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Chcesz odpocząć? 
Zobacz, usłysz, smakuj Kraków!

Sopockie Spotkania Kobiet: 
czy kobiety w pewnym wieku 
muszą stawać się niewidzialne?
Zapraszamy na pierwsze na żywo po pandemicznej przerwie Sopockie Spotkania 

Kobiet. Spotkanie odbędzie się 20 lipca o godz. 18.00, w Lasach, czyli niezwykłej 

przestrzeni Opery Leśnej. Uczestniczki porozmawiają o tym, czy kobiety w pewnym 

wieku muszą stawać się niewidzialne?

Gościnami będą: wokalistka jazzowa i pedagog Krystyna Stańko oraz reżyserka filmowa

i teatralna Magdalena Łazarkiewicz. Spotkanie poprowadzi Magdalena Czarzyńska-

Jachim, wiceprezydentka Sopotu. Zapraszamy do Lasów!

WARTO ZOBACZYĆ /

Sylweta Zamku Królewskiego, bogaty kościół Mariacki, złota trąbka hejnalisty, pulchny 
obwarzanek, pięć malowniczych kopców… – to obrazy Krakowa, które wielu z nas 
kojarzy ze szkolnych wycieczek. W te wakacje warto odświeżyć zapamiętane widoki 
i poznać nowe  niespodzianki. Selfie z dzwonem Zygmunt na jednym z miejskich 
placów? Czemu nie, wystarczy się tylko uśmiechnąć i pstryk!

Dni pod Wawelem nigdy za wiele

Kraków – siedziba królów, skarbnica zabytków i legend, kulturalna wizytówka kraju. W tym roku 
miasto świętuje jubileusz 500-lecia dzwonu Zygmunt, który 9 lipca 1521 r. zawisł w katedrze 
wawelskiej, a 13 lipca donośnym brzmieniem przywitał się z mieszkańcami. Dziś to jedyny tak 
potężny dzwon w Europie poruszany siłą ludzkich mięśni. Odzywa się w najważniejszych dla nas 
chwilach. Przez całe wakacje wyjątkowa replika dzwonu będzie eksponowana w różnych 
punktach miasta, a na Wawelu do końca sierpnia czynna będzie wystawa „Matejko. Od 
wielkiego dzwonu”, na którą z Warszawy wypożyczono arcydzieło mistrza.

Na wzgórze wawelskie warto się wybrać, by podziwiać kolekcję królewskich arrasów (aż 137 
obiektów), po raz pierwszy pokazywaną w całości we wnętrzach, dla których została utkana, czy 
poczuć gęsią skórkę w Smoczej Jamie, jeszcze bardziej tajemniczej za sprawą nowego 
oświetlenia. Skarbów warto szukać w całym mieście – w kościele Mariackim można na nowo 
odkryć ołtarz Wita Stwosza, który po sześciu latach renowacji zachwyca kolorystyką zbliżoną do 
pierwotnej, średniowiecznej.

Wydawca:
Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27

81-704 Sopot, tel. (+48) 58 5213 633
e-mail: przepisnasopot@sopot.pl
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Zostaw samochód, idź na plażę, 

ERGO ARENA, Sopot /Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1 

3 zł
Zanurkuj w zieleni i kulturze

Ciekawe oblicze Krakowa to parki z tradycją (np. park Strzelecki), ogrody (np. Ogród Botaniczny), 
kopce – z tym najsłynniejszym, Kopcem Kościuszki. Na złaknionych aktywnej rekreacji czekają 
kąpieliska, tereny leśne i trasy rowerowe. W tym roku do licznych zakątków dających 
wytchnienie na łonie przyrody dołączyły kolejne: Mała Chorwacja, czyli wschodnia część 
kąpieliska Bagry Wielkie, oraz kąpielisko w Przylasku Rusieckim z plażą, pomostem 
i wypożyczalnią sprzętu wodnego. Wiele atrakcji czeka też na gości tuż za granicami Krakowa 
– miasto uruchomiło specjalne linie autobusowe, którymi można dotrzeć m.in. do Puszczy 
Niepołomickiej, Ojcowa, dolinek podkrakowskich. Urlopowicze, dla których nie ma wakacji od 
sportu, mogą też skorzystać z programu miejskiej kampanii „Chodź na pole – bądź w formie”.

W wakacje krakowskie instytucje kultury i festiwale także wyjdą w plener. W sierpniu w parku 
Jordana odbędzie się Kraków Culture Summer – w programie spektakle i koncerty: od muzyki 
klasycznej, przez pop i jazz, po elektronikę i muzykę filmową.

Przy stole się nie nudzimy

Ale czym byłaby podróż pod Wawel bez posmakowania lokalnej kuchni? Tutejsza gastronomia 
to krzyżujące się wpływy różnych kultur, 13 produktów regionalnych (w tym obwarzanek), 200 
produktów tradycyjnych (jak maczanka po krakowsku, prababka hamburgera), ale także oferta 
placów targowych z ekologiczną i regionalną żywnością oraz krakowskie strefy slow food.

Zwiedzaj i oszczędzaj dzięki karcie #zwiedzajKraków

Dla odwiedzających Kraków miasto przygotowało specjalną ofertę, dzięki której z wybranych 
atrakcji możemy skorzystać w bardziej przystępnej cenie. Każdy, kto przyjedzie do stolicy 
Małopolski na minimum jedną noc i zatrzyma się w jednym z krakowskich obiektów 
noclegowych będących partnerem miejskiego programu #zwiedzajKrakow, otrzyma kartę 
turystyczną. Upoważnia ona do 20% rabatu w restauracjach, hotelach, galeriach, muzeach 
i innych miejscach, które przystąpiły do akcji.

W MIEŚCIE /

20 lipca godz. 18.00

Spotkanie online będzie można również śledzić w mediach społecznościowych: Sopockie 

Spotkania Kobiet – wydarzenie na FB; www.facebook.com/JachimSopot

Zapraszamy także do dołączenia do grupy Sopockie Spotkania Kobiet na Facebooku.
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Mieszkańcy Sopotu mogą wywalczyć milion zł dla 

swojego miasta. Tyle jest do wygrania w rządowym 

konkursie dla gminy, w której zaszczepi się najwięcej 

mieszkańców. Mamy bardzo dużą szansę na wygraną, 

ale musimy się jeszcze zmobilizować, by zdobyć te 

pieniądze i przeznaczyć je na zakup nowoczesnej 

karetki i na zajęcia dla najmłodszych.

Konkurs Najbardziej Odporna Gmina 

– Sopot walczy o milion!

W ogólnopolskim konkursie Najbardziej Odporna Gmina 

w trzech kategoriach do wygrania jest po 1 mln zł dla gmin 

z najwyższym odsetkiem w pełni zaszczepionych 

mieszkańców. Na razie Sopot jest w czołówce w swojej 

kategorii: średnie gminy (30-100 tys. mieszkańców), ale 

walczyć trzeba dalej, bo konkurencja jest duża. Konkurs 

trwa do 31 października, więc zachęcamy wszystkich 

sopocian, którzy się jeszcze nie zaszczepili do skorzystania 

ze szczepienia, które w Sopocie dostępne jest bez 

wcześniejszej rejestracji.

– Pamiętajmy, że szczepimy się nie tylko dla siebie, ale 

również dla innych i czynimy to w imię miłości bliźniego 

– zachęca ks. prałat Jan Wołyniec, proboszcz w parafii Św. 

Jerzego w Sopocie.

1 sierpnia 2021 r. miejska spółka AQUA-Sopot Sp. z o.o. przejmie od 

Saur Neptun Gdańsk S. A. eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej w Sopocie. Wraz z przejęciem eksploatacji AQUA-Sopot 

będzie się zajmować obsługą mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji 

oraz innych odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę i od-

prowadzania ścieków w Sopocie. 

Co zmieni się dla odbiorców wody?

Zmiana firmy dostarczającej wodę w Sopocie oznacza konieczność podpisania 

z AQUA-Sopot Sp. z o.o. nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i od-prowadzanie 

ścieków (najlepiej do 30.08.2021). Do zawarcia nowej umowy zobowiązani są 

wszyscy, którzy do tej pory mieli podpisane umowy z Saur Neptun Gdańsk S. A., 

a więc właściciele nieruchomości (np. domów jednorodzinnych), zarządy 

spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy wspólnot  i przedsiębiorcy.

Ostatnią fakturę sopockim odbiorcom za lipiec 2021 r. wystawi Saur Neptun 

Gdańsk S.A. W kolejnych miesiącach fakturowanie przejmie AQUA-Sopot Sp. z o.o.

Ciągłość dostarczania wody bez zmian

Przejęcie eksploatacji sieci wodociągowej nie wpłynie na ciągłość 

dostarczania wody oraz odbioru ścieków od dotychczasowych odbiorców. 

Niepodpisanie umowy przed 1 sierpnia br. również nie wpłynie na ciągłość 

świadczonych usług.

Jak podpisać nową umowę?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o zawarcie nowej umowy 

i podać niezbędne dane do zawarcia nowej umowy. Wzór wniosku w wersji 

elektronicznej można pobrać ze strony internetowej: www.aqua-

sopot.com.pl lub w wersji papierowej w siedzibie AQUA-Sopot.

Podpisane wnioski można składać osobiście w sekretariacie AQUA-Sopot lub 

listownie wysyłać na adres: AQUA-Sopot Sp. z o.o., ul. Polna 66-68, 81-740 

Sopot. Skan podpisanego wniosku można również przesłać drogą 

elektroniczną na adres: bok@aqua-sopot.com.pl

Zapraszamy do telefonicznego kontaktu z AQUA-Sopot Sp. z o.o. w celu 

uzyskania informacji o trybie podpisania nowych umów pod numerem tel. 

58 555 49 20. Sekretariat Spółki czynny jest od wtorku do piątku w godz. 

7.30 do 15.30 oraz w poniedziałki w godz. 7.30-17.00.

Planowana jest przebudowa ul. Kolejowej wraz z dojściami do al. Niepodległości. Zakończyły się 
wstępne prace projektowe.

Oprócz przebudowy samej drogi, inwestycja obejmie również przebudowę koryta zamkniętego potoku 
Haffnera, przebudowę koryta zamkniętego potoku Bohaterów Monte Cassino, budowę i przebudowę sieci 
kanalizacji deszczowej, sieci wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej, elektroenergetycznej i tele-
technicznej, a także zagospodarowanie architektoniczne. 

Projektowane elementy układu drogowego będą spełniały kryteria nowoczesnego zagospodarowania ulicy, 
tzw. woonerfu, przez co ul. Kolejowa stanie się przyjazną przestrzenią, otoczoną niską i wysoką zielenią, 
kwiatami i stylowymi ławkami. Istniejąca nawierzchnia zostanie rozebrana i zastąpiona nową z eleganckiej 
kostki kamiennej. To wszystko oświetlać będą ekologiczne latarnie o przyjemnej ciepłej barwie światła. Przez 

INFORMACJE MIEJSKIE /

Szczepmy się! Wygrajmy milion i kupmy karetkę dla sopocian

Jak zmienić dostawcę wody 
– instrukcja dla mieszkańców

Ulica Kolejowa nową przestrzenią 
spacerową w mieście

– Szczepienia to wyraz troski o zdrowie naszych najbliższych 

i nas samych. Chcemy, by Sopot był naprawdę bezpiecznym 

miastem – dodaje Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 

– W punkcie szczepień powszechnych, który działa w hali ERGO 

ARENA, można szczepić się bez rejestracji, praktycznie od ręki, 

skorzystać mogą z tego także turyści odwiedzający nasze miasto. 

Dziękuję wszystkim sopocianom, którzy już się zaszczepili, 

gorąco namawiam do tego pozostałych, szczególnie młodych 

ludzi. Teraz mamy szansę wspólnie wygrać milion, który 

przeznaczymy na rzecz mieszkańców.

Szczepienia w ERGO ARENIE i mobilnym 

punkcie w centrum miasta

Wystarczy odwiedzić punkt szczepień powszechnych 

w hali ERGO ARENA w godzinach działania. Nie ma 

potrzeby wcześniejszego umawiania się na konkretny 

termin i godzinę. Do dyspozycji są m.in. preparat Pfizera 

czy jednodawkowa szczepionka Johnson & Johnson.

Można także zaszczepić się w kontenerze, który stoi 

w okolicach kościoła św. Jerzego (okolice ul. Bohaterów 

Monte Cassino). Mobilny punkt działać będzie do końca 

miesiąca. Ze szczepień każdy chętny może skorzystać 

w godz. 9.00-17.00. Tam także wszyscy chętni 

– mieszkańcy i goście odwiedzający Sopot – mogą się 

szczepić bez wcześniejszej rejestracji.

Dostępne są szczepionki dwudawkowe, jak i jedno-

dawkowe. W mobilnym punkcie można przyjąć pierwszą 

dawkę szczepionki lub dawkę drugą, bez względu na to, 

gdzie przyjęło się pierwszą.

Fot. Fotobank.PL/UMS

ujednolicenie nawierzchni piesi będą mieli 
wrażenie, że cała szerokość drogi to wygodny 
deptak, natomiast samochody tylko na chwilę są 
na nim gośćmi.   

Projektowany fragment obejmie niemal całą ul. 
Kolejową, od skrzyżowania z ul. Podjazd do 
skrzyżowania z ul. Marynarzy. Przebudowa 
obejmie również ciągi pieszo-jezdne pomiędzy al. 
Niepodległości i ul. Kolejową oraz odcinki ul. 
Podjazd i ul. Marynarzy. 

Zakończono przygotowanie koncepcji prze-
budowy.  Przed rozpoczęciem real izac j i 
mieszkańcy mogli zgłosić swoje uwagi. Wizualizacja: materiały prasowe

Ranking dostępny jest na stronie www.gov.pl 

w zakładce Koronawirus/Szczepienia przeciwko 

COVID-19/Szczepienia według gmin
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Co dalej z Mevo?Samorządowcy OMGGS apelują 
o ustawę metropolitalną

Białoruski wieczór w Sopocie

Włodarze w specjalnym liście zaprosili Andżelikę Borys, prezes Związku Polaków na 

Białorusi do przyjazdu do Polski. Zadeklarowali wszelkie wsparcie, w tym zapewnienie 

mieszkania czy opieki lekarskiej.

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie Nextbike Polska SA w restrukturyzacji, 

który domagał się m.in. przedłużenia terminu składania ofert o pół roku (do 

listopada). Po wprowadzeniu kolejnych zmian do warunków zamówienia – termin 

składania ofert na nowe Mevo upłynął 19 lipca. 

KIO uznała, że odwołanie Nextbike Polska SA w restrukturyzacji jest niezasadne ze względu na 

wprowadzone wcześniej zmiany w warunkach zamówienia. Operator domagał się również 

zmiany terminu składania ofert i przesunięcia go o pół roku.

– Spółka Nextbike Polska w restrukturyzacji przyznała tym samym, że nie jest gotowa na 

złożenie oferty, a co najważniejsze na spełnienie oczekiwań mieszkańców, którzy od dawna 

czekają na powrót Mevo – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. 

W trwającym od kwietnia 2020 r. dialogu konkurencyjnym dotyczącym nowego Mevo biorą 

udział trzy firmy: konsorcjum BikeU i Freebike, firma Marfina (Movienta) z podwykonawcą 

Geovelo oraz Nextbike Polska SA w restrukturyzacji. Po zakończeniu rozmów z wykonawcami 

– 26 stycznia 2021 r. OMGGS przesłał pierwsze zaproszenie do składania ofert. 

Po roku bezczynności Sejmu w sprawie ustawy metropolitalnej dla Pomorza, po licznych 

apelach i głosach poparcia – prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie 59 

samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot napisali 

list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o jak najszybsze zajęcie się projektem 

ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. „Od decyzji Pani 

Marszałek zależy dalszy rozwój naszych miast, gmin i powiatów” – czytamy w liście.

Sopot wspierając walkę Białorusinów o ich wolny, demokratyczny kraj, wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Białorusinów Pomorza zaprasza na koncert, podczas którego wystąpią 

gwiazdy białoruskiej muzyki współczesnej. W muszli koncertowej na molo 23 lipca 

o godz. 19.30 wystąpią: Lyavon Volski i NaviBand. Wstęp jest wolny. Serdecznie 

zapraszamy! Okażmy nasze wsparcie wszystkim białoruskim uchodźcom, którzy muszą 

teraz żyć daleko od swojej ojczyzny.

NR 09/2021

Prezydenci Gdańska, Sopotu i Gdyni 
zaprosili Andżelikę Borys do Polski

SOPOT W METROPOLII /

Jakie ma być nowe Mevo?

Nowe Mevo ma być systemem mieszanym złożonym z co najmniej 4099 rowerów 

(w tym 1000 tradycyjnych), 717 stacji rowerowych, abonament miesięczny ma 

wynieść 29,99 zł, w każdej z 16 gmin będą punkty ładowania baterii, będzie 

możliwość wypożyczenia roweru z rozładowaną baterią. Umowa z nowym 

operatorem ma być podpisana na 90 miesięcy. System swoim zasięgiem obejmie 

16 gmin – dotychczasowe 14 (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz 

Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck 

i Władysławowo), a także dodatkowo Kolbudy i Kosakowo.

– Bez metropolii nie jest możliwy dalszy 

rozwój Pomorza – powiedział Jacek 

Karnowski, prezes Rady OMGGS w 5. 

rocznicę rozpoczęcia starań o prawne 

usankcjonowanie  metropol i i  na 

Pomorzu. Z tym stwierdzeniem zgadzają 

się wszyscy włodarze metropolitalnych 

samorządów,  d la tego  podczas 

ostatniego posiedzenia Rady OMGGS 

podpisali się pod listem do marszałek 

Elżbiety Witek z prośbą o „uzupełnienie 

porządku obrad jednego z najbliższych 

posiedzeń Sejmu o projekt ustawy 

o związku metropolitalnym w województwie pomorskim”. Na ten moment mieszkańcy 

 samorządowcy czekają już prawie rok.

„14 września upłynie rok od skierowania do laski marszałkowskiej ponadpartyjnego, 

uchwalonego ponad podziałami politycznymi przez senatorów wszystkich klubów 

parlamentarnych, projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Od 

2016 r. solidarnie i konsekwentnie zabiegamy o uchwalenie ustawy dla naszego województwa. 

Zdajemy sobie sprawę, że w roku epidemii COVID-19 trudno było znaleźć czas na wszystkie 

ważne projekty ustaw, dlatego też dotąd projekt ustawy nie został skierowany do pierwszego 

czytania. Wierzymy, że ustawa metropolitalna dla Pomorza jako temat ponadpartyjny 

i przynoszący korzyści przede wszystkim gminom wiejskim i mniejszym 

miejscowościom, zostanie również w Sejmie RP wyłączony z bieżącego sporu 

politycznego i po wielu kadencjach zaniedbań w końcu uregulowany” – czytamy w liście. 

Projekt ustawy jest oddolną inicjatywą 59 samorządów zrzeszonych w stowarzyszeniu OMGGS. 

Wzorowany jest na rozwiązaniach jedynej metropolii w Polsce – Górnośląsko-Zagłębiowskiej. 

Budżet metropolii śląskiej w tym czasie wzrósł ponad trzykrotnie: z 362 mln do 1,218 mld zł. 

Uchwalenie ustawy przez Parlament da prawo dysponowania dodatkowymi środkami na 

realizację wspólnych zadań. Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie 

ponad 200 mln zł, które teraz trafiają do budżetu państwa. Te pieniądze zostaną przeznaczone 

na realizację wspólnych działań metropolitalnych miast, gmin i powiatów.

Andżelika Borys, prezes Związku 

Polaków na Białorusi została zatrzymana 

w Grodnie i od ponad 100 dni przebywa 

w areszcie. Według nieoficjalnych 

informacji pogorszył się jej stan zdrowia 

po przewiezieniu do aresztu w Żodzino 

pod Mińskiem.

W areszcie od marca przebywa również 

dziennikarz  i  aktywista  Andrzej 

Poczobut. Według informacji Agnieszki 

Romaszewskiej-Guzy,  dyrektorki 

Biełsatu, w związku z pogorszeniem 

stanu zdrowia Andżelika Borys jest 

gotowa zgodzić się na wyjazd do Polski, 

lecz teraz utrudniają to białoruskie 

władze, bo wykorzystują sytuację Borys, 

by nakłonić do opuszczenia Białorusi 

Andrzeja Poczobuta.

Prezeska Związku Polaków na Białorusi została zatrzymana 23 marca za organizację imprezy 

kulturalnej „Jarmarku Kaziuki”, który władze uznały za „nielegalny”. Z aresztu już nie wyszła, bo 

wszczęto wobec niej i innych działaczy sprawę karną o rzekome „podżeganie do nienawiści”. 

Prokuratura twierdzi, że doszło do „rehabilitacji nazizmu”. Zarzucane im przestępstwo jest 

w Białorusi karane 12 latami kolonii karnej.

W związku z zaistniałą sytuacją trójmiejscy włodarze przekazali Andżelice Borys list 

z zaproszeniem do kraju, który przeczytać można na stronie www.sopot.pl.

Stowarzyszenie Białorusinów Pomorza przejmuje 

sztafetę obchodów Międzynarodowego Tygodnia 

Kultury Białoruskiej.  – Choćbyśmy byli teraz daleko 

od naszej ziemi, to Białoruś zawsze jest w naszych 

sercach. A w dzisiejszych okolicznościach musimy 

udowodnić światu, że Białoruś to nie tylko granice 

na mapie. Teraz Białoruś jest tam, gdzie są 

Białorusini – mówią organizatorzy.

Białorusinom mieszkającym na Pomorzu zależy na 

tym, by głośno przypomnieć sobie, że nie są tu sami, 

ale razem! I szanują, dążą do zachowania 

i przekazywania rodzimej kultury białoruskiej swoim 

potomkom. Teraz przyszedł czas na przedstawienie 

mieszkańcom i gościom Pomorza ich współczesnej 

białoruskiej kultury muzycznej. Lyavon Volski i NaviBand zaśpiewają swoje najbardziej 

wzruszające, najbardziej inspirujące utwory.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Andżelika Borys w Sopocie w 2014 r. 

Fot. Fotobank.PL / UMS
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W przestrzeni miejskiej Sopotu pojawiły się plakaty przypominające o zasadach zachowania w kurorcie. 

Miasto zwraca uwagę na kilka istotnych aspektów, takich jak uszanowanie spokoju sąsiadów, czystość czy 

prawidłowe parkowanie.

– To taki savoir-vivre turysty i apel o odpowiednie zachowanie podczas pobytu w naszym mieście – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Większość turystów zachowuje się zgodnie z zasadami 

życia społecznego, niektórzy jednak wyjeżdżając na wakacje zapominają, że za ścianą wynajętego mieszkania często 

mieszka sopocka rodzina, która w swoim własnym mieszkaniu chciałaby po prostu odpocząć. Zdarza się również 

Z okazji Dnia Ratownika Wodnego sześciu ratowników 

Sopockiego WOPR odebrało nagrody i wyróżniena z rąk 

prezydenta Sopotu. Podpisano także umowę dotacyjną.

Sopocki Rynek zaprasza w każdy wtorek, 

piątek oraz sobotę mieszkańców i gości 

odwiedzających nasze miasto.

Targowisko miejskie zapewnia swoim 

klientom stojaki na rowery, bezpłatny 

parking, stację na hulajnogi. Na rynek można 

dojechać bezpośrednio autobusami 144 

i 185 oraz SKM (stacja Sopot Wyścigi). 

Dodatkowo od ponad miesiąca można 

korzystać z paczkomatu, który został 

zlokalizowany na terenie Sopockiego Rynku. 

Bezpieczne zakupy na świeżym powietrzu, 

niejednokrotnie bezpośrednio od produ-

centów coraz częściej doceniane są przez 

mieszkańców naszego miasta. Wspierajmy 

lokalnych sprzedawców, dbajmy o zdrowie 

i środowisko.

W każdą sobotę w godz. 10.00-15.00 
targowisko miejskie zaprasza na Pchli 
Targ. Każdy może przyjść sprzedawać, 
kupować oraz wymieniać się atrak-
cyjnymi, niepowtarzalnymi przed-miotami. 
„Kupuj używane – daj przedmiotom nowe 
życie” to hasło, które ma zachęcić do 
dbania  o  środowisko  dokonując 
codz iennych  wyborów.  Kontakt 
z Organizatorem: rynek@sopot.pl 

SOPOT TURYSTYCZNY /

Stop golasom. Turysto, szanuj Sopot!Miasto wspiera sopockich 
ratowników wodnych

Ekozakupy na świeżym powietrzuBłękitna Flaga 
dla kąpieliska Koliba

Sześciu ratowników Sopockiego Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego odebrało nagrody i wyróżnienia z okazji 

Dnia Ratownika Wodnego. Uroczystość z udziałem prezydenta 

Sopotu Jacka Karnowskiego odbyła się na terenie siedziby 

Sopockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podczas spotkania podpisano również umowę dotacyjną 

powierzająca Sopockiemu WOPR całoroczne zadania z zakresu 

ratownictwa wodnego. Kwota, jaką miasto wesprze prace 

sopockich ratowników, to 120 tys. zł.

niszczenie części wspólnych czy niesegregowanie śmieci. Jednym 

z największych problemów jest parkowanie poza miejscami 

wyznaczonymi, które bardzo utrudnia życie mieszkańcom. Z tym, 

każdego sezonu, walczy sopocka Straż Miejska – dodaje 

wiceprezydentka Sopotu. 

Plakaty zostały przekazane także do spółdzielni mieszkaniowych. Osoby 

reprezentujące wspólnoty mieszkaniowe lub po prostu zainteresowane 

zawieszeniem plakatu w swoim bloku, mogą odebrać go z Informacji 

Turystycznej na Placu Zdrojowym 2 bądź na Dworcowej 4. W tym roku 

na potrzeby kampanii stworzona została animacja, która będzie 

udostępniona na ekranach infomatów, w punktach sopockiej Informacji 

Turystycznej oraz na gdańskim lotnisku. Animacja wyświetlana będzie 

także przed seansami Kina Letniego w Sopocie na molo w Zakopanem 

oraz Giżycku, a także na statkach Żeglugi Mazurskiej. Kampania 

„Turysto szanuj Sopot” została zapoczątkowana w 2018 roku.

Miasto kontynuuje również kampanię „Stop golasom na ulicy”. 

Zwraca ona uwagę na niestosowność zachowania osób, które pojawiają 

się w przestrzeni miejskiej – w restauracjach, ogródkach 

gastronomicznych czy w sklepach, w strojach plażowych. W ramach 

akcji, na terenie miasta, również w witrynach lokali, pojawiły się plakaty 

oraz naklejki z hasłem kampanii, przypominające o konieczności 

ubrania się przed skorzystaniem z usług. W akcję włączyła się większość 

sopockich przedsiębiorców. To już szósta edycja tej kampanii.

SOPOT NATURALNIE /

Nad kąpieliskiem Kamienny Potok – Koliba ponownie powiewa 

Błękitna Flaga. Symboliczne wyróżnienie przyznawane jest m.in. 

kąpieliskom spełniającym kryteria określone w międzynarodowym 

programie.

Sopockie kąpielisko Koliba na którym zawisła Błękitna Flaga jest 

wyróżniane w ten sposób już od 15 lat. Błękitna Flaga to symbol 

i jednocześnie rodzaj certyfikatu przyznawanego w miejscowościach 

nadmorskich kąpieliskom i przystaniom jachtowym. Takie miejsca po 

spełnieniu wymagań i założeń wynikających z dyrektywy Rady 

Europejskiej, a dotyczących m.in. jakości wody, stanu plaży, zarządzania 

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

ś ro d ow i s kow e g o , 

b e z p i e c z e ń s t w a 

zyskują prawo do 

używania Błękitnej 

Flagi.

Błękitna Flaga to 

także nazwa prog-

ramu realizowanego 

przez Fundację na 

rzecz Edukacji Eko-

logicznej (Foundation 

for Environmental 

Education – FEE) z siedzibą w Danii. W skład polskiego jury programu 

Błękitnej Flagi wchodzą m.in. Polska Organizacja Turystyczna, 

Ministerstwo Środowiska, Polski Związek Żeglarski, Inspekcja Ochrony 

Środowiska, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe czy Związek Miast 

i Gmin Morskich.
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Sopockie Serce 2021 
– zgłoś kandydata do nagrody

Sopockie Centrum Wolontariatu do końca roku planuje rekrutację wolontariuszy/szek, 

którzy są zainteresowani angażowaniem się  w różne inicjatyw kulturalne w naszym 

mieście.

Warunkiem zaangażowania jest podpisanie Porozumienia wolontaryjnego. Na początek 

zachęcamy do zapoznania się z kilkoma wakacyjnymi propozycjami:

ź Literacki Sopot,  19-22 sierpnia 2021 r.

Festiwal, który powstał z miłości do literatury. Organizatorem jest Goyki 3 Art Inkubator oraz 

Miasto Sopot. Każdego roku wybierany jest jeden kraj, którego literatura jest wiodącym motywem 

festiwalu. W tym roku, podczas 10. Edycji wydarzenia, uczestnicy będą mieli okazję zgłębić włoską 

literaturę i kulturę.

ź Sopot Non-Fiction, 21-28 sierpnia 2021 r.

Unikalny przegląd poświęcony teatrowi dokumentalnemu. Podczas rezydencji artystycznej 

reżyserzy, dramaturdzy i aktorzy pracują nad projektami teatralnymi, do których bazą są 

reportaże, wywiady, artykuły prasowe i inne materiały dokumentalne. Oprócz rezydencji 

artystycznej, Sopot Non-Fiction to również prezentacje spektakli, które powstały jako efekt 

poprzednich edycji festiwalu.

Kontakt z animatorką wolontariatu Patrycją Szczepańską: tel. 729 863 777, mail: 

p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl

Więcej szczegółów: FB/SopockiWolontariat,  www.wolontariat.sopot.pl  

Wakacje wakacjami, ale na Sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku sporo się dzieje. Do 

końca sierpnia trwają bowiem zajęcia na Wakacyjnym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

Można skorzystać z plenerowych zajęć ruchowych, takich jak wspólne wycieczki okolicznymi 

szklakami, wykłady z historii sztuki na łonie natury, plenery fotograficzne i wiele zajęć 

Do 20 sierpnia trwa przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Prezydenta Miasta Sopotu 

„Sopockie Serce” dla organizacji pozarządowych za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta 

i jego mieszkańców.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować mieszkańcy Sopotu, organizacje 

pozarządowe oraz instytucje działające w sferze pożytku publicznego do 20 sierpnia 2021 r.

Zachęcamy do nominowania organizacji, która w Państwa ocenie może poszczycić się 

wyjątkowymi osiągnięcia oraz w sposób szczególny angażuje się w działania na rzecz sopockiej 

społeczności oraz miasta Sopotu.

Wnioski z dopiskiem „Sopockie Serce” należy składać do 20 sierpnia w Kancelarii Ogólnej (pokój 

nr 16) Urzędu Miasta Sopotu lub przesłać je na adres Urzędu (ul. Kościuszki 25/27, 81-704 

Sopot). UWAGA! Decyduje data wpływu.

Po rozpatrzeniu wniosków i zasięgnięciu opinii Głównego Specjalisty ds. Organizacji 

Pozarządowych, prezydent Sopotu rozstrzygnie konkurs.

Nagroda to statuetka, dyplom oraz gratyfikacja pieniężna – 6 tys. zł.

NR 09/2021

SOPOT OBYWATELSKI /

Interesuje Cię wolontariat w kulturze?  
Zgłoś się do Sopockiego Wolontariatu

Aktywne wakacje na uniwersytecie 
dla seniorów

Ósmoklasiści egzamin napisali 
najlepiej w województwie!
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła oficjalne wyniki z egzaminów klas VIII 

w 2021 r. Po raz kolejny sopoccy uczniowie okazali się najlepsi w województwie 

pomorskim. Tegoroczny sukces jest szczególnie cenny, bo pomimo pandemii 

młodzież osiągnęła najwyższe średnie wyniki.

To efekt wspólnej, systematycznej pracy młodzieży, nauczycieli i rodziców. Mimo wielu 

miesięcy nauki zdalnej, która dla wszystkich była wyzwaniem, mimo problemów 

wynikających z izolacji i braku bezpośrednich kontaktów z nauczycielami i rówieśnikami, 

udało się osiągnąć sukces.

EDUKACJA /

Fot. Pixabay

– Gratuluję uczniom wyników, które są efektem ich codziennej nauki w ekstremalnie trudnej 

sytuacji – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Nauczycielom 

dziękuję za zaangażowanie i cierpliwość w tak niezwykłej pracy. Rodzicom gratuluję i dziękuję 

za ich pomoc i motywowanie dzieci. Wyniki pokazują, że warto wierzyć w młodzież, wspierać 

ich zdolności, rozwijać umiejętności – to najlepsza inwestycja – dodaje wiceprezydentka 

Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Wyniki egzaminów to również sukces Miasta Sopotu. Gmina przeznacza w skali  roku blisko 

1,2 mln zł na konsultacje oraz dodatkowe zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne, które 

ukierunkowane są w szczególności na przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

Wyniki można zobaczyć na stronie www.sopot.pl.

gimnastycznych. 

Propozycja SUTW jest bezpłatna 

i  skierowana do wszystkich 

seniorów, którzy po trudnym czasie 

pandemii pragną znowu aktywnie 

żyć. Zajęcia odbywają się od 

poniedziałku do czwartku i będą 

t r w a ł y  d o  ko ń c a  s i e r p n i a . 

Szczegółowy plan można znaleźć 

na stronie internetowej Sopoc-

kiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, Facebooku SUTW oraz 

tablicy ogłoszeń w holu CKU 

w Sopocie przy ul. Kościuszki 22-24.
Fot. materiały SUTW

Fot. materiały organizatora
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Polsko-angielskie ulotki i plakaty o takiej treści pojawiły się w sopockich 

lokalach gastronomicznych, kościołach, na klatkach schodowych oraz 

w różnych miejscach w przestrzeni publicznej. Sopot po raz kolejny organizuje  

letnią akcję, która pokazuje, jak skutecznie pomagać i uświadamia, że dając 

pieniądze osobie żebrzącej nie pomagamy jej, lecz uzależniamy od datków. 

– Żadna osoba, która naprawdę potrzebuje pomocy, nie musi żebrać na ulicy na 

jedzenie – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sopocie. – Instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe oferują 

różne formy wsparcia: posiłki, schronienie oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb. 

Nie możemy jednak nikogo zmusić do przyjęcia pomocy bez jego zgody. Dając 

pieniądze nie pomagamy, lecz sprawiamy, że osoba żebrząca pozostaje na ulicy 

i nie ma motywacji do zmiany stylu życia – dodaje dyrektor Czekaj.

Pracownicy socjalni MOPS, Straż Miejska i Policja prowadzą monitoring i patrolują 

miejsca, w których mogą przebywać osoby doświadczające bezdomności lub żebrzące, 

proponując im różne formy wsparcia. Miejsca szczególnie uczęszczane przez turystów 

odwiedzają również streetworkerzy. Zachęcają do skorzystania z profesjonalnej 

pomocy, motywują do zmiany sytuacji, wydają artykuły przedmedyczne. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zachęca osoby, które sprawują 

bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, do skorzystania 

z bezpłatnego wsparcia – opieki wytchnieniowej. Może to być pobyt całodobowy 

w ośrodku wsparcia lub pobyt dzienny w miejscu zamieszkania bądź w placówce. 

Od 1 sierpnia będzie można składać papierowe wnioski na nowy okres świadczeniowy 

2021/2022 na zasiłek rodzinny oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

– Nadal można składać wnioski przez internet i do takiej bezpiecznej formy zachęcamy – mówi 

Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS w Sopocie. – Nasi pracownicy chętnie doradzą telefonicznie, jak to 

zrobić. Osoby, które mają trudności z wypełnieniem lub wysłaniem elektronicznego wniosku, będą 

mogły od 1 sierpnia złożyć wniosek papierowy – osobiście lub za pośrednictwem poczty.  

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł, w przypadku 

dziecka z niepełnosprawnością 764 zł. W Funduszu Alimentacyjnym kryterium wynosi 900 zł na 

osobę w rodzinie. Nadal obowiązuje zasada utraty dochodu, w przypadku pomniejszenia 

wynagrodzenia na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej w związku z pandemią. Może to 

spowodować uzyskanie prawa do świadczeń rodzinnych lub z funduszu alimentacyjnego. 

Wnioski papierowe można złożyć w skrzynce podawczej w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu 

Alimentacyjnego MOPS Sopot, al. Niepodległości 876. Można się również umówić na osobistą wizytę. 

Z uwagi na pandemię, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczne warunki do spotkania 

z pracownikiem, sopocki MOPS prowadzi rejestrację telefoniczną. Dzwoniąc pod numer 58 551 61 63 

można umówić wizytę. Punkt Obsługi Klienta wyposażony jest w odpowiednie środki ochrony (płyn 

do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, osłony z plexi). 

Wnioski elektroniczne można składać przez systemy bankowe, portal Emp@tia oraz PUE ZUS. Wzory 

wniosków znajdują się na stronie www.mopssopot.pl.

W Sopocie staramy się, by przestrzeń publiczna była jak najbardziej dostępna dla osób 

z niepełnosprawnościami i o szczególnych potrzebach. Jednym z udogodnień są 

wyznaczone i specjalnie oznakowane miejsca parkingowe. 

Pomagaj mądrze! Nie dawaj 
pieniędzy osobie żebrzącej

Opieka wytchnieniowa dla opiekuna 
dziecka z niepełnosprawnością 

Papierowe wnioski na świadczenia dla rodzin

Gdzie zaparkują osoby z niepełnosprawnością?

SOPOT POMAGA /

Jak mądrze i skutecznie pomagać? 

– Najlepszym sposobem na pomoc osobie potrzebującej jest skierowanie jej do 

instytucji czy organizacji, które profesjonalnie zajmują się pomaganiem – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Sopot od wielu lat 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które zapewniają na zlecenie miasta 

nocleg oraz wyżywienie dla osób w kryzysie bezdomności. Pracownik socjalny 

może zaoferować kompleksowe wsparcie dopasowane indywidualnie do potrzeb 

i sytuacji danej osoby. 

Jednorazowy datek nie zmieni sytuacji osoby żebrzącej. Aby osoba, która przebywa 

na ulicy zmieniła swoją sytuację, potrzebna jest długofalowa pomoc specjalistów. 

Czasem niezbędna jest terapia, która pomoże np. wyjść z nałogu alkoholowego. 

Osoby, które żebrzą na ulicy, najczęściej liczą na łatwy i szybki zarobek,  

wykorzystują współczucie ludzi i żerują na emocjach. 

– Dawanie pieniędzy czy jedzenia na ulicy nie rozwiąże problemu – mówi Marlena 

Jasnoch, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. 

– Może uspokoić nasze sumienie, ale utwierdza osobę żebrzącą w przekonaniu, że 

nie warto zmieniać swojego życia. Jeśli chcemy pomóc finansowo, lepiej przekazać 

pieniądze na konkretne cele charytatywne czy organizacji pozarządowej, która 

pomaga osobom potrzebującym.

Miejsca, w których osoby potrzebujące mogą otrzymać wsparcie:

ź Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Pracy Socjalnej, al. 

Niepodległości 759 a, poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30, tel. 58 551 17 10

ź Caritas, Sopot, al. Niepodległości 778; jadłodajnia: poniedziałek-piątek: 12.30-

13.30, sobota-niedziela: 13.00-14.30; Łaźnia i wydawanie odzieży: w godz. 8.00-

11.00, poniedziałek i czwartek mężczyźni, wtorek kobiety

ź Miejsce nocnego pobytu (ogrzewalnia), bez skierowania, w godz. 20.00-8.00, 

Gdańsk, ul. Mostowa 1 A.

Jeśli widzisz osobę żebrzącą, w szczególności nieletnią lub 

natarczywą, poinformuj: Straż Miejską, tel. 986, Policję, tel. 112 

lub MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10.

Opieka wychnieniowa to pomoc skierowana do osób, 

które pełnią codzienną, wręcz całodobową funkcję 

opiekuna osoby z niepełnosprawnością. Czasowe 

zastępstwo w ramach opieki wytchnieniowej daje 

opiekunowi możliwość odpoczynku, regeneracji czy 

załatwienia swoich spraw. To również tymczasowe 

zapewnienie opieki, gdy opiekun nie może jej 

sprawować, np. z uwagi na zdarzenie losowe. W 

ośrodku osoba niesamodzielna ma zapewnioną 

ca łodobową opiekę  i  wsparc ie  spec ja l i s tów 

dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

Sopocki MOPS w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, oferuje opiekunom również 

porady specjalistów: konsultacje z psychologiem, wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji czy dietetyki. 

Z opieki wytchnieniowej oraz poradnictwa specjalistycznego mogą skorzystać mieszkańcy Sopotu, 

którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub osobami dorosłymi posiadającymi 

odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje: Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, 

tel. 58 551 17 10 wew. 236.

Na stronie www.sopot.pl, w zakładce Sopot 

dostępny  zna leźć  można  l ink  do  mapy 

z zaznaczonymi takimi miejscami parkingowymi. 

Mapa zawiera wykaz miejsc zlokalizowanych na 

drogach publicznych (+ jedna koperta na terenie 

ogólnodostępnym pod UM), nie ma tam miejsc na 

terenach spółdzielni mieszkaniowych i terenach 

prywatnych: pod sklepami, pod dworcem itp.

Zachęcamy do skorzystania z mapy przed 

przyjazdem do Sopotu, żeby zapewnić sobie jak 

najbardziej komfortowy pobyt w mieście – czy to 

turystyczny, czy też przy załatwianiu różnych spraw.

Fot.  Freepik

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały MOPS Sopot
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Stop śmieciom – zgłoś nielegalne wysypisko
Jeśli ktoś znajdzie na terenie Sopotu porzucone odpady, zobaczy nielegalne wysypisko śmieci w lesie, może 

zgłosić ten fakt do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wspólnie dbajmy o przestrzeń naszego miasta!

NR 09/2021

Złóż deklarację do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków

„Czyste powietrze” – zapraszamy 
na spotkanie informacyjne

Finanse z PFRON 
dla pracodawców i osób 
z niepełnosprawnościami

Rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu 

zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych 

i niemieszkalnych. należy zgłosić każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie konsultacyjne na 

temat możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego 

programu „Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się w 

poniedziałek, 26 lipca 2021 r. o godz. 17.00 w sali nr 36 Urzędu 

Miasta Sopotu przy ul. T. Kościuszki 25/27.

W trakcie spotkania zostaną przedstawione i omówione główne 

cele i założenia programu. Na spotkanie obowiązują zapisy:

ź pod numerem tel. 58 52 13 793,

ź bądź mailowo: sebastian.krywult@um.sopot.pl.

Urząd  Miasta w Sopocie zaprasza pracodawców z terenu Sopotu 

zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnospraw-

nościami do skorzystania ze środków z PFRON.

Oferta dotyczy osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy jako 

osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, nie pozostające 

w zatrudnieniu. Pracodawca może się wtedy ubiegać o zwrot 

poniesionych kosztów wyposażenia stanowiska pracy, do wys. 15-

krotnego przeciętnego wynagrodzenia za stanowisko, przy 

zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością, przez co najmniej 36 

miesięcy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 11 marca 2011 r. ( Dz. U. Nr  z 2015r., poz. 93).

Osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, nie 

będące w zatrudnieniu, planujące rozpocząć działalność 

gospodarczą, rolniczą, a także zainteresowane wniesieniem wkładu 

do spółdzielni socjalnej, mogą skorzystać z jednorazowego 

dofinansowania do wysokości  6-krotnego przeciętnego 

wynagrodzenia (prowadzenie działalności gospodarczej przez co 

najmniej 12 miesięcy) lub od 6- do 15-krotności przeciętnego 

wynagrodzenia (prowadzenie działalności gospodarczej przez co 

najmniej 24 miesiące), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z 12 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2342).

ZIELONY SOPOT /

Środowisko to nasze wspólne dobro, troska o nie przekłada 

się na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy, na 

czystość wód, na roślinność wokół nas. Chrońmy to, co mamy 

cennego w Sopocie.

Na stronie internetowej GIOŚ został stworzony interaktywny 

formularz, dzięki któremu łatwo i sprawnie można zgłosić 

nielegalne składowiska odpadów. Wszystkie elektronicznie 

zgłoszenia trafiają bezpośrednio do Departamentu 

Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, który po ich 

dokładnej analizie podejmuje decyzję o dalszych działaniach 

w sprawie.

Link do formularza można znaleźć na stronie internetowej 

www.gios.gov.pl i www.sopot.pl.

Wnioski z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii 

Urzędu Miasta, pok.16 lub bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw 

Społecznych, ul. Marynarzy 4, pok. 2.

Wzory wniosków oraz informację o wymaganych załącznikach 

dostępne są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych lub do pobrania 

na stronie sopockiego BIP w zakładce Zdrowie – Osoby 

niepełnosprawne.

Więcej informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 521 36 

15.

Osoby z niepełnosprawnościami, zamierzające po raz pierwszy 

rozpocząć działalność gospodarczą, zapraszamy do korzystania ze 

szkoleń dotyczących małej przedsiębiorczości lub przygotowania 

zawodowego, finansowanych i organizowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Gdyni.

Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8,

 tel. 58 620 49 54 lub 58 620 29 44 wew. 102, 103.

SOPOT POMAGA /

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków mieszkalnych 

i jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych.

Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania zasad reżimu sanitarnego – noszenie maseczek, 

przestrzeganie dystansu i dezynfekcja rąk.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” na stronie programu Czyste powietrze.

W Urzędzie Miasta Sopotu, w pokoju nr 88, znajduje się punkt konsultacyjny dotyczący programu. Informacje można 

pozyskać również pod nr tel. 58 52 13 793.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom 

posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane 

przed 1 lipca 2021 r. Na złożenie deklaracji jest 12 

miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało 

zainstalowane po 1 lipca, deklarację trzeba złożyć w 

terminie 14 dni.

Deklarację można złożyć bez wychodzenia z domu, 

żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo 

podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij „Złóż deklarację”, wypełnij ją i wyślij. Nie masz dostępu do Internetu 

albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy 

osobiście lub listownie.

Kontakt w razie dodatkowych pytań: Sebastian Krywult, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UMS, 

tel. 58 52 13 793 lub e-mail: sebastian.krywult@um.sopot.pl. 

Fot. Freepik

Fot. Pressfoto
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Od 6 do 8 sierpnia jazz znów zabrzmi w Sopocie. Sopot Molo Jazz Festival jest sukcesorem pierw-

szych festiwali jazzowych, jakie zorganizowano w Sopocie jeszcze w latach 50., i przyświecają mu te 

same idee, jakimi kierowali się organizatorzy tamtych pionierskich imprez. W tym roku w muszli 

koncertowej na molo pojawią się m.in. Extradition Quintet + Wojciech Staroniewicz, Siergiej 

Kriuczkow & Riverboat Ramblers + Jerzy Detko czy Sławek Jaskułke. 

Już po raz jedenasty Wojciech Rajski, dyrektor artystyczny festiwalu wraz z Polską 

Filharmonią Kameralną Sopot zapraszają na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI 

Sopot Classic. Tegoroczna edycja festiwalu będzie jednym z wydarzeń oficjalnych 

obchodów 120-lecia nadania Sopotowi praw miejskich. Festiwal potrwa od 25 do 31 lipca.

Festiwal od wielu lat jest jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kulturalnych 

w Trójmieście, przyciągając każdego lata miłośników muzyki klasycznej oraz tych, którzy 

dopiero odkrywają świat muzyki poważnej. Co roku podczas koncertów odbiorcy mogą 

usłyszeć artystów o międzynarodowej renomie, występujących na najbardziej prestiżowych  

scenach świata. Repertuar festiwalu dobierany jest tak, aby nawet najbardziej wymagający 

odbiorca, poszukujący różnorodności i kunsztu artystycznego mógł znaleźć dla siebie 

atrakcyjną propozycję. 

11. NDI Sopot Classic rozpocznie się w niedzielę, 25 lipca Wieczorem Włoskim w Operze 

Leśnej. Podczas koncertu usłyszymy utwory włoskiego baroku oraz fragmenty oper włoskich 

kompozytorów, a także utwory orkiestrowe  oraz muzykę popularną i filmową. W koncercie 

wystąpią znakomici polscy artyści: Olga Pasiecznik (sopran), Jan Jakub Monowid (kontratenor), 

Szymon Mechliński (baryton), Monika Mariotti (vocal), Janusz Wawrowski (skrzypce).

Drugim koncertem festiwalowym będzie Koncert Muzyki Polskiej, który odbędzie się we 

wtorek, 27 lipca w sali koncertowej PFK Sopot. Wydarzenie, rozpocznie się od uroczystości 

wręczenia nagród laureatom 6. Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego. 

Podczas koncertu widownia usłyszy utwór patrona konkursu, a także kompozycje Pawła 

Mykietyna, jednego z jurorów i Krystiana Neściora, laureata I nagrody.

W czwartek, 29 lipca, w kościele św. Jerzego w Sopocie na Koncercie Muzyki Barokowej 

wystąpi Collegium 1704, czyli praska orkiestra barokowa. Grupa odniosła wiele 

Ćwierć wieku Sopot Molo Jazz Festivalu Lato w Teatrze Atelier

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 11. NDI Sopot Classic

KONCERTY /

międzynarodowych 

sukcesów, które zostały 

zapoczątkowane wyko-

naniem „Missa votiva” 

Jana Dismana Zelenki 

we Francji w 2007 r. 

Obecnie koncertują na 

festiwalach w całej 

Europie,  gdzie pre-

zentu ją  i  p romują 

repertuar  czeskich 

mistrzów, m.in. Zelenki 

i Josefa Myslivečka.

Zaplanowany na sobotę, 31 lipca Koncert Finałowy to prawdziwa gratka dla miłośników 

opery. 11. NDI Sopot Classic zakończy się Galą Operową podczas, której gościć będziemy 

światowej sławy rosyjskiego artystę, Ildara Abdrazakova (bas). Jest on jednym z najbardziej 

znanych współczesnych basów. Debiutował w La Scali, śpiewał m.in. w Metropolitan Opera, 

Wiedeńskiej Operze Państwowej i Bawarskiej Operze Narodowej w Monachium. Jest także 

aktywnym artystą koncertowym, występował w londyńskiej BBC Proms i nowojorskiej 

Carnegie Hall, a także z czołowymi orkiestrami międzynarodowymi, w tym Chicago Symphony 

i Vienna Philharmonic.

www.sopotclassic.pl

www.swingujące3miasto.pl www.teatratelier.pl

MUZYKA / KULTURA /

7 sierpnia o godz. 17.30 spod kościoła 

św. Jerzego ruszy Pochód Nowo-

orleński ft. Rebel Babel Ensemble.

Sopot Molo Jazz Festival po raz 

pierwszy odbył się w  40. rocznicę 

wydarzeń,  które miały miejsce 

w Sopocie w 1956 i 57 r. Teraz, po 

pandemicznej przerwie, obchodzić 

będzie swój jubileusz 25-lecia. Sopot 

Molo Jazz Festival jest wydarzeniem, 

które przyciąga miłośników i znawców 

jazzu, ale także osoby, które nie mają 

z nim częstych kontaktów i przeko-

nują się, że jazz nie jest sztuką elitarną i trudną. 

Sopockie festiwale jazzowe, te z lat 50. i te współczesne, miały ogromny wpływ na kariery jazzowych legend 

takich, jak: Jan Ptaszyn Wróblewski, Zbigniew Namysłowski, Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Jerzy Milian, Krzysztof 

Komeda, Andrzej Trzaskowski) oraz muzyków miejscowych (m.in. Leszek Możdżer, Maciej Sikała, Sławek 

Jaskułke, Mikołaj Trzaska, Emil Kowalski, Dominik Bukowski, Wojtek Staroniewicz, Leszek Kułakowski, 

Grzegorz Nagórski, Irek Wojtczak, Wojtek Mazolewski, Emil Miszk, Tomasz Chyła i wielu, wielu innych. 

Na Sopot Molo Jazz Festivalu gościły też największe gwiazdy polskiego jazzu, m.in. Ewa Bem, Hanna 

Banaszak, Marianna Wróblewska, Grażyna Łobaszewska, Tomasz Stańko, Włodzimierz Nahorny, Andrzej 

Jagodziński, Wojciech Karolak, Janusz Strobel, Henryk Miśkiewicz, Piotr Wojtasik, Krzesimir Dębski, Piotr 

Baron oraz Arthur Blythe, Eddie Henderson, Chico Freemanem, Reggie Moore, Tyler Hornby, Stanley 

Breckenbridge (USA), Kent Sangster (Kanada), Peter Beets (Holandia), Adrian Cunningham (Australia).

Więcej informacji i szczegółowy program: www.swingujące3miasto.pl.

Fot.  Bartosz Kołaczkowski

Fot.  materiały organizatora

Fot.  materiały organizatora

Spotkania z kulturą żydowską, konkurs „Pamiętajmy o Osieckiej”, 
koncerty, recitale i sztuki teatralne – na widzów nadmorskiego 
teatru czeka bardzo bogaty program i niezwykła atmosfera. 

W Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej 19 lipca rozpoczęły się wypełnione 
muzyką,  śpiewem i  tańcem XVI  Międzynarodowe Spotkania 
z Kulturą Żydowską. Spotkania i związane z nimi wydarzenia, na które do 
Sopotu zjeżdżają artyści z całego świata, potrwają do 1 sierpnia. 
W ramach Spotkań odbędzie się wielka premiera Sounding Jerusalem 
– niezwykłego wydarzenia przygotowanego przez artystów z Austrii, 
Niemiec, Izraela i Polski i czterech kultur: żydowskiej, muzułmańskiej, 
ormiańskiej i chrześcijańskiej. Usłyszymy utwory instrumentalne oraz pieśni 
w języku hebrajskim, jidysz i polskim. Zaprezentowany zostanie również 
muzyczny projekt o kobiecych dłoniach w kulturze żydowskiej „Majne 
Hent”, zmysłowe „Yiddish Tango”, wystąpią goście z Rumunii z programem 
„Bucharest Tango”, bałkański zespół Max Klezmer Band, a także Urszula 
Makosz w recitalu „Wiera” poświęconym postaci Wiery Gran. 

W ramach Lata Teatralnego w Teatrze Atelier odbędzie się również II 
etap konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”. Ponadto zobaczymy sztukę 
muzyczną „Bar-Macabre” w reżyserii Jerzego Satanowskiego z plejadą 
aktorskich gwiazd. Na deskach Atelier z recitalami wystąpią również 
Magda Umer, Mirosław i Magdalena Czyżykiewicz, Katarzyna Żak. 
Wydarzenia tegorocznego Lata Teatralnego wpisują się w obchody 120-
lecia Sopotu. Godziny i  opis wydarzeń znaleźć można na  
www.teatratelier.pl Bilety: www.teatratelier_bilety.interticket.pl 
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www.34art.pl

Tego lata nikt w Sopocie z pewnością nie będzie się nudził. Jedną z propozycji na spędzenie 

wolnego czasu może być wizyta w Amfiteatrze Tarasów przy Aquaparku. Latem odbędzie się 

tam wiele koncertów i występów kabaretowych.

25 lipca, godz. 16.00 i 19.00, Kabaret Moralnego Niepokoju „Za długo panowie byli grzeczni”

„Za długo panowie byli grzeczni” to tytuł najnowszego programu Kabaretu Moralnego Niepokoju. Trwa 

około dwóch godzin i przez właśnie tyle czasu można zapomnieć, że jest coś takiego jak jakaś pandemia.

30 lipca, godzina 20.00, koncert zespołu Kombii 

Jak można świętować 120. Urodziny miasta? Na przykład budując 

i puszczając w niebo 120 pięknych, różnorodnych, kolorowych 

latawców. Festiwal Latawca wystartuje 30 lipca i zakończy się 

1 sierpnia na plaży przy molo (wejście 23).

Na początek organizatorzy zapraszają w piątek w godz. 14.00-17.00 na 

warsztaty i budowę 120 latawców na 120-lecie Sopotu. Później oczywiście 

odbędzie się pokaz przygotowanych konstrukcji.

Sobota 31 lipca, to dzień turnieju Sopot Beach Rugby (więcej informacji na 

str. 11), który ok. 20.00 uświetni pokaz nocny latawców.

Gra miejska – „Odkryj 
sopocki kurort”

Festiwal Latawców, czyli 
kolorowe niebo nad molo

Kulturalne lato na Tarasach

W ramach projektu „Fantastyczna bibLEMteka” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Biblioteka 

Sopocka zaprasza na projekcję filmu „Przekładaniec” w reżyserii Andrzeja Wajdy, do którego 

scenariusz napisał Stanisław Lem. Seans filmowy i wykład dr. hab. Sebastiana Konefała, 

profesora UG zaplanowano na 27 lipca w Sopotece. Początek o godzinie 18.00.

Film ten, jako jedna z niewielu adaptacji dzieł Lema, spotkał się z pozytywną recenzją samego pisarza, na 

co wpływ miał zapewne jego własny udział w pisaniu scenariusza. W sierpniu 1968 r. w liście do reżysera 

Andrzeja Wajdy Lem m.in. chwalił scenografię, grę aktorską i jedynie wyrażał wątpliwość, czy szybkie 

tempo nie utrudni odbioru dzieła przeciętnemu widzowi, ale dodał, że nie może tego osądzać, bo znał 

scenariusz.

Po pokazie filmowym odbędzie się prelekcja dr. hab. Sebastiana Konefała profesora UG, filmoznawcy, 

pracownika Katedry Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej na Uniwersytecie Gdańskim. Prelegent jest 

także stypendystą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Kuratorem kilku przeglądów kina islandzkiego 

w Polsce. Jest autorem książki „Corpus futuri. Literackie i filmowe wizerunki postludzi” (2013), a także 

współautorem haseł do Światowej Encyklopedii Filmu Religijnego (2007), oraz leksykonu Kino Nowej 

Przygody (2012) i World Film Locations: Reykjavik (2012). Publikował między innymi w miesięczniku „Kino”, 

w „Kwartalniku Filmowym”, „Studiach Filmoznawczych”, „Panoptikum”, „Studiach Humanistycznych AGH”. 

Redaktor naukowy Anatomii wyobraźni (2014) oraz współredaktor antologii Sacrum w kinie. Dekadę 

później (Gdańsk 2013). Obecnie zajmuje się kinematografią islandzką i norweską.

Na wydarzenie obowiązują zapisy: sopoteka@mbp.sopot.pl. Prelekcja będzie transmitowana 

w mediach społecznościowych Biblioteki.

www.mbp.sopot.pl

Biblioteka Sopocka zaprasza 
na film i wykład

SOPOTEKA /

KONCERTY I KABARETY /

www.muzeumsopotu.pl

MUZEUM SOPOTU /

Zespół KOMBII powstał wiosną 2003 roku z inicjatywy 

trzech członków zespołu KOMBI: Grzegorza Skawińskiego, 

Waldemara Tkaczyka oraz Jana Pluty. Dwa miesiące pracy 

zespołu zaowocowały nowym programem opartym na 

znanych przebojach, takich jak: „Linia życia", „Hotel twoich 

snów", „Nasze randez-vous", „Kochać cię za późno", „Nie 

ma zysku", „Black and white" w nowych aranżacjach.

1 sierpnia, godz. 19.00, kabaret Smile „Tu i teraz”

Nowe perypetie w domu Bożenki i Merlina, wpływ nowych 

technologii i mediów społecznościowych na nasze życie, to 

tylko nieliczne tematy, które w zabawny sposób 

przedstawia w swoich skeczach Kabaret Smile. Nie 

zabraknie również uwielbianych przez widzów piosenek. 

6 sierpnia, godz. 20.00, koncert zespołu Myslovitz

Myslovitz to jeden z najważniejszych zespołów rockowych polskiej muzyki rozrywkowej ostatních 30 

lat. Zespół ma na swoim koncie 10 płyt, które rozeszły się w ponad pół milionie egzemplarzy. Wielkie 

przeboje, takie jak „Długość dźwięku samotności”, „Dla ciebie”, „My”, „Chłopcy”, „Scenariusz dla moich 

sąsiadów”, „Peggy Brown”, „Z twarzą Marilyn Monroe” i wiele innych na stałe zagościły we wszystkich 

polskich rozgłośniach radiowych.

8 sierpnia, godz. 18.00, Polska Noc Kabaretowa 2021 Reaktywacja

Na scenie jak zwykle mieszanka wybuchowa – zestaw artystów wybitnych: po raz pierwszy w roli 

prowadzących Kabaret K2, który pokochaliście podczas poprzednich edycji PNK, a także artyści 

z samej czołówki – Kabaret Skeczów Męczących, Igor Kwiatkowski, Kabaret Smile, Kabaret Nowaki 

oraz po raz pierwszy w naszej ekipie Kabaret Młodych Panów!

Wszystkie wydarzenia odbywają się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Więcej informacji i bilety na stronie internetowej 34art.pl. 

Punkt startowy – ogród Muzeum Sopotu, godz. 12.00, ul. Ponia-

towskiego 8

Liczba miejsc ograniczona – obowiązkowe wcześniejsze zapisy przez serwis 

evenea (link na stronie Muzeum Sopotu) lub telefonicznie: 58 551 22 66. 

Drużyny maksymalnie 6-osobowe.

WYDARZENIE /

Warsztaty i  budowa 120 

latawców na 120-lecie miasta 

(godz. 11.00-14.00) oraz 

pokaz końcowy wszystkich 

l a t a w c ów  z b u d ow a n y c h 

i pokazowych zaplanowano 

na niedzielę. 

O r g a n i z a t o r z y :  s o p o c k i 

MOSiR, Fundacja E. Hodury, 

fundacja Strefa Mocy.

Fot. materiały organizatora

Muzeum Sopotu zaprasza do udziału w grze miejskiej „Odkryj sopocki 

kurort”. Zmagania odbędą się 25 lipca, w godz. 12.00-14.00. 

Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Jej uczestnicy zapoznają się z sekretami sopockiego uzdrowiska, dowiedzą 

się, dlaczego kąpano się w błocie, jakich przepisów kąpielowych musieli 

trzymać się kuracjusze i dlaczego J. G. Haffner został w Sopocie.
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MOSiR na lato

Turnieje rugby na plaży

Rolkowisko w ERGO ARENIE

Katamarany w Sopocie powalczą 
o mistrzostwo Polski

Zmiany kadrowe w Treflu Sopot 

W lipcu i sierpniu sopocki MOSiR zaprasza na wyścigi 

pływackie dookoła sopockiego molo, a także turnieje 

siatkówki na plaży.

Będzie można spróbować swoich sił w trzech wyścigach 

pływackich, które zostaną rozegrane 24 lipca oraz 7 i 21 

sierpnia. Zawodom nadano imię Jacka Starościaka, 

zmarłego w maju samorządowca, dyplomaty, prze-

wodniczącego sopockiej Rady Seniorów, popularyzatora 

pływania, również zimowego. 

Na wybrany wyścig można się zapisać najpóźniej do 

południa w dzień poprzedzający zawody. Po tym terminie 

zapisy tylko w dniu wybranych zawodów, na plaży przy molo 

(wejście nr 23), w godz. 9.00-11.30. Zapisy elektroniczne 

prowadzi www.mosir.sopot.pl. 

Start każdego z wyścigów zaplanowano przy molo, od strony 

Łazienek Południowych, o godz. 12.00. Uczestnicy będą mieli 

do pokonania ok. 1200 m. Wszyscy otrzymają medale.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą się również 

zapisywać na turnieje siatkówki plażowej. Rozgrywane są 

one na plaży, przy wejściu nr 23. Zapisy: w dniach 

rozgrywania meczów, w godz. 9.00-10.00. Turnieje 

w kategorii Open odbędą się 10, 17 i finał 24 lipca. 

Kategoria Rocznik 2004 i młodsi zagra 9, 16 i 23 lipca. Panie 

w kategorii Open zagrają 7, 14 i 21 sierpnia.

W ostatni dzień lipca na plaży przy sopockim molo 
rozegrana zostanie IX edycja Sopot Beach Rugby.

To zdecydowanie jeden z największych turniejów tego 
typu na świecie. W ubiegłym roku wzięło w nim udział 
blisko 400 zawodniczek i zawodników z Polski oraz 
zagranicy. Rugby to najszybsza i najbardziej widowiskowa 
gra zespołowa na plaży. Nieprzerwanie od 2013 r. 
turnieje w tej dyscyplinie organizuje w Sopocie Jarosław 
Hodura. Kolejne edycje są połączone z mającym już 
29-letnią tradycję Memoriałem Edwarda Hodury.

W ramach wydarzenia zaplanowano trzy turnieje: 
w godz. 10.00-13.00 zagrają drużyny kobiet i amatorów 
(łącznie 16 drużyn), a od godz.14.00 turniej mężczyzn na 
16 drużyn. Tegoroczny turniej będzie międzynarodowy, 
wśród kobiet ponownie wystąpi drużyna z Nederland 
która występuje pod nazwą Sopot Never Sleeps, oraz 
drużyna z Łotwy. Wśród mężczyzn The Imports to 
zawodnicy z RPA i Nowej Zelandii grający w polskiej 
Ekstarlidze, Barbarians,pl zawodnicy z różnych krajów 
grający w polskiej Ekstralidze, Poachers – drużyna 
angielskiej armii (Army Be The Beat), Dark Rifles Rugby 
– drużyna wojsk amerykańskich.

Na wszystkich uczestników czekają pamiątkowe medale, których 
jedna strona upamiętnia 120-lecie Sopotu. Wstęp bezpłatny.

Prawdziwa gratka dla miłośników rolek i niepowtarzalna okazja dla tych, 

którzy chcą zacząć swoją przygodę ze sportami wrotkarskimi – działa 

darmowe wakacyjne Rolkowisko w ERGO ARENIE.

Płyta główna oddana będzie do dyspozycji rolkarzy przez wszystkie niedziele lipca 

i trzy pierwsze niedziele sierpnia, w godz. 16.00-19.00. Finał w niedzielę 22 sierpnia 

potrwa do godz. 22.00 i połączony będzie z atrakcjami i pokazami specjalnymi. 

Rolki są aktywnością dla całych rodzin, a rozmiar płyty głównej hali i warsztaty 

z wykwalifikowanymi  instruktorami gwarantują bezpieczną zabawę. Na chętnych 

czeka 5 stref: strefa nauki jazdy, strefa freestyle slalom, strefa nauki jazdy 

agresiv/urban, strefa jazdy szybkiej i rekreacyjnej i strefa hokeja na rolkach.

Więcej informacji, regulamin oraz wytyczne sanitarne na www.ergoarena.pl.

Na starcie mistrzostw Polski, które zostaną rozegrane 

w Sopocie w dniach 20-22 sierpnia, będzie można 

spotkać medalistów mistrzostw świata w kategorii 

A-class wraz całą klubową ekipą UKS Navigo. Na 

Mateusz Szlachetka, Brandon Young oraz DeAndre Davis zostali nowymi koszykarzami Trefla Sopot. Nowi 

zawodnicy zajmą miejsce Łukasza Kolendy i Dominika Olejniczaka, którzy w rozgrywkach 2021/2022 nie będą 

reprezentować żółto-czarnych barw. 

Szlachetka to mierzący 197 cm rozgrywający, który w sezonie 2020/2021 zdobył z WKS Śląskiem Wrocław brązowy 

medal Energa Basket Ligi. Ostatnie rozgrywki zakończył ze średnimi na poziomie 5.7 punktu oraz 2.6 asysty. 

Rozgrywającym jest także Young. Amerykanin występował w Grecji, Szwajcarii, Libanie, Bułgarii i na Ukrainie. Ostatnio grał 

dla BC Kiev – w 47 meczach notował średnio 12.6 punktów (42,4 proc. za 3), 4.3 asysty oraz 2.4 zbiórki. 

REKREACJA / ŻEGLARSTWO /

KOSZYKÓWKA /

Fot. Rafał Czepułkowski FotoSurf

regatach spodziewani są także zawodnicy zagraniczni, 

co z pewnością uatrakcyjni sportowo imprezę.

W sobotę, 21 sierpnia, regaty rozpocznie tradycyjna 

parada katamaranów, która przepłynie nieopodal 

sopockiego molo, dzięki czemu będzie ją można oglądać 

z pomostu lub plaży. W ramach regat planowane jest 

rozegranie 9 wyścigów dla każdej klasy. Mistrzostwa 

Polski rozegrane zostaną również w klasie Formuła 18 

oraz Open.

Katamarany A-class to najszybsze jednoosobowe jachty 

na świecie, postrzegane jako Formuła 1 wśród klas 

regatowych. Te łódki żeglują na foilach, długich 

statecznikach na których unoszą się ponad wodą, 

osiągając przy tym olbrzymie prędkości. 

Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Sportowy 

Navigo. Więcej informacji znaleźć można na stronie: 

www. katamaran.sopot.pl.

Ostatnie wzmocnienie Trefla, czyli DeAndre 

Davis, to koszykarz mogący grać na pozycji 

silnego skrzydłowego lub centra. Do Sopotu 26-

latek przychodzi ze szwedzkiego Boras Basket.  

Średnie statystyki na poziomie 12.4 punktów 

i 7.2 zbiórki, bardzo wysoka skuteczność 

w rzutach za dwa i za trzy punkty, a także dobra 

postawa w obronie dały mu miano najlepszego 

centra ligi w sezonie 2020/2021.

Przygotowania do nowego sezonu Trefl Sopot 

rozpocznie 23 lipca. 

RUGBY /

AKTYWNIE /

Fot. Fotobank.PL / ERGO ARENA

Szlachetka, Young, DeAndre Davis Fot. materiały Tref Sopot

Fot.  materiały organizatora



12

Ogniwo Sopot Mistrzem Polski! Podczas finału ekstraklasy rugby. Ogniwo Sopot pokonało 
u siebie Master Pharm Lodź 19:15, zdobywając po raz 11. Mistrzowski tytuł.

Trwają rejsy po Zatoce Gdańskiej dla dzieci i młodzieży, czyli „Wakacje pod żaglami” jachtem S/Y 
Alf. Zapisy: tel. 797 479 951, zeglarstwo@sopot.pl. Dzieci i młodzież z Sopotu bezpłatnie.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

34. edycja zawodów Tyczka na Molo na skwerze Kuracyjnym obfitowała w wiele 
emocjonujących momentów. Konkurs znów przyciągnął światową czołówkę zawodników. 

F F PLot. otobank.  / UMS

F F PLot. otobank.  / UMS
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Koncert Muzyki Filmowej

PRZEPIS NA SOPOT 

Tegoroczny Koncert Muzyki Filmowej, który towarzyszy Sopot Film Festivalowi, nosił tytuł 
„Bohater/ka, Superbohater/ka, Antybohater/ka”. Na scenie Opery Leśnej wystąpił m.in. Misia Furtak.

Dobiegła końca przebudowa ul. Armii Krajowej, wraz z położoną przy niej jedną z najważniejszych 
dróg rowerowych w Trójmieście. Pojawił się asfalt i wyniesione, bezpieczne skrzyżowania.
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