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PROFESJONALNA OPIEKA DLA SENIORÓW

Jako jedyna placówka w województwie pomorskim 

Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie posiada 

kompleksową ofertę dla seniorów. Zamiast czekać 

w długich kolejkach do specjalistów, sopoccy 

seniorzy 60+ mogą korzystać ze świadczeń 

niemalże od ręki. W Centrum funkcjonują: 

Poradnia Geriatryczna, Oddział Geriatryczny, 

Dzienny Oddział Psychogeriatrii.

KONCERTOWE URODZINY MIASTA 

Koncert Galowy z okazji 120-lecia Sopotu 

odbędzie się 16 października w Hotelu 

Radisson Blu. Będzie on okazją do światowej 

premiery dzieła dedykowanego miastu – „Fan-

tazji dla Sopotu”, której twórcą jest laureat 

Oscara Jan A. P. Kaczmarek. Podczas koncertu 

odbędzie się uroczystość wręczenia nagród 

Sopocka Muza.

ZAWALCZ O SOPOCKĄ PERŁĘ

Ruszył nabór do III edycji konkursu Sopockie 

Perły 2021. Sopocka Organizacja Turystyczna 

chce wyłonić najciekawsze, nowatorskie i spój-

ne z wizerunkiem Sopotu działania dotyczące 

rozwoju turystyki przeprowadzone przez firmy, 

instytucje i organizacje. Miasto Sopot przez-

nacza 25 tys. zł na nagrody w konkursie, 

startować można aż w pięciu kategoriach. 
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Wyniki Budżetu Obywatelskiego
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Podczas Regionalnych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, organizowanych przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Sopot odebrał wyróżnienie w kategorii 

„Innowacja w Turystyce 2019” za System Identyfikacji Miejskiej. Nagrodę otrzymała również 

Bałtycka Agencja Artystyczna BART za nową kulturalną przestrzeń w malowniczej Operze 

Leśnej – LASY.

Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa oraz Stowarzyszenie Hospicjum im. św. siostry 

Faustyny zapraszają mieszkańców Sopotu 10 października w godz. 9.00-18.00 na plac przy 

kościele św. Jerzego. Stanie tam namiot Caritas, w którym będzie można odebrać cebulki 

żonkili – symbolu Pól Nadziei. Żonkil ukazuje triumf poświęcenia nad egoizmem oraz 

miłości nad śmiercią.

Będzie się można również dowiedzieć o działalności hospicjum stacjonarnego oraz domowego, 

tego jak zostać wolontariuszem, jakie są formy wolontariatu, czy jak wesprzeć hospicjum.

Hospicja działają na terenie Sopotu, mieszkańcy miasta są ich sąsiadami. Dlatego organizatorzy 

chcą zachęcić ich do zaprzyjaźnienia się z hospicjami, odpowiedzieć na wszelkie pytania oraz 

ukazać, że znane hasło: „Hospicjum to też życie” jest wciąż aktualne.

Pandemia w dużej mierze przyczyniła się do izolacji człowieka od człowieka, a w Hospicjum 

największą wartością jest ciepła dłoń, uśmiech i obecność, która mówi: „jesteś ważny, nie jesteś 

sam”. Dlatego Caritas zachęca: odbierz cebulkę żonkila → posadź ją w domu lub ogrodzie → 

prześlij zdjęcie sadzonki (wolontariathosp@caritas.gda.pl) = będzie to Twój znak solidarności 

z Hospicjum.

Sopocki SIM nagrodzony

Pola Nadziei. Inauguracja na Pomorzu

W MIEŚCIE /

Wejście na molo bezpłatne
Europejskie Forum Nowych Idei 

Sopocki System Informacji Miejskiej jest 

autorskim projektem dedykowanym Miastu 

Sopot, zaprojektowanym przez Studio 

Świerszcze. Wszystkie tablice, słupy i pylony 

mają spójną oraz uporządkowaną formę. 

W ramach SIM w 2019 r. wymienione 

zostały nośniki z nazwami ulic w całym 

mieście. Zamontowano 8 podświetlanych 

pylonów  z  mapami  miasta  oraz 

dwujęzyczną informacją o sopockich 

atrakcjach turystycznych i hotelach. Przy 

głównych ciągach drogowych pojawiły się 

też pylony kierujące do kategoryzowanych 

Zgłoszenia do Sopockich Pereł 2021
Rusza nabór do III edycji konkursu Sopockie Perły 

2021. W ten sposób Sopocka Organizacja 

Turystyczna chce wyłonić najciekawsze, nowa-

torskie i spójne z wizerunkiem Sopotu działania 

dotyczące rozwoju turystyki przeprowadzone przez 

firmy, instytucje i organizacje. Miasto Sopot 

przeznacza 25 tys. zł na nagrody w konkursie, 

startować można aż w pięciu kategoriach. 

hoteli i campingów. Natomiast w centrum Sopotu zamontowane zostały znaki informujące 

o atrakcjach turystycznych i instytucjach kultury.

Specjalne wyróżnienie za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim i tytuł Kreatywnej 

zmiany 2020 trafił także do Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART za LASY.

W ostatnią niedzielę września zakończył się sezon płatnych wejść na sopockie molo. Teraz 

wszyscy chętni, którzy chcą pospacerować po najdłuższym drewnianym pomoście 

w Europie, mogą to zrobić bez kupowania biletu.
10. edycja EFNI odbędzie się w dniach 20-22 października 2021 r. To jedna 

z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, 

nowym ideom oraz przyszłości Europy. 

Forum co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników – przedstawicieli świata biznesu, nauki, 

kultury oraz administracji polskiej i europejskiej. Organizatorzy zaplanowali również jedno 

wydarzenie otwarte dla mieszkańców oraz przedsiębiorców. Po wcześniejszej, bezpłatnej 

rejestracji, 20 października można będzie wziąć udział w konferencji „Wielkie wyzwania dla 

mniejszych przedsiębiorstw”.

Cała konstrukcja molo ma 

w sumie 511,5 m, z czego 458 m 

prowadzi nad wodą, a pozostały 

fragment nad plażą. Najszersza 

część, która znajduje się w całości 

nad plażą, nazywana jest patelnią. 

W szczycie mola odchodzi od 

niego boczna odnoga zwana 

ostrogą, która ma 132 m długości 

i 5,5 m szerokości. Na końcowym 

odcinku mola stężenie jodu jest 

aż dwukrotnie większe niż na 

lądzie, więc naprawdę warto tam 

spacerować.

W dwóch poprzednich edycjach konkursu udział wzięło 80 podmiotów.

– Zapraszamy wszystkie firmy, instytucje kultury, organizacje społeczne i zawodowe czy 

organizacje pozarządowe przyczyniające się do rozwoju turystyki w Sopocie – mówi Anna 

Golec-Mastroianni, Prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej. – Konkurs jest nie tylko świetną 

okazją do branżowych spotkań i wymiany doświadczeń, ale też kreatywnego poszukiwania 

najlepszych rozwiązań w branży turystycznej.  

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

ź Pro eko – za działania nastawione na ochronę środowiska, 

ź Wydarzenie – za najlepsze sopockie wydarzenie, 

ź Kulinaria – za najciekawszą, najbardziej regionalną ofertę kulinarną, 

ź Debiut – za sukces działalności rozpoczętej w 2021 r., 

ź Pobyt – za najciekawszą, najbardziej jakościową i kompleksową ofertę noclegową 

w Sopocie.

Zgłoszenia visit.sopot.pl/konkurs-sopockie-perly-formularz przyjmowane są do 31 

października. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpią podczas gali, 9 grudnia.

W sezonie z wejścia na pomost skorzystało ponad 930 tys. osób. Więcej informacji na stronie 

molo.sopot.pl.

Zdrowie kobiety. 
Profilaktyka i diagnoza

26.10 o godz. 18.00, Sopotorium

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot.  materiały UMS
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Wyniki Sopockiego Budżetu Obywatelskiego

Strategia dla Sopotu Nasza przyszłość w Europie
Najistotniejsze w procesie budowy strategii jest 

poznanie stanowiska i opinii mieszkańców Sopotu 

o kierunkach rozwoju miasta. Pod koniec września 

odbyły się warsztaty z mieszkańcami Sopotu dotyczące 

strategii na lata 2021-2030. Wzięło w nich udział 48 osób. 

Pierwszym etapem prac był wybór trzech najistotniejszych 

wyzwań stojących przed miastem. Uczestnicy uznali, że to: 

balans demograficzny i zahamowanie kurczenia się populacji, 

utrzymanie (poprawa) warunków jakości życia oraz trans-

formacja profilu turystycznego.

Następnie dyskusja skoncentrowała się na preferowanej wizji 

miasta. Uczestnicy mieli do wyboru 9 wariantów. Tu były 

odmienne stanowiska i żadna wizja nie zyskała zdecydowanej 

przewagi. Jednak najczęściej mieszkańcy widzieli Sopot jako 

miasto świadczące zróżnicowane usługi turystyczne.

Spotkanie z mieszkańcami zakończyły wiosenno-jesienną 

serię warsztatów. Teraz zespół SWPS przygotuje projekt 

dokumentu Strategii. Zgodnie z wymogami prawnymi 

zostanie on poddany szerokim konsultacjom: z sąsiednimi 

gminami, z Zarządem Województwa, ale również z sopockimi 

organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami.

Już teraz zapraszamy wszystkich sopocian do wzięcia udziału 

w konsultacjach.

Prace nad strategią Sopotu na lata 2021-2030 prowadzone 

są przez Urząd Miasta we współpracy z zespołem 

badawczym w Uniwersytetu SWPS.

Międzynarodowa debata, w której uczestniczyli uczniowie ze szkół wyższych w Sopocie oraz młodzież z miast 

partnerskich Sopotu – Ratzeburga w Niemczech i Naestved w Danii, odbyła się w II LO i dotyczyła przyszłości 

w Europie widzianej oczami młodzieży. W spotkaniu udział wzięło po 20 uczniów z każdego z miast.

Sopot zakończył 11. edycję budżetu obywatelskiego. 

Udział w nim wzięło 5232 sopocian, co jest drugim 

najwyższym wynikiem w historii sopockiego budżetu 

obywatelskiego.

– Cieszy mnie to, jakie mieszkańcy Sopotu wybierają zadania 

do realizacji: przede wszystkim projekty społeczne, związane 

ze zdrowiem i bezpieczeństwem, a także z ekologią – mówi 

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

W tegorocznym Sopockim Budżecie Obywatelskim 

wygrały następujące projekty:

Projekty ogólnomiejskie

ź Karetka terenowa dla Ratowników Sopockiego WOPR 

– 2479 głosów – koszt 300 tys. zł 

ź Nieodpłatne ambulatorium chirurgiczne przy przychodni 

w Sopocie w 2022 roku – 1875 głosów – koszt 1 mln 

ź Łódź ratownicza WOPR z defibrylatorem stacjonująca na 

stałe w marinie – 1518 głosów – 500 tys. zł 

ź Wczesne wykrywanie nowotworu piersi poprzez wy-

konywanie badań USG wśród mieszkanek Sopotu 

w wieku 45-49 lat i po 70 r.ż. – 750 głosów – 35 tys. zł 

ź Ochrona jeży. Zakup domków dla jeży – 724 głosów 

– 10 tys. zł 

Aby wykorzystać wszystkie środki przeznaczone na projekty 

okołomiejskie, 155 tys. zł zostanie przekazane na zlecenie 

koncepcji budowy kładki rowerowej nad torami przy 

wiadukcie na al. Niepodległości na wysokości Kamiennego 

Potoku. Projekt budowy kładki został złożony w tegorocznej 

edycji BO i był bardzo bliski wygrania. 

 Sopot Dolny  

ź Defibrylator AED i szkolenie z pierwszej pomocy w Twojej 

dzielnicy! – 50 tys. zł  

ź Miejsca do siedzenia na plaży – relaks z widokiem na 

morze – 180 tys. zł 

ź Domki zimowe dla jeży, by mogły przetrwać, gdy zieleń 

znika – 5 tys. zł 

ź Remont toru dla rolkarzy w parku Północnym – 350 tys. zł 

w zakresie do 265 tys. zł 

Sopot Wyścigi 

ź Defibrylator AED i szkolenie z pierwszej pomocy w Twojej 

dzielnicy! – 50 tys. zł  

ź Domki lęgowe dla jeży, by mogły przetrwać, bo jest ich 

coraz mniej. – 5 tys. zł 

ź Winda dla żłobka „Puchatek” – likwidacja barier 

architektonicznych – 250 tys. zł 

ź Instalacja z roślin pochłaniających zanieczyszczenia – pętla 

trolejbusowa – 200 tys. zł w zakresie do 195 tys. zł  

 

Sopot Górny 

ź Morskie Oko – kolejny etap. Kontynuacja zagos-

podarowania ścieżki wokół jeziora oraz uprzątnięcie 

zieleni – 115 tys. zł 

ź Zagospodarowanie terenu przy ul. 23 Marca 91 A/B na 

oświetlony plac zabaw z alejkami, ławkami, zielenią oraz 

fontanną – 300 tys. zł  

ź Defibrylator AED i szkolenie z pierwszej pomocy 

w Twojej dzielnicy! – 50 tys. zł 

ź Domki lęgowe dla jeży, by mogły przetrwać, gdy 

nadchodzi zima – 5 tys. zł 

ź Pozostałe 80 tys. – rezerwa 

 

Brodwino i Kamienny Potok 

ź Remont boiska wielofunkcyjnego: do tenisa, koszykówki 

i siatkówki - lokalizacja między ul. Cieszyńskiego 10 

i strzeżonym parkingiem samochodowym – 400 tys. zł  

ź Defibrylator AED i szkolenie z pierwszej pomocy 

w Twojej dzielnicy! – 50 tys. zł 

Kolejnym projektem, który powinien zostać wykonany, była 

naprawa schodów przy ul. Obodrzyców, jednak jego koszt 

wyceniono na 120 tys. zł, a z puli środków zostało tylko 50 

tys. zł. Do realizacji wszedł więc kolejny projekt z Ka-

miennego Potoku: Rozbudowa placu zabaw na dawnym 

boisku przy ulicy Sienkiewicza koło budynku 23 w zakresie 

do 50 tys. zł.  

Pełne wyniki głosowania dostępne są na stronie 

sopot.budzet-obywatelski.org/wyniki  

Fot. Fotobank.PL / UMS

NASZ SAMORZĄD /

Celem było pogłębienie świadomości młodzieży na temat 

wspólnych wartości europejskich, historii i kultury oraz 

dyskusja na temat przyszłości integracji europejskiej, 

zachęcenie młodego pokolenia do partycypacji w życiu 

politycznym poprzez udział w wyborach europejskich. Na 

realizację projektu Sopot pozyskał dofinansowanie 

z programu „Europa dla Obywateli 2014-2020” w wysokości 

7560 euro. 

Spotkanie rozpoczął wykład europosłanki, Magdaleny 

Adamowicz, która podkreślała znaczenie tolerancji, współ-

pracy, umiejętności rozmowy i akceptacji poglądów innych 

osób. Mówiła również o wadze zaangażowania w życie 

społeczne i udziału w wyborach, przekonując młodzież, iż 

każdy głos się liczy przy kształtowaniu naszej przyszłości we 

wspólnej Europie. 

Następnie uczniowie, podzieleni na grupy, szukali 

odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji, praw człowieka, 

ochrony środowiska, różnorodności kulturowej oraz 

sposobów zachęcenia młodych do udziału w wyborach 

europejskich. 

Uczniowie uznali, że potrzebna jest większa tolerancja, że 

polityka proekologiczna powinna należeć do priorytetów 

każdego państwa. Podkreślano również rolę edukacji 

w przygotowaniu młodych ludzi do życia. 

Wnioski z debaty zostaną rozpowszechnione wśród uczniów 

szkół miast partnerskich, tak aby z przekazem dotrzeć do jak 

największej liczby osób. 

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Webinarium „Zagubieni w pandemii” odbędzie się 18 października o godz. 

17.00, na platformie Zoom. Spotkanie będzie prowadzone przez 

psychologów Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sopocie.

Tematem będzie doświadczenie poczucia zagubienia w pandemii, czyli jak 

pandemia sprawiła, że większość z nas poczuła się zagubiona w tak dobrze 

znanym dotąd świecie. 

– Webinarium będzie o tym, co się z nami dzieje, gdy doznajemy długotrwałego 

stresu lub/i izolacji – mówi Wojmir Strzałkowski, psycholog współprowadzący 

webinarium. – Opowiemy jak rozpoznać u siebie i bliskich, że nie radzimy sobie 

z codziennością i wymagamy wsparcia innej osoby lub specjalisty. 

Link do spotkania i dane do logowania na platformie Zoom znajdują się na stronie 

www.sopot.pl.

Bezpłatne webinarium 
„Zagubieni w pandemii”

W Centrum funkcjonują:

ź Poradnia Geriatryczna,

ź Oddział Geriatryczny,

ź Dzienny Oddział Psychogeriatrii.

Lekarze Poradni Geriatrycznej 

zajmują się diagnostyką i leczeniem 

dolegliwości występujących po 60. 

roku życia, planowaniem dalszego 

postępowania i opieki nad pa-

cjentem, diagnostyką i leczeniem 

schorzeń internistycznych, koordy-

nacją farmakoterapii, oceną potrzeb 

rehabilitacji oraz konsultacjami u innych specjalistów, a także promocją zdrowia i pomyślnego 

starzenia się.

Oddział Geriatryczny świadczy kompleksowe usługi diagnostyczno-lecznicze. Dysponuje 24 

łóżkami w salach 2-, 3-osobowych. Chorzy pozostają pod opieką doświadczonego zespołu 

lekarskiego i pielęgniarskiego. Poza postępowaniem ściśle medycznym (diagnostyka i leczenie), 

w Oddziale Geriatrycznym częścią składową krótkotrwałej hospitalizacji jest całościowa ocena 

geriatryczna. Dokonuje jej zespół w składzie: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog. 

Jako jedyna placówka w województwie pomorskim Centrum Opieki Geriatrycznej przy ul. 23 

Marca 93 w Sopocie posiada kompleksową ofertę dla seniorów. Zamiast czekać w długich 

kolejkach do specjalistów, sopoccy seniorzy 60+ w Centrum mogą skorzystać 

z kompleksowego świadczenia zdrowotnego. Terminy oczekiwania są krótkie.

ZDROWIE SOPOCIAN /

Centrum Opieki Geriatrycznej 
– profesjonalna opieka dla seniorów

Mobilny punkt szczepień, który stoi przy kościele św. Jerzego oraz punkt 

szczepień w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA przy ul. Bitwy pod 

Płowcami 63/65 w Sopocie działać będą również w październiku. Cały czas 

szczepić się można także w hali ERGO ARENA. Do żadnego z tych miejsc nie 

trzeba się wcześniej rejestrować.

We wszystkich punktach można przyjąć pierwszą, drugą, a teraz także trzecią, 

przypominającą dawkę szczepionki. Dostępne są szczepionki dwudawkowe 

i jednodawkowe. Do trzeciej dawki wykorzystywana jest szczepionka marki Pfizer.

Sopot się szczepi. Trzecia dawka 
i mobilne punkty w październiku

Godziny działania punktów od 1 października 2021 r.:

ź mobilny punkt szczepień przy kościele św. Jerzego, w godz. 9.00-17.00 przez 

7 dni w tygodniu;

ź punkt szczepień w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA przy ul. Bitwy pod 

Płowcami 63/65, w godz. 8.00-19.00 przez 7 dni w tygodniu;

ź punkt szczepień powszechnych w hali ERGO ARENA, w godz. 8.00-15.30 od 

poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00 w soboty.

Trzecią, przypominającą dawkę szczepienia przeciw COVID-19 mogą już 

przyjmować wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat oraz te, które wykonują 

zawody medyczne. Ważne, żeby od pełnego zaszczepienia minęło 6 miesięcy. Jako 

trzecia będzie podana im szczepionka marki Pfizer, bez względu na to, jaką 

szczepionkę wcześniej ktoś otrzymał. Na przyjęcie przypominającej dawki można 

się zgłosić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia.

Warto również podkreślić, że osoby w pełni zaszczepione, w razie stwierdzenia 

kontaktu z osobą zakażoną, nie są kierowane na kwarantannę, a zostają objęte 

nadzorem epidemicznym.

Osobom z ograniczeniami ruchowymi, które mają problem z dotarciem do punktu 

szczepień, miasto zapewni bezpłatny transport.

Więcej informacji na stronie sopot.pl.

Oddział Dzienny Psychogeriatrii 

zajmuje się terapią oraz diag-

nostyką stanu emocjonalnego 

pacjentów w wieku powyżej 60 lat, 

funkcji poznawczych, potencjału 

osobowościowego. Aktywizacja 

pacjenta polega na zaangażo-

waniu w różne formy aktywności 

i ćwiczenia, które działają zarówno 

na sprawność psychiczną i fi-

zyczną pacjenta, jak i na jego 

samopoczucie emocjonalne. Za-

jęcia wspierają również integrację 

społeczną. Terapia na oddziale 

odbywa się od poniedziałku do 

Kontakty

Poradnia Geriatryczna – na podstawie skierowania do poradni geriatrycznej (kod 

skierowania 1060) wystawionego przez lekarza POZ. Skierowanie można zarejestrować 

osobiście w punkcie Rejestracji Poradni Geriatrycznej, Centrum Opieki Geriatrycznej, ul. 23 

Marca 93 w Sopocie lub telefonicznie: nr 58 343 36 01 lub 58 343 36 02.

Oddział Geriatryczny – na podstawie skierowania (z kodem 4060) wystawionego przez 

lekarza rodzinnego lub inną jednostkę. Skierowanie można zarejestrować od poniedziałku 

do piątku w godz. 8.00-13.00 osobiście w Izbie przyjęć na parterze Centrum Opieki 

Geriatrycznej, gabinet nr 2, tel. 58 343 36 16.

Dzienny Oddział Psychogeriatrii – przyjęcie odbywa się w trybie planowym, czyli pacjent 

(lub członek rodziny/opiekun) wraz ze skierowaniem (z kodem 2704) wypełnionym przez 

lekarza rodzinnego lub innego specjalistę zgłasza się do Rejestracji Centrum Opieki 

Geriatrycznej, ul. 23 Marca 93, tel. 58 343 36 02, gdzie zostaje wpisany na listę pacjentów 

oczekujących na kwalifikację. Na oddział kwalifikowani są pacjenci, którzy wyrażą zgodę na 

leczenie oraz mają możliwości skorzystania z oferty terapeutycznej oddziału.  

Placówka zapewnia dowóz pacjenta od SKM w Sopocie na ul. 23 Marca 93 i z powrotem 

po wizycie. 

Szczegóły oraz druki skierowania dostępne są na stronie www.pcrsopot.pl.

Fot. Freepik

Fot. materiały Pomorskiego Centrum Reumatologicznego

Fot. materiały Pomorskiego Centrum Reumatologicznego

piątku, placówka zapewnia pacjentom również posiłek. Więcej informacji na stronie www.sopot.pl.
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Mniej za wodę i odprowadzanie ścieków  

Zadbajmy o czyste powietrze

Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych w roku jubileuszu 120-lecia nadania Sopotowi praw miejskich zaprasza do 

udziału w konkursie o tytuł „Sopockiej Organizacji Pozarządowej Roku”, który będzie od 2021 organizowany 

corocznie. Nabór zgłoszeń trwa do 31 października.

We wrześniu odbyły się dwa spacery konsultacyjne w ramach prowadzonych przez miasto konsultacji 

przebudowy ul. 3 Maja. Oba spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas rozmów 

wybrzmiał głos wszystkich grup użytkowników ulicy: pieszych, rowerzystów, kierowców, a także rodziców dzieci 

uczęszczających do pobliskiej szkoły oraz przedsiębiorców. 

Sopockie organizacje pozarządowe stają w szranki

Konsultacje przebudowy ul. 3 Maja 
Zapraszamy mieszkańców na spotkanie konsultacyjne 

na temat rządowego programu „Czyste powietrze” oraz 

innych możliwości uzyskania dofinansowania przede 

wszystkim na wymianę/likwidację urządzeń grzew-

czych na paliwa stałe. Spotkanie odbędzie się podczas 

działania Sopockiego Rynku w piątek, 15 października, 

od godz. 9.30.  

Zostaną przedstawione główne założenia programów. 

Uczestnicy będą mogli także wziąć udział w quizie (koło 

fortuny) i wylosowania nagrody – pamiątkowego gadżetu.  

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości 

powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej istniejących budynków mieszkalnych 

i jednorodzinnych. Program skierowany jest do osób 

fizycznych, właścicieli domów jednorodzinnych.

Na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła oraz 

termomodernizację budynku można otrzymać nawet 

do 37 tys. zł. 

Dzięki przejęciu przez miejską spółkę AQUA-Sopot 

zarządzania infrastrukturą wodną i kanalizacyjną, 

sopocianie zapłacą mniej. Wysokość oszczędności to 

około 4 proc. na opłatach za wodę, czyli łącznie 0,33 

zł/m sześc. 

Już od sierpnia mieszkańcy płacą niższą stawkę w wysokości 

9,51 zł za m sześc. Przed zmianą operatora stawka wynosiła 

9,52 zł/m sześc. Ta symboliczna obniżka to nie koniec 

oszczędności, bowiem bez zmiany operatora już od lutego 

przyszłego roku opłaty za wodę wyniosłyby 9,84 zł. Obecnie 

planowane jest pozostawienie stawek na niezmienionym 

poziomie. W konsekwencji mieszkańcy zaoszczędzą 

0,33 zł/m sześc. 

– Tak jak obiecaliśmy, już teraz cena jest niższa 

o symboliczny gorsz. Teraz mamy realny wpływ na taryfy 

i zaplanowanej od lutego przyszłego roku podwyżki nie 

W MIEŚCIE /

W Urzędzie Miasta Sopotu, w pokoju nr 88, znajduje się 

punkt konsultacyjny dotyczący programu. Informacje 

można pozyskać również pod nr tel. 58 52 13 793.

Ponadto zachęcamy do ubiegania się o dotacje na zmianę 

ogrzewania z budżetu Gminy Miasta Sopotu. Można 

z niego skorzystać niezależnie od dofinansowania 

z programu „Czyste Powietrze”. Przypominamy, że tylko do 

końca roku miasto sfinansuje 100 proc. kosztów wymiany 

ogrzewania na ekologiczne.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Tytuł „Sopockiej Organizacji Pozarządowej Roku” to wyróżnienie organizacji pozarządowej 

za całokształt działalności podejmowanej w Sopocie w danym roku kalendarzowym. Chodzi 

o upowszechnianie działalności tej organizacji, wzmocnienie jej wizerunku, a co za tym idzie 

– wsparcia w rozwoju. Konkurs służy także propagowaniu idei aktywności obywatelskiej w 

Sopocie.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które posiadają swoją siedzibę 

w Sopocie i prowadzą tu swoją działalność.

Zgłoszenia mogą składać organizacje pozarządowe – jej statutowe organy, członkowie, 

pracownicy i wolontariusze, jak również mieszkańcy Sopotu, miejskie instytucje publiczne 

współpracujące z nominowaną organizacją pozarządową oraz Sopocka Rada Organizacji 

Pozarządowych.

Nabór zgłoszeń przez formularz dostępny na www.scop.sopot.pl trwa do 31 

października br. 

będzie – mówi Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu. – Przy obecnym 

poziomie inflacji oraz wzroście cen za 

energię elektryczną, gaz, paliwo, a nawet 

żywność, obniżenie ceny nie było łatwe. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby 

w przyszłości uzyskać lepsze stawki dla 

naszych mieszkańców. W planach mamy 

wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych m.in. na budowę 

instalacji fotowoltaicznych i innych 

rozwiązań z zakresu nowych technologii, 

zmniejszając tym samym opłaty za 

energię elektryczną, które są jedną 

z głównych pozycji kosztowych – dodaje 

wiceprezydent.  

– Mieszkańcy wskazywali na konieczność 

uspokojenia ruchu na ulicy oraz zachowania jak 

największej liczby miejsc postojowych – mówi 

Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. 

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-

kańców przygotowana została poprawiona 

koncepcja przebudowy, uwzględniająca budowę 

dwóch kolejnych rond, zmianę przebiegu pasa 

rowerowego, aby ocalić miejsca parkingowe 

– dodaje wiceprezydent Skwierawski. 

Konsultacje trwają do 17 października, za-

praszamy do wypełnienia ankiety na stronie 

sopot.pl.

Fot. Freepik
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28 października, Sopoteka, konwersacje językowe „Mówimy po 

polsku!”  

Konwersacje w języku polskim dla obcokrajowców. Dwa razy 

w miesiącu w Sopotece odbywają się spotkania w przyjaznej 

atmosferze, aby porozmawiać na ciekawe tematy i poćwiczyć swoją 

polszczyznę. Wstęp dla wszystkich chętnych, spotkania mają na celu 

podszkolenie umiejętności językowych w prostej formie oraz 

integrację ze społecznością międzynarodową w Sopocie. Spotkania 

są realizowane we współpracy z Sopockim Centrum Integracji 

i Wsparcia Cudzoziemców. Zapisy: sopoteka@mbp.sopot.pl.

25 października, Koc i książka, warsztaty plastyczne dla dzieci

Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnych, ich celem jest 

rozwinięcie zdolności twórczych oraz zapoznanie z technikami 

malarsko-graficznymi. Uczestnicy zajęć będą mogli cieszyć się 

z własnoręcznie wykonanego druku na ekotorbie. Zajęcia odbędą 

się w Kocu i książce. Zapisy: filia5@mbp.sopot.pl

12 października, godz. 17.00 – „(Po)granicze kultury. Duże ośrodki miejskie i peryferie. Gdzie tworzy się 

kultura?”. Gośćmi  debaty z cyklu #Goyki3Lab będą: Krzysztof Czyżewski, Michał Suchora, Mariusz Wróbel, 

prowadzenie Magda Chołyst. To nie prawda, że poza dużymi aglomeracjami miejskimi nie tworzy się kultury. Wręcz 

przeciwnie – tam też kwitnie życie artystyczne. Zapisy do udziału w debacie na evenea.pl. Spotkanie zostanie 

nagrane i opublikowane w formie video i podcastu.

21 października, godz. 19.00 – Rafał Pierzyński, „Touching: through space”/ „Dotknięcie: przez przestrzeń”

Rafał Pierzyński, polski performerx i choreografx mieszkający w Zurychu. Pierzyński rozwija praktykę artystyczną 

wokół zagadnień związanych z dotykiem. Performance jest częścią rocznego cyklu „Tool Cycle: New visualisations for 

actvated bodies”.

23 października, godz. 18.00 – Spotkanie z Katarzyną Boni w cyklu „Nowe życie” poprowadzi Juliusz Kurkiewicz. 

Będzie tłumaczone na polski język migowy. Zapisy na evenea.pl.

Tracąc prawo do umierania, tracąc ars moriendi, tracąc świadomość skończoności – straciliśmy poczucie zakorzenienia 

i naturalnego porządku rzeczy. Żyjąc w świecie nieśmiertelności tak naprawdę żyjemy w strachu. 

A przecież umieranie, strata to także część życia – jedna z najbardziej naturalnych, przydarzających się wszystkim nam. 

Koncert Galowy z okazji 120-lecia Sopotu odbędzie się 16 października o godz. 18.00 w sali Grand Pavillion 

Hotelu Radisson Blu w Sopocie. Muzykom Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot towarzyszyć będą 

znakomici soliści. Podczas koncertu odbędzie się uroczystość wręczenia nagród Sopocka Muza.

Koncert będzie okazją do światowej premiery dzieła muzycznego dedykowanego miastu – „Fantazji dla Sopotu”, której 

twórcą jest znakomity polski artysta, kompozytor o międzynarodowej renomie Jan A. P. Kaczmarek, laureat Oscara za 

muzykę do filmu „Marzyciel”. Polską Filharmonią Kameralną Sopot dyrygować będzie Maestro Wojciech Rajski.

BIBLIOTEKA /
www.mbp.sopot.pl

– To było wielkie wzruszenie i olbrzymi zaszczyt móc zagrać, 

razem z Rodziną Jana, w ostatniej scenie filmu o tym 

niezwykłym Człowieku – mówił prezydent Jacek Karnowski na 

zakończenie zdjęć do filmu „Johnny” w reżyserii Daniela 

Jaroszka. Produkcja przybliży historię księdza Jana Kacz-

kowskiego, łamiącego stereotypy założyciela hospicjum 

domowego w Pucku, niezwykle popularnego duchownego, 

vlogera, autora książek.

Materiały o Brodwinie poszukiwane

Dzieje się przy Goyki 3

Koncertowe urodziny miasta 
i wręczenie Sopockiej Muzy

www.muzeumsopotu.pl

www.goyki3.pl

MUZEUM SOPOTU /

W tym roku Muzeum Sopotu przygotowuje się do wystawy plenerowej poświęconej sopockiej dzielnicy 

Brodwino. Trwa zbieranie materiałów do ekspozycji, w czym mogą pomóc także sopocianie.

Wystawa plenerowa dotycząca Brodwina to kolejna ekspozycja przygotowywana w ramach projektu 

„Sopocianie”. 

Pracownicy Muzeum Sopotu poszukują zdjęć, wspomnień, dokumentów byłych oraz obecnych mieszkańców 

dzielnicy. Kontakt poprzez muzealny profil FB, adres mailowy: sekretariat@muzeumsopotu.pl lub pod numerem 

tel. 58 551 22 66.

Konwersacje językowe, warsztaty…

FILM /

„Johnny” to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która 

wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego 

Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał 

łatwego startu w życiu.

W rolę uwielbianego zarówno przez wierzących, jak i ateistów 

księdza Jana Kaczkowskiego wciela się Dawid Ogrodnik, natomiast 

Patryka zagra Piotr Trojan, wielokrotnie nagradzany za występ 

w filmie „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”.

Ostatniego dnia na planie zdjęciowym filmu „Johnny” pojawiła się 

rodzina księdza Kaczkowskiego, dyrektor puckiego hospicjum, Jurek 

Owsiak, wolontariusze i pracownicy hospicjum w Pucku oraz 

Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego. A także Hanna Pruchniewska 

– burmistrz Pucka i Jacek Karnowski – prezydent Sopotu.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w sierpniu i realizowane były 

w plenerach m.in. Konstancina, Pucka i Sopotu. Premiera kinowa 

planowana jest na jesień 2022 r.

KONCERT /

ART INKUBATOR /

– Sopot zawsze słynął z dobrej muzyki, 

więc po znakomitym wrześniowym 

Koncercie dla Mieszkańców przyszedł czas 

na Koncert Galowy, podczas którego 

usłyszymy premierowe wykonanie utworu 

napisanego przez Jana A. P. Kaczmarka 

specjalnie na tę okazję i specjalnie dla 

Sopotu. Zapraszam do wspólnego 

muzycznego świętowania urodzin jubilata 

– naszego ukochanego miasta! – mówi 

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 

Podczas  wieczoru  wybrzmi  także 

monumentalny finał IX Symfonii Ludwiga 

van Beethovena solistów: Katarzyny Trylnik 

(sopran), Karoliny Sikory (mezzosopran), 

Ryszarda Minkiewicza (tenor) oraz Łukasza 

Golińskiego (bas). W programie znajdzie się również Koncert fortepianowy f-moll nr 2 op. 21 Fryderyka Chopina. 

Solistą będzie jeden z najciekawszych pianistów młodego pokolenia – Alexander Krichel.

Bilety w cenie 35 zł normalny i 25 zł ulgowy są do nabycia w Kasie Opery Leśnej oraz Informacji Turystycznej Sopot, 

online na stronie Interticket.pl. Ze względu na sytuację epidemiczną liczba miejsc jest ograniczona.

Dawid Ogrodnik. Fot. H. Komerski

„Johnny”, czyli filmowa opowieść 
o ks. Janie Kaczkowskim

Fot. Fotobank.PL / UMS



7

ERGO ARENA nie zwalnia tempa i zaprasza na kolejne wydarzenia.

Po wrześniowym meczu otwarcia nowego sezonu Energa Basket Ligi, a także 

spotkaniach 1/8 i ćwierćfinałach Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn, 

festiwalu roślin doniczkowych, czy gali Please, stand-up, na październik 

zaplanowano mecze koszykarzy Trefla Sopot, siatkarzy Trefla Gdańsk, 

jubileuszowy program kabaretu Neo-Nówka (16 października), symfoniczny 

hołd oddany najsłynniejszym kompozytorom muzyki filmowej w ramach 

wydarzenia Tribute to Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Willams (23 

października) i koncert kultowego duetu Kayah&Bregović (28 października). 

Listopad to jeszcze więcej emocji spod znaku Trefla, światowy finał zawodów 

breakingowych Red Bull BC One World Final (6 listopada) i występ objawienia 

polskiej sceny muzycznej – wokalistki Sanah (21 listopada). 

Opisy tych i kolejnych zakontraktowanych wydarzeń oraz informacje biletowe 

znaleźć można na stronie hali: www.ergoarena.pl.

Rozpoczyna się sezon halowy 
na Hipodromie 
Bardzo intensywny sezon halowy szykuje się w tym roku na Hipodromie, gdzie do końca roku odbędzie się 

aż siedem dużych imprez jeździeckich w skokach przez przeszkody. Już w październiku czekają nas pierwsze 

zawody rozgrywane w ramach cyklu JumpOFF Hipodrom oraz uroczysty finał tego samego cyklu 

rozgrywanego w roku ubiegłym. Z kolei w dniach 26-31 października na krytej ujeżdżalni odbędą się 

Mistrzostwa Polski oraz Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży. 

Skoki przez przeszkody to najpopularniejsza dyscyplina jeździecka, również najbardziej lubiana przez publiczność, gdyż 

zasady są tutaj bardzo jasne i czytelne, nawet dla kogoś, kto nigdy do czynienia z jeździectwem nie miał. 

W ramach jednych zawodów rozgrywane 

są konkursy o różnym poziomie 

trudności, który zależy od wysokości 

przeszkód,  jakie trzeba pokonać. 

Przeszkody ustawione są na placu 

konkursowym, zwanym parkurem, według 

pewnej kolejności.  Przeszkody są 

numerowane, a zadaniem zawodników 

jest nie tylko pokonać cała trasę w jak 

najkrótszym czasie i bez zrzutek, ale także 

w odpowiedniej kolejności. Ułatwieniem 

są chorągiewki ustawione po bokach 

przeszkód – czerwona musi się znaleźć 

po stronie prawej ręki jeźdźca. Kolejność 

przeszkód i ich wysokość w każdym 

konkursie są inne. Za każdą zrzutkę oraz 

Wychowankowie SKLA
z medalami

Starcie na szczycie w ERGO ARENIE

Fot. Aleksandra Ziętak 

HIPODROM /

za przekroczenie odgórnie ustalonej dla danego konkursu normy czasu, zawodnikowi naliczane są punkty karne. 

Sopockie zawody to zawsze gratka dla widzów – wstęp na wszystkie jesienne i zimowe imprezy jest bezpłatny, na 

miejscu działa restauracja oraz food trucki, zaś podczas zimowych zawodów także minijarmark świąteczny. Hipodrom 

to także doskonałe miejsce na jesienny czy zimowy spacer. 

Szczegółowy kalendarz wydarzeń jeździeckich dostępny jest na stronie www.hipodrom.sopot.pl.  

LEKKOATLETYKA /

W Sopockim Klubie Lekkoatletycznym nie muszą martwić się 

o następców Elżbiety Krzesińskiej, Anny Kiełbasińskiej, Anny Rogowskiej 

(złotej, srebrnej i brązowej medalistki olimpijskiej) czy Angeliki Cichockiej 

(mistrzyni Europy). 

Koszykarze Trefla Sopot 9 października podejmą na własnym parkiecie Enea Zastal BC Zieloną Górę. Obie 

drużyny chcą w tym sezonie włączyć się w walkę o ligową czołówkę, dlatego szykują nam się bardzo 

ciekawe zawody. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30, a bilety na mecz wciąż są dostępne na 

www.sercesopotu.pl.

Jesienne propozycje 
z sopocko-gdańskiej hali

KOSZYKÓWKA /

Zespół Olivera Vidina rozpoczął roz-

grywki ligowe od czterech zwycięstw 

w sześciu meczach. Zielonogórzanie 

pokonali WKS Śląsk Wrocław, Hydro-

Truck Radom, King Szczecin i MKS 

Dąbrowę Górniczą, ale musieli też 

uznać wyższość Anwilu Włocławek 

i Grupa Sierleccy Czarnych Słupsk. 

Najskuteczniejszym koszykarzem 

Zastalu jest Dragan Apić, który średnio 

zdobywa ponad 17 punktów na mecz. 

Dla sopocian rywalizacja z biało-

zielonymi będzie drugim meczem po 

eliminacjach do FIBA Europe Cup. Nasz 

zespół uczestniczył w turnieju w buł-

garskiej  Sofii  i  wrócił  do kraju 

z sukcesem, jakim był awans do 

rozgrywek 2021/2022! Trzymajmy kciuki 

za powodzenie drużyny Marcina 

Stefańskiego zarówno w rozgrywkach 

ligowych, jak i europejskich.

Podczas wrześniowych Mistrzostw Polski 

Młodzików w Karpaczu z Sopotu wys-

tartowało 14 zawodników i aż trójka 

przywiozła na Pomorze złote medale 

okraszone wynikami z najwyższej półki. 

Pierwszego dnia Mistrzostw medalową 

passę rozpoczął Antoni Kubacki w biegu 

na 600 m, poprawiając swój rekord życiowy 

o niespełna 2 s – 1:23,14 min. Za jego 

przykładem poszła Kaja Kulik na dystansie 

2000 m, po pięknym finiszu ocierając się 

o rekord Polski. 

Drugiego dnia zawodów kolejne złoto do kolekcji dołożyła Lilly Nichols 

wygrywając skok o tyczce 3,90 m i atakując 3-krotnie rekord Polski (4,05 m, 

należący również do Lilly). 

Trzy złote krążki dają SKLA lidera w klasyfikacji medalowej województwa 

pomorskiego (wśród 50 klubów) oraz podium w krajowej rywalizacji. 

Antoni Kubacki z trenerem 

Ryszardem Urbankiem

Fot. materiały SKLA

Lilly Nichols (w środku)

Fot. materiały SKLA

Kaja Kulik (w środku)

Fot. materiały SKLA

ERGO ARENA /
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Zwiedzanie Zakładu Balneologicznego, zabiegi, degustacja i atrakcje dla dzieci. Sopocki 
Dzień Solanki na skwerze Kuracyjnym wypełniony był atrakcjami.

Prezentacja koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowego budynku z salą 
wystawienniczą i barem, który powstanie na terenie Opery Leśnej.

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

Sopot Jazz Festival rozpoczął koncert Kuba Więcek Trio feat. Paulina Przybysz. Podczas 
trzydniowego świata jazzu odbyło się sześć koncertów, z udziałem ponad dwudziestu muzyków. 

Artur Kujawiński po biegu dookoła Polski został powitany na mecie w Sopocie. 
Ultramaratończyk pokonał trasę ok. 4 tys. kilometrów, którą zakończył na molo.

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

Uczniowie sopockich szkół podstawowych klas I-III wzięli udział w otwarciu szkolnego sezonu żeglarskiego. W sopockiej marinie 

uczniowie klas żeglarskich zaprezentowali swoje umiejętności na katamaranach, deskach windsurfingowych i Optymistach.

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Otwarcie szkolnego sezonu żeglarskiego

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