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GALOWO I KOLĘDOWO Z PFK

Matthias Höfs, światowej sławy wirtuozów 

trąbki zagra na Koncercie Galowym wraz 

z Polską Filharmonią Kameralną Sopot pod 

dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Koncert 

odbędzie się 13 grudnia w Sali Koncertowej. 

Dwa dni później, również o godz. 18.00, 

odbędzie się Koncert Świąteczny.

SOPOCKIE MIKOŁAJKI PO RAZ DRUGI 

Kolejna edycja Sopockich Mikołajków zbliża się 

wielkimi krokami. Po raz drugi spotkamy się na 

rodzinnej zabawie już 9 grudnia. W sopockiej 

Hali 100-lecia staną świąteczne stoiska 

przygotowane przez organizacje pozarządowe. 

Wstęp jest wolny.

NOWY TEREN REKREACYJNY 

Bieżnia do jazdy rekreacyjnej, plac zabaw, 

stoły do gry w ping ponga, szachy i chińczyka 

– zakończyły się prace budowlane oraz 

odbiory terenu rekreacyjno-sportowego na 

osiedlu Mickiewicza. W ramach inwestycji 

przebudowano boisko, siłownię zewnętrzną 

oraz stworzono strefę gier.
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Budżet Miasta Sopotu na 2019 rok
Rekordowe kwoty na edukację i projekty społeczne str. 2-3
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Sopot – naturalnie kulturalne miasto dla wszystkich – to hasło, które będzie 

przyświecało pracy prezydenta Jacka Karnowskiego podczas kadencji 2018-2023. Na 

pierwszej sesji nowej Rady Miasta 19 listopada odbyło się zaprzysiężenie prezydenta 

i radnych. Radni zdecydowali także o wyborze Wieczesława Augustyniaka na 

przewodniczącego Rady Miasta Sopotu, jego zastępcami zostali Piotr Bagiński 

i Jarosław Kempa.

Po pierwszej sesji Rady 
Miasta Sopotu

Zrównoważony i bezpieczny 
budżet Sopotu 2019

PRZEPIS 

NA SOPOT 

W MEDIACH 

Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto 
– raz na dwa tygodnie w piątek

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim 
 raz na miesiąc w piątek–
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– Naszym największym 

z a d a n i e m  b ę d z i e 

wspólne opracowanie 

nowej strategii Sopotu 

na lata 2020-2030/40. 

K l u c z o w ą  k w e s t i ą 

powinny być sprawy 

społeczne: likwidacja 

wszelkich wykluczeni, 

p o m o c  o s o b o m 

niepełnosprawnym. 

Chcemy, aby każdy w 

naszym domu Sopocie 

czuł się dobrze, dlatego 

Projekt budżetu miasta na 2019 rok odzwierciedla priorytetowe zadania zaplanowane do 

realizacji  przez samorząd dla mieszkańców. Należą do nich przede wszystkim: 

zapobieganie wszelkim wykluczeniom społecznym, budownictwo komunalne dla 

młodych sopocian, bardzo wiele działań proekologicznych i związanych z zielenią 

w mieście, budowa szpitala geriatrycznego i opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 

2020–2030/40.

Wiele tych zadań będzie realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.  

Sopot od kilku lat jest liderem w wykorzystaniu tych środków. Planujemy, że w 2019 roku 

osiągną one poziom ponad 38 000 000 złotych. 

Bardzo dobra kondycja finansowa miasta, którego dochody własne stanowić będą 

w przyszłym roku 70 proc. dochodów ogółem, zapewnia z jednej strony środki na wkład własny 

do projektów dofinansowanych zewnętrznie, a z drugiej umożliwia miastu finansowanie 

z własnego budżetu wielu zadań podnoszących jakość życia mieszkańców, jak m.in: budowa 

nowego żłobka, programy prozdrowotne dla różnych grup mieszkańców, szeroki dostęp do 

kultury m.in.: poprzez działalność Domów Sąsiedzkich, czy wymiana ogrzewania na ekologiczne 

w mieszkaniach komunalnych.  

Ważną pozycję zajmują także projekty i inwestycje, które zostały wskazane do realizacji przez 

mieszkańców w ramach Sopockiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 4 000 000 

złotych.  

Planowane dochody 

Planowane wpływy do budżetu miasta to 356 200 000 zł (wzrost o 9,2%). 

Aż 70 % tej kwoty (249 500 000 zł) to dochody własne miasta. 

Racjonalne wydatki

Planujemy, że wydatki Sopotu w 2019 r. wyniosą  387 600 000 zł  i będą wyższe 

o 6,25 proc. (czyli 22 800 000 zł) w porównaniu do wydatków w 2018 r.

Więcej pieniędzy z PIT

104 600 000 złotych wpływu z podatków dochodowych PIT (wzrost o 17 800 000 zł czyli 

20,4 proc.) 

Wybrane dochody miasta

ź Gospodarowanie mieniem – 28 200 000 zł  (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste)

ź Podatki i opłaty lokalne – 54 900 000 zł (m.in. podatek od nieruchomości, PIT i CIT) 

ź Sprzedaż składników majątkowych – 33 600 000 zł 

Największe środki w ramach wydatków bieżących:
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pomoc drugiemu człowiekowi oraz budownictwo komunalne to będą priorytety naszej 

pracy – mówił w swoim exposé prezydent Karnowski. – W obszarze służby zdrowia 

najważniejsze będzie uruchomienie szpitala geriatrycznego – wierzę, że będzie symbolem 

nowoczesności. Chcemy także bardziej otworzyć się na uzdrowisko i solankę – to nasze 

bogactwo, którego jeszcze do końca nie odkryliśmy. Będziemy dążyli do zwiększenia 

współuczestnictwa mieszkańców w kulturze, m.in.: przez rozwój domów sąsiedzkich oraz do 

promocji miasta poprzez kulturę. Pomimo, że mamy czyste powietrze i dużo zieleni, 

będziemy kontynuować działania w obszarze ekologii. 

Prezydent poinformował także, że będzie kontynuował współpracę z wice-

prezydentami: Joanną Cichocką-Gulą i Marcinem Skwierawskim oraz ze Skarbnikiem 

Miasta, Mirosławem Goślickim i Sekretarzem Miasta, Wojciechem Zemłą. 

Komisje Rady Miasta Sopotu (pełen skład komisji na stronie sopot.pl)

1. Komisja Rozwoju i Finansów Miasta  przewodniczący Grzegorz Wendykowski–

2. Rozwoju i Urbanistyki – przewodnicząca Grażyna Czajkowska

3. Edukacji  nie wybrano– przewodniczącego

4. Turystyki i uzdrowiska a Aleksandra Gosk– przewodnicząc

5. Gospodarki komunalnej (z zakresem obejmującym m.in. inżynierię i kwestie 

lokalowe)  Tomasz Lipiński– przewodniczący

6. Rozwoju Społecznego (z zakresem m.in. ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej)  Maria Filipkowska-Walczuk – przewodnicząca

7. Bezpieczeństwa i dialogu z mieszkańcami (z zakresem m.in.: Budżet 

Obywatelski, statut, bezpieczeństwo) Marcin Stefański– przewodniczący 

8. Sportu i młodzieży Lesław Orski– przewodniczący 

9. Kultury (z zakresem m.in.: kultura, promocja, współpraca zagraniczna) 

– przewodnicząca Anna Łukasiak

10. Rewizyjna Michał Stróżyk– przewodniczący 

11. Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Kurdziel.– przewodniczący 
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Na inwestycje podnoszące jakość życia mieszkańców miasto zaplanowało 

109 700 000 zł (28,3% wszystkich wydatków). Na wiele zadań miasto 

pozyskało środki unijne w łącznej wysokości 38 100 000 zł. 

   Sopocka edukacja na 6

Koszty sopockiej oświaty to 90 500 000 zł, z czego 36 500 000 zł to subwencja oświatowa 

przekazana przez rząd, a 54 000 000 zł – dodatkowe środki na edukację z budżetu miasta.

ź Bogata oferta zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych – 1 000 000 zł 

ź Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 8 800 000 zł

ź Dokształcanie nauczycieli oraz dodatki motywacyjne – 2 136 000 zł

ź Stypendia dla najlepszych uczniów – 100 000 zł

ź Środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – 1 500 000 zł

ź Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych – 6 900 000 zł

ź Termomodernizacja placówek oświatowych – 10 800 000 zł

ź Wsparcie i opieka dla uczniów niepełnosprawnych – 600 000 zł 

ź Wypoczynek letni i zimowy dzieci – 100 000 zł

   Zielony Sopot

ź Modernizacja placów zabaw m.in. przy ul. Armii Krajowej, w Parku Północnym, w Lasku 

Karlikowskim, urządzenia na place zabaw, zakup zabawek „rozbity statek” – 1 000 000 zł

ź Kolejny etap rewitalizacji Sopockich Błoni – 83 100 zł

ź Przebudowa Potoku Grodowego – 3 594 280 zł

ź Otwarcie Stawu Łokietka – 300 000 zł

ź Zieleń na Placu Przyjaciół – 960 000 zł

ź Rewitalizacja punktów widokowych – 200 000 zł

ź Zakup ławek do parków – 500 000 zł

ź Rewitalizacja skarpy wzdłuż ul. Winieckiego – 1 120 000 zł 

   Rodzinny Sopot

Mieszkania komunalne dla młodych rodzin  

ź Za 9 500 000 zł miasto będzie budowało kolejne mieszkania komunalne przy 

Al. Niepodległości

ź Na remonty i modernizację lokali komunalnych miasto przeznacza 3 500 000 zł

Przedszkole dla każdego sopocianina

11 200 000 zł Sopot przeznaczy na miejskie przedszkola. Jako jedna z nielicznych gmin 

w Polsce możemy się pochwalić tym, że każde dziecko od 3. do 6. roku życia w Sopocie 

znajdzie miejsce w przedszkolu.

Żłobki – utrzymanie, budowa, dopłaty 

ź Funkcjonowanie publicznych żłobków – 1 600 000 zł

ź Dopłaty do niepublicznych żłobków – 618 000 zł (dopłata do jednego dziecka wynosi 

300 zł miesięcznie) 

ź Koncepcja budowy nowego żłobka przy ul. Obodrzyców – 330 000 zł 

Bogata oferta sportowa dla dzieci i młodzieży – 1 000 000 zł

Pełny projekt budżetu miasta Sopotu na rok 2019 dostępny jest na stronie 
internetowej miasta (BIP, zakładka Budżet Miasta). Rada Miasta Sopotu 
budżetem na przyszły rok zajmie się podczas sesji 20 grudnia.

Zrównoważony i bezpieczny budżet Sopotu 2019 c.d.

Sopockie szkoły realizują wiele dodatkowych obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć.

fot. Fotobank.PL / UMS

   Sopot pomaga

Na działania z zakresu polityki społecznej Sopot wydaje rocznie 49 800 000 zł

ź Budowa Centrum Opieki Geriatrycznej – 4 300 000 zł

ź Usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niesamodzielnych – 2 843 500 zł 

ź Dom Pomocy Społecznej – 6 700 000 zł

ź Dzienny Dom Pobytu – 954 969 zł 

ź Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 627 000 zł 

ź Dodatki mieszkaniowe i na ogrzewanie – 626 000 zł 

ź Całodobowe ambulatorium chirurgiczne – 1 000 000 zł

ź Programy prozdrowotne dla mieszkańców – 750 000 zł

ź Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w instytucjach miejskich – 100 000 zł 

ź Informator dla seniorów – 30 000 zł

ź Informator dla osób niepełnosprawnych – 40 000 zł

ź Pomoc dla repatriantów – 180 000 zł 

ź Centrum wsparcia cudzoziemców –130 000 zł 

ź Adaptacja pomieszczenia na „Sokarnię” – 400 000 zł 

ź Całodobowa opieka wytchnieniowa w DPS (2 miejsca) – 100 000 zł

   Kulturalny Sopot

Kulturalny rekord – Sopot wydaje najwięcej w Polsce na kulturę w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca. Cały budżet sopockiej kultury to 28 700 000 zł.

ź Dotacje dla instytucji kultury: Biblioteka – 4 000 000 zł; PGS – 3 600 000 zł; Muzeum 

Sopotu – 2 000 000 zł;  BART – 3 700 000 zł;  orkiestra PFK – 1 400 000 zł

ź Sopockie Festiwale: m.in. Sopot Classic – 910 000 zł; Sopot Jazz – 360 000 zł; 

Literacki Sopot – 550 000 zł

ź Rozwój oferty i liczby Domów Sąsiedzkich – 160 000 zł

ź Koncepcja muzeum w Operze Leśnej – 150 000 zł

ź Budowa ArtInkubatora przy ul. Goyki – 9 840 000 zł 

Festiwal Literacki Sopot co roku przyciąga rzesze miłośników książki.

Fot. Fotobank.PL/UMS

   Sopot Mobilny

ź Modernizacje ulic i chodników – 4 200 000 zł

ź Komunikacja publiczna (w tym ulgi dla dzieci i młodzieży, linie trolejbusowe i wydłu-

żenie tras autobusów) – 4 887 558 zł 

ź Budowa ronda Kraszewskiego/Wejherowska/Obodrzyców – 11 750 000 zł 

ź Rozwój parkingów buforowych – 80 000 zł  

ź Modernizacja oświetlenia ulicznego – 1 500 000 zł  

ź Modernizacja przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości – 1 000 000 zł 

ź Rower metropolitalny – 594 000 zł 

   Turystyka 

ź System Informacji Miejskiej – 2 500 000 zł

ź Promocja krajowa i zagraniczna miasta oraz informacja turystyczna – 2 327 000 zł

ź R-10 ścieżka rowerowa – 8 500 000 zł

ź Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej – 3 350 000 zł 

ź Zagospodarowanie plaży „Rzuć kotwicę za granicę” – 850 000 zł

ź Budowa toalet publicznych – 800 000 zł
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Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przes-

tępstwem działa w Sopocie przy Al. Niepodległości 778. 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej utworzyła go w swojej 

strukturze na mocy umowy zawartej 2 sierpnia 2018 r. 

z Ministrem Sprawiedliwości. Na razie Ośrodek ma 

przyznane środki do końca bieżącego roku. 

Po pomoc do Ośrodka mogą zgłaszać się osoby 

pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz 

osoby im najbliższe, jeżeli od momentu przestępstwa do 

momentu zgłoszenia do Ośrodka nie minęło więcej niż 5 lat.

Ta forma pomocy jest dopełnieniem innych form pomocy 

doraźnej oferowanych przez instytucje i daje nam duże 

możliwości wsparcia osób pokrzywdzonych.

Ośrodek oferuje:

ź pomoc prawną, w tym doradztwo i mediacje,

ź pomoc psychologiczną,

ź pokrywanie kosztów związanych z pomocą psy-

chiatryczną,

ź pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw 

w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub 

Mieszkańcy mogą już korzystać z nowych konstrukcji na skarpie wzdłuż 

ul. Sobieskiego, zakończyły się prace związane z jej zabezpieczeniem 

i wzmocnieniem. Powstał nowy mur oporowy, wyremontowane są schody

i barierki, wymieniony został także chodnik. 

Ze względów bezpieczeństwa trzeba było wyciąć kilkadziesiąt drzew, jednak na ich 

miejsce nasadzone są nowe: 44 buki pospolite, 8 buki odmiany czerwonolistnej, 

10 dębów szypułkowych, a także ok 2,5 tys. krzewów grabów pospolitych 

i śnieguliczki białej. Prace objęły także odrestaurowanie kamienno-betonowej groty, 

wyłożonej ozdobną skałą organiczną. Grota znajduje się w sąsiedztwie 

przebudowywanych schodów na wysokości Urzędu Miasta.

Zakończyły się prace budowlane oraz odbiory terenu rekreacyjno-sportowego na osiedlu 

Mickiewicza w Sopocie. W ramach inwestycji, której koszt wyniósł nieco ponad 1 mln zł, 

przebudowano wielofunkcyjne boisko, siłownię zewnętrzną oraz stworzono strefę gier.

Powstała tam bieżnia do jazdy rekreacyjnej dla dzieci, plac zabaw został przesunięty i ogrodzony, 

Pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa

Sopocka skarpa 
wyremontowana

Boisko i nowy teren rekreacyjny 
na osiedlu Mickiewicza

w części w której nie jest refundowany, wyrobów 

medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, 

przedmiotów ortopedycznych oraz środków po-

mocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie 

leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu 

wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,

ź pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub 

udzielania schronienia,

ź finansowanie przejazdów środkami komunikacji 

miejskiej publicznej lub pokrywanie kosztów transportu 

związanych z uzyskiwaniem świadczeń,

ź bony żywnościowe i towarowe (m.in. na zakup odzieży, 

bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej),

ź finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu 

uprawnionego małoletniego (wycieczki szkolne, 

turnusy, kolonie itp.).

W Ośrodku pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie 

oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp 

do osoby pierwszego kontaktu:

Osobisty: pon. 8.00-15.00, wt. 8.00-15.00, śr. 13.00-20.00, 

czw. 8.00-15.00, pt. 8.00-15.00, sob. 11.00-15.00.

Telefoniczny: pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00.

Wartość całej inwestycji to blisko 4 mln zł. Była ona realizowana w ramach 

większego projektu unijnego: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów 

cennych przyrodniczo w uzdrowiskach woj. pomorskiego poprzez budowę 

infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie 

i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce 

i Sopocie”. 

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Caritas zaprasza do kontaktu telefonicznego 

pod numerami telefonu 58 555 78 78 oraz 

668 928 431 w celu umówienia terminu 

spotkania z osobą pierwszego kontaktu.

ZIELONY SOPOT /AKTYWNY SOPOT /

pojawiły się stoły do gry w ping ponga, szachy i chińczyka. Zostały utwardzone ciągi komunikacyjne, 

wybudowano schody na skarpie oraz pochylnię. Wykonano odwodnienie liniowe boiska, 

zainstalowano oświetlenie, które zostanie uruchomione po dopełnieniu formalności 

w zakładzie energetycznym.   

– Zgodnie z obietnicą teren ten przeznaczamy na plac zabaw oraz boisko dla dzieci 

i młodzieży – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Na pozostałym terenie będziemy 

chcieli wybudować Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, inwestycję, która jest bardzo potrzebna 

sopocianom w różnym wieku, z poważnymi schorzeniami. Tym samym udało nam się 

pogodzić różne interesy kilku stron.

Fot. Pixabay

Fot. Fotobank.PL / UMS

Przypomnijmy: na początku 2018 r. mieszkańcy osiedla Mickiewicza zostali zapytani o to, w jaki 

sposób urządziliby teren wokół Domu Pomocy Społecznej i przyszłego Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego. Teren, o powierzchni blisko 3,8 tys. m kw., należący do miasta, przeznaczony jest 

na funkcje rekreacyjno-sportowe. Mieszkańcy zdecydowali, że prócz wygłosowanego 

w budżecie obywatelskim wielofunkcyjnego boiska, powinna powstać strefa placu zabaw dla 

dzieci, siłownia zewnętrzna i strefa gier. Zgodnie z wolą mieszkańców, tak się stało.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie organizuje kampanię „Podaruj 

dziecku serce – zostań rodziną zastępczą” i zachęca do przyjęcia pod swój dach 

dzieci, które potrzebują ciepła i miłości.  

Jeżeli czujesz chęć pomocy osobom starszym, masz trochę wolnego czasu i chcesz go 

poświęcić dla innych – dołącz do grona wolontariuszy Domu Pomocy Społecznej 

w Sopocie. Wolontariusze  odgrywają nieocenioną i bardzo istotną rolę w codzien-

nym funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie – zapewniają  

mieszkańcom  swoje towarzystwo, ciepło  i dobry nastrój.  

Podaruj dziecku serce, 
zostań rodziną zastępczą

Podziękujmy wolontariuszom 

Przyjdź, zobacz, zostań z nami!

– Poszukujemy osób, które lubią dzieci, mają w sobie dużo ciepła, empatii i chciałyby 

stworzyć rodzinę  zastępczą – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor sopockiego MOPS-u. 

– Czasami rodzice biologiczni z różnych powodów, nie mogą lub nie potrafią zaopiekować 

się swoimi dziećmi. Dla takich dzieci szansą na bezpieczne dzieciństwo i prawidłowy rozwój 

jest rodzina zastępcza.  

Sopocki MOPS zapewnia rodzinom zastępczym wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej, pomoc psychologiczną, pedagogiczną i prawną. Oferuje również udział 

w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia, możliwość dofinansowania do 

wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest 

ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. 

Rodziny zawodowe otrzymują dodatkowo wynagrodzenie.

– Spróbuj, może Ty też jesteś komuś potrzebny – zachęcają pani Beata i pan Paweł, którzy od 

12 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej zawodowej dla dwójki sopockich dzieci. Jak podkreślają 

rodzice zastępczy, opieka nad dziećmi, które przychodzą z bagażem doświadczeń, wymaga 

otwartego serca i zaangażowania, ale przynosi satysfakcję i ogromną radość.  

Prawo zgłaszania  kandydatów do 

konkursu mają wszyscy mieszkańcy 

Sopotu, sopockie organizacje poza-

r z ą d o w e  i  i n s t y t u c j e  p u b l i c z n e 

współpracujące z wolontariuszami, 

w o l o n t a r i u s z e  w s p ó ł p r a c u j ą c y 

z organizacjami i instytucjami działającymi 

na rzecz mieszkańców Sopotu oraz firmy 

d z i a ł a j ą c y m  n a  t e re n i e  S o p o t u , 

organizujące w swoich strukturach 

wolontariat pracowniczy.

Wolontariuszem może zostać każdy 

– nie ważny jest wiek, wykształcenie. 

Ważne jest zaangażowanie oraz chęć 

spędzania wolnego czasu z drugim 

człowiekiem. Wolontariat w DPS 

polega w głównej mierze na zas-

pokajaniu bardzo ważnej potrzeby 

ludzi starszych, a jest nią  potrzeba  

obecności drugiego człowieka, kogoś, 

kto bez pośpiechu posiedzi obok 

i porozmawia o sprawach ważnych 

i błahych, z kim można wyjść na 

spacer, pograć w warcaby czy chiń-

Ho, ho, ho! Sopockie Mikołajki 
po raz drugi 

W konkursie „Wolontariat. Aktywni w Sopocie 2018” już po raz dziewiąty można 

nominować osoby wyróżniające się aktywnością społeczną oraz wszystkich tych, 

którzy w szczególny sposób dbają o wolontariuszy tworząc dla nich przyjazną 

przestrzeń do działania. Nominacje można zgłaszać do 2 grudnia przez formularz 

elektroniczny dostępnego na stronie www.wolontariat.sopot.pl

W tym roku Kapituła Konkursowa przyzna tytuły w czterech kategoriach:

ź Sopocki Wolontariusz/ka Roku 2018, w kategorii indywidualnej

ź Sopocki Wolontariusz/ka Roku 2018, w kategorii grupowej

ź Sopocki/ka Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2018 

ź Otwarci na Wolontariat 2018.

Kolejna edycja Sopockich Mikołajków zbliża się wielkimi krokami. Po raz drugi 

spotkamy się na rodzinnej zabawie już 9 grudnia. W sopockiej Hali 100-lecia staną 

świąteczne stoiska przygotowane przez organizacje pozarządowe. Wstęp jest wolny.

Uczestnicy spotkają się z Mikołajem, na dzieci czekać będą prezenty, słodycze, a także gry 

i konkursy sportowe. Będzie można również wziąć udział w warsztatach tworzenia ozdób 

świątecznych, napisać wspólnie świąteczne listy, a także spotkać się ze sportowcami 

Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego i koszykarzami Trefla Sopot. Na hali będzie można 

zrobić badania profilaktyczne i uzyskać porady dotyczące zdrowego trybu życia. 

W programie również występy artystyczne i wspólne kolędowanie. 9 grudnia w Hali 

100-lecia przy ul. Goyki 7 bawimy się od 11.00 do 15.00. 

SOPOT POMAGA /

czyka, porozwiązywać krzyżówki, poczytać książkę czy gazetę. Swoje miejsce znajdą również 

osoby  chcące realizować się w drobnych naprawach, malowaniu, czy porządkowaniu 

ogrodu. Równie ważni są wolontariusze akcyjni, którzy wspierają podczas organizowanych 

spotkań integracyjnych lub dzielą się swoimi talentami podczas występów artystycznych. 

Spotkania informacyjne odbędą się 3 i 4 grudnia w Domu Pomocy Społecznej 

w Sopocie przy ul. Mickiewicza 49. W trakcie spotkania pokażemy, jakie formy 

aktywności  można wykorzystywać  w trakcie zajęć z osobą starszą. 

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji.

Laureatów Konkursu Sopocki Wolontariusz Roku 2018 poznamy podczas Gali Sopockiego 

Wolontariatu, 18 grudnia, w Teatrze na Plaży i Klubie Atelier przy ul. Mamuszki 2.

Więcej informacji można uzyskać:

ź na stronie www.wolontariat.sopot.pl

ź mailowo: z.ostrowska@wolontariat.sopot.pl

ź telefonicznie: 58 341 83 52

ź osobiście: Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

(ul. Marynarzy 4, pokój nr 3)

Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą zachęcamy do kontaktu 

z Działem Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u, al. Niepodległości 759 a, 

tel. 58 555 10 22, dpz@mopssopot.pl.

Fot. Archiwum DPS
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Matthias Höfs, jeden z najwybitniejszych światowych wirtuozów trąbki zagra na 

Koncercie Galowym wraz z Polską Filharmonią Kameralną Sopot pod dyrekcją 

Wojciecha Rajskiego.  Koncert odbędzie się 13 grudnia o godz. 18.00 w Sali 

Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Dwa dni później, również 

o godz. 18.00, odbędzie się koncert Świąteczny.

W wieku sześciu lat Matthias Höfs ogłosił trąbkę swoim instrumentem, „ponieważ świeci 

tak pięknie”. Mając zaledwie osiemnaście lat, Höfs był już zaangażowany jako solista-

trębacz w Philharmonic State Orchestra w Hamburgu. Niezwykłą popularność i uznanie 

zyskał jako członek słynnego, należącego do światowej muzycznej ekstraklasy zespołu 

dętego German Brass. W wykonaniu wirtuoza usłyszymy  m.in.  John Baston – Concerto 

D-Dur, nr 2 , Giuseppe Tartini – Koncert D-dur .

Koncert inauguruje działalność Sopockiego Towarzystwa Muzycznego.

A 15 grudnia w Sali Koncertowej tradycyjnie odbędzie się koncert świąteczny. 

Zabrzmią kolędy kaszubskie w aranżacji Witosławy Frankowskiej z 2006 r., 

przygotowanej specjalnie dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. Kolędy 

kaszubskie usłyszymy w interpretacji Anny Fabrello – sopran.

Zabrzmią również kolędy na głos solowy i orkiestrę smyczkową w aranżacjach Macieja 

Małeckiego. Partie solowe kolęd wykona Daniel Kotliński – baryton. 

Państwowa Galeria sztuki w Sopocie zaprasza na wystawę fotografii Rafała Milacha. 

Artysta w swoich pracach podejmuje tematy związane z transformacją w państwach 

dawnego bloku wschodniego. Zdjęcia m.in. z Czech, Gruzji, Azerbejdżanu czy Białorusi 

można oglądać do 10 lutego 2019 r. Kuratorem wystawy jest jeden z czołowych polskich 

znawców fotografii Adam Mazur.

„Odmowa” jest próbą wizualnego przedstawienia różnych systemów kontroli i wywierania 

nacisku. W proces formatowania i przesuwania znaczeń oraz tworzenia nowych ideologii 

wpisują się zarówno niewinne gesty, jak i sprawdzone zabiegi socjotechniczne. W zależności od 

regionu różnią się intensywnością, skalą i metodami, natomiast wszystkie służą konkretnej 

utopijnej wizji narzucanej przez aparat władzy. Jedynym odnotowanym tu przypadkiem 

zaburzenia tego schematu był incydent w białoruskim kołchozie Krejwańcy, gdzie oracz Walerij, 

miejscowy przodownik pracy, mimo wyraźnego polecenia przełożonych, odmówił współpracy 

z fotografem…

Galowo i kolędowo z Polską 
Filharmonią Kameralną

„Odmowa” Rafała Milacha

www.muzeumsopotu.pl

www.archeologia.pl

www.pfksopot.pl www.pgs.pl

MUZEUM SOPOTU /

Wystawę pt. „Eugeniusz Kwiatkowski i jego pobyt w Sopocie” do 27 stycznia 2019 

r. oglądać można w Muzeum Sopotu. Ekspozycja przede wszystkim prezentuje 

Kwiatkowskiego od strony prywatnej, jako męża, ojca i dziadka.

Eugeniusz Kwiatkowski przyjechał do Sopotu w 1945 r. 12 września 1945 r. został 

oficjalnie mianowany Delegatem dla Spraw Wybrzeża w randze ministra (podlegając 

bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów). Zadaniem Delegatury, działającej od 

października 1945 r., było nadzorowanie odbudowy portów i miast, wspieranie działań 

instytucji państwowych i komunalnych, pomoc kredytowa (z rezerwy Ministra Skarbu) 

i kontrola wydatków. 

Jeszcze nigdy tak duży zbiór wczesnośredniowiecznych artefaktów z Ostrowa 

Lednickiego nie był prezentowany na Pomorzu! Aż 87 cennych eksponatów – m.in. 

przedmioty sakralne, inkrustowane strzemiona, miecze, włócznie i topory – znajdzie 

się na wystawie w Grodzisku w Sopocie. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć materialne 

ślady historii pierwszych Piastów.

Ostrów Lednicki jest jednym z najważniejszych miejsc w historii Polski. Na tej niewielkiej 

(7,5 hektara) wyspie opodal Gniezna odkryto tajemnice dotyczące narodzin polskiej 

państwowości. To najprawdopodobniej tam ochrzczono Mieszka I.

Ekspozycję w Sopocie zorganizowano na podstawie najnowszych wyników badań 

archeologicznych i wielodyscyplinarnych. 

O Kwiatkowskim w Sopocie

„Ostrów Lednicki – kulturowe dziedzictwo 
Europy”. Nowa wystawa w Grodzisku

WYSTAWY /KONCERTY /

Rafał Milach – rocznik 1978, pochodzący 

z Gliwic fotograf, artysta wizualny, autor 

książek. Absolwent Akademii Sztuk 

Pięknych w Katowicach oraz Instytutu 

Twórczej Fotografii na Uniwersytecie 

Śląskim w czeskiej Opawie (obecnie 

wykładowca tej uczelni). Stypendysta 

Min istra  Kul tury  i  Dz iedz ictwa 

Narodowego, Magnum Foundation 

i Europejskiej Fundacji Kultury. Laureat 

konkursu World Press Photo oraz 

finalista prestiżowej Deutsche Börse 

Photography Prize 2018. Od 2018 roku 

nominowany członek Magnum Photos, 

prestiżowej agencji fotograficznej powstałej w 1947 roku. W 2017 r. był rezydentem sopockiego 

Festiwalu Fotografii „W Ramach Sopotu”.

W y s t a w ę  m o ż n a 

oglądać w Grodzisku 

w Sopocie (ul. Jana 

Jerzego Haffnera 63) 

od 1 grudnia 2018 r. 

do 31 października 

2019 r. 

Wernisaż 1 grudnia 

2 0 1 8  r .  ( s o b o t a ) 

o godzinie 13.00. 

Wstęp bezpłatny.

Kwiatkowski zamieszkał wraz z rodziną w willi przy ul. Poniatowskiego 8, obecnej siedzibie 

Muzeum Sopotu. W styczniu 1948 r. premier Józef Cyrankiewicz poinformował 

Kwiatkowskiego formalnym pismem, że Delegatura zakończyła działalność (bez słowa 

podziękowania). Przewidując taki obrót wydarzeń, Kwiatkowski opracował raport końcowy 

i zadbał o zatrudnienie dla swoich podwładnych, po czym wycofał się z życia publicznego.

Fot. Milach Chasing a White Horse 2013

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe Muzeum Sopotu

Wystawie towarzyszy konferencja naukowa „Eugeniusz Kwiatkowski (1888-

1974). Historia i gospodarka”, która odbędzie się 28 listopada na Wydziale 

Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.
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Zimowe skoki na Hipodromie

Zdrowi i aktywni jesienią też ćwiczą

W poniedziałek, 10 grudnia, Trefl Sopot wróci na własny parkiet i zmierzy się z drużyną 

GTK Gliwice. Dla obu zespołów będzie to pierwszy mecz po przerwie reprezentacyjnej, 

więc i sopocianie i goście będą chcieli rozpocząć kolejną część sezonu od zwycięstwa. 

Mecz w ERGO ARENIE rozpocznie się o godzinie 19.00.

Żółto-czarni przystąpią do starcia z GTK z nowym trenerem, bo po listopadowym meczu 

z MKS-em Dąbrowa Górnicza z zespołem pożegnał się Marcin Kloziński. Trefl rozpoczął sezon 

od kilku porażek, co sprawiło, że w zespole potrzebne były zmiany. Teraz z nową energią 

sopocianie podejdą do starcia z ekipą Gliwic i będą chcieli rozpocząć serię zwycięstw, która 

może pozwolić odrobić straty poniesione na początku rozgrywek. 

Łatwo nie będzie, bo GTK 

w swoim drugim sezonie 

w Energa Basket Lidze 

gra naprawdę dobrą 

koszykówkę. Mimo to 

sopocianie po powrocie 

do ERGO ARENY zrobią 

wszystko, żeby zdobyć 

dwa punkty. Pomoże 

w tym wracający po 

kontuzjach Piotr Śmi-

gielski, a być może po 

urazie gotowy do walki 

b ę d z i e  t e ż  M i c h a ł 

Kolenda. 

W grudniu sopocki Hipodrom zaprasza na kolejne zawody w skokach przez 

przeszkody z cyklu JumpOFF oraz Ogólnopolskie Zawody w Skokach dla Dzieci 

i Młodzieży. Zawody odbędą się na Hali Pomarańczowej w weekend 8-9 grudnia. 

Wstęp wolny.

JumpOFF Hipodrom to już tradycja w sopockim ośrodku jeździeckim. Rozegrana 

zostanie piąta eliminacja tego trwającego przez cały sezon jesienno-zimowy cyklu. 

Zawody zaplanowano na sobotę i niedzielę w godzinach 8.00-18.00. Tradycyjnie rano 

wystartują młodsi jeźdźcy, po południu i wieczorem wysokości przeszkód i stopień 

trudności będą rosły.

Kolejne trzy dni, od piątku 14 grudnia, należeć będą tylko do najmłodszych. Zawody 

o randze ogólnopolskiej, dla dzieci i młodzieży startujących głównie na kucykach, są 

bardzo ważnym sprawdzianem umiejętności. W większości konkursów oceniana jest 

dokładność i styl jazdy. To bardzo ważne, by u progu kariery młodzi zawodnicy przede 

wszystkim szlifowali swoje umiejętności, uczyli się idealnej współpracy z koniem 

i poznawali swoje możliwości. 

Fot. materiały Sopot Trefl

Podczas mikołajkowego starcia żółto-czarnym potrzebne będzie wsparcie kibiców, którzy 

wielokrotnie udowadniali, że ich doping niesie koszykarzy Trefla do zwycięstw. 

W poniedziałkowy wieczór wsparcie fanów będzie sopocianom wyjątkowo mocno potrzebne! 

Bilety na spotkanie dostępne są na stronie sercesopotu.pl. Zapraszamy do ERGO ARENY 

10 grudnia o godzinie 19.00. Bądźcie tam z „sercem Sopotu”!

Zawody rozgrywane będą według takich samych zasad, jakie obowiązują dorosłych 

jeźdźców. W każdym konkursie będzie do pokonania kilkanaście przeszkód 

ustawionych w określonej kolejności. Przejazdy będą punktowane, a zwycięzcy odbiorą 

nagrody podczas uroczystej dekoracji.

Grudniowe zawody na Hipodromie to oprócz emocji sportowych także wiele 

dodatkowych atrakcji dla publiczności. Na hali czynna będzie restauracja, działać będą 

foodtrucki. W trakcie zawodów można będzie również poszukać pomysłów na 

świąteczne prezenty. Organizatorzy zapraszają na stoiska rękodzielników, producentów 

biżuterii i gadżetów inspirowanych jeździectwem. 

Bezpłatne zajęcia, które proponuje stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni, to doskonały sposób 

na poprawienie formy. Plan zajęć:

joga – wtorki, godz. 19.15-20.45 – trenerka Ewa Kaian-Kochanowska, III LO, ul. Kolberga 15

zumba – środy, godz. 17.00-18.00 – trenerka Anna Cegłowska, III LO, ul. Kolberga 15

fitness – czwartki, godz. 17.30-19.00 – trenerka Małgorzata Grzywacz, III LO, ul. Kolberga 15

Program „Zdrowi i Aktywni” skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta, 

niezależnie od wieku i kondycji.  Więcej na: www.facebook.com/ZdrowiAktywni

Trefl Sopot wraca 
do ERGO ARENY 

HIPODROM /

Konrad Machura

SOPOCKIE NADZIEJE SPORTOWE /

Urodzony w 2005 r. Konrad mieszka w Gdyni, jest uczniem 

VIII klasy Zespołu Szkół Jezuitów w Gdyni. Od 4 lat trenuje 

windsurfing w Sopockim Klubie Żeglarskim ERGO Hestia 

Sopot, obecnie w grupie trenera Jana Sulińskiego. To pod 

jego kierunkiem osiągnął swój największy dotychczasowy 

sukces, zdobywając tytuł Mistrza Europy na regatach 

rozgrywanych w październiku, w greckiej Varkizie. 

Pod koniec ubiegłego sezonu Konrad wykazywał spory potencjał 

i umiejętności, ale wymagało to poukładania. Początek 

ostatniego sezonu miał ciężki, ale na treningach nie odpuszczał, Fot. Patrik Pollak 

KOSZYKÓWKA /

Fot. © Sweetieisafruit

Więcej informacji o zawodach można znaleźć na stronie www.hipodrom.sopot.pl 

oraz na profilu Hipodromu na Facebooku: @SopotHipodrom. 

sumiennie pracując i starając się poprawiać błędy 

i niedociągnięcia. Takie podejście zaprocentowało 

równą formą i świetnymi wynikami. Na Mistrzostwach 

Polski Młodzików w Pucku zajął I miejsce, na 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Goczał-

kowicach był trzeci, a na Mistrzostwach Świata 

w łotewskiej Lepaji siódmy. Wisienką na torcie był tytuł 

Mistrza Europy z Grecji.

Jak mówi trener Jan Suliński, Konrad to skromny, fajny, 

pracowity chłopak. W wolnych chwilach, a tych biorąc 

pod uwagę szkołę i treningi ma niewiele, uczy się grać 

na perkusji.
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Trzydniowe święto artystów niepełnosprawnych i sprawnych – Przegląd Teatralny MASSKA 
w Teatrze na Plaży to co roku wielkie emocje i świetna integracja.

Grać można naprawdę na wszystkim, co 20 listopada podczas sopockich uroczystości z okazji 
Dnia Pracownika Socjalnego udowodnili członkowie zespołu Remont Pomp.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMSFot. Fotobank.PL / UMS

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

Niezwykły spektakl obejrzeć można było w Teatrze na Plaży. W „Sekrecie” na scenie spotkali się 
bezdomni z Sopotu, młodzież z Młodzieżowej Placówki Wychowawczej Caritas oraz sopockiego LO.

100-lecie odzyskania Niepodległości Sopot uczcił m.in. widowiskową paradą zabytkowych 
samochodów, pojazdów straży pożarnej, motocyklistów i rowerzystów.

Fot. Fotobank.PL / UMS

11 listopada na ul. Bohaterów Monte Cassino i na Placu Przyjaciół Sopotu sopoccy 

harcerze zatańczyli poloneza porywając do tańca mieszkańców i turystów. 

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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100-lecie odzyskania Niepodległości w Sopocie


