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MASZ DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ?

Potrzebujesz wsparcia, rozmowy, pomocy 

w codziennym funkcjonowaniu? Możesz liczyć 

na pomoc. Rodzice dzieci z niepełnospraw-

nościami mogą skorzystać m. in. ze 

specjalistycznego poradnictwa, świadczeń 

pielęgnacyjnych, opieki wytchnieniowej czy 

dofinansowania do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych.

NOWY PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta z funkcji 

przewodniczącego zrezygnował Wieczesław 

Augustyniak, który radnym jest od 1990 r., czyli 

od trzech dekad. Głosami radnych nowym 

przewodniczącym wybrany został Piotr 

Bagiński, dotychczasowy wiceprzewodniczący. 

To jego siódma kadencja w sopockiej Radzie 

Miasta. 

ROZLICZ PIT W SOPOCIE 

Zachęcamy wszystkich mieszkających w Sopocie 

do opłacenia swoich podatków właśnie tutaj. Nie 

trzeba być w Sopocie zameldowanym, wystarczy, 

że się tu mieszka. Pieniądze z podatku PIT 

pracują dla wspólnego dobra miasta i jego 

mieszkańców. Dodatkowo można wziąć udział 

w loterii, w której do wygrania są bardzo 

atrakcyjne nagrody! str. 4str. 3

RADA MIASTA SOPOTU / W MIEŚCIE /

Sopocki Budżet Obywatelski
Odmień swoją okolicę – złóż wniosek str. 5
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Szanowni Państwo, Drodzy Sopocianie,

przed nami Święta Wielkiej Nocy – kolejne, które z powodu 

pandemii będziemy musieli spędzić odmiennie. Sytuacja zmusza nas 

do odłożenia spotkań z rodziną, do ograniczenia kontaktów 

z przyjaciółmi i bliskimi. Z pewnością nie takich świąt 

oczekiwaliśmy, ale zróbmy to dla naszego wspólnego dobra. 

Bądźmy odpowiedzialni i wytrwali. I nie traćmy nadziei, bo w tym 

trudnym czasie wielkanocna nadzieja i wiara w zwycięstwo dobra 

nad złem są nam szczególnie potrzebne.

Tej wiary, nadziei i miłości mieszkającej w naszych sercach życzymy 

wszystkim Sopocianom i Przyjaciołom naszego miasta.
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Kupuję, nie gotuję! Na Wielkanoc 
wspieram sopocką gastronomię

Narodowy Spis Powszechny 
– najlepiej spisać się samodzielnie

Proponujemy, by w święta czas poświęcić najbliższym, zamiast marnować go w kuchni. 

Lepiej wybrać się na rodzinny spacer (a pięknych i różnorodnych terenów do rekreacji 

w Sopocie nie brakuje), niż spędzać długie godziny na gotowaniu.

Można zyskać więcej wolnego czasu i jednocześnie nie rezygnować z pysznych tradycyjnych 

wielkanocnych potraw. Zachęcamy do skorzystania z oferty przygotowanej przez sopockie 

restauracje.

Biała kiełbasa własnego wyrobu z restauracji L'Entre Villes, żurek chrzanowy od Restauracji 

Harnaś czy pieczone pierogi z Sopockiego Młyna to tylko niektóre smaczne propozycje. 

Wszystkie oferty zebrane są na stronie internetowej: www.visit.sopot.pl/wielkanoc-2021/

Od 1 kwietnia 2021 r. ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 

To obowiązkowe badanie, które raz na 10 lat przeprowadza Główny Urząd 

Statystyczny.

Skoro badanie jest obowiązkowe, oznacza to, że wszyscy musimy wziąć w nim udział. To 

obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 

w 2021 r. Najlepiej spisać się samodzielnie przez internet, to preferowana forma. 

Wystarczy wejść na stronę www.spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. W przypadku 

braku takiej możliwości można odwiedzić najbliższy urząd gminy, gdzie będzie 

przygotowany punkt spisowy. Można też zadzwonić na infolinię: 22 279 99 99 i spisać 

się przez telefon. Może się też zdarzyć, że rachmistrz spisowy odwiedzi Państwa w domu.
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Nie trzeba obawiać się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica 

statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych 

w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy 

statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej. 

– Zachęcam do udziału w spisie powszechnym, niech będzie to wyraz naszej obywatelskiej 

postawy – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Dane, których dostarcza spis, 

to nie tylko ważne narzędzie statystyczne, ale również punkt odniesienia przy 

podejmowaniu decyzji, które dotycząc nas wszystkich. 

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? 

Jego wyniki pozwalają odpowiadać na potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią 

wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości 

subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. 

Wyniki uzyskane ze spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do 

planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, 

zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-

ściekowej. 

Przedsiębiorcy wykorzystują dane spisowe do tworzenia biznesplanów oraz do pozyskania 

środków z funduszy europejskich. 

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od 

liczby ludności określonej podczas spisu. 

W spisie pozyskujemy też dane w zakresie narodowości, przynależności do wspólnoty 

etnicznej, a także o ludności posługującej się językiem regionalnym (w naszym 

województwie głównie językiem kaszubskim). Dzięki temu możemy lepiej poznać sytuację 

mniejszości narodowej lub etnicznej w swoim regionie. Dane te mają wpływ na możliwość 

pozyskania dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój 

tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka 

regionalnego. Innym przykładem jest finasowanie nauki języka kaszubskiego w szkołach. 

Informacje ze spisu decydują też o możliwości dwujęzycznego nazewnictwa geograficznego 

czy ustanowienia języka pomocniczego.

Spis powszechny jest też badaniem, które dostarcza najpełniejszych informacji odnośnie 

niepełnosprawności. Dane te są brane pod uwagę przy podziale środków z PFRON dla 

samorządów wojewódzkich i powiatowych.

Chcesz się spisać? Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą 

spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco.

Sopocka Organizacja Turystyczna 

zachęca, by zadbać o tradycję

 w trochę inny sposób – w święta 

odpocząć i spędzić więcej czasu 

z najbliższymi, jednocześnie 

wsp iera jąc  branżę  gast ro-

nomiczną.

Fot. materiały promocyjne SOT

INFORMACJE /

Piotr Bagiński 
Przewodniczący Rady Miasta Sopotu

Jacek Karnowski 
Prezydent Sopotu
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NASZ SAMORZĄD /

Pomorze potrzebuje unijnego 
wsparcia. Podpisz petycję

Rada Miasta Sopotu ma 
nowego przewodniczącego

Droga Reja dla mieszkańców

Dynamiczny rozwój pomorskich miast i gmin może zostać 

zahamowany. Rządowy projekt Umowy Partnerstwa między 

Polską a Unią Europejską na lata 2021-2027 zakłada, że 

województwo pomorskie otrzyma o 736 mln euro (3 mld zł) 

mniej na program regionalny. To prawie 40 proc. mniej niż 

w poprzedniej perspektywie. 

Biorąc pod uwagę proponowany podział, województwo 

pomorskie jest jednym z tych, które dostaną najmniej 

funduszy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza 

– tylko 482 euro, w porównaniu z 810 euro w latach 2014-2020. 

To prawie trzy razy mniej niż w innych województwach. Środki 

europejskie to główne źródło finansowania inwestycji 

rozwojowych w naszym województwie, a zaproponowany 

podział może utrudnić lub wręcz zahamować nasz rozwój. 

Ograniczy to na przykład inwestycje w komunikację publiczną, 

infrastrukturę transportową oraz społeczną.

W trosce o rozwój i przyszłość naszego regionu, apelujemy do 

rządu o zwiększenie funduszy unijnych dla województwa 

pomorskiego, co najmniej o kwotę, o którą pomniejszone 

zostały środki planowane przez rząd na perspektywę 2021-

2027. Zachęcamy do włączenia się w akcję i podpisania petycji 

w tej sprawie. Petycję można podpisać na stronie Urzędu 

M a r s z a ł k o w s k i e g o  W o j e w ó d z t w a  P o m o r s k i e g o 

www.pomorskie.eu/petycja/.

XXIII sesja Rady Miasta Sopotu przyniosła zmianę na stanowisku przewodniczącego. Po wielu latach 

z funkcją pożegnał się Wieczesław Augustyniak, który w sopockiej Radzie zasiada od trzech dekad. Na 

jego miejsce radni wybrali Piotra Bagińskiego (z klubu radnych Platforma Sopocian Jacka Karnowskiego), 

dotychczasowego wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 

– Obejmując funkcję przewodniczącego przedstawiłem koleżankom i kolegom z koalicji moje plany na obecną 

kadencję. Zamierzałem w połowie kadencji zrezygnować z funkcji przewodniczącego rady miasta i być tylko 

doradcą nowego przewodniczącego – mówił podczas obrad Wieczesław Augustyniak, ustępujący przewodniczący.

Piotr Bagiński jest nauczycielem, pedagogiem i trenerem z 30-letnim stażem. Założył i przez wiele lat był 

prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego 7 Sopot. To jego szósta kadencja w sopockiej Radzie Miasta.   

Nowy przewodniczący rozpoczął 

swoje przemówienie po wyborze 

od podziękowań skierowanych do 

poprzednika za wsparcie, życzliwą 

pomoc i radę. Następnie zwrócił się 

do Rady Miasta:

– Od roku mierzymy się z nega-

tywnymi skutkami COVID-19. We 

wszystkich obszarach życia czekają 

nas decyzje, które mają na celu 

poprawę komfortu naszego życia w 

zakresie zdrowia, edukacji, kultury, 

sportu, inwestycji. W tej szczególnej 

sytuacji musimy pamiętać o tych 

najsłabszych – osobach z niepełno-

sprawnościami, samotnych, tych co 

utracili pracę, rodzinach z różnymi 

problemami, opiekunach osób przewlekle chorych. To nie tylko powinność, to obowiązek. 

Pierwsza cześć sesji Rady Miasta poświęcona zmianie przewodniczącego odbyła się w byłej sali gimnastycznej 

Zespołu Szkół Handlowych. Była pełna wzruszeń, wspomnień i dobrych życzeń skierowanych do Wieczesława 

Augustyniaka w formie filmu (można go obejrzeć na stronie www.sopot.pl).  

Podczas drugiej części obrad – online – podjęto uchwały dotyczące m.in. przystąpienia do Związku Gmin 

Pomorskich, zatwierdzenia programu pomocy ofiarom przemocy, Statutu Uzdrowiska Sopot czy 

wysokości kar za nieopłacenie miejsca postojowego.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.sopot.pl.

Sylwetkę Wieczesława Augustyniaka prezentujemy na str. 4

W styczniu Lasy Państwowe, mimo wcześniejszych deklaracji, 

zdecydowały o zamknięciu szlabanu na drodze leśnej Reja. 

Blokada utrudnia dojazd do ogródków działkowych i może 

spowalniać przejazd służb ratunkowych. Pisma w tej sprawie 

skierowane zostały m.in. do wojewody i premiera. Wsparcie 

deklarują pomorscy parlamentarzyści.

Droga leśna Reja od ponad 50 lat służyła działkowcom, 

mieszkańcom, pracownikom leśnym czy rowerzystom. Przez wiele 

lat współpraca gminy z Lasami Państwowymi układała się 

harmonijnie. Miasto ponosiło koszty bieżących napraw, remontów 

i sprzątania drogi. Sprawę utrzymania (Pętla Reja) regulowało 

porozumienie. Lasy Państwowe wypowiedziały to poro-

zumienie, a podejście leśników do kwestii współpracy z gminą 

zmieniło się radykalnie, gdy dyrektorem Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych został Bartłomiej Obajtek.

W trakcie rozmów prowadzonych od 2020 r., Miasto 

przekazało Nadleśnictwu Gdańsk kilka propozycji ure-

gulowania statusu drogi Reja. Ostatnia, z 22 stycznia 2021 r., 

zakładała zawarcie umowy dzierżawy fragmentu dolnego odcinka 

drogi Reja. Natomiast górny odcinek, odpowiednio oznakowany, 

mógłby utrzymać dotychczasowy status i zapewnić 

bezkolizyjny dostęp dla służb: straży pożarnej, policji, 

pogotowia. Dostęp mieliby również mieszkańcy Leśnej 

Polany i działkowcy. Kompromisowa propozycja Miasta jest 

zgodna przepisem ustawy o lasach, który mówi, że: „ruch 

pojazdem silnikowym (…) na drogach leśnych jest 

dozwolony, gdy są one oznakowane drogowskazami 

dopuszczającymi ruch”. Takie znaki można znaleźć na wielu 

drogach leśnych w całej Polsce, w tym w sąsiednich 

gminach, np. w Gdyni czy Elblągu. Nadleśnictwo Gdańsk 

jednak nie zgodziło się na taki znak w Sopocie. 

Propozycja zakładała możliwość bezkolizyjnego 

przejazdu służb ratowniczych, bo projekt Nadleśnictwa 

tego nie uwzględniał, a jest to kluczowe z punktu 

widzenia bezpieczeństwa. Możliwość szybkiego przejazdu 

muszą mieć straż pożarna czy karetki pogotowia, nie tylko 

sopockie, ale również z Gdańska i Gdyni. Miasto 

zaproponowało przejęcie kosztów oznakowania, utrzymania 

i bieżących napraw odcinka do końca ogródków 

działkowych. Zapis ten został zaakceptowany przez 

przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych. 

W odpowiedzi Lasy Państwowe 25 stycznia br. 

zamknęły szlaban. I stało się to pomimo wcześniejszej, 

pisemnej deklaracji Nadleśnictwa Gdańsk, że pozostanie on 

otwarty do końca pandemii.

Bardzo wiele zależy w tej sprawie od Lasów Państwowych, 

które traktują Sopot inaczej, niż inne gminy. Rozwiązania, na 

które nie ma zgody w Sopocie, a których wdrożenie 

proponowało miasto, Lasy Państwowe z powodzeniem 

stosują w innych gminach w całej Polsce. Na początku 

marca wiceprezydent Marcin Skwierawski wysłał apele 

do premiera oraz ministra klimatu i środowiska 

z prośbą o interwencję w sprawie działania Lasów 

Państwowych na terenie Sopotu. Wnioskował także do 

wojewody pomorskiego o podjęcie działań i umożliwienie 

mieszkańcom Sopotu bezpiecznego korzystania z drogi 

leśnej Reja. Wsparcie działań miasta w tej sprawie 

zadeklarowali pomorscy parlamentarzyści, senator 

Sławomir Rybicki i poseł Piotr Adamowicz.

F F PLot. otobank.  / UMS
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Mieszkasz w Sopocie? Płać tutaj swoje podatki. 50 proc. 

kwoty z każdego podatku PIT zasila budżet miasta 

i przeznaczona jest na projekty podnoszące jakość życia 

w mieście. Tylko w 2020 r. była to kwota 109 406 769  

złotych. Po raz trzeci zapraszamy także do udziału 

w loterii „Rozlicz PIT w Sopocie”.

Zachęcamy wszystkich mieszkających w Sopocie do 

opłacenia swoich podatków właśnie tutaj. Nie trzeba być 

w Sopocie zameldowanym, wystarczy, że się tu mieszka. 

Pieniądze z podatku PIT pracują dla wspólnego dobra 

miasta i jego mieszkańców. Dodatkowo można wziąć udział 

w loterii, w której do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody!

W tym roku będą to:

ź 15 000 zł na realizację marzeńNagroda główna: jedna – 

ź Nagrody I stopnia: trzy rowery elektryczne 

ź Nagrody II stopnia: trzy vouchery na pobyt SPA 

w sopockiego hotelu, każdy o wartości 3500 zł 

ź Nagrody IV stopnia: dziesięć voucherów do sopockich 

restauracji, każdy o wartości 700 zł

Należny podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu 

wygranej w grach losowych pokryje organizator (firma 

Gratifica Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Podchorążych 43). Regulamin dostępny będzie na stronie 

internetowej loterii: .pitwsopocie.pl

W loterii „Nagrody za PIT w Sopocie” może wziąć udział 

każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, mieszka na 

terenie Gminy Miasta Sopotu i w okresie od 1 stycznia do 

30 kwietnia 2021 r. złoży deklarację podatkową PIT za 2020 

rok, w której wskaże Gminę Miasta Sopotu jako swoje 

miejsce zamieszkania. Musi także zgłosić się do loterii 

w okresie przyjmowania zgłoszeń.

Rejestracja uczestników loterii będzie trwała nie później 

niż od 10 kwietnia i zakończy się 5 maja 2021 r. Będzie 

to można zrobić na stronie internetowej , za pitwsopocie.pl

pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Losowanie nagród odbędzie się 18 maja o godz. 12.00 

– streaming dostępny będzie na kanałach miasta: Miasto 

Sopot na Facebooku oraz Sopot.pl.

Społecznik, zaangażowany w sprawy Sopotu, 

dbający o mieszkańców i ich potrzeby – taki 

jest Wieczesław Augustyniak, do 19 marca 

2021 r. przewodniczący Rady Miasta Sopotu. 

Niezmiennie od lat cieszy się ogromnym 

zaufaniem społecznym, czego mieszkańcy 

dają dowód w każdych wyborach samo-

rządowych, podczas których uzyskuje jeden 

z najwyższych wyników poparcia w mieście. 

Jaki jest Wieczesław Augustyniak? Pomocny 

i zaangażowany, pozornie łagodny, ale jeśli mu 

na czymś zależy, potrafi walczyć jak lew. Obrady 

prowadził ze stoickim spokojem i uśmiechem, 

nawet najtrudniejsze sesje. Może to kwestia 

inżynierskiego wykształcenia, jest bowiem 

absolwentem Politechniki Gdańskiej, Wydziału 

Elektrycznego. 

Rozlicz PIT w Sopocie i weź udział w loterii z nagrodami

Wieczesław Augustyniak – trzy dekady radnego

Laureaci nagród „pobyt SPA” oraz „restauracja” będą mogli 

wybrać spośród ofert sopockich firm, które zgłosiły 

Sopockiej Organizacji Turystycznej chęć udziału w loterii 

„Rozlicz PIT w Sopocie”.

Za 2019 rok PIT w Sopocie złożyło 25 300 osób (rok 

wcześniej 20 589 osób). W poprzedniej edycji mieliśmy 

1576 zgłoszeń do loterii, z czego 178 od osób, które 

w Sopocie rozliczały się po raz pierwszy.

Korzystasz z usługi Twój e-PIT? Sprawdź, czy Twoje 

podatki trafią do Sopotu

Podatnicy mogą zweryfikować swoje rozliczenie 

przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową na 

specjalnej stronie internetowej www.podatki.gov.pl. 

Należy zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje 

dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu 

z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej 

z informacji od pracodawców, np. PIT-11 za rok 2020) 

albo używając profilu zaufanego.

Zanim zaakceptujemy zeznanie przygotowane przez 

skarbówkę, sprawdźmy, czy na pewno nasze podatki 

trafią do Sopotu. Ważny jest bowiem faktyczny adres 

zamieszkania (a nie meldunek) i wybór urzędu 

skarbowego w Sopocie. Aktualny adres zamieszkania 

można wpisać w odpowiednie okienko w rozwijanej 

zakładce „edytuj pozostałe dane”. 

Do 1970 r. pracował jako elektryk na statkach przetwórniach Dalmoru 

w Gdyni; od 1970 do 1981 r. był starszym asystentem na Wydziale 

Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, gdzie w 1981 r. obronił pracę 

doktorską „Problem odciążania magnetycznego przy transporcie wielkich 

mas w przemyśle stoczniowym”. Do 1994 r. był adiunktem, a następnie 

został starszym wykładowcą Politechniki Gdańskiej. 

Radnym Miasta Sopotu jest od 1990 r. Z krótką przerwą pełnił funkcję 

przewodniczącego sopockiej Rady Miasta od 1998 r. Od wielu lat bardzo 

aktywnie działa na rzecz pomocy osobom biednym, chorym, 

wykluczonym, mieszkającym w trudnych warunkach lokalowych. 

Wieczesław Augustyniak był jednym z inicjatorów budowy przez miasto 

domu pomocy społecznej, budowy domu dla niepełnosprawnych 

intelektualnie dorosłych „Nasz Przyjazny Dom” czy planów budowy 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. 

Wieczesław Augustyniak został odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem 

Zasługi, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 

Medalem Pro Memoria, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Były 

przewodniczący Rady Miasta Sopotu od kilku lat jest na emeryturze. 

Chcesz się dowiedzieć, jak Twoje podatki przyczyniają się 

do rozwoju Sopotu? Sprawdź: Na co idą moje pieniądze

Czy wiesz, ile pieniędzy przeznaczane jest na fun-

kcjonowanie lokalnej szkoły czy na oświetlenie Twojej ulicy? 

Możesz to sprawdzić na stronie Na co idą moje 

pieniądze, na której prezentowane są budżety miast i gmin, 

także Sopotu (należy wybrać miasto z listy prezentowanych).

W prezentacjach pokazane są  dochody ogółem, wydatki 

ogółem, planowane zadania inwestycyjne oraz Prognoza PIT, 

z której można się dowiedzieć o ile zwiększyłyby się wpływy 

do budżetu, gdyby podatek dochodowy został odpro-

wadzony przez wszystkich mieszkańców.

Wspieraj lokalnie – niech 1% zostanie w Sopocie!

Razem z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych 

kolejny rok namawiamy mieszkańców kurortu, by w ramach 

akcji „Sopocianie sopocianom 1%” przekazywali procent 

swojego podatku na organizacje pożytku publicznego 

działające się w naszym mieście. 

Wykaz sopockich organizacji pożytku publicznego 

uprawnionych  do  otrzymania  1% oraz  zasady 

przekazywania są na stronach: sopot.pl oraz scop.sopot.pl.

F F PLot. otobank.  / UMS



Sopocki Budżet Obywatelski skończył 10 lat. Inwestycje wykonane w jego ramach 
można spotkać niemal w każdym zakątku miasta. Właśnie rozpoczyna się kolejna 
edycja, w której każdy mieszkaniec miasta może zgłosić swój pomysł na projekt! 
Podstawowym kryterium jest ogólnodostępność inwestycji lub projektu, zarówno 
remontowanych lub urządzanych części infrastruktury miejskiej, jak i zajęć lub 
aktywności. Formularz zgłoszenia pomysłu jest bardzo prosty, mieszkaniec podaje 
zarys projektu, natomiast po stronie urzędników leży obowiązek sprawdzenia 
możliwości jego realizacji oraz wycena. Po weryfikacji wniosków każdy 
wnioskodawca ma możliwość odwołania się od decyzji, zmiany projektu 
lub uzyskania dodatkowych wyjaśnień. 

Do dyspozycji mieszkańców Rada Miasta przekazała 4 mln zł, z czego 2 mln zł 
przeznaczone są na zadania ogólnomiejskie, a pozostałe 2 mln zł zostały 
podzielone na zadania lokalne po 500 tys. na każdy okręg konsultacyjny. 

5www.instagram.com/miasto_sopot

NASZ SAMORZĄD /

Harmonogram prac nad budżetem  

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski  
oraz radni Sopotu zapraszają do udziału  

w Sopockim Budżecie Obywatelskim na rok 2022

 

Formularz zgłaszania projektów

Załączniki (nieobowiązkowe)

(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

(można wypełnić także on-line na www.sopot.pl/bosopot)

Zdjęcie/a, mapa, inne

UWAGA: w przypadku projektów inwestycyjnych realizowanych na terenach nie należących do gminy 
lub będących w użytkowaniu wieczystym należy do wniosku dołączyć zgodę na dysponowanie terenem 
na cele budowlane przez gminę.

Należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego 
realizacji oraz komu będzie służył projekt.

Zapraszamy do zgłaszania wniosków przez cały kwiecień za pomocą: www.sopot.pl/bosopot, formularza papierowego (wystarczy 
odciąć poniższy formularz i zostawić go w Urzędzie Miasta lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 
81-704 Sopot), telefonicznie w każdą środę kwietnia w godz. 9.00-15.00 pod numerem tel.: 58 52 13 673.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych Prezydenta 
Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 (kod pocztowy: 81-704), tel.: 58 5213751, 
adres e-mail: kancelaria@sopot.pl, w celu udziału w Sopockim Budżecie Obywatelskim 2022.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Więcej na www.sopot.pl/bosopot

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Prezydent Miasta Sopotu 
z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, w Sopocie (kod pocztowy: 81-704), tel.: 58 5213751, adres e-mail: kancelaria@sopot.pl.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@sopot.pl.
3. Celem zbierania danych jest udział w Sopockim Budżecie Obywatelskim 2022.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wskazanego w punkcie 3. W przypadku niepodania danych nie 
będzie to możliwe.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenie procedury wyboru i realizacji wniosków.

– Zachęcam mieszkańców, do aktywności obywatelskiej i udziału w kolejnej edycji 
budżetu obywatelskiego. Dekada budżetu obywatelskiego to przede wszystkim 
sukces mieszkańców i dowód na to, że to oni tworzą to miasto!  

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

1-30.04  zgłaszanie projektów
do 7.06  publikacja wyników weryfikacji 
                     na www.sopot.pl/bosopot
7-20.06  czas na odwołania dla wnioskodawców

do 30.06  publikacja ostatecznej             
                  listy projektów
6-20.09    głosowanie 

do 30.09  ogłoszenie wyników 
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Inwestycje związane z energią słoneczną i wiatrową, 

niższe rachunki za energię elektryczną i ciepło, a także 

lepsza jakość powietrza – to tylko niektóre z korzyści 

tworzenia wspólnot energetycznych, czyli nowego 

podmiotu opartego na odnawialnych źródłach energii 

(OZE). 

Nad koncepcją stworzenia minimum trzech takich 

społeczności pracuje Biuro Obszaru Metropolitalnego 

Gdańsk – Gdynia –Sopot. Do wspólnej inicjatywy przyłączyło 

się 51 metropolitalnych samorządów, w tym Sopot. 

Unia Europejska stawia na rozwój energetyki 

obywatelskiej

W maju 2019 r. Unia Europejska przyjęła pakiet legislacyjny 

„Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Sygnalizuje 

się w nim istotną zmianę pozycji obywateli na rynku 

energetycznym, którzy mają wyjść z roli biernych 

konsumentów i stać się aktywnymi uczestnikami 

transformacji energetycznej. Na krajowych rynkach 

energetycznych mają pojawić się nie tylko indywidualni 

wytwórcy energii z OZE, ale także prosumenci działający 

zbiorowo oraz wspólnoty energetyczne. 

Wspólnoty energetyczne mogą liczyć na dofinansowanie 

m.in. z unijnego Funduszu Odbudowy. Podstawą do 

uzyskania środków finansowych na ten cel będą koncepcje 

powstania wspólnot energetycznych na danym terenie, 

dlatego Biuro OMGGS pracuje nad koncepcją utworzenia 

minimum trzech takich podmiotów. Do wspólnej inicjatywy 

pt. „Opracowanie Koncepcji stworzenia Klastra Energii na 

terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia 

– Sopot” zgłosiło się 51 metropolitalnych miast, gmin 

i powiatów. 

Klastry Energii. Do inicjatywy przystąpiło 51 samorządów

Zostań EKOodpowiedzialnym wolontariuszem  
Przełom marca i kwietnia to czas, kiedy z tęsknotą 

spoglądamy w niebo, wyczekują ciepłych promieni 

słońca i upragnionej wiosny. Jednak topniejący śnieg 

odsłonił w wielu miejscach dotychczas ukryte, 

a niekoniecznie miłe niespodzianki w postaci śmieci. 

Sopocki Wolontariat ma jednak na to pomysł!

Wszystkich chętnych, którym leży na sercu wygląd 

Sopotu, zaprasza do włączenia się w długoterminową 

akcję „EKOodpowiedziali Wolontariusze”.  Pomocnej dłoni 

potrzebują lasy, parki, plaże, a nierzadko okolice naszego 

miejsca zamieszkania.

Jaki jest cel?  

Chodzi  o  uprzątn ięc ie  choć część  śmiec i  za-

nieczyszczających zieleń w pobliskich parkach, skwerach, 

lasach, na plażach czy innych ważnych przyrodniczo 

i kulturowo przestrzeniach Sopotu.

Organizatorzy – Sopockie Centrum Organizacj i 

Pozarządowych – akcję planuje do końca 2021 r.  Może 

uda się wyrobić nawyk większej uważności i troski 

o środowisko naturalne. Działania wolontariuszy mają 

zachęcać innych sopocian do dbałości nie tylko o miejsca 

zamieszkania, ale także o przestrzenie wspólne w mieście, 

miejsca stworzone do odpoczynku i rekreacji.

Jak zostać  EKOodpowiedzialnym Wolontariuszem?

Wystarczy wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie www.wolontariat.sopot.pl .  Zgłoszenie 

równoznaczne jest z zaangażowaniem się w wolontariat 

długoterminowo/cyklicznie i będzie wymagało podpisania 

porozumienia o wolontariacie.

Potem wystarczy zaplanować spacery w dowolnym 

terminie, zabierać na nie ze sobą rękawiczki, worki na 

śmieci lub mocne reklamówki i uprzątać napotkane 

śmieci. A potem wrzucić je do najbliższego śmietnika.

Można pochwalić się efektami swojego ekodziałania 

w y s y ł a j ą c  z d j ę c i a  z  a kc j i  n a  a d re s  m a i l ow y : 

p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl lub na messengera 

Sopocki Wolontariat, wraz ze zgodą na ich wykorzystanie. 

Organizatorzy umieszczą je na profilu FB/Sopocki 

Wolontariat.

Co ważne, nie należy organizować akcji grupowych, EKO 

wolontariusze powinni działać w pojedynkę lub 

w rodzinnym gronie. Pamiętajmy! Zachowanie zasad 

bezpieczeństwa w czasie pandemii jest bardzo ważne!

Jakie to przyniesie korzyści?

Uprzątnięcie każdej ilości śmieci będzie wielką przysługą 

dla miejsca, w którym mieszkamy, a szerzej patrząc – dla 

naszej planety i przyszłych pokoleń. To akcja, dzięki której 

możemy mieć realny wpływ na to, by iść naturze 

z pomocą. Nie do przecenienie jest także satysfakcja 

z proekologicznych działań. Można także otrzymać 

zaświadczenie o wolontariacie.

Czym jest Klaster Energii?

Najprościej mówiąc, Klaster Energii jest porozumieniem 

działających lokalnie podmiotów zajmujących się 

wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą: 

energii elektrycznej, ciepła i chłodu, energii elektrycznej 

w transporcie oraz paliw. Celem inicjatywy jest bilansowanie 

zapotrzebowania na energię na obszarze działania klastra. 

– Członkami klastra energii mogą być osoby fizyczne, osoby 

prawne, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, inwestorzy, 

instytuty badawcze oraz jednostki samorządu terytorialnego 

– mówi Jakub Maceja wiceprezes zarządu firmy DOEKO 

Group, która opracowuje koncepcję dla OMGGS. 

Główną korzyścią powstania klastra (obejmującego do 

5 gmin lub wszystkie gminy w ramach powiatu) jest 

ekologiczna i tania produkcja energii z OZE, ograniczenie 

kosztów jej dystrybucji i lepsze zarządzanie energią. Ważne 

są też takie kwestie, jak uniezależnienie się od monopolu 

dostawców energii i wzrost lokalnego bezpieczeństwa 

energetycznego, a także troska o środowisko naturalne. Dla 

członków klastra oznacza to przede wszystkim mniejsze 

rachunki za energię elektryczną.

Opracowanie koncepcji dla OMGGS

Żeby tak się stało, najpierw musi powstać koncepcja, która 

określi możliwości stworzenia klastrów na terenie naszej 

metropolii. W pierwszym etapie zbierane są niezbędne dane 

od gmin i powiatów, które zgłosiły zainteresowanie 

projektem. Na stworzenie koncepcji wykonawca potrzebuje 

4-6 miesięcy. Koncepcja obejmuje rozpoznanie, zbadanie 

potencjałów, analizę wariantową, finansową i organizacyjną 

oraz rekomendacje dotyczące wyboru optymalnego 

wariantu. 

Dokument gotowy będzie do końca września 2021 r., tak, 

aby koncepcja umożliwiła ubieganie się m.in. o środki 

finansowe w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) 

oraz projektu strategicznego pn. „Pomorski Archipelag Wysp 

Energetycznych”, zakładanego w projekcie Regionalnego 

Programu Strategicznego (RPS).

Ekodoradcy w metropolitalnych samorządach

Samorządy biorące udział w projekcie będą mogły ubiegać 

się o granty z programu ELENA, w  wysokości 90% kosztów 

zatrudnienia ekodoradców. Będą to specjaliści ds. 

energetycznych oraz OZE. Ich zadaniem, po uprzednim 

przeszkoleniu i przygotowaniu, będą m.in.  działania dot. 

termomodernizacji budynków oraz wykorzystanie OZE 

i innych niskoemisyjnych źródeł energii w poszczególnych 

samorządach.  

ZIELONY SOPOT /

Fot. Pixabay
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W Sopocie zrobisz zakupy na EkoRynku
Powiedzenie „jesteś tym, co jesz” staje się coraz bardziej popularne. I jest to bardzo 

zdrowy trend, w który wpisuje się ruszający na Sopockim Rynku od soboty, 

27 marca cykl targów pod hasłem EkoRynek.  

– Świadome zakupy spożywcze to klucz do dobrego samopoczucia i zdrowia – mówi 

Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Teraz także w Sopocie wszyscy, którzy chcą 

zadbać o zdrowie, będą mogli kupić żywność ekologiczną, kosmetyki, zabawki oraz 

naturalne produkty od polskich wystawców – rolników, gospodarzy, sprzedawców 

i gastronomów.

Sopot likwiduje piece węglowe  Konkurs fotograficzny 
„Hydranto-zagadka”

W ciągu ostatnich dwóch lat w lokalach gminnych wymieniono 231 pieców węglowych na ogrzewanie gazowe. 

W tym samym okresie 79 właścicieli wykonało modernizację ogrzewania, korzystając z programu dofinansowania 

Gminy Miasta Sopotu. Kwota udzielonych w tym czasie dotacji wyniosła 1 301 000 zł. 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wody, przy-

padającego 22 marca, AQUA-Sopot zaprasza 

mieszkańców Sopotu do wzięcia udziału w konkursie 

fotograficznym „Hydranto-zagadka”. 

Zrób zdjęcie sopockiego hydrantu i zgarnij atrakcyjne 

nagrody! Zdjęcia można przesyłać do 22 kwietnia 2021 r. 

Szczegóły konkursu na stronie: www.aqua-sopot.4bip.pl

Więcej informacji: www.facebook.com/AquaSopot  

Ci, którzy cenią sobie wyjątkowy smak i skład oraz przyjazną środowisku produkcję, 

w każdą sobotę od 27 maca, na Sopockim Rynku przy ul. Polnej 8/10, znajdą żywność 

bio. W godz. 7.00-14.00 polscy wystawcy będą czekać na wszystkich miłośników 

naturalnych wyrobów. Co tydzień na targowisku kupić będzie można m.in.: warzywa, 

owoce, pieczywo, mięso, wędliny oraz nadmorski przysmak – ryby.

– Zdrowych produktów od rodzimych producentów poszukuje coraz więcej konsumentów 

– mówi Tomasz Ramczyk, prezes Zarządu Foodram Gdynia, organizatora EkoRynku. – Im 

wszystkim proponujemy targ, który powstał z miłości do zdrowia i natury. Udział 

w wydarzeniu weźmie wielu wystawców – sprzedawców oraz gastronomów, dlatego myślę, 

że każdemu uda się znaleźć coś dla siebie – dodaje prezes Tomasz Ramczyk. 

Podczas wydarzenia nie zabraknie również przestrzeni dla tych, którzy uwielbiają dobrze 

zjeść, ale niekoniecznie czują się mistrzami w kuchni. Restauratorzy przygotowują dla nich 

specjalną ofertę potraw w sprzedaży na wynos.   

EkoRynek to także możliwość dostaw. – Jeśli komuś nie uda się wziąć udziału 

w wydarzeniu, specjalne samochody chłodnie bezpiecznie przewiozą produkty pod 

wskazany w zamówieniu adres – dodaje Tomasz Ramczyk, prezes Zarządu Foodram 

Gdynia. Więcej informacji na FB/@EkoRynek Sopot.

EkoRynek to dodatkowe wsparcie polskiej gospodarki w tym trudnym okresie. 

– Wybierając bioprodukty nie tylko dbamy o swoje zdrowie, ale również o naszą planetę 

– dodaje wiceprezydent Marcin Skwierawski. – Żywność ekologiczna, którą będą oferować 

wystawcy, powstaje z naturalnych składników najwyższej jakości, a sposób ich wytwarzania 

sprzyja ochronie środowiska.

Patroni EkoRynku: Miasto Sopot, „Gastronom Wybrzeża”, Kulinarny Szlak TV, Kaszubski Związek 

Pracodawców, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Fundacja Lubię to, Pracodawcy Pomorza, 

Portal ReLok, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, portal Piękne Kaszuby.

W S O P O C I E

EkoRynek

w każdą sobotę, w godz. 7.00-14.00

EKO

PRODUKTY

SOPOT NATURALNIE /

Sopot jest liderem w rankingach jakości powietrza w Polsce. Jest to nie tylko związane 

z korzystnym położeniem geograficznym, ale przede wszystkim z konsekwentną 

polityką miasta. Mieszkańcy posiadający mieszkania z piecem węglowym mogą 

uzyskać dofinansowanie do wymiany ogrzewania sięgające 100 proc.

Do niedawna wiele „kopciuchów” znajdowało się również w lokalach komunalnych 

bądź socjalnych należących do gminy. Poza wymienionymi 231 piecami, w tym roku 

na wymianę czeka już kolejnych 55 pieców. Miasto stara się docierać z informacją do 

wszystkich najemców lokali gminnych, którzy mają ogrzewanie na paliwo stałe 

i namawia ich do złożenia wniosku o wymianę pieca na koszt miasta.  

Najemcy lokali gminnych, którzy posiadają ogrzewanie na węgiel, koks lub drewno, 

proszeni są o zgłaszanie się do Wydziału Lokalowego na adres mailowy 

wojciech.boduszynski@um.sopot.pl. Pod numerem telefonu 58 521 38 76 uzyskają 

informację, jak wymienić piec.  

Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z dotacji na wymianę pieców 

w mieszkaniach prywatnych jeszcze tylko w tym roku mogą skorzystać ze 100 

proc. dofinansowania. na przykład wymieniając piec węglowy na piec gazowy 

o mocy 24 kW, można otrzymać dofinansowanie w wysokości 19 200 zł.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska UM 

w Sopocie, e-mail: inzynieria@sopot.pl. 

– Jesteśmy dumni z tego, że Sopot jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce 

– mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Wspólnym wysiłkiem dążymy do tego, 

aby wciąż był kurortem z najczystszym powietrzem. Naszym celem jest wymiana 

wszystkich pieców węglowych w mieście.

Zgodnie z antysmogową uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego, po 1 stycznia 

2024 r. w Sopocie będzie obowiązywał całkowity zakaz używania ogrzewania 

węglowego. Po tej dacie właściciele lokali, domów, którzy nadal będą korzystali 

z węgla, będą płacili kary finansowe nawet do 5000 zł.   
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W Sopocie od początku trwania pandemii realizowana jest inicjatywa pomoc 

sąsiedzka – wsparcie dla osób potrzebujących pomocy. Dodatkowo od listopada 

zeszłego roku działa specjalny ogólnopolski rządowy program „Wspieraj Seniora”, 

z którego mogą skorzystać osoby w wieku 70+ (najbardziej narażone na negatywne 

skutki zakażenia koronawirusem SARS–CoV-2) oraz młodsze, które są w szczególnie 

trudnej sytuacji życiowej.

Pracownicy i wolontariusze Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

czekają w gotowości. Pomogą potrzebującym w realizacji podstawowych potrzeb, np.:

Zapraszamy uczniów sopockich szkół oraz mieszkańców miasta do 

przedświątecznego wsparcia seniorów. Pandemia to czas szczególnie dotkliwy dla 

osób samotnych, zwłaszcza starszych. Zbliżające się święta mogą dla wielu z nich 

okazać się kolejnym wyzwaniem ze względu na obostrzenia, poczucie lęku, brak 

możliwości spotkania z bliskimi… Czy możemy coś z tym zrobić? Tak!

Znasz seniora w potrzebie? 
Wolontariusze chętnie pomogą

Podziel się z seniorem słodkością 
i ciepłym słowem na Wielkanoc

Jakie mają być Sopockie Domy Sąsiedzkie – ankieta
Zapraszamy mieszkańców do wypowiedzenia się na temat działalności Sopockich 

Domów Sąsiedzkich. W 2021 r. koordynacja działań powierzona została Stowarzyszeniu 

Na Drodze Ekspresji, które od lat zajmuje się animacją i integracją mieszkańców Sopotu.

Zależy nam, by oferta Domów Sąsiedzkich była tworzona przez mieszkańców i dla mieszkańców, 

dlatego prosimy o wypełnienie ankiety, która będzie punktem wyjścia do tworzenia odświeżonej 

oferty w pięciu miejscach:

ź Domu Sąsiedzkim „Broadway” Biblioteki Sopockiej przy ul. Kolberga 9,

ź Domu Sąsiedzkim „Potok” w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego przy ul. 

Kraszewskiego 31,

ź Domu Sąsiedzkim „Alternatywy 5” wraz z filią nr 8 Biblioteki Sopockiej przy ul. Mazowieckiej 26,

ź Domu Sąsiedzkim „Koc i Książka” Biblioteki Sopockiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 14,

ź Domu Sąsiedzkim w Tęczowym Domu – Sopockim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych przy ul. 23 Marca 32 c (nowość).

Dom Sąsiedzki ma być miejscem, które – oprócz oferty zajęć stałych, będzie skupiać 

mieszkańców wokół wspólnych tematów, stanie się miejscem spotkań, wzajemnych inspiracji. To, 

w jaki sposób DS będą funkcjonować, zależy także od Państwa pomysłów. Chcemy zachęcać do 

pożytecznego spędzania czasu, pobudzając do integracji, edukacji i rekreacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasobów naturalnych Sopotu i funkcji uzdrowiskowej miasta.

Jeśli mają Państwo pytania/pomysły na działania/wydarzenia dotyczące Domów 

Sąsiedzkich, zapraszamy do kontaktu z koordynatorką: Zuzanna Ostrowska, tel. 729 863 

879, mail: sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl

Link do ankiety znajdą Państwo na stronie www.sopot.pl i na Facebooku: Sopockie Domy 

Sąsiedzkie. Ankiety w formie papierowej będą dostępne także w Filiach Biblioteki Sopockiej: nr 8, 

„Broadway” oraz „Koc i Książka”, a także w Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. I. Kraszewskiego w 

SOPOT POMAGA /

Kamiennym Potoku. Na stronie miasta można także zapoznać się z koncepcją Sopockich 

Domów Sąsiedzkich – wstępną wizją rozwoju Domów Sąsiedzkich. Zapraszamy do 

komentowania i zgłaszania uwag, swoich pomysłów do 31 marca.

ź zrobieniu i dostarczeniu 

zakupów niezbędnych 

artykułów spożywczych, 

środków higieny osobis-

tej, leków,

ź zrobieniu opłat,

ź wyprowadzaniu psa,

ź wyrzucaniu śmieci.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić:

22 505 11 11 – ogólnopolska infolinia programu Wspieraj Seniora dla osób 

70+ oraz młodszych, w trudnej sytuacji życiowej

58 551 17 10 – to numer Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

729 863 777 – numer Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu

W sopockim wolontariacie działa grupa doświadczonych osób, które świadczą pomoc 

seniorom podczas pandemii. Usługa wsparcia jest nieodpłatna, ale koszt zakupów pokrywa 

senior/ka. Zobacz też stronę www.wolontariat.sopot.pl

Fot. Pixabay

F F PLot. otobank.  / UMS

Symboliczny gest przekazania kartki z życzeniami świątecznymi może wlać otuchę 

w niejedno serce, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.

Co możesz zrobić?

ź przygotuj wielkanocną kartkę z własnoręcznie wypisanymi życzeniami,

ź dołącz do życzeń coś słodkiego lub wielkanocną/wiosenną ozdobę, np. na świąteczny stół.

Upominki można przynosić do Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu do 29 marca, w godzinach od 8.30 do 16.30.

Nasi wolontariusze w dniach 30 marca – 1 kwietnia przekażą upominki samotnym 

i potrzebującym wsparcia seniorom. 

Więcej informacji: tel. 729 863 777 oraz mailowo p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl

Fot. Pixabay
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Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać 

drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia dodatkowo będzie 

można złożyć w formie papierowej. Aby zachować 

ciągłość wypłat, warto to zrobić do 30 kwietnia.

– Nadal można składać wnioski przez Internet i do takiej formy 

zachęcamy – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Szczególnie teraz, 

w czasie pandemii to bezpieczny i wygodny sposób. Osoby, 

które mają utrudniony dostęp do internetu lub mają trudności 

z wysłaniem elektronicznego wniosku, będą mogły od 

1 kwietnia złożyć wniosek w sposób tradycyjny – papierowo, 

osobiście lub za pośrednictwem poczty. 

Z uwagi na pandemię, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczne 

warunki do spotkania z pracownikiem, sopocki MOPS prowadzi 

rejestrację telefoniczną. Pod numer tel. 58 551 61 63 można 

umówić termin osobistej wizyty w Ośrodku. 

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można 

również złożyć w skrzynce podawczej w Dziale Świadczeń 

Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. A także nadal drogą 

elektroniczną.

Jeśli złożymy wniosek do 30 kwietnia 2021 r. będziemy mieli 

zapewnioną ciągłość otrzymywania świadczenia. Osoby, które 

złożą wniosek do 30 czerwca, otrzymają wyrównanie za okres 

od maja  – kiedy następuje koniec obecnego okresu 

świadczeniowego. 

Obsługą programu „Rodzina 500 +” w Sopocie zajmuje się 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

MOPS Sopot, al. Niepodległości 876, tel. 58 551 61 63.

500 plus. Od 1 kwietnia 
również wnioski papierowe

Rozmowa ze specjalistą pozwoli oswoić lęki 
i uspokoić emocje

ź Opieka wytchnieniowa – odciążenie rodziców/opiekunów poprzez wsparcie ich 

w codziennych obowiązkach opiekuńczych lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Może 

być świadczona w domu lub w placówce, w ramach pobytu dziennego lub całodobowego

ź Specjalistyczne poradnictwo (psychologiczne lub terapeutyczne) oraz wsparcie 

w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki

ź Asystent Osoby z Niepełnosprawnością – wspiera w codziennym funkcjonowaniu, np. 

pomaga w dotarciu do szkoły, na rehabilitację, do lekarza, towarzyszy podczas wydarzeń 

kulturalnych, sportowych, społecznych

ź Rehabilitacja społeczna – dofinansowanie m.in. do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych 

i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komu-

nikowaniu się

ź Program Aktywny samorząd – m.in. dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego, 

komputera, zakupu siedziska/fotelika do przewozu osoby z niepełnosprawnością, kosztów 

kształcenia w szkole policealnej lub wyższej

ź Świadczenie pielęgnacyjne –  z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością

ź Telefon Wsparcia Opiekuna – pod numerem tel. 58 341 83 18, od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00-15.00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla 

opiekunów tematy, np. o różnych formach wsparcia oraz otrzymać pomoc psychologiczną 

ź Program „Za życiem” –  jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, 

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu (4000 zł), wsparcie asystenta rodziny, łatwiejszy dostęp do świadczeń 

opieki zdrowotnej, m.in. rehabilitacji, badań 

ź Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot – bezpłatne wsparcie psychologa lub 

prawnika w sytuacjach kryzysowych, doświadczania przemocy, tel. 58 550 14 14

Jesteś rodzicem dziecka z niepełnosprawnością? Skorzystaj z różnych 
form wsparcia, rozmowy, pomocy w codziennym funkcjonowaniu 

Jeśli przeżywasz trudne chwile, konflikty wewnętrzne 

lub z bliskim osobami, czujesz się zagubiony 

i bezradny, nie możesz sobie poradzić z trudnymi 

emocjami, izolacją, osamotnieniem, skorzystaj 

z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. 

SOPOT POMAGA /

Inne świadczenia dla rodzin z dziećmi, m.in.: 

ź Świadczenie wychowawcze – program „Rodzina 500+”

ź Świadczenie „Dobry 

Start”

ź Zasiłek rodzinny oraz 

dodatk i  do  zas i łku 

rodzinnego

ź Świadczenia opiekuńcze

ź Jednorazowa zapomoga 

z tytułu urodzenia się 

dziecka (tzw. becikowe) 

ź Świadczenie rodzicielskie

ź Karta Dużej  Rodziny, 

Sopocka Karta Rodziny 3+ 

ź Świadczenia z Funduszu 

Alimentacyjnego

ź Pomoc w zakresie do-

żywiania 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza 

do kontaktu. Do specjalistów można się zwrócić z każdym 

problemem, w każdej sprawie, która martwi i wzbudza 

niepokój. 

ź Może trudno Ci się odnaleźć w obecnej sytuacji, 

straciłeś kogo bliskiego, pracę, nie widzisz sensu życia. 

ź Może przeżywacie trudności w relacjach rodzinnych, 

nie potraficie już ze sobą rozmawiać, pojawiła się 

obojętność i niezrozumienie. 

ź Może doświadczasz przemocy ze strony bliskich lub 

innych osób i wydaje Ci się, że nie masz szansy na 

zmianę tę sytuacji. 

ź Może są jakieś wstydliwe sprawy, które od dawna 

męczą Cię od środka, o których nikomu nie 

mówiłaś/eś, bo uważasz, że nikogo nie obchodzą, 

a mogą nawet wydać się śmieszne? 

– Psycholog zapewni dyskrecję i wysłucha. Nie oceni, 

a przyjrzy się wspólnie z potrzebującym trudnym sprawom 

– mówi Wojmir Strzałkowski, psycholog z sopockiego 

MOPS. – Już sama rozmowa, możliwość podzielenia się 

swoimi problemami, przynosi ulgę. W zależności od 

indywidualnej sytuacji, psycholog może też pokierować do 

odpowiednich miejsc i instytucji oferujących wsparcie.

W sopockim MOPS, oprócz konsultacji, można również 

skorzystać z bezpłatnej terapii, którą prowadzą specjaliści 

z Punktu Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot. Terapia 

odbywa się stacjonarnie, w wydzielonym pomieszczeniu, 

z zachowaniem wymogów sanitarnych. Spotkania tera-

peutyczne odbywają się również online. 

Zapraszamy do kontaktu z MOPS, aby umówić się na 

indywidualną rozmowę z jednym z psychologów.

ź Zespół Poradnictwa Specjalistycznego MOPS Sopot, 

tel. 797 478 798, od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-15.30 

ź Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. 58 

551 14 14, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00. 

ź W  s y t u a c j a c h  k r y z y s ow y c h ,  w y m a g a j ą c y c h 

natychmiastowej reakcji, całodobowy telefon wsparcia 

MOPS Sopot, 58 551 17 10 (24 h/7).

ź Zasiłki z pomocy społecznej

Więcej na stronie www.mopssopot.pl. Szczegółowe informacje można 

uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, 

tel. 58 551 17 10.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay
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Sopot rozpoczyna remonty ulic w dolnej części miasta. 

Będzie to nie tylko wymiana nawierzchni jezdni lub 

chodników, a głównym celem jest poprawa warunków 

gospodarowania wodami opadowymi, w tym zagos-

podarowanie tych wód i ochrona przed podtopieniami. 

W najbliższym czasie wznowione zostaną prace na 

przejściu między ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. 

Czyżewskiego. Zostanie tam stworzona atrakcyjna 

przestrzeń publiczna wyposażona w nowe oświetlenie 

uliczne, małą architekturę oraz zieleń. W pierwszym etapie 

inwestycji wykonano kanalizację deszczową. 

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków unijnych 

w ramach projektów: „Zagospodarowanie wód opadowych 

w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie Miasta 

Sopot, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II” i „Mo-

dernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem 

najnowszych technologii”. Wartość inwestycji: 1,5 mln zł.

Pierwszy woonerf w Sopocie już powstaje

W związku z przebudową ścieżki rowerowej do połowy kwietnia 2021 r. zamknięta została jezdnia ul. Armii 

Krajowej na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Kochanowskiego. Na tym odcinku będzie wymieniana 

nawierzchnia jezdni. Równolegle prowadzone będą prace na ścieżce rowerowej i chodniku. 

Utrudnienia związane są z drugim etapem przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej. Ścieżka rowerowa 

przebiegać będzie tak, jak dotychczas, jednak jej nawierzchnia zamieniona zostanie na asfalt. Podczas przebudowy 

zostaną zastosowane rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego.         

Na czas zamknięcia wyznaczone zostaną objazdy: dla jadących w kierunku Gdańska zaleca się korzystanie z al. 

Niepodległości, został wytyczony objazd przez ul. Sikorskiego oraz ul. Wybickiego. 

Do końca tego roku gotowa będzie pierwsza strefa woonerf w Sopocie. Woonerf w wolnym tłumaczeniu 

oznacza „ulicę do mieszkania” i tak kompleksowo zmieni się kwartał ulic: Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska 

Polskiego – Kilińskiego. 

Termin woonerf dotyczy sposobu projektowania ulicy w strefie zurbanizowanej w taki sposób, by przy zachowaniu 

podstawowych funkcji położyć szczególny nacisk na uspokojenie ruchu. Woonerf jest jednocześnie ulicą, deptakiem, 

parkingiem i miejscem spotkań mieszkańców. 

– To będzie najdłuższy woonerf w Polsce, aż 1200 metrów  – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Balans 

między ruchem rowerowym, samochodowym i pieszym to rozwiązanie stosowane w wielu europejskich miastach 

i poprawiające jakość życia nie tylko okolicznych mieszkańców, ale wszystkich użytkowników tych przestrzeni.  

Nowa ścieżka rowerowa przy 
ul. Armii Krajowej – utrudnienia w ruchu

Remont ul. Pogodnej, 
Architektów

Kontynuacja prac na przejściu 
do ul. Czyżewskiego

Łączny koszt przebudowy to 2 459 372,45 zł. Prace zakończą się 

w czerwcu. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg S.A. 

Prace są częścią projektu pod nazwą: „Budowa węzła integracyjnego Sopot 

Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi”, który jest współfinansowany 

w wysokości 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach mechanizmu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT). 

SOPOT BUDUJE /

Na ul. Pogodnej i Architektów zostanie zmodernizowana 

nawierzchnia ulic wraz z chodnikami i wjazdami na posesje oraz 

oświetlenie uliczne. Projektanci sięgnęli po nowoczesne 

rozwiązania, wprowadzając elementy infrastruktury poz-

walającej na zagospodarowanie wód opadowych. W pasie 

drogowym zostanie  wprowadzony  pas  techniczny 

z przepuszczalną nawierzchnią, poprawiającą zasilanie wód 

podziemnych. Zasadzone zostaną szpalery niskich drzew 

w geokompozytach magazynujących wodę wokół brył 

korzeniowych, stworzone będą również niewielkie wyspy zieleni 

z funkcją bioretencyjną, by absorbować wodę. 

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków unijnych 

w ramach projektu „Zagospodarowanie wód opadowych 

w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie Miasta 

Sopot, uchodzących do Zatoki Gdańskiej.” Wartość inwestycji: 

2,26 mln zł.

Plany zmian były konsultowane podczas spotkań 

z mieszkańcami tej części miasta. Zdecydowano, że 

inwestycja „Uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego 

– al. Wojska Polskiego – Kilińskiego jako przeciw-

działanie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu”, 

prócz podstawowego znaczenia, czyli przeciwdziałania 

podtopieniom, zmieni wygląd tej części Sopotu. Projekt 

porządkuje m.in. parkowanie, tworząc przestrzeń 

przyjazną pieszym, rowerzystom, ze specjalnie 

zaprojektowaną nawierzchnią, z dużą ilością zieleni.

Głównym celem inwestycji jest stworzenie warunków 

odpływu wód opadowych w zlewniach: Potoku 

Karlikowskiego i Potoku Haffnera do Zatoki Gdańskiej. 

Ważna jest też ochrona przed podtopieniami w dolnym tarasie miasta dzięki budowie miejskiej sieci kanalizacji 

deszczowej w kwartale ulic: Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego.

Przebudowana będzie sieć gazowa wraz z przyłączami do posesji, zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne, 

infrastruktura podziemna i naziemna będą uporządkowane. Ulice i chodniki otrzymają nową nawierzchnię, pojawi się 

zieleń, która zatrzyma część wód opadowych w miejscu ich powstania i uczyni przestrzeń ładniejszą.

Zgodnie z umową wykonawca, firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., prace ma wykonać do 31 grudnia 2021 r.  

Koszt inwestycji to 12 289 931,90 zł. Realizowana będzie z dwóch projektów unijnych: „Zagospodarowanie wód 

opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej” 

oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii”.

F F PLot. otobank.  / UMS

Fot. materiały UMS

F F PLot. otobank.  / UMS
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Najem krótkotrwały – obowiązkowa rejestracja
Przypominamy o obowiązku rejestracji obiektów 

noclegowych, jaki na wszystkich przedsiębiorców 

nakłada ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach 

pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 

Ewidencję obiektów hotelarskich (m.in. hoteli, moteli, 

pensjonatów, kempingów) prowadzi Departament Turystyki 

i  Promocji  Urzędu Marszałkowski  Województwa 

Pomorskiego. Należy pamiętać, że nazwy obiektów 

hotelarskich podlegają ochronie prawnej. Oznacza to, iż nie 

można używać takich nazw, jak: hotel, pensjonat w formie 

podstawowej ani modyfikowanej, bez zgody Urzędu 

Marszałkowskiego. 

Usługi hotelarskie (tzw. najem krótkotrwały) mogą być 

również świadczone w innych obiektach, takich jak: pokoje 

Plac zabaw inspirowany „Kajkiem 
i Kokoszem” powstaje w Sopocie
Jeszcze tej wiosny w Łazienkach Południowych w Sopocie 

powstanie plac zabaw inspirowany bohaterami 

z Mirmiłowa. Mieszkańcy miasta oraz odwiedzający będą 

mogli bliżej poznać ulubione postaci z serialu „Kajko 

i Kokosz".

Od niedawna na Netflix można oglądać serial „Kajko i Kokosz” 

– animację stworzoną na podstawie kultowego komiksu 

autorstwa sopockiego twórcy Janusza Christy. Już niedługo 

Smoka Milusia i jego przyjaciół będzie można spotkać także 

w Łazienkach Południowych. Trwa budowa niezwykłego placu 

zabaw inspirowanego bohaterami znanymi z Mirmiłowa.

W trosce o mieszkańców miasta, ale i o naszych gości, po 

raz kolejny będziemy realizować kampanię „Turysto, szanuj 

Sopot”. Zwracamy w niej uwagę na kilka istotnych 

aspektów, m.in. uszanowanie spokoju sąsiadów, czystość 

czy prawidłowe parkowanie. 

– Sopot jest miastem turystycznym, a swoje mieszkania gościom 

udostępnia wielu sopocian – mówi Jacek Karnowski, prezydent 

Sopotu. – W kampanii chcemy przekazać taki podstawowy 

savoir-vivre turysty, aby przyjeżdżający do nas goście pamiętali, 

że za ścianą wynajętego apartamentu nierzadko mieszka 

sopocka rodzina, której nocne hałasy po prostu przeszkadzają.  

W hołdzie Januszowi Chriście

Niemal 50 lat od premiery pierwszych komiksów bohaterowie 

przeniosą się nie tylko na ekrany, ale także do miejskiej 

przestrzeni, gdzie mieszkał twórca Kajka i Kokosza. Nowy punkt 

na mapie Sopotu ma być jednak nie tylko miejscem zabaw 

i spotkań najmłodszych. Projekt ma uhonorować Janusza 

Christę, słynnego mieszkańca miasta, który powołał do życia 

postacie uwielbiane przez pokolenia. 

Christa to jeden z najpopularniejszych ilustratorów i autorów 

komiksów w Polsce, który wsławił się kultowymi historyjkami 

o Kajku i Kokoszu – dwóch słowiańskich wojach i nierozłącznych 

przyjaciołach. Twórca wychował się i pracował w Sopocie 

i właśnie w naszym mieście stworzył legendarne komiksy, na 

podstawie których powstała animacja. Nowa atrakcja turystyczna 

Sopotu powstaje we współpracy z miastem. 

Za projekt placu odpowiadają pracownia projektowa BudCud 

i projektantka Izabela Rutkowska.

Nazwa placu zabaw w rękach fanów

Gród Milusia czy Smoczy Park? O tym, jak zostanie nazwany 

nowy plac zabaw, zdecydują uczestnicy głosowania. Do 30 

marca 2021 r. na stronie internetowej kajkoikokosz.wp.pl można 

zagłosować na nazwę dla nowego placu zabaw.

Na stronie znajdują się także materiały wideo, w których twórcy 

serialu opowiadają o procesie przenoszenia historii z papieru na 

ekran, a miłośnicy komiksów dzielą się swoimi pierwszymi 

wspomnieniami związanymi ze słowiańskimi wojami.

gościnne, apartamenty, wille, hostele. Ewidencja tych 

obiektów prowadzona jest w Biurze Promocji i Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta Sopotu. Osoby prowadzące 

działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług 

hotelarskich zobowiązane są do wypełnienia wniosku 

o wpis do ewidencji. Po tym obiekt zostaje zarejestrowany 

w gminnej ewidencji obiektów świadczących usługi 

hotelarskie. Obiekty znajdujące się w rejestrze mogą starać 

się o zgodę na przyjmowanie od turystów zapłaty bonem 

turystycznym.

Ze względu na przypadki oszustw i wynajmu nieistniejących 

apartamentów, otrzymujemy bardzo wiele zapytań 

dotyczących istnienia obiektu pod danym adresem. Wpis 

do ewidencji pozwoli Państwa gościom na spokojną 

rezerwację oraz podniesie Państwa wiarygodność. 

Prosimy o dopełnienie obowiązku wpisu do ewidencji 

przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich. 

Zostaw symbol swojej przyjaźni na placu 

zabaw inspirowanym serialem Kajko i Kokosz

Na cześć wyjątkowej więzi, która łączy głównych 

bohaterów, powstała akcja „Kalejdoskop Przyjaźni”. 

Każdy, kto na stronie kajkoikokosz.wp.pl opisze 

ulubioną przygodę, którą przeżył ze swoim 

przyjacielem, ma szansę uwiecznić symbol swojej 

przyjaźni w sopockim parku. Imiona zwycięzców 

zostaną umieszczone na tytułowym Kalejdoskopie 

Przyjaźni – jednym z elementów nowego placu zabaw.

Imiona zwycięzców zostaną umieszczone na tytu-

łowym Kalejdoskopie Przyjaźni - jednym z elementów 

nowej atrakcji Sopotu.

INFORMACJE MIEJSKIE /

Plakaty związane z kampanią pojawią się w przestrzeni miejskiej. 

Miasto przekaże je również spółdzielniom mieszkaniowym. Od 

kwietnia wszyscy sopocianie, którzy plakaty zechcą sami powiesić 

np. na klatkach schodowych, będą mogli je otrzymać w Informacji 

Turystycznej w Sopocie (pl. Zdrojowy 2 lub ul. Dworcowa 4).

Kampania „Turysto, 
szanuj Sopot”

Niezwykła gra miejska

Już niedługo ruszy także gra miejska, która przybliży jej 

uczestnikom biografię Janusza Christy i jego więź z Sopotem, 

a także pomoże jeszcze bliżej poznać postaci znane z kultowych 

komiksów. Więcej szczegółów na ten temat już niedługo. 

Fot. Pixabay

Rys. materiały prasowe MSL 
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Doradztwo zawodowe 
szyte na miarę

Sopocki telefon wsparcia dzieci i młodzieży

W ramach Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego od września 2020 r. 

budowany jest w Sopocie innowacyjny program doradztwa zawodowego dla Zespołu 

Szkół Handlowych. Sopockie Centrum Kształcenia Ustawicznego pozyskało grant 

z Funduszu Współpracy na stworzenie szytego na miarę programu doradztwa 

zawodowego dla uczniów i uczennic sopockiego technikum.

– Bardzo się cieszę, że w Sopocie uczniowie mają możliwość skorzystania z tak 

innowacyjnego projektu w swojej szkole – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, 

wiceprezydentka Sopotu. – Wciąż poszukujemy nowatorskich metod, programów, by jak 

najlepiej przygotować młodzież do funkcjonowania na rynku pracy. Oparte na współpracy 

– także międzynarodowej – działania pozwalają stworzyć program realnie pomagający 

młodym ludziom, dający konkretną wiedzę i umiejętności. Gorąco zachęcam uczniów do 

zgłaszania się na warsztaty i konsultacje, bo przyniesie im to realne korzyści, pozwoli dotknąć 

biznesu w praktyce – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Proponowany młodzieży program to efekt współpracy międzynarodowego partnerstwa: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, ZSH Sopot, POU Varaždin, z Chorwacji oraz 

Weiterbildungskolleg Linker Niederrhein z Niemiec. 

Program doradztwa zawodowego został oparty na potrzebach szkoły i budowany jest wraz 

z szkołą oraz uwzględnia wymianę doświadczeń międzynarodowych. Innowacyjny element  

Projektu „Career” to zaproszenie do współpracy przedstawicieli biznesu, którzy wraz 

z doradcami zawodowymi przygotowują ofertę warsztatową. Firmy, które współtworzą 

program doradztwa, to: Staples Polska, Sopot Marriott Resort&Spa, AP Logistics SP z o.o. 

Bazując na potrzebach szkoły, uczniów i partnerów biznesowych przygotowany zostanie 

praktyczny  program wsparcia młodych ludzi w rozwoju, odkrywaniu talentów i poznawania 

potrzeb pracodawców na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. W ofercie znajdą się 

warsztaty z doradztwa zawodowego, indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi 

oraz mają szansę na realny kontakt z przedstawicielami biznesu.

Rezultaty z testowania zostaną zawarte w publikacji – praktycznym poradniku o tym, jak 

skutecznie wykorzystać doradztwo zawodowe do tworzenia innowacji edukacyjnych.

Informacje i zapisy dla uczniów:

ź Zespół Szkół Handlowych w Sopocie – Anna Mamprejew-Kwintkiewicz, wicedyrektor 

ź Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie – Anna Dukowska, Konsultant powiatowy 

ds. doradztwa eukacyjno-zawodowego, e-mail: anna.dukowska@ckusopot.pl

Więcej informacji o projekcie „Career – droga do kariery zawodowej” na stronie CKU.

W Sopocie działa telefon wsparcia dzieci i młodzieży. Pod numerem 690 538 228, 

z dyżurującymi tam specjalistami młodzi ludzie mogą porozmawiać o swoich problemach 

od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00-18.00.

Wszystkim maturzystom, którzy zastanawiają się, jak dobrze przygotować się do 

egzaminów i wybrać dalszą ścieżkę edukacji, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

w Sopocie oferuje wsparcie. Można skorzystać z konsultacji psychologicznej, 

pedagogicznej czy coachingu.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie zaprasza do skorzystania z:

ź indywidualnej porada zawodowej, która pomoże określić predyspozycje oraz mocne 

strony (zgłoszenia tel. 58 551 51 33 przez sekretariat poradni) 

ź konsultacji z psychologiem, terapeutą – cykliczne dyżury telefoniczne planowane są 

w okresie kwiecień – maj: 

mgr J. Bujko, wtorki, godz. 18.00-19.00, tel. 601 080 370, 

mgr A. Chmielowiec-Szatarska, piątki, godz. 8.00-9.00, tel. 882 433 500;

ź stale dostępne są bezpośrednie, stacjonarne konsultacje psychologiczne, 

pedagogiczne, coaching w Poradni – po umówieniu telefonicznym, tel. 58 551 51 33;

SOPOT DLA UCZNIA /

Telefon wspierający młode osoby w sytuacjach 

kryzysowych ma uzupełnić system pomocy 

dzieciom i młodzieży oraz odpowiedzieć na 

ich potrzeby. Przez obecną sytuację 

epidemiologiczną, w związku z wpro-

wadzeniem nauki zdalnej oraz hybrydowej, 

dzieci oraz młodzież mają ograniczony dostęp 

do fachowej  opieki  psychologiczno-

pedagogicznej.  

– Często młodzi ludzie nie wiedzą, gdzie oraz 

w jaki sposób mogą skorzystać z pro-

fesjonalnej pomocy – mówi Magdalena 

Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. 

– Czasem brak im odwagi do rozmowy 

twarzą w twarz, powstrzymuje ich nieśmiałość, 

strach przed oceną, krytyką, wyśmianiem lub 

zignorowaniem problemu przez bliskich. 

Rodzice mogą skorzystać z wykładu online pt. „O stresie słów kilka, czyli co to jest 

stres i jak sobie z nim radzić”, który odbędzie się 30 marca o godz. 17.00 

– prowadząca: mgr J. Bujko-psycholog, psychoterapeuta.

Więcej informacji na profilu FB Poradni.

Poradnia zaprasza maturzystów

Niejednokrotnie pozostają sami ze swoimi problemami, utrzymując, że wszystko u nich jest 

w porządku. Dla nich właśnie i dla wszystkich innych potrzebujących pomocy, powstał Sopocki 

telefon wsparcia – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

 

 

  

Istnieją również sytuacje, w których młodzież poszukując 

rozwiązań, dzieli się swoimi bolączkami na forach internetowych, 

uciekaj w świat wirtualny i tam opisuje swoje rozterki. Młodzi 

ludzie nie mają świadomości, iż nieprofesjonalna pomoc może 

wyrządzić im nieodwracalną krzywdę. Narażeni na hejt coraz 

bardziej izolują się ze swoim problemem i nie wiedzą, jak 

wybrnąć z kłopotliwej sytuacji. 

Wtedy warto zadzwonić:

ź numer tel. 690 538 228

ź od poniedziałku do piątku

ź w godz. 16.00-18.00

Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie „Sopocki Dom”. 

Projekt finansowany jest z budżetu Gminy Miasta Sopotu.
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Sopockie szkoły najlepsze pod słońcem! 
Licea ogólnokształcące i Zespół Szkół 
Handlowych – sprawdź ofertę w kurorcie

By profilaktyka w szkołach była skuteczna

„Zdolni z Pomorza 

– Sopot” do 2023 roku

Profesjonalna kadra nauczycielska, bardzo ciekawa oferta edukacyjna, świetnie wyposażone zaplecze 

dydaktyczne i sportowe, współpraca z uczelniami wyższymi – to i jeszcze więcej oferują sopockie placówki 

uczniom ósmych klas szkół podstawowych, poszukującym najlepszej dla siebie szkoły. Warto, by miejsce, 

które wybiorą, łączyło wysoki poziom edukacji z dobrą atmosferą. By szkoła uczyła, dając możliwość 

dostania się na wymarzone studia czy zdobycia pracy w wybranym zawodzie. By rozwijała różnorodne 

pasje i zainteresowania uczniów, którzy tworzą zgraną społeczność. 

Sopockie szkoły ponadpodstawowe to propozycja dla każdego młodego człowieka, który szuka lekcji z nauczycielami 

z pasją, bogatej oferty, ciekawych wydarzeń i zajęć dodatkowych. A także interesujących znajomych spotykających 

się w przyjaznym, niebanalnym miejscu (bo wszyscy mamy nadzieję, że czasy bezpośrednich spotkań 

z rówieśnikami i nauczycielami, w szkole, wrócą niebawem). 

Sopot może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem zdawalności matury w Trójmieście i województwie 

pomorskim. Nauka w tutejszych szkołach to poczucie bezpieczeństwa i pewność zdania nawet najtrudniejszego 

egzaminu. Blisko 90 proc. absolwentów sopockich szkół ponadpodstawowych dostaje się na studia. Miasto oferuje 

dodatkowe godziny na zajęcia obowiązkowe (m.in. matematykę, przedmioty humanistyczne i języki obce), 

by uczniowie jeszcze lepiej mogli przygotować się do matury.

Gmina Miasta Sopotu we współpracy z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS Sopot oraz PBS 

Sopot przeprowadzi kolejne badania profilaktyczne na rzecz sopockiej społeczności szkolnej. Celem jest 

wielowymiarowa diagnoza dotyczącej profilaktyki szkolnej i skali zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży 

z 8 sopockich publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Zidentyfikowane zostaną także czynniki sprzyjające oraz zapobiegające problemowi uzależnienia wśród dzieci 

i młodzieży od substancji takich, jak: nikotyna, alkohol, narkotyki. W ramach przeprowadzonych badań ocenione 

będzie doradztwo zawodowe realizowane w szkołach. W tegorocznych ankietach skierowanych do uczniów (od klasy 

VII szkoły podstawowej) pojawiły się także pytania dotyczące tematyki LGBTQ.

Przeprowadzenie badań w publicznych placówkach oświatowych pozwoli na poznanie opinii trzech środowisk 

szkolnych – uczniów, rodziców oraz nauczycieli – na temat działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole. 

Efektem ma być przekazany dyrekcji szkół raport, na podstawie którego zostanie opracowany kompleksowy  

program wychowawczo-profilaktyczny w każdej z placówek.

W Sopocie badanie przeprowadzane jest drugi rok z rzędu. W roku 2020 udział wzięło blisko 1800 osób (974 

uczniów, 649 rodziców/opiekunów oraz 285 pracowników szkół). Wyniki tegoroczne będą szczegółowo 

porównywane z rokiem ubiegłym ze względu na sytuację pandemiczną. 

Działa także platforma profilaktykasopot.pbs.pl, na której uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkół mogą uzyskać 

informacje dotyczące działań profilaktycznych realizowanych w Sopocie, doradztwa zawodowego, a także wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego oferowanego sopockim uczniom.

Projekt „Zdolni z Pomorza – Sopot”, zaplanowany do 2021 r., 

został przedłużony do października 2023 r. dzięki niemu 

szczególnie uzdolnieni sopoccy uczniowie nadal będą mogli 

korzystać z szerokiej oferty zajęć  ukierunkowanych na 

rozwijanie zdolności i predyspozycji.

– Bardzo się cieszę, że uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych 

oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z naszego miasta będą 

mogli korzystać z tak wartościowego, rozwijającego projektu, który 

daje im się szansę rozwoju, wspomaga ich talenty i zainteresowania 

– mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. 

– Zwiększy się liczba grup przedmiotowych realizujących zajęcia oraz 

liczba godzin zajęć pozalekcyjnych: matematyki, fizyki, informatyki, 

biologii, chemii oraz zajęć rozwijających kompetencje społeczne, 

Dodatkowo pojawiają się kolejne szanse na udział w obozach 

naukowych, warsztatach interdyscyplinarnych, spotkaniach 

akademickich, wycieczkach edukacyjnych, kołach olimpijskich. I co 

najważniejsze – wzrasta też wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na stypendia naukowe dla uczestników projektu. 

Mimo pracy w trybie zdalnym kolejne zespoły (aż 7 grup 

projektowych) pracują obecnie nad realizacją projektów z obszaru 

kompetencji społecznych, biologii, informatyki, natomiast kolejni 

uczestnicy rozpoczynają udział w kołach olimpijskich na uczelniach. 

Spodziewane efekty – już latem! 

Wybór odpowiedniej szkoły to 

inwestycja w przyszłość, lepszy 

start w życie. Brzmi banalnie? 

Nic z tych rzeczy! To naprawdę 

ważna sprawa. Dlatego za-

praszamy do zapoznania się 

ofertą sopockich szkół ponad-

podstawowych. 

–  Rok 2021 rozpoczął  się  cyklem zajęć  kreatywnych 

ukierunkowanych na rozwijanie myślenia nieschematycznego, 

innowacyjnego, generowanie nieszablonowych rozwiązań 

problemów. Ten profil zajęć będziemy kontynuować poszerzając go 

o kolejne moduły, rozszerzając tematykę – mówi Regina Osika, 

lokalny opiekun metodyczno-pedagogiczny projektu. 

W projekcie przewidziano także zakup pomocy dydaktycznych do 

pracowni przedmiotowych (w pracowni informatycznej już teraz 

czeka drukarka 3D), spotkania z pracodawcami oraz udział 

w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne, a także udział 

w wydarzeniach kulturalnych.

Każdego roku około 70 uczniów korzysta z możliwości, które oferują 

Zdolni z Pomorza – Sopot i cieszy, że kolejne lata też dają młodym 

zdolnym takie możliwości rozwoju. Wśród uczestników są finaliści 

i laureaci olimpiad (np. np. Olimpiady Filozoficznej, Olimpiady 

Matematycznej Juniorów), konkursów przedmiotowych, ligi 

zadaniowej, a także utalentowani sportowcy, informatycy, literaci czy 

artyści. 

EDUKACJA /

Fot. Freepik

Na stronie internetowej 

szkolyponadpodstawowe.

s o p o t . p l  z n a j d u j e  s i ę 

kompletna oferta sopockich 

szkół wraz ze szczegółami 

dotyczącymi rekrutacji. 

Fot. materiały organizatora
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www.muzeumsopotu.pl

MUZEUM SOPOTU /

Wiosną, od końca marca, Muzeum Sopotu zaprasza na 

wykłady historyczne i zajęcia edukacyjne online oraz nową 

wystawę czasową.

30 marca dr Janusz Dargacz wygłosi wykład pt. „Na plaży 

i w operze. Kąpielisko sopockie w latach 1901-1939”. 27 kwietnia 

z prelekcją „Od kurortu do miasta – malownicza architektura 

Sopotu przełomu XIX i XX wieku” wystąpi Klaudiusz Grabowski. 

Podczas spotkania omówione zostaną wybrane sopockie wille 

i kościoły, ratusz i zabudowa kuracyjna. Wykłady będą dostępne 

online, za pośrednictwem profilu FB Muzeum Sopotu. 

Dzieci będą miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach 

edukacyjnych „Muzeum Sopotu uczy i bawi online”. 

26 marca nauczą się robienia pisanek zdobionych techniką 

decoupage. 9 kwietnia, odbędą się zajęcia edukacyjne 

„O wędrującej wydmie”. Dzieci dowiedzą się, dlaczego bronimy 

plaż i wydm przed atakami morza. Czemu wydma jest miejscem 

chronionym, a piaski „ożywają”, gdy zniszczymy roślinność 

wydmową? Jak szybko wędruje wydma i po czym poznamy dokąd 

zmierza? Jak wygląda roślinność wybrzeża wydmowego? Czy na 

wydmie kwitną kwiaty?

„Plaża wczoraj i dziś” to temat zajęć 16 kwietnia. Jak 

plażowano kiedyś? Do czego służyły łazienki kąpielowe? Jak 

ubierano się na plażę? Czym zajmował się koszowy? Jakie sporty 

uprawiano na plaży i czy opalenizna była w modzie? Podczas 

warsztatów będzie można poznać obyczaje plażowe w Sopocie 

przełomu XIX i XX wieku.

W kwietniu w Muzeum Sopotu zostanie również otwarta nowa 

wystawa czasowa. Ekspozycja poświęcona będzie sopockiemu 

fotografikowi działającemu na przełomie XIX i XX w. John Faltin 

urodził się w Gdańsku, w kurorcie zamieszkał w 1898 r. 

Z zawodu był księgowym. Faltin fotografował przede wszystkim 

architekturę, często robił krótkie serie zdjęć np. dla mieszkańców 

konkretnej ulicy. 

Działania Muzeum Sopotu można śledzić przez stronę  

www.muzeumsopotu.pl, a także profil na Facebooku. 

Wiosna w Muzeum Sopotu
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Uwaga, Biblioteka Sopocka szuka 
właściciela Złotego Pióra!

www.mbp.sopot.pl

KONKURS /

Biblioteka Sopocka zaprasza pisarzy do 

udziału w XXVI edycji konkursu poetyckiego 

„O Złote Pióro Sopotu”. Prace można 

przesyłać do 19 maja 2021 r. 

Do udziału są zaproszeni autorzy, którzy 

ukończyli 16. rok życia i piszą w języku polskim. 

Zwycięski utwór oraz utwory wyróżnione 

zostaną nagrodzone oraz opublikowane 

w tomie poetyckim „Miejsce obecności”. 

Regulamin konkursu oraz potrzebne dokumenty 

znajdują się na stronie mbp.sopot.pl.

Państwowa Galeria Sztuki online

Rezydent w teatrze

www.pgs.pl

www.korkoro.pl

W związku z zaostrzeniem rygorów związanych z pandemią Państwowa Galeria Sztuki zaprasza do oglądania 

prac online. W sieci dostępne są również warsztaty wielkanocne.

Cykl edukacyjny #GrafikaNieZnika można znaleźć na profilu facebookowym PGS. W ramach cyklu prezentowane są 

prace graficzne będące częścią zbiorów Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. W każdym z odcinków cyklu pokazane 

i omówione zostanie jedno z dzieł z kolekcji. Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat techniki 

graficznej, w jakiej zostało wykonane, a także rozpoznać detale i sposoby ułatwiające jej rozpoznanie. Cykl ma ponadto 

promować techniki graficzne jako – obecny od kilkuset lat – sposób artystycznego wyrazu twórców działających w różnych 

stylach i tendencjach artystycznych. Kolejne odcinki cyklu #GrafikaNieZnika będzie można oglądać premierowo 9, 16, 23 

i 30 kwietnia.

Natomiast 2 kwietnia dostępny będzie trzeci odcinek wielkanocnych warsztatów plastycznych online, organizowanych 

przez Państwową Galerię Sztuki.

Pod koniec stycznia, decyzją jurorów, Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne Korkoro objęło rezydencję 

artystyczną w teatrze przy al. Franciszka Mamuszki 2. Rezydencja potrwa do końca 2021 roku.

Stowarzyszenie Teatralno-Edukacyjne Korkoro jest organizacją non-profit. Jego członkowie od wielu lat z pasją 

współpracują z lokalnymi społecznościami jako edukatorzy teatralni, animatorzy, aktorzy, plastycy, badacze historii oraz 

literatury. Stowarzyszenie jest organizatorem m.in. parad ulicznych, przedstawień i performance'ów.

WYSTAWY /

Fot. Freepik

 

  

 

TEATR /

   

 

 

  

 

Fot. materiały promocyjne teatru Korkoro Fot. materiały promocyjne teatru Korkoro

Świetna wiadomość! Płyta nagrana przez Polską 

Filharmonię Kameralną Sopot pod dyrekcją Wojciecha 

Rajskiego nominowana została do Nagrody Fryderyk 2021 

w ka-tegorii Muzyka symfoniczna.

Płyta, na której znalazły 

się VI Symfonia – Pieśni 

chińskie i Concerto per 

c l a r i n e t  K r z y s z t o f a 

Pendereckiego została 

z a r e j e s t r o w a n a 

w listopadzie 2019 r. 

w  kościele  Gwiazda 

M o r z a  w  S o p o c i e , 

a wydana w ubiegłym 

roku. W czasie nagry-

wania utworów w sopockim kościele, 23 listopada, Krzysztof 

Penderecki obchodził swoje 86. urodziny... 

MUZYKA /

Nominacja do Fryderyka 
dla Polskiej Filharmonii 
Kameralnej Sopot
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Bardzo dobrze radzą sobie sopoccy koszykarze. Trefl Sopot wywalczył awans do fazy play-off, 

a zespół młodzieżowy trzecie miejsce Młodzieżowego Pucharu Polski i piąte miejsce Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski. 

KOSZYKÓWKA /

Dobra passa koszykarzy Trefla Sopot

Łukasz Kolenda Fot. materiały prasowe Trefla Sopot

Po raz pierwszy od rozgrywek 

2014/2015 zespół Trefla Sopot 

zagra w fazie play-off Energa 

Basket Ligi. Drużyna Marcina 

Stefańskiego dzięki wyjaz-

dowemu triumfowi 91:80 nad 

aktualnym wicemistrzem kraju, 

Pszczółką Start Lublin, już na 

trzy kolejki przed końcem 

rundy zasadniczej zapewniła 

sobie miejsce w najlepszej 

ósemce rozgrywek. Dobrą 

formę żółto-czarni potwierdzili 

12 marca, kiedy w ERGO 

ARENIE pokonali 72:66 MKS 

Dąbrowę Górniczą. Kolejny 

mecz Trefl zagrał z Polskim 

Cukrem Toruń 18 marca 

i wygrał 93 do 88.

Cichocka trzecia na mistrzostwach Europy
Na początku marca w Toruniu rozegrano Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce. Brązowy 

medal za bieg na 800 metrów przywiozła do Sopotu Angelika Cichocka z Sopockiego Klubu 

Lekkoatletycznego. 

LEKKOATLETYKA /

Sopockie wydarzenia 
i sportowcy nominowani 
do „Pomorskich Sztormów”
Do 29 marca 2021 r. na stronie internetowej plebiscytu Pomorskie 

Sztormy można głosować na laureatów w kategoriach: Wydarzenie 

Kulturalne Roku, Sportowiec Roku, Inwestycja Roku oraz 

Euroinspiracja. W pozostałych kategoriach nominowanych 

wyłoniły kapituły złożone z ekspertów i to one wskażą zwycięzców. 

Wśród nominowanych w kategorii Człowiek Roku znaleźli się Anna 

Kądziela-Grubman i Michał Grubman, organizatorzy m.in. festiwali 

filmowych online i kina samochodowego. Pozostali nominowani 

z Sopotu to: Ogniwo Sopot (Drużyna Roku) za wywalczenie Pucharu 

Ekstraligi, a w kategorii Odkrycie Roku Kamil Manowiecki (SKŻ ERGO 

Hestia), m.in. za wicemistrzostwo Europy juniorów w windsurfingowej 

klasie RS:X i Jakub Szymański (SKLA), który w ubiegłym roku został 

mistrzem Polski do lat 20 w biegu na 110 m, a w tym roku uzyskał 

najlepszy czas na świecie wśród juniorów w biegu na 60 m ppł.

Nominację w plebiscycie „Pomorski Sztorm” w kategorii Wydarzenie 

Kulturalne Roku 2020 zyskała 9. edycja festiwalu Literacki Sopot, 

zorganizowany w formule hybrydowej. Szacuje się, że w wydarzeniach 

offline uczestniczyło ponad 5,5 tys. osób, a zasięg transmisji wyniósł 250 tys. 

Nominacje w kategorii Wydarzenie Roku otrzymały LASY, nowa 

przestrzeń koncertowa w Operze Leśnej. LASY to wyjątkowe miejsce 

stworzone do niewielkich koncertów i innych wydarzeń kulturalnych. 

W rygorach sanitarnych zorganizowanych zostało tam 25 wydarzeń 

– koncertów, spotkań i aktywności dla mieszkańców i turystów. W sumie 

wzięło w nich udział blisko 4 tys. osób. 

PLEBISCYT /

Ponadto, w kategorii Sportowiec Roku do „Pomorskich Sztormów” 

nominacje otrzymali: lekkoatletka Angelika Cichocka, kitesurferka Julia 

Damasiewicz i koszykarz Łukasz Kolenda. 

Angelika Cichocka, reprezentująca Sopocki Klub Lekkoatletyczny, 

w przeszłości medalistka mistrzostw świata i Europy, w 2020 r., po dwóch 

latach kłopotów zdrowotnych, wróciła do wysokiej formy i wywalczyła 

srebrny medal mistrzostw Polski na 800 m, a ostatnio (na początku 

marca) brązowy medal Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce w Toruniu.

Julia Damasiewicz to 16-letnia reprezentantka Sopockiego Klubu 

Żeglarskiego sekcji Kite Race Team, która w poprzedniej edycji 

„Sztormów” została uznana za Odkrycie Roku. W 2020 r. została 

mistrzynią Europy seniorów w Formule Kite, która w 2024 r. w Paryżu 

zadebiutuje w programie igrzysk olimpijskich.

Łukasz Kolenda to utalentowany 21-letni koszykarz Trefla Sopot, który 

zdobywa również coraz mocniejszą pozycję w reprezentacji Polski.

Angelika Cichocka repre-

zentująca SKLA zajęła 

trzecie miejsce w biegu na 

800 m. Nasza repre-

zentantka dobiegła do 

mety w czasie 2:04.15. 

Srebrny medal w tym 

biegu zdobyła inna Polka, 

J o a n n a  J óź w i k ,  k t ó ra 

uzyskała czas 2:04.00. 

Wygrała Brytyjka Keely 

Hodgkinson, która ten 

d y s t a n s  p r z e b i e g ł a 

w 2:03.88. 

W Toruniu bardzo dobrze 

spisała się również klu-

b o w a  k o l e ż a n k a  C i -

c h o c k i e j ,  P a u l i n a 

Ligarska ,  która zajęła 

7. miejsce w pięcioboju, 

ale pobiła przy tym aż trzy 

rekordy życiowe. Świetnie na 800 m panów pobiegł Patryk Dobek, wychowanek SKLA Sopot, biegający teraz 

w barwach MKL Szczecin, który finiszował z czasem 1:46.81, zdobywając złoty medal.

Łącznie reprezentacja Polski zdobyła 10 medali – złoty, pięć srebrnych i cztery brązowe.

Bardzo dobre rezultaty odnotowuje także najstarszy młodzieżowy zespół klubu, czyli Trefl 1LO Sopot U19. 

Drużyna z brązowymi medalami zakończyła zmagania o Młodzieżowy Puchar Polski, zaś w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski zwyciężyła trzy z czterech meczów, pokonując m.in. Asseco Arkę Gdynia 97:87 czy 

Szkołę Gortata Politechniki Gdańskiej 88:57. Ostatecznie sopocianie zostali sklasyfikowani na piątej pozycji. 

Szczegółowe relacje z meczów Trefla Sopot znaleźć można na stronie internetowej www.treflsopot.pl.

LASY. Fot. Tarakum Photography – Karol Makurat

Angelika Cichocka Fot. materiały Trefla Sopot

Zachęcamy do głosowania. Głosy można oddawać do 29 marca 

2021 r. na stronie www.pomorskiesztormy.pl lub listownie, 

wypełniając i wysyłając kupon do redakcji „Gazety Wyborczej 

Trójmiasto”.  
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12 marca, rok po pierwszym zgonie na COVID-19 w Polsce, minutą ciszy uczczono 46 tys. 
ofiar pandemii w naszym kraju. Przy budynku UM flagi opuszczone były do połowy masztów.

Akademia Ogniwa Sopot zaprasza dzieci i młodzież do rozpoczęcia treningów rugby. 
Więcej informacji: tel. 505 984 895 lub mailowo akademia@ogniwosopot.pl.

Fot. materiały Ogniwa Sopot

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

Wiaty rowerowe pojawiły się przy SP 1 i SP 8, a także przy żłobku. O tę ostatnią wnioskowali 
rodzice dowożący pociechy w przyczepkach rowerowych. To projekt wybrany w głosowaniu BO.

F F PLot. otobank.  / UMS

F F PLot. otobank.  / UMS
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

PRZEPIS NA SOPOT 

Wprawdzie z pandemicznymi ograniczeniami, jednak nie mniej uroczyście w Urzędzie Miasta uhonorowane 
zostały pary, które świętowały piękne jubileusze – w związku małżeńskim przeżyły 50 i więcej lat.

PGS znów jest zamknięta, jednak w internetowym sklepie pgs.pl/sklep można kupić m.in. katalog 
z obrazami i poezją towarzyszący wystawie „Autoportret (Anatomia poetki)” Zuzanny Bartoszek.
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