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ROZPOCZĘŁO SIĘ LATO TEATRALNE

Na lipiec i sierpień do Sopotu powróciło Lato 

Teatralne. Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej 

zaprasza na spektakle teatralne, również 

premierowe, recitale i koncerty, a także na 

Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską. 

Lato Teatralne 2022 rozpoczęło się przed-

premierowym pokazem spektaklu „Strefa Zero”.

SKORZYSTAJ Z OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie 

zachęca osoby, które opiekują się bliskim 

wymagającym stałej opieki do skorzystania 

z bezpłatnego wsparcia, czyli opieki wytchnieniowej. 

Oferta skierowana jest do opiekunów dzieci lub 

osób dorosłych posiadających odpowiednie 

orzeczenie o niepełnosprawności. 

WYŚCIGI KONNE – LETNIA TRADYCJA

Wyścigi konne w Sopocie to jedyne w swoim 

rodzaju wydarzenie, a ich wakacyjny nadmorski 

charakter powoduje, że w lipcu na Hipodrom 

ściągają prawdziwe tłumy. Przed nami dwa  

wyścigowe weekendy, gonitwy odbędą się 

w dniach 9-10 i 16-17 lipca. Na widzów czeka 

wiele atrakcji, w tym konkurs kapeluszy.
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Opera Leśna będzie miała Muzeum Miejsca

Fot. Jacek Bieliński
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W MIEŚCIE /

Miejski Rzecznik Konsumentów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi 

na wiele skarg konsumentów, zaleca ostrożność przy instalacji różnych, nieznanych 

mobilnych aplikacji. Jest to szczególnie ważne w wakacje, gdy wiele osób wykupując 

przejazd hulajnogą, wypożyczając rower, skuter czy powerbanki nie zwraca uwagi na 

regulamin takiej usługi. A to może być bardzo dotkliwe dla naszych kieszeni. 

Zanim skorzystamy z oferty danej firmy, dokładnie zapoznajmy się ze wszystkimi warunkami 

umowy. Regulamin często jest zawiły i długi, jednak warto mieć pewność, że oferta, z której 

chcemy skorzystać, jest tą, która jest dla nas odpowiednia. Upewnijmy się też, ile i za co właściwie 

płacimy. Warto wiedzieć, jak rozwiązać umowę, czy możemy i w jaki sposób to zrobić. Często 

chcemy skorzystać z usługi jednorazowo i nie zdajemy sobie sprawy, że zawieramy 

długoterminowe zobowiązania.

Konsument płacąc za usługę, zawiera umowę z przedsiębiorcą. Dlatego należy sprawdzić z kim 

zawieramy umowę (czy jest to polska firma, czy zagraniczna), od kiedy prowadzi działalność, jakie ma 

opinie (warto to wcześniej sprawdzić) oraz w jaki sposób można składać reklamację. Ważne jest też 

to, w jaki sposób możemy się skontaktować w razie dodatkowych pytań czy zgłaszania problemów. 

Do 19 sierpnia 2022 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Prezydenta Miasta 

Sopotu „Sopockie Serce”. To wyróżnienie dla organizacji pozarządowych za ich 

działania na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Po raz kolejny sopoccy ósmoklasiści okazali się najlepsi w województwie pomorskim 

z egzaminów zewnętrznych. Na szczególną uwagę zasługują wyniki egzaminów 

z matematyki i języka angielskiego. Również rewelacyjne wyniki maturzystów dają im 

pierwsze miejsce w regionie. 

Sopockie średnie ósmoklasistów znacznie odbiegają od wyników wojewódzkich czy krajowych. 

Z matematyki średnia wojewódzka to 57%, średnia sopocka 75%, z jęz. angielskiego średnia 

wojewódzka 67%, a sopocka to 86%. Bardzo wysoki – drugi w województwie wynik z języka 

polskiego to 64% średnia sopocka do 59% średniej wojewódzkiej.

– Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom. Ogromne brawa 

także dla uczniów z Ukrainy, dla których przystąpienie do tego egzaminu to był nie lada wyczyn! 

Razem daliśmy radę – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Wyniki egzaminów to również sukces miasta. Gmina przeznacza w skali roku blisko 1,5 mln zł na 

konsultacje oraz dodatkowe zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne.

Średnia zdawalność matur w sopockich szkołach wyniosła 95% i jest najwyższą w województwie 

pomorskim. Tym samym sopoccy maturzyści najlepiej napisali egzamin dojrzałości spośród 

rówieśników z Pomorza. Wyniki w poszczególnych szkołach: I LO – 100%, II LO – 100%, III LO 

– 99% i ZST – 96%

Wysoka zdawalność dała sopockim maturzystom przewagę nad pozostałymi powiatami 

w województwie (zdawalność na poziomie 76%), ten wynik jest też lepszy od średniej w kraju 

– 78%. Średnie wyniki egzaminów na poziomie podstawowym z jęz. polskiego (62%), matematyki 

(69%) i jęz. angielskiego (89%) też wyróżniają się na tle innych powiatów naszego województwa.

Niemal setka wystawców, stoiska z produktami regionalnymi i rękodziełem, koncerty 

polskich i zagranicznych artystów – tak w skrócie prezentuje się program „Pasji i Tradycji”, 

Zgłoś organizację pozarządową 
do nagrody „Sopockie Serce”

Ósmoklasiści i maturzyści z najlepszymi 
wynikami w województwie

Pasja i Tradycja. Targi rzemiosła i rękodzieła

Z wnioskiem o przyznanie nagrody 

mogą występować mieszkańcy 

Sopotu, organizacje pozarządowe 

oraz instytucje działające w sferze 

pożytku publicznego.

– Z ich pracy, z ich zaangażowania 

i pomocy korzystamy wszyscy, na 

bardzo wielu płaszczyznach. Or-

ganizacje pozarządowe wspierają 

dzieci,  osoby z niepełnospraw-

nościami, osoby starsze, chore, 

ubogie, wykluczone, czy po prostu 

mniej zaradne – mówi Magdalena 

Czarzyńska Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Organizują ofertę kulturalną, edukacyjną, 

zajęcia sportowe, opiekę dla potrzebujących. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań. 

Otaczają opieką bezdomne zwierzęta. Niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba. Dlatego 

gorąco zachęcam do nominowania organizacji, która w Państwa ocenie może poszczycić się 

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

sopockiej społeczności oraz miasta – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

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

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

81-704 Sopot). UWAGA! Decyduje data wpływu.

Po rozpatrzeniu wniosków i zasięgnięciu opinii Głównego Specjalisty ds. Organizacji 

Pozarządowych, prezydent Sopotu rozstrzygnie konkurs.

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

Szczegóły w BIP Sopot: Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu Sopockie Serce.

Zostaw samochód, idź 

na plażę, do centrum Sopotu 

i Opery Leśnej dojedziesz 

pojazdem elektrycznym!

ERGO ARENA, Sopot /Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1 

Miejski Rzecznik 
Konsumentów RADZI

wydarzenia, które przez ponad 2 tygodnie 

obecne będzie na skwerze Kuracyjnym 

i w muszli koncertowej na molo. Początek 

8 lipca, targi potrwają do 24 lipca.

W muszli wystąpią różnorodni wykonawcy, 

również laureaci i uczestnicy festiwali i programów 

typu talent show. Dla publiczności przygotowano 

konkursy z nagrodami.

Wydarzenia będą się odbywać codziennie 

w godz. 10.00-22.00. Szczegółowy program na 

www.sopot.pl.

Fot. materiały prasowe

Fot. Ewelina Wołejko
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INFORMACJE MIEJSKIE /

Konkurs na koncepcję wystawy Muzeum Miejsca w Operze Leśnej

Punkt Obsługi Karty Sopockiej na sezon letni 
przeniesiony do Urzędu Miasta

Wotum zaufania 
i absolutorium 
dla prezydenta Sopotu

Remont schodów do ul. Lipowej

Gmina Miasta Sopotu ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji wystawy „Muzeum 

Miejsca – Opera Leśna”. Wystawa będzie stałą, całoroczną ekspozycją dostępną dla 

zwiedzających obiekt. Część eksponatów, które w przyszłości zobaczymy w Muzeum 

Do 16 września Punkt Obsługi Karty Sopockiej działa 

w budynku Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27. Do 

tej pory punkt mieścił się w Informacji Turystycznej przy 

ulicy Dworcowej 4. Aby zapewnić jak najlepsze warunki 

obsługi mieszkańców i turystów w wysokim sezonie, na 

czas letni zapraszamy sopocian do budynku ratusza. 

Składanie wniosków o wydanie karty oraz ich odbiór będzie 

możliwy w godzinach pracy urzędu, na parterze, w pokoju 11 B:

ź poniedziałek, w godz. 10.00-18.00

ź wtorek-czwartek, w godz. 8.00-16.00

ź piątek, w godz. 7.30-15.30 

Wszystkie informacje na temat Karty Sopockiej znajdują się na 

stronie: www.karta.sopot.pl

Sopoccy radni udzielili wotum zaufania i absolutorium 

prezydentowi Jackowi Karnowskiemu. Kluczowe tematy 

podjęte na sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 

czerwca br., to sprawozdanie finansowe z wykonania 

ubiegłorocznego budżetu i dyskusja nad Raportem 

o stanie miasta.  

XXXVI sesja Rady Miasta Sopotu rozpoczęła się od 

przedstawienia Raportu o stanie miasta za rok 2021. 

Kolejnym punktem obrad była kwestia przeprowadzania 

konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Miasta 

Sopotu na lata 2022-2030. Głosowanie nad uchwałą 

o wotum zaufania zakończyło się wynikiem 16 głosów za, 

5 wstrzymujących się, nikt nie głosował przeciw.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu 

miasta za rok 2021 złożył Skarbnik Miasta Mirosław Goślicki. 

W swoim wystąpieniu skarbnik wskazał na dochody 

w wysokości 428 153 831,25 zł i wydatki w wysokości 

403 154 617,85 zł.

Po dyskusji sopoccy radni głosowaniem: 15 głosów za, 

6 wstrzymujących się, bez żadnego głosu sprzeciwu, 

zatwierdzili sprawozdanie finansowe udzielając tym samym 

prezydentowi Sopotu absolutorium za rok 2021.

– Wraz z moimi współpracownikami otrzymałem 

absolutorium. Wszystkim mieszkańcom, pracownikom, 

radnym, także opozycyjnym, bardzo dziękuję za współpracę 

– mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Sytuacja 

finansowa miasta jest stabilna, mamy bardzo niski procent 

zadłużenia. Niepokojem napawa brak stabilizacji dochodów 

wynikający z ciągłych zmian podatkowych fundowanych nam 

przez rząd. Wiele udało się w ubiegłym roku zrobić: mamy 

nowy żłobek, nowe mieszkania dla młodych małżeństw, ulice, 

instalacje infrastruktury deszczowej i sanitarnej. Oczywiście 

zawsze mogłoby być lepiej, ale działaliśmy w trudnym 

pandemicznym czasie – dodaje prezydent Jacek Karnowski.

W sierpniu powinien zakończyć się remont 

schodów prowadzących do ulicy Lipowej. Termin 

zmienił się z powodu sąsiedztwa lisiej nory 

w obrębie inwestycji. Prace trzeba było zawiesić, by 

młode lisy, o własnych siłach, bezpiecznie mogły 

opuścić norę. 

Tak też się stało i wykonawca przystąpił do pracy. 

Powstał już żelbetowy mur oporowy na lewym tarasie, 

trwa budowa nawierzchni na tarasach znajdujących się 

na szczycie schodów,  prace odwodnieniowe oraz 

konserwacja tynków i balustrad. Na postawie 

zachowanych lamp odtwarzane jest oświetlenie 

schodów, po 3 lampy znajdować się będą na każdej 

z baszt. 

Wszystkie prace odbywają się pod czujnym okiem 

konserwatora zabytków. Koszt remontu powinien 

zamknąć się w kwocie ok. 600 tys. zł. 

Miejsca, można już teraz oglądać na nowej 

wystawie w garderobach Opery Leśnej.

Opera Leśna ma ogromny potencjał i jest bardzo 

chętnie odwiedzana. To jedno z najważniejszych 

miejsc dla Sopotu i jeden z nielicznych tak 

pięknych leśnych amfiteatrów w Europie, dlatego 

zasługuje na wyjątkową oprawę. Całoroczna 

wystawa umiejscowiona w nowym budynku 

przybliży odwiedzającym bogatą historię Opery 

i odbywających się tam wydarzeń.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, pod 

względem artystycznym,  merytorycznym 

i funkcjonalnym koncepcji wystawy „Muzeum 

Miejsca – Opera Leśna” w projektowanym 

budynku wystawienniczym Opery Leśnej. 

Projektowana wystawa, według założeń konkursowych, powinna obejmować wszystkie 

dotychczasowe lata funkcjonowania Opery Leśnej, od momentu jej powstania w roku 1909. 

Operę Leśną w Sopocie odwiedza niemal 100 tys. 

osób rocznie. Już teraz, w garderobach dla 

występujących tam artystów, oglądać można 

wystawę, która opowiada o sopockich festiwalach, 

nie tylko od strony sceny, ale i festiwalowej „kuchni”. 

Eksponaty pochodzą z Muzeum Sopotu, archiwum 

zdjęciowego Zbigniewa i Macieja Kosycarzy, a także 

z dokumentacji festiwalowej. W przyszłości 

eksponaty te staną się częścią wystawy stałej 

Muzeum Miejsca – Opera Leśna, która znajdzie 

miejsce w nowym budynku.

Więcej informacji na stronie sopot.pl. Dokumentacja 

dotycząca konkursu została opublikowana na 

stronie ezamowienia.gov.pl, a także udostępniona 

na stronie BIP Sopot.Fot. Ewelina Wołejko

Fot. Ewelina Wołejko

Fot. Ewelina Wołejko
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WAKACJE W MIEŚCIE /

Podczas gorących dni, których nie skąpi nam tegoroczna aura, bardzo ważne jest picie 

odpowiedniej ilości płynów, najlepiej wody. Ulgę mogą przynieść także kurtyny wodne.

Biblioteka Sopocka, poza bogatą ofertą wakacyjną dla dzieci i młodzieży, przygotowała 

także wiele atrakcji dla seniorów. 

Od dwóch lat w wakacje zapraszamy turystów i mieszkańców Sopotu do relaksu i odpo-

czynku w koszach, które idealnie chronią przed słońcem lub wiatrem. Są one repliką 

sopockich koszy z 1915 r., do końca wakacji można je wypożyczać przy wejściu na plaże 

nr 23.

Słynna rzeźba Smoka Wawelskiego obchodzi w tym roku 50. Urodziny. Z tej okazji 

Kraków zbudował wokół swojej najbardziej znanej legendy letni program smoczych 

atrakcji.

Wyjątkowe wydarzenia i ścieżki zwiedzania, pikniki w zieleni, kulinarne niespodzianki, 

konkursy i zabawy – w te wakacje Kraków zaprasza do poszukiwania śladów smoka 

w miejskiej przestrzeni.

Ten trop wiedzie nie tylko do Smoczej Jamy i na Wzgórze Wawelskie, gdzie na plenerowej 

wystawie „Smoczy ogród” zamieszkały fantastyczne stworzenia, tak jak smok wyrzeźbione 

przez Bronisława Chromego, ale prowadzi też do miejskich parków, po których wędrować 

będą smocze pikniki. 14 sierpnia podczas plenerowej imprezy na krakowskich błoniach 

działać będzie urodzinowe smocze miasteczko z atrakcjami nawiązujących do czasów 

legendarnego króla Kraka.

Co więcej, smok opuści jaskinię – za pomocą specjalnej aplikacji w kilku miejscach będzie go 

można wywołać w wersji animowanej 3D, a nawet zrobić sobie z nim selfie!

Zwiedzanie urozmaicą wyjątkowe przysmaki: smocze ciastko z zieloną grzywą oraz pszenny 

smoczy chleb z jarmużem na maślance, który w części powstaje z „uratowanego” pieczywa, 

zgodnie z ideą upcyklingu.

Więcej szczegółów na www.krakow.pl.

Na upały najlepsza sopocka woda

Wakacyjne Miasto Seniora 
w Bibliotece Sopockiej

Wypoczynek w koszu plażowym

W te wakacje Kraków Cię zasmoczy!

W  d n i  p o g o d n e 

dostępne są od godz. 

9.00 do 18.00. Koszt 

wypożyczenia to 47 zł* 

za dzień lub 10 zł za 

godzinę. Dla miesz-

kańców Sopotu po-

siadających aktualną 

Kartę Sopocką to 5 zł 

za godzinę lub 30 zł* 

za cały dzień.

*Dzień liczy się od 

momentu  wypoży-

czenia  do godziny 

zamknięcia, czyli 18.00.

WARTO ZOBACZYĆ /

Kosze są ręcznie wykonane z naturalnego materiału – oryginalnego indonezyjskiego rattanu 

i swoim wyglądem przypominają te, które na początku XX w. gościły na sopockiej plaży.

Obsługą zajmują się pracownicy Spółdzielni Socjalnej Kooperacja, której misją jest dawanie 

poprzez pracę drugiej szansy w życiu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym czy 

z niepełnosprawnościami. 

Fot. Ewelina Wołejko

Fot. materiały Aqua Sopot

Fot. materiały Biblioteki Sopockiej

Za sprawą Aqua Sopot na pl. 

Przyjaciół Sopotu działa słupek 

z mgiełką wodną, a dwie kurtyny 

spragnieni ochłody mieszkańcy 

i turyści znaleźć mogą nieopodal 

wejścia do Państwowej Galerii Sztuki 

oraz na błoniach, przy stacji uzdat-

niania wody (ul. Bitwy pod Płowcami).

– Cały czas korzystać można ze zdrojów 

wodnych (poidełek), których mamy na 

terenie Sopotu 12 – mówi Marcin 

Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Lista poidełek znajduje się na aqua-

sopot.com.pl/sopocka-woda w za-

kładce Mapa sopockich zdrojów wody.

W programie wiele wydarzeń o cha-

rakterze prozdrowotnym, edukacyjnym, 

rozrywkowym, artystycznym: spotkania 

planszówkowe, prelekcje o zdrowych 

nawykach, sztuka origami, spacery 

przyrodnicze. 

Szczegółowy program można znaleźć na 

stronie www.mbp.sopot.pl lub, w wersji 

papierowej, filiach Biblioteki Sopockiej. 

Biblioteka zaprasza także do dołączenia 

do grupy Miasto Seniora na Facebooku.  

Miasto Seniora to projekt dofinansowany 

ze środków Miasta Sopotu. 

„Czyste, Zielone Miasta”. 
Rodzinny piknik przy Morskim Oku

Zapraszamy mieszkańców i tu-

rystów na zielony piknik, który 

odbędzie się 23 lipca przy Morskim 

Oku w Sopocie. 

W programie wydarzenia, które miasto 

organizuje razem ze Stowarzyszeniem: 

Program Czysta Polska, znalazło się 

m.in.  wspólne sadzenie drzew, 

ekorozmowy, zabawy i konkursy dla 

dzieci czy warsztaty z segregacji 

odpadów. 

Wszystko to w piknikowej, letniej 

atmosferze, której sprzyjać będzie stefa 

chilloutu. Spotkajmy się w godz. 

11.00-14.00 przy Morskim Oku, 

w pobliżu Opery Leśnej.
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Opiekujesz się osobą niesamodzielną? 
Skorzystaj z opieki wytchnieniowej

Elektroniczne wnioski na świadczenia dla rodzin

Dlaczego nie powinniśmy dawać 
pieniędzy osobie żebrzącej

SOPOT POMAGA /

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zachęca osoby, które opiekują się bliskim wymagającym 

stałej opieki do skorzystania z bezpłatnego wsparcia, czyli opieki wytchnieniowej. Oferta skierowana jest 

do opiekunów dzieci lub osób dorosłych posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. 

Opieka wytchnieniowa to czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami 

przez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby na co 

dzień opiekujące się bliskimi będą mieć czas na odpoczynek i regenerację lub załatwienie niezbędnych spraw.

Od 1 lipca można składać wnioski online na zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą także składać wnioski 

o przedłużenie specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Kryterium dochodowe wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie. Jeśli dziecko posiada orzeczenie 

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, kryterium wynosi 764 zł. W funduszu alimentacyjnym 

kryterium wynosi 900 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski można składać przez portal Emp@tia lub Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wzory znajdują się na 

stronie www.mrpips.gov.pl.

Latem na ulicach Sopotu pojawiają się osoby żebrzące, które przybywają tu z całej Polski licząc na łatwy 

zarobek. Wyłudzanie czy też domaganie się pomocy finansowej od turystów i klientów lokali 

gastronomicznych bywa natarczywe. Zdarza się, że wśród osób nielegalnie zarobkujących znajdują się 

nieletni. Jednak wspomaganie żebrzących pieniędzmi to wcale nie jest pomoc.

Od prawie 4 lat w sopockim MOPS asystent wspiera osoby 

z niepełnosprawnościami. Dla osób mniej samodzielnych to ważne 

wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. W ramach programu 

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” kolejne osoby, w tym 

również obywatele Ukrainy, mogą liczyć na usługi asystenckie. 

Pomoc asystenta mogą otrzymać dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności oraz osoby dorosłe z umiarkowanym lub znacznym 

stopniem niepełnosprawności. Z usług asystenckich mogą także skorzystać 

obywatele Ukrainy. Usługi są nieodpłatne.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być 

w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością 

w ramach pobytu dziennego lub pobytu całodobowego 

w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę. 

Usługi są nieodpłatne.

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany 

jest ze środków Funduszu Solidarnościowego i rea-

lizowany będzie grudnia 2022 r. 

Szczegółowe informacje: Dział Pomocy Instytucjonalnej 

i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 

wew. 236, 232.

Zadaniem asystenta jest ułatwienie osobie z niepełnosprawnością kontaktu 

z otoczeniem, udziału w życiu społecznym. W zależności od potrzeb oraz 

indywidualnej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, asystent może udzielić 

wsparcia, m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności czy 

podejmowaniu aktywności społecznej, np. dojeździe na rehabilitację, zajęcia 

terapeutyczne, załatwianiu spraw urzędowych, a także uczestniczeniu 

w wydarzeniach kulturalnych, sportowych. 

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” finansowany jest ze 

środków Funduszu Solidarnościowego i realizowany będzie do końca 

grudnia 2022 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy 

Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 

wew. 236, 232.

Fot. Freepik

Fot. Pixabay

Wsparcie asystenta dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Pomagaj mądrze!

ź dając pieniądze osobom żebrzącym uzależniasz je od datków – nie pomagasz;

ź wspomagając datkami zachęcasz do żebrania i życia na ulicy – przyzwyczajasz do łatwego zarobku; 

ź nie daj się oszukać – dla wielu osób żebractwo jest po prostu sposobem na życie.

Efektywna pomoc osobom potrzebującym to zadanie dla odpowiednich instytucji, które wiedzą jak robić to 

skutecznie.

Widzisz osobę żebrzącą, szczególnie nieletnią lub natarczywą – reaguj. Zawiadom:

ź Policję 112 lub 997 (całodobowo)

ź Straż Miejską w Sopocie, tel. 986 (całodobowo)

ź MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10

Sopot oferuje wiele form wsparcia i pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, wspiera 

również w wyjściu z bezdomności. Współpracuje z Caritas, organizacjami pozarządowymi, którym zleca i finansuje 

zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia.

Ważne zmiany dla osób 
przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Zmieniły się zasady wypłacania świadczenia pieniężnego za 

zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy. Bez 

zmian pozostaje kwota – 40 zł za osobę dziennie oraz okres wypłaty 

świadczenia – nie dłużej niż 120 dni od dnia przybycia obywatela 

Ukrainy do Polski.

Okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas dłuższy niż 

120 dni, jeśli pomoc dotyczy:

ź osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o niepeł-

nosprawności lub stopniu niepełnosprawności;

ź osób, które posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień 

niepełnosprawności wydany przez ukraiński system orzekania

ź seniorów (kobiet, które ukończyły 60. rok życia, mężczyzn po 65. rok życia);

ź kobiet w ciąży lub osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia;

ź osób, które samotnie sprawują 

na terytorium Polski opiekę 

nad trojgiem i więcej dzieci;

ź osób małoletnich, które przybyły 

do Polski bez opiekuna.

Wnioski o świadczenie 40 zł 

można składać w Wydziale 

Lokalowym Urzędu Miasta Sopotu, 

przy ul. Kościuszki 25/27, pok. nr 

13. Informacji udzielają pracownicy 

wydziału, tel. 58 52 13 783. Fot. Pixabay
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Na lipiec i sierpień do Sopotu powróciło Lato Teatralne. 

Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej zaprasza na spektakle 

teatralne, również premierowe, recitale i koncerty, a także 

– jak co roku – na Międzynarodowe Spotkania z Kulturą 

Żydowską.

Lato Teatralne Sopot 2022 rozpoczęło się 7 lipca 

przedpremierowym pokazem spektaklu „Strefa Zero”, 

w reżyserii André Hübnera-Ochodlo. Premierę zaplanowano na 

10 lipca. „Strefa Zero” to tekst amerykańskiego dramatopisarza 

Neila LaBute'a. Akcja spektaklu rozgrywa się w Nowym Jorku, 

dobę po ataku terrorystycznym na WTC. Apokaliptyczne 

wydarzenie jest tłem do opowiedzenia o intymnej 

i skomplikowanej relacji łączącej bohaterów. W obsadzie dwoje 

wspaniałych aktorów – Teresa Dzielska i Adam Machalica.

Tego lata na deskach Teatru Atelier będzie można również 

obejrzeć monodramy Ewy Błaszczyk. 12 lipca spektakl „Oriana 

Fallaci. Chwila w której umarłam”, a dzień później „Nazywam się 

Tamara Biakow i jestem legendą”, sztukę opowiadającą losy 

Wystawę pt. „Na tropie doskonałości. Wybrane 

dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka” do 18 września 

można oglądać w Państwowej Galerii Sztuki 

w Sopocie. Natomiast do 21 sierpnia dostępna 

będzie wystawa „Stan Wyjątkowy” skupiająca prace 

artystów z Ukrainy.

Ekspozycji prac z kolekcji Fibaka pokazuje orbitę 

zainteresowań kolekcjonera, ale również istotny 

fragment polskiej sztuki – nowoczesną i współczesną. 

W PGS zobaczymy prace m.in. Abakanowicz, 

Berdyszaka, Fangora, Lebensteina, Lenicy, Tarasewicza. 

„Stan Wyjątkowy” to wystawa, na której artyści ukraińscy 

– ci, którzy opuścili swój kraj i ci, którzy pozostali 

w rejonach walk – prezentują prace stworzone 

w bezpośrednim kontekście wojny. Wszystkie łączą 

w sobie komponenty artystyczne i reportażowe, 

z elementem aktywizmu społecznego.

Sezonowa wystawa „Wczasy na Wybrzeżu to naj-

przyjemniejszy wypoczynek” dotyczy wypoczynku 

w Sopocie w okresie powojennym i Funduszu Wczasów 

Pracowniczych działającego w Polsce od 1949 r. Oglądać ją 

można do 16 października. 

Atelier rozpoczął Lato Teatralne

www.pgs.pl

www.teatratelier.pl

WYSTAWA /

Fot. Anna Rezulak KFP/UMS

Kolekcja Fibaka 
i prace artystów 
ukraińskich w PGS

TEATR /

fikcyjnej, żydowskiej divy operowej. Ponadto 14 i 15 lipca Ewa 

Błaszczyk wystąpi z recitalem zatytułowanym „Pozwól mi 

spróbować jeszcze raz”, z piosenkami najwybitniejszych 

polskich i światowych artystów.

17 lipca w Teatrze Atelier rozpoczną się Międzynarodowe 

Spotkania z Kulturą Żydowską, Na sopockiej scenie wystąpią 

artyści z Polski, Niemiec, Austrii, a nawet… Chile! Będą też 

bezpłatne warsztaty języka hebrajskiego, podstaw tańca 

izraelskiego oraz Jidyszkajt, o kulturze i religii żydowskiej. 

W Teatrze Atelier wystąpią również Hanna Banaszak, Katarzyna 

Groniec i Magda Umer, a 50-lecie pracy artystycznej będzie 

świętował Jerzy Satanowski, wybitny kompozytor i reżyser, 

dyrektor artystyczny konkursu „Pamietajmy o Osieckiej” 

i twórca koncertu „Mumiosiecka”, w którym zobaczymy 

laureatów nagrody publiczności dziesięciu edycji konkursu 

i zespół Teatru Mumio. Pełny program Lata Teatralnego znaleźć 

można na stronie www.teatratelier.pl.

www.kinoletnie.pl

Kino Letnie, czyli wakacyjny 
festiwal filmowy na molo

1 lipca wystartowała XV jubileuszowa edycja wakacyjnego 

festiwalu BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane. Przez 

całe wakacje, w obu miastach partnerskich, można 

codziennie oglądać wybrane hity kinowe na dużym ekranie. 

W Sopocie projekcje odbywają się na molo, początek 

o 22.00. Seanse są bezpłatne, obowiązuje bilet na molo.

Repertuar festiwalu został podzielony na dni tematyczne, m.in.: 

kino polskie, filmy oscarowe, najciekawsze adaptacje filmowe, 

kino akcji, kino kobiece. 

Strona internetowa festiwalu została przygotowana również 

w języku ukraińskim, a wybrane filmy są dostępne z ukraińskim 

dubbingiem w bezpłatnej aplikacji na telefon. 

Festiwal BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane zaprasza 

widzów również na filmowe dyskusje przed i po seansach. 

Spotkania odbywają się w największym na molo ogródku letnim 

– kawiarni festiwalowej Koło Molo w Sopocie. 

Pełny repertuar, harmonogram projekcji i zwiastuny filmów na 

stronie www.kinoletnie.pl/repertuar.

Fot. Fotobank.PL/UMS 

FILM /
www.muzeumsopotu.pl

MUZEUM SOPOTU /

Wystawy, spacery, wykłady

Oprócz tego Muzeum zaprasza na:

Spacery historyczne

16 lipca – „Sopot śladami społeczności żydowskiej”, zbiórka 

godz. 12.00 przy  kościele św. Jerzego.

30 lipca – „Sopocki detal architektoniczny”, zbiórka godz. 12.00 

pod Muzeum Sopotu.

Koncert, 21 lipca – Swingujące 3miasto: Sławek Jaskułke, godz. 18.00

Zajęcia edukacyjne (wszystkie o godz. 12.00) – 10 lipca – „Mądry 

jak patyk!”, 17 lipca – „Łódką na drugi brzeg”, 24 lipca – „Uwaga! 

Latarnia na horyzoncie!”, 31 lipca – „Graj ze mną w zielone”.

Spotkanie z cyklu „Bliżej historii”

12 lipca, godz. 18.00 – dr Janusz Dargacz „Od Sopotu po Stogi. 

Początki kąpielisk morskich w okolicach Gdańska (1800-1870)

Oprowadzania kuratorskie (wszystkie o godz. 12.00)

9 lipca – po wystawie stałej „Rekonstrukcja wnętrz 

mieszczańskich z początku XX wieku”

23 lipca – po wystawie czasowej „Wczasy na Wybrzeżu to 

najprzyjemniejszy wypoczynek” 

Godziny otwarcia muzeum: wtorek-niedziela 10.00-18.00. 

W niedzielę wstęp do muzeum jest bezpłatny.
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Anna Kiełbasińska z SKLA 
triumfowała w Diamentowej Lidze

Anna Kiełbasińska wygrała jeden z najbardziej 

prestiżowych mityngów na świecie – Diamentową Ligę 

w Sztokholmie. W biegu na 400 m metrów uzyskała czas 

50,60 s. To przedostatni start naszej zawodniczki przed 

Mistrzostwami Świata w Oregonie (USA).

Zawody w Sztokholmie odbyły się w czwartek, 30 czerwca. 

Diamentowa Liga to najbardziej prestiżowe zawody 

lekkoatletyczne na świecie, a Polki, zwłaszcza zawodniczki 

startujące w barwach Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, 

odniosły na nich najwięcej sukcesów.

Diamentową Ligę wygrały dotychczas: Angelika Cichocka 

(Sztokholm, Rabat), Anna Rogowska (Eugene), Anna 

Kiełbasińska (Sztokholm) – wszystkie reprezentujące SKLA 

Sopot. Wśród triumfatorek były też Kamila Lićwinko 

(Birmingham) i Iga Baumgart-Witan (Bruksela, 2020).

Złote Skrzatki 
Sopot Tenis Klubu 

Cztery pełne, rolkarskie weekendy, prawdziwa gratka dla miłośników 

sportów wrotkarskich i niepowtarzalna okazja dla tych, którzy dopiero 

zaczynają swoją przygodę na rolkach. 16 lipca zainaugurowana 

zostanie szósta już edycja darmowych, wakacyjnych Rolkowisk. 

Płyta główna ERGO ARENY oddana będzie do dyspozycji rolkarzy przez 

4 wakacyjne weekendy: soboty i niedziele 16-17 i 23-24 lipca oraz 13-14 

i 20-21 sierpnia, w godz. 16.00-19.00. Ostatnia, niedzielna odsłona, w godz. 

16.00-22.00, połączona będzie z zawodami i dodatkowymi atrakcjami. 

Na wszystkich chętnych w ERGO ARENIE czekać będzie 5 stref: 

ź strefa nauki jazdy – nauka od podstaw prowadzona przez instruktora 

i szkółki wrotkarskie,

ź strefa freestyle slalom – nauka jazdy między kubeczkami dla 

początkujących i zaawansowanych rolkarzy, pod nadzorem instruktora, 

ź strefa nauki jazdy agresiv/urban – strefa dla średniozaawansowanych 

rolkarzy, którzy będą chcieli podnieść swoje umiejętności; zajęcia 

prowadzone na podstawowych przeszkodach (poręcz, hopka, podest), 

pod nadzorem instruktora, 

ź strefa jazdy szybkiej i rekreacyjnej – na obwodzie płyty głównej zostanie 

utworzony tor, po którym rolkarze będą jeździć w kółko w jednym 

kierunku (rotacyjnie); w tej strefie jazda odbywa się bez instruktora

ź strefa hokeja na rolkach – powstanie plac otoczony bandami do 

unihokeja, będą na nim zajęcia dla dzieci z instruktorem, do dyspozycji 

dzieci będą kije hokejowe.

Rolkowiska są nieodpłatne i pozwalają na aktywną integrację, do której 

operator hali zaprasza zarówno mieszkańców, jak i przebywających nad 

Zatoką turystów. 

Wypożyczenie rolek i kasku z ochraniaczami możliwe będzie po uprzedniej 

rezerwacji telefonicznej lub mailowej (z przynajmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem) pod numerem tel. 535 003 363 lub adresem e-mail: 

roll4all@roll4all.pl. Więcej informacji na stronie www.ergoarena.pl. 

www.instagram.com/miasto_sopot

TENIS /

Na kortach Sopot Tenis Klubu rozegrane zostały Drużynowe 

Mistrzostwa Polski Skrzatek (dziewcząt do lat 12). Od 16 do 19 czerwca 

2022 r. o ten tytuł walczyło 11 drużyn z całej Polski. Zwyciężyły 

dziewczęta z STK w składzie: Zuzia Giżewska, Tosia Snochowska, Maja 

Schweika, Sara Sebastiańska, Iga Mazur. W finale drużyna Sopot Tenis 

Klubu pokonała zespół BKT Advantage Bielsko Biała 6:0. 

 

23 i 24 lipca Hipodrom gościć będzie jedne z najpiękniejszych koni arabskich czystej krwi. Sopot 

Arabian Horse Show, wyjątkowy pokaz afiliowany przez Europejską Organizację Konia Arabskiego 

ECAHO, w tym roku odbędzie się już po raz trzeci.

Sopot Arabian Horse Show to wyjątkowe wydarzenie, swego rodzaju nadbałtycka odpowiedź na 

śródziemnomorski pokaz w Menton, który co roku odbywa się miesiąc wcześniej na południu Francji. Ale 

ma też inną formułę, która jest stosunkowo rzadko spotykana w świecie hodowców koni arabskich, czyli 

Breeders' Show. W praktyce oznacza to, że oprócz profesjonalnych sędziów sędziować na nim mogą 

hodowcy i menedżerowie stadnin.

Prezentowane konie są dzielone na grupy wg płci i wieku – będą więc klacze starsze i młodsze oraz 

młodsze i starsze ogiery. Widzowie będą mieli po raz drugi okazję zobaczyć jedne z najlepszych wałachów 

wykorzystywanych w sporcie. Ponadto organizatorzy zapowiedzieli specjalną konkurencję dla 

prezenterów-amatorów, za którą odpowiada Bogdan Maślanka, ceniony w Polsce nauczyciel pracy 

z końmi.

Nie zabraknie także dodatkowych atrakcji. Wraz z początkiem lipca otworzyły się zapisy na konkurs skoków 

dla dzieci Hobby Horse, a w trakcie wydarzenia na Hipodromie obecne będą foodtrucki.

Konie arabskie ponownie w Sopocie

LEKKOATLETYKA /

Fot. materiały prasowe SKLA

Fot. materiały STK

Mistrzostwa Polski Skrzatek 

rozegrano również w Radomiu, 

w dniach 27 czerwca – 1 lipca.

Zawodniczki Sopot Tenis Klubu 

zagrały bardzo dobrze. Maja 

Schweika wywalczyła tytuł 

Mistrzyni  Polski  Skrzatek 

w grze pojedynczej, w finale 

pokonując Olę Zapławę 6:2, 

6:2. Jej klubowe koleżanki Zuzia 

Gizewska i Tosia Snochowska 

zwyciężyły w deblu, w finale 

ogrywając parę Weronika Gnyś 

– Ala Szweda 6:4, 3:6, 10:7. 

Ponadto Maja Schweika w parze z Igą Mazur zajęły III miejsce w deblu. 

REKREACJA /

HIPODROM /

Cykl na szóstkę – Rolkowisko 
w ERGO ARENIE

Wyścigi konne w Sopocie to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, a ich wakacyjny nadmorski 

charakter powoduje, że w lipcu na Hipodrom ściągają prawdziwe tłumy. Przed nami dwa  

wyścigowe weekendy, gonitwy odbędą się w dniach 9-10 i 16-17 lipca. Na widzów czeka wiele 

atrakcji, w tym konkurs kapeluszy.

Sopockie gonitwy mają charakter płaski, co oznacza, że konie mają tu do pokonania ustalony dystans, nie 

muszą natomiast pokonywać żadnych przeszkód. Oddzielnie odbywają się gonitwy koni pełnej krwi 

angielskiej i gonitwy koni czystej krwi arabskiej. Dodatkowo rozgrywane są gonitwy kłusaków francuskich 

w sulkach. W tym roku planowanych jest dwadzieścia siedem gonitw rozgrywanych w ciągu czterech dni. 

Organizatorzy wyścigów przygotowali atrakcje dla odwiedzających Hipodrom, a wśród nich  konkurs 

Wyścigi konne – letnia tradycja Sopotu 

Fot. Monika Metza-Jodłowska 

kapeluszy. Elegancki strój i obowiązkowy kapelusz, 

a u panów cylinder, wyróżniały wyścigi spośród 

innych wydarzeń sportowych. W Sopocie była to 

jedna z najpopularniejszych rozrywek kuracjuszy, 

którzy przybywali tu latem z całej Europy. Konkurs 

kapeluszy, który zaplanowano na niedzielę, 17 

lipca, przypomni tę tradycję. Za najpiękniejsze 

nakrycia głowy czekają nagrody.

Sopockie wyścigi konne odbędą się na Hipodromie 

w dniach 9-10 i 16-17 lipca, w godz. 15.00-19.00. Bilety 

można zakupić w kasie Hipodromu przy ul. Polnej. 
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Grab pospolity, sosna, dąb szypułkowy czy dawidia chińska to tylko niektóre z gatunków drzew, 
które pojawiły się ostatnio w Sopocie. W sumie w mieście przybyło 69 różnorodnych drzew.

To już tradycja – charytatywny skok do wody z mola. W tym roku uczestnicy wsparli zbiórkę 
na pomoc dla Ani (na nowy wózek) i Pawła (na protezę nogi). Udało się zebrać prawie 9 tys. zł!

Fot. Wojciech Stróżyk/KFP 
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Radośnie i tanecznie, podczas pikniku w ogrodzie Muzeum Sopotu zakończyli rok akademicki 
słuchacze Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Fot. Ewelina WołejkoFot. materiały UMS

Fot. Anna Rezulak/KFP

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Brzmienia z różnych zakątków świata
12. edycję Międzynarodowego Festiwalu NDI Sopot Classic rozpoczął Wieczór 
latynoamerykański z energetycznym Kubańczykiem Jose Torresem, który 
wystąpił wraz z zespołem Havana Dreams. 

Sopocka plaża przy wejściu nr 23 zwyciężyła w rankingu na najbardziej funkcjonalną i dostępną 
plażę, zdobywając w programie „Plaże dla Wszystkich” certyfikat dostępności na sezon letni 2022. 


