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DOTACJE NA EKOLOGICZNE OGRZEWANIE

By wesprzeć proekologiczne działania miesz-

kańców, miasto udziela z budżetu dotacji m.in. na 

wymianę kopcących pieców. W przypadku wymiany 

pieca, w którym wykorzystuje się paliwo stałe, na 

piec gazowy, pompę ciepła, ogrzewanie elektryczne 

lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wysokość 

dofinansowania w 2022 r. wynosi 80% ponie-

sionych kosztów.

PRZEBUDOWA ULICY 3 MAJA

9 maja ruszą prace przy przebudowie jednej 

z głównych ulic w mieście, ul. 3 Maja. 

Metamorfozę poprzedziły konsultacje społeczne, 

w wyniku których zmieniony został, w stosunku do 

koncepcji, ostateczny projekt. By uspokoić 

i jednocześnie poprawić płynność ruchu powstaną 

trzy ronda – na skrzyżowaniach z ulicami 

Kościuszki, Władysława IV oraz Sobieskiego.

KATAMARANY PRZY MOLO 

Regaty Katamaranów Trzy Mola rozegrane 

zostaną w dniach 14-15 maja. Zawody zaliczane 

do Pucharu Polski Katamaranów otwierają 

sezon regatowy katamaranów w Polsce. Trasa 

będzie ustawiona tak, by rywalizację oglądać 

z sopockich plaż i molo. Dodatkową atrakcją dla 

publiczności będzie parada katamaranów przy 

molo w sobotę o godz. 12.00. 
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Czas na Rowerowy Maj 2022
Kolejna edycja akcji Rowerowy Maj w tym roku trwać będzie od 4 do 31 maja. 

Kampania promuje zdrowy tryb życia wśród dzieci przedszkolnych, uczęszczających 

do szkół podstawowych, a także nauczycieli, rodziców i opiekunów. Zapraszamy do 

udziału, nagrody gwarantowane!

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną to jedna z form 

wsparcia sopockich twórców kultury. Wnioski o przyznanie stypendiów dla twórców 

kultury, w drugiej turze, można składać do 30 kwietnia 2022 r. 

Miasto zwiększyło pulę środków przeznaczoną na stypendia artystyczne z powodu trudnej 

sytuacji, w jakiej znaleźli się artyści w czasie pandemii koronawirusa. 

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego można przesyłać na adres e-mail: 

stypendia.art@sopot.pl. Formularz wniosku oraz regulamin dostępne są na stronie BIP 

Sopot.

Więcej informacji w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Sopotu, pod numerem 

telefonu 58 521 36 35. 

„Rocznik Sopotu 2022” to niemal 350 stron tekstów i wywiadów poświęconych 

naszemu miastu. 

W wydawnictwie przeczytać można m.in. o historii, kulturze, a w szczególności muzyce, 

literaturze i teatrze, a także niezwykłych mieszkańcach Sopotu. O najnowszym „Roczniku” 

porozmawiać będzie można podczas spotkania 28 kwietnia o godz. 18.00 w Sopotece. 

Zapraszają prezydent miasta i Muzeum Sopotu. 

W ramach drugiego pleneru fotograficznego studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera z Łodzi do Sopotu przyjechało 

pięcioro studentów Wydziału Fotografii, wybranych przez Huberta Humkę, 

wykładowcę uczelni i opiekuna artystycznego pleneru.

Wizyta studentów jest efektem porozumienia łódzkiej uczelni z miastem, które zakłada 

współpracę przy realizacji wspólnych projektów artystycznych podczas Festiwalu Fotografii 

„W ramach Sopotu", w tym projektów skierowanych do studentów i absolwentów Katedry 

Fotografii Szkoły Filmowej w Łodzi oraz mieszkańców Sopotu.

Efekty pracy łódzkich studentów na plenerze fotograficznym w Sopocie zobaczymy na 

tegorocznym Festiwalu Fotografii „W ramach Sopotu”, który rozpocznie się 2 i potrwa do 

18 września. Sopocki festiwal fotografii odbędzie się już po raz ósmy. 

Wnioski o stypendia 
artystyczne do końca kwietnia

Nowy „Rocznik Sopotu” już jest

Studenci łódzkiej Szkoły Filmowej 
na plenerze fotograficznym w Sopocie

AKTYWNY  SOPOT /

Wśród uchodźców, którzy w ostatnim czasie przybyli do Sopotu, jest 

bardzo dużo dzieci w różnym wieku. Jeśli ktoś ma możliwość i chciałby 

podarować im rowery, hulajnogi, deskorolki, piłki, skakanki itp., to 

zapraszamy do Centrum Wsparcia Ukrainy, które ten sprzęt zbiera. 

Pozwoli on dzieciom i młodzieży korzystać z rekreacji na świeżym 

powietrzu i na pewno sprawi im wiele radości. 

Centrum Wsparcia Ukrainy mieści się przy al. Niepodległości 749, czynne 

jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, w soboty 8.00-14.00.  

Zbieramy sprzęt sportowy dla dzieci z Ukrainy

Fot. Fotobank.PL / UMS

KULTURALNY SOPOT /

Zmieniając środek transportu z auta na ekologiczny rower czy hulajnogę, uczestnicy uczą się 

zdrowych nawyków, dbają o środowisko naturalne i przyczyniają się do zwiększenia 

bezpieczeństwa w mieście, bo zmniejsza się ruch samochodów. 

Od 4 do 31 maja dzieci, które dojadą do szkoły same, będą zbierać punkty w postaci naklejek 

wklejanych do dzienniczków. Najaktywniejsza szkoła i przedszkole otrzymają nagrodę pieniężną 

w wysokości 2500 zł do wydania na sprzęt sportowy lub edukacyjny. Dla wszystkich uczestników 

przewidziane są nagrody rzeczowe w zależności od poziomu zaangażowania w akcję. 

W ostatniej edycji uczestniczyło 1394 sopockich dzieci, które odbyły ponad 26 tys. rowerowych 

podróży, frekwencja rowerowa wyniosła 41 proc., a przedszkolaki przodowały w rankingu.

Fot. Anna Rezulak / KFP

Sopot zaprasza na majówkę
Długi weekend majowy to okazja do złapania oddechu i relaksu. Po pandemicznej 

przerwie sopocianie i turyści będą mogli rozpocząć sezon w aktywnym i kulturalnym 

stylu. Sopot przygotował na tę okazję wiele bezpłatnych atrakcji. Koncerty, warsztaty 

kotylionowe, animacje dla dzieci, wystawy, pokaz mody czy piknikowanie na trawie 

– to tylko niektóre z propozycji. Pierwsze wydarzenia już 30 kwietnia.

– Sopoccy majówkowicze będą mogli odkrywać nowe przestrzenie miasta podczas zajęć 

sportowych, spacerów, koncertów, spektakli, a nawet pokazów mody – mówi Jacek 

Karnowski, prezydent Sopotu. – 1 maja w muszli przy molo Reni Jusis zaśpiewa francuskie 

przeboje. Uruchomimy piknikową strefę relaksu i zabaw na sopockich błoniach przy ul. 

Polnej. Mówiąc krótko: będzie się działo! Jestem pewien, że majówkowe atrakcje zaktywizują 

i zintegrują wszystkich mieszkańców. To ważne w świetle aktualnych wydarzeń, jak 

i historycznych dat, tj. uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. W Sopocie będziemy świętować razem, solidarnie, zgodnie z europejskimi 

wartościami – dodaje prezydent Jacek Karnowski.

Szczegółowy program na str. 3
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Masz problem ze znalezieniem pracy? Dołącz do projektu 
„Sopot – Aktywni Mieszkańcy”
Projekt Sopot Aktywni Mieszkańcy pomógł już ponad 

trzydziestu osobom w podniesieniu swoich kwalifikacji 

i szans na rynku pracy oraz znalezieniu zatrudnienia. 

Zapraszamy do udziału kolejne. Dzień Otwartych 

Konsultacji odbędzie się 17 maja.

Osoby poszukujące pracy otrzymają pomoc w wyszukiwaniu 

ogłoszeń, przygotowaniu odpowiedniego CV, przygotowaniu 

do rozmów o pracę. W ramach programu możliwe jest też 

sfinansowanie kursu zawodowego lub szkolenia. Oferowane 

jest także wsparcie w codziennych trudnościach, jak np. 

sprawy urzędowe. Można się zwrócić ze swoim problemem 

– wspólnie z uczestnikiem/czką organizatorzy postarają się 

poprawić sytuację życiową.

Fundusz Nowy Akumulator 
Społeczny – edycja 2022

Wszyscy powinniśmy troszczyć się o jakość powietrza, którym oddychamy. By wesprzeć proekologiczne 

działania mieszkańców, miasto udziela z budżetu dotacji m.in. na wymianę kopcących pieców.

Z budżetu gminy udzielane są dotacje m.in. na:

ź przebudowę systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, tj. węgiel lub koks, 

a które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną zastąpione kotłami opalanymi gazem lub pompami 

ciepła lub ogrzewaniem elektrycznym lub przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, przy czym źródło na paliwo 

stale musi zostać całkowicie i trwale zlikwidowane z wyjątkiem pieców kaflowych objętych opieką konserwatora 

zabytków lub posiadających jego opinię o konieczności zachowania pieców ze względu na walory historyczne 

pod warunkiem, że piece  te nie będą połączone z przewodem kominowym;

ź likwidację lokalnego źródła ciepła poprzez przyłączenie się do sieci ciepłowniczej; 

ź poprawą efektywności energetycznej polegającą na zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci 

kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła. 

W przypadku wymiany pieca, w którym wykorzystuje się paliwo stałe, na piec gazowy, pompę ciepła, ogrzewanie 

elektryczne lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wysokość dofinansowania w 2022 r. wynosi 80% poniesionych 

kosztów. W roku 2023 wyniesie 60% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 800 zł /za każdy kW zainstalowanej 

mocy nowego źródła.

Nowy Akumulator Społeczny to innowacyjny fundusz, który nadaje 

bieg pomysłom mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup 

nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz 

dobra wspólnego.

Do zdobycia maksymalnie 6 tys. zł na realizację inicjatyw lub do 10 tys. zł na 

rozwój młodej organizacji.

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać 

środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić 

swoją młodą organizację? Fundusz Nowy Akumulator Społeczny jest 

dla Ciebie!

Jak to działa?

I etap: składanie  wniosku – nabór trwa 

ź do 30 kwietnia – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego,

ź do 30 maja  – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.

Złożenie wniosku odbywa się poprzez stronę: www.witkac.pl. Należy się 

zarejestrować, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz online. 

Uwaga: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą 

generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego 

filmu z opisem pomysłu.

II etap: wyłonienie zwycięzców

ź 24 maja – w konkursie na inicjatywy i projekty z obszaru pożytku publicznego,

ź 30 czerwca – na wsparcie rozwoju młodej organizacji

III etap: realizacja projektu – projekty mogą być realizowane w terminach:

ź od 25 maja do 30 listopada – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego,  

ź od 1 lipca do 30 listopada – rozwój młodej organizacji pozarządowej.

Fundusz Nowy Akumulator Społeczny tworzony jest w partnerstwie, którego 

liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych. Bieżące 

informacje są także na stronie: www.akumulatorspoleczny.pl  oraz na profilu 

FB: www.facebook.com/akumulatorspoleczny.

Zachęcamy do kontaktu:

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji – Sopockie Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot, 

biuro@scop.sopot.pl, tel. 58 341 83 52 / 518 838 795

Spotkania informacyjne dotyczące funduszu w Sopocie odbędą się:

ź 7 kwietnia, godz. 18.00, Dom Sąsiedzki „Tęczowy Dom”, ul. 23 Marca 32 

ź 12 kwietnia, godz. 17.00, Sopockie Centrum Organizacji Pozarzą-

dowych i Wolontariatu, ul. Marynarzy 4

Konkurs grantowy Nowy Akumulator Społeczny 2022, dofinansowany w ramach 

Rządowego Programu NOWEFIO oraz ze środków Gminy Miasta Sopotu.

Natomiast od 1 stycznia 

2024 r. osoby, które nie 

skorzystają z dotacji, będą 

miały  obowiązek zlikwi-

dowania  bezklasowych 

pieców i kotłów na własny 

koszt. Jednocześnie muszą 

liczyć się z karą w wysokości 

do 5 tys. zł.

By otrzymać dofinansowanie 

należy złożyć wniosek wraz 

z załącznikami, który jest 

dostępny w siedzibie Urzędu 

Miasta Sopotu oraz na 

stronie internetowej BIP 

Sopot/Sprawy do załatwienia 

INFORMACJE MIEJSKIE /

Dzień Otwartych Konsultacji 17 maja

ul. Marynarzy 4 w Sopocie, sala nr 1

Możliwe będzie umówienie spotkania lub konsultacji 

telefonicznej z doradcą zawodowym, psychologiem 

i asystentem odbiorcy projektu.

By dołączyć do projektu, trzeba być mieszkanką /mieszkańcem 

Sopotu i spełniać jeden z poniższych warunków:

• posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,

• być osobą bezrobotną, uczącą się lub pracującą 

w niepełnym wymiarze godzin,

• być w trudnej sytuacji życiowej, materialnej.

/Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu 

Gminy Miasta Sopotu).

Rozpatrywane są wnioski wyłącznie kompletne. Uzyskanie niezbędnych dokumentów może trwać kilka miesięcy. 

Do wniosku należy dołączyć m.in. zgodę Konserwatora Zabytków, zaświadczenie o braku sprzeciwu lub 

pozwolenie na budowę  wydawane przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMS. Niezbędna może okazać się 

zgoda wspólnoty. W przypadku zainstalowania pieca gazowego niezbędne jest też zlecenie wykonania projektu 

instalacji gazowej.  

Inwestycję należy przeprowadzić po zawarciu umowy z Gminą, a wypłata dotacji następuje po zaakceptowaniu 

przez pracownika Urzędu Miasta sprawozdania z wykonanej inwestycji. 

Informacje: Urząd Miasta Sopotu, pok. 88, Katarzyna Bromirska, tel. 58 52 13 792.

Nie jesteś pewny / pewna czy spełniasz kryteria, czy ten 

projekt jest dla Ciebie? Zachęcamy do kontaktu, po-

rozmawiajmy, postaramy się pomóc.

Obowiązują zapisy, można umówić się telefonicznie: 729 863 879 

lub mailowo: ekspresja.org@gmail.com

Projekt „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)” jest realizowany 

przez Gminę Miasta Sopotu/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sopocie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Drodze 

Ekspresji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fot. Freepik

ZIELONY SOPOT /

Dotacje na ekologiczne ogrzewanie
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Zmieniamy Sopot. Przebudowa ul. 3 Maja
9 maja ruszą prace przy przebudowie jednej z głównych ulic w mieście, ul. 3 Maja. 

Metamorfozę poprzedziły konsultacje społeczne, w wyniku których zmieniony został, 

w stosunku do koncepcji, ostateczny projekt. By uspokoić i jednocześnie poprawić 

płynność ruchu powstaną trzy wyniesione ronda – na skrzyżowaniach z ulicami 

Kościuszki, Władysława IV oraz Jana Sobieskiego. 

Budowa rond, a także wydzielenie pasów ruchu dla rowerów, wyniesienia przejść dla pieszych 

oraz poprawa widoczności zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. 

Przebudowa obejmie kilka sekcji. Oprócz sekcji drogowej, gruntownie przebudowana będzie 

kanalizacja deszczowa. Nowe zbiorniki retencyjne zabezpieczą teren przed zalaniem, 

a wpusty przykrawężnikowe i studnie kanalizacyjne zostaną zlokalizowane poza śladem kół, 

co bardzo poprawi  komfort jazdy. Ponadto projekt zakłada realizację oświetlenia ulicznego 

i nowe nasadzenia.

Wykonawca, Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, rozpoczyna prace 9 maja tego roku, zaś 

14 maja 2023 r. planowane jest zakończenie inwestycji. 

Przebudowa podzielona zostanie na etapy: 

ź etap I: przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Jana Sobieskiego,

ź etap I a: dodatkowo odcinek od ul. Jana Sobieskiego do ul. Dębowej,

ź etap II: przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. Dębowej do al. Niepodległości.

Sopocka ławeczka W Sopocie parkujemy tylko w wyznaczonych miejscach
Sopocka ławeczka to nowy program, w którym 

mieszkańcy wybierają lokalizacje dla nowych ławek 

w mieście. Sopot w ramach wspierania osób o ogra-

niczonej mobilności planuje na początek postawić 10 

nowych ławek. Zgłoszenia miejsc, gdzie powinny się one 

pojawić, można przesyłać do 30 maja.

Ławki są ważnym elementem miejskiej architektury, służą 

turystom i mieszkańcom, szczególnie osobom starszym, 

z niepełnosprawnościami, dzieciom czy kobietom w ciąży. To 

mieszkańcy Sopotu wiedzą najlepiej, gdzie nowe ławki są 

najbardziej potrzebne. Dlatego zapraszamy sopocian do 

zgłaszania miejsc, w których takich obiektów brakuje. 

Zgłoszenia można przesyłać do 30 maja wypełniając 

formularz dostępny na stronie www.sopot.pl. 

Przed nadchodzącym sezonem, w trosce o dobry 

wypoczynek przyjeżdżających do Sopotu gości i spokój 

mieszkańców przypominamy o obowiązujących 

wszystkich użytkowników dróg przepisach dotyczących 

parkowania aut. Podobnie jak w ubiegłym roku, 

patrolujący miasto strażnicy również tego lata będą 

bezwzględnie egzekwować te zasady i karać za ich 

złamanie.  

Od nowego roku zmieniły się kwoty mandatów za niektóre 

wykroczenia drogowe. Ci, którzy zignorują znak B-1 (zakaz 

ruchu w obu kierunkach), powinni liczyć się z mandatem na 

kwotę nawet 5000 zł. Tamowanie i utrudnianie ruchu przez 

kierowcę pojazdu mechanicznego w nowym taryfikatorze 

wiąże się z grzywną nie niższą niż 500 zł. 

Od listopada ubiegłego roku zmieniły się także stawki 

związane z holowaniem pojazdów. Obecnie opłata za 

wezwanie holownika do pojazdu o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony wynosi 542 zł. Do tego należy doliczyć 

46 zł za każdą dobę pozostawania odholowanego 

samochodu na parkingu.  

– Źle zaparkowane pojazdy to utrudnienie w ruchu pieszym 

i drogowym. Uprzykrzają też życie mieszkańcom, którzy często 

nie mogą wyjechać z własnych posesji – mówi Tomasz Dusza, 

komendant Straży Miejskiej w Sopocie. – W słoneczne dni do 

Sopotu przyjeżdża coraz więcej gości, a to przekłada się na 

trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego w ścisłym 

centrum. Problem ze znalezieniem wolnego miejsca nie 

Prace budowlane wiązać się będą z całkowitym zamknięciem remontowanego fragmentu 

ulicy. W pierwszym etapie, który powinien zakończyć się w III kwartale tego roku, wyłączona 

z ruchu będzie ul. 3 Maja na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Jana III Sobieskiego, a wraz 

z postępem prac, do ul. Dębowej. Aktualne informacje umieszczane będą na stronie BIP 

Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie oraz na Facebooku ZDiZ.

Wartość robót budowlanych: 22 500 217,36 zł brutto. Dofinansowanie z Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 200 000 zł brutto.

zwalnia jednak kierowcy z obowiązku pozostawienia 

samochodu w miejscu dozwolonym. Osoby, które nie stosują 

się do przepisów, muszą liczyć się z konsekwencjami 

– dodaje komendant Tomasz Dusza.

W przestrzeni miejskiej już w ubiegłym roku pojawiły się 

tablice przestrzegające przed konsekwencjami złego 

parkowania.

– Pobyt w Sopocie powinien kojarzyć się z przyjemnością 

i wypoczynkiem. Warto więc oszczędzić sobie nerwów, 

zostawić samochód trochę dalej i skorzystać z komunikacji 

miejskiej, która wygodnie dowiezie nas na plażę czy do 

centrum – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent miasta 

Sopotu.

Mapa przebudowy ul. 3 Maja w Sopocie. Rys. materiały prasowe ZDiZ 

Regulamin akcji Sopocka ławeczka

1. Jedna osoba może zgłosić jedną lokalizację ławki.

2. Teren wskazany do lokalizacji nowej ławki musi 

należeć do Gminy Miasta Sopotu.

3. Należy wypełnić formularz podając: imię i nazwisko, 

adres e-mail, lokalizację dla nowej ławki oraz uzasadnić 

swój wybór.

4. Zgłoszenia można przesyłać do 30 maja 2022 r.

5. Zgłoszenia będzie analizować Wydział Inżynierii 

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu – szcze-

gólnie pod kątem użyteczności dla osób o ograniczonej 

mobilności.

Fot. Fotobank.PL / UMS

www.pinterest.com/sopot

10 ławek to początek. Jeżeli pomysł spodoba się mieszkańcom 

i napłynie więcej zgłoszeń, będzie kolejna edycja akcji. 
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Maciej Szemelowski, Bez tytułu, fotografia, 

100 x 70, 2015-2022

Maciej Szemelowski to człowiek wielu talentów i artysta spełniający się w kilku dziedzinach sztuki. 

Wystawę jego prac zatytułowaną „Retrospektywa” oglądać będzie można w Państwowej Galerii 

Sztuki od 6 maja.

Maciej Szemelowski w PGS

www.pgs.pl

W sobotę, 30 kwietnia na scenie Teatru Atelier w Sopocie zagra Hanna 

Śleszyńska, która mistrzowsko wchodzi w rolę Judy Garland, jednej 

z najlepszych filmowych aktorek amerykańskiego kina. Polskiej, 

wybitnej aktorce towarzyszą Hubert Podgórski oraz Piotr Tołoczko. 

„Judy” w Sopocie

Klub Animus 60+

WYSTAWA /

Spektakl „Judy” to niezwykła i poruszająca historia legendy Hollywood, 

ukazuje gwiazdę od najbardziej intymnej strony. Otóż, widzowie spotykają 

się z Judy w jej garderobie. Słuchają opowieści o życiu, karierze, miłościach, 

dzieciach, wzlotach i upadkach, uzależnieniach, o bezwzględności 

producentów. Judy przybliża świat rozrywki, w którym liczy się przede 

wszystkim pieniądz i nieustanna walka o to by zarobić jak najwięcej. „Judy” 

to emocjonująca podróż dostarczająca zabawnych i wzruszających historii. 

Warto przypomnieć, że w 2006 r. sztuka podbiła Brodway. 

Bilety: bart-bilety.interticket.pl

Spektakl dofinansowany ze środków miasta Sopotu.

Maciej Szemelowski – Scenografia, plakat, grafika, fotografia. Swoimi osiągnięciami, wystawami i nagrodami 

mógłby obdzielić wielu innych artystów. Jakby tego mu było mało, był / jest również wydawcą oraz posiada 

w swoim bogatym artystycznym dorobku filmy telewizyjne, wideoklipy, autorskie albumy i książki, a nawet 

malarstwo naścienne. Ale przede wszystkim jest sopocianinem, który 40 lat temu zakotwiczył swoją 

artystyczną łódź w kurorcie na historycznym Placu Rybaków i pozostał tu już na zawsze. To ostatni rybak na 

Placu Rybaków, tylko dziś łowiący już swoim obiektywem na terenie naszego miasta najpiękniejsze chwile 

i miejsca. Bo to właśnie Sopot pozostaje dla niego od wielu lat nieustającą inspiracją i twórczym wyzwaniem. 

Wystawa czynna będzie do 19 czerwca 2022.

www.teatratelier.pl 

Biblioteka Sopocka zaprasza do udziału w pierwszej edycji 

Festiwalu Historii Fantastycznych Wieloświaty. Festiwal 

odbędzie się od 20 do 22 maja w Sopotece – galerii kultury 

multimedialnej (Kościuszki 14).

To wydarzenie skierowane do fanów literatury fantastycznej 

w każdym wieku. Spotkamy się z autorami fantastycznych 

książek, na warsztatach i sesjach RPG, w strefie planszówkowej 

oraz targowej.

Podczas trzech festiwalowych dni gośćmi w Sopotece będą m.in.: 

Michał Gołkowski, Paulina Hendel, Anna Kańtoch, Łukasz 

Orbitowski, Radosław Rak, Wojciech Tremiszewski i Robert 

M. Wegner.

Szczegółowy program Festiwalu dostępny w filiach Biblioteki oraz 

na stronie www.mbp.sopot.pl 

BIBLIOTEKA /
www.mbp.sopot.pl

TEATR /

Najlepsze filmy z Nowych Horyzontów – kina artystycznego, nie-

konwencjonalnego i bezkompromisowego będzie można zobaczyć 

w Teatrze Atelier. Seanse rozpoczynają się o godz. 11.00.

4 maja – „Memoria”, reż. Apichatpong 

Weerasethakul

Huk. Metaliczny, głośny, przeszywający 

– jakby wydobywał się z wnętrza planety. 

Taki dźwięk prześladuje Jessicę (feno-

menalna Tilda Swinton) – atakuje ją 

podczas bezsennych nocy, zaskakuje 

w najmniej spodziewanych momentach 

jej podróży po Kolumbii. Ten dźwięk ją 

przeraża, ale również fascynuje. Czy 

postradała zmysły? „Memoria”  to 

hipnotyzująca podróż – opowieść 

o pamięci indywidualnej i zbiorowej, 

o tajemnym, niewidzialnym pomoście 

między teraźniejszością i przeszłością, 

o współczesnym świecie, który wydaje się 

wyhodowany, sztuczny i który łatwo 

FILM /

Wieloświaty. Festiwal Historii 
Fantastycznych w Bibliotece Sopockiej

można zainfekować. To film-sen, film-odyseja, unikalne doświadczenie zmysłowe, 

dźwiękowe i duchowe. To film, który pozostaje w widzu na zawsze.

11 maja – „Niepamięć”, reż. Christos Nikou; 

Współczesna i jednocześnie umieszczona poza czasem opowieść, która przenosi 

nas do Aten, gdzie panuje epidemia amnezji. Główny bohater, Aris, ma numer 

14842 w szpitalnym oddziale dla osób z zaburzeniami pamięci. Pewnego dnia 

wyszedł z domu, wsiadł do autobusu i na pętli nie wiedział już, kim jest, gdzie 

mieszka, co przeżył. Takim jak on daje się szansę – mogą stworzyć sobie nową 

tożsamość i nowe wspomnienia. 
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Treningi przed sezonem letnim
Zawodnicy Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego 

w pocie czoła przygotowują się do sezonu letniego na 

obozach krajowych i zagranicznych. Najważniejsze 

tegoroczne imprezy LA to: Uniwersjada, Mistrzostwa 

Europy i Mistrzostwa Świata.

Przygotowania trwają w:

ź Kenii – gdzie trenuje Angelika Cichocka,

ź RPA – gdzie trenuje Anna Kiełbasińska

ź Monte Gordo – gdzie trenują Paulina Ligarska, 

Aleksandra Formella, Jakub Szymański (oraz ok. 20-

osobowa grupa zdolnej młodzieży),

ź Zakopane – gdzie trenuje grupa młodzieżowa.

Katamarany rozpoczynają 
sezon regatowy
Regaty Katamaranów Trzy Mola w tym roku rozegrane zostaną w dniach 14-15 

maja. Zawody zaliczane do Pucharu Polski Katamaranów otwierają sezon 

regatowy katamaranów w Polsce. 

W ostatnim meczu rundy zasadniczej Trefl Sopot po trzech dogrywkach 

pokonał Legię Warszawa 109:104. Było to piętnaste zwycięstwo żółto-czarnych 

w sezonie 2021/2022. Żółto-czarni zakończyli rozgrywki na 10. miejscu.

Spotkanie w stolicy od początku było bardzo wyrównane. Żadna z drużyn nie 

potrafiła zbudować dwucyfrowej przewagi, a prowadzenie zmieniało się aż dziesięć 

razy. Po 40 minutach regulaminowego czasu gry tablica wyników pokazała 76:76 

i sędziowie zarządzili dogrywkę. 

Również w dodatkowym czasie meczu oglądaliśmy zacięte zmagania. Zespoły nie 

odpuszczały, a zwycięzcę wyłoniła dopiero trzecia część dogrywki! Do triumfu żółto-

Trefl Sopot dziesiątą drużyną 
Energa Basket Ligi

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią na sopocki Hipodrom powraca 

impreza, która tradycyjnie kojarzona jest przez mieszkańców z nadejściem wiosny. 

Dwutygodniowe zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego „WKKW 

Sopot Spring Tour”. W tym roku te międzynarodowe zawody odbędą się od 28 kwietnia do 

8 maja. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny. 

WKKW to jeździecki triathlon, zawody składają 

się z trzech dyscyplin rozgrywanych w ciągu 

trzech dni. Pierwszego dnia rozgrywana jest 

tzw. próba ujeżdżenia, która polega na 

wykonaniu odpowiednich figur na tzw. 

czworoboku, czyli specjalnie przygotowanym 

placu. W tej niezwykle eleganckiej dyscyplinie 

kładzie się nacisk przede wszystkim na 

współpracę oraz wzajemne zaufanie konia 

i jeźdźca. Tutaj liczy się perfekcyjne opa-

nowanie zachowań zwierzęcia oraz swoboda 

i elegancja wykonywanych figur. 

Kolejnego dnia zawodnicy i konie biorą udział 

w próbie terenowej – jest to bieg przełajowy 

na trasie obejmującej kilka kilometrów, na 

której jeździec i koń mają do pokonania koło 

dwudziestu przeszkód. Próba terenowa to 

zdecydowanie najbardziej widowiskowa cześć 

zawodów WKKW, która przyciąga na Hipo-

drom rzesze fanów jeździectwa oraz osoby, 

które łączą kibicowanie z piknikiem na świe-

żym powietrzu. 

Fot. materiały prasowe Hipodromu

Rozgrywana trzeciego dnia próba skoków stanowi z kolei test dokładności oraz kondycji konia 

i jeźdźca, którzy dzień wcześniej przeszli bardzo wymagającą próbę terenową. Skoki odbywają się 

na parkurze, na którym ustawionych jest kilkanaście przeszkód – należy je pokonać w od-

powiedniej kolejności w zadanym czasie. Każda zrzutka i przekroczenie normy czasu to 

oczywiście punkty karne. 

Podczas zawodów organizatorzy zapraszają także do strefy food trucków, w tym roku będzie 

można spróbować gourmet burgerów, krewetek, tortilli, francuskich naleśników oraz pizzy. 

Międzynarodowe Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (WKKW) Sopot 

Spring Tour 2022.

czarnych poprowadzili 

Josh Sharma, DeAndre 

Davis i Karol Gruszecki. 

Każdy z ww. zawodników 

zakończył  spotkanie 

z tzw. double-double. 

Dla Trefla Sopot było to 

ostatnie spotkanie w se-

zonie 2021/2022.

Rozgrywki ligowe nasi 

koszykarze zakończyli 

z bilansem 15-15, co dało 

im 10. miejsce w tabeli. 

KOSZYKÓWKA /

www.instagram.com/miasto_sopot

Fot. materiały SKLA

LEKKOATLETYKA /

Fot. materiały prasowe Trefla Sopot

HIPODROM /

Wiosenne zawody we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzchowego 

ŻEGLARSTWO /

Hipodrom Sopot, ul. Polna 1

29.04-1.05 oraz 6-8.05, godz. 9.00-16.00

wstęp bezpłatny 

Na starcie będzie można obserwować czołówkę światową w klasie A-class. Między 

innymi medalistów Mistrzostw Świata Tymka Bendyka, Kubę Surowca, Andrzeja 

Senkusa i Jacka Noetzela. Ci żeglarze ścigają się na łódkach fruwających całkowicie nad 

wodą unosząc się na foilach i osiągając prędkości do 60 km/h. W licznej flocie Hobie 

Cat 16 będą się razem ścigać juniorzy oraz seniorzy.

Na regaty zaproszone są katamarany wszystkich klas do około 6 m długości, 

w szczególności klasy: A-class, Open, F18, HC 16, Nacra 15. Planuje się rozegranie 

6 wyścigów up and down dla katamaranów (sobota, niedziela).

Trasa regat będzie ustawiona w taki sposób, że rywalizację będzie można oglądać 

z sopockich plaż i molo. Dodatkową atrakcją dla publiczności będzie parada 

katamaranów przy sopockim molo w sobotę o godz. 12.00. Będzie możliwość 

z bardzo bliska zobaczyć zawodników na swoich bardzo szybkich jednostkach.

Organizatorem regat oraz bazą stacjonowania łódek będzie UKS Navigo Sopot 

www.katamaran.sopot.pl.

Fot. materiały prasowe UKS Navigo
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Jedno ze spotkań sąsiedzkich z budżetem obywatelskim – na Brodwinie – było okazją do 
radosnego i… głośnego otwarcia promenady, czyli głównego deptaka osiedla.

7. rocznica śmierci Władysława Bartoszewskiego była okazją do złożenia kwiatów pod 
sopockim pomnikiem Profesora, przy budynku Sopot Centrum.

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP Fot. Anna Rezulak/KFP

Fot. materiały Local TrendsFot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Przyszłość finansowa samorządów i strategia działań wobec skutków wojny w Ukrainie były 
głównymi tematami debat II Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Христос воскрес! Воістину воскрес!
W śniadaniu wielkanocnym dla naszych nowych mieszkańców  obchodzących święta wielkanocne zgodnie z kalendarzem 
juliańskim udział wzięło około 700 osób (w dwóch turach). Spotkanie odbyło się w auli Wydziału Ekonomicznego UG.

Spragnieni słońca i ciepła mieszkańcy oraz turyści spacerują w poszukiwaniu wiosny, która 
w tym roku nie jest dla nas zbyt łaskawa. Sopockie plaże dostępne są dla wszystkich.


