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BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU

BUDŻET I EKOLOGIA – SPOTKANIA 

Podczas trzech spotkań mieszkańcy Sopotu będą 

mogli porozmawiać o budżecie miasta 

planowanym na 2020 r., poznać jego główne 

założenia. Zapraszamy także na spotkania 

w ramach kampanii Sopot naturalnie, na których 

mowa będzie o tym, jak w prostych krokach stać 

się bardziej ekoodpowiedzialnymi.

DENTYŚCI I PIELĘGNIARKI W SZKOŁACH

We wrześniu weszła w życie ustawa nakładająca 

na szkoły obowiązek zapewnienia uczniom 

opieki stomatologicznej. W Sopocie opieka 

stomatologiczna w szkołach jest prowadzona od 

wielu lat, a program przeciwdziałania próchnicy 

obejmuje wszystkich uczniów. W każdej szkole 

są też gabinety pielęgniarskie.

TREFL SOPOT WCIĄŻ NIEPOKONANY! 

Trefl Sopot idzie jak burza! Kolejny domowy 

mecz żółto-czarni rozegrają w sobotę, 16 

listopada. Rywalem Trefla będzie Start Lublin. 

Następne spotkanie, również domowe, 30 

listopada sopocianie zagrają z Polskim Cukrem 

Toruń. Oba mecze odbędą się w Hali 100-lecia 

Sopotu. Początek o godz. 17.30. 
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BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU

Zapraszamy mieszkańców na dwa spotkania dotyczące ekoedukacji w dwa grudniowe 

poniedziałki o godz. 17.00

ź 2 grudnia, Biblioteka „Broadway”, Sopot Brodwino, ul. Kolberga 9, I piętro     

ź 9 grudnia, Sopoteka, Sopot Centrum, ul. Kościuszki 14, II piętro     

Podczas spotkań opowiemy o kampanii edukacyjnej Sopot naturalnie. Będziemy zachęcać do 

zmiany nawyków dotyczących produkcji odpadów, w szczególności plastikowych, lepszej segregacji 

śmieci, picia zdrowej sopockiej kranówki, ograniczenia marnowania żywności. Podpowiemy, jak 

zrobić pierwsze kroki, aby być bardziej ekoodpowiedzialnymi.

Prezydent Miasta Sopotu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

ź centralnej części pasa przykolejowego w Sopocie (C-2/06), karty terenu 02 i 04 (symbol planu 

C-2/06).

ź rejonu kościoła przy ul. Kujawskiej 50/52 – obszar ograniczony zabudową mieszkaniową, lasem 

oraz ul. Kujawską w mieście Sopocie (symbol planu  M-2/03a)

do 26 listopada  2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 107, 

w godzinach: w poniedziałki od 10.00 do 18.00, a od wtorku do piątku od 10.00 do 14.00.

By mieszkańcy mogli wziąć udział w opracowaniu projektu tego dokumentu, 18 listopada 2019 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27 w sali nr 39 zostaną przeprowadzone 

dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami:

ź dla centralnej części pasa przykolejowego w mieście Sopocie (C-2/06), w zakresie kart terenu 02 i 04 

(symbol planu  C-2/06) o godz. 16.00,

ź dla rejonu kościoła przy ul. Kujawskiej 50/52 – obszar ograniczony zabudową mieszkaniową, lasem oraz 

ul. Kujawską w mieście Sopocie (symbol planu M-2/03a) o godz. 17.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub w prognozie oddziaływania na środowisko, 

może wnieść uwagi. Należy składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres: Wydział Urbanistyki 

i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub w siedzibie Urzędu Miasta, 

w kancelarii ogólnej (pokój nr 16) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2019 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia  uwag będzie Prezydent Miasta Sopotu.

Prezydent Sopotu sprzeciwił się planom PKP Szybka Kolej Miejska sp. z o.o., która 

planowała wycinkę wielu drzew wzdłuż torów kolejki w kurorcie. SKM unieważniła 

przetarg na wycinkę drzew, ale nie kończy to sprawy. 

Prezydent zwrócił się do ministra infrastruktury z wnioskiem o przeprowadzenie takich 

zmian legislacyjnych, które chroniłyby zdrowe drzewa przed nieuzasadnioną wycinką. Sopot 

wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego, co oznacza, że ochronie 

konserwatorskiej podlega układ urbanistyczno-krajobrazowy miasta. Wszystkie elementy 

krajobrazu wpływające na odbiór przestrzeni miasta są chronione. Zaś korytarze 

ekologiczne – wypełnione zielenią, to stały i trwały element układu urbanistyczno-

krajobrazowego Sopotu i powinny być w sposób szczególny chroniony.

Już po raz 27. mieszkańcy Sopotu, którzy wiosną i latem włożyli mnóstwo czasu i wysiłku, by 

zadbać o swoje balkony, przydomowe ogródki czy posesje – otrzymali nagrody

 i wyróżnienia. Nagrodzeni zostali:

Kategoria posesje indywidualne

ź I nagroda – 2 tys. zł – ul. 23 Marca 74      

ź II nagroda – 1,5 tys. zł – ul. T. Kościuszki 58     

ź III nagroda – 1 tys. zł – ul. Okrężna 28      

              

Jestem ekoodpowiedzialny 
– spotkania dla mieszkańców

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Drzewa wzdłuż torów zostaną

Laureaci konkursu 
na najpiękniejszą posesję

Gośćmi będą przedstawiciele Aqua Sopot, którzy 

opowiedzą o jakości sopockiej wody, Zakład Oczyszczania 

Miasta, który omówi problemy związane z segregacją śmieci 

oraz Straż Miejska, która poruszy problem smogu.

Uczestnicy spotkań otrzymają zestawy startowe Sopot 

naturalnie (wielorazowe torby na zakupy, woreczki na 

warzywa i owoce, bidony na wodę oraz poradniki).

SOPOT NATURALNIE /

Zapraszamy do obserwowania Facebooka Sopot 

naturalnie, gdzie publikujemy informacje dotyczące 

zagrożeń dla ludzi i planety oraz dobre praktyki 

dotyczące ekoodpowiedzialnego życia.

ZIELONY SOPOT /

Wyróżnienia (po 300 zł)
ź ul. 23 Marca 96/19
ź ul. J. Malczewskiego 5 A/18
ź ul. 23 Marca 65/1
ź ul. Sportowa 13
ź ul. 23 Marca 65/2        

Kategoria posesje instytucji

ź I nagroda – 3 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa  ul. J. Wybickiego 9 

ź II nagroda – 2,5 tys. zł – Wspólnota Mieszkaniowa ul. 23 Marca 96    

ź III nagroda – 2 tys. zł– Wspólnota Mieszkaniowa ul. J. Wybickiego 20       

Wyróżnienia (po 800 zł): Cafe Marineros, ul. Wojska Polskiego 1 oraz Wspólnota 

Mieszkaniowa, ul. Armii Krajowej 65

Kategoria balkony

ź I  nagroda – 250 zł – ul. Kazimierza Wielkiego 5/2     

ź II nagroda – 200 zł – ul. Kujawska 34/10      

ź III nagroda – 150 zł – ul. T. Kościuszki 36/2      

   

Wszyscy uczestnicy otrzymali cebulki – tulipanów, narcyzów, szafirków, hiacyntów, lilii, żonkili 

oraz nawozy do kwiatów, by posesje i balkony w przyszłym roku były jeszcze barwniejsze, 

bardziej cieszyły oko właścicieli. Do uczestników konkursu trafił również pakiet startowy 

projektu Sopot naturalnie: poradnik, ekologiczna torba na zakupy, bidon do wody i wo-

reczek wielokrotnego użytku na owoce i warzywa.

Wyróżnienia (po 100 zł):
ź ul. Wł. Jagiełły 11/6                   
ź ul. J. Kraszewskiego 30/36                        
ź ul. J. Kraszewskiego 35/13                         
ź ul. J. J. Haffnera 45/4                         
ź ul. Armii Krajowej 57/3                       
ź ul. O. Kolberga 4 A/16                     

Ul. 23 Marca 74, fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Rafał Kucharek
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Czy Sopot straci 
na uzdrowisku?

Zimą bądźmy uważni – może 
ktoś potrzebuje naszej pomocy

Sopocki MOPS promuje klip oraz zaprasza na dzień otwarty

INFORMACJE MIEJSKIE /

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało „Białą 

Księgę Regulacji Systemu Promocji Turystycznej 

w Polsce”. Zmiany wprowadzone przez ministerstwo 

spowodują finansowe straty gmin uzdrowiskowych.

Zapisy „Białej Księgi” nie były konsultowane z samorządami i nie 

można się z nimi również zapoznać na stronie Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Ministerstwo planuje odejście od opłaty 

uzdrowiskowej i miejscowej na rzecz opłaty turystycznej.

Prezydent Sopotu zaprasza na rozmowę o budżecie 

miasta na 2020 rok. Zapraszamy mieszkańców w środy, 

zawsze o godz. 18.00:

ź 20 listopada w Spółdzielni Mieszkaniowej na Przylesiu (ul. 

23 Marca 77 C),

ź 27 listopada w Domu Sąsiedzkim Broadway (ul. Kolberga 9),

ź 4 grudnia w Sopotece, Sopot Centrum, II pięktro 

(ul. Tadeusza Kościuszki 14).

www.facebook.com/MiastoSopot

Przed zbliżającym się okresem zimowym Sopot gotowy 

jest do pomocy osobom potrzebującym. Wszyscy, którzy 

znajdą się w trudnej sytuacji, mogą liczyć na wsparcie, 

schronienie, posiłek. Ważne jest także, byśmy my sami 

również zwracali uwagę na osoby bezdomne, ale także 

samotnie mieszkające osoby starsze czy niepełnosprawne 

i w razie potrzeby otoczyli ich opieką.

– Zajrzyjmy czasem do mieszkającego samotnie sąsiada 

i sprawdźmy, czy nie potrzebuje pomocy, czy ma ciepło w 

mieszkaniu, czy ma co jeść – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Wszelkie 

sygnały można kierować do służb miejskich: Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sopocie, Policji lub Straży Miejskiej. 

Można również zadzwonić na numer interwencyjny 112. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w nietypowy sposób postanowił uczcić przypadający 21 listopada 

Dzień Pracownika Socjalnego. Promuje klip do piosenki „Smutki rzuć za siebie” autorstwa Beaty Bartelik 

– wokalistki, która jest jednocześnie terapeutką i pracuje z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

zaprasza na Dzień Otwarty. 

W klipie wystąpili uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego MOPS Sopot. Teledysk można 

obejrzeć na YouTube.

– Ośrodek pomocy społecznej często kojarzy się z wypłatą zasiłków, a to tylko jedna z form wsparcia, jaką oferujemy. Nasi 

pracownicy dzielą się swoimi talentami i prowadzą różne zajęcia, m.in. kulinarne, artystyczne czy tak jak Pani Beata muzyczne – mówi 

Andrzej Czekaj, dyrektor sopockiego MOPS. – Zapraszamy do odwiedzenia działów naszego Ośrodka i zapoznania się z ofertą.

Dzień Otwarty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 21 listopada, godz. 8.00-15.00

ź Siedziba główna oraz Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym, ul. Kolejowa 14

ź Dział Pracy Socjalnej, Dział Pieczy Zastępczej, Punkt Interwencji Kryzysowej, al. Niepodległości 759 a

ź Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, al. Niepodległości 876

ź Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny, ul. Kazimierza Wielkiego 14

Sopot corocznie prowadzi zimową akcję informacyjną pod 

hasłem „Nie bądź obojętny”. Na ulotkach i plakatach zachęca 

do zwrócenia uwagi na osoby bezdomne i powiadomienia 

odpowiednich służb. 

– Pracownicy socjalni MOPS wraz ze służbami miejskimi patrolują 

miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, proponując 

im pomoc – mówi Maciej Azarewicz, starszy specjalista pracy 

socjalnej, koordynator Sekcji ds. Osób Bezdomnych MOPS.   

Osoba bezdomna, jeśli wyrazi na to zgodę, może zostać 

skierowana do schroniska lub noclegowni. Miasto oferuje wiele 

form wsparcia i pomaga w wyjściu z bezdomności. We 

współpracy z Caritasem uruchomi Zimowy Punkt Interwencyjny, 

który znajduje się przy al. Niepodległości 778. Osoby bezdomne 

mogą tam przebywać w godzinach wieczornych i nocnych 

(19.00-7.00), w ciepłym pomieszczeniu, przy gorącej herbacie. 

Mogą również skorzystać z łaźni, usługi fryzjerskiej oraz zjeść 

ciepłą zupę.

W Sopocie kursuje Autobus SOS, mobilna forma wsparcia dla wszystkich bezdomnych potrzebujących pomocy. Specjalny 

wóz ma przystanek w górnej części ul. Bohaterów Monte Cassino. Osoby bezdomne otrzymają tam na gorący posiłek 

i ciepłą czystą odzież oraz w razie potrzeby opiekę ratownika medycznego. 

Autobus SOS znów ruszył w trasę

Sopot dołączył do akcji prowadzonej przez Gdańsk, a realizowanej przez 

Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Specjalny autobus będzie 

zatrzymywał się w górnej części ul. Bohaterów Monte Cassino codziennie ok. 

godz. 19.15 , do końca marca 2020 r.

Następnie ok. godz. 19.50 autobus wyruszy do Gdańska, by zakończyć swoją 

trasę przy noclegowni w Gdańsku przy ul. Mostowej. W autobusie osoby 

potrzebujące będą mogły również porozmawiać z pracownikiem socjalnym 

lub streetworkerem o różnych możliwościach wyjścia z bezdomności. 

Jeśli zauważymy osobę bezdomną, schorowaną czy 

potrzebującą pomocy, nie przechodźmy obojętnie! 

Reagujmy! Nasza wrażliwość może uratować czyjeś 

życie – apelują sopockie służby. 

Wsparciem osób bezdomnych zajmuje się Sekcja ds. 

Osób Bezdomnych w Dziale Pracy Socjalnej MOPS 

Sopot, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 551 40 54, 

godziny przyjęć: pon. 13.00-15.00, wt.-pt. 8.00-10.00.

Do tej pory, w ramach opłaty uzdrowiskowej, do Sopotu 

trafiało ok. 5-6 mln zł rocznie, a pieniądze te mogły być 

wykorzystane wyłącznie na poprawę lub tworzenie 

infrastruktury uzdrowiskowej. Teraz ma się to zmienić.

– Samorządy zostaną pozbawione środków a także 

możliwości decydowania o kształcie i kierunku promocji, która 

będzie dotowana centralnie. I to budzi nasze bardzo głębokie 

zaniepokojenie i sprzeciw – mówi Magdalena Czarzyńska-

Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Uważamy, że takich zmian 

nie można wprowadzać bez konsultacji z samorządami 

i branżą turystyczną, i że są to zmiany idące w złym kierunku. 

Spowodują, że promocja turystyczna będzie podporząd-

kowana polityce.

Zapisy „Białej Księgi”, które spowodują finansowe straty gmin 

uzdrowiskowych,  krytykuje  też  Aleksandra Gosk, 

przewodnicząca Komisji Turystyki i Uzdrowiska w RM Sopotu 

i członek zarządu stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych.

– Gminy uzdrowiskowe muszą ponosić dodatkowe wydatki 

związane ze statusem uzdrowiska, to m.in. utrzymanie zieleni, 

złóż naturalnych, z których korzystają czy koszty uzyskania 

operatu uzdrowiskowego, co wiąże się z utrzymaniem dobrej 

jakości powietrza czy restrykcyjnymi normami dotyczącymi 

hałasu. W związku z tym Stowarzyszenie Gmin Uzdro-

wiskowych zdecydowanie sprzeciwia się regulacjom 

prowadzącym do odebrania gminom opłaty uzdrowiskowej – 

mówi Aleksandra Gosk.

Fot. Tomasz Bergmann

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Budżet miasta na 2020 
– przyjdź na spotkanie
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19 dni przeciwko 
przemocy

„Wolontariat. Aktywni 
w Sopocie” – zgłoś 
kandydata 

Nowe pracownie komputerowe w CKU

Sopot dołącza do obchodów 
30. rocznicy Konwencji o prawach dziecka

Skwer księdza Jana Kaczkowskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w ramach 

ogólnoświatowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy 

i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” i zaprasza 5 grudnia na 

bezpłatny warsztat rozwojowy dla mężczyzn „Być 

partnerem”.

Co to znaczy być mężczyzną we współczesnym świecie? Jak 

być mężem, partnerem, ojcem, spełniać się zawodowo 

i jednocześnie budować satysfakcjonujące i bezpieczne 

relacje? Jak konstruktywnie prowadzić konflikty w rodzinie? Na 

te i inne pytania będziemy próbowali sobie odpowiedzieć 

podczas grupowego spotkania w swobodnej atmosferze 

warsztatu i dyskusji.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Na 

Drodze Ekspresji to docenienie wyjątkowych, aktywnych, 

zaangażowanych wolontariuszy działających w Sopocie 

w różnych obszarach życia społecznego, jak również osób 

i miejsc, które dbają o rozwój wolontariatu, stwarzając 

ku temu wzorcowe warunki. Termin nadsyłania nomi-

nacji mija 2 grudnia.

Kapituła Konkursowa przyzna trzy tytuły w czterech 

kategoriach konkursowych:

ź Sopocki Wolontariusz/ka Roku 2019, w kategorii 

indywidualnej;

ź Sopocki Wolontariusz/ka Roku 2019, w kategorii grupowej;

ź Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2019;

ź Otwarci na Wolontariat 2019.

Laureatów poznamy podczas Gali Sopockiego Wolontariatu 

17 grudnia 2019 r., w godz. 17.00-19.00 w Teatrze na Plaży 

i Klubie Atelier w Sopocie przy ul. Mamuszki 2.

Szczegóły i regulamin: www.wolontariat.sopot.pl

Więcej informacji: z.ostrowska@wolontariat.sopot.pl, tel. 58 

341 83 52. Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu (ul. Marynarzy 4, pokój nr 3).

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie otwarto pracownie komputerowe w ramach 

przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w Regionie”.

Doposażono 5 pracowni komputerowych, w tym 4 pra-

cownie dla zawodów z branży ICT i elektronika oraz 

pracownię dla zawodów z branży turystyka, sport 

i rekreacja.

W pracowniach pojawił się m.in. sprzęt komputerowy, 

oprogramowanie biurowe, akcesoria komputerowe, sprzęt 

sieciowy, tablety graficzne, drukarki, sprzęt audiowizualny 

i fotograficzny oraz meble. Łączny koszt to 353 587,89 zł.

W pracowniach zawodowych będą się odbywały m.in. 

kursy umiejętności zawodowych dla dorosłych z programu 

„Płatnik” i projektowania graficznego stron internetowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, 

poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej.

W 1989 r. światowi przywódcy podjęli historyczne 

zobowiązanie wobec dzieci na świecie i przyjęli Konwencję 

o prawach dziecka. Sopot, podobnie jak wiele innych miast 

w Polsce i na całym świecie, dołącza do inicjatywy UNICEF 

Polska i organizuje obchody 30. rocznicy uchwalenia tego 

dokumentu. 20 listopada budynek Urzędu Miasta oraz 

siedziba MOPS w Sopocie będą podświetlone na niebiesko.

SOPOT SPOŁECZNY /

Warsztat odbędzie się 5 grudnia w Sali Konferencyjnej 

sopockiego MOPS przy al. Niepodległości 759 a, w godz. 

16.30-19.30. Liczba miejsc jest ograniczona, zapisy pod nr 

tel. 58 550 14 14.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Konwencja o prawach dziecka uchwalona 20 listopada 1989 r. 

przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to najważniejszy 

dokument dotyczący praw dzieci na świecie.

Podczas październikowej sesji Rady Miasta Sopotu, radni 

zdecydowali m.in. o nadaniu nazwy „Skwer Księdza Jana 

Kaczkowskiego” placowi położonemu przy Armii Krajowej 

76-82.

Ksiądz Jan Kaczkowski od urodzenia do przedwczesnej śmierci 

związany był z Sopotem. Tu się wychował, wciąż mieszka tu Jego 

Rodzina. Pełnienie posługi kapłańskiej, związały go z Puckiem, 

– Konwencja Praw Dziecka to ważny dokument, który ponad 

podziałami klasowymi, wyznaniowymi, politycznymi chroni dzieci 

i stoi na straży ich praw – mówi Aleksandra Gosk, sopocka 

radna, uczestniczka konferencji poświęconej 30-leciu Konwencji. 

– Zobowiązuje on nas, dorosłych, do podejmowania działań na 

rzecz zapewnienia najmłodszym bezpiecznego, wolnego od 

niedostatku, przemocy dzieciństwa. To ważne szczególnie dziś, 

na tle licznych napięć społecznych. Sopot realizuje całą gamę 

programów poświęconych dzieciom – aranżowanie na dziecięce 

potrzeby  przestrzeni publicznej czy programy stypendialne 

i społeczne. Niemal każda sopocka instytucja organizuje 

poświęcone dzieciom wydarzenia, a w ubiegłe wakacje wraz 

z inicjatywą Chlebem i Solą byliśmy partnerem akcji „Mali 

uchodźcy jadą na wakacje” i organizowaliśmy dzieciom 

odpoczynek od szarej wojennej rzeczywistości – dodaje 

Aleksandra Gosk.  

20 listopada niebieska iluminacja pojawi się na budynku Urzędu 

Miasta przy ul. Kościuszki oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej przy ul. Kolejowej.

Więcej informacji o Konwencji o prawach dziecka na 

stronie: prawadziecka.org 

 

gdzie stworzył hospicjum i pomagał wielu ludziom, jednak wciąż 

odwiedzał Sopot, szczególnie swój dom rodzinny.

Całym swoim życiem i działalnością Ksiądz Jan pokazał, że 

pomoc ludziom, a szczególnie osobom słabym, chorym, bądź 

poszkodowanym przez los jest powinnością każdego człowieka. 

Pisał: „Nie trzeba być katolikiem, by być dobrym człowiekiem”, 

„Po to tu jesteśmy by coś przeżyć i dać jak najpiękniejszy wyraz 

naszemu człowieczeństwu”.
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Literacki Sopot 2020. Edycja kanadyjska

Dentyści i pielęgniarki 
w sopockich szkołach

Po raz piąty ruszyła akcja promująca czytelnictwo. W ciągu poprzednich czterech edycji uczestnicy wypożyczyli 300 tys. 

elektronicznych książek. W tym roku do partnerów akcji dołączyło 6 nowych miast, w tym Sopot.

Każdego roku organizatorzy wybierają jeden kraj, którego literatura jest wiodącym motywem festiwalu. Po edycjach 

polskiej, skandynawskiej, czeskiej, rosyjskiej, izraelskiej, hiszpańskiej, francuskiej, brytyjskiej przyszedł czas na 

kanadyjską. 9. edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 20-23 sierpnia 2020 r.

Od września ustawa nakłada na szkoły obowiązek 

zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej. W chwili 

jej wejścia w życie, na 25 tys. polskich szkół zaledwie 720 

miało gabinety dentystyczne. W Sopocie opieka 

stomatologiczna w szkołach jest prowadzona od wielu 

lat, a program przeciwdziałania próchnicy obejmuje 

wszystkich uczniów. W każdej szkole są też gabinety 

pielęgniarskie. Na oba programy miasto przeznacza 

rocznie ponad 350 tys. zł.

Gabinety stomatologiczne funkcjonują w 6 szkołach, a opiekę 

sprawuje Sopocka Przychodnia Międzyszkolna, niepubliczny 

zakład wybrany w ramach konkursu ofert. Gabinety 

obsługiwane są przez 3 lekarzy stomatologów i 3 pomoce 

stomatologiczne. Dzięki temu profilaktyką i leczeniem 

objętych jest ok. 2 tys. uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. 

Gmina Miasta Sopotu finansuje program profilaktyki 

próchnicy od lat 90. XX w. Program obejmuje dzieci i młodzież 

z sopockich szkół, a także przedszkolaki. Na program 

„Profilaktyka Próchnicy Zębów” gmina przeznacza 

rocznie 140 tys. zł. Z tej kwoty finansowane są przeglądy, 

wypełnienia zębów wysokiej jakości materiałem światło-

utwardzalnym, a także lakowanie i lakierowanie zębów. 

KSIĄŻKI /

– Hasłami wiodącymi edycji kanadyjskiej będą dystopia i manipulacja, rozumiane jako 

immanentny element współczesnych mediów – wyjaśnia wybór Joanna Cichocka-Gula, 

dyrektor Art Inkubatora, pomysłodawczyni festiwalu Literacki Sopot. – Możemy 

potwierdzić, że nasze zaproszenie przyjął Derrick de Kerckhove, ostatni żyjący asystent 

Marshalla McLuhana oraz wnuk, Andrew McLuhan, zajmujący się spuścizną naukową 

ojca globalnej wioski w Instytucie McLuhana w Ontario – dodała Cichocka-Gula.

Debata o zmianie języka, komunikacji, nowych mediach będzie jednym z wielu tematów, 

które zostaną poruszone podczas festiwalu Literacki Sopot 2020. Kolejne będą 

poświęcone m.in. rdzennym mieszkańcom Kanady oraz dystopii rozumianej jako 

ucieczka. 

– Jesteśmy zaszczyceni, że organizatorzy festiwalu wybrali Kanadę na gościa specjalnego 

9. edycji Literackiego Sopotu – mówi J. E. Leslie Scanlon, ambasador Kanady w Polsce. 

– Cieszymy się z możliwości zaprezentowania różnorodności i talentów kanadyjskich 

pisarzy oraz z okazji zacieśnienia więzi pomiędzy naszymi kreatywnymi społeczeństwami.

DLA UCZNIA /

Szkolną opiekę stomatologiczną współfinansuje również 

pomorski NFZ. Kwota 302 tys. zł rocznie pokrywa koszty 

wypełnień z amalgamatu. Jedynie w zębach przednich 

górnych i dolnych (do trójek włącznie) stosowany jest materiał 

światłoutwardzalny. Finansowane są też m.in. zabiegi 

lakierowania, ale tylko raz na kwartał, u dzieci i młodzieży 

w wieku od 7 do 18 lat.

Podobnie jak stomatologia, w Sopocie wspierany jest także 

„Program promocji zdrowia w zakresie medycyny szkolnej”. 

Finansowe poszerzenie przez gminę świadczeń NFZ pozwala 

na utrzymywanie gabinetów pielęgniarskich we 

wszystkich szkołach w mieście. Gabinety funkcjonują 

w podstawówkach codziennie, a w szkołach ponad-

podstawowych cztery razy w tygodniu. 

W ramach kontraktu z NFZ  prowadzone są badania 

przesiewowe oraz bilansowe, a także edukacja uczniów 

dotyczaca m.in. zdrowego stylu życia i odżywiania, profilaktyki 

chorób układu krążenia, walki z uzależnieniami czy higieny 

okresu dojrzewania. Roczny koszt realizacji programu, 212 

tys. zł., jest pokrywany z budżetu Gminy Miasta Sopotu.

Sopot partnerem akcji Czytaj PL 

W edycji 2019 poziom czytelnictwa pomogą zwiększyć stworzeni przez 

Jana Kallwejta superbohaterowie i superbohaterki reprezentujący moce, 

jakie można zdobyć dzięki czytaniu. Superbohaterów będzie można 

znaleźć m.in. na plakatach z kodami QR w 21 partnerskich miastach, a 

także wszędzie tam, gdzie sami czytelnicy będą chcieli powiesić plakat 

kampanii. Każda z postaci patronuje jednej z 12 udostępnianych 

bezpłatnie książek, wśród których znajdują się m.in. dzieła Wiesława 

Myśliwskiego, Remigiusza Mroza, Marka Krajewskiego i Holly Black. Czytaj 

PL trwa przez cały listopad.

By bezpłatnie wypożyczyć książkę, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację 

Woblink z App Store lub Google Play i przejść do zakładki Czytaj PL. 

spektakl w poniedziałek w Teatrze Wybrzeże - wstęp bezpłatny. Więcej na stronie Facebooka Stowarzyszenia Na Drodze 

Ekspresji. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem/ką podczas tego wydarzenia, wejdź na www.wolontariat.sopot.pl.

Następnie zeskanować kod QR znajdujący się np. na plakatach i kubikach w przestrzeni miejskiej oraz bibliotekach. Akcja trwa 

przez cały listopad. Szczegóły i lista dostępnych książek na www.czytajpl.pl.

Według raportu Biblioteki Narodowej w 2018 roku przynajmniej jedną książkę przeczytało jedynie 37 proc. badanych Polaków.

Przegląd Teatralny „Masska” (18-20 listopada) to możliwość obejrzenia sztuk czołowych grup teatralnych z całej Polski. To 

już ponad 15 lat tradycji wspólnego teatralnego świętowania organizowanego przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji.

Zobacz „Masskę”

TEATR /

Na scenie pojawią się artyści z niepełno-

sprawnościami, grupy niezależne, przedsta-

wiające różne formy sztuki teatralnej. W trakcie 

przeglądu zaprezentuje się czołówka grup 

teatralnych z całej Polski, a także goście 

z Litwy. Zapraszamy na spektakle przed-

południowe i wieczory z gwiazdami, do Teatru na 

Plaży i na Scenę Kameralną Teatru Wybrzeże.

Na pokazy przedpołudniowe i warsztaty obo-

wiązują zapisy, tel. 690 595 033. Bilety na 

„Wieczory z Gwiazdami”: 10 zł przedsprzedaż, 

15 zł w dniu wydarzenia, dostępne na stronie 

i w biurze Teatru na Plaży, w kasie BART, a także 

na godzinę przed spektaklami. Wejście na 

Fot. Pixabay

Joanna Cichocka-Gula i Leslie Scanlon

Fot. materiały prasowe organizatora
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Sopoteka zaprasza na spotkanie autorskie z Piotrem Borlikiem, Autor cyklu 

kryminałów z Agatą Stec jest z wykształcenia inżynierem. Jest też mistrzem 

Holandii w grach logicznych. Najczęściej można go spotkać czytającego 

kryminały, choć jak sam mówi, ceni każdy rodzaj literatury, zwracając 

szczególną uwagę na polskich autorów. Spotkanie odbędzie się 18 listopada 

br. o godz. 18.00.

Jak mówi Wojciech Woźniak, autor zdjęć pokazywanych na wystawie „Unknown roads”, 

fotografia to znak, symbol, język i postrzeganie. Prezentowane prace, choć powstały w różnym 

okresie, posiadają wspólny mianownik, którym jest „czas i jego ontologiczny sens”. 

Prace z cyklu „Metafizyka codzienności”, „Codzienne rytuały” i „Unknown roads” to pewnego rodzaju 

pochwała codzienności, tego co nas otacza, próba  odpowiedzi na filozoficzne pytania: gdzie jesteśmy 

i dokąd zmierzamy?

W listopadzie w Sopotece

„Unknown roads” 
w Państwowej Galerii Sztuki

www.muzeumsopotu.plwww.teatrnaplazy.pl

www.mbp.sopot.pl

www.pgs.pl

MUZEUM SOPOTU /

Teatr na Plaży zaprasza 30 listopada na prapremierę spektaklu muzycznego „Pora 

umarłych poetów”. 

Bliżej historii z Muzeum SopotuPora umarłych poetów – premiera 
w Teatrze na Plaży

TEATR /

Muzeum Sopotu rozpoczyna cykl spotkań z autorami książek historycznych 

zatytułowany „Bliżej historii". Pierwsze spotkanie odbędzie się  22 listopada 

o godz. 18.00. Wstęp jest wolny.

Fot. materiały prasowe 

Muzeum SopotuAutorska produkcja to spektakl z piosenkami Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory i Wojciecha 

Młynarskiego, łączącej formułę koncertu, spektaklu i widowiska multimedialnego. Jego treścią jest 

spotkanie w zaświatach trójki najwybitniejszych poetów polskiej piosenki, którzy komentując 

współczesną rzeczywistość, przywołają wspomnienia swojego życia, jednocześnie słuchając 

i oglądając młodych artystów wykonujących na scenie sopockiego teatru ich najsławniejsze utwory.

Całość, na zaproszenie Teatru na Plaży wyreżyserowała Joanna Satanowska, która jest również 

autorką scenariusza. Zdjęcia do części filmowej realizowane były w różnych miejscach Sopotu: na 

plaży, dworcu, na molo, w Państwowej Galerii Sztuki, w klubie Atelier, w Teatrze na Plaży oraz 

w Warszawie w studiu filmowym i w przestrzeni miejskiej. 

W sprzedaży dostępne są bilety na premierę i kolejne spektakle. 

BIBLIOTEKA /

„Unknown roads” to wystawa fotografii 

prezentująca formy „drogi” jako 

symbolu. Bycie w drodze czy w pod-

róży, wchodzenie w interakcję z ludźmi 

przypadkowo spotkanymi zmienia nas 

bezpowrotnie. Ta rzeczywista podróż 

jest nierozerwalnie związana z prze-

mianą duchową. Prace można oglądać 

do 8 grudnia.

Do 15 grudnia w Państwowej Galerii 

Sztuki  dostępna jest również wystawa 

fotografii „Słownik polsko-polski” 

Wojciecha Wilczyka. Na ekspozycję 

składa się 26  fotografii przedsta-

wiających murale  patriotyczne 

sfotografowane w całej  Polsce. 

Wystawę uzupełniają wielkoformatowe 

fototapety. Cykl  jest prezentowany 

w Sopocie premierowo. Fot. materiały promocyjne PGS

WYSTAWA /

19 listopada, czytelnicy będą mieli okazję 

spotkać się z Jackiem Fedorowiczem, satyrykiem, 

aktorem, artystą plastykiem. Spotkanie będzie 

dotyczyć dwóch ostatnio wydanych książek: 

„W zasadzie tak” i „Chamo Sapiens”. Spotkanie 

w Sopotece rozpocznie się o 17.00.

Dzień później spotkanie z pisarzem Pawłem 

Kopijerem, autorem „Kronik Dwuświata”, cyklu 

powieści fantasy. Podczas wieczoru autorskiego 

moderowana będzie gra zespołowa dla 

uczestników, pozwalająca poznać wybrane 

postacie bohaterów powieści.  Początek 

spotkania o godz. 17.30.

Na wszystkie spotkania wstęp wolny.

Bohaterką będzie Magda Mierzewska, 

autorka książki „Olga, córka Wilka”. „Mówi 

się, że za każdym wspaniałym mężczyzną, 

który zrobił karierę, stoi wspaniała kobieta. Za 

Olgą Krzyżanowską, gdańską lekarką, która 

niemal wprost z przychodni trafiła na szczyty 

polskiej polityki, stoi szereg takich kobiet: jej 

babka, matka, ciotki. Ich życiorysami można 

by obdzielić tłum powieściowych postaci”.

Bohaterem kolejnego spotkania będzie 

Paweł Piotr Reszka, który 27 listopada, 

o godz. 18:00 opowie o swojej książce 

„Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota”.

Paweł Piotr Reszka, dziennikarz „Gazety 

wyborczej”, laureat Nagrody im. Ryszarda 

Kapuścińskiego, w swojej nowej książce zbiera 

głosy układające się w przerażającą opowieść 
o zobojętnieniu, które pozwala traktować masowe mogiły jak złotonośne pola. 

Książka pokazuje historię poszukiwań „żydowskiego złota” prowadzonych na 

terenach byłych obozów zagłady w Sobiborze i Bełżcu, w mogiłach setek tysięcy 

ofiar, przez mieszkańców pobliskich wsi i przyjezdnych.

Kolejne spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu w Muzeum Sopotu. 

Spotkania prowadzić będzie Dagny Kurdwanowska, dziennikarka, autorka, działaczka 

na rzecz praw kobiet, a także opiekunka rodzinna. Związana była m.in. 

z „Twoim Stylem", „Dziennikiem Polska/The Times" oraz „Przekrojem". Przez ostatnie 

cztery lata pracowała w Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką wspierając kobiety 

w rozwoju zawodowym i osobistym. Autorka książek – ostatnio wspólnie 

z Leszkiem Mellibrudą „A może nie ma się czego bać. Jak zamienić lęk w ciekawość”. 

Uwielbia słuchać i zadawać pytania. Książki to jej pasja, praca i sposób na życie. 

Fot. Fotobank.PL / UMS
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W ostatniej kolejce rundy jesiennej ekstraligi rugby 16 listopada Ogniwo Sopot 

w derbowym meczu zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk.

Mistrz Polski pomimo trwających przez całą rundę problemów kadrowych utrzymuje się 

w ścisłej czołówce tabeli. Aby wiosną realnie myśleć o obronie tytułu, Ogniwo nie może 

sobie pozwolić na stratę punktów w trudnym pojedynku z Lechią. 

Sopocki Trefl wciąż niepokonany na domowym parkiecie. Żółto-czarni zwyciężyli 

GTK Gliwice 99:94. Najskuteczniejszym zawodnikiem sopocian w meczu 

rozegranym 2 listopada był zdobywca 18 punktów Carlos Medlock. Drużyna 

Marcina Stefańskiego zwyciężyła czwarty raz z rzędu!

Trefl Sopot idzie jak burza! Wygrana z Gliwicami była kolejnym choć nie ostatnim 

zwycięstwem żółto-czarnych. We Wrocławiu, w pierwszym meczu 7. kolejki Energa Basket 

Ligi, pokonali bez większych problemów WKS Śląsk (87:71). Dzięki tej serii Sopocianie 

z doskonałym bilansem spotkań: 6 zwycięstw i tylko jedną porażką wybili się na szczyt 

tabeli.

Jajowate derby Trójmiasta

Mecze derbowe są niez-

wykle motywujące dla 

z a w o d n i ków  i  b a rd z o 

atrakcyjne dla kibiców. Ale 

derby Lechia – Ogniwo są 

naprawdę szczególne i nie 

bez kozery mówi się o nich 

Św ię ta  Wo jna .  Mec ze 

sopocian z gdańszczanami 

toczą się od 1967 r., kiedy 

Ogniwo zadebiutowało 

w lidze rugby. Pierwsze 

spotkanie pomiędzy Lechią 

a Ogniwem rozegrano 

w Gdańsku 9 kwietnia 

1967 r.  Niejednokrotnie wyniki derbów decydowały o medalach Mistrzostw Polski. To 

dlatego potyczki sopocian z gdańszczanami od zawsze i zawodnikom i kibicom 

gwarantowały najwyższy poziom sportowych emocji.

Mecz odbędzie się w sobotę 16 listopada o godz. 14.00 na stadionie GOKF w Gdańsku 

przy ul. Grunwaldzkiej 244. 

RUGBY /

Kolejny domowy mecz żółto-czarni rozegrają w sobotę, 16 listopada. Rywalem Trefla 

będzie Start Lublin. Następne spotkanie, również domowe, 30 listopada sopocianie 

zagrają z Polskim Cukrem Toruń. Oba mecze odbędą się w Hali 100-lecia Sopotu przy 

ulicy Goyki 7. Początek spotkań o 17.30. Bilety na mecze można kupić na stronie 

www.sercesopotu.pl. 
ERGO ARENA dla Aktywnych 
Seniorów

Pływacki Family Cup

AKTYWNIE /

PŁYWANIE /Najbliższa odsłona Aktywnej Niedzieli to ukłon w stronę sopockich seniorów. 

Odbędzie się 24 listopada w godz. 10.00 -16.00. 

W sali wykładowej poćwiczymy pamięć i porozmawiamy o szczęśliwej jesieni życia. W salach 

warsztatowej i treningowej trenerzy zaproszą na wspólne rozciąganie, ćwiczenia oddechu 

i zajęcia taneczne opracowane specjalnie dla seniorów. Warsztaty z rękodzieła poprowadzą 

m.in. goście z sopockiego Domu Pomocy Społecznej, a ofertę turystyczną przedstawi Biuro 

Podróży „Aktywny Senior”. Nie zabraknie stoisk gastronomicznych i punktów konsultacji 

lekarskich. Badania słuchu i porady w tym zakresie zagwarantuje firma Izofonis, a badania 

wzroku Optyk Pryzmat. Wsparcie zagwarantują też gdańskie amazonki, a o profilaktyce 

osteoporozy opowiedzą przedstawiciele PCR w Sopocie. Badania stóp zorganizuje firma 

Ortostop, przez cały dzień do dyspozycji będą też eksperci Wojewódzkiego Oddziału NFZ, 

firm Synexus oraz RehaSport Clinic. 

Sopocki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na Mistrzostwa Polski Family 

Cup 2019 w pływaniu. Mistrzostwa będą rozegrane w niedzielę, 24 listopada, na 

krytej pływalni przy ul. Haffnera 57. 

Uczestnicy wystartują w swoich kategoriach wiekowych z podziałem na mężczyzn 

i kobiety. Popłyną stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i kraulem. Przewidziano 

również sztafety rodzinne. Wpisowe: dorośli 10 zł, dzieci (rocznik 2003 i młodsze) 5 zł, 

Fot. Fotobank.PL / UMS

KOSZYKÓWKA /

Fot. materiały prasowe ERGO ARENY

Trefl Sopot wciąż niepokonany! 

Fot. materiały prasowe Trefla Sopot

Fot. materiały prasowe MOSiR

Wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia, badania i konsultacje są bezpłatne. Pełen program 

imprezy dostępny jest na stronie www.ergoarena.pl oraz w dni robocze (9.00-17.00) 

pod numerem tel.: 58 76 72 101. 

zgłaszający się 

z kartą sopocką 

– 5 zł. 

Regulamin i za-

pisy on-line na 

s t r o n i e 

f a m i l y c u p . p l . 

Zapisy również 

w dniu zawodów, 

w  g o d z i n a c h 

9 .00-10 .30  na 

pływalni MOSiR 

w Sopocie. Start 

zawodów o go-

dzinie 11.00
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Zawsze w duchu ekumenizmu – prezydent Adamowicz podczas wspólnej modlitwy z okazji 
500-lecia reformacji w sopockim kościele ewangelickim Zbawiciela (31 października 2016).

Prezydent Pawel Adamowicz 27 listopada 2016 r. podpisał petycję w obronie Szpitala 
Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

Anna Kiełbasińska (druga z lewej) znów na medal! Reprezentantka Polski i Sopockiego Klubu 
Lekkoatletycznego przywiozła z Chin brązowy medal za bieg na 200 m i złoto za sztafetę 4x400 m.

Stypendiami Prezydenta Miasta Sopotu za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artys-
tyczne uhonorowanych zostało 30 uczniów i 4 studentów, stałych mieszkańców Sopotu.

Fot. Fotobank.PL / UMSFot. Fotobank.PL / UMS
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Więcej relacji z sopockich wydarzeń do obejrzenia na stronie www.sopot.fotobank.pl

Po raz pierwszy w historii sopocki Hipodrom był gospodarzem Mistrzostw Polski w Para-
ujeżdżeniu. Zawodom towarzyszyły konkursy oraz konkurencje z programu Olimpiad Specjalnych.

Nagrody dla najlepszych rowerzystów i firm w ramach kampanii „Wkręć się w Sopot 2019” 
wręczone. Były certyfikaty firmy naturalnie mobilnej, a dla najlepszych – ekologiczne statuetki.

Fot. materiały SKLA (Facebook)Fot. Aleksandra Ziętak

Paradą zabytkowych pojazdów: strażackich i osobowych, przejazdem rowerowym, zatańczonym „Polonezem 

Niepodległości” i gorącą grochówką, sopocianie świętowali 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Patriotycznie, radośnie, rodzinnie


