił się w bogate i wyjątkowo 

popularne miasto.

W tym roku Muzeum Sopotu obchodzi 20 urodziny. 

Aby uświetnić okrągły jubileusz, pracownicy 

placówki przygotowali wiele wydarzeń to-

warzyszących – wystawy, wykłady i spacery 

historyczne, filmy przybliżające najcenniejsze 

i najciekawsze eksponaty znajdujące się naszych 

zbiorach, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy dla 

najmłodszych, urodzinowe gadżety i wiele innych. 

Dziś prezentujemy kolekcjonerski gadżet – znaczki 

pocztowe zaprojektowane specjalnie z okazji 20. 

urodzin Muzeum Sopotu. Zostały one wyprodukowane 

w ograniczonej liczbie 99 sztuk. To nie tylko gratka dla 

zapalonych filatelistów, ale także możliwość wysłania 

– jak za dawnych lat – wyjątkowej kartki pocztowej 

z najpopularniejszego nadmorskiego kurortu.

Pierwszy wzór znaczka prezentuje willę Ernsta Augusta 

Claaszena z około 1905 r. – dzisiejszą siedzibę Muzeum 

Sopotu. Muzeum zostało powołane do życia w lutym 

2001 r. Nowo powstała placówka została otwarta 

w zabytkowej, położonej w ogrodzie tuż przy plaży 

eklektycznej willi. Wybudowano ją w latach 1903-1904 

dla rodziny gdańskiego kupca i przedsiębiorcy Ernsta 

Augusta Claaszena (1853-1924). Architektem willi był 

Walter Schulz. Dom pozostawał w rękach rodziny 

Claaszen do 1928 r.  

Drugi znaczek nawiązuje do historii Sopotu jako 

kurortu. Ilustracja będąca pocztówką ze zbiorów 

Muzeum Sopotu, przedstawia dwie plażowiczki przy 

tradycyjnym wiklinowym koszu plażowym. Obie kobiety 

ubrane są w stroje kąpielowe typowe dla początku XX 

wieku. 

John Faltin – pierwszy 
fotograf Sopotu

Kolekcjonerskie znaczki pocztowe 
Muzeum Sopotu

 

  

 

Opera Leśna to miejsce legendarne, które odegrało 

wielką rolę w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Na 

scenie, podczas sopockich festiwali i koncertów, 

występowały największe gwiazdy polskiej i światowej 

piosenki. Proponujemy, by wybrać się do Opery na 

niepowtarzalny spacer

Podczas zwiedzania obiektu można usiąść na widowni, 

a także stanąć na scenie. Atrakcją jest również spacer po 

pięknych, sopockich lasach otaczających Operę Leśną.

W drodze do leśnego amfiteatru możemy podziwiać murale 

Stars'N'Roll, czyli 19 czarno-białych prac prezentujące 

postacie, które rozsławiły Sopot i Operę Leśną na całym 

świecie. To polscy artyści, którzy dzięki swojej twórczości, 

obecności i występom budowali historię tego magicznego 

miejsca. Murale Stars'N'Roll to 20 czarno-białych, poziomych 

prac. Autorką malowideł jest Julia Tymańska, malarka, 

studentka gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Realizacje 

wspierał Sebastian Choromański, artysta wizualny 

i absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Opera Leśna zaprasza na zwiedzanie

Na terenie Opery Leśnej otwarta jest plenerowa wystawa 

fotograficzna dokumentująca historię Opery. Na 

ekspozycję składa się ponad dwieście czarno-białych 

i kolorowych zdjęć, w tym archiwalnych dokumentów, 

projektów scenografii i kostiumów. Wystawa jest idealnym 

Uruchomienie w 1870 r. linii kolejowej Gdańsk – Słupsk – Koszalin przyczyniło się do 

zwiększenia dostępności Sopotu, a co za tym idzie, do wyjątkowo dynamicznego rozwoju 

kurortu w końcu XIX w. Sopot w krótkim czasie stał się nowoczesnym, eleganckim 

ośrodkiem, przyciągającym rzesze turystów. Ponadto wykupienie w 1877 r. przez władze 

gminne Przedsiębiorstwa Kąpielowego od spadkobierców Jeana Georga Haffnera 

rozpoczęło okres aktywnej i dynamicznej rozbudowy miasta. Świadkiem i dokumentalistą 

tych zmian stał się John Faltin. Dzięki jego pasji i fascynacji fotografią dziś można przyjrzeć 

się i prześledzić zmiany, jakie zaszły w tym okresie w sopockim krajobrazie.

Wystawie w Muzeum Sopotu towarzyszy publikacja poświęcona Faltinowi – pierwszemu 

fotografowi Sopotu.

Muzeum zaprasza do śledzenia strony internetowej www.muzeumsopotu.pl oraz profili 

na Facebooku i Instagramie.

wprowadzeniem w bogatą, ponad 110-letnią historię 

naszego obiektu wypełnioną monumentalnymi spektaklami 

teatralnymi i operowymi, festiwalami muzycznymi oraz 

koncertami międzynarodowych gwiazd estrady.

Nieopodal widowni można obejrzeć estońskie megafony 

RUUPs, czyli trzy ogromne, drewniane megafony ustawione 

na skraju lasu. RUUPs to pomysł studentów estońskiej 

Akademii Sztuk, którzy szukali nowego sposobu kontaktu 

z naturą poprzez eksperymentowanie ze sztuką designu 

i nauką o dźwiękach. Efekt przerósł początkowe oczekiwania 

i szybko zdobył uznanie w całej Europie. Głównym zadaniem 

tych trzech olbrzymich, drewnianych megafonów jest 

wzmacnianie dźwięków przyrody. Świetnie sprawdzają się 

również wtedy, gdy potrzebujecie schronienia przed całym 

światem. Tu się inaczej czyta, słucha i myśli.

Operę Leśną można zwiedzać od poniedziałku do 

niedzieli, w godz. 10.00-18.00. Więcej informacji na 

stronie bart.sopot.pl.

SPACER /

Kolekcjonerskie znaczki można kupić w sklepie 

stacjonarnym Muzeum Sopotu lub przez stronę 

internetową muzeumsopotu.pl/sklep.

Fot. materiały Muzeum Sopotu

Fot. materiały Muzeum Sopotu

Fot. . Tarakum Photography
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Spotkanie z Małgorzatą Oliwią Sobczak
www.mbp.sopot.pl

BIBLIOTEKA /

26 maja o godz. 18.00 w internetowych progach Sopoteki 

odbędzie się pierwsze organizowane przez Bibliotekę 

Sopocką wydarzenie z cyklu „Sopot 1901-2021”, ina-

ugurującego obchody 120-lecia miasta. Spotkanie z pisarką 

Małgorzatą Oliwią Sobczak poświęcone zostanie naj-

nowszemu i zarazem ostatniemu tomowi mrocznej 

trójmiejskiej trylogii „Kolory zła”. 

Jaką rolę odegra w „Bieli” Sopot? Czy ze zbrodnią mu do twarzy? 

Na te i inne pytania uczestnicy usłyszą odpowiedź już niedługo. 

Rozmowę poprowadzi Katarzyna Blaim-Gnatiuk.

O książce:

Pewnego zimowego poranka z okna sopockiej kamienicy skacze 

studentka prawa. Ślady na jej ciele wskazują, że przed śmiercią 

młoda kobieta była krępowana i duszona. Na miejsce zdarzenia 

przybywa prokurator Leopold Bilski, który po sprawie w Kartuzach 

Od Black Mountain College do Pop Artu

www.pgs.pl

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza na wystawę prezentujących dokonania prekursorów historycznej 

amerykańskiej awangardy i kontynuatorów tego kierunku. Wśród artystów, których prace można oglądać, są 

m.in. Andy Warhol i Roy Lichtenstein. 

Wystawa „Od Black Mountain College do Pop Artu. Powojenna sztuka amerykańska i dokumenty z Archiv der 

Avantgarden” ukazuje powojenne przeobrażenia artystyczne w Stanach Zjednoczonych na podstawie części zbiorów 

z Archiv der Avantgarden w Dreźnie. Wybrane z archiwum obrazy i rzeźby, instalacje, szkice architektoniczne, zdjęcia, 

projekty filmowe, parateatralne i muzyczne, czasopisma, książki, druki, efemera i dokumenty traktowane są na równi jako 

ważne świadectwa nowatorskich praktyk inicjowanych po drugiej stronie Atlantyku. Owe obiekty uporządkowane zostały 

chronologicznie wokół następujących po sobie nurtów, fenonomenów i grup artystycznych, kontynuujących dziedzictwo 

historycznej awangardy: Black Montain College, sztuka abstrakcyjna, happening, Fluxus, Pop Art, Minimal Art, 

Postminimalizm, sztuka konceptualna, Land Art.

Artystki i artyści: Josef Albers, Carl Andre, Stephen Antonakos, Hazel Larsen Archer, Walter Darby Bannard, George Brecht, 

Bill Bollinger, John Cage, Peter Campus, Chuck Close, Jim Dine,  Dan Flavin, Buckminster Fuller, Robert Grosvenor, Al 

WYSTAWY /

Małgorzata Oliwia Sobczak

Fot. materiały prasowe Biblioteki Sopockiej

   

 

 

  

Muzycy Orkiestry Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot 

zagrali na przygotowanej przez Muzeum II Wojny Światowej 

w Gdańsku płycie „ODnowa” z muzyką do słów Mariana 

Hemara – wybitnego poety, niedościgłego satyryka, twórcy 

sztuk teatralnych, błyskotliwych skeczy i monologów, 

a także autora ponad 3000 piosenek do najlepszych 

międzywojennych kabaretów. 

MUZYKA /

Płyta „ODnowa” z muzyką 
do słów Mariana Hemara

Hansen, Dick Higgins, Robert Indiana, Jasper 

Johns, Ray Johnson, Allan Kaprow, On 

Kawara, Alison Knowles, Willem de Kooning, 

Sol LeWitt, Roy Lichtenstein, George 

Maciunas, Charlotte Moorman, Robert 

Motherwell, Bruce Nauman, Louise Nevelson, 

Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, Man 

Ray, Ad Reinhardt, Larry Rivers, Dorothea 

Rockburne, Carolee Schneemann, Paul 

Shartis, Robert Smithson, Frank Stella, Sun 

Ra, Richard Tuttle, Cy Twombly, Andy Warhol, 

Robert Watts, Lawrence Weiner.

Wystawa potrwa do 3 października 2021 r. 

Jest ona efektem współpracy Państwowej 

Galerii Sztuki w Sopocie i Państwowych 

Zbiorów Sztuki w Dreźnie.

Fot. Peter Campus, Bez tytulu. 9 polaroids, 

1979, kolaż z dziewięciu polaroidów, 27 x 27 

cm  ©  2021  Peter  Campus,  dzięki 

u uprzejmości artysty oraz Cristin Tinerey 

Gallery, New York, Archiwum Awangardy, 

Kolekcja Egidio Marzona, Państwowe Zbiory 

Sztuki w Dreźnie.

Fot. Peter Campus, Bez tytulu. 9 polaroids, 1979, kolaż z dziewięciu 

polaroidów, 27 x 27 cm © 2021 Peter Campus, dzięki u uprzejmości 

artysty oraz Cristin Tinerey Gallery, New York, Archiwum Awangardy, 

Kolekcja Egidio Marzona, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie.

wrócił do Trójmiasta. Tropy wiodą do środowiska nocnych klubów, 

które kryją mroczne pragnienia i tajemnice głęboko osadzone 

w przeszłości.

O autorce:

Małgorzata Oliwia Sobczak – mieszkanka Sopotu, na co dzień 

zajmuje się badaniami naukowymi oraz pracami rozwojowymi 

w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Ukończyła 

kulturoznawstwo i dziennikarstwo. Jest członkinią stowarzyszenia 

Kochamy Żuławy.

W 2015 r. opublikowano jej pierwszą książkę – postmodernistyczną 

baśń „Mali, Boli i Królowa Mrozu”. W swoich utworach łączy nurt 

egzystencjalny z realizmem magicznym. Inspiruje się twórczością 

autorów takich jak: Julio Cortázar i Majgull Axelsson. Natchnienie 

czerpie z muzyki, bez której nie wyobraża sobie życia.

Na płycie znajduje się 17 najlepszych utworów artysty 

wyselekcjonowanych z jego bogatego dorobku. W opracowanie 

aranżacji muzycznych zaangażowano studentów, absolwentów 

i wykładowców Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 

w Gdańsku, którzy pracowali pod czujnym okiem prodziekana 

Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki as. mgr. Kamila 

Cieślika. Do wykonania utworów wybrano Orkiestrę Polskiej 

Filharmonii Kameralnej Sopot pod batutą prof. Wojciecha Józefa 

Rajskiego, zespół Art'n'Voices oraz solistów Martę Burdynowicz, 

Marię Malinowską, Karola Drozda i Jakuba Kornackiego. 

Album przedstawia reprezentatywny fragment muzycznego 

dorobku Hemara: zarówno ten znany, satyryczno-rozrywkowy, 

jak i ten mniej radiowy, a wciąż bardzo aktualny, liryczno-

patriotyczny. Wszystko to w nowych, awangardowych 

aranżacjach, których nie powstydziliby się nawet przedwojenni 

kompozytorzy. Płytę promuje teledysk do utworu „Pamiętaj 

o tym, wnuku” nagrany na wystawie głównej Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku.

Album dostępny jest na stronie Muzeum II Wojny 

Światowej w cenie 39 zł.
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Kolejne regaty klasyfikacji Pucharu Polski – Sopot Catamaran Cup – Uczniowski 

Klub Sportowy Navigo organizuje w dniach 5-6 czerwca.

Jak zwykle regaty zgromadzą całą krajową czołówkę żeglarzy ścigających się na bardzo 

szybkich i widowiskowych katamaranach. Regaty te będą też bardzo ważnym 

sprawdzianem dla zawodników wybierających się na Mistrzostwa Europy. Z tych regat 

zawodnicy UKS Navigo mają szansę wrócić z medalami, pod warunkiem bardzo 

dobrego przygotowania. 

Sopockie Lato w okolicach 
Łysej Góry
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 12 czerwca na Sopockie Lato i bieg po 

urokliwej trasie w okolicach Łysej Góry. Dystans to 5 km, zapisy przyjmowane są do 10 

czerwca.

Imprezy sportowe na kor-

tach Sopot Tenis Klubu

ź 2 2 - 2 3  m a j a  –  L e t n i e 

Mistrzostwa Województwa 

Pokorskiego Skrzatek (do lat 12)

ź 23 maja – Turniej Tenis 10 

– Puchar Akademii Teni-

sowej im. Braci Korneluków 

(dzieci od 8 do 10 lat)

ź 2 9  m a j a - 1  c z e r w c a 

–  Ogólnopolski  Turniej 

Klasyfikacyjny – Super Seria 

Młodzików – memoriał 

Braci Korneluków (do 14 lat) 

ź 6 czerwca – Turniej Tenis 

10 –  Puchar  Akademi i 

Tenisowej im. Braci Korne-

luków (dzieci od 8 do 10 lat)
 

Zapraszamy do kibicowania przyszłym następcom 

Igi Światek i Huberta Hurkacza!

ŻEGLARSTWO /

TENIS /

Pod koniec kwietnia na hali widowiskowej Sopot Tenis Klubu rozgrywane były Halowe 

Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Skrzatek (do 12 lat). Był to ostatni turniej 

halowy w sezonie 2021/2021.

Halowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Skrzatek zdominowała Zuzia Gizewska, 

zdobywając tytuł mistrzowski w grze pojedynczej i podwójnej. W singla w czterech meczach 

oddała dwa gemy. Drugie miejsce zajęła Ola Zapława (GAT), trzecie Julia Berke (STK) a czwarte 

Maria Pankau. W grze podwójnej Zuzia w parze Anią Nastały (STK) wygrały z deblem KT GAT 

Gdańsk Olą Zapławą – Natalią Bober 2:6, 6:4, 10:8.

 

Zawodniczka STK Sopot 
z podwójnym tytułem

Zapraszamy mieszkańców Sopotu do udziału w bezpłatnych zajęciach 

plenerowych organizowanych przy Sopockich Domach Sąsiedzkich. 

Po długiej przerwie Sopockie Domy Sąsiedzkie zapraszają do ponownego spotkania 

i powrotu do aktywnej rekreacji, najlepiej na świeżym powietrzu. 

Na spacery na Przylesiu i w Kamiennym Potoku zapraszamy szczególnie rodziny 

z dziećmi. Spacer przy „Alternatywach 5” odbędzie się w Dzień Matki – to dobry 

pomysł na wspólne spędzenie czasu. 

Zajęcia:

ź Elastyczny kręgosłup – 25 maja, godz. 16.45, prowadzenie: Katarzyna Syp,

przy Domu Sąsiedzkim „Potok” w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego, 

ul. J. Kraszewskiego 31 (jeśli ktoś ma, niech weźmie własną matę);

ź Elastyczny kręgosłup – 27 maja, godz. 13.00, prowadzenie: Katarzyna Syp,

siłownia „pod chmurką” przy ul. Kolbera, koło Domu Sąsiedzkiego w filii „Broadway” 

Biblioteki Sopockiej (jeśli ktoś ma, niech weźmie własną matę);

ź Spacer Szlakami Kamiennego Potoku – 26 maja, godz. 17.00, prowadzący: 

Włodzimierz Śliwiński –  Polski Klub Ekologiczny – Koło Sopockie Potoki, Dom 

Sąsiedzki „Alternatywy 5” wraz z Filią nr 8 Biblioteki Sopockiej, ul. Mazowiecka 26.

Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy: telefonicznie: 699 857 138 lub mailowo: 

sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl

Uwaga! Na zajęcia elastyczny kręgosłup w SM Kraszewskiego w Kamiennym 

Potoku rejestracja pod telefonem: 58 550 68 34.

W przypadku złej pogody organizator zastrzega sobie prawo do odwołania bądź 

zmiany terminu zajęć. O zmianach uczestnicy zostaną poinformowani przez 

SMS/telefonicznie bądź mailowo.

Sopockie Domy Sąsiedzkie 
pod chmurką

Start zawodników nastąpi 

o godz. 12.00 u podnóża 

stoku Łysej Góry w Sopocie, 

tu będzie też usytuowana 

meta rywalizacj i .  Biuro 

zawodów,  szatnie  oraz 

depozyt będą zlokalizowane 

przy restauracji Klakier na 

Łysej Górze i czynne w godz. 

9.30-11.30.

Na wszystkich uczestników 

czeka unikatowy medal, a za 

miejsca I-III w 18 kategoriach 

wiekowych i miejsca I-III w kategoriach open (kobiet i mężczyzn) – pamiątkowe statuetki 

i nagrody rzeczowe

Mapka trasy i regulamin biegu znajduje się na stronie www.mosir.sopot.pl. Zapisy 

prowadzone są do 10 czerwca, do godz. 23.00 na stronie elektronicznezapisy.pl. Liczba 

uczestników biegu jest ograniczona do 150 osób.

AKTYWNIE /

Widowiskowe regaty katamaranów

Zapraszamy do kibicowania. Wszystkie wyścigi odbędą się w pobliżu sopockich plaż 

i molo, a dodatkową atrakcją będzie parada katamaranów, podczas której będzie 

można z bliska zobaczyć zawodników i ich dwukadłubowe jednostki.

Fot. Rafał Czepułkowski FotoSurf

Halowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Skrzatek 2021: 

trener Jarosław Zieliński, Julia Berke, Zuzia Gizewska, Aleksandra 

Zapława. Fot. materiały prasowe STK

BIEGANIE /

Fot. materiały MOSiR w Sopocie
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Najnowsza atrakcja dla najmłodszych (i nie tylko): plac zabaw Gród Milusia w Parku 
Południowym, upamiętniający Kajka i Kokosza, bohaterów z komiksów sopocianina J. Christy.

Spotkanie Ogniwa Sopot z Master Pharm Łódź zakończyło się wynikiem 10:16. To pierwszy 
przegrany mecz Ogniwa od października 2019 r.

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

Sezon na wodzie rozpoczęty! Regaty katamaranów Trzy Mola i paradę katamaranów śledzić 
można było z plaży i z mola.

Fot. materiały ZDiZ

Fot. Fotobank.PL / UMS
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Pandemiczna matura A.D. 2021

PRZEPIS NA SOPOT 

Po wielu miesiącach nauki zdalnej tegoroczni maturzyści musieli zmierzyć się z egzaminem dojrzałości, na szczęście w szkolnych 
murach. Uczniom III Liceum Ogólnokształcącego podczas matury w czasie pandemii humory na szczęście dopisywały.

Zamknięty od listopada tunel pod al. Niepodległości przeszedł generalny remont 
– przebudowano schody, są nowe ściany, posadzki, poręcze, a przede wszystkim dwie windy.

NR 06/2021
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