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NR 11/2022PRZEPIS NA SOPOT 

Wpadnij do Krakowa 
i zostań przyjacielem smoka
Wawelski gad na zawołanie, harce i zabawy z drużyną wojów, letnie przekąski 

w smoczym wydaniu czy selfie ze średniowieczem w tle. W te wakacje Smok Wawelski 

jest w Krakowie wszechobecny, ponieważ ma ku temu ważny powód – jego słynna 

rzeźba, która strzeże pieczary pod Wzgórzem Wawelskim, jest już z nami okrągłe 50 lat.

Z tej okazji Kraków przygotował program letnich atrakcji, spacery po zmierzchu uatrakcyjnia 

widowiskowy mapping  ściany pałacu Wielopolskich, a dzięki aplikacji „Smok w Krakowie” można 

zobaczyć, jak legendarna bestia przechadza się wśród zabytkowych kamienic. W pięciu miejscach 

w obrębie Wawelu i Rynku Głównego smoka można nawet nauczyć latać i zrobić sobie z nim 

selfie. Uczestnicy zabawy poznają smoczą legendę i ciekawostki związane z Krakowem.
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Nowe słupy reklamowe już stoją Plaża wielu możliwości
Na ulicach Sopotu można zobaczyć już nowo-

czesne i estetyczne słupy reklamowe. W sumie 

będzie ich prawie 50 sztuk. 

Wzdłuż al. Niepodległości zostało zamontowanych 

8 słupów wysokich, zasilanych panelami foto-

woltaicznymi. Kolejne, niskie słupy, zlokalizowane są 

m.in. vis a vis Teatru Atelier, na pętli przy SKM 

w Kamiennym Potoku, na Brodwinie przy skrzyżo-

waniu ul. O. Kolberga czy Centrum Medycznym 

„Sopmed” przy ul. B. Chrobrego. Kolejna partia słupów 

pojawi się w 33 różnych lokalizacjach miasta.

Sopockie słupy mają wyjątkowy akcent – to herb 

miasta na ażurowym otoku. Ich forma oraz 

kolorystyka jest zgodna z uchwałą krajobrazową. Już 

wkrótce na słupach zawisną ogłoszenia miejskie 

i informacje o nadchodzących wydarzeniach kultu-

ralnych i sportowych.

Słupy postawiła firma AMS S.A., która wygrała 

konkurs ofert na dzierżawę nieruchomości grun-

towych z przeznaczeniem na nośniki reklamowe. 

Koszt postawienia słupów jest po stronie dzierżawcy, 

czyli firmy AMS S.A. Miasto nie wydatkowało na ten 

cel żadnych środków z budżetu. 

Na sopockich plażach można także aktywnie spędzać czas. Dla wszystkich dostępna 

jest infrastruktura, która pomoże w organizacji wypoczynku dla całych rodzin.

Na plażach mieszkańcy oraz turyści mają do dyspozycji:

ź 4 boiska do siatkówki plażowej (wejście nr 23),

ź 2 bramki do piłki plażowej nożnej (wejście nr 23),

ź przebieralnie – 15 sztuk + 2 dla osób z niepełnosprawnościami (w tym jedna 

z przewijakiem dla dorosłych),

ź opłukiwacze przy wejściu nr 23 – 1 (dostępny dla osób z niepełnosprawnościami) 

+ 1 prysznic; na sopockich plażach jest ponad 20 pryszniców,

ź dodatkowa kładka (wejście nr 37) i guma transmisyjna (wejście nr 9)

ź 3 place zabaw dla dzieci (wejścia nr 15, 17 i 18),

ź wytyczone tory wodne – 6 torów wodnych i slip (wejście nr 40). 

INFORMACJE MIEJSKIE /

Fot. materiały UMS

WARTO ZOBACZYĆ /

Fot. Wojciech Stróżyk KFP

Środki na pomoc dzieciom od UNICEF
Szeroko rozumiana opieka nad dziećmi dotkniętymi kryzysem humanitarnym to obecnie 

jeden z priorytetów w działaniach sopockiego samorządu. Podpisane przez Sopot 

porozumienie z UNICEF daje możliwość finansowania takich działań z Funduszu Narodów 

Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

Pakiet partnerski dotyczy możliwości współpracy z UNICEF przy zapewnieniu dzieciom uchodźców 

i ich rodzinom dostępu do edukacji i opieki nad dzieckiem, programów zdrowotnych oraz 

integracji ze społecznością naszego miasta. 

– Chcemy podejmować działania, które w młodych ludziach, którzy są u nas czasowo albo na 

stałe, pozostawią jak najlepsze wspomnienia o Polsce – mówi Jacek Karnowski, prezydent 

Sopotu. – Chcemy dać im takie możliwość, by w tych trudnych czasach jak najwięcej z tego 

pobytu wyniosły – dodaje prezydent Jacek Karnowski.

– Będziemy pracować nad różnymi sferami i obszarami społecznymi, także nad edukację tych 

dzieci, pomocą społeczną, wsparciem osób z niepełnosprawnościami i innymi ważnymi społecznie 

zagadnieniami. Jest to o tyle ważne, że 94 proc. wszystkich migrantów w Polsce to matki z dziećmi 

– mówi Rashed Mustafa Sarwar, starszy koordynator ds. reagowania kryzysowego, 

przedstawiciel UNICEF na Polskę. 

14 sierpnia na krakowskich błoniach odbędzie się wielki piknik ze smoczym 

miasteczkiem, które zabierze gości w podróż do czasów króla Kraka, jego córki Wandy 

i dzielnego szewca. Średniowieczna osada zostanie zrekonstruowana przez grupę Wojów Nad-

wiślańskich i zaoferuje dzieciom i dorosłym doświadczenie  historii – zagra słowiańska kapela, 

swój fach pokażą rzemieślnicy: kowal, garncarz i mincerz, a śmiałkowie będą mogli spróbować 

swoich sił w zabawach plebejskich. Przez miasteczko przejdzie smoczy korowód, a w namiotach 

serwowane będą wyjątkowe smakołyki – smocze lody, ciastka i chlebki. W pobliżu Smoczej Jamy, 

na Wzgórzu Wawelskim, rozłożyła się plenerowa wystawa „Smoczy ogród”, na której 

zamieszkały fantastyczne stworzenia, wyrzeźbione wraz ze smokiem przez Bronisława Chromego. 

A wszystko to w ramach miejskiej kampanii „Kraków Cię zasmoczy!” – dowiedz się więcej na 

www.krakow.pl

Plaża przy wejściu nr 23 ma wiele udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami 

i szczególnymi potrzebami: szeroką kładkę prowadzącą w głąb plaży, toalety i przebieralni, 

opłukiwacz z wygodnym dojazdem, amfibię umożliwiająca kąpiel osobom z niepełno-

sprawnościami, materiałowe zadaszenie w kształcie żagla nad bocznym pomostem kładki, 

które chroni przed słońcem. 
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Po konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Sopotu

Sopot – Białogród. Partnerstwo w cieniu wojny

Spotkania trwały od 24 maja do 27 czerwca 2022 r., 

dały możliwość konsultowania założeń Strategii m.in. 

z mieszkańcami Sopotu, z lokalnymi partnerami 

społecznymi, organizacjami pozarządowymi i przed-

siębiorcami, z sąsiednimi gminami – Gdańskiem 

i Gdynią. Efektem spotkań było zgłoszenie ponad 200 

uwag do projektu.

Składanie uwag, opinii i wniosków do Strategii możliwe było 

w formie pisemnej i ustnej, także podczas otwartych dla 

wszystkich mieszkańców Sopotu spotkań konsultacyjnych 

Wojna i brutalna zbrojna napaść Rosji na Ukrainę 

zweryfikowała przyjaźnie i stosunki partnerskie 

między miastami. Podczas sesji Rady Miasta Sopotu, 

która odbyła się 1 kwietnia, sopoccy radni jed-

nogłośnie podjęli uchwałę o nawiązaniu relacji 

partnerskich z Białogrodem nad Dniestrem.

Podpisanie uchwały o nawiązaniu relacji partnerskich 

z Białogrodem poprzedziła pomoc humanitarna dla tego 

położonego w obwodzie odesskim miasta. Z Sopotu 

kilkakrotnie wyruszały transporty z żywnością, artykułami 

dla dzieci, higienicznymi, lekami i środkami opatrunkowymi, 

śpiworami, kocami.

O początkach współpracy Sopotu z Białogrodem mówi 

Yana Chernopyshchuk, naczelniczka Wydziału 

rozwoju, gospodarki i inwestycji Urzędu Miasta 

Białogród nad Dniestrem, obecnie koordynatorka 

w sopockim Centrum Wsparcia Ukrainy.

Y.C.: Współpraca rozpoczęła się jeszcze w 2020 r. Byłam 

wtedy w Sopocie po raz pierwszy, na stażu w Urzędzie 

Miasta. Relacje partnerskie obu miast dotyczyły wówczas 

organizacji Budżetu Obywatelskiego, planowania inwestycji, 

rozwoju infrastruktury czy pozyskiwania grantów i środków 

zewnętrznych na finansowanie projektów. Bardzo ciekawe 

były też kwestie związane z turystyką – Białogród, podobnie 

jak Sopot, jest pięknym i chętnie odwiedzanym miastem. 

Spotkanie burmistrza z prezydentem Sopotu i podpisanie 

umów partnerskich było zaplanowane na wiosnę 2021 r. 

Wówczas te plany pokrzyżowała pandemia. 

Czy wiedzę zdobytą w sopockim samorządzie udało się 

wykorzystać w Białogrodzie?

Y.C.: O tak! Po moim powrocie do kraju rozpoczęliśmy 

w Urzędzie Miasta w Białogrodzie wdrażanie dobrych 

praktyk samorządowych, które poznałam w Sopocie. 

W ciągu dwóch lat udoskonaliliśmy procedury dotyczące BO, 

Fot. Jacek Bieliński

stworzyliśmy koncepcję projektu 2,5 km promenady 

nadbrzeżnej. Do projektu udało się zaangażować sąsiednie 

gminy naddniestrzańskiego wybrzeża, które rozwinęły tę 

koncepcję poza miastem, tworząc ścieżki rowerowe i zagos-

podarowując nabrzeża Dniestru. Według wyników 

ogólnoukraińskiego rankingu zdolności instytucjonalnych 

i zrównoważonego rozwoju gmin z lipca 2021 r., Białogród 

zajął 1. miejsce wśród gmin obwodu odeskiego. To nasz 

wielki sukces!

A później wybuchła wojna…

Y.C.: Niestety. Ale to właśnie wojna zbliżyła bardzo Polaków 

i Ukraińców, a co za tym idzie sopocian i mieszkańców 

Białogrodu. Partnerstwo miast stało się jedynym możliwym 

mostem pomocy i wsparcia w trakcie działań wojennych. 

Wojna zweryfikowała też relacje sąsiedzkie Ukrainy, 

pokazała kto jest prawdziwym przyjacielem. 

Umowa o partnerstwie miast została podpisana w dość 

niezwykły sposób.

Y.C.: Tak. Podpisywano ją 1 kwietnia online, podczas sesji 

Rady Miasta Sopotu, w trakcie działań wojennych 

w Ukrainie. Prezydent i radni połączyli się z burmistrzem 

Białogrodu zdalnie. Podpisywanie w ten sposób umowy 

partnerskiej między miastami nie miało wcześniej 

precedensu, ani w Polsce, ani w Ukrainie. Jednak nie mogło 

być inaczej. To Sopot był pierwszym miastem, które 

zaoferowało wsparcie Białogrodowi. Dostaliśmy pomoc 

humanitarną wysłaną nad Dniestr. A tu, w Sopocie, miejsce 

do zamieszkania, gdy musieliśmy z naszego kraju uciekać. 

Sopot i sopocianie przyjęli nas niezwykle życzliwie. Urząd 

Miasta bardzo szybko, już w pierwszych dniach po wybuchu 

wojny, stworzył Centrum Wsparcia Ukrainy, miejsce 

jednoczące Ukraińców i koordynujące działania pomocowe. 

Możemy tu aktywnie działać na rzecz naszej społeczności, 

która w Sopocie znalazła swój nowy dom.

Centrum Wsparcia Ukrainy w Sopocie

Centrum Wsparcia Ukrainy mieści się przy al. 

Niepodległości 749, działa w dni powszednie 

w godz. 10.00-18.00, (w sob. i niedz. zamknięte). 

Przebywającym w Sopocie Ukraińcom oferuje 

różnoraką pomoc (wsparcie psychologiczne, 

rzeczowe, zajęcia dla dzieci, pomoc w znalezieniu 

pracy), jest także miejscem integracji.

Cały czas można do Centrum przekazywać dary: 

żywność (w tym owoce i warzywa), odzież 

dziecięcą i młodzieżową, pampersy roz. 5-6. 

Wszelkich informacji udzielą koordynatorzy 

Centrum, tel.: 505 146 642. 

Jeśli chcesz pomóc, możesz przekazać 

wpłatę na specjalne konto

Wpłat można dokonywać na specjalnie 

utworzone konto Towarzystwa Pomocy im. św. 

Brata Alberta Koło Gdańskie: PKO BP 29 1020 

1811 0000 0302 0223 3328, w tytule przelewu 

wpisując „Wspólnie dla Ukrainy”. 

31 maja, 21 i 24 czerwca. Odbyły się również spotkania 

konsultacyjne z Młodzieżową Radą Miasta Sopotu, Sopocką 

Radą Seniorów, Sopocką Organizacja Turystyczną. We 

wszystkich spotkaniach wzięło udział 126 osób.

Wyniki konsultacji

W ramach spotkań konsultacyjnych uwagi zgłosiło 20 osób 

oraz 10 instytucji. Ogółem zgłoszono 207 uwag do projektu. 

Spośród  zgłoszonych uwag 7 miało charakter opinii nie 

dotyczących zapisów strategii, a pozostałe 200 zostało 

rozstrzygnięte według następujących kategorii:

ź uwzględniono (zapisy zostały wprowadzone do do-

kumentu) – 53 uwagi, czyli 26,50%;

ź uwzględniano częściowo (część  uwagi  została 

wprowadzona do dokumentu lub wprowadzono zapis 

zgodny z propozycjami zawartymi w uwadze, ale 

zmodyfikowany) – 39 uwag, czyli 19,5%;

ź propozycje zawarte w uwadze znajdują się w konsul-

towanym dokumencie – 31 uwag, czyli 15,5%;

ź uwaga do rozważenia na dalszym etapie prac (uwagi zbyt 

szczegółowe względem Strategii, która jest dokumentem 

kierunkowym, ale zostaną rozważone na dalszymi etapie 

prac, tj. podczas prac nad Planem Działań, który będzie 

konkretyzował zapisy Strategii) – 26 uwag, czyli 13%;

ź nie uwzględniono – 51 uwag, czyli 25,5%.

Wśród uwag uwzględnionych znalazły się m.in. kwestie 

przebudowy i remontu mieszkań dla osób o zróż-

nicowanych dochodach, upowszechnienie fotowoltaicznych 

instalacji OZE, zielonych dachów i ścian, ogrodów 

deszczowych, małej retencji, łąk kwietnych. Stosowanie 

energooszczędnych rozwiązań technologicznych 

w obiektach użyteczności publicznej, rozbudowy sieci 

elektroenergetycznej i dostosowanie jej do przyłączenia 

nowych mocy OZE. 

Uwagi,  które zostały odrzucone dotyczyły m.in. 

wprowadzenia system rowerów elektrycznych typu MEVO 

–  system jest w trakcie wprowadzania. Zgłoszono również 

postulat likwidacji 2 miejsc postojowych przy ul. Armii 

Krajowej, co nie dotyczy Strategii Rozwoju Miasta. Wniosek, 

by narzucić właścicielom i firmom wynajmującym 

obowiązek opracowania regulaminów dotyczących najmu 

lokali został odrzucony z powodu braku podstaw prawnych 

do tego rodzaju działań.

Sprawozdanie z konsultacji znajduje się na stronie 

www.sopot.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Sopotu oraz w wersji papierowej, w pokoju 67 Urzędu 

Miasta Sopotu. 

Fot. materiały prasowe
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Kolejny woonerf w mieście, czyli rewitalizacja ul. Kolejowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
– zapraszamy mieszkańców do dyskusji

Po sukcesie przebudowy ul. Parkowej i ulic do niej 

prowadzących, pora na budowę kolejnego woonerfu, 

czyli rewitalizację ul. Kolejowej. Kolejowa zmieni się 

w ciąg pieszo-jezdny, czyli woonerf. Oprócz przebudowy 

układu drogowego zaplanowane zostały: przebudowa 

koryta zamkniętego Potoku Haffnera, przebudowa 

koryta zamkniętego Potoku Bohaterów Monte Cassino, 

budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci 

wodno-kanalizacyjnej  oraz oświetleniowej, elektro-

energetycznej i teletechnicznej. 

– Coraz lepsze urządzenie przestrzeni wspólnej kurortu to 

jeden z naszych priorytetów – mówi Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu. – Wychodzimy więc naprzeciw 

potrzebom mieszkańców, którzy mniej czasu chcą spędzać 

w domu, częściej przebywać czy spotykać się ze znajomymi 

w mieście i oczekują, że będą mogli to robić w atrakcyjnych 

miejscach. Życie przenosi się do przestrzeni wspólnej, która 

przechodzi metamorfozy, by spełnić oczekiwania wszystkich 

użytkowników – dodaje wiceprezydent Marcin Skwierawski.

Podczas inwestycji przebudowana zostanie sieć 

kanalizacji deszczowej (749 m), powstaną nowe, 

podziemne zbiorniki retencyjne. Regulacja Potoku 

Bohaterów Monte Cassino będzie możliwa m.in. dzięki 

rozbiórce istniejącego koryta zamkniętego w betonowy 

kanał i ułożeniu nowego, o większej średnicy, wykonanego 

z żywic poliestrowych. Przebudowane koryta potoków, kanał 

deszczowy, system samooczyszczających wpustów przy-

krawężnikowych odprowadzających wody opadowe wprost 

do nowej kanalizacji poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 

w czasie nawalnych deszczy czy roztopów. 

– W efekcie ul. Kolejowa stanie się przyjazną 

przestrzenią, otoczoną zielenią, kwiatami, ze stylowymi 

ławkami. To wszystko oświetlać będą ekologiczne latarnie, 

dające przyjemne, ciepłe światło – mówi Wojciech Ogint, 

dyrektor ZDiZ w Sopocie.  – Zaprojektowaliśmy 

przebudowę ulicy od skrzyżowania z ul. Podjazd do 

skrzyżowania z ul. Marynarzy. Nawierzchnia zostanie 

rozebrana i zastąpiona nową, z eleganckiej kostki kamiennej. 

Projektowane elementy drogowe będą spełniały kryteria 

zagospodarowania typu „podwórcowego” (woonerf).

Pojawi się także zdrój uliczny (wodopojka), dekoracyjna 

zapora kolejowa oraz ekrany zakrywające mury oporowe od 

strony kolei (naprzeciw budynku MOPS).

Prezydent Sopotu informuje o wyłożeniu do 

publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko dla ulicy Mikołaja Reja na 

odcinku od parkingu przy Banku wzdłuż ogrodów 

działkowych w Sopocie (symbol planu R-6/09). 

Projekt dostępny będzie do 11 sierpnia 2022 r. w siedzibie 

Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 

Sopot, w pokoju 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 przestrzennego 

wyłożone do publicznego wglądu.

W MIEŚCIE /

Inwestycja poprawi dostęp do dworca Sopot Główny 

– znajdujący się w jego sąsiedztwie i będący dojazdem do 

niego układ drogowy zostanie przebudowany, a ruch 

uspokojony. Na ul. Podjazd chodniki przy przejściach dla 

pieszych będą miały płytki integracyjne dla osób nie-

widomych i niedowidzących. Przejścia dla pieszych zostaną 

doświetlone. Powstaną miejsca parkingowe, parking kiss and 

ride oraz parkingi rowerowe, w tym dwupoziomowe. 

Zmieni się nie tylko ul. Kolejowa

Inwestycja obejmie również ciągi pieszo-jezdne pomiędzy al. 

Niepodległości i ul. Kolejową oraz odcinki ulic: Podjazd (na 

odcinku od al. Niepodległości do ul. Kolejowej) i Marynarzy. 

Przebudowana zostanie także ul. Podjazd na odcinku od al. 

Niepodległości do ul. Kolejowej, infrastruktura podziemna, 

głównie skanalizowane koryto Potoku Bohaterów Monte 

Cassino, w obrębie skrzyżowania al. Niepodległości 

/ Podjazd / Sikorskiego.

Prace zaplanowane są na 13 miesięcy. Przewidywana data 

rozpoczęcia i zakończenia: 1.10.2022 – IV kwartał 2023 r. 

8 sierpnia br. Zarząd Dróg i Zieleni ogłosi przetarg na 

wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Dyskusja dla mieszkańców

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej nad 

rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, która odbędzie się 

2 sierpnia 2022 r. w godz. 12.00-13.00 z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość.

Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowa-

dzenia i zasad  udziału w dyskusji publicznej zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej Miasta Sopotu (bip.sopot.pl), w zakładce 

planowanie przestrzenne/obwieszczenia.

Aby wziąć udział w dyskusji, należy się zarejestrować 

wypełniając i wysyłając formularz rejestracji dostępny na 

stronie www.sopot.pl

Spacer dla mieszkańców

Aby przedstawić wszystkie planowane zmiany, 

zapraszamy mieszkańców na spotkanie i spacer po 

ul. Kolejowej, który odbędzie się 5 sierpnia. 

Spotykamy się o godz. 18.00 w siedzibie Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 14.

Każdy może wnieść swoje uwagi do projektu planu. Należy 

składać 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 

25 sierpnia 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. 

Informacja dotycząca sposobu przeprowadzenia i zasad 

udziału w dyskusji publicznej przeprowadzonej z wy-

korzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

znajduje się na stronie sopot.pl.                        

Projekt współfinansowany ze środków z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wizualizacja: materiały promocyjne ZDiZ
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Jak zmieni się plac Przyjaciół Sopotu
Mieszkańcy Sopotu w budżecie obywatelskim 

zdecydowali, by zmienić wygląd placu Przyjaciół 

Sopotu. Miasto przeprowadziło szereg konsultacji 

społecznych, by wsłuchać się w ich głos i by ostateczny 

projekt był kompromisem różnych stron i interesów: 

mieszkańców, gości, kuracjuszy i przedsiębiorców. 

Projekt przygotowało Konsorcjum firm Gzowski 

Architekci Sp. z o.o. oraz Restudio Jacaszek Architekci 

Sp. z o.o. W piątek, 15 lipca, ogłoszony został przetarg 

na wyłonienie wykonawcy.

– Plac Przyjaciół Sopotu czekają zmiany – informuje Marcin 

Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Wypracowane 

rozwiązanie jest efektem szeregu konsultacji społecznych; od 

2020 roku z projektem dwukrotnie mogli zapoznać się 

mieszkańcy Sopotu. Przyjęta wizja zagospodarowania 

odmieni plac znacznie zwiększając udział zieleni: pojawią się 

nowe drzewa, zieleń pnąca, liczne kompozycje traw wysokich 

i krzewów, a także trawniki. Ponadto plac uzyska wspólny 

element porządkujący – pergolę, a także wiele elementów 

małej architektury wpisujących się swoją formą 

i kolorystyką w uzdrowiskowy charakter miasta. Przed 

Domem Zdrojowym pojawi się wielofunkcyjna przestrzeń 

dająca możliwość promowania wydarzeń kulturalnych oraz 

organizacji wystaw plenerowych – dodaje wiceprezydent.

Przygotowana i uzgodniona modernizacja zagospo-

darowania placu Przyjaciół Sopotu ma na celu zwiększenie 

atrakcyjności najczęściej odwiedzanej przestrzeni publicznej 

w kurorcie. Zgodnie z założeniami modernizacja zwiększy 

powierzchnię zieleni, a to z kolei będzie miało bezpośrednie 

przełożenie na spełnienie wymagań dotyczących np. 

dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza czy 

natężenia hałasu w uzdrowisku.  

W MIEŚCIE /

– Naszym zamierzeniem jest przeorganizowanie 

przestrzeni publicznej, tak, aby stworzyć kameralny 

charakter placu miejskiego z reprezentacyjną częścią 

otoczoną zielonymi enklawami, tak charakterystycznymi dla 

krajobrazu Sopotu – wyjaśnia Wojciech Ogint, dyrektor 

ZDiZ. – Zwiększenie powierzchni zieleni dokona się również 

poprzez wykreowanie trójwymiarowej roślinności, m.in. 

poprzez nasadzenie ozdobnych pnączy.

15 lipca ogłoszony został przetarg na wyłonienie 

wykonawcy. Na oferty czekamy do 1 sierpnia br. Zakres 

zamówienia obejmuje zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej poprzez: 

ź aranżacje zieleni w postaci nasadzeń drzew, krzewów, 

bylin, traw i roślin cebulowych, a także pnączy oraz 

założenia ogrodów deszczowych;

ź wykonanie korekt utwardzeń w postaci usunięcia 

i uzupełnienia nawierzchni kamiennej. Obejmuje to 

również pielęgnację w okresie gwarancyjnym;

ź montaż obiektów małej architektury, takich jak 

pergole, ławki, stojaki rowerowe, śmietniki, maszty, 

cięgna linowe pod roślinność pnącą, czy stalowe ruszty 

umożliwiające aranżację wystaw plenerowych;

ź modernizację fontanny poprzez montaż podświet-

lonych dysz mgielnych i uzupełnienie szafy zasilania 

elektrycznego o aparaty modułowe;

ź budowę infrastruktury technicznej – instalacje 

wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczne, automa-

tyczny system nawadniający z układem sterowania 

i regulacji;

ź przebudowę oświetlenia wraz ze stworzeniem dodat-

kowych elementów świetlnych;

Warunki przetargu mówią, że inwestycja ma być zrealizowana 

do 15.06.2023 r., z zastrzeżeniem, że wykonawca nie będzie 

mógł prowadzić robót w terenie w terminie 3.12.2022-

4.02.2023 r. i będzie musiał zakończyć je do 1.06.2023 r. 

Postępowanie przetargowe: portal smartPZP. 

Projekt współfinansowany ze środków z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Wizualizacja: materiały promocyjne ZDiZ

Wizualizacja: materiały promocyjne ZDiZ
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Piękne posesje, piękny Sopot

Sopocki Rynek 
– smacznie, 
zdrowo, kolorowo 

Dolny Sopot z nowymi lampami

Rozpoczął się XXX już konkurs na najładniejszą posesję w mieście. Do 31 sierpnia 

można zgłaszać ogródki i balkony w podkategoriach: posesje indywidualne, posesja 

Wspólnoty i posesja należąca do instytucji. W każdej z nich przyznane zostaną trzy 

nagrody pieniężne.

W każdy wtorek, piątek oraz sobotę stoiska na 

stoiskach na Sopockim Rynku można znaleźć świeże 

pieczywo, warzywa, owoce, kwiaty, przetwory, nabiał, 

ciasta i wiele, wiele więcej. A wszystko to od lokalnych 

wytwórców.

Dodatkową atrakcją sobotniego rynku jest Pchli Targ. 

Każdy może przyjść sprzedawać, kupować oraz wymieniać 

się atrakcyjnymi, niepowtarzalnymi przedmiotami. „Kupuj 

używane – daj przedmiotom nowe życie” to hasło, które 

ma zachęcić do dbania o środowisko dokonując 

codziennych wyborów.

Targowisko miejskiej zapewnia swoim klientom stojaki na 

rowery, bezpłatny parking, stację na hulajnogi. Na rynek 

można dojechać bezpośrednio autobusami 144 i 185 oraz 

SKM (stacja Sopot Wyścigi). 

Bezpieczne zakupy na świeżym powietrzu, niejednokrotnie 

bezpośrednio od producentów coraz częściej doceniane 

są przez mieszkańców naszego miasta. Wspierajmy 

lokalnych sprzedawców, dbajmy o zdrowie i środowisko.

Zakończyła się modernizacja oświetlenia ulicznego 

w Dolnym Sopocie. Inwestycja realizowana była od 

2018 r., w jej ramach w Sopocie wymienionych zostało 

791 punktów świetlnych. Nowe latarnie zużywają mniej 

prądu, wpłyną również na ograniczenie emisji CO2. 

Inwestycja zrealizowana została w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” (511 latarni) oraz „wybuduj” (np. woonerf, ulice: 

Wosia Budzysza, Haffnera i al. Wojska Polskiego – 280 

sztuk). Prace objęły m.in. demontaż poprzedniego 

oświetlenia, budowę linii kablowych, postawienie słupów 

oświetleniowych wraz z oprawami. 

Nowe lampy zostały wybrane po konsultacjach z kon-

serwatorem zabytków. Wzorem dla odtworzenia latarni 

ulicznych na ul. Bohaterów Monte Cassino stała się 

oryginalna lampa z pocz. XX w., jedyna która zachowała się 

w Sopocie i odnowiona stoi na posesji przy ul. Mokwy 4. 

Wymiana oświetlenia ulicznego jest ważną dla miasta 

inwestycją, zwłaszcza w obliczu drastycznego wzrostu 

kosztów energi i ,  obecnych i  prognozowanych. 

Modernizacja oświetlenia wpisuje się w konsekwentne 

działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2. Dzięki 

nowemu oświetleniu o ok. 66% zmniejszy się emisja 

gazów cieplarnianych, a także zużycie prądu, które wprost 

przekłada się na mniejsze wydatki z budżetu miasta.

Koszt wszystkich trzech etapów oraz części „wybuduj” 

zamknie się w kwocie ok. 13 mln zł. Ok. 80% tej kwoty to 

środki europejskie. W pierwszym etapie, w 2020 r., było to 

Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące elementy:

ź walory ekologiczne (np. różnorodność nasadzeń, rośliny 

przyjazne dzikim zwierzętom, mała architektura 

skierowana dla zwierząt, np. karmniki, poidełka, 

siedliska);

ź walory dekoracyjne (np. harmonijne wkomponowanie 

się w otoczenie, wykorzystanie gatunków wymagających 

większej liczby zabiegów pielęgnacyjnych, nawiązanie do 

tradycji dawnych sopockich ogrodów posesyjnych, 

ogólna estetyka ogrodu, elewacji pobliskich budynków);

ź walory użytkowe (np. mała architektura, obecność ziół 

lub innych roślin użytkowych);

ź podejmowanie wspólnych zbiorowych działań na 

posesjach;

ź dobre praktyki ogrodnicze (np. mała retencja, kompostownik, ściółkowanie gleby, 

naturalne metody ochrony roślin i nawożenia, prawidłowo przycinane drzewa).

Deklaracja udziału w konkursie następuje poprzez 

dostarczenie maksymalnie pięciu zdjęć z różnych ujęć, 

obejmujących duży obszar zgłaszanej posesji lub balkonu. 

Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką. Na 

podstawie zdjęć komisja konkursowa wstępnie oceni 

zgłoszenia.

Zdjęcia wraz z informacją zawierającą: imię i nazwisko lub 

nazwę firmy oraz dokładny adres oraz pisemną zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych można dostarczyć 

osobiście, pocztą zwykłą lub za pośrednictwem internetu 

na adres:Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Urząd 

Miasta Sopotu, ul. T. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, 

adres mailowy: inzynieria@sopot.pl

Dodatkowe informacje: tel. 58 521 37 94, BIP Sopot konkurs 

oraz na stronie www.sopot.pl. Konkurs odbywa się pod 

patronatem Prezydenta Miasta Sopotu.
Fot. Anna Rezulak KFP

ZIELONY SOPOT /

166 punktów, w roku 2021 – 152 punkty. Ostatni etap 

objął aż 193 punkty. Lokalizacje: hotel Sheraton (tzw. 

podkowa), ul. Powstańców Warszawy, Goyki, Ceynowy, 

Helska, Bałtycka, Mokwy, Majkowskiego, Morska, Królowej 

Jadwigi, Kubacza, Chmielewskiego, Obrońców Wes-

terplatte, Winieckiego, Tenisowa, Czyżewskiego.

ERGO ARENA, Sopot /Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1 Miejsce: Sopocki Rynek, ul. Polna 8, wtorki i piątki 

w godz. 7.00-14.00, w soboty w godz. 10.00-15.00.

Fot. Ewelina Wołejko

„Modernizacja oświetlenia ul icznego w Sopocie 

z zastosowaniem najnowszych technologii” realizowana 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Fot. Fotobank.pl/UMS
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Wnioski na zasiłek rodzinny oraz świadczenia z fun-

duszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 

można składać elektronicznie, a od sierpnia do-

datkowo tradycyjnie, w formie papierowej. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Nie-

pełnosprawności w Gdyni informuje, że mieszkańcy 

Sopotu od 13 czerwca do 30 września będą obsłu-

giwani tylko w poniedziałki.

Mieszkańcy miasta w sprawach związanych z orzekaniem 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności będą 

obsługiwani w godz. 10.00-14.30 w siedzibie Urzędu 

Miasta Sopotu przy ul. Marynarzy 4 (pok. nr 1 na 

parterze).

W pozostałe dni tygodnia zainteresowani mogą udać się 

do siedziby Zespołu w Gdyni przy ul. Władysława IV 43 

(budynek Hossa). Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-14.30.

Kontakt z pracownikami PZON:  

ź telefonicznie pod numerem tel. 58 880 83 77, 58 880 83 23

ź poprzez e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl

Pracodawcy z Sopotu zainteresowani zatrudnieniem 

osób z niepełnosprawnościami oraz osoby z niepełno-

sprawnościami mogą skorzystać ze środków z Państ-

wowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych.

Pracodawca może się ubiegać o zwrot poniesionych kosztów 

wyposażenia stanowiska pracy, do wys. 15-krotnego 

przeciętnego wynagrodzenia za stanowisko, przy zatrudnieniu 

osoby z niepełnosprawnością przez co najmniej 36 miesięcy.

Także osoby z niepełnosprawnościami planujące rozpocząć 

działalność gospodarczą, rolniczą, a także zainteresowane 

wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej, mogą skorzystać 

z jednorazowego dofinansowania do wysokości 6-krotnego 

przeciętnego wynagrodzenia (prowadzenie działalności 

gospodarczej przez co najmniej 12 m-cy) lub od 6- do 15-

krotności przeciętnego wynagrodzenia (prowadzenie 

działalności gospodarczej przez co najmniej 24 m-ce).

Wzory wniosków są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 

i na stronie BIP w zakładce Zdrowie – Osoby nie-

pełnosprawne.

Więcej informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 

58 521 36 15.

Osoby z niepełnosprawnościami, zamierzające po raz 

pierwszy rozpocząć działalność gospodarczą, zapraszamy do 

korzystania ze szkoleń. Informacje: PUP w Gdyni, ul. Kołłątaja 

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

Od sierpnia wnioski na świadczenia dla rodzin 
również w formie papierowej

Zmiany harmonogramu 
pracy PZON w Sopocie

Finanse z PFRON 
dla pracodawców 
i osób z niepełno-
sprawnościami

Gdzie w Sopocie 
zaparkują osoby 
z niepełnosprawnością 
– mapa miejsc

Zasady przyznawana świadczeń na dzieci pozostają bez 

zmian. Podobnie jak w ubiegłym okresie zasiłkowym 

kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego 

wynosi 674 zł netto na osobę w rodzinie. Jest dziecko 

posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności, kryterium wynosi 764 zł. Aby otrzymać 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego, należy spełnić 

kryterium dochodowe w wysokości 900 zł netto na osobę 

w rodzinie.

Do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego wliczamy dochody uzyskane 

przez rodzinę w 2021 r. W przypadku przekroczenia 

kryterium dochodowego obowiązuje zasada „złotówka za 

złotówkę”, co oznacza, że wysokość wypłacanych 

świadczeń zostaje pomniejszona o kwotę przekroczenia 

kryterium dochodowego. 

– Nadal można składać wnioski przez internet i do takiej 

formy zachęcamy – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – To 

szybki i bezpieczny sposób. Nasi pracownicy chętnie 

pomogą i doradzą telefonicznie, jak to zrobić. Osoby, 

które mają utrudniony dostęp do internetu lub trudności 

z wysłaniem elektronicznego wniosku, mogą od 1 sierpnia 

złożyć wniosek papierowy – osobiście lub za poś-

rednictwem poczty. 

Aby zapewnić dogodne warunki do złożenia wniosku, 

sopocki MOPS prowadzi rejestrację telefoniczną. 

Dzwoniąc pod numer 58 551 61 63 można umówić 

konkretny termin osobistej wizyty w Ośrodku. 

Przypominamy o zmianie lokalizacji Działu Świadczeń 

Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Obecnie mieści 

się w głównym budynku MOPS przy ul. Kolejowej 14.

Wnioski elektroniczne można składać za pośred-

nictwem portalu Emp@tia oraz PUE ZUS. Wzory 

wniosków znajdują się na stronie www.mopssopot.pl 

lub www.gov.pl/web/rodzina.

W Sopocie staramy się, by przestrzeń publiczna była 

jak najbardziej dostępna dla osób z niepełno-

sprawnościami i o szczególnych potrzebach. Jednym 

z udogodnień, które pomagają osobie z niepeł-

nosprawnościami, są wyznaczone i specjalnie 

oznakowane miejsca parkingowe. Na stronie miasta 

www.sopot.pl znajduje się link do uaktualnionej mapy 

takich miejsc w Sopocie.

Mapa zawiera wykaz miejsc zlokalizowanych na drogach 

publicznych (+ jedna koperta na terenie ogólno-

dostępnym pod UM), nie ma tam miejsc na terenach 

spółdzielni mieszkaniowych i terenach prywatnych: pod 

sklepami, pod dworcem itp.

SOPOT POMAGA /

Fot. Pixabay

– Osoby z niepełnosprawnościami, tak samo jak reszta 

społeczeństwa, mają prawo do aktywnego, samo-

dzielnego życia – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, 

wiceprezydentka Sopotu. – Miejsca parkingowe dla tych 

osób znajdują się więc jak najbliżej punktu docelowego, by 

umożliwić łatwe i bezpieczne przemieszczanie się podczas 

załatwiania codziennych spraw czy też korzystania z oferty 

kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej miasta. Zachęcamy do 

skorzystania z mapy przed przyjazdem do Sopotu, żeby 

zapewnić sobie jak najbardziej komfortowy pobyt – czy to 

turystyczny, czy też codzienny – dodaje wiceprezydentka 

Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Osoby z niepełnosprawnością posiadające Kartę 

Parkingową w Sopocie za postój na tzw. kopercie nie 

płacą (Uchwała RMS nr X/169/2919 z 22.10.2019 r., par. 4 

pkt.3).

Link do mapy miejsc parkingowych dla osób 

z niepełnosprawnościami znajduje się na stronie 

www.sopot.pl

Miejsca dla OzN są również przy ul. Piastów, w sezonie 

dostępne są tylko od poniedziałku do piątku. W weekendy 

ul. Piastów jest wyłączona z ruchu. Poza sezonem miejsca 

te są dostępne przez cały tydzień.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Fot. Pixabay
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Turysto, szanuj Sopot!

Karta Sopocka – zobacz, gdzie skorzystasz z rabatówNie pal ognisk w lesie!

W przestrzeni miejskiej Sopotu pojawiły się informacje – w języku polskim 

i angielskim – przypominające o zasadach zachowania w kurorcie. Miasto zwraca 

uwagę na kilka istotnych aspektów, takich jak uszanowanie spokoju sąsiadów, 

czystość czy prawidłowe parkowanie. To kolejna odsłona kampanii „Turysto szanuj 

Sopot”, która została zapoczątkowana w 2018 r.

Karta Sopocka to atrakcyjny system ulg i promocji dla osób płacących podatki w Sopocie oraz dla ich dzieci. 

Posiadaczem Karty może zostać także student partnerskiej uczelni Sopockiej Organizacji Turystycznej oraz osoba 

zarejestrowana w Centrum Wsparcia Ukrainy w Sopocie.

W ofercie – w zależności od wybranego pakietu – znajdują się: bezpłatne wejścia na molo, 50% zniżki na pierwsza godzinę 

postoju w sopockiej strefie płatnego parkowania, zniżki na ofertę kulturalną, sportową i rozrywkową, promocje w lokalach 

gastronomicznych, SPA i punktach usługowych.

Karta dostępna jest w aplikacji mobilnej i w formie plastikowej karty. Przypominamy, że do 16 września Punkt Obsługi 

Karty Sopockiej będzie działać w budynku Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27. 

Już wkrótce Kartę Sopocką będą mogły otrzymać nie tylko osoby rozliczające PIT w sopockiej skarbówce, ale też 

m.in. osoby zameldowane w Sopocie na pobyt stały lub tymczasowy. 

W „Przepisie na Sopot” przedstawiać będziemy bliżej partnerów Karty Sopockiej. Obecnie jest ich prawie 50, lista cały czas 

się powiększa.

Połączenie ogień + las to nigdy nie jest dobry pomysł. 

Zdecydowana większość pożarów w lasach jest 

wynikiem działalności człowieka. Nawet 25% z nich 

jest spowodowana nieostrożnością, czyli pozos-

tawianiem po sobie odpadów, paleniem papierosów 

czy rozpalaniem ogniska. Przypominamy – na terenie 

Sopotu nie ma żadnego miejsca, gdzie legalnie można 

rozpalić ognisko w lesie.

Rozpalanie ogniska w lesie (poza miejscem wyznaczonym) 

zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 500 zł. 

Pożary w lesie rozprzestrzeniają się błyskawicznie, 

a trwająca od wielu miesięcy susza niestety sprzyja ich 

powstawaniu. 

– Większość turystów przyjeżdzających do naszego miasta 

zachowuje się zgodnie z zasadami życia społecznego – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. 

– Jednak niektórzy na wakacjach zapominają, że za ścianą 

wynajętego mieszkania często mieszka sopocka rodzina, 

która we własnym domu chciałaby po prostu odpocząć, 

normalnie żyć. A zakłócanie spokoju nocnego zdarza się 

niestety bardzo często. Stąd apel o odpowiednie zachowanie 

podczas pobytu w naszym mieście. Hasła kampanii to taki 

savoir-vivre turysty. Naprawdę chcielibyśmy, by takie akcje nie 

były potrzebne, jednak rzeczywistość pokazuje, że wciąż 

mamy tu wiele do nadrobienia jako społeczeństwo. Co roku 

zdarzają się niszczenie części wspólnych czy niesegregowanie 

śmieci, wciąż jednym z największych problemów jest 

parkowanie poza miejscami wyznaczonymi, które bardzo 

utrudnia życie mieszkańcom. Z tym, każdego sezonu, walczy sopocka Straż Miejska – dodaje 

wiceprezydentka Sopotu. 

TURYSTYCZNY SOPOT /

Aquapark Sopot

Aquapark w Sopocie to przede wszystkim zespół wewnętrznych 

i zewnętrznych basenów rekreacyjnych z barami szybkiej obsługi.

Adres: Zamkowa Góra 3, oferuje 15% zniżki na bilety na basen.

Dwie Zmiany

Nie ma co liczyć na to, że ognisko rozpalane w lesie 

nie zostanie zauważone. Lasy Państwowe dysponują 

narzędziami, które pozwalają wykryć dym unoszący się 

nad lasem. Po dostrzeżeniu dymu, na miejsce natychmiast 

wysyłana jest straż pożarna lub leśniczy, do skontro-

lowania sytuacji.

Dlatego apelujemy do naszych mieszkańców, a także 

przyjeżdżających do miasta turystów: nie posługuj się 

otwartym ogniem w lesie i w odległości do 100 metrów od 

jego granicy, nie śmieć, a jeśli widzisz ogień, 

niezwłocznie zadzwoń pod numer 112.

Plakaty kampanii „Turysto szanuj Sopot” zostały przekazane także do spółdzielni 

mieszkaniowych. Osoby reprezentujące wspólnoty mieszkaniowe lub po prostu 

zainteresowane zawieszeniem plakatu w swoim bloku, mogą odebrać go z Infor-

macji Turystycznej przy pl. Zdrojowym 2 bądź przy ul. Dworcowej 4. 

Stworzona także na potrzeby kampanii animacja udostępniona jest w mediach 

społecznościowych, na ekranach infomatów, w punktach sopockiej Informacji Turystycznej 

oraz na gdańskim lotnisku. Animacja wyświetlana jest także przed seansami Kina Letniego 

w Sopocie na molo w Zakopanem oraz Giżycku, a także na statkach Żeglugi Mazurskiej. 

Miasto kontynuuje również kampanię „Stop golasom na ulicy”. Zwraca ona uwagę na 

niestosowność zachowania osób, które pojawiają się w przestrzeni miejskiej 

– w restauracjach, ogródkach gastronomicznych czy w sklepach, w strojach plażowych. 

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

naklejki z hasłem kampanii, przypominające o konieczności ubrania się przed skorzystaniem 

z usług. W akcję włączyła się większość sopockich przedsiębiorców wywieszając w witrynach 

naklejki z hasłem „Nieubranych klientów nie obsługujemy”. Akcja jest skuteczna, bo liczba 

osób w strojach plażowych na ulicach Sopotu wyraźnie zmalała.

Restauracja, kawiarnia, galeria. Serwuje wyłącznie wegetariańskie i wegańskie dania.

Prowadzi warsztaty dla dzieci i dorosłych, organizuje pokazy filmów, koncerty, wystawy, panele dyskusyjne.

Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 31, oferuje 5% zniżki na całe menu z wyłączeniem alkoholi.

Art of Translation

Biuro oferujące tłumaczenia z języka szwedzkiego, norweskiego oraz duńskiego, Biuro zajmuje się też 

przekładami z innych języków europejskich, takich jak angielski, niemiecki czy francuski.

Adres: al. Niepodległości 718/3U, oferuje10% zniżki na tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z i na wszystkie języki.

Kolejowy Odjazd Sopot

Park kolei miniaturowej Kolejowy Odjazd Sopot to przejażdżki na replikach amerykańskich pociągów po 

dużym, bogatym w małą architekturę kolejową parku.

Adres: ul. Jana z Kolna 18, oferuje 20% zniżki.

Fundacja Nasz Przyjazny Dom

Fundacja Nasz Przyjazny Dom to organizacja prowadząca działalność na rzecz wspierania i niesienia 

pomocy, opieki, pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia osobom niesamodzielnym, w szczególności 

osobom niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom.

Adres: ul. Władysława IV 1C, oferuje 20% zniżki na terapię w komorze hiperbarycznej.

Wszystkie informacje na temat Karty Sopockiej znajdują się na stronie: www.karta.sopot.pl

Fot. Pixabay

Fot. materiały UMS
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Nosowska, Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka, Miuosh, Kev Fox i Laboratorium Pieśni zagrają w Operze Leśnej 

11 września o godz. 20.00 z okazji Urodzin Sopotu. Publiczność usłyszy również utwór skomponowany na tę 

okazję przez Jana A.P. Kaczmarka „Fantazja dla Sopotu" w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.

BrassWoodFest już na stałe wpisał się w wakacyjny 

kalendarz imprez w Trójmieście, na których trzeba być. 

Tegoroczna – trzecia już – edycja tego akustyczno-

elektronicznego festiwalu odbędzie się 6 sierpnia 

w Operze Leśnej. Bilety można kupić w serwisie ebilet.pl.

W tym roku na scenie wystąpią: Skubas Duet, Mikromusic 

Acoustic Trio, Waglewski&Pospieszalski, L.U.C. & Rebel Babel 

Ensemble – koncert galowy, z udziałem gości.

Festiwal, jak co roku okraszą także orkiestry dęte, brass bandy, 

które mocą żywych instrumentów dopełnią wyjątkowy klimat 

tego letniego wieczoru. Jak mówi, Łukasz L.U.C. Rostkowski.

– Zapraszamy na kilkugodzinną podróż do świata pełnego 

wysmakowanych tonacji. Idealnie łączymy delikatność 

akustycznych instrumentów z elektronicznymi brzmieniami, 

tworząc wyjątkową w magicznym lesie krainę dźwięków 

– mówi Łukasz L.U.C. Rostkowski organizator BrassWoodFest. 

– Połowa naszego Festiwalu jest grana „bez prądu”, ale za to 

z wyjątkową energią, jaką daje kompozycja złożona 

z największych gwiazd polskiej muzyki i najlepszych polskich 

orkiestr dętych.

Współorganizatorem Brasswood Fest jest Bałtycka Agencja 

Artystyczna BART.

Dzieci do 5 lat: darmowy wstęp, dzieci 5-15 lat: bilety ulgowe 

50%.

Urodziny Sopotu. 
Koncert w Operze Leśnej

BrassWoodFest vol. 0,2

www.bart.sopot.plwww.swingujace3miasto.pl

www.mbp.sopot.pl

XXVI Sopot Molo 
Jazz Festival 

Letnie spacery 
z Kotem

Po raz kolejny sopocką muszlą koncertową przy molo wypełni 

jazz. W dniach 12-13 sierpnia zapraszamy na Sopot Molo Jazz 

Festival. Wstęp na koncerty jest bezpłatny.

Pierwszego dnia wystąpią: Jah Trio Jana Jareckiego, Piotr 

Lemańczyk Electric + Eskaubei oraz Ilona Damięcka Trio 

w programie „Hope”. Drugiego dnia zagrają: wieloosobowa Gdynia 

Improvisers Orchestra p/d Marcina Bożka, Maciej Grzywacz 

Quintet w programie będącym hołdem dla Wes Montgomery’ego 

oraz formacja Take It Easy Przemka Dyakowskiego, która gościć 

będzie znanego szwedzkiego saksofonistę, Gorana Larsena. 

Zapraszamy do udziału w ostatnim z cyklu spacerze po 

Sopocie, któremu będzie przewodniczył Tomasz Kot 

– dziennikarz, fotograf, pasjonat historii i życia codziennego 

Sopotu i Trójmiasta, autor „Spacerownika sopockiego”. 

9 sierpnia uczestnicy przejdą śladami Zbigniewa Herberta.

Spotkanie o godz. 12.00 spod pomnika prof. Bartoszewskiego 

przed budynkiem Sopot Centrum (ul. Kościuszki 12).

Trasa: Sopoteka – Zespół Szkół Handlowych (ul. Kościuszki) – ul. 

Dąbrowskiego 6 – ul. Boh. Monte Cassino – Haffnera 8 (dom 

rodziców artysty ) – ul. Powstańców Warszawy (ZAiKS) – Grand 

Hotel – Park Północny (kamień Herberta).

Koncert finałowy z okazji 120. urodzin Sopotu 

to wyjątkowe wydarzenie muzyczne, podczas 

którego czołowi polscy artyści wystąpią 

w repertuarze własnym i tym wybranym 

z myślą o nich przez Smolika, dyrektora 

artystycznego koncertu. Koncert, mimo jak 

najbardziej współczesnego charakteru, będzie 

również sentymentalną podróżą po najwięk-

szych hitach, które wybrzmiewały podczas 

sopockich festiwali.

Orkiestracje, do wybranych przebojów polskiej 

piosenki w nowych aranżacjach Smolika, 

przygotowuje Jan Stokłosa. Nie zabraknie więc 

niespodzianek, nieoczywistych połączeń 

scenicznych, duetów i eksperymentów 

muzycznych.

Podczas koncertu publiczność usłyszy również 

utwór specjalny, skomponowany z okazji 120 

urodzin Miasta Sopotu przez znakomitego 

polskiego kompozytora, Jana A.P. Kaczmarka 

„Fantazja dla Sopotu" w wykonaniu Polskiej 

Filharmonii Kameralnej Sopot pod dyrekcją 

Maestro Wojciecha Rajskiego.

MUZYKA / KONCERTY /

Bilety na koncert Urodziny Sopotu można kupować drogą elektroniczną, poprzez stronę BART / interticket. 

Bilety są dostępne w cenie: 110 zł, 130 zł, 150 zł i 170 złotych. Organizatorzy przygotowali specjalną pulę 

biletów posiadaczy Karty Sopockiej w cenie 69 zł. Przed wejściem na koncert nastąpi weryfikacja Kart 

Sopockich.

Osoby z niepełnosprawnością planujące zakup biletu na koncert finałowy proszone są o kontakt z Biurem Obsługi 

Widza pod numerem tel.: 58 555 84 07 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail:bilety@bart.sopot.pl.

 Piotr Lemańczyk Fot. materiały organizatora

Ponadto w sobotę, o godz. 17.00, spod kościoła św. Jerzego 

w Sopocie ruszy ku morzu tradycyjny pochód nowoorleański oraz 

parada starych samochodów. 

XXVI Sopot Molo Jazz Festival jest sukcesorem dwóch pierwszych 

festiwali jazzowych, jakie zorganizowano w tej części Europy 

w czasach głębokiej komuny (1956 i 57 r.). Przyświecają mu te same 

idee, jakie inspirowały organizatorów tamtych pionierskich imprez. 

Sopot Molo Jazz Festival po raz pierwszy odbył się w 1996 r., w 40. 

rocznicę wydarzeń, które odmieniły kulturalne oblicze tej ziemi. Dzisiaj 

jest on enklawą dla ludzi, którzy lubią jazz oraz tych, którzy nie mieli 

z nim kontaktu, a poznają, że jazz nie jest sztuką trudną i elitarną. 

Dodatkowe informacje: www.swingujace3miasto.pl

BIBLIOTEKA /
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Sierpień w Muzeum Sopotu

www.muzeumsopotu.plwww.teatratelier.pl

MUZEUM SOPOTU /

Zapraszamy do Muzeum Sopotu na wiele różnorodnych wydarzeń. 

Wystawy:

ź „Wczasy na Wybrzeżu to najprzyjemniejszy wypoczynek” – największa, 

sezonowa wystawa dotycząca wypoczynku w Sopocie w okresie 

powojennym i działającego w Polsce od 1949 r. Funduszu Wczasów 

Pracowniczych.

ź Ekspozycja stała: „Rekonstrukcja wnętrz mieszczańskich z początku XX w”. 

Godziny otwarcia: wtorek-niedziela 10.00-18.00. W niedzielę wstęp bezpłatny.

Spacery historyczne:

ź „Architektura kuracyjna w Sopocie”, 7 sierpnia, zbiórka godz. 12.00 pod 

Muzeum Sopotu.

Koncerty:

ź 4 sierpnia, godz. 18.00 – Irka Zapolska Quartet, Irka Zapolska (voc); 

Dominik Kisiel (p); Filip Arasimowicz (db); Maksymilian Kreft (dr)

ź 18 sierpnia, godz. 18.00 – Trąba DeLuks, Wojciech Haza (cl); Szymon 

Zuehlke (sax); Marek Łuczak (fh); Bartek Krzywda (key); Radosław 

Szewczyk (g); Marcin Siekierka (bg); Michał Ligęza (dr)

NR 11/2022

Teatr Czwarte Miasto zaprasza latem wszystkie dzieci na spektakle w plenerze. W Teatrze Atelier im. 

Agnieszki Osieckiej (taras klubu Atelier) w sierpniu obejrzeć będzie można „Pchłę Szachrajkę” 

i przedstawienie „Opowiedział dzięcioł sowie”.

Od kilku lat Teatr Czwarte Miasto wystawia dla dzieci najlepsze spektakle na Scenie Letniej Teatru Atelier. 

W sierpniu dzieci i rodzice zobaczą: 

ź 6 i 7 sierpnia, godz. 11.00 – „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy, reż. Adam Dzieciniak,

ź 13 i 14 sierpnia godz. 11.00 – „Opowiedział dzięcioł sowie” Jana Brzechwy, reż. Dariusz Majchrzak.

Miejsce: Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej, al. Mamuszki 2

Bilety: 30 zł ulgowy, 35 zł normalny; bilety online: interticket.pl

Bilety będzie można kupić też na miejscu godzinę przed spektaklem. Informacja/rezerwacja: tel. 531 587 829.

Wystarczą wygodne buty i dobry nastrój, 

by spędzić udane popołudnie na skwerze 

Kuracyjnym. Co czwartek, do 25 sierpnia, 

w godz. 16.00-18.00 odbywają się tam 

spontaniczne potańcówki pod gołym 

niebem.

W repertuarze cały przekrój muzyczny – od 

latino, po disco. Zapraszam mieszkańców 

Sopotu i naszych gości w okolice muszli przy 

molo. 

A 29 sierpnia krakowski Teatr Komedii 

wystawi w muszli spektakl pt. „Viagra 

i chryzantemy”. Początek o godz. 19.00, 

wstęp wolny.

Teatr Atelier postanowił w tym roku wyjątkowo szczodrze obdarować swoich widzów. Szczególnie 

interesująco zapowiada się sierpień, kiedy na scenie pojawi się plejada gwiazd.

1 i 2 sierpnia publiczność będzie mogła spotkać się z Magdą Umer, która po raz pierwszy w Sopocie 

zaprezentuje swój koncert „Wciąż się na coś czeka”. Piosenkarce towarzyszył będzie zespół młodych muzyków 

– olbrzymie doświadczenie sceniczne spotka się więc z rozbuchaną energią młodości. 

Kolejną niekwestionowaną gwiazdą polskiej sceny, która 3 i 4 sierpnia zaprezentuje się w ramach Lata 

Teatralnego będzie Hanna Banaszak, która od lat fascynuje publiczność wykonując standardy muzyki jazzowej 

i rozrywkowej lat 20. i 30. oraz nowe piosenki, nierzadko pisane specjalnie dla niej.

Teatralne lato dla najmłodszych

Roztańczona muszla na molo

Na półmetku Lata Teatralnego

„Wietnamczycy w Polsce”. 
Rezydencja artystyczna 

www.goyki3.pl 

ART INKUBATOR /

Rezydencja artystyczna Nguyễn Quốc Thành z Nha San Collective 

z Hanoi odbędzie się w dniach 1-14 sierpnia i będzie wstępem do 

przyszłorocznego projektu „Wietnamczycy w Polsce”, współ-

organizowanego przez Goyki 3 Art Inkubator i TRAFO Trafostację 

Sztuki w Szczecinie. 

W ramach rezydencji Thành będzie badał historię i ślady mniejszości 

wietnamskiej w Sopocie i Trójmieście. Poprzez szukanie materiałów 

graficznych i wspomnień mieszkańców Sopotu, artysta rozpocznie proces 

mapowania obecności Wietnamczyków w mieście przez ostatnie 50 lat.  

5 sierpnia od godz. 20.00 odbędzie się nocne spotkanie z rezydentem. 

Thành opowie o działaniach Nhà Sàn Collective w Hanoi, przybliży 

artystyczną scenę Hanoi i tamtejszy queer. Wszystko przy własnoręcznie 

przygotowanym wietnamskim poczęstunku.  

W drugim tygodniu rezydencji zapraszamy każdego, kto chciałaby podzielić 

się wspomnieniami, przedmiotami lub zdjęciami związanymi z obecnością 

Wietnamczyków w Sopocie i okolicy. Thành będzie dostępny 9 sierpnia 

w godz. 10.00-14.00 i 11 sierpnia w godz. 15.00-19.00 w willi Goyki 3 Art 

Inkubatora. 

TEATR /

Olbrzymim powodzeniem cieszy się recital 

Magdy Smalary „Kobieta do zjedzenia”. To 

połączenie stand-upu i koncertu. Aktorka, która 

poszczycić się może wielkim talentem wokalnym, 

7 sierpnia opowie o jednej z największych 

przyjemności – o jedzeniu! 

Teatr Atelier w tym roku hucznie obchodzi 50. 

lecie pracy artystycznej swojego przyjaciela, 

wybitnego kompozytora i reżysera Jerzego 

Satanowskiego.  Z  tej  okazji  światową 

prapremierę będzie miał spektakl „Stacyjka 

Życie”, podczas którego zaprezentuje się plejada 

znakomitych aktorów, m.in.: Krystyna Tkacz, Mirosław Baka, Andrzej Żmijewski czy Arkadiusz Brykalski. 

Spektakle: 17-21 sierpnia.

Widzów zainteresuje też z pewnością spektakl „MumiOsiecka” (24-28 sierpnia), który łączy talent laureatów 

ostatnich dziesięciu edycji Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” z zespołem Teatru Mumio.

Zajęcia edukacyjne:

ź 7  sierpnia ,  godz. 

12.00 – „Spójrz na 

świat przez różowe 

okulary!”, prowadzenie 

Marta  L ip iec-Bor-

tkiewicz       

ź 14 sierpnia,  godz. 

12.00 – „Czarno-biały 

film”, prowadzenie Ali-

na Mielnik

Oprowadzania kuratorskie:

ź 13 sierpnia, godz. 12.00 – oprowadzanie po wystawie stałej 

„Rekonstrukcja wnętrz mieszczańskich z początku XX wieku”

ź 27 sierpnia, godz. 12.00 – oprowadzanie po wystawie czasowej „Wczasy 

na Wybrzeżu to najprzyjemniejszy wypoczynek”

Joga w Muzeum Sopotu 

ź w każdy wtorek i czwartek o godz. 11.00, wstęp bezpłatny 

MUZYKA /

Fot. Ewelina Wołejko

Fot. Krzysztof Mystkowski
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Jubileuszowa 
Tyczka na Molo

Trwają Wakacje pod Żaglami 2022

Dobra passa zawodników SKLA trwa

Tyczkarki i tyczkarze z ośmiu krajów wystąpią w jubileuszowej XXXV 

Tyczce na Molo w Sopocie. Rywalizacja na skwerze Kuracyjnym 

przypadnie „za pięć dwunasta” przed mityngiem Diamentowej Ligi 

w Chorzowie i mistrzostwami Europy w Monachium, rozpoczynającymi 

się 15 sierpnia. Konkursy kobiet i mężczyzn rozłożono na dwa dni 

– wysokie skakanie szykuje się zwłaszcza w zawodach panów. Mityng 

rozegrany zostanie 3 i 4 sierpnia na skwerze Kuracyjnym w Sopocie.

Udział  w  sopockim 

mityngu potwierdził m.in. 

Piotr Lisek, trzykrotny 

medalista mistrzostw 

świata na otwartym 

stadionie. Lekkoatleta 

OSoT Szczecin trzykrot-

nie wygrywał w kurorcie. 

3 sierpnia o triumf 

powalczy po raz czwarty, 

a przy okazji spróbuje 

Podczas Mistrzostw Polski U18 w Bielsko-Białej, które odbywały się 

w dniach 15-17 lipca, reprezentacja sopockich lekkoatletów liczyła 18 osób. 

Zdobyli oni 3. miejsce w klasyfikacji klubowej – punktowej i 4. miejsce 

w klasyfikacji klubowej – medalowej. Brawo trenerzy i zawodnicy!

Gmina Miasta Sopotu wraz z Miejskim 

Ośrodkiem Sopotu i Rekreacji w Sopocie 

oraz Fundacją Dziedzictwa Morskiego 

zapraszają sopockie dzieci i młodzież 

w wieku 10-18 lat na kolejną edycję cyklu 

„Wakacje pod Żaglami”. Rejsy sopockim 

jachtem szkoleniowym S/Y ALF po Zatoce 

Gdańskiej odbywają się przez całe 

wakacje, od poniedziałku do piątku 

w godz. 9.00-14.00. Jednorazowo na 

pokładzie jachtu S/YAlf może płynąć 10 

osób. W przypadku grup zorganizo-

wanych dziewięcioro dzieci z opiekunem. 

– Zapraszam na wakacyjne rejsy naszym Alfem. To wspaniała przygoda i świetny sposób na 

spędzenie wolnego czasu – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. 

– Bardzo ważny jest również walor edukacyjny tych rejsów. W Sopocie od wielu lat kładziemy duży 

nacisk na wychowanie morskie dzieci i młodzieży. To bardzo rozwija, uczy szacunku do morza, 

a także współpracy i odpowiedzialności – dodaje wiceprezydentka Sopotu.

Kontakt: zeglarstwo@sopot.pl oraz tel. 601 825 055. 

Fot. materiały SKLA Sopot 

ŻEGLARSTWO /LEKKOATLETYKA /

Złoci medaliści:

ź Antoni Chojnowski – 800 m, 1:55,34 

min; trener Paweł Andrzejczak 

ź Natalia Lewandowska – tyczka, 3,80 m; 

trener Łukasz Jurga 

Srebrni medaliści:

ź Aleksandra Szulska – 3000 m, 10:08,27 

min; trener Krzysztof Szałach 

Brązowi medaliści:

ź Monika Urban – 3000 m, 10:09,47 min; 

trener Krzysztof Szałach

Anna Kiełbasińska w biegu finałowym MŚ w Eugene

Po znakomitym starcie w biegu na 400 m na mistrzostwach świata 
w Eugene (USA), reprezentująca Polskę i Sopot Anna Kiełbasińska (SKLA) 
awansowała do biegu finałowego. Lekkoatletka z Sopotu znalazła się 
tym samym w gronie ośmiu najszybszych kobiet świata!

W biegu finałowym, który rozegrano w sobotę, 23 lipca, nad ranem 
czasu polskiego, Kiełbasińska pokonała dystans 400 m w czasie 50,81 
sek., zajmując ósmą pozycję.

Nowe marinery w Sopocie

Wiosną tego roku Sopot dzięki dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej otrzymał trzy 

łodzie żaglowe typu Mariner 19. Jachty stoją w Marinie Sopot przy nowopowstałym 

zewnętrznym pomoście pływającym, który znajduje się przy zabytkowej ostrodze molo. 

Jednostki mają długość 5,80 m i na pokładzie może żeglować 5 osób. Nazywają się SOPOT I, 

SOPOT II i SOPOT III.  

Jednostki służyć będą sopockim dzieciom i młodzieży w szkoleniach żeglarskich oraz wszystkim 

chętnym, którzy mają ochotę pożeglować. Jeśli jesteście pełnoletni i posiadacie patent żeglarza 

jachtowego, możecie skorzystać z jednostek. Kontakt: bosman@marina.sopot.pl

Zapraszamy na wakacyjne rejsy po Zatoce Gdańskiej dla dzieci i młodzieży szkoleniowym 

jachtem S/Y ALF.

Turniej rugby na plaży

RUGBY /

10. edycja Sopot Beach Rugby zostanie rozegrana 30 lipca na plaży przy molo. Sopot Beach 

Rugby to jeden z największych turniejów tego typu na świecie. W ubiegłym roku wzięło w nim 

udział blisko 400 zawodniczek i zawodników z Polski i zagranicy. Początek o godz. 10.00.

Do godz. 13.00 planowane są rozgrywki kobiet i amatorów. O godz. 14.00 ruszy rywalizacja 

mężczyzn. Zakończenie imprezy o godz. 19.00. Rozgrywki prowadzone będą na dwóch boiskach na 

plaży, wejście nr 23. Po sąsiedzku zatem rywalizować będą drużyny złożone z utytułowanych 

rugbistów i rugbistek, znanych z ligowych boisk i kadr narodowych, drużyn zagranicznych, z ekipami 

amatorskimi, w których wystąpią sympatycy tej dyscypliny. Na wszystkich uczestników turnieju 

czekają pamiątkowe medale SBR 2022. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny.

Rugby  5 -osobowe  uchodz i  za 

najszybszą i jedną z najbardziej 

widowiskowych gier zespołowych na 

plaży. Nieprzerwanie od 2013 r. 

turnieje w tej dyscyplinie organizuje 

w Sopocie Jarosław Hodura. Kolejne 

edycje są połączone z mającym już 30-

letnią tradycję Memoriałem Edwarda 

Hodury. Legendarny trener Ogniwa 

zmarł w 1991 r. Jego imieniem 

nazwany został sopocki stadion rugby, 

na którym swoje spotkania rozgrywają 

11-krotni mistrzowie Polski, drużyna 

Ogniwa Sopot.

Fot. materiały SKLA Sopot 

Fot. materiały MOSiR Sopot 

zaatakować należący do Pawła Wojciechowskiego rekord mityngu 5.81 m.

W konkursowe szranki staną też inni polscy zawodnicy, a do walki o zwycięstwo 

powinien się też włączyć Thibaut Collet, brązowy medalista mistrzostw Europu 

U-23. Francuz w czerwcu skoczył w Pradze „życiówkę” na poziomie 5.82 m 

i zapewne nie zamierza poprzestać na tej wysokości.

Dzień później zaprezentują się panie, a wśród nich legitymująca się najlepszym 

wynikiem na poziomie 4.51 m Francuzka Elina GIallurachis. Tylko o centymetr 

niżej skakała młoda ukraińska mistrzyni, Jana Gładiczuk – obie tyczkarki swoje 

rekordowe skoki osiągnęły w tym sezonie. Jeśli sugerować się „życiówkami”, to 

faworytkami żeńskiego konkursu nie będą sopocianki, Emilia Kusy i Lilly Nicholls, 

choć obie mogą jednak pokusić się o poprawienie swoich najlepszych rezultatów.

Konkurs tyczkarek rozpocznie się 4 sierpnia o godz. 16.00, a mężczyzn 

w środę, 3 sierpnia o tej samej porze. Mityng swoją obecnością uświetnią 

jego pierwszy zwycięzca z 1984 r. i mistrz olimpijski z Moskwy, Władysław 

Kozakiewicz oraz Anna Rogowska, siedmiokrotna triumfatorka Tyczki na 

Molo, która od 17 lat (!) dzierży rekord mityngu – 4.77 m. Organizatorem 

zawodów jest Sopocki Klub Lekkoatletyczny.
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Wyścigi pływackie im. Jacka Starościaka dookoła sopockiego molo zawsze gromadzą wielu 
śmiałków rywalizujących na tej nietypowej trasie. Kolejne zawody 6 i 20 sierpnia. 

Pokaz najpiękniejszych koni arabskich czystej krwi, czyli  Sopot Arabian Horse Show, 
zgromadził na Hipodromie wielu hodowców, a także wielbicieli tej szlachetnej rasy.

Fot. Anna Rezulak KFP Fot. Anna Bobrowska KFP

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

Krzesimir Dębski 50-lecie pracy artystycznej świętował Operze Leśnej. W programie Koncertu 
Muzyki Filmowej znalazły się m.in. kompozycje jubilata, Kilara, Komedy, Morricone i Zimmera. 

Fot. Wojciech Stróżyk KFP
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

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

PRZEPIS NA SOPOT 

Było sadzenie drzew, warsztaty plastyczne, ekorozmowy, spacer po zielonych sopockich wzgórzach, a nawet zabawa z segrego-
waniem śmieci – wszystko podczas pikniku zorganizowanego wspólnie przez miasto i Stowarzyszenie: Program Czysta Polska.

104. urodziny Janiny Rojewskiej, najstarszej sopocianki mieszkającej w naszym mieście od 1948 r., 
walczącej niegdyś w szeregach AK na Wileńszczyźnie, to była bardzo wzruszająca uroczystość. 

NR 11/2022

Fot. Anna Rezulak KFP


