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ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE 

Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta 

Sopotu na lata 2022-2030 trwają, przyszedł czas 

na konsultacje społeczne. Spotkania konsultacyjne 

z udziałem prezydenta Sopotu, pracowników 

Urzędu Miasta i zespołu Uniwersytetu SWPS 

przygotowującego Strategię, odbędą się 31 maja 

i 21 czerwca. Zachęcamy wszystkich mieszkańców 

Sopotu do udziału.

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA OPIEKUNÓW

Co się dzieje z moją mamą? Nie mogę 

porozumieć się z tatą – przed takimi problemami 

stają bliscy osób chorych na chorobę Alzheimera 

lub inne otępienie. Dom Pomocy Społecznej 

w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance 

Polska zapraszają na koleją edycję bezpłatnych 

warsztatów dla opiekunów. Cotygodniowe 

spotkania odbywać się będą do 14 czerwca.

SOPOT FILM FESTIVAL I KONCERT 

Międzynarodowy konkurs filmowy, kino 

skandynawskie, najlepsze kino autorskie sezonu 

pokazy plenerowe z morzem w tle, filmowe 

śniadania z niemym kinem, młode kino ukraiń-

skie oraz spacery szlakiem sopockich planów 

filmowych. W dniach 4-12 czerwca odbędzie się 

22. edycja Sopot Film Festivalu. 8 czerwca 

posłuchamy Koncertu Muzyki Filmowej.
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Udogodnienia i rabaty dla sopocian
Nowa Karta Sopocka str. 3
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Śniadanie Wielkanocne dla 
nowych mieszkańców z Ukrainy 
i Białorusi – podziękowania

W MIEŚCIE /

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – dyskusja 
dla mieszkańców
Prezydent Sopotu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą od-

działywania na środowisko:

1. dla północnej części pasa przykolejowego w Sopocie, terenu od ul. Jakuba Goyki do ul. 

Wejherowskiej i wiaduktu nad torami PKP (symbol planu P-2/03),

2. dla terenu ograniczonego ulicami: Bohaterów Monte Cassino, Królowej Jadwigi, 

Morską i Jana Jerzego Haffnera w Sopocie (symbol planu C-1/05 a).

Projekty dostępne są do 30 maja w Urzędzie Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, pok. nr 

107, w poniedziałki od 10.00 do 18.00, od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00. Dostępne są 

także w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 

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

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

Sopotu, w formie:

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

Sopot, ul. Kościuszki 25/27 lub w siedzibie Urzędu, pok. 16;

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

Uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2022 r. 

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

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

Za nami ponad dwa miesiące intensywnej pracy na rzecz uchodźców, którzy 

przybyli do Sopotu szukać schronienia przed wojną. Nie mamy wątpliwości, że 

przed nami jeszcze długa droga pomagania. W pewnym sensie jednak Śniadanie 

Wielkanocne wspólnie przygotowywane przez Polaków, Ukraińców i Białorusinów 

stało się zwieńczeniem wysiłku, jaki dotąd włożyliśmy we wspieranie uchodźców. 

Uroczystość wielkanocna była momentem ogromnego wzruszenia, napełniającego 

serca tęsknotą. Dzięki staraniom Wolontariuszy i Wolontariuszek oraz zbudowanymi 

przez nich relacjami z gośćmi z Ukrainy, udało się wywołać na wielu ich twarzach 

uśmiechy i sprawić im wiele radości. Ważne było także to, iż sami Ukraińcy włączyli się 

w przygotowania, np. podczas warsztatów z przygotowania pisanek w Centrum 

Wsparcia Ukrainy, (w których wzięło udział kilkadziesiąt dzieci z Ukrainy) lub piekąc 

tradycyjne, wielkanocne wypieki – paski.

Dyskusja dla mieszkańców

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi 

w projektach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która 

odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość:

ź 24 maja w godz. 12.00-13.00 dla obszaru nr 1,

ź 24 maja w godz. 14.00-15.00 dla obszaru nr 2. 

Udział w dyskusji możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji za 

pośrednictwem formularzy, które dostępne są na stronie sopot.pl oraz 

w Zaproszeniu do udziału w dyskusji publicznej, umieszczonym na stronie 

sopockiego BIP w zakładce planowanie przestrzenne/obwieszczenia. Rejestracja 

możliwa jest do dnia poprzedzającego wyznaczony termin dyskusji. Tam również 

znajduje się informacja o sposobie prowadzenia dyskusji publicznej.

Kobiety w historii – dlaczego 

tak mało jest ich w podręcznikach

24.05.2022 r., godz. 18.30
Teatr Atelier w Sopocie, al. Mamuszki 2

:

W organizacji Śniadania Wielkanocnego dla ponad 700 osób wzięło udział ponad 40 

wolontariuszy i wolontariuszek, którzy obsługiwali salę, podawali i nakrywali do stołu, 

sprzątali, kierowali ruchem, rozdawali paczki dla dzieci, animowali zajęcia dla dzieci, 

dbali o porządek. 

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Ogromne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie śniadania 

wielkanocnego kierujemy do: wszystkich wolontariuszy, sopockich 

restauratorów, przedsiębiorców, Uniwersytetu Gdańskiego, Caritas Gdańsk, 

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Centrum Integracji Społecznej 

w Sopocie / Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, Centrum 

Wsparcia Ukrainy, Stowarzyszenia Białorusinów na Pomorzu, Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Sopockiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Wolontariatu, ZHP Hufca Sopot, Młodzieżowego Domu 

Kultury w Sopocie, Fundacji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander, Straży 

Miejskiej, pracowników Urzędu Miasta Sopotu wspierających organizację 

śniadania oraz wszystkich osób o otwartych sercach. 



3www.facebook.com/MiastoSopot

Nowa Karta Sopocka Ostatni bilbord reklamowy 
zniknął z przestrzeni miejskiej

Od 1 maja sopocianie, studenci sopockich uczelni 

partnerskich oraz nasi nowi mieszkańcy z Ukrainy mogą 

otrzymać nową Kartę Sopocką. Dzięki niej zyskują wiele 

udogodnień, upustów i rabatów w instytucjach miejskich 

i punktach usługowych w mieście. Nowa wersja karty 

gwarantuje zniżkę w sopockiej Strefie Płatnego 

Parkowania i darmowe wejścia na molo przez cały rok.

Nowa Karta Sopocka zastępuje dotychczasową Kartę 

Mieszkańca, która zachowa swoją ważność do końca 2022 r. 

Karta Mieszkańca będzie aktywna z dotychczasowymi 

pakietami, ale nie będzie możliwości dodania do niej nowych 

zniżek i funkcjonalności.

– Gorąco zachęcamy naszych mieszkańców, którzy rozliczają 

PIT w sopockiej skarbówce do wyrobienia Karty Sopockiej dla 

siebie i dzieci znajdujących się pod ich opieką. Kartę Sopocką  

mogą wyrobić też studenci uczelni wyższych, będących 

członkami Sopockiej Organizacji Turystycznej. Pakiet 

darmowych wejść i zniżek otrzymają też osoby za-

rejestrowane w Centrum Wsparcia Ukrainy w Sopocie 

– wylicza Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka 

Sopotu i dodaje: – Wyrobienie karty nic nie kosztuje.

Karta Sopocka będzie dostępna w trzech pakietach:

ź Pakiet Mieszkańca,

ź Pakiet Studenta,

ź Pakiet Wsparcia Ukrainy.

Dodatkowy Pakiet Parkingowy mogą dodatkowo aktywować 

posiadacze Pakietu Mieszkańca. Pakiet Parkingowy umożliwia 

50% zniżki na pierwszą godzinę postoju w sopockiej Strefie 

Płatnego Parkowania.

– Zniżka jest weryfikowana przez nowe parkometry, które 

umożliwiają również płatności kartami płatniczymi, gotówką, 

aplikacjami i blikiem – podkreśla Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu. – Nowe udogodnienia powinny zatem 

zmobilizować, szczególnie zmotoryzowanych sopocian, do 

wyrobienia Karty Sopockiej. To cenne udogodnienie 

Pod koniec kwietnia z przestrzeni miejskiej zniknął 
ostatni duży bilbord. To efekt obowiązującej w Sopocie 
od 2018 r. uchwały dotyczącej warunków usytuowania 
na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, zwanej 
potocznie uchwałą krajobrazową.

Od tego czasu miasto jest sukcesywnie oczyszczane 
z wielkoformatowych reklam. 

– Sukcesy uchwały krajobrazowej to efekt współpracy ze 
wspólnotami mieszkaniowymi, mieszkańcami, właścicielami 
firm oraz agencjami reklamowymi – mówi Marcin Skwierawski, 
wiceprezydent Sopotu. – Niezmiernie cieszy mnie na nowo 
„odkryta” al. Niepodległości, główny ciąg komunikacyjny 
naszego miasta i to, że możemy oglądać zabytkowe 
kamienice, a nie wiszące na nich reklamy. Sopot jest jednym 
z pierwszych polskich miast, które podjęło skuteczną walkę 
z chaosem reklamowym w przestrzeni miejskiej – podkreśla 
Marcin Skwierawski. 

Do dziś z przestrzeni miejskiej Sopotu zniknęło ponad 1000 
reklam. Niezaprzeczalnym sukcesem jest usunięcie bilbordów 
reklamowych. Ostatni, usytuowany przy al. Niepodległości 
845-847, zniknął 27 kwietnia. 

Strategia Rozwoju Sopotu – zapraszamy mieszkańców na konsultacje 
Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta 

Sopotu na lata 2022-2030 trwają od początku 2020 

roku. Urząd Miasta prowadzi je przy wsparciu 

ekspertów – zespołu badaczy z Uniwersytetu SWPS. 

Czas na konsultacje społeczne, które odbędą się 

w ostatni dzień maja i 21 czerwca.

W MIEŚCIE /

Pierwszym etapem prac nad strategią było opracowanie 

diagnozy miasta. W 2021 r. rozpoczęły się prace nad drugim 

etapem strategii. Odbyły się trzy warsztatowe spotkania 

z przedstawicielami organizacji pozarządowych, sto-

warzyszeń, fundacji, reprezentantami młodzieży i seniorów 

oraz organizacjami pracodawców. Zorganizowane zostały 

także warsztaty z udziałem radnych.

Najistotniejsze w procesie budowy strategii było poznanie 

stanowiska i opinii mieszkańców w kwestii kierunków 

dalszego rozwoju miasta. W warsztatach wzięło udział 51 

osób. Była to grupa zróżnicowana wiekowo, a także 

społecznie i politycznie. Prezentowane przez członków grupy 

opinie i stanowiska odzwierciedlały dość dobrze ich rozkład 

wśród ogółu mieszkańców Sopotu. Spotkanie z miesz-

kańcami zakończyło wiosenno-jesienną serię warsztatów. 

W oparciu o zebrane w ich trakcie opinie zespół badaczy ze 

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przygotował projekt 

dokumentu Strategii. Zgodnie z wymogami prawnymi będzie 

on przedmiotem konsultacji społecznych.

 Fot. Jacek Bieliński 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Sopotu do udziału 

w konsultacjach. Osoby zainteresowane tematyką 

objętą zakresem konsultacji mogą składać swoje uwagi 

w terminie od 24 maja do 27 czerwca 2022 roku. 

Spotkania konsultacyjne z udziałem prezydenta Sopotu, 

pracowników Urzędu Miasta i zespołu Uniwersytetu 

SWPS przygotowującego Strategię, odbędą się:

ź 31 maja 2022 r. w godz.18.30-20.30 w Sopotece 

(Sopot Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 14, II piętro),

ź 21 czerwca 2022 r. w godz.18.30-20.30 w filii 

Miejskiej Biblioteki Publicznej „Broadway”, 

ul. Kolberga 9. Każde ze spotkań potrwa około 2 godzin.

Swoje uwagi i opinie można również wyrazić wypełniając 

formularz konsultacyjny, który będzie dostępny na 

stronie internetowej miasta od 24 maja br. Do 27 czerwca 

można go będzie złożyć osobiście, w kancelarii ogólnej 

Urzędu Miasta Sopotu. Można również przesłać go:

ź pocztą na adres Urzędu Miasta Sopotu, ul. Tadeusza 

Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot (decyduje data 

wpływu do urzędu),

ź za pomocą poczty elektronicznej na adres 

strategia2030@sopot.pl. Za ważne uznaje się 

stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego 

formularza.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030 

będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie 

internetowej miasta oraz w sopockim Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

Po zakończeniu konsultacji społecznych sporządzona 

zostanie informacja podsumowująca ich przebieg i wyniki, 

zawierająca m.in. informacje o zgłoszonych uwagach wraz 

z odniesieniem się do nich.

w sytuacji, gdy potrzebujemy zaledwie kilku minut np. na 

skorzystanie z paczkomatu – dodaje wiceprezydent.

Co można zyskać dzięki Karcie Sopockiej:

ź bezpłatne wejścia na molo przez cały rok,

ź 50% zniżki na pierwszą godzinę postoju na terenie 

Sopockiej Strefy Płatnego Parkowania (do wykorzystania 

1 x dziennie),

ź promocje na bilety wstępu do wybranych muzeów i teatrów,

ź ulgi przy wejściówkach do wybranych obiektów oraz na 

wydarzenia rekreacyjno-sportowe,

ź rabaty w lokalach gastronomicznych, pensjonatach, 

hotelach oraz gabinetach SPA,

ź upusty na wybrane usługi świadczone przez sopockie firmy.

Jak wyrobić Kartę Sopocką

Karta Sopocka jest dostępna zarówno w postaci aplikacji na 

smartfon (do pobrania za darmo na APP Store lub Google 

Play), jak i w tradycyjnej plastikowej wersji. Każdy może 

zatem zdecydować, w jakiej formie będzie użytkował Kartę. 

Do wyrobienia  karty  potrzebny jest  dokument 

potwierdzający, np. pierwsza strona PIT-a lub innego 

dokumentu wskazanego w Regulaminie oraz zdjęcie twarzy.

Kartę Sopocką można wyrobić samodzielnie przez Internet 

na www.karta.sopot.pl lub stacjonarnie w Punkcie Obsługi 

Karty przy ul. Dworcowej 4 w Sopocie (czynnym od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00). W Punkcie 

zapewniamy również obsługę w języku ukraińskim.

Lista partnerów z dnia na dzień się powiększa, warto więc 

sprawdzać na www.karta.sopot.pl, które obiekty będą 

oferować nowe rabaty.

Regulamin Karty Sopockiej (w wersji polskiej i ukraińskiej) 

znajduje się na www.karta.sopot.pl.
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Zwrot kosztów za zakwaterowanie 
obywateli Ukrainy
Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, wszyscy którzy zapewnili zakwaterowanie 

i wyżywienie uchodźcom, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne. Świadczenia są wypłacane za 

pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski 24 lutego br. i później. Ustawodawca 

zmienił okres, za który można uzyskać świadczenia. Obecnie to 120 dni.

Sopockie plaże 
sprzątane codziennie

Turystyczna i miejska strona 
Sopotu po ukraińsku

Od 1 maja do 30 września sprzątanie mechaniczne odbywa się do godz. 

9.00, ręcznie plaża jest sprzątana od 9.00 do 20.00.

Codziennie od 6.00 do 9.00 mechaniczne sprzątane są również glony. 

Sprzątanie takie jest prowadzone z pomocą ciągnika z broną i sitem. Za 

usuwanie glonów z plaż miejskich odpowiada sopocki MOSiR, który robi to 

przy wejściach na plażę nr 7 do 9, 11 do 13, 17 do 19, od Hotelu Sheraton do 

molo, od molo do wejścia nr 24, od 25 do 31/32 i od 35 do 45. Dzierżawcy 

plaż są natomiast odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku na 

swoich odcinkach plaż. Codziennie, latem, zbieranych jest nawet 30 do 40 ton 

glonów! W czasie Sopockiej Majówki było to ok. 3,5 t dziennie. Niestety nie 

wszystkie glony można wybrać, zwłaszcza jeśli są drobne i zalegają w wodzie. 

W takim przypadku służby porządkowe mogą je zebrać dopiero po 

wyrzuceniu na brzeg.

Uwagi w tej sprawie można zgłaszać do MOSiR pon.-pt. w godz. 7.00-15.00, 

pod nr tel.: 58 550 12 15 lub na adres biuro@mosir.sopot.pl. 

Mieszkający w Sopocie goście z Ukrainy, którzy dopiero odkrywają nasze miasto, mają do dyspozycji 

stronę turystyczną www.visit.sopot.pl z zakładkami w języku ukraińskim.

Na stronie można znaleźć informacje o atrakcjach Sopotu, ciekawych miejscach oraz możliwościach rekreacyjnych 

i wydarzeniach odbywających się w mieście. W przygotowaniu są kolejne zakładki, m.in. poświęcone atrakcjom dla 

dzieci, a także z propozycjami najciekawszych tras spacerowych i rowerowych.

Kwota refinansowania za udzielenie pomocy 

uciekinierom z Ukrainy to niezmiennie 40 zł 

dziennie za goszczoną osobę. Zmienił się 

okres, za który przyznawane może być 

świadczenie. Obecnie świadczenie pieniężne 

za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 

obywatelom Ukrainy może być przyznane 

nie dłużej niż za 120 dni (do tej pory było to 

60 dni) od dnia przybycia obywatela Ukrainy 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W 

szczególnych, uzasadnionych przypadkach 

okres wypłaty świadczenia może być 

przedłużony. 

W składanym wniosku wymagane jest 

podanie numeru PESEL obywatela Ukrainy 

– wcześniej był wymagany numer PESEL lub 

nr dokumentu ze zdjęciem. Zmienił się również wzór załączników, czyli karty osoby przyjętej do zakwaterowania 

i samego wniosku. Pieniądze, tak jak do tej pory, wypłacane są „z dołu”, za faktyczny czas goszczenia uchodźców.  

Wszystkie wnioski są weryfikowane.

Nowy wzór wniosku i konieczne załączniki są dostępne na stronie sopot.pl, a także w Wydziale Lokalowym 

Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 13. Wypełnione dokumenty należy składać 

w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 13. Wszelkich informacji dotyczących wypełniania i składania wniosków 

udzielają pracownicy Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Sopotu, tel. 58 52 13 783.

Społeczna Agencja Najmu. 
Ankieta dla zainteresowanych 
współpracą
Pod koniec stycznia br. Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę o zamiarze 

utworzenia Społecznej Agencji Najmu. Celem jest rozwój rynku mieszkań 

na wynajem dla osób, których nie stać na kupno mieszkania ani najem 

lokalu komunalnego. Z programu mogliby tymczasowo korzystać także 

mieszkający w Sopocie uchodźcy i repatrianci. Urząd Miasta uruchomił 

ankietę, która pomoże ocenić jakie jest zainteresowanie właścicieli lokali 

wynajmem i współpracą z SAN.
Główne  za łożen ia 

Społecznej  Agencji 

Najmu opierają się na 

jednoczesnym zawią-

zaniu relacji przez SAN 

z właścicielami miesz-

kań (lokali mieszkalnych 

lub budynków miesz-

k a l n y c h  j e d n o ro -

dzinnych)  oraz  na 

wynajmie pozyskanych 

mieszkań  osobom, 

których dochody lub 

sytuacja życiowa utrud-

Fot. materiały UMS

INFORMACJE  MIEJSKIE /

niają najem na warunkach komercyjnych. Dzięki gwarancjom terminowego 

uiszczania czynszu, stabilnego użytkowania i utrzymania mieszkań w dobrym 

stanie technicznym, Społeczna Agencja Najmu może pozyskać lokale poniżej 

stawek rynkowych. SAN może prowadzić spółka gminna, stowarzyszenie, 

fundacja lub spółdzielnia socjalna. Warunkiem prowadzenia działalności SAN na 

terenie gminy jest zawarcie z gminą umowy o współpracy.

Urząd Miasta Sopotu, przed powołaniem Społecznej Agencji Najmu, uruchomił 

anonimową ankietę, która pomoże ocenić stopień zainteresowania zarządców 

i właścicieli nieruchomości przeznaczonych na wynajem współpracą z SAN. 

Zgłoszenia lokali można przesyłać do końca maja 2022 r., wypełniając ankietę 

elektroniczną dostępną na stronie www.sopot.pl. Ewentualne pytania 

można kierować do Wydziału Lokalowego UM Sopotu, na adres: 

karolina.byczynska@um.sopot.pl.

Społeczna Agencja Najmu pozwoli uzyskać mniej zamożnym mieszkańcom 

Sopotu stabilność mieszkaniową i jednocześnie swobodę w podejmowaniu 

życiowych decyzji związanych z założeniem rodziny czy zmianą pracy. To kolejny 

sopocki projekt mieszkaniowy. Warto przypomnieć, że osoby o niskich 

dochodach mogą ubiegać się o mieszkania socjalne oraz komunalne. Dużym 

zainteresowaniem cieszy się program mieszkań do samodzielnego remontu, 

a także nowo budowane mieszkania komunalne.

W formie drukowanej, w Centrum Wsparcia 

Ukrainy oraz punktach Informacji Turystycznej, 

dostępna jest mapa Sopotu oraz przewodnik 

w języku ukraińskim. Mapa zawiera nazwy ulic 

w języku ukraińskim. Obie broszury można 

również pobrać również ze strony visit.sopot.pl.

– Przygotowując materiały i informacje w 

języku ukraińskim, chcemy aby nasi nowi 

mieszkańcy poczuli się w Sopocie trochę jak 

we własnym domu. Mamy nadzieję, że 

z pomocą przewodników i mapy odkryją tu nowe miejsca, które staną się celem spacerów, wypoczynku i rekreacji 

– mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Informacje tłumaczone na język ukraiński znajdują się również w specjalnej zakładce na stronie miasta 

sopot.pl: Сопот для українців (Sopot dla Ukraińców). Oprócz praktycznych informacji są tam artykuły 

dotyczące np. zajęć dla dzieci, wydarzeń kulturalnych i sportowych odbywających się w naszym mieście.

Centrum Wsparcia Ukrainy – godziny otwarcia 
Od 1 maja Centrum Wsparcia Ukrainy pracuje w dni powszednie w godz. 10.00-18.00, 

w soboty i niedziele jest nieczynne. 

Fot. Pixabay
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Co się dzieje z moją mamą? Nie mogę porozumieć się z tatą – przed takimi 

problemami stają bliscy osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne 

otępienie. Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action 

Alliance Polska zapraszają na koleją edycję bezpłatnych warsztatów dla 

opiekunów. Cotygodniowe spotkania odbywać się będą do 14 czerwca.

Co się dzieje z moją mamą? 
Przyjdź na warsztaty dla opiekunów

Ogród deszczowy, czyli 
jak szanować wody opadowe

Sopocki Piknik Naukowy „Ocean Zmian” 2022

Zmiany organizacyjne 
w sopockim MOPS

Ekologiczna edukacja w praktyce: przy Szkole Podstawowej nr 1 powstał ogród, który ma 

pokazywać uczniom, jak wodę z opadów można wykorzystać do utrzymania zieleni. Podczas 

warsztatów uczniowie mieli okazję samodzielnie posadzić rośliny w nowym szkolnym ogrodzie.

Ogrody deszczowe przypominają zwyczajne ogrody, jednak ich głównym zadaniem jest łapanie wody 

deszczowej. Woda z opadów wykorzystywana jest do utrzymania zieleni. Takie rozwiązanie zmniejsza 

ilość wód deszczowych spływających do kanalizacji, a co za tym idzie – ryzyko powodziowe.

Przy SP nr 1 powstał ogród, który ma pokazać uczniom, jak szanować deszczówkę. Ponad 50 dzieci 

z klas V, także nowych uczniów z Ukrainy, wzięło udział w ekologicznych warsztatach, które 

prowadziło przedsiębiorstwo Gdańskie Wody. Dla dzieci z Ukrainy zorganizowano tłumaczenie na 

język ukraiński, były też ulotki w języku polskim i ukraińskim. 

Podczas warsztatów, oprócz udziału w tematycznych quizach edukacyjnych, dzieci mogły 

w utworzonym w listopadzie ogrodzie deszczowym same posadzić odpowiednie rośliny. Teraz 

uczniowie będą pielęgnować tę zieleń, wykorzystując do tego m.in wodę z beczek zbierających 

deszczówkę, kupionych w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach 

cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. 

Na kolejny Sopocki Dzień Nauki zaprasza wszystkich chętnych Instytut Oceanologii 

Polskiej Akademii Nauk. Impreza odbędzie się na terenie Instytutu 11 czerwca, w ramach 

obchodów Światowego Dnia Oceanów. Początek o godz. 10.00.

Od 1 czerwca zmieni się lokalizacja dwóch działów Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sopocie. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu 

Alimentacyjnego przeniesie się do głównego budynku MOPS przy ul. 

Kolejowej 14. W jego miejscu będzie funkcjonował Punkt Interwencji 

Kryzysowej. Numery telefonów oraz godziny przyjęć pozostaną bez zmian.

ź Punkt Interwencji Kryzysowej

al. Niepodległości 876 (w pobliżu skrzyżowania z ul. Malczewskiego)

tel. 58 550 14 14, kom. 609 680 115

godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-19.00 

ź Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

ul. Kolejowa 14 (główny budynek MOPS), tel. 58 551 61 63

godziny przyjęć: poniedziałek godz. 10.00-17.00, wtorek-piątek, godz. 8.00-15.00 

SOPOT POMAGA /

Fot. materiały prasowe MOPS

Pozostałe działy MOPS Sopot będą funkcjonowały w dotychczasowych 

lokalizacjach:

ź Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej, ul. Kolejowa 14

tel. 58 551 17 10; Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej, tel. 58 555 15 76

godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00

ź Dział Pracy Socjalnej, al. Niepodległości 759 a

tel. 58 550 31 89, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00

ź Dział Pieczy Zastępczej, al. Niepodległości 759 a

tel. 58 555 10 22, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00

Ze wszystkimi działami można kontaktować się również za pośrednictwem 

ogólnego numeru MOPS Sopot: tel. 58 551 17 10. Wszelkie sygnały o osobach 

potrzebujących wsparcia można zgłaszać pod ten numer całodobowo, 7 dni 

w tygodniu lub na adres e-mail: mops@mopssopot.pl.

Żyjąc z chorym dostrzegamy szereg  niepokojących 

objawów: zmianę  upodobań i nastroju, czasem agresywne 

zachowanie. Dodatkowo słabszy wzrok, słuch, orientacja w 

otoczeniu, problemy z pamięcią. Chory staje się podejrzliwy, 

nie działa racjonalnie, traci umiejętności samoobsługi.

O demencji (otępieniu) wiemy już bardzo dużo. Opieka nad 

chorym to trudne zadanie, a ta wiedza pozwala zaplanować 

opiekę i przygotować się na niechybne zmiany.

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia 

Action Alliance Polska zapraszają na koleją edycję 

bezpłatnych warsztatów dla opiekunów osób chorych na 

chorobę Alzheimera i inne otępienia. Spotkania będą 

odbywać się w DPS przy ul. Mickiewicza 49, w każdy wtorek 

do 14 czerwca o godz. 13.00.

ZIELONY SOPOT /

Jest  to impreza adresowana do wszystkich osób 

zainteresowanych  poszerzaniem swojej wiedzy na temat 

środowiska morskiego oraz relacji między ludźmi i tym 

środowiskiem. Zaprezentowane zostaną wyniki badań w 

dziedzinie nauk o Ziemi, w tym ciekawe demonstracje i eksperymenty dotyczące zjawisk 

zachodzących w morzu. 

Wszystkie stoiska będą znajdować się na terenie IO PAN w Sopocie przy ul. Powstańców 

Warszawy 55. 11 czerwca w godz. 10.00–16.00 na placu przed Instytutem stanie kilkanaście 

namiotów, w których różne instytucje będą prezentować swoją działalność naukową i nie tylko. 

Oprócz tego w sali seminaryjnej Instytutu odbywać się będą interesujące prelekcje i projekcje 

filmów, a dla najmłodszych gry, konkursy i zajęcia warsztatowe.

Nie zabraknie także oferty foodtruckowej. Więcej informacji na stronie www.stn.edu.pl

Etap II.”,  dofinansowanego ze 

środków POIiŚ 2014-2020.

Ogród deszczowy przy SP nr 1 ma 

powierzchnię około 200 m kw. 

i składa się z dwóch niecek, które 

gromadzą ok. 8 m sześc. wody.

W ogrodzie wykorzystano rośliny 

dobrze radzące sobie z nadmiarem 

wody. Są to m.in. trawy ozdobne 

(turzyce, śmiałek darniowy, manna 

mielec) i byliny (zawilce, liliowiec 

ogrodowy, kosaciec syberyjski, mięta 

nadwodna czy rdest wężownik).

Do czego służy ogród deszczowy?

Ogród deszczowy pomaga w zwiększeniu bioróżnorodności okolicy oraz stworzenia dogodnego 

środowiska zarówno dla ludzi jak i dla przyrody. Zastosowanie ogrodu deszczowego ma na celu 

spowolnienie spływu, zagospodarowanie i zatrzymanie wody opadowej w krajobrazie poprzez 

dostarczenie jej do specjalnie wybranych grup roślin, które dodatkowo oczyszczają wodę zanim trafi 

ona ostatecznie do gleby. Jest to bardzo opłacalne rozwiązanie, ponieważ prowadzi do obniżenia 

kosztów utrzymania zieleni i poprawia jakość wód deszczowych oraz estetykę terenów przyległych. 

Jest to również ciekawa forma popularyzacji wiedzy o sposobach zagospodarowania wód 

opadowych i zarządzania przestrzenią, mających na celu dbanie o planetę.

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Fot. Łukasz Cielebański
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18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat 

odbędzie się w dniach 21-29 maja. Do Sopotu przyjedzie 13 zespołów 

z całego świata, m.in. z Angoli, Filipin, Łotwy

Międzynarodowy konkurs filmowy, kino skandynawskie, najlepsze kino autorskie sezonu pokazy plenerowe 

z morzem w tle, filmowe śniadania z niemym kinem, młode kino ukraińskie oraz spacery szlakiem sopockich 

planów filmowych. W dniach 4-12 czerwca, w Sopocie odbędzie się 22. edycja międzynarodowego festiwalu 

filmowego Sopot Film Festival. W ramach festiwalu, 8 czerwca posłuchamy Koncertu Muzyki Filmowej.

W konkursie filmów fabularnych oraz w sekcji Spectrum zobaczymy przedpremierowe filmy z całego świata, również 

produkcje nagradzane i prezentowane na prestiżowych festiwalach: Cannes, Berlinale, Wenecja, Sundance i Toronto. 

Tradycyjnie odbędą się prezentacje nowego kina skandynawskiego, tym razem poświęcone jednemu z najlepszych 

duńskich reżyserów młodego pokolenia Joachimowi Trierowi, którego ostatni film „Najgorszy człowiek na świecie” zdobył 

szereg nagród, w tym nominację do Oscara. W programie festiwalu znalazło się również specjalne pasmo poświęcone 

kinu ukraińskiemu, a także działania poza salami kinowymi: spacery filmowe, śniadania z arcydziełami kina niemego, 

wieczory z krótką animacją, a także mutimedialne instalacje na elewacjach budynków i pokazy plenerowe z morzem w tle.

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza do obejrzenia nowych 

wystaw. Można już oglądać „Wotywy motywne i inne historie” Henryka 

Cześnika, a pod koniec maja otwarte zostaną wystawy Alicji Kubickiej 

i zbiorowa wystawa sopockich i podhalańskich artystów.

Wystawa prac Henryka Cześnik, artysty urodzonego w 1951 roku w Sopocie, 

profesora prowadzącego pracownię malarstwa w gdańskiej ASP, będzie dostępna 

dla zwiedzających do 26 czerwca. Prace Cześnika są szeroko znane, można je 

spotkać w muzeach, galeriach oraz prywatnych kolekcjach sztuki w kraju 

i zagranicą. „Tylko on potrafi nieznośny urok dekadencji łączyć z doświadczalną 

a jednocześnie wątpliwą romantycznością cielesności (…).” 

26 maja PGS zaprasza na otwarcie wystawy „Pośpieszny odwrót” Alicji Kubickiej, 

laureatki III Triennale Sztuki Pomorskiej w kategorii malarstwo. Dzień później, 

Na przełomie maja i czerwca w Minitece i w parku na Goyki odbędzie się wyjątkowa akcja 

zorganizowana dla uczczenia XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. 

Każdego dnia, od 30 maja do 3 czerwca fragmenty ulubionych książek czytać będą dzieciom przedstawiciele 

różnych zawodów. W akcji udział wezmą policjantka, strażacy, a także ludzie ze świata kultury i sztuki. 

Spotkania zostaną urozmaicone dodatkowymi atrakcjami. 

Dzieci zostaną zaproszone do rozmów o pracy gości, wysłuchają pogadanek na temat bezpieczeństwa w czasie 

wakacji, a także będą mogły wziąć udział w muzycznych animacjach. Zapisy pod nr telefonu: 519 720 620. 

Międzynarodowy Festiwal 
Chóralny Mundus Cantat 

Sopot Film Festival i Koncert 
Muzyki Filmowej

www.pgs.pl

www.sff.pl

www.mbp.sopot.pl

MUZYKA /

WYSTAWA /

www.munduscantat.pl

Alicja Kubicka Malarskie licho, akryl, węgiel, gwasz 

na płótnie, 170x270 cm, 2019. Fot. materiały PGS

Cześnik na wystawie w PGS

BIBLIOTEKA /

Czytajmy dzieciom 
– zaprasza Biblioteka Sopocka 

Koncert Muzyki Filmowej 

Hasłem przewodnim jest w tym roku „La Dolce Vita?”, a muzykę w nowych aranżacjach wykona Polska 

Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Rafała Janiaka oraz goście specjalni: Paulina Przybysz oraz 

Justyna Święs, znana z duetu The Dumplings. Koncert w Operze Leśnej 8 czerwca, początek o godz. 20.00.

W programie tegorocznego koncertu pojawią się kompozycje z filmów zrealizowanych na południu Europy. 
Angola, Chór Mieszany, NOVA ALIANÇA. Fot. materiały Mundus Cantat

2 7  m a j a ,  o t w a r t a 

zostanie zbiorowa wys-

tawa  prezentująca 

dokonania artystów 

z Podhala i Sopotu, pt. 

„Góry - Morze - Morze 

– Góry”.

FILM I KONCERT /

Od tytułowej „La Dolce Vita” Federico Felliniego, 

„Ojca Chrzestnego” Francisa Forda Coppoli czy 

„Maleny” aż po współczesne produkcje: „Wielkie 

Piękno” Paolo Sorrentino, „Call me by your name” 

Luci Guadagnino, czy „House of Gucci” Ridleya 

Scotta. Zabrzmią m.in. kompozycje Ennnio 

Morricone, Nino Rota, Erica Serry i Hansa Zimmera, 

a także Portishead, Florence + The Machine, 

Eurytmics i Hooverphonic. 

Więcej  na stronie: www.sff.pl oraz na kanale 

facebook: www.facebook.com/sopotfilmfestival

W ramach festiwalu odbędą się również koncerty towarzyszące w sopockich 

kościołach, muszli koncertowej oraz w Domu Pomocy Społecznej. Po raz pierwszy 

organizatorzy zaproszą słuchaczy na Chóralny Spacerownik „Śladami Wielkich 

Sopocian” (21 maja), który będzie połączeniem spaceru historycznego z krótkimi 

koncertami w wyjątkowych miejscach (np. willa Jünckego, Teatr Atelier czy Altana 

Kollatha). Po dwóch latach do Sopotu wraca również multikulturowa, rozśpiewana 

Parada Chórów (27 maja), która przejdzie ul. Bohaterów Monte Cassino.  

Na Koncercie Finałowym 28 maja 2022 w auli Wydziału Ekonomicznego UG, 

wystąpi chór ASBeek ze Szkoły Muzycznej w Płocku oraz laureaci tegorocznej 

odsłony festiwalu. 

Podczas Mundus Cantat wielokrotnie zabrzmi utwór: „Modlitwa za Ukrainę” 

autorstwa Mykoli Lisenko, dedykowany walczącym o swój kraj Ukraińcom oraz 

tym, którzy włączyli się w pomoc potrzebującym. 

Wstęp na koncerty jest wolny. Harmonogram festiwalu: www.munduscantat.pl 

oraz na festiwalowy FB. 

W maju na Goyki
Wystawa, koncerty, spotkania autorskie – to niektóre z powodów, dla których warto w maju 

odwiedzić sopocki Art Inkubator.

Do 4 czerwca w willi przy Goyki 3 można oglądać wystawę Alicji Bielawskiej „Poszerzanie przestrzeni 

codzienności”. W tym roku tematem przewodnim sztuk wizualnych w Art Inkubatorze jest opieka i robienie 

rzeczy razem. Na wystawie oglądamy nowe prace artystki wykonane z tkaniny, ceramiki i stali, których 

tematem przewodnim jest wspólnotowość pamięci. 

W ramach Songwriter Festival Sopot, w każdy poniedziałek o godz. 20.30 w parku grane są koncerty. 

Wystąpią Maks Łapiński, Zagi, Postman, Patryk Pietrzak, Ragnar Olafsson, Tomek Makowiecki. Koncerty są 

bezpłatne, szczegóły na www.swfs.pl.

19 maja, o godz. 18.00, w ramach Literackiego Sopotu, odbędzie się przedfestiwalowe spotkanie w cyklu 

Debiuty. Z Pawłem Radziszewskim rozmawiać będą Julia Meller i Aleksandra Szostek. 

W maju można również odwiedzać wieżę widokową i czytelnię prasy. Więcej na www.goyki3.pl.

www.goyki3.pl

ART INKUBATOR /

Fot. materiały organizatora
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51-letni Żan Tabak został nowym trenerem Trefla Sopot. Mistrz NBA z 1995 r. podpisał kontrakt do końca sezonu 

2024/2025. Dla chorwackiego szkoleniowca będzie to powrót do Sopotu. Na początku sezonu 2012/2013 

prowadził drużynę żółto-czarnych i zdobył z nią Superpuchar Polski. 

Trefl Sopot ma nowego trenera

Ogniwo zdobyło Trofeum im. Aleksieja Cybko

Jeździecka Liga Mistrzów po raz czwarty w Sopocie

Festyn Wodny powraca 
na Sopockie Błonia

Charytatywny koncert 
„Uśmiech za Uśmiech”

W meczu 13. kolejki Ekstraligi Rugby Ogniwo Sopot pokonało na wyjeździe Skrę Warszawa 25:13. Zwycięstwo 

zbliżyło sopocian do udziału w zaplanowanym na koniec czerwca finale rozgrywek. 

Prócz ligowych punktów stawką meczu było Trofeum im. Aleksieja Cybko, rugbisty który zginął podczas wyzwalania Buczy 

pod Kijowem. Inicjatywa obu klubów ustanowiła przechodnią nagrodę, która od tej pory będzie wędrować do zwycięzcy 

meczów pomiędzy Ogniwem i Skrą. Aleksiej Cybko był najpierw kapitanem reprezentacji Ukrainy, a potem prezesem 

Ukraińskiej Federacji Rugby. Był jednym z wielu ukraińskich rugbistów, który zdecydował się walczyć o wolność swego kraju 

z rosyjskimi barbarzyńcami. Zginął 31 marca podczas wyzwalania Buczy, miał 55 lat.

W dniach 9-12 czerwca najlepsze drużyny pierwszej dywizji cyklu Longines FEI Jumping Nations Cup wystartują na 

sopockim Hipodromie. Na entuzjastów skoków przez przeszkody czekają cztery intensywne dni rywalizacji na 

najwyższym poziomie. 

CSIO5* Sopot Horse Show to dla europejskiej dywizji drugi przystanek na trasie najstarszego jeździeckiego cyklu, Pucharu 

Narodów, którego finał odbędzie się w październiku w Barcelonie. W programie przewidziano aż 11 konkursów. Główny 

konkurs indywidualny, Grand Prix zaplanowany jest na piątkowe popołudnie, natomiast do rywalizacji drużynowej zawodnicy 

przystąpią w niedzielę 12 czerwca. Podczas CSIO5* przeprowadzone zostaną dodatkowe 3 konkursy rangi CSI2*, a także 

sprawdzony w zeszłym roku format dla najmłodszych zawodników, startujących na kucykach – CSIO Sopot Young Stars. 

Z okazji Dnia Dziecka, w sobotę 4 czerwca br., miejska 

Spółka AQUA-Sopot po raz kolejny organizuje wspólną 

zabawę plenerową dla najmłodszych Sopocian. Festyn 

Wodny to miejskie wydarzenie plenerowe, które oprócz 

dobrej zabawy, ma na celu zwrócenie uwagi na 

doskonałą jakość sopockiej kranówki i walory uzdro-

wiskowe Sopotu. Miejscem festynu nieprzypadkowo są 

Sopockie Błonia, które mają sprzyjać piknikowej 

atmosferze i rodzinnemu relaksowi.

Radni młodzieżowych rad miast z Sopotu i Gdańska 

z okazji Dnia Dziecka zapraszają na koncert charytatywny 

„Uśmiech za uśmiech”, który odbędzie się 4 czerwca 

w muszli koncertowej przy sopockim molo. Celem jest 

zbiórka pieniędzy dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

KOSZYKÓWKA /

RUGBY /

Do Polski trener wrócił przed rozgrywkami 2019/2020, kiedy to objął zespół 

z Zielonej Góry i w ciągu dwóch lat wywalczył z nim mistrzostwo 

i wicemistrzostwo Polski, a także Puchar i Superpuchar Polski.

Żan Tabak urodził się w Splicie, tam rozpoczynał koszykarską karierę. 

Z miejscową Jugoplastiką trzykrotnie sięgał po triumf w Eurolidze (1989-

1991). W kolejnych dwóch sezonach występował we Włoszech, z sukcesami 

reprezentacyjnymi – najpierw wywalczył srebrny medal na Igrzyskach 

Olimpijskich w Barcelonie, a rok później brązowy medal mistrzostw Europy.

Na początku maja w Houston (USA) rozegrano Mistrzostwa Świata katamaranów 

A-class, podczas których znakomicie spisali się żeglarze UKS Navigo. Tytuł 

wicemistrza świata przywiózł do Sopotu Jakub Surowiec. Dziewiąte miejsce zajął 

Jacek Noetzel, również reprezentujący UKS Navigo. Mistrzem Świata został Ravi 

Parent (USA), na trzeciej pozycji uplasował się również Amerykanin, Riley Gibbs.

Tymczasem w sobotę i niedzielę, 14 i 15 maja w Sopocie odbędą się regaty katamaranów 

Trzy Mola. Regaty zaliczane są do Pucharu Polski i otwierają sezon regatowy 

katamaranów w Polsce. Na starcie zobaczymy światową czołówkę A-class, m.in. 

medalistów mistrzostw świata Tymka Bendyka, Kubę Surowca, Andrzeja Senkusa i Jacka 

Noetzla. Tradycyjnie publiczność będzie mogła podziwiać paradę katamaranów przy 

molo, w sobotę o godzinie 12.00.

www.instagram.com/miasto_sopot

Fot. materiały prasowe Trefla Sopot

Choć do draftu NBA Żan Tabak przystąpił już w 1991 r., to pierwszy mecz rozegrał dopiero trzy lata później – 5 listopada 

1994 r. po raz pierwszy wystąpił w barwach Houston Rockets. W 1995 r. jego Houston Rockets w finale pokonało Orlando 

Magic, a środkowy sięgnął po mistrzowski pierścień. Po powrocie do Europy Żan Tabak grał jeszcze w klubach hiszpańskich 

(Real Madryt, Joventut Badalona, Unicaja Malaga), a karierę zawodniczą zakończył po sezonie 2004/2005.

Pierwsze trenerskie szlify Żan Tabak również zbierał na Półwyspie Iberyjskim. W Realu oraz Sevilli pracował jako asystent, 

a w roli pierwszego szkoleniowca zadebiutował w drugoligowej Sant Josep Gironie. Hiszpanię opuścił w lipcu 2012 r., kiedy 

to przyjął ofertę... Trefla Sopot. W swoim pierwszym oficjalnym meczu jako szkoleniowiec żółto-czarnych pokonał Asseco 

Arkę 74:69, zdobywając jednocześnie Superpuchar Polski.

Wśród atrakcji m.in. warsztaty i animacje dla dzieci, zabawy 

teatralne i konkursy, występy na scenie, muzyka, 

dmuchańce, pojazdy służb miejskich (m.in. straży miejskiej, 

straży pożarnej, policji). A także zajęcia sportowe (turniej piłki 

nożnej), strefa gastronomiczna wraz ze strefą relaksu, 

sopoccy pszczelarze. W tym roku wydarzenie skierowane 

będzie również do najmłodszych gości z Ukrainy.

Koncert składać się będzie z dwóch 

części: pierwsza w godz. 16.00-17.30, 

start drugiej o godz. 18.00. Wystąpią 

m.in. dzieci ze Szkoły Muzycznej, MDK, 

solistki i soliści z sopockich szkół oraz 

zespoły Feria i Kontrast.

Dostępny dla wszystkich chętnych 

będzie także kącik zabaw i nauki. 

Muzyka, dobra zabawa, a przy okazji 

możliwość pomocy gwarantowane.

Organizatorzy: radni młodzieżowych 

rad miast Sopotu i Gdańska.

Więcej wydarzeń z okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka przygotowanych przez miejskie instytucje 

kultury oraz sopockie kluby sportowe będzie można 

znaleźć na miejskiej stronie www.sopot.pl.

Termin: 4 czerwca 2022, sobota, w godz. 11.00-16.00.

Miejsce: Sopockie Błonia od strony ulicy Polnej.

Szczegółowy program wydarzenia wkrótce na 

stronie www.aqua-sopot.com.pl.

Jakub Surowiec wicemistrzem świata!

Fot. AQUA-Sopot Sp. z o.o.
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Jakub Surowiec (z lewej) 

i Jacek Noetzel. 

Fot. materiały UKS Navigo

HIPODROM /
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Podczas spacerów naszym gościom z Ukrainy pokazujemy piękny, zielony Sopot, który teraz 
jest także ich domem. Kolejne oprowadzania w języku ukraińskim 15, 18 i 27 maja.

Podczas obchodów Święta Trzeciego Maja pod pomnikiem Martyrologii Mieszkańców 
Sopotu złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. 

Fot. Anna Bobrowska/KFP

Fot. Anna Rezulak/KFP

Fot. Anna Rezulak/KFP

W muszli koncertowej przy molo wystąpiła Reni Jusis z zespołem. Wokalistka 
zaprezentowała utwory z płyty „Je suis Reni”, z francuskimi hitami z lat 60. i 70.

Fot. Anna Rezulak/KFP
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Sopocka majówka – cztery dni pełne atrakcji
Były piknikowe atrakcje dla całych rodzin na świeżym powietrzu, koncerty, spotkania, 
warsztaty… Pogoda dopisała, mieszkańcy i goście również.

Jak świętować, to z… pompą! Obchody Dnia Strażaka to w tym roku jubileusz 30-lecia 
Państwowej Straży Pożarnej. W Sopocie uroczystość odbyła się na pl. Przyjaciół Sopotu.


