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OCHRONA DLA DZIECI OD 5. ROKU ŻYCIA

Ruszyły szczepienia dla dzieci w wieku 5-11 lat. Na 

podstawie wystawionego skierowania, w Sopocie 

dzieci można zarejestrować na szczepienie do 

punktu w ERGO ARENIE. Rejestracja bezpośrednio 

pod nr tel. 603 262 205 oraz 58 763 40 97. Do 

szczepienia dzieci zawsze kwalifikuje lekarz 

pediatra. Szczepienia odbywają się trzy razy 

w tygodniu: we wtorki, czwartki i soboty. 

I BIEG „SOPOT DLA ORKIESTRY”

W ostatnią niedzielę stycznia XXX finał WOŚP 

pod hasłem „Przejrzyj na oczy!” grać będzie dla 

okulistyki. Dzień wcześniej, 29 stycznia 2022 r., 

będzie można wspomóc orkiestrowe konto 

uczestnicząc w I Biegu „Sopot dla Orkiestry”. 

Impreza odbędzie się w formule happeningu 

biegowego na sopockiej plaży, w ramach 

„Sopockiej Zimy”. Elektroniczne zapisy już ruszyły.

RUSZYŁ NABÓR DO ŻŁOBKA „PUCHATEK”

Rozpoczęła się rekrutacja do nowopowstałej filii 

miejskiego żłobka „Puchatek” przy ul. 

Obodrzyców 18. Zapraszamy rodziców i opie-

kunów dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 

do zapoznania się z regulaminem rekrutacji 

i składania wniosków. Nabór do filii trwa do 30 

grudnia 2021 r., przygotowano miejsce dla 60 

maluchów.
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Sopot szykuje się do świąt 
25 grudnia rusza Sopockie Miasteczko Noworoczne str. 8
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Marcin K. Skwierawski

Szanowni Państwo, Drodzy Sopocianie,
na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok prosimy przyjąć nasze najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. 

Przede wszystkim życzymy jednak zdrowia, by dopisywało nam wszystkim i pomagało przetrwać ten bardzo trudny okres. 

Walka z pandemią cały czas pozostaje wielkim wyzwaniem, ale niestety nie jest to wyzwanie jedyne. Skomplikowana sytuacja 
na granicy polsko-białoruskiej, los ludzi próbujących przedostać się do Polski, a także napięte stosunki ze wschodnimi sąsiadami 

i Unią Europejską powodują, że z troską myślimy o przyszłości – nie tylko naszego kraju, ale i naszych Małych Ojczyzn. 

Niech ten świąteczny i rodzinny czas będzie dla nas wszystkich czasem spokoju i wytchnienia, 
a Nowy Rok zdecydowanie lepszy od tego, który się kończy. 

Życzymy Państwu zdrowia, spokoju i odpoczynku, a także realizacji wszelkich planów i zamierzeń. 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w Nowym Roku!

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu Wiceprezydentka Miasta Sopotu

Magdalena Czarzyńska-JachimPiotr Bagiński

Wiceprezydent Miasta Sopotu

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu
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Znamy zwycięzców konkursu Sopockie Perły 2021. Podczas Gali Finałowej w hotelu 

Sheraton laureaci odebrali nagrody w pięciu kategoriach: Pro Eko, Kulinaria, Pobyt, 

Debiut i Wydarzenie.

Do trzeciej edycji wpłynęły aż 52 zgłoszenia. Wśród kandydatów znalazły się restauracje, 

kawiarnie, hotele, apartamenty, fundacje, wypożyczalnie rowerów, wytwórnie biżuterii, a nawet 

przedstawiciel sektora ubezpieczeniowego. Kapituła konkursowa przy wyborze laureatów brała 

pod uwagę spójność zgłoszonych projektów z wizerunkiem Sopotu oraz jakość i oryginalność 

działań. 

– Gratuluję wszystkim zwycięzcom. To właśnie dzięki przedstawicielom branży turystycznej i ich 

ofercie atrakcyjność Sopotu wzrasta. Dążymy do umocnienia pozycji Sopotu jako uzdrowiska 

i miejsca prestiżowych wydarzeń kulturalnych czy sportowych – mówi Jacek Karnowski, 

prezydent Sopotu. 

Ruszyły szczepienia dla dzieci w wieku 5-11 lat. Na podstawie wystawionego dla 

dziecka skierowania, w Sopocie zaszczepić dziecko można w punkcie w hali ERGO 

ARENA. Konieczna wcześniejsza rejestracja: tel. 603 262 205 oraz 58 763 40 97. 

Szczepienia najmłodszych odbywać się będą trzy razy w tygodniu:

ź we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00-14.00 (dni i godziny mogą się zmieniać)

Do szczepienia dzieci zawsze kwalifikuje lekarz pediatra. Podawany jest im preparat Pfizer 

w przystosowanej dla dzieci dawce. 

Sopockie Perły rozdane

Pobyt (14 zgłoszeń)

I. Sopotorium Medical Resort

II. Sofitel Grand Sopot

III. Sanhaus Apartments

Kulinaria (12 zgłoszeń)

I. Fisherman

II. Stacja Sopot

III. Brat Łata

Debiut (9 zgłoszeń) 

I. Kolejowy odjazd

II. Goyki 3 Art Inkubator

III. kawiarnia Cosma Sopot 

Wydarzenie (10 zgłoszeń)

I. CSIO5* Sopot Horse Show organizowane 

przez Hipodrom Sopot

II. Sopot Beach Rugby i Festiwal Latawców, 

wydarzenia realizowane przez sopocki MOSiR

III. cykl wydarzeń kulturalnych organizowanych 

przez Fundację Teatru BOTO

Pro eko (7 zgłoszeń)

I. Amber Dream Sopot, jako jedyna w Polsce 

produkująca poduszki wypełnione bursztynem

II. Sheraton Sopot Hotel za cykl działań proeko

III. manufaktura biżuterii Sopot Seegalss, która 

tworzy ozdoby ze szkła morskiego 

Najciekawsze projekty w każdej kategorii otrzymały nagrody w wysokości po 5 tys. zł, 

ufundowane przez Miasto Sopot, współorganizatora konkursu. Mogą przeznaczyć je na 

realizację wybranego działania promocyjnego w uzgodnieniu z organizatorem konkursu.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Szczepienia dzieci od 5. roku życia

– Brawo dla wszystkich rodziców, którzy 

już zaszczepili swoje pociechy na 

szczepienie,  gorąco  zachęcamy 

pozostałych. Każda podana dawka to 

krok w stronę naszego wspólnego 

bezpieczeństwa – mówi Magdalena 

Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka 

Sopotu. – Coraz częściej słyszymy, że 

dzieci przechodzą COVID-19 bardzo 

ciężko, zostawia on w ich organizmach 

trwałe ślady. Niestety dzieci często też 

zakażają np. swoich dziadków, co jest dodatkowo niebezpieczne. Pamiętajmy, że COVID-19 

to nie jest „mocniejsza grypa”, a statystyki zgonów wciąż zatrważająco rosną. Nie dajmy się, 

solidarnie troszczmy się o siebie nawzajem.



3www.facebook.com/MiastoSopot
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Od marca 2022 roku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Sopotkowo będzie zarządzane przez 

Miasto. Wszyscy pracownicy utrzymają zatrudnienie, a na funkcjonowanie obiektu 

przeznaczono 1 mln zł. 

Prezydent Sopotu zdecydował o nieprzedłużeniu umowy na prowadzenie schroniska przez Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami. Umowa wygasa z końcem lutego. Miasto podjęło też decyzję o nieogłaszaniu 

konkursu na wykonanie tego zadania. W imieniu Miasta prowadzeniem schroniska dla zwierząt zajmie 

się Zarząd Dróg i Zieleni. Dotychczas sopockim schroniskiem zarządzało TOZ, jednak wątpliwości budzi 

kwestia dotychczasowych rozliczeń wpływów z 1%, przekazywanych na rzecz Sopotkowa m.in. przez 

mieszkańców.

Podsumowując 2-letnią umowę i zarządzanie Sopotkowem przez TOZ, Gmina Miasta Sopotu 

dwukrotnie, we wrześniu i w grudniu br., wystąpiła do Łukasza Balcera, prezesa warszawskiego oddziału 

TOZ i członka zarządu tymczasowego oddziału sopockiego o przedstawienie danych dotyczących 

wpływów z tytułu 1% przekazywanych na rzecz sopockiego schroniska. Obie prośby zostały 

zignorowane. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Trudno więc mówić o transparentności rozliczeń 

kwot, które mieszkańcy przekazywali na rzecz sopockiego schroniska. 

W przyszłorocznym budżecie miasta zapisany jest blisko milion złotych na prowadzenie placówki. 

Pieniądze te wydatkowane będą na pożywienie dla przebywających w schronisku zwierząt, ich leczenie, 

utrzymanie obiektu i wynagrodzenia dla pracowników. Wszyscy pracownicy, czyli 10 osób zatrudnionych 

na umowę o pracę, zostaną od 1 marca zatrudnieni w sopockim ZDiZ. Kierownik placówki, w przyszłości 

działu ZDiZ, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych, wyłoniony zostanie 

w postępowaniu konkursowym, które zostało już  ogłoszone. Nieograniczony dostęp do schroniska, tak 

jak do tej pory, będą mieli wolontariusze. Odgrywają oni bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu 

sopockiego schroniska dla zwierząt i dalej tak pozostanie.

Wolontariusze pracujący na rzecz Sopotkowa, wielokrotnie zgłaszali propozycje, aby to miasto 

prowadziło schronisko, nie mogąc znaleźć pola do dobrej współpracy z TOZ. 

–  Decyzja o tym, że miasto poprowadzi schronisko dla zwierząt w Sopocie jest najlepszą jaką można 

było w tej sytuacji podjąć – mówi Paweł Stachurski, wieloletni wolontariusz Sopotkowa. 

Wolontariusze, również ci zrzeszeni w nowo powołanym Stowarzyszeniu „Sopot Zwierzętom” 

jednogłośnie deklarują chęć współpracy z miastem i dalszej pracy na rzecz sopockiego schroniska, 

wskazując cel nadrzędny, jakim jest pomoc zwierzętom. 

– Naszą ideą i marzeniem jest schronisko o wysoce efektywnym i profesjonalnym zarządzaniu, które 

stałoby się nie tylko wizytówką Sopotu ale i obiektem ustanawiającym nowe standardy w opiece nad 

zwierzętami. Mamy nadzieję, że Sopotkowo będzie się teraz rozwijać w tym kierunku. Liczymy na dobre 

zarządzanie i priorytet w dystrybucji środków z budżetu i darowizn stowarzyszenia na skuteczną opiekę 

i leczenie zwierząt schroniskowych, a także na owocną współpracę na rzecz zmniejszania bezdomności 

zwierząt w Sopocie – przede wszystkim poprzez profilaktykę i edukację, w tym programy czipowania 

i sterylizacji zwierząt, również właścicielskich – mówi Tomasz Arczyński, prezes Zarządu Sopot 

Zwierzętom.

Stowarzyszenie „Sopot Zwierzętom” będzie prowadzić m.in. aukcje charytatywne i różnego rodzaju 

zbiórki na rzecz podopiecznych schroniska Sopotkowo. Obecnie wszelkie wpływy kierowane 

bezpośrednio do TOZ i na konto schroniska są pod kontrolą TOZ. 

Na ostatniej sesji Rady Miasta 16 grudnia sopoccy radni przyjęli projekt budżetu 

miasta na 2022 rok. 

Schronisko Sopotkowo z większym 
i transparentnym budżetem 

Sopot z budżetem na 2022 rok

Ruszył nabór do filii żłobka „Puchatek”
Rozpoczęła się rekrutacja do nowo powstałej filii miejskiego żłobka „Puchatek” przy ul. 

Obodrzyców 18. Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci w wieku od 20 tygodnia do 

lat 3 do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i składania wniosków. Nabór do filii 

trwa do 30 grudnia 2021 r. 

– Wiemy, że wielu rodziców najmłodszych dzieci czekało na  

miejsca żłobkowe, zapraszamy więc do składania wniosków 

o przyjęcie do nowej placówki. Przypomnijmy, że powstała ona 

w lokalizacji wybranej przez samych sopocian – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Dla 

maluchów przygotowano 60 miejsc.

Nowy regulamin rekrutacji do żłobka „Puchatek” wraz 

z niezbędną dokumentacją jest dostępny na stronie 

www.zlobekpuchatek.pl (zakładka Strefa rodzica-rekrutacja). 

Aktualny nabór odbywa się w ramach projektu pn. 

„Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się 

dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka 

w Sopocie”  współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymanie pracy osobom 

Fot. materiały UMS

opiekującym się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych 

miejsc opieki. Wsparciem zostanie objętych łącznie 60 osób, w tym 

do 51 osób pracujących i 9 osób bezrobotnych lub biernych 

zawodowo, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

W sytuacji, gdy miejsca dla osób pozostających bez pracy nie 

zostaną wykorzystane, zostaną one udostępnione dla osób 

pracujących. 

Przypominamy, że rekrutacja do żłobka „Puchatek” przy ul. Armii 

krajowej 58 trwa cały rok. Obecnie pula miejsc jest wykorzystana, 

dostępne są miejsca na liście rezerwowej. 

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym, które odbyło się 15 grudnia 2021 r. wydał 

orzeczenie utrzymujące w mocy decyzję sądu II instancji, o możliwości wpisania 

Sopockiego Klubu Tenisowego (SKT) w upadłości z siedzibą w Pruszkowie do ksiąg 

wieczystych jako jedynego użytkownika wieczystego sopockich kortów. Decyzja sądu 

jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Decyzja Sądu Najwyższego podjęta 15 grudnia br. jest dla mieszkańców Sopotu bardzo 

bolesna. Przez wiele lat Miasto Sopot podejmowało wysiłki zmierzające do tego by nie dopuścić 

do zawłaszczenia sopockich kortów i przejęcia ich przez zarząd SKT w upadłości. Zawsze 

staliśmy na stanowisku, że sopockie korty tenisowe powinny być własnością mieszkańców 

i terenem służącym sopocianom jako obiekt sportowy i rekreacyjny. Wszelkie działania miasta, 

podejmowane w zgodzie z przepisami prawa i na mocy decyzji sądowych, do tego zmierzały.

Działania zarządu Sopockiego Klubu Tenisowego w upadłości od kilku lat nacechowane były  

chęcią przejęcia tych terenów i wzbogacenia się, o czym świadczą podejmowane próby m.in. 

sprzedaży terenu deweloperowi na poczet długów czy wybudowania na kortach aparthotelu. 

Działania te prowadzone były przez członków Zarządu SKT, ludzi, których obciążają 

prawomocne wyroki za przywłaszczenie mienia klubowego. Wymowne było również 

przeniesienie siedziby Sopockiego Klubu Tenisowego w upadłości do Siedlec, a później 

Pruszkowa, co nastąpiło po wszczęciu przeze mnie postępowania nadzorczego dotyczącego 

działań ówczesnego Zarządu SKT. Intencje zarządu SKT w upadłości objawiły się w całej pełni 

w czerwcu 2018 roku, kiedy to zidentyfikowani i niezidentyfikowani sprawcy dokonali siłowego 

i bezprawnego zajęcia kortów tenisowych, budynków klubowych i hali tenisowej i okupowali je 

przez kilkanaście dni, aż do interwencji podjętej przez Policję. 

Nie tracę nadziei i będę walczył do końca o to, by sopockie korty tenisowe wróciły do 

mieszkańców Sopotu.

         

       

Oświadczenie prezydenta Sopotu

Jacek Karnowski         

Prezydent Miasta Sopotu

Mimo trudnej sytuacji spowodowanej 

pandemią, w budżecie Sopotu nie 

zabrakło miejsca na ważne inwestycje dla 

mieszkańców, ale również na programy 

profilaktyczne i pro-zdrowotne. Sopot 

wciąż będzie dbał o potrzebujących, 

wspierał utalentowaną młodzież i dbał 

o wysoką jakość kultury. Z pełnym 

projektem budżetu można się zapoznać 

na stronie bip.sopot.pl. Fot. Michał Wesołek

Decyzją sądu sopocianie pozbawieni 
kortów tenisowych. 
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Zakończył się I etap Sopockiego Programu Edukacji Czynszowej, wspierającego 

dłużników w utrzymaniu lokali mieszkalnych i mobilizującego ich do terminowego 

płacenia czynszu. Wnioski o umorzenie długów i restrukturyzację zadłużenia 

złożyło 112 dłużników, do programu przystąpiło 82. Suma zadłużenia to 2 139 

386,46 zł, udało się odzyskać niemal 775 tys. zł.

W I etapie programu 66 osób uregulowało swoje zobowiązania jednorazową wpłatą, 

9 osób spłaca swoje zobowiązania w ratach do 31 grudnia 2022 r., a 7 osób nie 

wywiązało się ze zobowiązań i w związku z tym odpadło z programu. Obecnie program 

jest realizowany przez 75 osób. Kwota, którą udało się odzyskać do końca I etapu 

programu to 774 966,02 zł.

– Bardzo ważny jest wymiar edukacyjny programu, ponieważ założeniem jest 

mobilizowanie dłużników do terminowego wnoszenia opłat za mieszkania – mówi Marcin 

Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Pieniądze, które odzyskujemy przeznaczamy na 

budowę nowych mieszkań komunalnych, wspierając w ten sposób start w dorosłość 

młodych sopocian.

Zakończyły się prace na ul. Pogodnej i Architektów. Zakres był szeroki, dotyczył 

infrastruktury zlokalizowanej pod jezdnią. Konieczne było rozebranie nawierzchni 

ulic i chodników, a po przeprowadzonych pracach ich ułożenie na nowo. 

Pod ziemią powstała nowa kanalizację deszczowa, przebudowano przyłącza wodociągowe 

i kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetyczne. Wykonano nową nawierzchnię ulic wraz 

z chodnikami i zamontowano nowe oświetlenie uliczne.

– Po raz pierwszy zastosowaliśmy nawierzchnię przepuszczalną, tzw. kostkę farmerską 

– mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Staraliśmy się wprowadzić zieleń, 

która zatrzymuje i pochłania wodę. W ostatnich latach wydaliśmy blisko 190 mln zł na 

rozbudowę kanalizacji deszczowej w całym Sopocie, dzięki czemu mamy o wiele mniej 

podtopień po nawalnych deszczach. 

Przy Szkole Podstawowej nr 1 powstał ogród deszczowy, będący jednym ze sposobów 

wprowadzenia małej retencji w mieście. Ogród ma powierzchnię 200 m kw., 

zasadzono w nim 1280 roślin. Jego uroki będą w pełni widoczne wiosną, kiedy rośliny 

wyrosną z ziemi po jesiennej wegetacji. 

Ogrody deszczowe budowane są warstwowo, z warstw przepuszczalnych i zatrzymujących 

wodę, posiadają odpływ zapobiegający przepełnieniu niecek, w których są nasadzenia. 

Sadzone w nich rośliny to gatunki dobrze radzące sobie z nadmiarem wilgoci. 

Przyszkolny ogród to dwie niecki znajdujących się w najniższym punkcie terenu zielonego 

między ul. Armii Krajowej a szkołą. Zasadzone w nich rośliny to m. in. zawilce, jeżówki, liliowce, 

kosaćce, mięta nawodna oraz wiele rodzajów traw ozdobnych. Od wiosny do jesieni tworzyć 

będą zieloną kompozycję wzbogaconą o kwiaty w kolorach białych, niebieskich i różowych.  

Ogród wykorzystywać będzie wodę spływającą z terenu zielonego oraz wodę spływającą 

z dachu przez rury spustowe. Wiosną uczniowie szkoły wezmą udział w warsztatach 

edukacyjnych promujących idee wprowadzania tzw. małej retencji na terenie miejskim. 

Koszt założenia ogrodu to niemal 100 tys. zł, z czego 85% kwoty to dofinansowanie 

z programu działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu POIŚ 2014-2020: 

„Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na 

terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II”. 

Ogród deszczowy przy Szkole Podstawowej nr 1

Pogodna i Architektów 
po przebudowie

Zakończył się drugi etap wymiany oświetlenia ulicznego dolnego tarasu Sopotu. 

Wymienione zostały 152 lampy. Koszt tego etapu to 3,3 mln zł, z czego blisko 79% tej 

kwoty pochodzi ze środków unijnych. W sumie, w ramach realizacji projektu 

modernizacji oświetlenia ulicznego, w Dolnym Sopocie wymienionych będzie 791 latarni.

Nowe latarnie na Bohaterów 
Monte Cassino

Dla kogo jest program?

Sopocki Program Edukacji Czynszowej dotyczy lat 2020-2022 i adresowany jest 

do najemców mieszkań komunalnych i socjalnych, którzy 31 grudnia 2020 r. 

posiadali zadłużenie wyższe niż wysokość jednego czynszu, a ponadto nie zajęli 

lokalu bez zgody Miasta, nie dewastowali go i nie wykraczali przeciwko 

porządkowi domowemu.

Program ma na celu udzielenie pomocy osobom, które często wpadają 

w spiralę długów. Ma zapobiec eksmisji dłużników z zajmowanych mieszkań 

i w konsekwencji ich bezdomności. Program ma ważny wymiar edukacyjny – mobi-

lizuje dłużników do terminowego wnoszenia opłat za użytkowane lokale mieszkalne.

Druga szansa dla 
dłużników komunalnych

– Możemy już podziwiać 

lampy między innymi na 

ulicy Bohaterów Monte 

Cassino. Zostały wybrane 

po konsultacjach z kon-

serwatorem  zabytków 

i architektami, nawiązują do 

kurortowego charakteru 

miasta.  Poza walorami 

estetycznymi, ważnym był 

również efekt ekologiczny 

i ekonomiczny. Po zakoń-

czeniu realizacji całego 

projektu zmniejszy się 

emisja  gazów cieplar-

nianych o 459 Mg CO2, 

czyli ok 66%. Zakładamy 

także mniejsze zużycie 

W MIEŚCIE /

prądu, które wprost przekłada się na mniejsze wydatki z budżetu miasta. – mówi Marcin 

Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.  

Wymienione lampy świecą ciepłą barwą, są skierowane na chodniki, przejścia dla pieszych i jezdnię, 

aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. W ramach realizacji tego etapu inwestycji, 

wymieniono latarnie uliczne na ulicach: Bohaterów Monte Cassino, Sobieskiego, Pułaskiego, Fiszera, 

Ogrodowej, Grunwaldzkiej, Bema, Chopina oraz w Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich.

Projekt pod tytułem „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem 

najnowszych technologii” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.4 „Redukcja emisji”. Całość 

inwestycji zamknie się w 11,3 mln zł. 

Fot. Fotobank.PL/UMS

Pojawiły się też nowe drzewa 

pomiędzy  mie jscami  pos-

tojowymi. Miejsca postojowe, 

które zastąpiły chodnik, po 

stronie numerów nieparzystych 

wykonane zostały z nawierzchni 

przepuszczalnej. Wyspy zieleni 

bioretencyjnej w formie zieleni 

niskiej, która poza zatrzymaniem 

wody wzbogaci estetykę ulic. 

Koszt robót to niemal 2,3 mln zł 

został  w 85% finansowany 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tytuł projektu: 

„Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na 

terenie Miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej”.

Fot. Fotobank.PL/UMS
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W święta nikt nie 
zostanie bez wsparcia 

Sopocianie sopocianom na święta

„Wolontariat. Aktywni w Sopocie 2021” 
– laureaci konkursu 

Ze względu na sytuację pandemiczną, podobnie jak w roku ubiegłym, nie 

odbędą się tradycyjne spotkania przy świątecznym stole, organizowane 

przez instytucje działające w Sopocie. Nikt jednak nie zostanie bez wsparcia. 

Jak zawsze pamiętamy o osobach najbardziej potrzebujących, samotnych, 

niesamodzielnych, starszych czy osobach doświadczających bezdomności. 

– Nie możemy spotkać się z osobami potrzebującymi przy wspólnym stole czy 

podzielić opłatkiem, ale możemy sprawić, żeby choć odrobinę poczuły one 

świąteczną atmosferę – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sopocie. – Wszyscy otrzymają świąteczne paczki i życzenia. 

Każdej osobie, która znajduje się w trudnej sytuacji, przysługuje zasiłek na 

zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Pracownicy socjalni pełnią całodobowy 

dyżur pod nr tel. 551 17 10 i do nich można zgłaszać wszelkie sygnały 

o osobach potrzebujących wsparcia.    

Nie ma możliwości organizacji wspólnej Wigilii dla osób doświadczających 

bezdomności, ale przygotowane są dla nich paczki żywnościowe. 24 grudnia od 

godz. 9.00 będzie można je odebrać w siedzibie Caritas przy al. Niepo-

dległości 778. Jak co roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie 

wspomógł finansowo przygotowanie paczek dla nich.   

Już po raz 26. odbędzie się akcja „Zostań Świętym Mikołajem”. Grupa 

rodzinnych wolontariuszy przygotowuje ok. 160 paczek świątecznych dla osób 

i rodzin, które znajdują się pod opieką sopockiego MOPS (seniorów, rodzin 

z dziećmi, osób samotnych). W paczkach znajdzie się żywność oraz świąteczne 

przysmaki. 24 grudnia rodzinni wolontariusze odwiedzą w domach osoby 

potrzebujące, ofiarowując paczki i dobre życzenia. 

Sopocki MOPS kontynuuje akcję „Świąteczny uśmiech dla sopockiego seniora”. 

Osoby starsze, które objęte są usługami opiekuńczymi, otrzymają bezpośrednio 

do domu paczki świąteczne oraz własnoręcznie przygotowane przez dzieci (z LAS 

Academy) kartki świąteczne. Pracownicy socjalni na podstawie rozmów z osobami 

starszymi przygotowali listy z rzeczami, które sprawią im radość. Listy trafiły do 

sponsorów, którzy przygotują paczki dla 11 seniorów. Pracownicy MOPS jeszcze 

przed świętami odwiedzą osoby starsze, przekazując im podarunki oraz to co 

najcenniejsze – serdeczny uśmiech oraz odrobinę wspólnie spędzonego czasu. 

W zmienionej formule odbyło się „Spotkanie Wigilijne” dla seniorów. Zazwyczaj 

seniorzy spotykali się przy świątecznym stole w Urzędzie Miasta Sopotu. W tym 

roku 100 seniorów, osoby samotne, najbardziej potrzebujące, otrzymało paczki 

świąteczne, z dobrej jakości produktami spożywczymi, świątecznymi potrawami, 

np. pierogami, słodyczami oraz kosmetykami. Akcja organizowana jest przez Polski 

Komitet Pomocy Społecznej w Sopocie (PKPS) we współpracy z sopockim MOPS, 

przy wsparciu miasta. Od wielu lat spotkanie wigilijne” dla seniorów wspierają: 

Rotary Klub Sopot, hotel Sheraton, Oceanic S.A., Prestige 24h. 

Po raz kolejny zapraszamy mieszkańców miasta do podzielenia się drobnym upominkiem 

z tymi sopocianami, którzy z różnych powodów spędzą Boże Narodzenie samotnie. Po 

ogromnym sukcesie zeszłorocznej akcji „Sopocianie sopocianom na święta” Sopockie 

Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ponownie czeka na kartki świąteczne, 

stroiki czy też upieczone samodzielnie pierniczki. Wraz ze świątecznymi życzeniami 

i uśmiechem wolontariusze przekażą je sopocianom.

Zasady są bardzo proste. Chodzi o to, by osobom samotnym przekazać drobny upominek, by 

poczuły, że ktoś o nich ciepło myśli. Może to być drobiazg kupiony, bądź wykonany własnoręcznie 

– np. kartka świąteczna, stroik czy też upieczone samodzielnie pierniczki. Liczy się gest.

Prezenty można do 20 grudnia przynosić do SCOP. Następnie w dniach 21-23 grudnia 

wolontariusze będą dostarczą je tym, którzy święta będą spędzać samotnie.

– Sukces zeszłorocznej edycji pokazał, że jesteśmy wspólnotą, że nie zapominamy o samotnych 

sopociankach i sopocianach, o osobach w Domu Pomocy Społecznej czy Hospicjum. Trafiło do nich 

blisko 700 upominków – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. 

Więcej informacji: Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. 

Marynarzy 4, tel. 518 838 795, biuro@scop.sopot.pl

Podczas Gali Sopockiego Wolontariatu 2021 r. w Teatrze Atelier poznaliśmy wyjątkowych 

wolontariuszy działających w różnych obszarach życia społecznego, jak również osoby i miejsca, 

które szczególnie dbają o rozwój wolontariatu, stwarzając ku temu wzorcowe warunki.

Na konkurs „Wolontariat. Aktywni w Sopocie 2021” wpłynęły 44  nominacje. Sopocianie docenili 

aktywność 1373 wolontariuszek i wolontariuszy, 11 koordynatorów wolontariatu oraz 6 organizacji 

pozarządowych nominując ich do tytułów Sopocki Wolontariusz Roku 2021 (kategoria indywidualna 

i grupowa), Sopocki Koordynator Wolontariatu 2021 oraz Otwarci na Wolontariat 2021. 

Tytuł Sopockiego Wolontariusza Roku 2021 otrzymał Tomasz Raczyński ze Związku 

Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Sopot.

W kategorii indywidualnej Kapituła przyznała także 4 wyróżnienia. Są to:

1. Dawid Poterała, wolontariusz placówki wsparcia dziennego dzieci prowadzonej przez 

stowarzyszenie „Sopocki Dom”,

2. Czesław Kwidziński, wolontariusz sopockiej jadłodajni dla osób w kryzysie bezdomności, 

prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

3. Włodzimierz Śliwiński, wolontariusz sopockich przedszkoli, szkół, Biblioteki Sopockiej oraz 

Sopockich Domów Sąsiedzkich, 

4. Magdalena Kaszubowska, wolontariuszka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, 

Szlachetnej Paczki, inicjatorka i założycielka grupy „Pomagam bo Lubię KASZUBOWSKA”.

„Choinka dobrych życzeń” 

W ramach akcji „Sopocianie sopocianom na święta” pracownicy MOPS 

podarują osobom potrzebującym żywą pachnącą lasem choinkę. 

Akcja jest skierowana przede wszystkim do samotnych seniorów, którzy 

z uwagi na zagrożenie koronawirusem ograniczają wychodzenie z domu. 

Również inne osoby czy rodziny, które nie mają możliwości kupienia 

choinki, mogą otrzymać świąteczne drzewko. 

Zgłoszenia MOPS Sopot przyjmuje pod nr 

tel. 58 551 17 10 lub adresem mailowym 

mops@mopssopot.pl. Choinki będzie można 

odbierać od 20 grudnia w siedzibie MOPS. 

Osobom, które nie mają możliwości odbioru 

drzewka, pracownicy MOPS dostarczą je do 

miejsca zamieszkania.  Ze względu na 

ograniczoną liczbę drzewek, choinki będą 

przekazywane według kolejności zgłoszeń. 

Wszystkie akcje świąteczne odbywają się 

z zachowaniem środków ostrożności oraz 

obowiązujących zasad epidemicznych. 

Tytuł Sopockich Wolontariuszy Roku 2021 (kategoria grupowa) otrzymała grupa 30 

wolontariuszy Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa przy Caritas Archidiecezji Gdańskiej, 

pod opieką Nicoli Regosz, koordynatorki wolontariatu oraz Marii Stolc, liderki grupy. Tytuł Sopocka 

Koordynatorka Wolontariatu 2021 otrzymała sopocianka Urszula Burtowicz-Kulesza, 

koordynatorka wolontariatu w fundacji Serce im. Janusza Korczaka w Sopocie. Natomiast tytuł Otwarci 

na Wolontariat 2021 otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Królikom – Sopockie Uszakowo. 

Podczas Gali Sopockiego Wolontariatu poznany został także tytuł Sopocka Organizacja 

Pozarządowa Roku 2021. W I edycji konkursu, zainicjowanego przez Sopocką Radę Organizacji 

Pozarządowych z okazji jubileuszu 120-lecia nadania Sopotowi praw miejskich, ze złożonych 

nominacji Rada Konkursu wybrała Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON.

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Muzeum Sopotu przedstawia swoje nowe nabytki. Są to m.in.:

ź zbiór dokumentów Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Gdańsku z siedzibą 

w Sopocie dotyczące zakupu wyposażenia mieszkania przy ul. Kościuszki 44,

ź zarządzenie dyrektora MPGKiM w sprawie powołania Terenowej Komendy 

Samoobrony i Terenowych Oddziałów Samoobrony w m. Sopot z 1974 r.,

ź fotografie wykonane w Sopocie w latach 1948-1966,

ź dokumenty Zdzisława Bytnara: cenzura z 1933 r. Konserwatorium Muzyczne 

w Łodzi, afisz „Wieczór Beethorenowski” w Krakowie z 1946 r. dyplom uznania

z okazji XXV-lecia orkiestr stoczniowych Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni,

ź zbiór dokumentów rodziny Kruszczyńskich zamieszkałych w Sopocie przy ul. 

Chodowieckiego w tym: świadectwa i zaświadczenia szkolne z lat 1945-1952, 

świadectwa szkolne z lat 1932-1934, dyplomy pamiątkowe z lat 1962-1977. 

Nowe nabytki do kolekcji

Warsztaty i konwersacje

Współczesna i dawna fotografia 
z polskich kolekcji prywatnych

www.mbp.sopot.pl

www.pgs.pl

20 grudnia w filii Broadway (Oskara 

Kolberga 9) odbędzie się kolejne 

spotkanie warsztatowe „Twórczy 

Broadway” – rękodzieło dla do-

rosłych.  Warsztaty odbywają się 

w poniedziałki o godz. 15.00. Na 

zajęciach spotykają się ludzie, których 

łączy  pasja  do sztuki  i  radość 

z tworzenia. Uczestnicy rozwijają swoje 

umiejętności twórcze i  rozwijają 

zdolności manualne i artystyczne. Do 

pracy wykorzystywane są najczęściej 

materiały takie jak papier, karton, różne 

ozdoby, a także wszelkiego rodzaju kleje 

czy farby.

Konwersacje w języku angielskim

W filii 2 (Józefa Kraszewskiego 26) dwa 

razy w miesiącu o godz. 17.30 

odbywają się spotkania konwersacyjne 

Od 17 grudnia do 13 lutego w Państwowej Galerii Sztuki prezentowana będzie wystawa 

„Fotoklub. Współczesna i dawna fotografia z polskich kolekcji prywatnych”. Kuratorem 

wystawy jest Adam Mazur.

WYSTAWY /

BIBLIOTEKA /

Zapraszamy na Sylwestra 
w stylu lat 20. i 30. ubiegłego wieku
Bałtycka Agencja Artystyczna BART zaprasza do Opery Leśnej na bal sylwestrowy. 

Impreza inspirowana latami 20. i 30. ubiegłego wieku odbędzie się w sali Polskiej 

Filharmonii Kameralnej.

„Chat away!”, których celem jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Na 

zajęcia może przyjść każdy niezależnie od poziomu językowego, jaki reprezentuje. Rozmowę 

moderuje Anna Sowińska, bibliotekarka, certyfikowana nauczycielka języka angielskiego. Najbliższe 

zajęcia odbędą się 21 grudnia. 

Twórczy Brodway. Fot. materiały MBP

Fot. materiały prasowe MS

Ponadto do zbiorów Muzeum Sopotu kupione zostały: „Pamiątki z Sopotu” autorstwa 

M. Patyńskiego, dźwiękowa karta pocztowa „XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki” Sopot 

1971, płyta Grand Prix Sopot 1974 oraz płyta Ireny Jarockiej „W cieniu dobrego drzewa” 

(nagroda publiczności Sopot 1974 r.).

Ekspozycja to pierwsza manifestacja 

Fotoklubu, czyli zrzeszenia kolek-

cjonerek i kolekcjonerów fotografii 

polskiej i światowej, współczesnej 

i dawnej. Żadna z kolekcji nie była do 

tej pory pokazywana publicznie. Wiele 

zdjęć z wystawy to ikony sztuki, sporo 

z nich wpisuje się w główny nurt 

współczesności, ale równie istotne są 

obrazy nieznane, uratowane od 

zapomnienia, wyciągnięte z anty-

kwariatów i anonimowych kolekcji; 

nieco kuriozalne, czasem naddarte 

i podniszczone, ale zawsze piękne. 

Na wystawie w PGS artystą, który 

prezentuje swoje zdjęcie na spec-

jalnych zasadach jest zaproszony przez 

Fotoklub Piotr Uklański. Jego czarno-

biała fotografia, na wskroś roman-

tyczna, nawiązująca do pośmiertnej 

maski Fryderyka Chopina wpisuje się 

w temat wiodący, zadając pytanie 

o ramy przedstawienia i tożsamość 

modela.

Fot. materiały MS
Maurycy Gomulicki, „Sierotka Marysia”, fotografia 

cibachrome, edycja 1/1 + AP, wymiary 50×33,5 cm, 1996

ZABAWA /

Zabierzcie ze sobą pióra, frędzle i perły! 

Sięgni jcie  do korzeni  „małej  czarnej” 

i podkreślcie jej fason charakterystyczną 

opaską na głowę lub kapeluszem w ory-

ginalnym kształcie i rodzaju. Eleganccy Panowie 

mogą zainspirować się stylem „Peaky Blinders” 

i sprawdzić, jak leży na nich kaszkiet. Do tego 

kamizelka, tweedowy lub wełniany garnitur 

i dla poszukujących małej ekstrawagancji 

- kieszonkowy zegarek z łańcuszkiem. 

Rezerwacje: pmiloszewska@bart.sopot.pl lub 

telefonicznie od poniedziałku do piątku 

w godzinach 9.00-17.00 pod numerem 

58 555 84 10.

Cena: 380 zł za osobę. 



7www.instagram.com/miasto_sopot

Cavaliada – wielkie jeździeckie 
święto po raz pierwszy w Sopocie

Pucharowe starcie 
w ERGO ARENIE

Cavaliada, jedna z największych jeździeckich imprez, będzie gościła w Sopocie od 20 do 23 

stycznia 2022 r. Od wielu lat przyciąga światowej klasy zawodników, a fani jeździectwa 

mogą na żywo podziwiać najpiękniejsze konie. Sopot zadebiutuje w roli gospodarza tego 

wydarzenia i tym samym dołączy do Krakowa, Warszawy i Poznania.

Przed nami ostatnie koszykarskie emocje w ERGO ARENIE w 2021 r. 18 grudnia o godz. 

17.30 Trefl Sopot podejmie we własnej hali Legię Warszawa. Będzie to starcie zespołów, 

które wygrały swoje ostatnie mecze w TOP16 FIBA Europe Cup i również na krajowych 

parkietach mierzą wysoko. Bilety na wydarzenie czekają na www.sercesopotu.pl. 

W programie zaplanowano 

międzynarodowe zawody 

w skokach przez przeszkody, 

zawody w ujeżdżeniu, powo-

żeniu oraz Wszechstronny 

K o n k u r s  K o n i a  W i e r z -

chowego. Zawody w randze 

CSI2* z pewnością przy-

c iągną  wie lu  uznanych 

zawodników z Polski i Europy. 

Sportowe emocje na naj-

wyższym poziomie zapewnią 

też dwa konkursy zaliczane 

d o  r a n k i n g u  M i ę d z y -

n a r o d o w e j  F e d e r a c j i 

Jeździeckiej. W ERGO ARENIE 

odbędą się również kon-

I Bieg „Sopot dla Orkiestry”

Mistrzostwa Polski 
w biegach przełajowych 

W ostatnią niedzielę stycznia XXX finał WOŚP pod hasłem „Przejrzyj na 

oczy!” grać będzie dla okulistyki. Dzień wcześniej, 29 stycznia 2022 r., będzie 

można wspomóc orkiestrowe konto uczestnicząc w I Biegu „Sopot dla 

Orkiestry”. Impreza odbędzie się w formule happeningu biegowego na 

sopockiej plaży, w ramach „Sopockiej Zimy”. Elektroniczne zapisy już ruszyły.

Ostatnia tegoroczna impreza mistrzowska, tym razem w biegach 

przełajowych, odbyła się w Tomaszowie Lubelskim 27 listopada. Na brawa 

BIEGANIE / HIPODROM /

Organizatorem I Biegu WOŚP „Sopot dla Orkiestry” jest Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji. Trasa wiedzie plażą do granicy z Gdynią i z powrotem na miejsce startu, jej 

długość to ok. 4 km. Start ustalony jest na godz. 12.00, ale ze względu na niepewną 

sytuację epidemiczną może to być w godz. 12.00-14.00, bez startu wspólnego.

W biegu może wziąć udział osoba, która poprawnie zarejestrowała się na bieg 

poprzez elektronicznezapisy.pl oraz w biurze zawodów (muszla koncertowa przy 

molo) w dniu biegu 29.01.2022 w godz. 9.30-12.00.

Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy 

dostępny na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl i elektronicznezapisy.pl, 

od 17 grudnia do 27 stycznia 2022 r. do godz. 23.59 lub do wyczerpania puli 

startowej wynoszącej 500 osób.

Opłata startowa wynosi 50 zł, a dodatkowo można wesprzeć WOŚP dowolnym 

datkiem, do czego zachęcamy!

W biegu mogą wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku, którzy dokonają 

rejestracji i wniosą datek na cel biegu. Dozwolona jest każda forma pokonania 

dystansu: bieg, marsz, na sankach, nartach, z pomocą kijków nordic walking itd. 

(z wyłączeniem pojazdów mechanicznych).

Osoby niepełnoletnie startować mogą wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

Zgłoszenia i opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich 

prawnych opiekunów.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników, wolontariuszy oraz organizatorów I Bieg 

WOŚP zostanie zorganizowany w reżimie sanitarnym. W strefie startu uczestnicy 

zobowiązani są do zachowaniu dystansu społecznego.

Szczegółowe informacje na stronie www.mosir.sopot.pl. 

kursy rozrywkowe- Potęga Skoku, Speed & Music, Venus vs. Mars, sztafeta, konkursy CAVALIADA 

Future (dzieci na kucach) oraz  CSI Amatorów. Kibice będą mogli podziwiać zawodników 

powożenia, ujeżdżenia i Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego. 

Organizatorzy zadbali też o ofertę dla najmłodszych. Sopockie przedszkolaki oraz uczniowie klas 

I-IV szkół podstawowych będą mogli bezpłatnie odwiedzić Ergo Arenę i na żywo zobaczyć konie, 

zawodników i kulisy zawodów. Zgłoszenia grup przyjmowane są na adres mailowy: 

cavaliadadzieci@grupamtp.pl

Najważniejsze konkursy będzie można zobaczyć online na stronie organizatora 

www.live.cavaliada.pl. Bilety na trybuny można zakupić przez stronę www.tobilet.pl.

KOSZYKÓWKA /

Wielkie zwycięstwo żółto-

czarni odnieśli w Lizbonie, 

gdzie pokonali wielką markę, 

jaką niewątpliwie jest Benfica, 

79:67. Do triumfu zespół 

poprowadził Yannick Franke, 

który zdobył 18 punktów. 

Teraz nasi koszykarze będą 

chc ie l i  odnieść  ko le jne 

zwyc ięstwo,  tym razem 

w Energa Basket Lidze. O to 

nie będzie jednak łatwo, gdyż 

rywalem sopocian będzie 

warszawska Legia, która 

również uczestniczy w TOP16 

FIBA Europe Cup, a w środę 

pokonała mistrza Holandii, 

ZZ Leiden 90:78. 

zasługuje trójki zawodników SKLA 

Sopot.

Aleksandra Szulska wywalczyła brązowy 

medal w biegu na 3 km juniorek 

młodszych U18, a w tym samym biegu 

piąta na mecie zameldowała się Monika 

Urban.  

Wśród juniorów U20 na tym samym 

dystansie 3 km srebrny medal zdobył 

wracający po kontuzji Szymon Skalski. 

Gratulujemy!
Fot. materiały Trefla Sopot

Fot. materiały organizatora

Fot. materiały SKLA
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Sopockie Miasteczko Noworoczne 
– moc atrakcji od 25 grudnia do 9 stycznia!

Lodowisko 
przy molo

Zapraszamy dzieci na przejażdżki!

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. W Sopocie już 

można poczuć tę wyjątkową atmosferę. Miasto 

rozświetlają iluminacje, a po rocznej pandemicznej 

przerwie, 25 grudnia na skwerze Kuracyjnym swoje 

podwoje otworzy Sopockie Miasteczko Noworoczne.

Aż do 9 stycznia, w godzinach popołudniowo-wieczornych 

spacerowicze będą mogli kupić tam pamiątkowy kubek do 

grzańca oraz skorzystać ze świątecznej gastronomii. Nie 

zabraknie muzyki oraz okazji  do zrobienia sobie 

pamiątkowego zdjęcia na tle świątecznie oświetlonej 

fontanny lub sopockiej świątecznej ramki. Maluchy będą 

miały do dyspozycji: lodowisko, karuzelę oraz animacje 

sylwestrowe.

Świąteczne stoiska będą oferować m.in. dania kuchni 

staropolskiej, tureckiej, węgierskiej czy specjały prosto 

z Podhala. Nie zabraknie tradycyjnych, wytrawnych przekąsek 

serwowanych na ciepło i zimno, jak i słodkości dla starszych 

i młodszych. Spacerowicze będą mogli zasmakować 

rozgrzewających napojów świątecznych. Dla degustujących 

zostaną przygotowane przytulne altany ze stołami. Na 

stoiskach będzie można kupić również limitowaną serię 

noworocznych kubków ceramicznych.

Stoiska będą czynne:

ź 25-26 grudnia w godz. 15.00-21.00

ź 27-28 grudnia w godz. 15.00-19.00

ź 29 -30 grudnia w godz. 13.00-21.00

ź 31 grudnia w godz. 13.00-22.00

ź 1-2 stycznia w godz. 13.00-21.00

ź 3-5 stycznia w godz. 15.00-19.00

ź 6-9 stycznia w godz. 13.00-21.00

W środę, 29 grudnia, przed noworocznym spotkaniem 

mieszkańców i gości Sopotu z prezydentem, od godziny 

15.30, będzie można posłuchać muzyki na żywo, zobaczyć 

występy teatrów i wysłuchać koncertu gospel. O godz. 17.00, 

po przemówieniu prezydenta, mieszkańcy będą mogli 

skosztować świątecznej, piernikowej krajanki i rozgrzać się 

gorącymi napojami. Koncerty, występy i przemówienie 

prezydenta Sopotu odbędą się na scenie, w samym centrum 

Sopockiego Miasteczka Noworocznego na skwerze 

Kuracyjnym.

Zabytkowa karuzela od 17 grudnia

Zabytkowa, zdobiona złotymi ornamentami 

i obrazami oraz grająca walce karuzela 17 grudnia 

pojawi się na pl. Przyjaciół Sopotu. Będzie wozić 

dzieci aż do 2 stycznia 2022 r. 

Karuzela będzie czynna:

ź 17-23 grudnia w godz. 11.00-20.00

ź 24 grudnia w godz. 11.00-15.00

ź 25-27 grudnia w godz. 11.00-20.00

ź 28-30 grudnia w godz. 12.00-21.00

ź 31 grudnia w godz. 12.00-1.00

ź 1-2 stycznia w godz. 12.00-21.00

Bilety:

1 przejazd: 5 zł / Karta sopocka 2 zł

3 przejazdy: 12 zł / Karta sopocka 5 zł 

Jedyna w Polsce ślizgawka z widokiem na morze 

– oczywiście jeśli warunki pogodowe na to pozwolą – będzie 

czynna przez siedem dni w tygodniu, również w święta.

Lodowisko znajduje się na skwerze Kuracyjnym, vis-a-vis 

wejścia na molo. Wyjątkowa ślizgawka jednorazowo 

pomieści nawet 100 osób. Dla chętnych dostępna jest 

wypożyczanie i ostrzenie łyżew. 

Cennik:

Wstęp na lodowisko

ź bilet ulgowy – 8 zł / sesja

ź bilet normalny – 12 zł / sesja

Wstęp na lodowisko z Kartą Sopocką

ź bilet ulgowy – 6 zł / sesja

ź bilet normalny – 10 zł / sesja

Program artystyczny Sopockiego Miasteczka 

Noworocznego*

29 grudnia, środa

15.30 – występ Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus Musicalis

16.15 – koncert Joanny Knitter z zespołem

16.30-18.00 – Parada Zimowa na skwerze Kuracyjnym – Teatr 

Gdańskiego Archipelagu Kultury 

17.00 – przemówienie Prezydenta Sopotu i słodki poczęstunek

17.15  – koncert Grace Gospel Choir

18.00-21.00 – Sopocki chill – DJ Czarna 

31 grudnia, piątek

13.00-15.30 – Familijny Sylwester dla dzieci z Mosaic: pokazy 

cyrkowe, akrobacje na drabinie, animacje taneczne, zabawy 

ruchowe, Mirror Man oraz szczudlarze 

16.00-22.00 – Sopocki chill – DJ Pete Grace, śpiew Agnieszka 

Rassalska

1-2 stycznia, sobota-niedziela

2 stycznia 14.00-16.00 – Animacje dla dzieci z Mosaic: Happy 

clowns – duet szalonych komików 

16.00-21.00 – Sopocki chill – DJ Czarna / DJ MNOW

6-9 stycznia, czwartek-niedziela

14.00-16.00 – Animacje dla dzieci z Mosaic: 

6.01 Pokazy szczudlarzy, pokazy cyrkowe, zabawy ruchowe

8.01 Zimowe zabawy i gry ruchowe

9.01 Zimowe zabawy i gry ruchowe

16.00-21.00 – Sopocki chill – DJ Czarna / DJ MNOW

* program może się zmienić w zależności od obostrzeń epidemicznych

25.12 

SKWER KURACYJNY (MOLO)

–

–

9.01 
2021  2022

Lodowisko będzie czynne 

7 dni w tygodniu w godz.:

ź 10.00-11.00

ź 11.30-12.30

ź 13.00-14.00

ź 14.30-15.30

ź 16.00-17.00

ź 17.30-18.30

ź 19.00-20.00

ź 20.30-21.30

Harmonogram świąteczny:

ź 24 grudnia – do 14.00

ź 25 grudnia – nieczynne

ź 26 grudnia – od 10.00

ź 31 grudnia – do 14.30

ź 1 stycznia – od 16.00

w y p o ż y c z e n i e 

łyżew – 8 zł / sesja

chodzik – 10 zł 

/ 30 min

ostrzenie łyżew 

– 15 zł

WYDARZENIE /

Fot. Fotobank.PL/UMS

Fot. Anna Wojciechowska

Kolejne dwie karuzele od 22 grudnia

Od 22 grudnia pojawią się na pl. Przyjaciół 

Sopotu kolejne dwie karuzele, które będą 

codziennie dostępne do 2 stycznia. Wokół 

choinki będzie jeździć kolejka, a oprócz tego 

będzie można pokręcić się na karuzeli z fili-

żankami. 

Karuzele będą czynne w tych samych dniach 

i godzinach, jak karuzela zabytkowa.

Bilety:

1 przejazd: 2 zł / Karta sopocka 1 zł


