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CHIRURGIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA 

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z blokiem 

operacyjnym, nowa kriokomora i pracownia 

densytometryczna zostały oddane do użytku 

w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr 

Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. Oddział został 

utworzony dla osób z najcięższymi schorzeniami 

narządu ruchu, w szczególności pacjentów 

leczonych w PCR.

MIKOŁAJKOWE ZAWODY KONNE 

W pierwszy weekend grudniowy, tuż przed 

mikołajkami, Hipodrom zaprasza na zawody 

w skokach przez przeszkody w ramach cyklu 

JumpOFF Hipodrom. Podczas zawodów od-

będzie się konkurs mikołajkowy. Zgodnie 

z tradycją zawodnicy, a także konie, wystartują 

w przebraniach. Wstęp jest wolny. 

„THEATRUM JERZEGO NOWOSIELSKIEGO” 

Wystawa „Theatrum Jerzego Nowosielskiego” 

w Państwowej Galerii Sztuki to próba nowego 

spojrzenia na twórczość klasyka XX wieku, jakim 

był Jerzy Nowosielski, jego związków z szeroko 

pojętym teatrem. Obrazy, meble i przedmioty 

na wystawie pochodzą z kolekcji Teresy 

i Andrzeja Starmachów. Ekspozycję można 

oglądać do 20 lutego 2022 r.
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W niedzielę 30 stycznia 2022 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz 30. 

Finał będzie inny niż zwykle, bez uroczystej imprezy i aukcji na żywo, jednak 

poszukiwani są wolontariusze do pomocy przy jego organizacji. 

W MIEŚCIE /

Gwiazda Morza wyróżniona 
w ogólnopolskim konkursie
Sopocka parafia NMP Wniebowziętej Gwiazda Morza zdobyła prestiżowe wyróżnienie 

w ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany” organizowanym przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. 

Parafia NMP Gwiazda Morza w Sopocie otrzymała wyróżnienie w kategorii „Utrwalenie wartości 

zabytkowej obiektu”. Było to, oprócz jednej nagrody głównej, jedno z trzech przyznanych 

wyróżnień w konkursie do którego zgłoszonych zostało 136 zabytków z całej Polski. 

Wyróżnienie dla parafii Gwiazda Morza zostało przyznane za wykonanie kompleksowych prac 

obejmujących bryłę oraz wnętrze kościoła. Ważny zakres prac stanowiło przywrócenie 

historycznych materiałów oraz wyeksponowanie oryginalnych elementów wystroju.

Szczepienia przeciw COVID-19 to obecnie najlepsza dostępna broń do walki 

z rozprzestrzenianiem się wirusa. Niestety czwarta fala zbiera okrutne żniwo: mamy 

w kraju coraz więcej osób zakażonych, hospitalizowanych i rosnącą liczbę zgonów. 

Dlatego niezmiennie przypominamy i zachęcamy do szczepień. Tylko masowe 

szczepienia, dzięki którym możemy osiągnąć odporność zbiorową, uchronią nas przed 

kolejnymi groźnymi falami i ponownym zaostrzaniem restrykcji.

W Sopocie działają m.in.:

Mobilny punkt szczepień przy kościele św. Jerzego

ź działa 6 dni w tygodniu w godz. 9.00-16.00 (nieczynny w dniach 24-26 grudnia oraz 31 grudnia)

ź nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja, szczepienia dla osób 18+

Punkt szczepień w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA

ź ul. Bitwy pod Płowcami 63/65

ź działa 7 dni w tygodniu, w godz. 8.00-19.00 (nieczynny w dniach 24-26 grudnia oraz 31 grudnia)

ź nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja, punkt szczepi młodzież i dzieci

Hala ERGO ARENA

ź od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, w soboty godz. 8.00-14.00 (nieczynny 

w dniach 24-26 grudnia oraz 31 grudnia)

ź nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja, punkt szczepi młodzież i dzieci. We wtorki 

i czwartki w godz. 12.00-15.00 rodzice, którzy przyjdą na szczepienie z dzieckiem, mogą 

skorzystać z konsultacji z lekarzem pediatrą.

Zapraszamy do udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie 

wyłożonym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

ograniczonego ulicami: al. Niepodległości, Jana z Kolna, Nową Spacerową i terenami 

Hipodromu w mieście Sopocie (symbol planu P-1/02) w zakresie dotyczącym terenu 01.MU.

Projekt dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sopotu, 

w zakładce Plany zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu.

Przy Zakładzie Balneologicznym stanęła wystawa plenerowa „Dziadek w polskim 

mundurze", przygotowana przez małżeństwo polskich dziennikarzy, uchodźców z Białorusi. 

Punkty szczepień w grudniu

Plan zagospodarowania przestrzennego 
– dyskusja dla mieszkańców

Wystawa plenerowa
„Dziadek w polskim mundurze”

#Sopotsięszczepi

Dyskusja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania 

się na odległość 1 grudnia 2021 r. o godzinie 14.00. 

Aby wziąć w niej udział, należy się zarejestrować wypełniając i wysyłając 

formularz zgłoszeniowy dostępny na miejskiej stronie www.sopot.pl.

Prace remontowe i konserwatorskie prowadzone były w ramach projektu pt. „Restauracja 

Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej – Gwiazda Morza w Sopocie, w celu 

zwiększenia jego dostępności i atrakcyjności turystycznej”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020 oraz budżetu miasta Sopotu. Na kwotę ponad 11 mln zł, bo tyle kosztował remont, 

złożyły się także środki własne parafii.

XXX finał WOŚP gra dla okulistyki 
– zostań wolontariuszem

Sopocki sztab WOŚP mieścić się będzie w Mło-

dzieżowym Domu Kultury przy al. Niepodległości 763. 

Jego szefową, jak co roku, jest Edyta Dawidowska. 

Osoby, które chcą zostać wolontariuszami, powinny 

przesłać zdjęcie i ankietę w formie elektronicznej 

(dostępną m.in. na stronie www.sopot.pl) na adres: 

wospsopot.edyta@gmail.com.

Wszystkie pytania dotyczące tego, jak zostać wolontariuszem, można kierować pod numer 

telefonu 58 551 41 31 lub mailowo na adres: wospsopot.edyta@gmail.com.

Ekspozycja jest pokłosiem akcji o tym 

samym tytule, prowadzonej w latach 2014-

2019 przez redaktorów mediów Związku 

Polaków na Białorusi – Iness Todryk-Pisalnik 

i Andrzeja Pisalnika. 

Udało im się na podstawie wspomnień 

czytelników i udostępnionych pamiątek 

rodzinnych sporządzić około 80 biogramów 

ich przodków, którzy w różnych okresach 

dziejowych, w czasie wojen i konfliktów 

zbrojnych walczyli i przelewali krew za Polskę. 

Wystawę oglądać można do 12 grudnia.
Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Małgorzata Gliwińska
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Projekt budżetu Sopotu na 2022 rok 

NASZ SAMORZĄD /
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23 477 679 zł
28 996 081 zł

218 298 zł

-5 120 246 zł

-36 401 526 zł

w latach 2018-2022
nadwyżka / deficyt projekt budżetu 2022

 46 834 517 zł 57 962 686 zł

 95 229 010 zł

  37 000 000 zł

9 666 667 zł

DOCHODY

WYDATKI

307 809 164 zł

344 210 690 zł

wolne środki spłata kredytówkredytybieżące majątkowe

Szanowni Państwo, 

Drogie Mieszkanki i Mieszkańcy Sopotu,

za nami trudny, pandemiczny rok, ale ten przed nami także nie będzie łatwy, bo 

z wieloma niewiadomymi. Niestety w mijającym roku rząd podjął wiele decyzji 

politycznych, złożył obietnice, których częściowe koszty chce przerzucić na wspólnoty 

lokalne. Program Polski Ład oraz inne rządowe działania zmierzają do centralizacji 

państwa, marginalizują udział samorządów m.in. w planowaniu ich finansów. Tym samym 

powodują spadek dynamiki budżetów miast. I tak w przypadku Sopotu, w latach 2017-

2019 odnotowaliśmy 15-procentowy przyrost dochodów, teraz będzie to niestety nawet 

7-procentowy ich spadek (wpływy z podatku PIT). Ma to ogromny wpływ na skalę 

podejmowanych działań. Zrealizowanie inwestycji to dopiero początek. Aby służyły nam jak 

najdłużej, były bezpieczne, konieczne jest utrzymywanie ich w jak najlepszym stanie. Dziś 

nie mamy pewności, czy będzie nas na to stać. 

Na szczęście Sopot nie jest zadłużony na dużą skalę, jak wiele innych samorządów. Ma 

możliwość zaciągnięcia kredytów, by prowadzić zaplanowane, konieczne inwestycje, 

dofinansowane ze środków UE czy budownictwo komunalne, dofinansowane z budżetu 

państwa. Będziemy realizować wiele projektów, wprowadzać udogodnienia dla 

mieszkańców, a nade wszystko działać tak, aby nie obniżać jakości życia sopocian. 

Od lat nasze miasto oceniane jest jako jedno z najlepszych miejsc do zamieszkania. Sopot 

to najbardziej zielone miasto w Polsce, z czystym powietrzem, za rok mam nadzieję, już 

bez żadnego węglowego paleniska. 

Przed nami budowa kolejnych dróg rowerowych i zamiana transportu publicznego na 

bardziej ekologiczny, a także wiele wyzwań związanych z oświatą, która jest najważniejszą 

pozycją w budżecie oraz ochroną zdrowia w tym trudnym okresie pandemicznym. 

Będziemy realizować programy profilaktyczne, w tym in vitro i rozwijać bazę leczniczą. 

Rok 2021 to rok, w którym wspólnie z mieszkańcami piszemy niezwykle ważny dla miasta 

dokument – Strategię Sopotu na lata 2022-2030. Mimo trudności, będziemy realizować 

cykliczne wydarzenia kulturalne, dalej inwestować w sztukę na najwyższym poziomie 

rozwijając zewnętrzną galerię rzeźby, tworząc muzeum miejsca w Operze Leśnej. 

Zbudujemy kolejne mieszkania komunalne, zmodernizujemy drogi i zadbamy o bez-

pieczeństwo przekazując wsparcie finansowe służbom – policji i straży pożarnej. 

Zabezpieczyliśmy też środki na konieczny remont siedziby Urzędu Miasta przy ul. Tadeusza 

Kościuszki 25/27. Ten gmach zbudowany w latach 1910-1911 nigdy nie przechodził 

generalnego remontu. To ogromne wyznanie organizacyjne, budowlane, a przede 

wszystkim konserwatorskie. Dostosujemy tę zabytkową przestrzeń do bezpiecznych i przy-

jaznych standardów obsługi. 

Wierzę, że mimo wszystko 2022 rok będzie dobry dla Sopotu! 

Projekt budżetu na 2022 rok znajdą Państwo na stronie bip.sopot.pl. 

Zapraszam do dyskusji oraz przesyłania uwag na adres prezydent@sopot.pl oraz do 

kontaktu z radnymi. Swoje uwagi można także zostawić w specjalnej skrzynce, w holu 

Urzędu Miasta. 

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

Spotkania z prezydentem miasta i radnymi odbędą się  w formie online. 

Zapraszamy sopocian do udziału w spotkaniach i przekazania swoich uwag na temat 

budżetu miasta.

Spotkania podzielone są na cztery obszary miasta: Sopot Dolny, Sopot Wyścigi, Sopot 

Górny (wraz z osiedlem Mickiewicza i Przylesie), Sopot Kamienny Potok (wraz z osiedlem 

Brodwino). 

Aby wziąć udział w dyskusji, należy się najpierw zapisać przez formularz, który 

dostępny jest na naszej stronie www.sopot.pl. Każda osoba, która zgłosi swój udział, 

otrzyma informacje o formie spotkania i ewentualnie link do zalogowania. 

SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ:

4 grudnia
ź godz. 16-17 Sopot Dolny

ź godz. 17-18 Sopot Wyścigi

KONTAKTY DO SOPOCKICH RADNYCH:
Wieczesław Augustyniak, tel. 603 776 725, waugustyniak23@gmail.com
Piotr Bagiński, tel. 604 509 091, piotrsop@op.pl
Grażyna Czajkowska, tel. 508 223 865, g.czajkowska@gmail.com
Zbigniew Duzinkiewicz, tel. 792 24 70 51, zduzinkiewicz@sopot.pl    
Irena Ellward, tel. 720 474 881, iellward@wp.pl
Maria Filipkowska-Walczuk, tel. 58 551 01 36 (praca), marynawalczuk@gmail.com
Wojciech Fułek, tel. 601 501 001, wojciechfulek@kochamsopot.pl
Aleksandra Gosk, tel. 661 225 722, aleksandra.gosk@miasto.sopot.pl
Jerzy Hall, tel. tel. 501 149 041, jurekhall@wp.pl
Jan Karasowski, tel. 504 129 237, jankarasowski@gmail.com
Jarosław Kempa, tel. 58 52 13 672 (Biuro Rady), sopot1000@op.pl
Piotr Kurdziel, tel. 504 997 755, piotrm300@wp.pl
Tomasz Lipiński, tel. 669 269 098, tomasz1lipinski@gmail.com
Bartosz Łapiński, tel. 509 144 271, lapinski.sopot@gmail.com
Anna Łukasiak, tel. 601 056 459, rada@sopot.pl (Biuro Rady)
Lesław Orski, tel. 501 105 606, orski@sopot.pl
Paweł Petkowski, tel. 694 238 072, pawelpetkowski@onet.eu
Natalia Pobłocka, tel. 694 485 804, rada@sopot.pl (Biuro Rady)
Jerzy Smolarek, tel. 602 395 983, js@sopot.pl
Marcin Stefański, tel. 505 202 888, marcin.stefanski10@gmail.com
Grzegorz Wendykowski, tel. 607 153 300, wendykowscy@wp.pl

9 grudnia
ź godz. 16-17 Sopot Górny (wraz z osiedlem 

Mickiewicza i Przylesie)

ź godz. 17-18 Sopot Kamienny Potok (wraz 

z osiedlem Brodwino)
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planowane wydatki 
inwestycyjne

Urząd Miasta

budżet obywatelski – 6,3 mln zł 

bezpieczeństwo – 9,43 mln zł 

kultura – 24,6 mln zł 

NASZ SAMORZĄD /

Projekt budżetu Sopotu 

Wydatki inwestycyjne planuje się na poziomie 95 229 010 zł; 

stanowić to będzie 21,61% wydatków ogółem

przygotowanie do remontu i I etap remontu 6,8 mln zł

Do najistotniejszych należeć będą:

ź infrastruktura drogowa 17,6 mln zł

ź budowa budynków komunalnych przy al. Niepodległości 785, Obodrzyców, 

3 Maja 12,2 mln zł

ź przebudowa i modernizacja urzędu miasta 6,8 mln zł

ź modernizacja serwerowni w urzędzie miasta, zintegrowany system 

informatyczny 5,2 mln zł

ź modernizacja oświetlenia ulicznego 5 mln zł

ź prace modernizacyjne w placówkach oświatowych 4,1 mln zł

ź gospodarka ściekowa i ochrona wód 16,22 mln zł

ź ochrona powietrza 3,3 mln zł

na 2022 r. wraz z kontynuacją zadań z poprzednich  lat

ź Komenda Miejska Policji 120 tys. zł

ź Straż Pożarna 4,63 mln zł

ź Ochotnicza Straż Pożarna 46 tys. zł

ź WOPR 100 tys. zł

ź Teatr Wybrzeże 950 tys. zł

ź Polska Filharmonia Kameralna Sopot 1,78 mln zł

ź centrum kultury dla mieszkańców Sopotu w zabytkowym Dworku 

Sierakowskich 300 tys. zł

ź Państwowa Galeria Sztuki 4,22 mln zł 

ź Muzeum Sopotu 2 mln zł

Najważniejsze wydarzenia:

ź Festiwal Sopot Classic 1 mln zł

ź Literacki Sopot 600 tys. zł

ź Sopot Jazz Festival 380 tys. zł

ź Sopocka Majówka 140 tys. zł

ź Koncert dla Mieszkańców 150 tys. zł

ź 100. rocznica urodzin W. Bartoszewskiego 120 tys. zł

ź koncert na zakończenie obchodów 120-lecia Sopotu 500 tys. zł 

Budynek zaprojektowany 

przez Paula Puchmuellera, 

wybudowany w 1910-1911 r. 

do tej pory nie przechodził 

generalnego remontu.

planowane dochody planowane wydatki
365 771 850 zł 439 439 700 zł
mniejsze o 9,47% niż w 2021 r. na tym samym poziomie co w 2021 r.

podatek PIT 
i CIT 30%

środki UE 5%

subwencje 13%
dochody ze sprzedaży 
mienia 9%

podatki i opłaty 
lokalne 24%

dotacje celowe 11%

pozostałe dochody 
własne 8%

kultura 6%

transport 8%

sport 
i turystyka 6%

gospodarka 
komunalna 16%

gospodarka 
mieszkaniowa 8%

administracja 11%
(w tym remont Urzędu)

zdrowie i pomoc 
społeczna 15%

bezpieczeństwo 2%

pozostałe wydatki 6%

oświata 
i wychowanie 22%

Fot. fotopolska.eu
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na 2022 rok

zielony Sopot

remonty ulic i chodników

sopockie ulicebudownictwo komunalne 
12 mln zł

mobilność

odpady

cmentarz

schronisko dla zwierząt 
Sopotkowo 1 mln zł

ź utrzymanie terenów zieleni 

miejskiej, drzewostanu, sadzenie 

krzewów i drzew 4,3 mln zł

ź wymiana oświetlenia ulicznego 

na energooszczędne (III etap) 

5 mln zł 

ź wymiana systemów grzewczych 

w budynkach komunalnych 1 mln zł

komunikacja miejska 

6,8 mln zł

edukacja i promocja 

komunikacji rowerowej 

85 tys. zł

koszty odbioru odpadów komunalnych 17,4 mln zł

rozbudowa cmentarza komunalnego 500 tys. zł

budowa kolumbarium na 45 nisz 350 tys. zł

ź 28 lutego 2022 roku kończy się umowa na 

prowadzenie schroniska dla bezdomnych 

zwierząt przez Towarzystwo Opieki nad 

Zwierzętami w Warszawie – oddział w Sopocie.

ź Od marca 2022 r. schronisko poprowadzi 

Zarząd Dróg i Zieleni.

Najważniejsze remonty, przebudowy dróg i infrastruktury wodno-

-kanalizacyjnej:

ź ul. 3 Maja w 2022 r. 8 mln zł (całkowity koszt 16 mln zł, dofinansowanie 

w 95% z Programu Inwestycji Strategicznych)

ź ul. Mazowiecka 2,1 mln zł (koniec w 2023 r.)

ź ul. Chodowieckiego 2,6 mln zł (koniec w 2023 r.)

Rezerwacja środków na wykonanie remontów w przypadku otrzymania 

dofinansowania:

ź ul. Smolna 200 tys. zł

ź ul. Kolejowa 1 mln zł

ź rozbudowa miejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi 

w rejonie ulic: Okrzei, Karlikowskiej, Bitwy pod Płowcami, Polnej, Skarpowej 

1 mln zł

Możliwość dofinansowania środkami pochodzącymi z UE w sumie w wysokości 4,85 mln zł

ź bieżące utrzymanie dróg 7 mln zł

ź modernizacja jezdni i chodników 2,8 mln zł

ź remont schodów przy ul. Lipowej 600 tys. zł

ź modernizacja strefy płatnego parkowania 2,5 mln zł

Budowa mieszkań 

komunalnych:

ź przy ul. 3 Maja 61 4,5 mln zł

ź przy al. Niepodległości 652 A 

3 mln zł

ź przy ul. Obodrzyców 20 A   

1,8 mln zł

Projektowanie budynków 

komunalnych:

ź ul. Smolna, ul. Reja, ul. Jana 

z Kolna, al. Niepodległości 

1,5 mln zł

kontynuacja remontów:

ź w kwartale ul. Parkowej, 

Kordeckiego, al. W. Polskiego, 

Kilińskiego 4,4 mln zł

ź ul. Abrahama, Andersa 

i Mickiewicza 6,5 mln zł

ź modernizacja strefy płatnego 

parkowania 2,5 mln zł

Fot. Prezi

Fot. Prezi

Fot. Prezi Fot. Prezi

Fot. Prezi
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Projekt budżetu Sopotu na 2022 rok  

NASZ SAMORZĄD /

oświata i wychowanie
94,6 mln zł

żłobki dla sopockich 
maluchów

polityka społeczna 

ochrona zdrowia 
6,9 mln zł

sport 
9,86 mln zł

Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji

13,3 mln zł

Sopot wspiera

ź środki własne miasta 

Sopotu 51 mln zł

ź subwencja oświatowa 

43,4 mln zł

wsparcie uczniów w nauce i czasie pozalekcyjnym:

ź dodatkowe godziny z przedmiotów egzaminacyjnych 1,05 mln zł

ź świetlice szkolne 1,6 mln zł

ź półkolonie w czasie ferii i wakacji 230 tys. zł

wsparcie dzieci cudzoziemskich:

ź zatrudnienie asystentek międzykulturowych, organizacja półkolonii 

językowych,dodatkowe godziny języka polskiego, materiały dla uczniów 

cudzoziemskich i ich rodzin 240 tys. zł

wsparcie pasji:

ź lekcje pływania, lekcje żeglarstwa, dodatkowe zajęcia sportowe 

i artystyczne 450 tys. zł

ź działalność Młodzieżowego Domu Kultury i Sopockiego Ogniska 

Plastycznego (łącznie 800 dzieci) 2,5 mln zł

wsparcie psychologiczne:

ź dodatkowe etaty psychologów/pedagogów w sopockich przedszkolach 

i szkołach, konsultacje, warsztaty 190 tys. zł

ź działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej 1,8 mln zł

programy wspierające sopocianki i sopocian w różnym wieku, m.in.:

ź zakup usługi KTG w domu dla sopocianek 70 tys. zł

ź prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci 113,6 tys. zł

ź Zimowy Punkt Interwencyjny i Nocny Punkt Kryzysowy 50 tys. zł

ź projekt teleopieki KWIDO-SZOSA dla seniorów 300 tys. zł

ź ambulatorium chirurgiczne (w ramach BO) 1 mln zł

ź zakup defibrylatorów AED oraz szkolenia w różnych rejonach Sopotu 

(w ramach BO) 150 tys. zł

ź żłobek Puchatek: koszt funkcjonowania 

2,5 mln zł

ź nowy żłobek przy ul. Obodrzyców: 

koszt funkcjonowania 1,6 mln zł

ź placówki niepubliczne

dopłaty do pobytu dzieci w placówkach 

niepublicznych 276 tys. zł

Inwestycje w oświacie 

4,1 mln zł

66,17 mln zł 
tyle Sopot przeznacza na wszystkie działania 

wspierające sopocianki i sopocian w różnym wieku

Sopot zleci wykonanie 

dokumentacji projektowej 

budowy Zakładu Opieki 

Leczniczej 930 tys. zł

Planuje się, że jednostka z tytułu prowadzonej działalności 

uzyska dochody w wysokości 13,13 mln zł

Fot. Prezi

Fot. Prezi

Fot. Prezi
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Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej z blokiem 

operacyjnym, nowa kriokomora i pracownia den-

sytometryczna zostały oddane do użytku w Pomorskim 

Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko 

w Sopocie.

Oddział będzie miał 10 łóżek. Blok operacyjny liczy ponad 330 

m kw. Znajduje się tam sala wybudzeniowa z 3 łóżkami 

wyposażona w aparaturę do monitorowania pacjenta. Blok 

wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt m. in.: RTG 

z ramieniem C, kolumnę endoskopową, aparat do znie-

czulenia, respirator stacjonarny, diatermię. 

Okres zimowy to szczególnie trudny czas dla osób w kryzysie bezdomności, ale także starszych, samotnych, 

niesamodzielnych. 

– Zwróćmy uwagę na osoby potrzebujące, zapytajmy samotnego sąsiada jak sobie radzi, czy ma ciepło w mieszkaniu 

i zapewniony posiłek. Każda osoba, która potrzebuje wsparcia, może liczyć na naszą pomoc – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Pracownicy MOPS pełnią całodobowy dyżur pod nr tel. 58 551 17 10. 

Można do nich zgłaszać sygnały o osobach, które potrzebują wsparcia. 

Osobom w kryzysie bezdomności miasto zapewnia posiłek, schronienie, pomaga w wyjściu z bezdomności i usa-

modzielnieniu. Nie wszyscy jednak chcą z takiej pomocy skorzystać. Przebywanie na ulicy przy mroźnej pogodzie może 

doprowadzić do tragedii. Dlatego Straż Miejska i Policja wraz z pracownikami socjalnymi cały czas sprawdzają miejsca 

niemieszkalne. Zachęcają osoby w kryzysie bezdomności do skorzystania ze schronienia i oferują kompleksowe wsparcie. 

Codziennie kursuje także „Autobus SOS”, w którym można otrzymać gorącą zupę, zimową odzież, w razie potrzeby pomoc 

ratownika medycznego. Autobus zatrzymuje się w górnej części ul. Boh. Monte Cassino, o godz. 19.15. 

Gdy temperatura odczuwalna spada poniżej -5 °C, miasto we współpracy z Caritasem uruchamia Zimowy Punkt 

Interwencyjny (al. Niepodległości 778). Tam osoby doświadczające bezdomności, mogą przebywać w ciepłym 

pomieszczeniu, przy gorącej herbacie. 

Pięcioro młodych ludzi, wychowanków pieczy zastępczej, odebrało klucze do nowego mieszkania chronionego, 

w którym będą mogli przygotowywać się do samodzielnego życia. Mieszkanie znajduje się w niedawno oddanym 

do użytku budynku komunalnym przy al. Niepodległości 650 B.

Przeznaczone jest dla 5 wychowanków, którzy opuścili instytucjonalną bądź rodzinną pieczę zastępczą i postanowili się 

usamodzielnić. Mieszkanie jest na parterze, ma niezależne wejście. Dostosowane jest do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością ruchową, jak również do ewentualnego przyjęcia matki z dzieckiem.

Nadchodzą chłody. Bądźmy wrażliwi 
na osoby potrzebujące

Lokatorzy w nowym mieszkaniu chronionym

ZDROWIE / SOPOT POMAGA /

Jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy, w szczególności doświadczającą bezdomności, 

starszą, niesamodzielną, zawiadom odpowiednie służby: Straż Miejska – 986, Policja – 112, 

MOPS Sopot – 551 17 10. 

W sytuacji kryzysowej, zagrażającej życiu i zdrowiu zadzwoń na numer interwencyjny 112.

Szczegółowe informacje o formach wsparcia na stronie www.sopot.pl oraz na mopssopot.pl. 

Nowy oddział 
w Pomorskim Centrum 
Reumatologicznym

– Doposażenie szpitala w najnowszą aparaturę i uru-

chomienie oddziału to kolejna odpowiedź na potrzeby 

zdrowotne mieszkańców Sopotu, metropolii i regionu – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. 

– Leczenie reumatologiczne, rehabilitacja, oddział ge-

riatryczny, a teraz także chirurgia urazowo-ortopedyczna 

i najnowszy sprzęt, sprawiają, że PCR staje się w tych 

obszarach wiodącym ośrodkiem w regionie – dodaje 

wiceprezydentka Sopotu.

Nowo otwarty oddział został utworzony dla osób 

z najcięższymi schorzeniami narządu ruchu, w szczególności 

pacjentów leczonych w Pomorskim Centrum Reu-

matologicznym w Sopocie. Do zespołu reumatologów 

i specjalistów rehabilitacji dołączyli specjaliści ortopedii 

i traumatologii narządu ruchu oraz anestezjolodzy 

dysponujący bogatym doświadczeniem w leczeniu schorzeń 

narządu ruchu. 

W ramach udzielanych świadczeń wykonywane będą 

m.in.:

ź zabiegi rekonstrukcyjne narządu ruchu  w tym zabiegi 

artroskopowe stawów, 

ź zabiegi rekonstrukcyjne i lecznicze w zakresie chirurgii 

ręki i chirurgii kończyny dolnej,

ź zabiegi artroskopowe i przeskórne w zakresie kręgosłupa

Aktualnie zabiegi będą wykonywane w trybie chirurgii 

jednego dnia. 

Prace przy inwestycji rozpoczęły się w styczniu 2021 r. Środki 

pochodziły budżetu Sopotu (2,8 mln zł) oraz Samorządu 

Województwa Pomorskiego (623 tys. zł). Zakup sprzętu został 

sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego 20214-2020 (2 mln zł). Łączna 

kwota inwestycji wyniosła 5,4 mln zł.

Fot. materiały Pomorskiego Centrum Reumatologicznego 

w Sopocie

Mieszkanie składa się z 5 pokoi 

(oddzielnych dla  każdego 

wychowanka),  pokoju soc-

jalnego dla specjalistów, którzy 

wsp iera ją  wychowanków 

w procesie usamodzielnia oraz 

części  wspólnych: dużego 

pokoju dziennego z aneksem 

kuchennym,  WC,  łazienki, 

pomieszczenia pomocniczego. 

Są nowe meble oraz sprzęty 

RTV i AGD, a także przedmioty 

codziennego  użytku,  np. 

naczyn ia .  W  mieszkan iu 

przygotowane jest również 

miejsce na interwencyjne 

przyjęcie osoby, która znalazła 

się w sytuacji kryzysowej.

Formalnie proces usamodzielniania rozpoczyna się w 17. roku życia wychowanka, kiedy wybiera on opiekuna 

usamodzielnienia. Opiekun wspiera go przez cały czas usamodzielniania. Młodym ludziom towarzyszą też specjaliści z Działu 

Pieczy Zastępczej MOPS Sopot, m.in. pracownik socjalny, pedagog, psycholog, konsultant prawny. Zapewniają pomoc 

zarówno w sferze emocjonalnej, jak i wsparcie w załatwianiu spraw formalnych i urzędowych.

Przez 20 lat 24 wychowanków pieczy zastępczej (rodzinnej orz instytucjonalnej) otrzymało mieszkania socjalne z zasobów 

Gminy Miasta Sopotu.

Fot. Fotobank.PL / UMS



Tydzień później, 10-12 grudnia, odbędą się zawody najmłodszych jeźdźców. Skoki przez przeszkody potrwają 

trzy dni, spodziewany jest udział blisko trzystu zawodników. 

Podczas zawodów będzie można zobaczyć m.in. konkursy, w których oceniany jest styl jeźdźca, szybkość 

i precyzja w pokonywaniu przeszkód mają znaczenie drugorzędne.

Podczas tych zawodów organizatorzy zapraszają na kiermasz świąteczny, na którym będzie można kupić 

akcesoria jeździeckie oraz upominki inspirowane jeździectwem, idealne jako prezenty pod choinkę. 

Szczegóły na stronie www.zawodykonne.com
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Na Hipodromie trwa sezon halowy, w ramach którego łącznie do końca marca odbędzie się aż 

dziewięć imprez jeździeckich. Najbliższe już w dniach 4-5 grudnia. Wstęp jest bezpłatny.

W pierwszy weekend grudniowy, tuż przed 

mikołajkami, Hipodrom zaprasza na zawody 

w skokach przez przeszkody w ramach 

cyklu JumpOFF Hipodrom. Organizatorzy 

spodziewają się udziału ponad dwustu 

zawodników.

Podczas zawodów odbędzie się konkurs 

mikołajkowy, podczas którego zawodnicy 

wystartują w przebraniach. Co roku konkurs 

wzbudza dużo emocji, także wśród widowni, 

która kibicuje najciekawiej przebranemu 

zawodnikowi. Stałym elementem tej zabawy 

jest także przebranie konia, oczywiście 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Koszykarze Trefla Sopot 
w TOP16 FIBA Europe Cup

HIPODROM /

W ostatnim meczu grupy B Trefl Sopot pokonał na wyjeździe izraelski Hapoel Eilat 89:83 (28:17, 15:26, 

24:25, 22:15) i awansował do TOP16 FIBA Europe Cup! Najwięcej punktów dla żółto-czarnych zdobył 

Michał Kolenda (20), a double-double zapisał na swoim koncie Yannick Franke (17 punktów i 10 

zbiórek). W następnej rundzie rozgrywek Trefl zmierzy się z rumuńską CSM CSU Oradeą oraz 

portugalskimi Benficą i Sportingiem CP.

KOSZYKÓWKA /

Po pierwszej kwarcie spotkania 

w Eilacie żółto-czarni prowadzili już 

28:17, lecz w drugiej części meczu 

gospodarze odrobili straty i dop-

rowadzili do remisu 43:43. Po zmianie 

stron rywalizacja była bardzo wy-

równana. Na dwie minuty przed 

końcem spotkania Hapoel prowadził 

81:80, ale wtedy sopocianie przys-

pieszyli grę i przejęli kontrolę nad 

meczem. Przy wyniku 83:89 wybrzmiała 

końcowa syrena, a w sopockim obozie 

zapanowała szalona radość – zwy-

cięstwo oznaczało awans do grona 

najlepszych szesnastu zespołów FIBA 

Europe Cup.
Fot. materiały Trefla Sopot

Biblioteka realizuje projekt poświęcony twórczości Stanisława Lema. 

Najbliższe wydarzenie poświęcone pisarzowi, to spotkanie autorskie 

z dr Agnieszką Gajewską o najnowszej biografii „Stanisław Lem. Wypędzony 

z Wysokiego Zamku” – 1 grudnia, o godz. 18.00. 

7 grudnia o godz. 18.00 w Sopotece odbędzie się debata „Po co czytać 

klasyków?”. Z okazji 120. urodzin Sopotu Biblioteka zaprasza na wyjątkową 

dyskusję wokół literackich kanonów 120-lecia. Wezmą w niej udział prof. Stefan 

Chwin, pisarz i literaturoznawca, znakomita reporterka i biografka, Magdalena 

Grzebałkowska oraz poetka, reporterka i redaktorka naczelna magazynu 

„Pismo”, Magdalena Kicińska. 

Szczegóły dotyczące funkcjonowania Biblioteki i organizowanych wydarzeń 

można znaleźć na stronie mbp.sopot.pl lub na profilu facebookowym 

facebook.com/BibliotekaSopocka

Wystawa „Theatrum Jerzego Nowosielskiego” w Państwowej Galerii 

Sztuki w Sopocie to próba nowego spojrzenia na twórczość klasyka XX 

wieku, jakim był Jerzy Nowosielski. Tym razem przyglądamy się jego 

związkom z szeroko pojętym teatrem. Wystawę można oglądać do 20 

lutego 2022 r.

Z jednej strony zobaczymy Nowosielskiego scenografa, projektującego 

dekorację do teatrów lalkowych, a z drugiej Nowosielskiego malarza, 

odsłaniającego swój własny, bogaty w motywy i wątki teatr, rozgrywający się na 

jego obrazach. 

BIBLIOTEKA /
www.mbp.sopot.pl

www.pgs.pl

Spotkanie autorskie 
i dyskusja 

„Theatrum Jerzego 
Nowosielskiego” w PGS

Mikołajkowe i świąteczne 
zawody konne 

Fot. Aleksandra Ziętak 

WYSTAWA /

Na wystawie zobaczymy m.in. rekonstrukcję widowiska „Krzesiwo” Hanny 

Januszewskiej według bajki Jana Christiana Andersena dla Teatru Lalek 

„Pinokio” w Łodzi (1958), stworzoną przez zespół pracowników Teatru 

„Groteska” w Krakowie na potrzeby ekspozycji „Jerzy Nowosielski. Teatr lalek. 

Notatki – część piąta” w Galerii Starmach w 2015 r.

Po raz pierwszy będzie można również zajrzeć do pracowni Jerzego 

Nowosielskiego, która mieściła się kiedyś w jego domu przy ul. Narzymskiego 

w Krakowie. Zobaczymy w niej malowane przez artystę meble, przedmioty, jak 

i obrazy. Ekspozycja, zaaranżowana w pewnej części jako wielkie collage'e, da 

okazję zobaczenia na nowo wielu płócien artysty, które namalował pomiędzy 

1954 a 1996 rokiem.

Wszystkie obrazy, meble i przedmioty na wystawie pochodzą z kolekcji Teresy 

i Andrzeja Starmachów.

Drużyna Marcina Stefańskiego w dalszej fazie rozgrywek będzie rywalizować w grupie K, gdzie zmierzy się 

z Oradeą, Benficą oraz Sportingiem CP. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 8 grudnia w ERGO ARENIE. Pięć 

dni wcześniej, 3 grudnia, w tym samym miejscu, na żółto-czarnych czeka spotkanie ligowe, w którym zmierzą 

się z MKS Dąbrową Górniczą. Zmagania rozpoczną się o godzinie 19.30. 

Bilety na koszykarskie wydarzenia znajdziecie na www.sercesopotu.pl. 

Fot. Fotobank.PL / UMS


