
KULTURALNY SOPOT /

ŚWIĘTO MUZYKI JAZZOWEJ W SOPOCIE

24 września w Sopocie rozpocznie się wielkie 

święto muzyki jazzowej. W ramach trzy-

dniowego międzynarodowego Sopot Jazz 

Festivalu odbędzie się sześć koncertów, 

w których udział weźmie ponad dwudziestu 

muzyków z Polski oraz zagranicy. Tegorocz-

nym kuratorem festiwalu ponownie został 

Marcin Wasilewski.

STRATEGIA MIASTA – DLA MIESZKAŃCÓW

Trwają prace nad strategią miasta na lata 

2021-2030, która ma odpowiedzieć na 

pytanie, jaki zdaniem jego mieszkańców ma 

być Sopot za dziesięć lat i jakie działania należy 

podjąć, aby osiągnąć założone cele. W związku 

z tym zapraszamy sopocian na warsztaty, 

które odbędą się 28 września w siedzibie 

Uniwersytetu SWPS. 

SOPOCKI DZIEŃ SOLANKI

Na Sopocki Dzień Solanki zapraszamy 25 

września. By pokazać uzdrowiskowy charakter 

miasta oraz jego naturalne walory – klimat 

i solankę – w namiotach przy fontannie na 

skwerze Kuracyjnym będą warsztaty, pokazy 

i zabiegi realizowane na bazie sopockiej solanki 

oraz promocja podmiotów zaangażowanych 

w tworzenie oferty uzdrowiskowej. str. 10str. 3 str. 13

SOPOT OBYWATELSKI / ZIELONY SOPOT /

Podsumowanie sezonu letniego
Jakie było tegoroczne lato w Sopocie? str. 8-9
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NR 11/2021PRZEPIS NA SOPOT 

Nowe umowy z AQUA-Sopot

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sopocie od sierpnia 

zajmuje się miejska spółka AQUA-Sopot Sp. z o.o. Wraz z przejęciem od Saur Neptun 

Gdańsk S.A. eksploatacji AQUA-Sopot zajmuje się obsługą mieszkańców, 

przedsiębiorców, instytucji oraz innych odbiorców w zakresie zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzania 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 odprowadzanie ścieków. 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. wystawiła firma Saur Neptun 

Gdańsk S.A. Od sierpnia 2021 r. faktury za dostarczanie wody i odbiór ścieków wystawia 

AQUA-Sopot Sp. z o.o.

Ciągłość dostarczania wody bez zmian

Przejęcie eksploatacji sieci wodociągowej nie wpłynęło na ciągłość dostarczania wody oraz 

odbioru ścieków od dotychczasowych odbiorców. Niepodpisanie umowy przed 1 sierpnia 

również nie wpłynie na ciągłość świadczonych usług. 
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Finanse w odmienionej rzeczywistości

Spis powszechny – ostatnia szansa

Około 1000 osób, liderów polskiego rynku finansowego, osób ze świata nauki, polityki 
i gospodarki wzięło udział w obywającym się we wrześniu w Sopocie Europejskim 
Kongresie Finansowym.

Podczas tegorocznej, XI edycji EKF pod hasłem „Finanse w odmienionej rzeczywistości”, goście 
wysłuchali 30 debat poświęconych wszystkim obszarom współczesnych finansów. 

Sopot był gospodarzem jednej z nich: „Turystyka pocovidowa – rehabilitacja i dodatkowe źródła 
finansowania”. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie organizacji leczenia pocovidowego, 
odbudowy zdrowia Polaków, a również wyzwania stojące przed miejscowościami 
uzdrowiskowymi i podmiotami świadczącymi usługi lecznictwa uzdrowiskowego. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa do 30 września i jest 

obowiązkowy. Jest wiele możliwości spisania się:

ź przez internet na stronie spis.gov.pl,

ź telefonicznie pod numerem 22 279 99 99, 

ź w urzędzie miasta w czasie godzin otwarcia urzędu,

ź w mobilnym punkcie do głosowania na Sopockim rynku we wtorki i piątki,

ź w sopockich bibliotekach, 

ź lub odpowiadając rachmistrzowi, który skontaktuje się z nami telefonicznie bądź odwiedzi 

nas w mieszkaniu.

W sobotę, 25 września, dyżur rachmistrzów w Urzędzie Miasta Sopotu w godz. 10.00-22.00.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 

w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się 

z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, 

gdy skontaktuje się z nami rachmistrz. Odmowa udziału w spisie jest zagrożona karą grzywny, 

o wysokości której każdorazowo decyduje sąd.

INFORMACJE MIEJSKIE /

Jak podpisać nową umowę?

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o zawarcie nowej umowy i podać niezbędne 

dane do jej zawarcia. 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 Biurze Obsługi Klienta 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

Informacje o trybie podpisania nowych umów:

AQUA-Sopot, Biura Obsługi Klienta, tel. 58 551 35 07. BOK czynne jest 

w poniedziałki w godz. 7.30-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Fot. www.aqua-sopot.com.pl

Fot. materiały organizatora

Nagrania z debat udostępnione będą na stronie www.efcongress.com.

Organizatorem EKF jest Centrum Myśli Strategicznych. Miasto Sopot jest partnerem wydarzenia.
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W MIEŚCIE /

Trwają prace nad nową strategią miasta na lata 2021-

2030, która ma odpowiedzieć na pytanie, jaki zdaniem 

jego mieszkańców ma być Sopot za dziesięć lat i jakie 

działania należy podjąć, aby osiągnąć założone cele. 

W związku z tym zapraszamy sopocian na warsztaty, 

które odbędą się 28 września 2021 od godz. 17.00 do 

20.00 w siedzibie Uniwersytetu SWPS. Sopot ul. Polna 

16/20. Ze względów na regulacje pandemiczne 

obowiązują wcześniejsze zapisy, formularz dostępny 

na www.sopot.pl.

Podczas warsztatów postaramy się znaleźć odpowiedź na 

kluczowe pytania dotyczące przyszłości Sopotu:

ź Czy uda się zatrzymać lub chociaż spowolnić proces 

wyludniania się miasta? Jak przygotować miasto do 

potrzeb ludzi starszych?

ź Jak rozwijać turystykę, aby ograniczyć jej negatywne 

aspekty (tłok, hałas) utrudniające życie mieszkańców?

ź Czy Covid i potencjalne epidemie w przyszłości 

zmieniają scenariusze rozwoju?

ź Jak kroki trzeba podjąć, aby sprostać wyzwaniom 

klimatycznym?

Kolejne trzy sopockie budynki wypięknieją dzięki 

dotacjom konserwatorskim, które na ich remont 

przyznała podczas ostatniej sesji sopocka Rada 

Miasta.  Łączna kwota 167 tys.  z ł  zostanie 

przeznaczona na prace konserwatorskie, res-

tauratorskie lub roboty budowlane budynków 

mieszkalnych przy ul. Kościuszki 44, ul. Bema 2 

i al. Niepodległości 727.

Dotacje celowe przeznaczone są na remonty obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków oraz ujętych w Gminnej 

Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie 

ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-

krajobrazowego Sopotu. Miasto już od ponad 20 lat 

wspiera finansowo remonty zabytkowych budynków. 

Dzięki temu mieszkańcom łatwiej udźwignąć niemałe 

koszty prac, kamienice odzyskują swój dawny blask, 

a miasto staje się coraz piękniejsze. Co ważne, 

o renowacjach nie decyduje przypadek. Wszystko odbywa 

się przy wsparciu, ale też zgodnie z wizją i pod nadzorem 

konserwatora zabytków.

Dotowane z budżetu miasta prace  mają na celu 

zachowanie i utrwalenie zabytkowego charakteru 

budynków, odtworzenie historycznej kolorystyki elewacji, 

konserwację ocalałego oraz rekonstrukcję utraconego 

detalu architektonicznego. Zwiększony procent dotacji 

został przyznany na renowację i  rekonstrukcję 

unikatowego zespołu secesyjnych witraży, które są 

bardzo cennym dziedzictwem kulturowym Sopotu. 

Witraże o bogatej ornamentyce roślinnej ocalały 

w oknach i nadprożu wejścia do budynku znajdującego 

się na rogu ul. Bohaterów Monte Cassino/ul. Gen. Józefa 

Bema. Z uwagi na reprezentacyjną lokalizację kamienicy 

inwestycja jest ważna dla wizerunku miasta.

O życiu i wypoczynku w kurorcie debatowali 

uczestnicy spotkania, które Sopocka Organizacja 

Turystyczna i Miasto Sopot zorganizowało w ogrodzie 

hotelu Sofitel Grand Sopot.

Uczestnikami debaty byli: Magdalena Czarzyńska-Jachim, 

wiceprezydentka Sopotu, Karolina Babicz-Kaczmarek, 

dyrektor Muzeum Sopotu, dr Anna Białk-Wolf z Instytut 

Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej, Aleksandra Gosk, 

przewodnicząca Komisji ds. Turystyki i Uzdrowiska, Jacek 

Piwkowski z Sopotorium. Spotkanie moderowała Martyna 

Obarska (SWPS). 

Nowa strategia rozwoju miasta – jaki ma być Twój Sopot za 10 lat? 
Zapraszamy na warsztaty dla mieszkańców

Dotacje konserwatorskie, czyli sopockie 
zabytki coraz piękniejsze

Po debacie „Życie 
i wypoczynek w kurorcie”

Wszystkich mieszkańców Sopotu, którzy 

z różnych powodów nie będą mogli wziąć 

udziału w warsztatach, a chcieliby włączyć 

się w proces budowania strategii zachęcamy 

do przesyłania swoich propozycji i uwag na 

adres mailowy: strategia2030@sopot.pl

Dotacje konserwatorskie otrzymały:

ź budynek mieszkalny przy ul. Tadeusza Kościuszki 44 

– dotacja na remont frontowej elewacji oraz frontowej 

połaci dachowej. Elewacja frontowa jest eksponowana od 

strony ul. Kościuszki. Posiada cenne walory architekto-

niczne – reprezentacyjne osie przeszklonych loggii oraz 

dobrze zachowany detal w stylu secesji geometrycznej. 

Dotowane kompleksowe prace konserwatorskie 

i budowlane, oprócz elewacji, obejmą również frontową 

połać mansardowego dachu z drewnianymi lukarnami 

i mansardami zdobionymi ornamentem; 

Prace nad opracowaniem strategii trwają od 

początku 2020 roku. Miasto Sopot prowadzi je 

wraz z badaczami z Uniwersytetu SWPS. Ich 

pierwszym etapem było opracowanie diagnozy 

miasta. W oparciu o analizę danych z statystyk 

publicznych, warsztaty z mieszkańcami, 

przedstawicielami branży turystycznej , 

seniorami oraz sondażowe badania opinii 

publicznej opisane zostały wszechstronnie 

wszystkie aspekty życia miasta.

Więcej informacji o Strategii Sopotu można 

znaleźć na stronie www.sopot.pl.

Zaproszeni goście rozmawiali o korzyściach płynących 

z turystyki oraz nowych planach rozwoju oferty uzdro-

wiskowej kurortu zarówno w świetle uwarunkowań 

historycznych, jak i najnowszych trendów.

Debatę obejrzeć można na profilach FB organizatorów. 

ź budynek mieszkalny 

przy ul. Gen. Józefa 

Bema 2 – dotacja na 

renowację  i  rekon-

strukcję witraży okien 

k la tk i  schodowej , 

w y k u s z a  e l ew a c j i 

zachodniej i nadproża 

wejścia narożnego. Prace 

mają na celu przy-

wrócenie  walorów 

historycznych i arty-

stycznych  jednemu 

z najcenniejszych zes-

połów witraży w Sopocie; 

ź budynek mieszkalny przy al. Niepodległości 727 

– dotacja na remont elewacji północnej. Inwestycja jest 

kontynuacją prac remontowych przy budynku 

(Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała dotację na remont 

elewacji zachodniej w 2019 r.). Elewacja północna jest 

eksponowana od strony ul. Poznańskiej i al. Nie-

podległości. Celem prac jest odtworzenie utraconego 

detalu architektonicznego i historycznej kolorystyki 

elewacji. 

Fot. materiały UMS
Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Zaufajmy szczepionkom. Rozmowa z prof. Michałem Woźniakiem

SOPOT SIĘ SZCZEPI /

Rozmowa z profesorem Michałem Woźniakiem, doktorem nauk medycznych, od początku 

zawodowej kariery związanym z gdańską Akademią Medyczną (obecnie GUMed), autorem 

ponad 150 naukowych publikacji opublikowanych wydanych w periodykach branżowych na 

całym świecie. Prof. Woźniak jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw 

naukowych, prowadził badania naukowe, wykładał m.in. w Japonii, we Włoszech, Wielkiej 

Brytanii czy Belgii.  Wieloletni radny w Sopocie, a obecnie przewodniczący Rady Społecznej 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

– Panie profesorze, porozmawiajmy o szczepionkach. Te przeciwko COVID-19 powstały 

stosunkowo szybko. Stąd pytanie, na jakim etapie jest współczesna medycyna, że było to 

możliwe? Kiedyś na szczepionkę czekało się całymi latami, a choroby zakaźne zbierały żniwo 

przez długie lata. Czy teraz czas wytworzenia szczepionki może budzić zaniepokojenie? 

– Absolutnie nie, w pana pytaniu już jest częściowa odpowiedź. Szczepionka powstała tak szybko, 

ponieważ jesteśmy przygotowani merytorycznie. Od czasów odkrycia DNA minęło ponad 50 lat, 

genetyka jest już na takim poziomie rozwoju, że np. po pobraniu rozmazu z jamy ustnej można 

powiedzieć, kto był naszym przodkiem 20-30 tys. lat temu. Równocześnie mamy niesamowity 

rozwój cywilizacyjny. Przemieszczamy się z miejsca na miejsce w sposób niespotykany wcześniej. 

W efekcie infekcje wirusowe stały się największym problemem cywilizacyjnym z punktu widzenia 

zdrowotności. Jesteśmy pod ich pręgierzem właściwie od czasu I wojny światowej, kiedy wirus grypy, 

zwanej hiszpanką, spowodował śmierć większej liczby ofiar niż działania wojenne.

– Mamy szczepionki różnych typów, od różnych producentów. Proszę odczarować nieco te 

pojęcia, o których słychać z mediów – mRNA, wektorowa. Co to znaczy?

– Mamy w tej chwili dwa typy szczepionek. Szczepionka tradycyjna, czyli wektorowa, jest oparta na 

tradycyjnym przygotowaniu szczepionki z wykorzystaniem linii komórkowych i wykorzystywana jest 

przez firmę AstraZeneca oraz Johnson&Johnson. Te dwa typy szczepionek wykorzystują linie 

komórkowe, na których namnaża się adenowirusa. To coś takiego, jak pierwsze szczepionki 

przeciwko ospie, które bazowały na podgrzanym i inaktywowanych wirusie. Wirus jest znacznie 

osłabiony i tylko modyfikuje się go w kierunku najlepszej możliwej odpowiedzi na komponenty 

koronawirusa.

Szczepionki mRNA to absolutna nowość i nie dziwię się, że niektórzy czują niepokój. Ale z mRNA 

stykamy się już w momencie urodzenia. Każde nowo narodzone dziecko odżywia się mlekiem 

matki. Później przechodzimy na jogurty i mleko zwierzęce. Każde mleko zawiera mikropęcherzyki, 

w których są cząstki mRNA. Wiemy to już od 2007 r. Cząstki mRNA sygnałem – początkowo od 

mamy do jej dziecka – by wspomóc oporność. To sygnał biologiczny, głęboko ewolucyjnie 

zakonserwowany.

Teraz wyobraźmy sobie wirusa jako kuleczkę z kolcami. Szczepionka ma za zadanie spowodować 

odpowiedź naszego organizmu, żeby przeciwko tym kolcom powstało przeciwciało neutralizujące. 

Zaszczep się w Sopocie 

bez rejestracji 

w hali ERGO ARENA

w mobilnym punkcie 
przy kościele św. Jerzego 

To jest istota tego, jak niektórzy niestety mówią, „biologicznego eksperymentu”. Ale to jest 

eksperyment, który nasz organizm też sam wytwarza. 

Szczepionki Pfizer i Moderna zawierają cząsteczkę mRNA i są najczystszymi z możliwych 

szczepionek. Powstają w inny sposób, niż szczepionki tradycyjne. Do ich wytwarzania nie 

potrzebujemy ludzkich komórek. Potrzebujemy tylko i wyłącznie bakterii, żeby wyprodukować kwas 

rybonukleinowy. To dokładnie przypomina egzosomy, które pijemy z mlekiem, jogurtem, jemy 

z lodami. Są więc ciekawym pomysłem, naśladującym naturę. Sama cząsteczka mRNA ulega 

degradacji i nie pozostaje w naszym organizmie. Po podaniu szczepionki w naszym organizmie 

zostaje tylko odpowiedź na instrukcję, którą nasz organizm i komórki odpornościowe pamiętają. 

– Panie profesorze, z tego wynika, że szczepionki mRNA są bardziej zaawansowane 

technologicznie i bardziej nowoczesne od szczepionek wektorowych, ale jedne i drugie 

chronią przed koronawirusem.   

– Dokładnie. Szczepionka mRNA jest szczepionką technologicznie zaawansowaną. Jest bardzo 

nowoczesna, ale i najbardziej bezpieczna, bo krótko mówiąc, nie zostawia śladów. 

– Niektórzy mówią: nie będę się szczepić, bo przechorowałem COVID i teraz mam 

odporność. Czy przechorowanie faktycznie daje tę ochronę?

– Przechorowanie daje odporność, ale oczywiście nie na poziomie 100 proc. Nie da się powiedzieć, 

że wszyscy którzy przechorują, mają odporność na poziomie powiedzmy 80 proc. Dlatego 

zachęcam jednak wszystkich, którzy są po chorobie, żeby się jednak zaszczepić. Wtedy będzie 

większa pewność ochrony.

– Coraz częściej słyszymy o trzeciej dawce szczepionki. Jak będzie wyglądała przyszłość? Czy 

będziemy przyjmować trzy dawki każdego roku? Czy szczepionka będzie nas chronić przez 

wiele lat?

– O tym, że szczepionka będzie chroniła przez wiele lat, nie odważyłbym się mówić. Znowu sięgam 

do prostych i udowodnionych prawd medycznych. Są szczepionki i wirusy typu „poznaj mnie 

i zapomnij”, np. przy chorobie Heinego-Medina i szczepionka, którą bierze się raz i chroni ona nas 

do końca życia.  

– To jest panie profesorze znakomity argument za szczepieniami w ogóle, bo szczepionka 

przeciwko chorobie Heinego-Medina wyeliminowała tę chorobę. 

– Dokładnie. Drugą taką szczepionką jest szczepionka przeciwko czarnej ospie. Miliony umierały na 

tę chorobę, a w tej chwili ona praktycznie znikła. Natomiast nikt nie ośmieli się powiedzieć, że 

możemy się zaszczepić przeciwko grypie raz i zapomnieć o tym. Szczepimy się co roku i jestem 

głęboko przekonany, że szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 czy innym wersjom wirusa, będą 

potrzebne. SARS-CoV-2 od grypy różni się dodatkowo tym, że grypa ma maleńki genom, natomiast 

SARS-CoV-2 jest dużym wirusem. A to znaczy, że jest dużo możliwości jego mutacji.  

– Panie profesorze, a co ze szczepieniami dzieci. Czy są bezpieczne?  

– Jeśli chodzi o dzieci i koronawirusa, jest pewien kłopot. Otóż w przypadku młodych pacjentów, 

a nawet niemowlęta już mogą zachorować, dochodzi do uogólnionego stanu zapalnego, który jest 

szczególnie niebezpieczny. W tej chwili śmiało możemy powiedzieć, że dzieci w przedziale 12-15 lat 

można szczepić absolutnie bezpiecznie. Firma Pfizer przeprowadziła badanie na wielu tysiącach 

dzieciaków i jego wynik jest fantastyczny – 100 proc. skuteczności ochrony.

– A jak wygląda dawkowanie? Czy 12-letnia dziewczynka dostanie tę samą dawkę co np. 

100-kilowy mężczyzna? 

– Szczepionka nie jest lekiem, który się przelicza na kilogram wagi ciała, więc tak, obie osoby 

dostaną tę samą dawkę. Nie ma powodów, żeby dawać mniej czy więcej.  

– Chciałbym zapytać na koniec, jak to możliwe, że nie słuchamy prawdziwych autorytetów, 

ekspertów w swoich dziedzinach, a dajemy wiarę na przykład celebrytom, którzy mówią 

o szczepieniach i rzeczach, na których się przecież faktycznie nie znają…

– Myślę, że żyjemy w czasach, kiedy media zagospodarowują znaczącą część naszej wyobraźni. 

Dajemy się manipulować pewną prostotą łatwych odpowiedzi. To jest też powód, dla którego 

bardzo często wierzymy różnej maści znachorom. A powinniśmy wierzyć medykom, fachowcom, 

ekspertom. 

– Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Marek Niziołek, UMS

Całą rozmowę z profesorem Michałem Woźniakiem zobaczyć będzie można na 

oficjalnym kanale Sopotu na YouTube.

#Sopotsięszczepi

Fot. materiały UMS
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Szczepienia dzieci i młodzieży w sopockich szkołach

#wolnaszkola. 
Brońmy polskiej szkoły

Nabór pracowników do nowego żłobka

Odłóż telefon i żyj!

86 uczniów z sopockich szkół podstawowych i ponadpodstawowych przyjęło 

szczepionkę przeciw COVID-19 podczas zorganizowanej przez miasto razem ze 

Szpitalami Pomorskimi akcji szczepień w szkołach. Uczestniczyły w niej wszystkie 

samorządowe placówki w mieście.

Trwa ogólnopolska kampania Wolna Szkoła, która jest 

reakcją na zmiany w systemie oświaty, a więc 

w polskich szkołach, które zapowiedziało Minister-

stwo Edukacji i Nauki. W rocznicę Sierpnia'80 

w Europejskim Centrum Solidarności podpisany został 

apel w obronie polskich szkół. Sopot dołączył do 

samorządów, które podpisały się pod deklaracją obok 

organizacji społecznych i związków nauczycielskich. 

– Nie ma sprawy ważniejszej niż edukacja, system 

edukacji, który będzie kształcił z szacunkiem dla ucznia, 

dla nauczyciela, w szacunku do każdego człowieka. Tego 

nam bardzo brakuje – mówiła podczas konferencji 

Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – W roku 80., 

tu w Gdańsku najczęściej powtarzane były słowa „wolne” 

i „samorządne”. Dziś, w tym samym miejscu, chcemy takiej 

właśnie szkoły: wolnej i samorządnej. Nie chcemy szkoły 

partyjnej, zarządzanej przez kuratora z partyjnego nadania 

– dodała wiceprezydentka Sopotu.

Dyrekcja żłobka „Puchatek” poszukuje pracowników 

do swojej filii, nowo powstającej placówki przy ul. 

Obodrzyców 18. Nabór trwa do 22 października.

Nowy publiczny żłobek dla 60 maluchów jest usytuowany 

w Kamiennym Potoku. Będzie bezpieczną i przyjazną 

placówką opiekuńczo-wychowawczą, a także edukacyjną, 

dostosowaną do potrzeb małego dziecka. 

Od 22  września do 22 października trwa nabór na wolne 

stanowiska pracy do filii żłobka „Puchatek” przy ul. 

Obodrzyców 18 w Sopocie: opiekun/ka dziecięca; 

pielęgniarka/pielęgniarz; pomoc/nik kuchenna/y; pra-

cownik/ca gospodarczy/a; pracownik/ca sprzątający. 

„Odłóż telefon i żyj!” to hasło sopockiej akcji 

profilaktycznej,  która ma zwrócić uwagę na 

niebezpieczeństwa wynikające z przechodzenia przez 

ulice i ścieżki rowerowe pieszych wpatrzonych 

w ekrany telefonów. Zarząd Dróg i Zieleni wymalował 

hasło przy skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych 

w okolicach sopockich szkół. 

– Napisy mają zwiększyć świadomość pieszych, zwłaszcza 

dzieci i młodzieży i poprawić ich bezpieczeństwo w drodze 

do szkoły – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent 

Sopotu. – Zmieniło się prawo i piesi mają pierwszeństwo 

na „pasach”. Hasło ma przypominać, że nawet jeśli mamy 

pierwszeństwo, musimy zachować ostrożność, zwłaszcza, 

że wiele młodych osób przechodząc przez ulicę wpatruje 

się w ekrany telefonów. Telefony niestety odwracają także 

uwagę kierowców, co również może stwarzać śmiertelne 

zagrożenie dla innych uczestników ruchu – dodaje 

wiceprezydent Sopotu.

SOPOT DLA UCZNIA i MALUCHA /

Szczepienia wykonywane były przez mobilne 

zespoły szczepienne ze Szpitali Pomorskich, 

w skład zespołu wchodził lekarz i pielęgniarka. 

Dzieci i młodzież szczepione były dwudawkowym 

preparatem firmy Pfizer. 

– Czwarta fala pandemii nie nadchodzi, ona już 

z nami jest – mówi Magdalena Czarzyńska-

Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Już nie ma na 

co czekać, wybór jest prosty – albo jak najwięcej 

zaszczepionych dzieci i młodzieży i nauka 

stacjonarna, albo nowe zakażenia i powrót do 

zajęć zdalnych. Bądźmy solidarni i odpo-

wiedzialni. Bierzmy wszyscy przykład z sopockich 

licealistów – niemal 69 proc. się już zaszczepiło. 

Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, którzy 

zgodzili się na sczepienia swoich dzieci 

w szkołach oraz uczniom, którzy z najlepszej obecnie dostępnej ochrony przed zakażeniem 

skorzystali. Dziękuję także pracownikom Szpitali Pomorskich i dyrektorom szkół za sprawne 

przeprowadzenie akcji – dodaje wiceprezydenta Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Przed rozpoczęciem akcji szczepień, podczas wywia-

dówek w szkołach pojawili się studenci oraz lekarze ze 

Szpitali Pomorskich, którzy rozmawiali z rodzicami, 

wyjaśniali wszelkie wątpliwości dotyczące bezpieczeń-

stwa szczepień u dzieci i młodzieży.

Przypominamy, że cały czas dzieci i młodzież powyżej 12. 

roku życia można również szczepić w punkcie szczepień 

powszechnych w ERGO ARENIE. Rodzice, którzy przyjdą 

na szczepienie z dziećmi od 7 września, w każdy wtorek 

i czwartek w godz. 16.00-18.00 mogą skorzystać z kon-

sultacji pediatrycznych. Przed podaniem szczepionki 

będzie można porozmawiać z lekarzem i wyjaśnić 

ewentualne wątpliwości. Punkt działa w dni powszednie, 

w godz. 8.00-18.00, a w soboty w godz. 8.00-14.00 

(w dni wydarzeń na ERGO ARENIE godziny pracy punktu 

mogą być inne). Nie trzeba się wcześniej rejestrować.

Napisy można napotkać przy ulicach: Łokietka (przy ERGO 

ARENIE), Jana z Kolna (skrzyżowanie Racławickiej 

z wiaduktem SKM Sopot Wyścigi),  a także przy 

skrzyżowaniach Łokietka/Jana z Kolna i Syrokomli, 

3 Maja/Golca i Sobieskiego i sklep Lewiatan, Sobieskiego 

/Książąt Pomorskich, Haffnera/Goyki, Armii Krajowej 

/Boczna, Mickiewicza/Prusa, Niepodległości/ Wejherowska 

i Wejherowska/ Kraszewskiego, Kolberga/ Cieszyńskiego.

W kampanii Wolna Szkoła udział bierze ponad 40 

organizacji społecznych działających na rzecz dobrej 

edukacji oraz Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, 

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek 

Zawodowy Oświata Polska. Kampanię wspierają: Związek 

Miast Polskich, najstarsza polska organizacja samorządowa 

skupiająca ponad 350 miast, oraz Unia Metropolii Polskich, 

która zrzesza 12 największych miast. Codziennie włączają 

się do niej nowe organizacje i grupy obywatelskie.

Wejdź na stronę wolnaszkola.org i zobacz, co możesz 

zrobić w obronie polskiej szkoły!

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji na 

poszczególne stanowiska znajdują się na stronie 

internetowej żłobka „Puchatek” www.zlobekpuchatek.pl 

w zakładce INFORMACJE – PRACA.  

Koszt inwestycji to ponad 7 mln złotych. 1,5 mln zł miasto 

otrzymało z krajowego programu Maluch+ 2020, a 1 442 019,02 zł 

z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie 

/ działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 na realizację projektu: 

„Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się 

dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka 

w Sopocie”

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. wolnaszkola.org



Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w ankiecie oceny ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2, które przekazuję z własnej 

woli, dobrowolnie w celu realizacji programu. Zostałem poinformowany/na o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz o prawie do odmowy przetwarzania danych bez niekorzystnych konsekwencji. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje jak zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, 

przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, profilowanie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie w ramach wskazanego celu przetwarzania danych osobowych.
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ZDROWIE /

Zachęcamy mieszkańców Sopotu do skorzystania z bezpłatnych badań profi-

laktycznych i szkoleń dotyczących zapobiegania cukrzycy typu 2.

„Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu” skierowany jest do 

sopocian w wieku aktywności zawodowej (18+), którzy nie badali się w tym kierunku 

w przeciągu ostatniego roku oraz u których dotychczas nie stwierdzono cukrzycy typu 2.

Celem jest zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2, podniesienie świadomości 

zdrowotnej i  redukcja czynników ryzyka rozwoju tej choroby. Projekt realizuje miasto 

w partnerstwie z SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” oraz SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia 

Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.

Aby wziąć udział, należy wypełnić ankietę FINDRISK, która jest dostępna w wymienionych 

punktach:

ź SPZOZ „Uzdrowisko Sopot”, ul. Chrobrego 6/8, pokój nr 439 i 434, piętro IV lub 

Sanatorium „Leśnik”, ul. 23 Marca 105, pokój 28, piętro I;

ź SPZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie, ul. Chrobrego 

10, skrzynka w poczekalni głównej.

Wolni od cukrzycy. Zadbaj o swoje zdrowie!
Podpisaną ankietę, najlepiej do końca października 2021 r., trzeba dostarczyć do 

wymienionych punktów. Ankiety można zostawiać tam w specjalnych skrzynkach. Ankieta 

dostępna jest również poniżej oraz do pobrania na stronie www.sopot.pl/cukrzyca.

Z bezpłatnego badania przesiewowego skorzystać będą mogły osoby, które po wypełnieniu 

ankiety uzyskają 12 lub więcej punktów. Niezależnie od uzyskanego wyniku, osoby w wieku 45 

i więcej lat zostaną zaproszone na badanie. Jeżeli na podstawie badania u pacjenta 

stwierdzony zostanie stan przedcukrzycowy, będzie on włączony do programu edukacyjnego 

i skorzysta z konsultacji medycznych, działań profilaktycznych oraz edukacyjnych mających na 

celu niedopuszczenie do rozwoju cukrzycy typu 2. 

– Cukrzyca jest chorobą, która może dotknąć zarówno osoby młode, jak i starszych. I tak, jak 

w przypadku każdej innej choroby – lepiej jej zapobiegać, niż leczyć. Dlatego zachęcamy sopocian 

do udziału w programie – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Podczas Gali Regionalnej XVI edycji Konkursu Lodołamacze 2021, która odbyła się w Filharmonii 

Bałtyckiej na Ołowiance, Super Lodołamacza zdobył Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie.  

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń na numer Sopockiego Telefonu 

Wsparcia lub napisz na FB.

Specjaliści chętnie porozmawiają o Twoich problemach. Jeśli 

mieszkasz i/lub uczysz się w Sopocie, możesz z nimi porozmawiać od 

poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00

Projekt finansowany jest przez miasto, a realizowany przez 

Stowarzyszenie Wsparcia i Interwencji „Support”.

„Biblioteka na kółkach” to inicjatywa, której celem jest 

zwiększenie dostępu do zbiorów bibliotecznych wśród tych 

mieszkanek i mieszkańców Sopotu, którzy z różnych powodów 

nie mogą osobiście zjawić się w placówce, by wypożyczyć 

książki, filmy, audiobooki czy też czytnik książek ele-

ktronicznych. 

Akcja skierowana jest do sopockich czytelników (czyli osób 

posiadających Metropolitalną Kartę do Kultury lub Kartę 

Czytelnika), którzy z powodu wieku (65+), stanu zdrowia, stopnia 

niepełnosprawności lub ze względu na opiekę nad osobą ciężko 

chorą w domu nie mają możliwości wypożyczenia książek 

w placówkach Biblioteki. 

Usługa obejmuje wszystkie filie i dotyczy każdego rodzaju zbiorów, 

a także czytniki e-książek i kody do Legimi. Na życzenie osoby 

zamawiającej istnieje możliwość przeprowadzenia krótkiego 

szkolenia z obsługi czytnika. 

Super Lodołamacz dla Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Biblioteka na kółkach, czyli książki z dowozem do domu

SOPOT POMAGA /

Sopocki telefon 
wsparcia dzieci 
i młodzieży

Lodołamacze to wyróż-

nienie, które od 16 lat 

przyznawane jest firmom, 

instytucjom oraz osobom, 

dla których priorytetem jest 

wrażliwość, eliminowanie 

barier i podziałów społe-

cznych względem osób 

z niepełnosprawnościami. 

Konkurs jest organizowany 

przez Polską Organizację 

Osób Niepełnosprawnych 

POPON.

Działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji skierowana jest do wszystkich mieszkańców i turystów 

odwiedzających Sopot. Od kilku lat przestrzeń na plaży jest tak organizowana, aby wszystkie osoby 

z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami mogły się czuć komfortowo, miały dostęp do plaży 

i kąpieli w wodzie. Przy wejściu na plażę nr 40 jest wypożyczalnia rowerów trójkołowych dla osób 

z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami z Fundacji Eco Textil „Od Was dla Was”. 

Molo i Marina Sopot mają szerokie przejścia, miejsca postoju dla wózków, arkady na skwerze posiadają 

podjazdy dla wózków. Na końcu molo znajduje się winda oraz dwie toalety, na głowicy zjazd dla wózków, 

łączący molo z falochronem wschodnim mariny.

Przy wejściu nr 29 rozłożone są gumowe maty umożliwiające wjazd na plażę. To samo jest przy wejściach nr 

37 i nr 23. Przy tym ostatnim jest też prysznic, przebieralnia oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnościami 

i ze szczególnymi potrzebami. Przy wieży ratowniczej znajduje się amfibia do kąpieli. Nieopodal wejścia nr 23 

znajdują się wyznaczone miejsca postojowe.

Kryta pływalnia MOSiR ma wózki do strefy czystej, przebieralnie, które pomieszczą wózek, dwie toalety, 

podnośnik w hali basenowej, zewnętrzny podjazd dla wózków. Wyznaczone jest również miejsce postojowe 

dla osób z niepełnosprawnościami.

Z a m ó w i e n i a  m o ż n a  s k ł a d a ć  n a  a d r e s  m a i l o w y : 

bibliotekanakolkach@gmail.com lub telefoniczną: 609 610 305 

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00. Jednorazowo 

można zamówić cztery pozycje, które będą dostarczane w każdy 

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.

Przed skorzystaniem z usługi należy zapoznać się z regulaminem 

akcji, który można znaleźć na stronie internetowej Biblioteki: 

mbp.sopot.pl. 

Projekt pozwoli zwiększyć dostęp osób starszych, chorych, 

niesamodzielnych lub niepełnosprawnych i ich opiekunów 

rodzinnych do zbiorów Biblioteki, zmniejszy wykluczenie 

społeczne tych osób, a także pozwoli dotrzeć do osób 

samotnych oraz wychwycić te przypadki osób niesamodzielnych 

lub niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia instytucji 

pomocowych, np. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Fot. Freepik

Na zdjęciu od prawej: Grażyna Dobrzyńska, dyrektor MOSiR w Sopocie, Paulina 

Miler z MOSiR w Sopocie oraz Marlena Waruszewska-Jewsienia z Urzędu Miasta 

w Sopocie podczas gali Lodołamaczy.Fot. Fotobank.PL / UMS
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Jakie było tegoroczne lato w Sopocie? Przedstawiciele 

miasta, służb i instytucji miejskich podsumowali 

i ocenili mijający sezon.

Bezpieczeństwo

Straż Miejska

Sopoccy strażnicy od 1 czerwca do 25 sierpnia wystawili 

1774 mandaty na kwotę 217 930 zł. 1447 dotyczyło 

wykroczeń drogowych. Liczba wszystkich mandatów 

wzrosła o 19 proc. w porównaniu do 2020 roku, 

a mandatów za wykroczenia drogowe aż o 61 proc. 

Strażnicy założyli 1341 blokad (wzrost o 30 proc. 

w stosunku do poprzedniego sezonu). Wydano 127 

dyspozycji holowania (w sezonie 2019 było ich 56),  52 

dotyczyły hulajnóg. 

Policja

Od 1 czerwca do 25 sierpnia sopoccy funkcjonariusze 

przeprowadzili 3687 interwencji (3676 w ubiegłym 

sezonie) i wylegitymowali, podobnie jak w sezonie 2020, 

ponad 4 tys. osób. Mandatami ukarali 937 sprawców 

wykroczeń. Policjanci ujawnili 1866 wykroczeń drogowych, 

udaremnili dalszą jazdę 57 kierującym pojazdami pod 

wpływem alkoholu i narkotyków.

Straż Pożarna

PSP w wakacje uczestniczyła w 174 zdarzeniach. Strażacy 

wyjeżdżali do 17 pożarów oraz 143 miejscowych 

zagrożeń: wypadki drogowe, połamane gałęzie itp. 

Przeprowadzane były kontrole obiektów, gdzie 

wypoczywały dla dzieci. 

WOPR 

Od 1 lipca do 31 sierpnia ratownicy podjęli 69 akcji, 28 

związanych było z bezpośrednim zagrożeniem życia. 

Poszukiwano 15 zagubionych na plaży dzieci i dorosłych. 

7 akcj i  prowadzonych było nocą.  W tym roku 

wykorzystano również dron z kamerą termowizyjną, który 

brał udział w 2 akcjach poszukiwawczych. 

Kultura

Opera Leśna

68 728 uczestników, 22 koncerty na dużej scenie i 16 

wydarzeń w cyklu LASY, 7970 zaangażowanych twórców 

i pracowników technicznych oraz 25 404 zwiedzających 

– tak prezentują się najważniejsze dane dotyczące 

funkcjonowania Opery Leśnej od 1 maja do 26 sierpnia. 

Do Opery Leśnej powrócił Top of the Top Sopot Festival. 

Transmisje oglądało 5,4 mln osób. Podobną uwagę 

przykuł odbywający się w czerwcu Polsat SuperHit 

Festiwal 2021. Na kameralnej scenie LASY zorganizowano 

14 koncertów (217 muzyków i prawie 3 tys. widzów). 

Liczba zwiedzających Operę Leśną przekroczyła w se-

zonie 25 tys. osób.

Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Na uwagę zasługuje czerwcowy koncert z okazji 40-lecia 

PFK. W lipcu był Koncert Muzyki Filmowej w ramach Sopot 

Film Festivalu oraz 11. edycja festiwalu NDI Sopot Classic. 

W sierpniu muzycy pod dyrekcją Rafała Janiaka nagrali 

w kościele Gwiazdy Morza płytę. 

Biblioteka

Filie Biblioteki Sopockiej odwiedziło 20 177 osób, 

wypożyczono 12 634 pozycji. Placówka była orga-

nizatorem ponad 100 wydarzeń (22 w formule online i 80 

w formule tradycyjnej), w których wzięło udział 2309 

uczestników. We współpracy z Muzeum Sopotu, Biblioteka 

przeprowadziła 5 spacerów w cyklu „20 spacerów na 120-

lecie Sopotu”, w których wzięły udział 72 osoby. 

Muzeum Sopotu

W sezonie z oferty Muzeum skorzystało 3810 gości. 

Wystawę czasową „John Faltin. Fotograf Sopotu” oraz 

ekspozycję stałą odwiedziło 2170 osób. Muzeum było 

organizatorem 5 koncertów z cyklu „Swingujące 3-miasto”. 

W lipcu miała miejsce promocja książki Łukasza 

Rudzińskiego „Joanna Bogacka. Portret wielokrotny”, 

wydanej przez MS. W sierpniu otwarte zostało „Muzeum 

miejsca – historia Polonii sopockiej i kościoła pw. NMP 

Wniebowziętej – Gwiazdy Morza w Sopocie”

W okresie czerwiec-sierpień w ogrodzie muzeum 

odbywały się zajęcia jogi. Muzeum prowadziło również 

zajęcia dla rodzin z dziećmi, spacery historyczne, 

muzealne podchody czy grę miejską.

Państwowa Galeria Sztuki

Najliczniej odwiedzaną byłą wystawa „Od Black Mountain 

Collage do Pop Artu. Powojenna sztuka amerykańska 

kolekcji Archiv der Avantgarden”, w sezonie kupiło bilet 

ponad 8000 osób.  Porównywalnym sukcesem 

frekwencyjnym cieszyła się wystawa „Fotomorgana”, którą 

zobaczyło ponad 7600 osób. Liczba biletowanych wejść 

do PGS to ok. 10 tys. Dodatkowo, w wydarzeniach 

odbywających się w PGS (Literacki Sopot, oprowadzania 

i działania edukacyjne) wzięło udział ok. 2000 osób. 

Goyki 3 Art Inkubator

W lipcu odbyły się rezydencje artystyczne, organizowane 

dla francuskich muzyków we współpracy z Narodowym 

Centrum Muzyki Francji oraz Instytutem Francuskim 

w Warszawie. W lipcu zorganizowano też wspólne 

malowanie muralu. Autorką jest Marta Frej i uczestnicy 

warsztatów. Malowidło na ścianie Hali 100-lecia Sopotu 

przedstawia zasłużone dla miasta sopocianki. 10. edycja 

festiwalu Literacki Sopot poświęcona kulturze i literaturze 

Włoch odbyła się w przestrzeniach Sopotu i online. 

Spotkania i debaty były tłumaczone na język migowy. 

Zasięg streamingów oscylował od 1500 do 10 tys., a liczba 

uczestników w przestrzeniach zamkniętych, otwartych 

i na Targach Książki wyniosła blisko 10 tys. osób. 

Sport 

ERGO ARENA

Miłośnicy wrażeń muzycznych bawili się na jubileuszowym 

koncercie Agnieszki Chylińskiej i podczas festiwalu Hip-

Hop 3miasto. Zorganizowana została 16. edycja Street 

Challenge Sopot – w turnieju koszykówki udział wzięło ok. 

80 zespołów. Na początku lipca ruszyło rolkowisko 

z rekordową frekwencją. Przez czerwiec, lipiec i sierpień 

ERGO ARENA prezentowana była od „kuchni” – ze 

zwiedzania hali z przewodnikiem skorzystało ponad 500 

osób. Przez całe wakacje działał punkt szczepień 

powszechnych. Do 24 sierpnia w hali podano ok. 72 tys. 

dawek szczepionek. 

Hipodrom

Przy zachowaniu środków bezpieczeństwa udało się 

zorganizować najważniejszą imprezę, CSIO5* Sopot 

Horse Show. Rozegrano też Mistrzostwa Polski 

w Ujeżdżeniu na Kucach, odbyły się wyścigi, a także pokaz 

i czempionat koni arabskich, Ogólnopolskie Zawody 

Dzieci i Młodzieży w skokach i Polska Liga Jeździecka. 

Podczas wszystkich letnich wydarzeń Hipodrom od-

wiedziło blisko 20 tys. widzów. 

Sopocki Klub Lekkoatletyczny

SKLA zorganizował 34. edycję Tyczki na Molo. Na 

Stadionie Leśnym odbyła się 24. edycja Grand Prix 

Sopotu im. Janusza Sidły i Bursztynowa Mila. Mityng 

odbywa się w obsadzie międzynarodowej. 

Sopot Tenis Klub

Od 1 czerwca do 25 sierpnia klub zorganizował m.in. cykl 

turniejów tenisowych Ziaja Grand Prix +50 oraz Open, 

Ogólnopolski Turniej Tenis 10 „Talenciaki”, Turniej 

Akademickie Mistrzostwa Polski oraz Ogólnopolski Turniej 

Kwalifikacyjny Skrzatów. W turnieju międzynarodowym ITF 

S700 – Sopot – 60th Int Polish Camp-Sopot Cup 2021 

udział wzięło 168 zawodników z całego świata. 

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. TarakumPhotography

Fot. Fotobank.PL / UMS
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W pandemii, ale udany. Podsumowanie
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Sopocki Klub Żeglarski ERGO Hestia

Klub od 1 czerwca do 25 sierpnia organizował szkolenia 

dla dzieci i młodzieży. W czerwcu odbyła się 42. edycja 

regat o Puchar Prezydenta Sopotu. Na starcie stanęło 

ponad 200 zawodników z Polski i zagranicy.

Klub Sportowy Ogniwo 

Ogniwo zorganizowało Turniej Finałowy Dzieci i Młodzieży 

w rugby (24 zespoły, 600 zawodników), Finał Ekstraligi 

Rugby 2020/21 (ok. 2000 kibiców, zwycięstwo nad Master 

Pharm Łódź i zdobycie Mistrzostwa Polski w rugby), 

inauguracja Ekstraligi Rugby 2021/22 (ok. 300 kibiców). 

Trefl Sopot

Koszykarze Trefla Sopot uczestniczyli m.in. w Treflowych 

Półkoloniach w ERGO ARENIE, koszykarskim wydarzeniu 

Kacpa Challenge czy też podczas spotkań z Rodziną 

Treflików. 26 czerwca w ERGO ARENIE zorganizowany 

został Street Challenge Sopot – turniej koszykówki 3x3. 

Na sześciu boiskach walczyło 77 zespołów. 

Klub Żeglarski UKS Navigo

Klub w wakacje zorganizował: Puchar Polski Katamaranów 

Sopot Catamaran Cup, Mistrzostwa Polski Katamaranów 

Sopot 2021 oraz Puchar Polski dla najmłodszych żeglarzy 

Sopot Optimist Cup. Na wydarzeniach gościło około 250 

zawodników z całej Polski oraz z Czech i Niemiec. 

Ponadto klub zorganizował półkolonie dla 80 dzieci. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na plaży, przy wejściu nr 23, odbywały się turnieje 

siatkówki plażowej ZIA JA CUP. Odbyły się trzy wyścigi 

pływackie dookoła molo, w tym roku po raz pierwszy im. 

Jacka Starościaka. W wyścigu wystartowało ok. 500 osób 

z całej Polski.

Na przełomie lipca i sierpnia MOSiR wraz z Fundacją 

E. Hodury zorganizował Festiwal Latawców Sopot 2021 

i turniej Sopot Beach Rugby. Podczas warsztatów 

budowano 120 latawców z okazji obchodów 120-lecia 

miasta.

Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski

Po raz 24. rozegrano Górskie Samochodowe Mistrzostwa 

Polski. W zawodach wystartowało 73 zawodników. 

Fundacja im. Edwarda Hodury

W lipcu została rozegrana IX edycja Sopot Beach Rugby. 

To jeden z największych turniejów tego typu na świecie. 

Udział wzięło 26 drużyn, ponad 300 zawodniczek 

i zawodników z Polski oraz zagranicy. Turniej jest 

połączony z mającym już 29-letnią tradycję Memoriałem 

Edwarda Hodury. 

Turystyka

Średnie obłożenie w obiektach noclegowych od czerwca 

do sierpnia wyniosło ponad 80 proc. W porównaniu do 

roku ubiegłego to 15 proc. więcej. W Sopocie gościli 

głównie turyści krajowi. Turyści zagraniczni to 10 proc. 

wszystkich odwiedzających. Byli to głównie Niemcy, Czesi 

oraz Litwini. 

Informacja turystyczna

Trzy punkty informacji turystycznej były czynne przez 

7 dni w tygodniu. W punktach przy ul. Dworcowej oraz na 

pl. Zdrojowym obsłużono niemal 13 tys. gości (o 23 proc. 

więcej, niż w zeszłym roku). Dużym powodzeniem cieszyła 

się usługa przechowalni bagażu – w tym sezonie przyjęto 

ponad 1700 sztuk bagażu, 57 proc. więcej niż rok temu.

Dla branży

W sezonie letnim do obiektów świadczących usługi 

hotelarskie trafiły pakiety zawierające praktyczne 

informacje dla gości, dotyczące m. in. pobierania opłaty 

uzdrowiskowej, Karty Turysty, kampanii „Turysto, szanuj 

Sopot”, Eko parkingu. Lokalom gastronomicznym 

przekazano 18 tys. podkładek z kalendarzem wydarzeń 

kulturalnych na lipiec i sierpień.

Kampanie marketingowe

Kontynuowane były kampanie „Stop golasom na ulicy” 

i „Turysto, szanuj Sopot”. Plakaty oraz ulotki przekazane 

zostały branży, spółdzielniom mieszkaniowym, były 

widoczne w przestrzeni miejskiej. Krótkie filmy dotyczące 

zasad zachowania zobaczyć można było na Facebooku, 

w punktach IT, przed seansami Kina Letniego oraz na 

infomatach w regionie pomorskim.

Odkrywaj Sopot – nowy spot promocyjny

W czerwcu Sopocka Organizacja Turystyczna we 

współpracy z Urzędem Miasta stworzyła nowy spot 

promujący kurort. Jego głównym celem było pokazanie 

miasta wielu możliwości – uzdrowiska, w którym każdy 

może odpocząć w „swoim rytmie”.

Opłata uzdrowiskowa

Od 1 czerwca do 26 sierpnia do miasta wpłynęło 960 

407,38 zł opłaty uzdrowiskowej. To więcej, niż w roku 

ubiegłym, kiedy wpłynęło zaledwie 534 023,80 zł, ale 

nadal mniej, niż w sezonie przed pandemią (1 041 487,43 

zł). 

Molo

591 650 biletów sprzedało molo do 25 sierpnia. Daje to 

blisko 800 tys. płatnych wejść na molo. W analogicznym 

okresie roku ub. wejść było 647 851, w sezonie przed 

pandemią 1 056 393. Na terenie skweru i molo odbyły się 

m.in.: Slow Food Festiwal, Tyczka na Molo, Targi rękodzieła 

i rzemiosła czy Festiwal Pierogów. W każdą niedzielę 

odbywały się koncerty z cyklu Piano na molo. 

Marina

95 proc. miejsc cumowniczych w marinie zajęli stali 

rezydenci. Dodatkowo w okresie maj-sierpień cumowały 

tam 664 jednostki. Na terenie mariny odbyły się 

eliminacje do Mistrzostw Polski oraz 1 runda Ekstraklasy 

w ramach Polskiej Ligi Żeglarskiej oraz I rundy I Ligii 

Polskiej Ligii Żeglarskiej, a także regaty o Klubowe 

Mistrzostwo Polski PLŻ i Regaty Reklamy. 

Plaża

Sopocka plaża od maja do września sprzątana była 

codziennie. Koszt utrzymania czystości na plażach 

miejskich w 2021 r. wyniósł ponad 505 tys. zł. Na plażach 

w czasie sezonu ustawiono 16 przebieralni, w tym jedną 

dla osób z niepełnosprawnościami. Funkcjonowało 

8 kąpielisk, w tym jedno miejskie. Obsługa ratownicza 

kąpieliska miejskiego kosztowała 216 825 zł.

Inne działania na terenie Sopotu 

Zarząd Dróg i Zieleni

Ze względu na epidemię przedsiębiorcy branży 

gastronomicznej skorzystali z ulg na kwotę blisko 42 tys. 

zł. Ze Strefy Płatnego Parkowania wpływy wyniosły 2 333 

520 zł. Nieuiszczenie opłaty za postój (1896 mandatów) 

przyniosło 530 880 zł.

Zakończył się remont ul. Armii Krajowej, zmodernizowane 

zostały fragmenty jezdni al. Niepodległości. Na wielu 

ulicach modernizowane jest oświetlenie. Z nowych 

zabawek dzieci mogą korzystać na placach zabaw przy ul. 

Okrężnej oraz al. Niepodległości.

W mieście posadzono ponad 16 tys. letnich kwiatów. 

Powierzchnię łąk kwietnych została powiększona 

trzykrotnie w stosunku do ubiegłego roku.

Eko Parking sposobem na parkowanie w Sopocie

To już piąty sezon, w którym miasto udostępniło 

całodobowy, bezpłatny parking przy ERGO ARENIE na 

ponad 700 miejsc i uruchomiło transport ekologicznymi 

pojazdami do centrum oraz na plażę. Parking działał do 

30 sierpnia. O początku wakacji do 25 sierpnia 

z ekobusów skorzystały 15 284 osoby. To niemal 50 proc. 

wzrost rok do roku. 1 lipca uruchomiona została 

dodatkowa linia do Opery Leśnej. Z kursów na tej trasie 

skorzystało 3 519 osób.

sezonu letniego w Sopocie

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Kadr ze spotu promocyjnego SOT
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Jesteśmy już na półmetku wymiany oświetlenia ulicznego dolnego tarasu kurortu. 

Z zaplanowanej w trzech etapach wymiany 791 punktów świetlnych w Dolnym 

Sopocie, 471 nowych lamp już działa. Do końca listopada wymienione będą, 

zaplanowane w drugim etapie modernizacji 152 punkty świetlne, m.in. na ul. 

Bohaterów Monte Cassino, ul. Bema, ul. Grunwaldzkiej oraz części ul. Chopina.

Inwestycja „Modernizacji oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych 

technologii” realizowana jest m.in. w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że 

wyłoniony w przetargu wykonawca przygotowuje pełną dokumentację projektową, 

a następnie na jej podstawie wykonuje roboty budowlane. Wykonawca – Konsorcjum 

spółek El Professional i Amel, do 30 listopada zakończyć ma ten etap inwestycji. 

– 20 września rozpoczęła się wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Bohaterów Monte 

Cassino, najpopularniejszym deptaku w Polsce, a w sensie urbanistycznym i społeczno-

kulturalnym centralnym miejscu Sopotu, zasługującym na specjalne potraktowanie – mówi 

Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Po konsultacjach z konserwatorem zabytków, 

plastykiem miejskim i architektami, wracamy do lamp historycznych, z początku XX w. 

Jedyna taka lampa, która posłużyła za wzór, zachowała się przy ul. Mokwy. Całość inwestycji, 

wszystkich trzech etapów, to koszt ponad 11 mln zł, z czego niemal 79 proc. to środki 

europejskie – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Obecnie realizowany etap prac to wymiana 152 punktów świetlnych. W zależności od 

lokalizacji są to słupy parkowe stylowe oraz parkowe wysokie. Zmodernizowane oświetlenie 

to energooszczędne oświetlenie LED. 

W ramach realizacji II etapu tej inwestycji mieszkańcom służą już ekologiczne, ledowe 

latarnie w ciągu ulic:

ź Sobieskiego,

ź Pułaskiego,

ź Fiszera,

ź Ogrodowej,

ź parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich. 

Sopocki dzień solanki odbędzie się 25 września. By 

pokazać uzdrowiskowy charakter naszego miasta 

oraz jego naturalne walory – klimat i solankę – przez 

cały dzień w namiotach ustawionych przed fontanną 

na skwerze Kuracyjnym trwać będą warsztaty, pokazy 

i zabiegi realizowane na bazie sopockiej solanki oraz 

promocja podmiotów zaangażowanych w tworzenie 

oferty uzdrowiskowej. 

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych i mamy 

nadzieję, że zachęci mieszkańców Sopotu oraz Trójmiasta 

do korzystania z leczniczych i relaksacyjnych właściwości 

nadmorskiego klimatu oraz sopockiej solanki.

Rozświetlamy ulicę Bohaterów Monte Cassino 
ekologicznymi latarniami

Sopocki Dzień Solanki

Koszt prac drugiego etapu to blisko 3,3 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest 

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

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie wymieniliśmy 166 punktów świetlnych na ulicach:

ź ul. Emilii Plater,

ź ul. Na Wydmach, 

ź ul. Bitwy pod Płowcami, 

ź ul. Grunwaldzką (odcinek od ul. Na Wydmach do ul. 3 Maja)

ź ul. Dąbrowskiego, 

ź ul. Mieszka I, 

ź ul. Chrobrego, 

ź ul. Kazimierza Wielkiego, 

ź ul. Książąt Pomorskich, 

ź ul. Karlikowską,

ź ul. Okrzei, 

ź ul. Sobieskiego (odcinek od ul.3 Maja do ul. Chopina),

ź część ulicy Haffnera (odcinek od ul Budzysza do BMC).

W postępowaniu przetargowym wybrany został wykonawca III etapu modernizacji 

oświetlenia ulicznego, które będzie realizowane w 2022 r. Wymienione zostaną kolejne 193 

punkty świetlne, za kwotę ok. 3,6 mln zł.

W planach miasto ma aplikowanie o kolejne środki unijne, by tym razem wymienić 

oświetlenie górnego tarasu Sopotu.

Program Sopockiego Dnia Solanki

ź godz. 12.00 – joga na świeżym powietrzu

ź godz. 14.00, 15.00 – talasoterapia na molo

ź g o d z .  1 3 . 0 0 ,  1 3 . 3 0  –  z w i e d z a n i e  Z a k ł a d u 

Balneologicznego

ź godz. 12.00 -17.00:

ź quiz – koło fortuny z nagrodami: pamiątkowe 

drobiazgi, książki i albumy, vouchery na zabiegi, bilety 

wstępu itp.,

ź doświadczenia solankowe – chemiczna tęcza, co się 

kryje w solance, osmoza w układach komórkowych, 

warsztat z wykonania DIY roztworu izotonicznego,

ź klocki kreatywne dla dzieci – ponad 700 elementów,

ź zabiegi: solankowy masaż i peeling dłoni, solankowy 

aerozol oczu, solankowa inhalacja,

ź badania: pomiar ciśnienia, poziomu cukru, wydolności 

płuc, spirometria,

ź wykłady z zakresu psychodietetyki, leczniczych 

zabiegów solankowych i nie tylko,

ź promocja i degustacja zdrowej żywności,

ź godz. 17.00 – koncert w muszli na molo

Lampa przy ul. Mokwy Fot. Fotobank.PL / UMS Wizualizacja oświetlenia na BMC

Zapraszamy wszystkich pracowników sopockich firm 

do udziału w grze rowerowej „Wkręć się w Sopot”. 

Gra trwa od 1 września do 30 października. Liczy się w niej  

przede wszystkim regularność w dojazdach, a liczba 

kilometrów jest kwestia drugorzędną. Aby dołączyć do 

rywalizacji, wystarczy pobrać aplikację Activy, wybrać w niej 

do sopocką kampanię oraz dołączyć do firmowego zespołu. 

Zebrane punkty dają miejsce w rankingu ogólnym, a najlepsi 

otrzymają bony zakupowe, które będzie można wymieniać 

na nagrody: wejściówki do instytucji kultury, koszulki oraz 

bony zakupowe do sklepów sportowych.

Kręć kilometry 
dla Sopotu

Kadr ze spotu promocyjnego SOT

ZIELONY SOPOT /
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Zapraszamy mieszkańców na spotkanie konsultacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania 

z rządowego programu „Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 27 września 2021 r. o godz. 

17.00 w sali nr 36 Urzędu Miasta Sopotu przy ul. T. Kościuszki 25/27.

Kwestia eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych określona została przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Przepisy te zabraniają wrzucania do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, nawet jeżeli są one rozdrobnione. 

Prawie wszystkie zatory i awarie (90-95 proc. przypadków) są spowodowane właśnie takim działaniem. Usuwanie awarii 

spowodowanych zatorami zwiększa koszty użytkowania systemu, a tym samym cenę odbioru ścieków, za którą płacą... 

sami mieszkańcy!

Dlaczego nie wolno?

Średnica domowej instalacji kanalizacyjnej i przyłączy wynosi od 11 do 16 cm, więc drobne przedmioty mogą skutecznie 

zatkać wewnętrzną instalację budynku. Może to doprowadzić do cofnięcia się ścieków i zalania mieszkania, ogrodu, 

piwnicy czy ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i szkodliwe dla 

środowiska. Dodatkowo resztki jedzenia przyczyniają się do wzrostu populacji gryzoni w kanalizacji.

Sopocki Rynek zaprasza w każdy wtorek, piątek oraz 

sobotę mieszkańców i gości odwiedzających nasze 

miasto. Targowisko miejskiej 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, nie-

jednokrotnie bezpośrednio od producentów coraz 

częściej doceniane są przez mieszkańców naszego 

miasta. Wspierajmy lokalnych sprzedawców, dbajmy 

o zdrowie i środowisko.

Toaleta to nie śmietnik

Ekozakupy na świeżym 
powietrzu

„Czyste powietrze” – zapraszamy na spotkanie 
informacyjne

Kupuj używane – daj 
przedmiotom nowe życie

W trakcie spotkania zostaną przedstawione 

i  omówione główne cele i  założenia 

programu. Na pewno będzie to garść bardzo 

przydatnej wiedzy. Oprócz tego uczestnicy 

będą mieli szansę na otrzymanie nagrody 

– pamiątkowego gadżetu.  

Na spotkanie obowiązują zapisy:

ź pod numerem tel. 58 52 13 793

ź bądź na adres mailowy: 

sebastian.krywult@um.sopot.pl

Celem programu „Czyste powietrze” jest 

poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych poprzez wy-

mianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej istniejących budynków 

mieszkalnych i jednorodzinnych. 

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 środowisko dokonując 

codziennych wyborów. 

Jesteś zainteresowany lub zainteresowana sprze-

dawaniem produktów na Sopockim Pchlim Targu? 

Skontaktuj się z Organizatorem: rynek@sopot.pl

Więcej na www.zom.sopot.pl/sopocki-rynek
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Czego nie wolno wrzucać do toalety?

ź pieluch jednorazowych, podpasek, tamponów;

ź chusteczek nawilżanych, ręczników papierowych; 

ź żwirku z kocich kuwet;

ź tekstyliów;

ź patyczków i płatków kosmetycznych;

ź waty, ligniny, środków opatrunkowych;

ź opakowań foliowych;

ź włosów;

ź leków, igieł, strzykawek;

ź środków ochrony roślin, farb, lakierów, rozpuszczalników.

Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych.

Spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – zasłanianie nosa i ust, przestrzeganie dystansu 

i dezynfekcja rąk.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” na stronie programu: www.czystepowietrze.gov.pl.

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.

Pamiętajmy! 

Odpady segregujemy i wrzucamy do kosza lub 

przekazujemy do odpowiednich punktów zbiórki. 

Informacje na temat zasad postępowania z odpadami 

znajdują się na stronie www kzg.pl.

Fot. Fotobank.PL / UMS
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TEATR /

28. Lato Teatralne w nadmorskim Teatrze Atelier im. 

Agnieszki Osieckiej dobiegło końca. Tegoroczny 

repertuar obfitował w rozrywkę na najwyższym 

poziomie. Widzowie młodzi i starsi, miłośnicy klasyki 

i zwolennicy awangardy, spragnieni wrażeń i łaknący 

odpoczynku – każdy w tym sezonie mógł znaleźć coś 

dobrego dla siebie.

Teatr Atelier pokazał tego lata dwa spektakle. „Maria” 

powstała w koprodukcji z Teatrem Nowym w Poznaniu, 

w reżyserii André Hübnera-Ochodlo. Opowiada o młodej, 

ciężarnej dziewczynie, która z werwą mierzy się 

z wyzwaniami XXI wieku. Druga sztuka muzyczna, „Bar-

Macabre” w reżyserii mistrza Jerzego Satanowskiego, 

z plejadą aktorskich gwiazd, to teatralny majstersztyk, 

który dostarczył niezapomnianych wrażeń i rozbawił 

publiczność do łez. Na deskach teatru wystąpili również 

Państwowa Galeria Sztuki zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych na 

warsztaty pt. „Jak mówić, żeby nas słyszano?". Obowiązują zapisy.

Często zadajemy sobie pytania: Czy mamy realny wpływ na rzeczywistość? A jeżeli 

interesujemy się sztuka, możemy też zapytać: czym jest sztuka zaangażowana? 

Celem warsztatów jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy na temat postaw 

obywatelskich. Spotkania mają być przestrzenią nieskrępowanej rozmowy, wymiany 

myśli, idei i wątpliwości. Organizatorzy spróbują przetłumaczyć na język sztuki tematy 

podnoszone przez współczesne media – kwestie tolerancji i światopoglądu, różnic 

kulturowych, ekologii, czy feminizmu. Treść przekazu prac jakie powstaną będzie 

zależna tylko od twórców-uczestników warsztatów. Na warsztaty można się zapisywać 

do 12 listopada 2021 r. (Maja Murawska, edukacja@pgs.pl. Koszt: 50 zł/grupa).

Warsztaty dla młodzieży towarzyszące wystawie 

***Ku wolności. Polska sztuka XX i XXI wieku. Prace z kolekcji Wernera Jerka 

z Recklinghausen

„Być wciąż w podróży, w drodze pod wiatr…”

Jak mówić, żeby nas słyszano?Fotopomnik festiwalu fotografii

WARSZTATY I WYSTAWA /FOTO/

 www.teatratelier.pl

 www.pgs.pl www.wramachsopotu.pl

najwięksi artyści polskiej sceny, m.in. 

Janusz Radek, Mika Urbaniak & Victor 

D a v i s ,  M a g d a  U m e r ,  M i ro s ł a w 

i Magdalena Czyżykiewicz, Katarzyna 

Żak, Nula Stankiewicz & Janusz Strobel. 

N i e  z a b ra k ł o  s t a ł y c h  p u n k t ów 

programu: I etapu konkursu „Pa-

miętajmy o  Osieckiej ”  oraz  XVI 

Międzynarodowych Spotkań z Kulturą 

Żydowską z udziałem artystów z całego 

świata i wspaniałą muzyką. W ramach 

Spotkań odbyła się wielka premiera 

Sounding Jerusalem – niezwykłego 

spotkania artystów z Austrii, Niemiec, 

Izraela i Polski i czterech kultur: 

żydowskiej, muzułmańskiej, ormiańskieji 

chrześcijańskiej. Utwory instrumentalne 

oraz pieśni w Sounding Jerusalem 

Zakończyła się 7. edycja Festiwalu Fotografii „W ramach 

Sopotu”. Pamiątką, która zostanie w przestrzeni miasta 

po tegorocznym festiwalu, jest kolejny fotopomnik 

– zdjęcie autorstwa Rafała Milacha, wykonane w czasie 

3. edycji festiwalu fotografii w 2017 r.

Fotopomnik umieszczony został na budynku Instytutu 

Oceanologii PAN przy ul. Powstańców Warszawy 55. 

Fotografia przedstawia żółte, cylindryczne urządzenie 

służące do badania dna morskiego. 

Pierwszy z sopockich fotopomników, zdjęcie słonia na sk. 

Kuracyjnym wykonane przez Tadeusz Rolke, został w 2018 

r. umieszczony przy wejściu do PGS. Kolejny był Parasolnik 

Chrisa Niedenthala, zawieszony przed wejściem na plac 

Jasia Rybaka. W roku 2020 na falochronie mariny zawisły 

zdjęcia wykonane przez Zbigniewa i Macieja Kosycarzy. Fot. Rafał Milach

zabrzmiały w języku hebrajskim, jidysz i polskim. Wydarzenia tegorocznego Lata Teatralnego 

wpisane były w obchody 120-lecia Sopotu. 

Kolejne Lato Teatralne w Atelier za rok, a przyszłoroczny repertuar jest już 

przygotowywany m.in. dzięki wsparciu Mecenasa Teatru Grupy LOTOS S.A. 
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24 września w Sopocie rozpocznie się wielkie święto muzyki jazzowej. W ramach trzydniowego 

międzynarodowego festiwalu Sopot Jazz Festival odbędzie się sześć koncertów, w których udział weźmie 

ponad dwudziestu muzyków z Polski oraz zagranicy. Tegorocznym kuratorem festiwalu ponownie został 

Marcin Wasilewski.

Trzy wieczory wypełnione wyselekcjonowaną muzyką jazzową. Troje wokalistów. Sześć koncertów. Ponad dwudziestu 

artystów w dwóch lokalizacjach (Sala Koncertowa Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot na terenie Opery Leśnej oraz 

debiut nowej przestrzeni – Grand Pavillion w Hotelu Radisson Blu Hotel, Sopot). Program wydarzenia przygotował 

Marcin Wasilewski, znany i ceniony na świecie muzyk, a zarazem kurator artystyczny tegorocznego festiwalu.

– Sopocki festiwal to jazz w swoich najciekawszych odsłonach – mówi Marcin Wasilewski. – W programie mamy m.in. 

Trio Kuby Więcka, postaci numer jeden najmłodszego pokolenia polskiej sceny jazzowej, kwartet Adama Bałdycha, 

jednego z najważniejszych skrzypków jazzowych na świecie, zdobywcę prestiżowej nagrody Echo Jazz oraz gości 

zagranicznych – Trygve Seima, norweskiego muzyka, który zaprezentuje ceniony na świecie album „Helsinki Songs” 

i francuskiego pianistę z Martyniki – Gregorego Privata z najnowszym albumem „Soley”, czyli mocnym ładunkiem 

optymizmu, światła i energii” 

Goyki 3 Art Inkubator zaprasza na najbliższe wydarzenia:

23 września, godz. 17.00 przy ul. Goyki 3 – prelekcja i spacer 

poświęcone dzikim pszczołom żyjącym w Polsce, a także na terenie 

parku przy Goyki i w okolicy. Uczestnicy dowiedzą się jakie wyzwania stoją 

przed pszczołami w miastach, co im zagraża i jak można je chronić, 

zwłaszcza, że żyje ich w Polsce aż 470 gatunków. O dzikich pszczołach 

opowiedzą Kamila Chomicz, inicjatorka projektu „Bees on my way” i dr 

Justyna Kierat z Uniwersytetu Jagiellońskiego, edukatorka przyrodnicza.

24 września, godz. 19.00 – dwa wernisaże: wystawy „Inne Rytmy: 

Sopot” Julii Sokolnickiej, której działania koncentrowały się na ul. 

Święto muzyki jazzowej w Sopocie

Wykład o dzikich pszczołach, wystawy i warsztaty

MUZYKA /
www.sopotjazz.pl 

www.goyki3.pl 

www.munduscantat.pl

Mundus Cantat 
w formie hybrydowej
Do Sopotu zawita znów Międzynarodowy Festiwal Chóralny 

Mundus Cantat. W 17. edycji wydarzenia weźmie udział 15 

chórów z całego świata. Gościem festiwalu będzie tegoroczny 

zdobywca Fryderyka – zespół Art’n’Voices.

Mundus Cantat Sopot 2021 odbędzie się w dniach 22-26 

września. Ze względu na światową sytuację, konkurencja 

festiwalowa odbędzie się dwutorowo. Polskie chóry zaprosiliśmy 

na przesłuchania na żywo do kościoła Gwiazdy Morza, które 

odbędą się zgodnie z dotychczasową formułą konkursu. Natomiast 

chóry ze świata zaprosiliśmy do uczestnictwa w wirtualnej odsłonie 

festiwalu. W konkursie na żywo staną w szranki chóry z: Płocka, 

Wągrowca, Grudziądza, Kosakowa oraz reprezentanci Trójmiasta. 

Do konkursu online zgłosiło się osiem chórów z całego globu: 

Białorusi, Brazylii, Chin, Filipin, Meksyku, Słowacji i po raz pierwszy 

w festiwalu weźmie udział chór z Indonezji. 

W ramach festiwalu odbędą się również koncerty towarzyszące 

w sopockich kościołach, Sopot Centrum oraz w Domu Pomocy 

Społecznej w Sopocie dla podopiecznych tejże placówki. 

W programie festiwalu są również dwa koncerty dedykowane 

Sopotowi w 120. rocznicę nadania praw miejskich w wykonaniu 

Chóru Festiwalowego Mundus Cantat oraz uczniów Sopockiej 

Szkoły Muzycznej, które odbędę się 22 i 29 października.

Gościem festiwalu, który wystąpi w ramach Koncertu Finałowego 

25 września w auli Wydziału Ekonomicznego UG, jest zespół 

Art’n’voices, laureat Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk 

2021 za płytę zespołu „Midnight Stories” Contemporary Music of 

Polish Composers. Zespół brał udział w festiwalu w Mundus Canta 

w 2015 r., gdzie zdobył nagrodę Grand Prix i podbił serca nie tylko 

profesjonalnego jury, ale również publiczności. 

Wstęp na koncerty jest wolny. Więcej na  www.munduscantat.pl

Jazz pomiędzy gatunkami 

Tegoroczna edycja festiwalu to również 

połączenie jazzu z rejonami soulu i hip-hopu. 

Dodatkowe brzmienie do klasyki jazzowej 

wprowadzą m.in. Paulina Przybysz oraz Ania 

Szarmach, wybitne wokalistki nieustannie 

poszukujące nowych, nieodkrytych przestrzeni 

muzycznych.

Wyjątkowy finał

Finał tegorocznego Sopot Jazz Festiwalu odcina 

się od poszukiwań i różnorodności prze-

wijających się w dotychczasowych występach. To 

powrót do klasyki i standardów. Finałowy koncert 

Stanisława Soyki i Trio Arka Skolika to wspom-

nienie twórczości legendarnego Wojciecha 

Karolaka, jednego z ojców założycieli jazzu 

w Polsce. 

Widownia usłyszy największe standardy jazzowe, 

przedstawiające historię polskiego jazzu oraz 

osobistą relację Soyki i Karolaka. Ich pierwsze 

spotkanie miało miejsce ponad 40 lat temu 

i zaowocowało krążkiem „Blublula” – do dziś 

jednym z najbardziej popularnych polskich 

albumów jazzowych. To był nie tylko początek 

wieloletniej współpracy Artystów, ale także 

zdefiniował Soykę jako wokalistę. 

Więcej informacji: www.sopotjazz.pl oraz 

w mediach społecznościowych na profilach 

Sopot Jazz Festival, Bałtyckiej Agencji Artystycznej 

BART i Opery Leśnej.

ART INKUBATOR /

Bohaterów Monte Cassino i relacji między mieszkańcami i turystami, a także 

„Długa wiadomość”, która jest wynikiem rezydencji w Sopocie artystki Ady 

Rączki. Instalacja stworzona została specjalnie dla wnętrza willi Goyki 3 Art 

Inkubatora. Tego dnia będzie można również zwiedzić siedzibę Art 

Inkubatora przy Goyki.

1 października, w godz. 11.00-16.00 – warsztaty z Urszulą Zajączkowską, 

poetką, botaniczką, artystką wizualną, adiunktką w Samodzielnym Zakładzie 

Botaniki Leśnej SGGW w Warszawie. W programie warsztatów pt. „Empatia 

w sztuce” m.in. rozmowy o postrzeganiu przedmiotowym i podmiotowym, 

a także zbieranie elementów zielnika i praca z mikroskopem.

Festiwal w 2019 r. Fot. Fotobank.PL/UMS

Fot. materiały Goyki 3 Art Inkubatora
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Rękopisy Clary ClaaszenRozmowy, spotkania, wykłady 
w Sopotece

www.muzeumsopotu.plwww.mbp.sopot.pl

MUZEUM SOPOTU /

Muzeum Sopotu w jednym z domów aukcyjnych kupiło niedawno 

wyjątkowe eksponaty. Są to trzy rękopisy należące do Clary 

Claaszen, siostry Ernsta Augusta Claaszena, pierwszego właściciela 

willi, w której dziś znajduje się siedziba muzeum.

Pierwszy eksponat to dziennik Clary Claaszen prowadzony od 23 

listopada 1889 r. do 8 kwietnia 1894 r. Autorka oznaczyła zeszyt jako 

pierwszy. Zapiski w nim zawarte to przede wszystkim opisy obserwacji 

dnia codziennego, tego, co działo się w rodzinie Claaszenów, u braci 

Clary oraz ich dzieci. Dziennik zawiera cenne wspomnienia związane ze 

ślubem Marty i Ernesta, informacje o rodzinnych wyjazdach Ernesta 

m.in. do Elbląga, Kwidzyna, Sopotu, czy Berlina oraz o bliższych 

i dalszych znajomych itd. Rękopis jest wyjątkowym świadectwem stylu 

życia gdańskiego patrycjatu z końca XIX w., istotnym dla poznania historii 

rodu Claaszenów. Rękopis liczy ponad 120 stron. Wykorzystano nań 

popularne wówczas albumy do wpisów z wierszy. Okładka wzbogacona 

została złoconą ramką i napisem „Poesie”.

ź Spotkanie autorskie z Rafałem Hetmanem, autorem książki „Izbica, Izbica”, 24 września, 

godz. 17.00, Sopoteka. Zapisy: sopoteka@mbp.sopot.pl

O książce:

„Wystarczyło zaledwie tysiąc czterdzieści dziewięć dni, by w podlubelskim żydowskim miasteczku po 

dawnych mieszkańcach pozostał tylko zryty przez poszukiwaczy złota cmentarz, zamieniona w szalet 

synagoga, splądrowane domy i dwadzieścioro troje ocalałych, z których żaden nie chciał tu zostać. 

Rafał Hetman wydobywa z niepamięci postaci i losy, o których uparcie milczały kolejne pokolenia 

i opisuje współczesną Izbicę, odbijając ją w lustrze wojennej historii. (…) Pisze również o pułapkach 

ludzkiej pamięci i konsekwencjach milczenia, bo to właśnie przemilczane historie mówią o nas 

najwięcej”. (Wydawnictwo Czarne)

Spotkanie jest sfinansowane ze środków Instytutu Książki w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki. 

BIBLIOTEKA /

Drugim eksponatem jest sztambuch Clary Claaszen. Clara otrzymała 

sztambuch od wujostwa Duske na swoje urodziny w 1864 r. Była 

wówczas uczennicą elitarnej szkoły żeńskiej im. Wiktorii w Gdańsku. To 

jej szkolne koleżanki były autorkami większość wpisów, m.in.: Olga 

Paulsen należąca ze znanej rodziny aptekarzy, kupców i rajców miejskich 

czy Marie Rhodin, późniejsza autorka książek o architekturze Gdańska. 

W sztambuchu figuruje również Theodor Baile, znany botanik niemiecki, 

w latach 1862-1890 nauczyciel w szkole Wiktorii. Łącznie rękopis zawiera 

32 wpisy, 10 ilustracji, rysunek przedstawiający najprawdopodobniej 

brzeg morski z pensjonatem w Suchaninie oraz 7 graficznych widoków 

i panoram Gdańska. Oprawa wykonana została ze złoconej skóry, 

z napisem na okładce: „Zum Geburtstag für Clara Claaszen 1864”. 

Ostatni obiekt to zeszyt opisujący lektury Clary Claaszen, przy-

gotowującej się do konfirmacji. Był on sprawdzany przez nauczyciela, 

o czym świadczą uwagi naniesione czerwonym atramentem. Na okładce 

nazwisko właścicielki, odręczny wpis własnościowy na pierwszej stronie 

oraz zapisanych 150 stron. 

Clara Claaszen pochodziła ze znanej patrycjuszowskiej rodziny gdańskiej, 

pochodzenia flamandzkiego. Jej dziadkiem był Ernst Claaszen, właściciel 

posiadłości przy ul. Długie Ogrody. Jej rodzicami zaś byli Johann (1817-

1874) i Johanna (1823-1875). Jej starszy brat, też Johannes, odziedziczył 

firmę i przekształcił ją w znane przedsiębiorstwo produkujące liny 

konopne i stalowe głównie na potrzeby żeglugi. Młodszy brat, najbardziej 

znany z rodziny, to Ernst Claaszen. Błyskotliwy przedsiębiorca, znany 

właściciel willi przy Ernststrasse w Sopocie, dziś siedziby Muzeum 

Sopotu. 

ź Rozmowa z prof. Jerzym Bralczykiem, 26 wrześ-

nia, godz. 17.00, FB Biblioteki Sopockiej

W lutym tego roku, podczas Międzynarodowego Dzień 

Języka Ojczystego, po IV Dyktandzie Sopockim, 

zaplanowane było spotkanie online z prof. Jerzym 

Bralczykiem, jednak ze względu na problemy 

techniczne rozmowa została przerwana.

Teraz do wysłuchania pełnej humoru, zabaw języ-

kowych i anegdot rozmowy z Profesorem zapraszamy 

ponownie. W Europejski Dzień Języków na fanpage’u 

Sopoteki opublikowana zostanie rozmowa pt. „Śmiejmy 

się śmiać”.

Rozmowę poprowadziła Dagny Kurdwanowska, która 

zapytała prof. Bralczyka, dlaczego Polacy mają język 

ojczysty, a wszyscy inni macierzysty, czy językiem 

polskim można wyrazić wszystko i czy użyty w złych 

celach staje się narzędziem wykluczenia.

ź Wykład prof. Kornackiego „Lem w kinie. Twórczość 

filmowa inspirowana literaturą Stanisława Lema”, 

27 września, 18.00, Sopoteka. Obowiązują zapisy: 

sopoteka@mbp.sopot.pl

Setna rocznica urodzin Stanisława Lema to doskonała 

okazja, żeby poznać twórczość mistrza polskiej fantastyki. 

Biblioteka Sopocka w 2021 roku realizuje projekt 

„Fantstyczna bibLEMteka”, który otrzymał dofinansowanie 

ze środków MKDNiS. 

Wizje przyszłości, zarówno te filozoficzne i technologiczne, 

obecne w twórczości autora „Solaris” interesowały i wciąż 

interesują filmowców. Jaki był stosunek Lema do twórców 

filmowych, który adaptowali jego dzieła i inspirowali się jego 

powieściami? Odpowiedzi podczas wykładu filmoznawcy dr. 

hab. Krzysztofa Kornackiego.

ź Debata „Znani, sławni, tłumaczeni”, 30 września, 17.00, Sopoteka. Obowiązują zapisy: 

sopoteka@mbp.sopot.pl

Debata z członkiniami i członkami oddziału północnego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury odbędzie 

się w Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Biografie należą do najczęściej wypożyczanych pozycji, cieszą 

się także ogromną popularnością w księgarniach. Książki o innych ludziach dają możliwość poznania 

osób, z którymi nigdy nie mielibyśmy okazji się spotkać. A jak wygląda sprawa przekładu biografii? 

Z czym musi mierzyć się tłumacz? Jak głęboko „wchodzi” w życiorys osoby, której biografię właśnie 

tłumaczy? 

Fot. materiały Muzeum Sopotu
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Ukraińskie BC Dnipro będzie przeciwnikiem Trefla Sopot w półfinale eliminacji do fazy 

grupowej FIBA Europe Cup. Zwycięzca rywalizacji zagra w finale turnieju kwalifikacyjnego 

z lepszym z pary Iraklis BC (Grecja) – BC Akademik Płowdiw (Bułgaria). Awans do zmagań 

grupowych wywalczy jedynie triumfator rozgrywek.

Turniej B w ramach kwalifikacji do FIBA Europe Cup odbędzie się w Triaditza Hall zlokalizowanej w Sofii 

przy ulicy Metlichina Poljana 14. Mecz z BC Dnipro rozpocznie się 29 września o godz. 15.00 czasu 

polskiego.

KOSZYKÓWKA /

Trefl Sopot zawalczy o europejskie puchary!

Finał Polskiej Ligi Jeździeckiej 
zostanie rozegrany w Sopocie

Spotkanie Trefla z Dnipro będzie 

meczem otwierającym turniej B. O godz. 

18.00 czasu polskiego do gry przystąpią 

pozostałe dwa zespoły – grecki Iraklis 

BC oraz bułgarski Akademik Plovdiv. 

Finał turnieju odbędzie się dwa dni 

później, 1 października o godz. 18.00 

czasu polskiego. 

Turniej w Sofii będzie rozgrywany bez 

udziału kibiców. Włodarze rozgrywek 

planują  transmitować mecze za 

pośrednictwem kanału FIBA na YouTube. 

Bezpośrednie linki zostaną opubl-

ikowane na klubowych kanałach 

społecznościowych w najbliższych 

dniach. 

Sopocki Hipodrom to jeden z największych i najnowocześniejszych ośrodków jeździeckich 

w Polsce. Jest także najbardziej aktywnym, każdego miesiąca odbywa się tutaj kilka imprez 

jeździeckich, a w okresie letnim zawody rozgrywane są niemal w każdy weekend. W dniach 

23-26 września w godz. 9.00-16.00 na Hipodromie odbędzie się finał zawodów Polska Liga 

HIPODROM /

Jeździecka. 

Ten prestiżowy cykl obejmuje cały 

kraj, kolejne eliminacje odbywały 

się w tym roku w różnych 

ośrodkach jeździeckich, mieliśmy 

też już okazję gościć Ligę w 

Sopocie, podczas piątej eliminacji 

w sierpniu. Teraz zaś czas na 

wielki finał. 

W zawodach weźmie udział 

blisko 300 zawodników, którzy 

w y s t a r t u j ą  w  ko n k u r s a c h 

o wysokości przeszkód od 120 

centymetrów w Rundzie Brą-

zowej do 140 centymetrów 

w Rundzie Złotej. W ramach zawodów rozegrany zostanie także finał konkursu drużynowego, 

w którym swoje ekipy wystawiają kluby jeździeckie. Ponadto zawodnicy będą mogli wystartować 

w konkursach o randze regionalnej, które zaplanowane są na piątek, sobotę oraz niedzielę. 

Skoki przez przeszkody to najpopularniejsza dyscyplina jeździecka – w zawodach rangi regionalnej 

startują często młode osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jeździectwem sportowym. Im 

wyższa ranga zawodów, tym wyższy poziom zawodników, a podczas zawodów takich, jak Polska Liga 

Jeździecka, często można oglądać najlepszych skoczków w kraju, dla których jest to doskonały trening 

przed startami w zawodach rangi mistrzowskiej i międzynarodowej. 

Zawody jeździeckie rozgrywane na Hipodromie to zawsze okazja do miłego spędzenia czasu 

w rodzinnym gronie, zaś ostatnie zawody rozgrywane w tym sezonie na świeżym powietrzu zachęcają 

do spacerów po rozległych terenach zielonych Hipodromu. Dla widzów organizatorzy przygotowali 

trybuny przy samym placu konkursowym oraz dużą trybunę zadaszoną w razie gorszej pogody. Wstęp 

na zawody jest bezpłatny. Zapraszamy na Hipodrom, na zawody oraz do strefy food trucków, które 

przygotowały już menu jesienne, tak, aby można było nie tylko zjeść coś ciepłego, ale tez rozgrzać się 

gorącą herbatą czy kawą. 

Konno i na deskorolce

Szkolny sezon żeglarski otwarty

Zuzanna Niziołek, zawodniczka Sopockiego Klubu Jeździeckiego i członkini 

kadry Województwa Pomorskiego, została brązową medalistką 

Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Bogusławicach (Mistrzostwa Polski 

Juniorów Młodszych w Skokach przez Przeszkody). 

Zuzanna skakała na klaczy Diamanta Baloubet, na której także w lipcu br. 

wywalczyła brązowy medal Mistrzostw Polski Północnej Juniorów w Skokach przez 

Przeszkody. W ubiegłym roku na klaczy Marika została Halową Mistrzynią Pomorza 

JM, zdobyła również brązowy medal w Pucharze Polski. W tym roku, również na 

Marice, wygrała dwa konkursy na międzynarodowej Cavaliadzie w Poznaniu. 

Około 200 uczniowie sopockich szkół podstawowych klas I-III wzięli udział 

w otwarciu szkolnego sezonu żeglarskiego. Uroczystość odbyła się 

w sopockiej marinie.

SOPOCKIE NADZIEJE SPORTOWE /

Zuzanna Niziołek

Fot. www.kadraskoki.pl

Marcela Dętkoś

Fot. materiały prywatne

Marcela Dętkoś, uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie, zdobyła srebro 

w kategorii bowl podczas finału Mistrzostw Polski w Skarżysku Kamiennej. 

Gratulujemy i czekamy na więcej, bo deskorolka jest już dyscypliną olimpijską.

ŻEGLARSTWO /

Uczniowie klas żeglarskich 

zaprezentowal i  swoje 

umiejętności na kata-

m a r a n a c h ,  d e s k a c h 

windsurfingowych i łód-

kach Optymist. W części 

artystycznej,  z  reper-

t u a r e m  s z a n t o w y m , 

w y s t ą p i ł y  w o k a l i s t k i 

Młodzieżowego Domu 

Kultury w Sopocie. Na 

zakończenie uroczystości 

w  r e j s  p o  Z a t o c e 

Gdańskiej  z  uczniami 

Szkoły Podstawowej nr 7 wyruszył żaglowiec szkolny S/Y Alf.

W sopockich szkołach już od kilkunastu lat realizowany jest program „Sopot 

pod żaglami”. Całoroczna edukacja żeglarska obejmuje zajęcia praktyczne na 

wodzie – rejsy jachtem szkoleniowym Alf, zajęcia na katamaranach, łódkach 

Optimist i szkolenia windsurfingowe na deskach, a także zajęcia teoretyczne na 

których omawiane są m.in. zasady żeglugi czy bezpieczeństwo na wodzie. 

Szkolenia prowadzone są we współpracy z sopockimi klubami UKS Navigo oraz 

Sopockim Klubem Żeglarskim. Koordynatorem projektu jest SP nr 7 

z oddziałami żeglarskimi w Sopocie.

Fot. materiały organizatora

Fot. materiały Trefla Sopot

Fot. materiały UMS
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Do 20 września sopocianie – także niepełnoletni – głosowali na projekty zgłoszone do 
Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Tegoroczne wyniki poznamy do końca miesiąca.

Sopocki Pejzaż Przywoływany Roberta Sochackiego na 120-lecie Sopotu to artystyczna 
instalacja audiowizualna, która pojawiła się 5 września na budynku Zakładu Balneologicznego.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie rozpoczęły się Festynem Tolerancji na 
skwerze Kuracyjnym i symbolicznym przejściem przez Drzwi do Tolerancji.

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

Muzyczny spacer po dawnym Sopocie 

PRZEPIS NA SOPOT 

Koncert dla Mieszkańców w ramach uroczystych obchodów 120-lecia Sopotu odbył się w Operze Leśnej 
4 września. Wystąpiła Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Maestro Wojciecha Rajskiego oraz soliści. 
Podczas koncertu uhonorowano też Barbarę Gierak-Pilarczyk Medalem za Zasługi dla Miasta Sopotu.

Na Wielkim Ekopikniku na Sopockim Rynku atrakcji było mnóstwo: warsztaty kiszenia, pokazy 
gotowania, wymiana roślin i ubrań, ekowykłady, np. o diecie planetarnej i śladzie węglowym.

NR 11/2021


