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KONCERT MUZYKI FILMOWEJ

21. Sopot Film Festival rozpocznie się 10 i potrwa 

do 18 lipca. Przed nami 9 dni filmowych emocji, 

których dostarczą kinomanom nowe światowe 

produkcje i premierowe filmy dokumentalne 

i fabularne. Tradycyjnie, w trakcie trwania 

festiwalu, 13 lipca w Operze Leśnej, odbędzie się 

Koncert Muzyki Filmowej: Bohater, Superbohater, 

Antybohater . 

WEEKEND Z TYCZKĄ NA MOLO

Tegoroczna Tyczka na Molo zostanie rozegrana 

już po raz 34. W międzynarodowo obsadzonym 

konkursie, na skwerze Kuracyjnym, wystartują 

panie i panowie. Po raz pierwszy Tyczka na 

Molo potrwa aż dwa dni, 3 i 4 lipca. Pewny jest 

już występ Pawła Wojciechowskiego, byłego 

mistrza świata i rekordzisty poprzednich edycji 

Tyczki na molo.

SOPOT NA RZECZ KOBIET I DZIECI 

Sopot przygotował szeroki pakiet programów 

na rzecz wspierania mieszkanek Sopotu 

„Wspieramy Was przez całe życie” oraz 

działania w ramach programu UNICEF „Miasto 

przyjazne dzieciom”. Zapraszamy miesz-

kańców do wspólnej pracy nad tymi 

projektami, zgłaszania pomysłów, sugestii, 

potrzeb, które wzbogacą ten katalog działań. 
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Sopot walczy o milion!
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W każdą sobotę w godz. 10.00-15.00 targowisko 

miejskie zaprasza do współtworzenia nowej 

inicjatywy. Każdy może przyjść sprzedawać, 

kupować oraz wymieniać się atrakcyjnymi, 

niepowtarzalnymi przedmiotami. „Kupuj 

używane – daj przedmiotom nowe życie” to 

hasło, które ma zachęcić do dbania o środo-

wisko dokonując codziennych wyborów. 

Sopocki Pchli Targ i EkoRynek

W MIEŚCIE /

Bezpłatny Eko parking 
przy ERGO ARENIE

Małgorzata Maj patronką 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Codziennie, do 31 sierpnia działa całodobowy, bezpłatny Eko parking na ponad 700 

miejsc przy hali ERGO ARENA. Do końca wakacji będzie można także korzystać 

z transportu pojazdami elektrycznymi na sopocką plażę czy do centrum miasta. 

Nowością będzie dodatkowa trasa – do Opery Leśnej, która ruszy od lipca.

– To piąty sezon, w którym goście odwiedzający Sopot będą mogli zostawić auto na 

bezpłatnym parkingu i na zwiedzanie bądź na plażę pojechać specjalną linią obsługiwaną 

przez elektryczne pojazdy – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – W Sopocie 

znalezienie miejsca parkingowego w sezonie jest bardzo trudne, poza tym bilet za przejazd 

elektrycznym pojazdem jest tańszy, niż godzina parkowania. Dlatego gorąco zachęcam 

wszystkich do korzystania z przygotowanej przez miasto ekologicznej alternatywy. Warto 

dodać, że z Eko parkingu wygodną ścieżką można też dojść na sopocką plażę.

Na początku marca tego roku sopocką społeczność poruszyła 

informacja o śmierci byłej sopockiej radnej, dr Małgorzaty 

Maj. 

Dr Małgorzata Maj była inicjatorką powstania Sopockiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który stał się centrum życia 

sopockich seniorów. Dlatego radni podczas ostatniej sesji Rady 

Miasta zdecydowali o nadaniu uniwersytetowi właśnie jej imienia.

Prezydent Sopotu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

1. dla obszaru ograniczonego ulicami al. Niepodległości, Jana z Kolna, Nową Spacerową 

i terenami Hipodromu w Sopocie (symbol planu P-1/02), 

2. terenu parkingu u zbiegu ul. Mikołaja Reja i Armii Krajowej oraz rejonu skrzyżowania ul. 

Mikołaja Reja i Stanisława Wyspiańskiego w Sopocie – część B  (symbol planu R-6/08).

Projekt dostępny będzie do 23 lipca 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. Więcej informacji na temat składania uwag do planów na stronie www.sopot.pl

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – zapraszamy 
mieszkańców do dyskusji

do centrum Sopotu dojedziesz  
pojazdem elektrycznym!

Zostaw samochód, idź na plażę, 

Dyskusja dla mieszkańców

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która odbędzie się 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 20 lipca 2021 r. o godz. 

14.00 dla obszaru nr 1 i o godz. 15.00 dla terenu nr 2.

Udział w dyskusji możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji za pośrednictwem formularzy, 

które dostępne będą w „Zaproszeniu do udziału w dyskusji publicznej”, umieszczonym na stronie 

BIP w zakładce planowanie przestrzenne/obwieszczenia oraz na stronie www.sopot.pl. Rejestracja 

możliwa jest do dnia poprzedzającego wyznaczony termin dyskusji.

Ekopojazdami pojedziemy w okolice plaży, a następnie do centrum Sopotu i z powrotem 

na parking przy ERGO ARENIE (trasa wiedzie ulicami: Łokietka, Polną, Grunwaldzką, 

Chopina, Kościuszki i powrót do ERGO ARENY ulicami Kościuszki i Łokietka). 

Przystanki zlokalizowane są:

ź przy ERGO ARENIE,

ź przy ul. Polnej,

ź przy ul. Chopina,

ź pl. Konstytucji 3 Maja (ul. Bohaterów Monte Cassino).

Pojazdy, którymi podróżować może 12 osób, codziennie kursować będą w godz. 10.00-

20.00, z częstotliwością co 20 minut (z wyjątkiem dni powszednich w godz. 16.00-18.00 co 

30 minut). Bilet na jednorazowy przejazd kosztuje 3 zł. Dla dzieci do ukończenia szkoły 

podstawowej, na podstawie okazanej legitymacji szkolnej – przejazdy bezpłatne.

W wakacje pilotażowo uruchomiona zostanie także dodatkowa linia – z pl. Konstytucji 

3 Maja do Opery Leśnej (osobny pojazd kursujący co 30 min., bez przystanków po drodze).

Parking z dużą liczbą dostępnych miejsc jest także bardzo dobrym rozwiązaniem dla 

turystów, którzy przyjadą do Sopotu na dłużej. Można samochodem podjechać pod 

miejsce zakwaterowania, wypakować bagaże, a następnie na czas pobytu odstawić auto na 

całodobowy bezpłatny parking przy ERGO ARENIE.

Szczegółowe informacje oraz rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.sopot.pl/parking

Jesteś zainteresowany lub zainteresowana sprzedawaniem produktów na Sopockim Pchlim 

Targu? Skontaktuj się z Organizatorem: rynek@sopot.pl 

Więcej informacji: zom.sopot.pl/sopocki-rynek

W tym samym czasie organizowane są kolejne odsłony EkoRynku. Ekologiczne, zdrowe i pyszne 

– tym wyróżniają się m.in. warzywa, owoce, pieczywo, soki i nabiał, które możemy kupić w każdą 

sobotę w godz. 10.00-15.00, na sopockim targowisku. Prócz cenionych producentów i sprzedawców 

z ogromnym doświadczeniem, targowisko wzbogacą produkty lokalnych wytwórców, czyli sopockich 

ogrodników. EkoRynek otwiera się na detalicznych sprzedawców i na produkty zdrowe, różnorodne, 

bez ulepszaczy. Wciąż wyróżnikiem pozostanie najwyższa jakość i produkty naturalne. 

Fot. Facebook
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Zaszczep się bez rejestracji w ERGO ARENIE

Prezydent Sopotu 
z absolutorium 
i wotum zaufania

Nie chcemy partyjnej szkoły! 
„Polska edukacja nie może stać się ofiarą centra-

listycznych ambicji i ideologicznego zamachu. To byłaby 

szkoła strachu i hipokryzji, jak z czasów PRL-u. Zamiast 

wracać do przeszłości, chcemy budować polską szkołę 

przyszłości” – czytamy m.in. w apelu przeciw próbom 

centralizacji systemu edukacji w Polsce, który 

przedstawicielki i przedstawiciele samorządów, 

uczniowie, rodzice, organizacje nauczycielskie 

i społeczne podpisali 21 czerwca 2021 r. w Warszawie.

Inicjatywa środowisk, którym na sercu leży los polskiej szkoły 

oraz uczących się w niej dzieci i młodzieży, jest odpowiedzią 

na plany Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt nowelizacji 

prawa oświatowego istotnie zmniejsza wpływ wspólnot 

samorządowych – zarówno władz lokalnych, jak i rodziców 

– na pracę szkoły. Projekt nowelizacji zakłada, że kontrolę 

nad szkołami przejmą kuratoria oświaty. To one będą miały 

decydujący wpływ na wybór i odwołanie dyrektorów 

placówek, ofertę zajęć edukacyjnych, a nawet likwidację 

szkół.

– W naszych wspólnotach lokalnych, małych i dużych 

miastach, wspólnie z nauczycielami, dyrektorami, uczniami, 

rodzicami i organizacjami społecznymi tworzymy jak 

najbardziej przyjazne szkoły, wspierające dzieci i młodzież, 

szkoły z różnorodną i bogatą ofertą edukacyjną, rozwijające 

Sopoccy radni podczas sesji 21 czerwca 2021 r. 

zdecydowali o udzieleniu prezydentowi miasta wotum 

zaufania oraz absolutorium z wykonania zeszłorocznego 

budżetu. Zatwierdzone zostały również sprawozdania 

finansowe jednostek kultury za rok 2020. Radni 

zdecydowali także o upamiętnieniu sopockiej radnej 

Małgorzaty Maj i nadaniu jej imienia Sopockiemu 

Uniwersytetowi Trzeciego Wieku.

 Głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta poprzedziła 

prezentacja Raportu o stanie miasta 2020 oraz dyskusja 

radnych nad kondycją miasta. Prezydent miasta podczas 

prezentacji podkreślał, jak trudny był to rok dla Sopotu:

– Ten ostatni rok to przede wszystkim czas pandemii, z którą 

się mierzyliśmy. Konieczne było wzmocnienie komunikacji 

z mieszkańcami i ochrona miejsc pracy przez wsparcie 

pracodawców, ale również artystów – komentuje Jacek 

Karnowski, prezydent Sopotu.

Radni uznali, że działania podejmowane przez samorząd w 

trakcie pandemii były odpowiednie, a miasto w znacznym 

zakresie funkcjonowało bez utrudnień. Po omówieniu sytuacji 

finansowej miasta Rada Miasta udzieliła prezydentowi wotum 

zaufania.

Teraz korzystanie ze szczepienia przeciw COVID-19 jest 

jeszcze łatwiejsze. Wystarczy odwiedzić punkt szczepień 

powszechnych w hali ERGO ARENA w godzinach 

działania i zaszczepić się. Nie ma potrzeby wcześ-

niejszego umawiania się na konkretny termin i godzinę. 

Do dyspozycji są m.in. preparat Pfizera czy jedno-

dawkowa szczepionka Johnson & Johnson.

Do tej pory warunkiem skorzystania ze szczepienia była 

wcześniejsza telefoniczna rejestracja w punkcie szczepień. 

Od wtorku, 22 czerwca 2021 r., można przyjść do ERGO 

ARENY i  właściwie od razu przyjąć szczepionkę. 

Przypominamy, że elektroniczne skierowanie na 

szczepienie ma wystawione każda osoba powyżej 12. 

roku życia. Nie ma potrzeby wcześniejszego sprawdzania 

czy drukowania skierowania. Pracownicy punktów rejestracji 

w ERGO ARENIE na podstawie numeru PESEL zweryfikują 

dane w systemie i będzie możliwe zaszczepienie się.

– To rozwiązanie bardzo ułatwi skorzystanie ze szczepienia, 

szczególnie tym osobom, które mają napięty grafik 

obowiązków – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, 

wiceprezydentka Sopotu. – Nie będzie potrzeby wcześ-

niejszego planowania wizyty w punkcie szczepień. Teraz 

wystarczy pojawić się w hali ERGO ARENA w dogodnym 

dla siebie terminie, w dzień powszedni w godz. 8.00-18.00, 

a w soboty w godz. 8.00-13.00 (w dni wydarzeń na ERGO 

ARENIE godziny pracy punktu mogą być inne) i praktycznie 

od razu przyjąć szczepionkę – zachęca wiceprezydentka 

Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Na terenie hali działa 7 stanowisk kwalifikujących, 

7 stanowisk szczepień i 4 stanowiska rejestracji. Zapraszamy 

na szczepienia mieszkańców Sopotu i całego regionu, 

a także przebywających w kurorcie turystów, by wykorzystali 

ten czas i zadbali o swoje zdrowie!

Ważne! 

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.

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.

Sopot walczy o milion!
Zachęcamy wszystkich, szczególnie młode osoby, 
nastolatków, by się szczepiły. Przede wszystkim w trosce 
o zdrowie swoje i bliskich, ale mieszkańcy Sopotu mogą 
także wywalczyć milion złotych dla swojego miasta. Tyle 
jest do wygrania w rządowym konkursie dla gminy 
z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców. 
Mamy bardzo dużą szansę na wygraną, ale musimy się 
jeszcze zmobilizować, by zdobyć te pieniądze i przeznaczyć 
je potem na rzecz mieszkańców, na zakup nowoczesnej 
karetki czy na zajęcia dla naszych najmłodszych.

W ogólnopolskim konkursie Najbardziej Odporna Gmina 
do wygrania jest po 1 mln zł dla gmin z najwyższym 
odsetkiem w pełni zaszczepionych mieszkańców. Według 
danych z 28 czerwca Sopot jest na pierwszym miejscu 
w swojej kategorii: średnie gminy (30-100 tys. mieszkańców) 
z wynikiem 46,8 proc. Ale walczyć trzeba dalej, bo 
konkurencja jest duża i laureatami poszczególnych kategorii 
mogą być tylko te gminy, w których poziom wyszczepienia 
mieszkańców osiągnie minimum 50 proc.

Ranking dostępny jest na stronie www.gov.pl w zakładce 
Koronawirus/Szczepienia przeciwko COVID-19/Szczepienia 
według gmin.

Mobilny punkt szczepień

Od 29 czerwca 2021 r. kontener do szczepień przeciw 

COVID-19 stoi przy Przychodni Brodwino przy ul. 

Kolberga 7. Szczepić się tam mogą wszyscy chętni 

– mieszkańcy i goście przebywający w Sopocie – bez 

konieczności wcześniejszej rejestracji. Punkt czynny jest 

w godz. 8.00-18.00 do 2 lipca. Następnie kontener 

ustawiony zostanie w centrum miasta. Dostępne są 

szczepionki dwudawkowe, jak i jednodawkowe. 

pasje, uczące wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka 

– mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka 

Sopotu i przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego 

Traktowania Związku Miast Polskich. – To praca zespołowa, 

często niełatwa, ale stanowiąca podstawę naszych 

demokratycznych, samorządowych szkół. Teraz to wszystko 

zastąpi decyzja jednej osoby – kuratora oświaty z po-

litycznego nadania, który będzie miał decydujący głos przy 

powołaniu. To jednoosobowo kurator, a nie rodzice, 

uczniowie, wychowawcy będzie decydować jaka organizacja 

społeczna i jakie zajęcia będą się mogły odbywać w szkole.

Zapowiadane przez ministra Przemysława Czarnka zmiany 

naruszają przyjętą po upadku komunizmu zasadę 

współdziałania władz centralnych i lokalnych, przy 

zachowaniu autonomii szkoły, dyrektorów i nauczycieli oraz 

respektowania głosu rodziców i wspólnot lokalnych.

Apel może także podpisać każda chętna osoba. Można to zrobić 

m.in. na: www.petycjeonline.com/zamach_na_polsk_szko

Treść apelu oraz link do podpisania znajduje się także na 

stronie www.sopot.pl

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Od 1 sierpnia miejska spółka AQUA-Sopot przejmuje działalność prowadzoną 

w Sopocie przez Saur Neptun Gdańsk. Dotychczas AQUA-Sopot, będąca 

właścicielem infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście, 

dzierżawiła swój majątek spółce Saur Neptun Gdańsk. Od sierpnia będzie 

nim zarządzać samodzielnie.

W związku z rozwojem AQUA-Sopot zdecydowano się na rozszerzenie działalności 

i wykonywanie usług własnymi siłami, przekształcając spółkę w przedsiębiorstwo 

wodociągowo-kanalizacyjne. Takie przedsiębiorstwa są uprawnione do 

pozyskiwania środków unijnych na rozwój infrastruktury i wprowadzenie 

nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Obowiązująca do tej pory umowa 

z Saur Neptun Gdańsk nie dawała takich możliwości. 

Sopot będzie zarządzać miejską 
infrastrukturą wodno-kanalizacyjną

W lipcu, miesiącu urodzin Janusza Christy, autora komiksów m.in. o Kajku i Kokoszu, ruszy 

gra miejska śladami słynnego sopocianina. Będzie można jeszcze lepiej poznać miejsca 

związane z twórcą przygód bohaterów z Mirmiłowa, które niedawno zostały przeniesione 

na ekran w animacji Netflix. 

Gra łączy online i rzeczywisty spacer po mieście. Fani serialu oraz komiksów mogą poznać biografię 

Janusza Christy, odwiedzając punkty na mapie szlaku, m.in. dom twórcy, w którym powołał do życia 

uwielbiane przez pokolenia postacie, jego szkoła podstawowa, a także miejsce, które było inspiracją 

do powstania Mirmiłowa. Wskazówki na temat trasy znajdą się na stronie kajkoikokosz.wp.pl, 

w zakładce GRA MIEJSKA, na której będzie można zdecydować, czy gra ma się odbyć 

w rzeczywistości czy online. Będzie tam też mapa z zaznaczonymi lokalizacjami do odkrycia. Osoby, 

które wybiorą opcję rzeczywistego spaceru, w punktach znajdą kody QR. Ich zeskanowanie 

przekieruje na stronę internetową gry i odblokuje ciekawostkę o odwiedzanym miejscu. 

Użytkownicy grający online odkryją kolejne punkty biorąc udział w minigrach. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza osoby z niepełnosprawnościami i osoby ze 

szczególnymi potrzebami do skorzystania z letniej oferty: amfibii umożliwiającej kąpiel 

w morzu lub rowerów trójkołowych.

Drodzy mieszkańcy! Macie ciekawe pomysły, chcecie działać, wzmacniać więzi sąsiedzkie? 

Zgłoście się do Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego. 

Kwota, która w ramach Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego, wspierać będzie pomysły mieszkańców, 

to 10 tys. zł. Aplikować można kwotę do 1000 zł na realizację jednej lokalnej inicjatywy.

Dofinansowanie może być przeznaczone na inicjatywy służące dobru wspólnemu i integracji 

mieszkańców Sopotu. Pomysły mogą obejmować takie działania, jak np.: zorganizowanie 

sąsiedzkiego spotkania, festynu, koncertu, wystawy, zajęć cyklicznych bądź jednorazowych. Mogą to 

być także inicjatywy służące rozwiązaniu wspólnego, sąsiedzkiego problemu.

Informacje: Zuzanna Ostrowska, sopockie.domy.sasiedzkie@gmail.com, tel. 699 857 138 oraz 

Anna Horak, biuro@scop.sopot.pl, 58 341 83 52

Na stronie www.sopot.pl znajdują się regulamin i wniosek o dofinansowanie inicjatywy (projektu) 

w ramach Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego do pobrania.

Kultowi bohaterowie w Sopocie

W parku Południowym powstał plac 

zabaw, któremu nazwę Gród Milusia 

nadali internauci. W tej niezwykłej 

przestrzeni odwiedzający mogą spotkać 

bohaterów z Mirmiłowa, m.in. Smoka 

Milusia i jego przyjaciół, a także lepiej 

poznać serialowy świat. Nowy punkt na 

mapie Sopotu to miejsce zabaw 

i spotkań najmłodszych, a także – po-

dobnie jak gra miejska –  uhonorowanie 

Janusza Christy.

W lipcu wystartuje gra miejska 
inspirowana komiksem Kajko i Kokosz

Amfibia i rowery – aktywny wypoczynek w kurorcie

Sopocki Fundusz Sąsiedzki 2021 

– Środki unijne można przeznaczać m. in. na budowę instalacji fotowoltaicznych 

i inne nowe technologie, co zmniejszy opłaty za energię elektryczną, które są jedną 

z głównych pozycji kosztowych – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. 

– Przejęcie przez miejską spółkę działalności operatorskiej umożliwi także pełną 

kontrolę władz miasta nad nowymi taryfami, co pozwoli dostarczać mieszkańcom 

Sopotu wodę najlepszej jakości w jak najniższej cenie – dodaje wiceprezydent 

Skwierawski.

Zmiana operatora nie spowoduje żadnych zakłóceń w dostarczaniu wody do 

sopockich domów i mieszkań czy w odprowadzeniu ścieków. Od 21 czerwca można 

już podpisywać nowe umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków. Do ich 

zawarcia zobowiązani są wszyscy, którzy do tej pory mieli umowy podpisane z Saur 

Neptun Gdańsk, a więc właściciele nieruchomości (np. domów jednorodzinnych), 

a także zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy wspólnot i przedsiębiorcy. 

Dodatkowe informacje: strona internetowa spółki AQUA-Sopot i tel. 58 555 49 20.

Sopoccy radni podjęli uchwałę umożliwiającą odholowywanie z dróg 

nieprawidłowo parkowanych hulajnóg i obciążanie użytkowników i właścicieli 

pojazdów kosztami ich usunięcia i przechowywania.

Po zmianie przepisów hulajnogi elektryczne i inne urządzenia transportu 

osobistego stanowią nową kategorię pojazdów. Wymagało to ujęcia ich 

w taryfikatorze opłat za holowanie i przechowywanie usuniętych w wyniku 

nieprawidłowego pozostawienia w pasie drogowym. W związku z tym za 

pozostawienie hulajnogi lub innego urządzenia transportu osobistego właściciel 

zapłaci 123 zł za holowanie oraz 23 zł za każdą dobę przechowywania na parkingu 

strzeżonym. Warto pomyśleć i rozważnie parkować hulajnogi, a szczególnie nie 

zostawiać ich w miejscach, gdzie utrudnia to ruch, lub gdzie znajduje się znak B-36 

„zakaz zatrzymywania i postoju”.

Obowiązujące od maja nowe przepisy określają zasady ruchu hulajnóg, których 

użytkownicy muszą m.in. dostosować się do znaków drogowych i ogólnych zasad 

ruchu drogowego. 

Kosztowne holowanie hulajnóg 

W MIEŚCIE /

Fot. Pixabay

Amfibia przeznaczona jest dla osób z dysfunkcją 

układu ruchu. Korzystanie z niej jest bezpłatne. 

W sezonie letnim, do 15 września, w godz. 10.00-

17.30 na kąpielisku przy wejściu nr 23 na plażę, 

można skorzystać z tego urządzenia. Wcześniej 

zamiar kąpieli trzeba zgłosić telefonicznie: 

nr 58 550 12 15 w godz. 8.00-15.00 lub tel. 

609 680 820. 

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych dla osób z niepełnosprawnościami przekazanych 

z Fundacji Eco Textil Od Was Dla Was w ramach programu „Rower dla Niepełnosprawnego” znajduje 

się w siedzibie MOSiR przy ul. Bitwy pod Płowcami 67 C (przy wejściu na plażę nr 40). Czynna jest 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Informacje można uzyskać pod nr tel. 58 550 12 15. 

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały MOSiR Sopot
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Sopot przygotował szeroki pakiet programów wsparcia dla kobiet oraz działania w ramach programu 

UNICEF „Miasto przyjazne dzieciom”. Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów, 

sugestii, potrzeb, które wzbogacą ten katalog działań. 

Sopot na rzecz kobiet i dzieci 

Od 1 lipca będzie można złożyć wnioski online na 

kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 na zasiłek 

rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego. Opiekunowie osób z niepełno-

sprawnościami, otrzymujący specjalny zasiłek 

opiekuńczego, mogą również składać wnioski 

o przedłużenie prawa do tego świadczenia. 

Nie zmieniły się zasady przyznawania zasiłku rodzinnego oraz 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kryterium dochodowe 

uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674  zł netto na 

osobę w rodzinie. Gdy w rodzinie jest dziecko posiadające 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-

sprawności, kryterium wynosi 764 zł. Aby otrzymać świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego, należy spełnić kryterium 

dochodowe w wysokości 900 zł netto na osobę w rodzinie.

Od 1 lipca będzie można złożyć wnioski w formie 

elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia lub 

Platformy Usług Elektronicznych ZUS. 

Wnioski papierowe od 1 sierpnia będzie można również 

złożyć w specjalnej skrzynce podawczej w Dziale Świadczeń 

Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.  Wzory wniosków 

znajdują się m.in. na stronie www.mopssopot.pl lub 

www.mrpips.gov.pl.

Więcej informacji na stronie www.sopot.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie przygotowała bogatą ofertę wakacyjnych zajęć dla dzieci 

i uczniów klas I-III, a także cykl spotkań dla rodziców. Są to na przykład:

ź zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dla uczniów klas I-III sopockich szkół podstawowych

ź turnus zajęć logopedycznych dla dzieci przedszkolnych (od 4. r.ż.) i szkolnych

ź zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat z trudnościami funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym

ź cykl wakacyjnych spotkań dla rodziców w ramach poszerzania wiedzy i kształtowania umiejętności rodzicielskich czy 

też konsultacje logopedyczne przeznaczone dla rodziców lub pełnoletnich uczniów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie mieści się przy ul. Władysława IV 23/25. Informacji udziela i zapisy 

przyjmuje sekretariat Poradni: tel. 58 551 51 33, e-mail: ppp@poradniasopot.pl. Sekretariat czynny w godz. 8.00-16.00.

Wniosek na świadczenia 
elektronicznie

Wakacje z Poradnią – dla dzieci i rodziców

– Przy powstawaniu tych projektów pracowało 

szerokie grono naszych sopockich radnych, 

którym bardzo za to zaangażowanie dziękuję 

– mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wice-

prezydentka Sopotu. – Wiele elementów, które 

znalazły się w programach, pojawiło się po 

rozmowach radnych z sopociankami. To dla nas 

bardzo cenne, bo mamy szansę stworzyć 

i  wdrożyć coś, co dokładnie odpowiada 

konkretnym potrzebom różnych grup kobiet 

i dziewcząt mieszkających w Sopocie.

Od 1 lipca do 30 listopada wnioski w programie Dobry 

Start będzie można składać tylko elektronicznie, 

a środki wypłacane będą wyłącznie na  konto bankowe. 

Świadczenie będzie przyznawał oraz wypłacał ZUS.

Od nowego roku szkolnego 2021/2022 obsługę programu 

Dobry Start przejmie od samorządów ZUS. Mieszkańcy 

Sopotu nie będą składali już papierowego wniosku 

o wyprawkę szkolną w MOPS. Wnioski będzie można 

składać wyłącznie online za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub 

portalu Empatia. Osoby, które będą miały trudności ze 

złożeniem wniosku online, będą mogły skorzystać z pomocy 

pracowników ZUS w oddziale lub w mobilnych punktach 

zorganizowanych w placówkach Poczty Polskiej i KRUS. 

Świadczenie Dobry Start, tzw. wyprawka szkolna, 

przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko, aż do 

ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci z nie-

pełnosprawnościami otrzymają świadczenie do ukończenia 

przez nie 24. roku życia. Świadczenie wynosi 300 zł 

i zgodnie z nowymi zasadami będzie wypłacane wyłącznie 

na konto bankowe. 

Numer telefonu, pod którym osoby zainteresowane 

dowiedzą się jak złożyć wniosek – tel. 506 002 587. ZUS 

Biuro Terenowe w Sopocie, al. Niepodległości 796. 

Zmiany w programie Dobry Start

„Sopot miastem przyjaznym dzieciom”

Program realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów 

Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF jest częścią międzynarodowej Inicjatywy Miast Przyjaznych Dziecku 

UNICEF. Programu „Miasto przyjazne dzieciom” zawiera wiele elementów: opiekę nad najmłodszymi, edukację, 

ale także zaangażowanie społeczne młodych ludzi, wsparcie dzieci migranckich czy dzieci ze szczególnymi 

potrzebami. W Sopocie działa Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu, są zatrudnione asystentki międzykulturowe, by 

wspierać dzieci imigrantów w sopockich szkołach, buduje się nowy żłobek. A będzie się działo jeszcze więcej, 

bowiem z diagnozy przeprowadzonej przed przystąpieniem do programu jasno wynika, że dzieci w wieku 

szkolnym, te młodsze i te starsze, bardzo chcą, by ich głos, zarówno w obrębie rządzenia miastem, jak 

i realizacji ich potrzeb, był bardziej słyszalny.

„Wspieramy Was przez całe życie”

– Plan działania na rzecz wspierania mieszkanek Sopotu jest dla wszystkich: dziewczynek, starszych nastolatek, 

pań, które stają się mamami i pań, które są seniorkami. Program wsparcia sopocianek zawiera wiele elementów 

z trzech kluczowych obszarów: edukacyjnych, profilaktycznych i programów czysto medycznych, jego założenia 

dotyczą lat 2021-2025 – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Spektrum działań, które zawarte są w programie, jest bardzo szerokie. Znalazły się w nim także na przykład 

szczepienia przeciw HPV dla 12-latek, tzw. różowe skrzyneczki do walki z ubóstwem menstruacyjnym, gabinet 

ginekologiczny dostępny dla kobiet z niepełnosprawnościami czy program wspierania płodności. 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co szósta para w Polsce ma problem z płodnością, nie omija to 

także Sopotu. W planach jest więc realizacja i dofinansowanie programu leczenia niepłodności. Jaką metodę 

pary wybiorą, na jaką się zdecydują – taką samorząd dofinansuje: czy to naprotechnologię, inseminację czy 

zapłodnienie pozaustrojowe. 

Należy mieć nadzieję, że tak szeroko zakrojony zakres działań skierowany do dzieci, młodzieży i młodych rodzin 

zostanie dobrze przyjęty przez mieszkańców i będzie stanowić kolejny punkt w dyskusji w trwających pracach 

nad nową strategią Sopotu na najbliższe lata.

Ze szczegółami projektów można zapoznać się na stronie www.sopot.pl. Zaprezentowane działania 

to nie jest katalog zamknięty. Zapraszamy przede wszystkim sopocianki, ale sopocian także, do 

wzbogacania go, prosimy o wszelkie uwagi, sugestie pomysły, potrzeby wsparcia różnych grup 

kobiet. Można je przesyłać do:

ź Macieja Kisały – maciej.kisala@um.sopot.pl

ź Edyty Kozik-Wilczewskiej – edyta.kozik@um.sopot.pl

ź tel. 58 521 36 86.

SOPOT POMAGA /
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Jednym z wydarzeń jubileuszowej, 10. edycji festiwalu Literacki Sopot będzie 

wspólne czytanie „Boskiej Komedii” Dantego Alighieri. W czytaniu wezmą udział 

zawodowi aktorzy, ale również wszyscy chętni, którzy mogą się zgłaszać do 16 lipca.

LITERACKI SOPOT /
www.literackisopot.pl

www.teatratelier.pl

Od Piekła do Nieba – nabór 
do czytania „Boskiej Komedii” 

Fotomorgana w Państwowej Galerii Sztuki

21. Sopot Film Festival rozpocznie się 10 i potrwa do 18 lipca. Przed nami 9 dni 

filmowych emocji, których dostarczą kinomanom nowe światowe produkcje 

i premierowe filmy dokumentalne i fabularne. Tradycyjnie, w trakcie trwania festiwalu, 

13 lipca w Operze Leśnej, odbędzie się Koncert Muzyki Filmowej. 

1 lipca rusza najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce, w nowej odsłonie 

i w trosce o przyszłość. Sopockie molo i zakopiańskie Krupówki ponownie zamienią się 

w wyjątkowe sale kinowe pod gwiazdami. W pierwszy dzień wakacji rusza festiwal, 

który jest wyrazem pasji i zachwytu nad kinem, które zmienia świat i czyni nas 

lepszymi. To właśnie na tym zadaniu koncentruje się tegoroczna edycja festiwalu, który 

z powodzeniem dołącza do grona światowych imprez filmowych realizowanych pod 

hasłem #WeLoveCinema.

Sopot Film Festival 
i Koncert Muzyki Filmowej

Kino Letnie Sopot – Zakopane 
znów na molo

Wystawa prac i obiektów sztuki parafotograficznej „Fotomorgana” to ekspozycja, 

którą można oglądać do 15 sierpnia.

„Fotomorgana” to tytuł wydarzenia i pojęcie dedykowane pewnemu zbiorowi obiektów 

sztuki, które w pierwszym momencie wydają się klasyczną lub udziwnioną fotografią, 

a tak naprawdę są tylko skomplikowanym zabiegiem artystycznym, doprowadzającym do 

takiego wrażenia. To zjawisko pozornego powstania obrazu (w tym przypadku 

fotograficznego) mimo zastosowania odległych technik i form wypowiedzi artystycznych 

tj.: scenografia, instalacja artystyczna, obiekt, rekonstrukcja, assamblage czy performance. 

Wystawę można oglądać codziennie w godz. 11.00-20.00.

FILM /

Fot. materiały prasowe SFF

Fot. materiały Literackiego Sopotu

Lato z Teatrem Atelier

www.pgs.pl

Początek wakacji to również inauguracja Lata Teatralnego w Teatrze Atelier im. 

Agnieszki Osieckiej. W tym roku już po raz 28. zapraszamy na spotkanie ze sztuką 

i do przeżywania artystycznych wzruszeń w wyjątkowej scenerii. W ciągu dwóch 

wakacyjnych miesięcy zobaczymy wiele wyjątkowych spektakli, wyczekiwanych 

premier i wielu uznanych artystów.

Od początku lipca do końca sierpnia w teatrze tuż przy sopockiej plaży wystąpią m.in. Janusz 

Radek, Mika Urbaniak & Victor Davis, Magda Smalara, Katarzyna Żak, Magda Umer, Mirosław 

i Magdalena Czyżykiewicz. Zobaczymy dwa spektakle: premierową „Marię” (koprodukcja 

z Teatrem Nowym w Poznaniu) i szlagierowy „Bar-Macabre”. Rozstrzygnięty zostanie II etap 

konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”, odbędą się XVI Międzynarodowe Spotkania z Kulturą 

Żydowską. Na widzów czeka zatem cały wachlarz artystycznych wrażeń: namiętne tango, 

WYSTAWA /

Pro jekc je  od b ędą  s ię 

w Multikinie oraz w kinie 

plenerowym na Hipodromie. 

Z o b a c z y m y  n a j l e p s z e 

pozyc je  sezonu,  m. in . 

„Sound of Metal", „Arab 

Blues" czy „Kłamstewko". 

W programie festiwalu 

z n a j d z i e  s i ę  r ó w n i e ż 

tradycyjnie sekcja kina 

skandynawskiego, której 

bohaterem będzie duński 

aktor Mads Mikkelsen (m.in. 

„Na Rauszu”). W paśmie 

DOK.PL  można będzie 

obejrzeć najlepsze polskie filmy dokumentalne roku, w tym „Tony Halik" Marcina Borchardta, 

który spotka się z widzami po filmie. Nową sekcją tematyczną SFF będzie pasmo kobiece 

z takimi tytułami, jak polski „Sweat", brazylijska „Ema" oraz polsko-włoskie „Sole". 

13 lipca w Operze Leśnej na fanów kina czekają dodatkowe emocje związane z muzyką. Na 

6. Koncercie Muzyki Filmowej zagrają Misia Furtak, Igor Walaszek czyli IGO (Bass Astral x Igo), 

Hatti Vatti i Polska Filharmonia Kameralna Sopot. Widowisko muzyczno-wizualne odbędzie się 

w tym roku pod hasłem „Bohaterka / Bohater vs Antybohaterka / Antybohater”. Koncert 

będzie połączeniem muzyki symfonicznej z elektronicznymi aranżami klasycznych utworów. 

Bilety w cenach 79-129 zł dostępne są w sprzedaży na stronach www.sopotfilm.festival.pl 

oraz www.interticket.pl.

Uczestnicy wydarzenia, niczym 

w poemacie Dantego, przejdą 

u l i c a m i  S o p o t u  p r z e z 

poszczególne kręgi Piekła, 

Czyśćca i Nieba. Czytanie 

odbędzie się w 22 sierpnia. 

Całość wyreżyseruje Radek 

Stępień. Więcej szczegółów 

dotyczących naboru znaleźć 

można na stronie internetowej 

literackisopot.pl.

W Sopocie, który w tym roku obchodzi 120. 

urodziny oraz 60-lecie sopockich festiwali, 

widzowie będą mogli codziennie oglądać filmowe 

hity na najdłuższym w Europie drewnianym molo. 

– Wiele pozycji z repertuaru tegorocznej edycji 

porusza tak ważne dla nas wszystkich tematy jak 

zmiany klimatyczne, problem ubóstwa czy 

nierówności. Wierzymy, że wychodząc od małych 

kroków w naszym codziennym życiu możemy 

razem realizować globalny plan naprawy świata, 

w czym kino zawsze odgrywało bardzo ważną rolę – mówi Paweł Adamski, Prezes Outdoor 

Cinema, dyrektor festiwalu.

BNP Paribas Kino Letnie Sopot – Zakopane potrwa do 31 sieprnia, projekcje w lipcu o godz. 

22.00, w sierpniu o godz. 21.30. Pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny filmów 

na stronie www.kinoletnie.pl. Aktualności, relacje i ciekawostki dostępne na Facebooku 

i Instagramie @BNPParibasKinoLetnie

Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, obowiązuje jedynie bilet wstępu na molo w Sopocie. 

Obowiązują zasady bezpieczeństwa: dezynfekcja rąk i odpowiedni dystans na widowni 

(szczegóły na www.kinoletnie.pl/bezpieczenstwo).

TEATR /

orientalne dźwięki, jazzowe 

wariacje,  teatralne perły 

i śmieszne aż do łez recitale, 

a wszystko to sprawi, że 

tegoroczne  lato  będzie 

naprawdę niezapomniane. 

Szczegółowy program wy-

darzeń tegorocznego Lata 

Teatralnego w Teatrze Atelier 

im. Agnieszki Osieckiej znaleźć 

można na teatratelier.pl.

Fot. materiały Teatru Atelier

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Finał Ekstraligi Rugby
4 lipca o godz. 15.00 odbędzie się najważniejszy w roku 2021 mecz polskiego rugby. W finale Ekstraligi Ogniwo Sopot 

podejmie u siebie Master Pharm Rugby Łódź.

Gospodarzem i organizatorem meczu finałowego będzie najlepszy zespół tej fazy – Ogniwo Sopot. Goście to największy rywal 

sopocian – Master Pharm Rugby Łódź. Zobaczymy wielu reprezentantów Polski, a także zagraniczne gwiazdy ligi z Republiki 

Południowej Afryki, Nowej Zelandii czy wysp Fidżi.

Oba kluby zdominowały krajowe rozgrywki w ostatnich latach i będzie to czwarty finał Ekstraligi Rugby w tym zestawieniu. 

Będzie to także okazja do rewanżu za finał z roku 2019. Tamto spotkanie okrzyknięte zostało najlepszym finałem w historii 

rozgrywek, a o wyniku i zwycięstwie Ogniwa zadecydowała ostatnia akcja meczu. 

Z powodu obostrzeń udostępniona będzie połowa miejsc na widowni (do limitu nie będą wliczane osoby zaszczepione). 

Sprzedaż internetowa wejściówek na eventim.pl, tam również lista stacjonarnych punktów sprzedaży. 

W czasie wakacji w Sopocie dzieci i młodzież 

z pewnością nie będą się nudzić. Jedną z form 

wypoczynku i sposobem na ciekawe spędzenie wolnego 

czasu mogą być rejsy po Zatoce Gdańskiej jachtem 

szkolnym S/Y Alf. „Wakacje pod żaglami” ruszają 6 lipca.

CSIO5* Sopot Horse Show 2021 za namiMiędzypokoleniowy 
Festiwal Literatury 
Dziecięcej – Ojce i Dziatki 

Niemcy zwyciężają Puchar Narodów, konkurs Grand Prix dla zaledwie 20-letniego Briana Moggre z USA, dwukrotny triumf 

Jarosława Skrzyczyńskiego – to działo się podczas Oficjalnych Międzynarodowych Zawodów w Skokach przez Przeszkody 

CSIO5* Sopot Horse Show 2021, które odbyły się w dniach 17-20 czerwca.

Biblioteka Sopocka po raz trzeci została partnerem 

Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej 

– Ojce i Dziatki, organizowanego przez Fundację Czas 

Dzieci.

To oznacza, że w dniach 23-25 lipca najmłodsi czytelnicy będą 

spotykali się w progach Sopoteki na warsztatach, spotkaniach 

autorskich i zabawach literackich.

W programie m.in.: warsztaty dla dzieci wysoko wrażliwych 

„Czytanie pełne skarbów!” z Małgorzatą Swędrowską, warsztaty 

dla dzieci ze spektrum autyzmu „Baśniowe stwory” z Marcinem 

Minorem, akcja Ostry Dyżur Literacki dla dzieci ze szczególnymi 

potrzebami (w szczególności z niepełnosprawnością ruchową, 

głuchych oraz niewidomych), spotkanie z Kicią Kocią, a na 

zakończenie Festiwalu rejs statkiem „Pirat”.

Na wydarzenia będzie można zapisywać się od 4 lipca, 

a szczegółowy program można znaleźć na stronie 

festiwalliteraturydzieciecej.pl 

67 zawodników z całego świata do Sopotu przywiozło 

ponad 180 koni. W czasie czterech dni zmagań 

rozegrano 10 konkursów w ramach międzyna-

rodowych zawodów CSIO5* Sopot Horse Show, 

konkursy dla najmłodszych CSIO Sopot Young Stars 

oraz konkurs jubileuszowy z okazji 120-lecia Sopotu.

Pierwszego dnia reprezentant Polski Jarosław 

Skrzyczyński w niesamowitym stylu wygrał konkurs 

o puchar Saur Neptun Gdańsk pod patronatem 

„Świata Koni”, zajmując pierwsze miejsce ex aequo 

z Alexandrem Butlerem z Irlandii. 

Sopot na pewno dobrze będzie wspominał 20-letni 

Amerykanin Brian Moggre, który wygrał po raz 

pierwszy w życiu konkurs Grand Prix na zawodach 

rangi 5 gwiazdek. 

RUGBY /

BIBLIOTEKA /

Weekend z Tyczką na molo
Tegoroczna Tyczka na Molo zostanie rozegrana już po raz 34. W międzynarodowo obsadzonym konkursie, 3 i 4 lipca na 

skwerze Kuracyjnym, wystartują panie i panowie. 

www.mbp.sopot.pl

Fot. photomonskoo.com

HIPODROM /

Konkurs o puchar LOTTO pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozgrywany w sobotę przyniósł kibicom wiele 

radości. Kolejny raz Jarosław Skrzyczyński dosiadający konia polskiej hodowli Jerico, bezbłędną i dynamiczną jazdą zapewnił sobie 

zwycięstwo w najważniejszym konkursie dnia. 

Na niedzielną rywalizację drużynową w ramach Longines FEI Jumping Nations Cup of Poland czekali wszyscy z niecierpliwością. Na 

liście startowej znalazło się 10 drużyn: Belgia, Francja, Irlandia, Maroko, Niemcy, Norwegia, Polska, Stany Zjednoczone oraz Wielka 

Brytania. Najlepszą drużyną podczas tegorocznej edycji CSIO5* Sopot Horse Show została ekipa z Niemiec. Polacy zajęli 9. miejsce. 

LEKKOATLETYKA /

ŻEGLARSTWO /

Po raz pierwszy „Alf” wypłynie z sopockiej mariny we wtorek, 

6 lipca. Kolejne rejsy po Zatoce Gdańskiej będą 

organizowane od poniedziałku do piątku, do końca wakacji. 

Każdy potrwa ok. 5 godzin. Jednorazowo na swój pokład S/Y 

Alf zabierze dziesięcioro pasażerów w wieku 10-18 lat. 

Obowiązują wcześniejsze zapisy, które pod numerem 

telefonu 797 479 951 i adresem zeglarstwo@sopot.pl 

przyjmuje sopocki MOSiR. Możliwe będą również zapisy 

grupowe uczniów do 13 roku życia uczestniczących 

w półkoloniach w sopockich szkołach. Wówczas w rejs będzie 

mogło wypłynąć dziewięcioro dzieci wraz z opiekunem. 

Uczestnictwo w rejsach dla dzieci i młodzieży z Sopotu jest 

bezpłatne.

„Wakacje pod żaglami” organizuje Miasto Sopot we 

współpracy z Fundacją Dziedzictwa Morskiego.

– Liczymy na obecność krajowej czołówki, wspartej zawodnikami 

z zagranicy – mówi Jerzy Smolarek, dyrektor Sopockiego Klubu 

Lekkoatletycznego. 

Pewny jest już występ Pawła Wojciechowskiego, byłego mistrza świata 

i rekordzisty poprzednich edycji Tyczki na molo. Zawodnik Zawiszy 

Bydgoszcz uzyskał już minimum olimpijskie do Tokyo, więc występ 

w Sopocie będzie dla niego z pewnością etapem przygotowań do igrzysk. 

Po raz pierwszy mityng potrwa dwa dni. Jako pierwsi, 3 lipca o godz. 

16.30,  rozpoczną panowie. Dzień później, w samo południe, zmierzą 

się młodzi tyczkarze. Po nich, o godz. 16.00 skakać będą panie, 

wśród nich Czeszka Romana Malacova, która z pewnością będzie 

chciała obronić tytuł sprzed roku. 

Robert Sobera podczas mityngu Tyczka na molo

w 2016 r. Fot. Fotobank.PL/UMS 

Fot. Fotobank.PL/UMS

Rejsy dla dzieci i młodzieży 
czyli „Wakacje pod żaglami”



8 PRZEPIS NA SOPOT NR 08/2021

Po ciężkim roku szkolnym, naznaczonym pandemią, czas na odpoczynek. Życzymy wszystkim 
uczniom, nauczycielom i rodzicom słonecznych i bezpiecznych wakacji!

Entuzjastycznie przyjęta przez publikę grupa Måneskin nie zawiodła – Włosi dali świetny 
i ważny występ podczas drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwalu w Operze Leśnej.

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

Wejdź w lato z pozytywną energią! Podczas zorganizowanego przez Młodzieżową Radę 
Miasta festynu na  błoniach tematem głównym były emocje – te radosne i te trudne. 

Dzięki porozumieniu miasta i Lasów Państwowych zlikwidowany będzie szlaban, który od 
stycznia blokował dojazd do ogrodów działkowych przy ul. Reja. 

Fot. Fotobank.PL / UMSFot. Fotobank.PL / UMS

Lato się zaczęło, na plażę wróciły piękne dwuosobowe rattanowe kosze! Można je 

wypożyczać 7 dni w tygodniu, w godz. 9.00-17.00, na plaży przy wejściach nr 13 i nr 23. 

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

W kurortowym klimacie, czyli plażowanie w koszu

Fot. Fotobank.PL / UMS Fot.  materiały UMS
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