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WIEŚCI Z GOYKI

Od października 2021 r. w pięknie odres-

taurowanej willi przy u. Goyki 3 działa 

najmłodsza z miejskich instytucji kultury – Art 

Inkubator. Garść informacji o budynku, jego 

otoczeniu, a także o samej placówce, jej 

charakterze, aktualnej ofercie i planach na 

przyszłość znajdziecie Państwo w specjalnej 

wkładce wewnątrz numeru.

WNIOSKI O DODATEK OSŁONOWY

Do 31 października 2022 r. można w sopockim 

MOPS i Urzędzie Miasta składać wnioski 

o dodatek osłonowy. To świadczenie, które ma 

zrekompensować wzrost kosztów energii 

elektrycznej, cen gazu i żywności. Dodatek 

osłonowy przysługuje za cały 2022 rok. Mogą 

go otrzymać osoby, które spełnią określone 

kryterium dochodowe. 

SEGREGOWANIE TO OBOWIĄZEK

Weszły w życie nowe stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Przypominamy o ko-

nieczności segregowania odpadów. W ubiegłym 

roku ZOM prowadził kilkadziesiąt postępowań 

wobec przedsiębiorców. Od 1 stycznia stawki 

są wielokrotnie wyższe, także w przypadku 

opłat dodatkowych za łamanie zasad se-

gregacji. str. 11str. 6 str. I-IV
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Mamy w Sopocie nowy żłobek
Placówka dla 60 dzieci została otwarta str. 3
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NR 01/2022PRZEPIS NA SOPOT 

Inspektorka i główna specjalistka. 
Żeńskie formy nazw stanowisk 
w Urzędzie Miasta Sopotu

W sopockim magistracie pojawią się naczelniczki, inspektorki, główne 

specjalistki. Od 1 lutego w Urzędzie Miasta Sopotu wprowadzona zostanie 

możliwość stosowania żeńskich form nazw stanowisk pracowniczych.

Z inicjatywą zmian w nazewnictwie stanowisk zajmowanych przez kobiety wyszła 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, która od dłuższego czasu używa formy wice-

prezydentka Sopotu. 

– W Ustawie o pracownikach samorządowych występują znane nam formy: 

sekretarka, telefonistka, sprzątaczka. Funkcjonują one w języku od dawna, są bardzo 

często używane – mówi wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. – Najwyższy 

czas na inspektorki, dyrektorki, naczelniczki, prezydentki. Jestem zdania, że im 

częściej będziemy używać żeńskich form, tym szybciej zadomowią się w języku, 

w dyskursie publicznym i nie będą dziwić odbiorców. Skoro funkcjonuje i nauczyciel, 

i nauczycielka, urzędową sprawą może także z powodzeniem zająć się główna 

specjalistka. Chcemy dać pracującym w magistracie paniom wybór. Jeśli zdecydują 

się na przykład na zmianę tabliczki na drzwiach i wybiorą żeńską formę, będą miały 

taką możliwość – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. 
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Nieodpłatna pomoc prawna 
i poradnictwo obywatelskie

„Sopocianki” – specjalny program 
pomoże znaleźć pracę

Mieszkańcy Sopotu, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, 

mogą skorzystać z darmowych porad. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją działa zaprasza do 

kontaktu mailowego lub telefonicznego, by umówić się na poradę.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która 

nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W czasie trwania epidemii porady odbywają z wykorzystaniem środków poro-

zumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikatory internetowe).

W 2022 r. realizowany będzie program specjalny „Sopocianki”. Skierowany jest do 10-

osobowej grupy kobiet mieszkających w Sopocie, przede wszystkim długotrwale 

pozostających bez pracy. Pomysł takiego wsparcia wynika z sytuacji panującej na 

lokalnym rynku pracy i specyfiką zarejestrowanych osób bezrobotnych. Program 

realizowany jest przez Powiatowy urząd Pracy w Gdyni we współpracy z Urzędem 

Miasta Sopotu.

Program jest dopełnieniem przygotowanego przez Sopot szerszego planu działania na rzecz 

wspierania mieszkanek pt. „Wspieramy Was przez całe życie” (piszemy o nim również na str. 6). 

Ideą programów specjalnych jest objęcie uczestników wsparciem wykraczającym poza formy 

przewidziane w przepisach. Mają to być takie działania, które w jeszcze większym stopniu 

wpasują się w indywidualne potrzeby uczestników, by zwiększyć ich szanse w podjęciu 

satysfakcjonującej pracy. 

Uczestniczki będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi 

w celu dopasowanie szkolenia zawodowego, indywidualnych szkoleń czy udziału w pracach 

interwencyjnych lub stażu.

Innowacją jest wsparcie materialne uczestniczek: zwrotu kosztów za pobyt i wyżywienie dziecka 

w żłobku czy przedszkolu lub bon wizerunkowy wspomagający aktywizację zawodową 

(w zależności od potrzeb uczestniczki będzie zakładał zwrot kosztów poniesionych na zakupy 

z ustalonego katalogu produktów i usług).

Termin realizacji programu: 3.01-31.12.2022 r., wartość ogółem: 220 800 zł, źródło 

finansowania: środki Funduszu Pracy.

Więcej informacji na stronie www.sopot.pl.

INFORMACJE MIEJSKIE /

Od 1 lutego pracujące w Urzędzie Miasta panie będą mogły stosować żeńskie formy 

nazw stanowisk np. w stopkach poczty elektronicznej, na stronach internetowych 

i komunikatach prasowych, w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, wizytówkach 

czy wspomnianych już tabliczkach przy drzwiach. 

W dokumentach formalnych (np. decyzjach administracyjnych czy umowach) czy 

kadrowych nadal stosowana będzie forma męska, ponieważ nazwy stanowisk 

pracowników administracji samorządowej określa Rozporządzenie Rady Ministrów 

z 15 maja 2018 r. do Ustawy o pracownikach samorządowych.

– Mam nadzieję, że pracujące w Urzędzie Miasta Sopotu panie chętnie będą 

stosować żeńską formę nazw stanowisk. Zmienią stopki w e-mailach czy powieszą 

tabliczki przy drzwiach. Ja swoją już mam! – zachęca wiceprezydentka Magdalena 

Czarzyńska-Jachim.

Punkt prowadzony przez kancelarię 

adwokacką Radosław Kuc – adwokat, 

Marta Osuch – adwokat, Izabela Miklis 

– adwokat

Harmonogram pracy

ź poniedziałek, godz. 12.00-16.00

ź wtorek, godz. 12.00-16.00

ź środa, godz. 12.00-16.00

ź czwartek, godz. 14.00-18.00

ź piątek, godz. 12.00-16.00

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Andrzej Wójcik – radca prawny, Jakub 

Nagórko – radca prawny

Harmonogram pracy

ź poniedziałek, godz. 16.30-20.30

ź wtorek, godz. 16.30-20.30

ź środa, godz. 16.30-20.30

ź piątek, godz. 16.30-20.30

ź sobota, godz. 12.00-16.00

Na porady obowiązują zapisy – od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 pod 

numerem tel.: 536 017 748 lub e-mail: bppkalendarz@gmail.com

Więcej informacji o zakresie świadczonych porad prawnych można znaleźć w Biuletynie 

Informacji Publicznej, zakładce Zadania publiczne – nieodpłatna pomoc prawna.

F Pixabayot. 

F materiały UMSot. 



3www.facebook.com/MiastoSopot

W MIEŚCIE /

W Sopocie otwarty został nowy żłobek publiczny dla 60 
dzieci w wieku do lat 3. Placówka znajduje się 
w Kamiennym Potoku przy ul. Obodrzyców 18. Lokalizację 
na etapie przygotowania do inwestycji wybrali sami 
sopocianie. Żłobek ma już swoich „lokatorów”. W pięknych, 
nowoczesnych i bezpiecznych wnętrzach maluchy po raz 
pierwszy pojawiły się 18 stycznia.

Budynek nowego żłobka kosztował w sumie ok. 7,2 mln zł. 

To wolnostojący obiekt wkomponowany w otaczającą go 

zieleń i sąsiadującą zabudowę, będącą pod ochroną 

konserwatorską. Na parterze znajdują się 4 sale dziecięce, 

z podziałem według grup wiekowych: 3 grupy 16-osobowe, 

dzieci w wieku od 1,5 roku do lat 3 oraz 1 grupa 12 

osobowa – niemowlęta. Pomieszczenia zostały dos-

tosowane do ich potrzeb i różnych funkcji (sypialnia, 

jadalnia, bawialnia). Bezpośrednio przy każdej z naturalnie 

doświetlonych sal dziecięcych znajdują się toalety 

z przewijakami i szatnie dla dzieci. 

Ponadto na parterze znalazło się kameralne pomieszczenie 

przeznaczone dla matek karmiących niemowlęta, kuchnia 

główna i mleczna ze zmywalniami, wózkarnia, toalety 

dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

pomieszczenia gospodarcze i pokój socjalny. Na piętrze 

jest wielofunkcyjna sala dla dzieci, wyposażona w pomoce 

edukacyjne wspierające ich rozwój sensoryczny i ruchowy. 

W sali dzieci będą brały udział w zajęciach edukacyjnych 

i zabawach interaktywnych. Na piętrze znalazły się również 

biurowe dla administracji żłobka. 

Do 2024 roku z Sopotu muszą zniknąć wszystkie piece 
węglowe. Warto się pospieszyć z wymianą „kopciucha” na 
ogrzewanie ekologiczne, bo dofinansowanie z budżetu gminy 
w tym roku wynosi 80 proc. poniesionych kosztów. 
W przyszłym roku dopłaty wyniosą tylko 60 proc. Od 2024 r. 
trzeba to będzie zrobić na własny koszt, dodatkowo płacąc karę.

Sopot od początku lat 90. konsekwentnie realizuje program 

poprawy jakości powietrza. W 1999 r., m.in. dzięki dobrym 

parametrom powietrza, miasto otrzymało status uz-

drowiska. Utrzymanie tej jakości to sprawa priorytetowa. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń atmosfery w Sopocie była 

tzw. niska emisja, pochodząca z ogrzewania węglowego. 

– Dwa lata temu Zarząd Województwa Pomorskiego 

przygotował uchwałę antysmogową specjalnie dla Sopotu 

i na nasze zamówienie – mówi Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu. – Uchwała zakłada całkowite 

wyeliminowanie z Sopotu urządzeń grzewczych na węgiel 

czy koks do końca 2023 r. Działamy konsekwentnie mimo, 

że ceny gazu rosną, a dodatek osłonowy związany 

z rządową tarczą inflacyjną wspiera osoby posiadające 

„kopciuchy” – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Z budżetu gminy udzielane są dotacje m.in. na:
ź przebudowę systemów grzewczych, w których do tej 

pory wykorzystywano paliwo stałe, tj. węgiel lub koks, 

a które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną 

zastąpione kotłami gazowymi, pompami ciepła, 

ogrzewaniem elektrycznym lub przyłączeniem do sieci 

ciepłowniczej, 

ź likwidację lokalnego źródła ciepła poprzez przyłączenie 

się do sieci ciepłowniczej, 

ź poprawą efektywności energetycznej polegającą na 

zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w postaci 

kolektorów słonecznych i/lub systemów fotowoltaicznych 

i/lub pomp ciepła. 

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy obawiali się 
likwidacji sopockiej poradni onkologicznej prowadzonej 
przez Centrum Medyczne SOPMED. Dzięki wspólnym 
staraniom władz miasta i spółki SOPMED udało się 
zapobiec zamknięciu poradni i zachować ciągłość pracy.

Zachowanie tej ciągłości i dalszego funkcjonowania 

poradni onkologicznej jest kluczowe przy realizacji polityki 

zdrowotnej prowadzonej przez miasto. Jej celem jest 

zapewnienie jak najszerszego spektrum świadczeń 

medycznych dostępnych dla sopocian.

– Poradnia onkologiczna w Centrum SOPMED już od bez 

mała 20 lat na najwyższym poziomie i z wieloma 

sukcesami wspiera mieszkańców naszego miasta – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. 

– Dlatego w trosce o jakość życia sopocian podjęliśmy 

rozmowy i bardzo się cieszę, że wspólnie z panią prezes 

Elżbietą Cieciuch udało się znaleźć rozwiązanie, a co za 

tym idzie  zapobiec zamknięciu poradni. Pamiętajmy, że 

wielu pacjentów onkologicznych to osoby starsze, często 

z niepełnosprawnościami, mające poważne problemy 

z poruszaniem  się. Każda wyprawa do innego miasta 

stanowiłaby dla nich spore wyzwanie, czasem barierę nie 

do pokonania.– dodaje wiceprezydentka Magdalena 

Czarzyńska-Jachim. 

Poradnia będzie działać w nieco innym grafiku przyjęć, 

o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Mamy w Sopocie nowy żłobek

Piece węglowe znikają z SopotuPoradnia onkologiczna 
nadal będzie przyjmować 
pacjentów

W przypadku wymiany pieca, w którym wykorzystuje się 

paliwo stałe, na piec gazowy, pompę ciepła, ogrzewanie 

elektryczne lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej wysokość 

dofinansowania w roku 2022 wyniesie 80 proc. po-

niesionych kosztów. 

Od 1 stycznia 2024 r. osoby, które nie skorzystają z dotacji, 

będą miały obowiązek zlikwidowania pieców i kotłów na 

węgiel czy koks na własny koszt. Jednocześnie trzeba się 

będzie liczyć się z karą w wysokości do 5 tys. zł.

Budynek, jego wnętrze i otoczenie zostało zaprojektowane 

z uwzględnieniem potrzeb osób i dzieci z niepełno-

sprawnością. Na terenie zielonym otaczającym żłobek 

znajduje się plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Aby 

umożliwić dzieciom dalsze spacery, na wyposażeniu żłobka 

znalazły się również wieloosobowe wózki, w tym 

elektryczne. 

W oficjalnym otwarciu udział wzięli m.in.: Wiesław 

Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego, 

Marcin Fuchs, dyrektor Departamentu Europejskiego 

Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego, Magdalena Czarzyńska-Jachim, 

wiceprezydentka Sopotu, sopoccy radni oraz liczne grono 

rodziców przyszłych wychowanków wraz z dziećmi. 

– Ten żłobek będzie bezpiecznym miejscem dla wszystkich 

maluchów, gdzie spędzą twórczo czas pod okiem 

wspaniałych opiekunek – mówi Magdalena Czarzyńska-

Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Cieszę się, że dzięki 

nowej placówce zwiększamy ofertę dla rodziców, którzy 

chcą wrócić do pracy zawodowej. 

Nowy żłobek został wybudowany dzięki wsparciu 

finansowemu z Regionalnego Programu peracyjnego dla 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach 

projektu Gminy Miasta Sopotu pn. „Zwiększenie aktywności 

zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez 

utworzenie publicznego żłobka w Sopocie” oraz wsparciu 

z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 „Maluch plus” edycja 2020, w ramach zadania 

Gminy Miasta Sopotu pn. „Budowa miejskiego żłobka 

w Sopocie”.

Wszelkich informacji o dokumentach wymaganych do 
złożenia wniosku o dofinansowanie udziela Katarzyna 
Bromirska z Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska UM 
Sopotu, tel. 58 52 13 792.

Fot. SOPOGRAFIA Jerzy Bartkowski
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Dotacje konserwatorskie, czyli sopockie zabytki coraz piękniejsze

Nowe, naturalne nawierzchnie leśnych szlaków turystycznychKonsultacje regulaminu 
przyznawania lokali 
komunalnych

Kolejne sopockie budynki wypiękniały dzięki dotacjom 
konserwatorskim, które na ich remont przyznała w ubiegłym 
roku sopocka Rada Miasta. W 2021 r. dotacje otrzymało 
7 podmiotów, na prace z budżetu gminy przekazano 642 
638,78 zł. W budżecie miasta na 2022 r. na dotacje 
konserwatorskie zarezerwowano 800 000 zł.

Już od ponad 20 lat Sopot wspiera finansowo remonty 

zabytkowych budynków. Dzięki  temu projektowi 

mieszkańcom łatwiej udźwignąć niemałe koszty prac, 

kamienice odzyskują swój dawny blask, a miasto staje się 

coraz piękniejsze. Program rewitalizacji prowadzony 

w Sopocie dotyczy kamienic wpisanych do Rejestru 

zabytków województwa pomorskiego oraz Gminnej 

Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu.

– Sopot jest pod ochroną konserwatorską. Dotowane 

z budżetu miasta prace mają na celu zachowanie i utrwalenie 

zabytkowego charakteru budynków, odtworzenie historycznej 

kolorystyki elewacji, konserwację ocalałego oraz rekonstrukcję 

utraconego detalu architektonicznego – mówi Marcin 

Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Zwiększony procent 

dotacji został przyznany na renowację i rekonstrukcję 

unikatowego zespołu secesyjnych witraży, które są cennym 

dziedzictwem kulturowym Sopotu – dodaje Skwierawski. 

Remonty zabytkowych kamienic są montażem finansowym 

właścicieli obiektów i miasta, które dofinansowuje 

inwestycje w wysokości do 50 proc. Ostatecznie na 

zrealizowane prace w tych siedmiu budynkach z budżetu 

gminy przekazano 642 638,78 zł. 

Sopocki Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił przetarg na wyłonienie 
wykonawcy remontu szlaku turystycznego położonego na 
terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz 
z łącznikami w Sopocie.

Zaplanowane prace mają na celu ochronę bioróżnorodności 

terenów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego dzięki 

uporządkowaniu ruchu rekreacyjnego na wygodnych 

i bezpiecznych szlakach pieszo-rowerowych. Inwestycja 

obejmuje remont dotychczasowej nawierzchni oraz 

wykonanie oznakowania pionowego siedmiu odcinków 

szlaków turystycznych w TPK, leżących na terenie Gminy 

Miasta Sopotu. W projekcie biorą udział także Gdańsk 

i Gdynia, a wszystkie odcinki są ze sobą skoordynowane.

Przygotowując się do budowy kolejnych mieszkań 
komunalnych zapraszamy mieszkańców do wspólnego 
przygotowania kryteriów przyznawania mieszkań. Na stronie 
www.sopot.pl dostępne są materiały stanowiące punkt 
wyjścia do dyskusji oraz formularz do zgłoszenia udziału 
w spotkaniu online. 

Dzięki dotacjom konserwatorskim w minionym 

roku wypiękniały:

ź budynek kościoła p.w. Zbawiciela, ul. Parkowa 5 

– dotacja na remont dachu kościoła z elementami 

elewacji w wysokości 379 016 zł; 

ź budynek mieszkalny, ul. Abrahama 21 – dotacja na 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i konserwacji 

drzwi wejściowych w wysokości 27 889,40 zł; 

ź budynek mieszkalny, ul. Krótka 2 – dotacja na 

remont elewacji i balkonów w wysokości 46 090,50 zł; 

ź budynek mieszkalny, al. Niepodległości 777 

– dotacja na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 

oraz na konserwację dwóch okien witrażowych 

klatki schodowej w wysokości 29 946,88 zł; 

ź budynek mieszkalny, ul. Bema 2 – dotacja na 

renowację i rekonstrukcję witraży okien klatki 

schodowej, wykusza elewacji zachodniej i nadproża 

wejścia narożnego w wysokości 75 726 zł;

ź budynek mieszkalny, ul. Kościuszki 44 – dotacja na 

remont frontowej elewacji oraz frontowej połaci 

dachowej w wysokości 56 978 zł; 

ź budynek mieszkalny, al. Niepodległości 727 

– dotacja na remont elewacji północnej w wysokości 

26 992 zł. 

NR 01/2022

W MIEŚCIE /

Wszystkie trasy będą miały nawierzchnię z naturalnego, 

certyfikowanego kruszywa. Nie ma mowy o jakimkolwiek 

asfaltowaniu czy betonowaniu. Zabezpieczone zostaną 

także przed niszczącym wpływem deszczów nawalnych.

Od 2022 r. obowiązuje nowy regulamin przyznawania 

dotacji. Dostępny jest na stronie sopockiego Biuletynu 

Informacji Publicznej, w zakładce Akty prawne.

W budżecie miasta na 2022 r. na dotacje konserwatorskie 

zarezerwowano 800 000 zł.

al. Niepodległości 777

Dotacje konserwatorskie w Sopocie 2021

Przed Po

Spotkanie z udziałem wiceprezydenta, Marcina 

Skwierawskiego i sopockich radnych odbędzie się 10 

lutego o godz. 17.00, będzie ono transmitowane na 

facebookowym profilu wiceprezydenta.

– Własne mieszkanie to marzenie każdej młodej osoby, 

a własne mieszkanie w Sopocie to spełnienie marzeń. 

Dlatego chcemy wspierać młode osoby, które startują 

w dorosłe życie i nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania 

lub nie mają jeszcze zdolności kredytowej. Chcemy, aby 

kryteria przydziału odpowiadały realnym potrzebom 

sopocian – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

– Sopot to nie tylko plaża i Monciak, ale również piękne lasy 

okalające miasto – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent 

Sopotu. – Wielu mieszkańców i turystów pieszo i na 

rowerach korzysta z tego dobrodziejstwa jako alternatywy 

dla zatłoczonych terenów nadmorskich. Chcemy, by mogli 

robić to komfortowo i bezpiecznie. Przy okazji stworzymy 

wygodne połączenie Sopotu z gdyńskimi Karwinami, 

usprawniając codzienną komunikację – dodaje Skwierawski.

Remont nawierzchni przejdzie niemal 10 km (9662 m) 
leśnych ścieżek rowerowych:

ź od sanatorium Leśnik do Wielkiej Gwiazdy (2 odcinki, 

jedynie oznakowanie szlaku),

ź wzdłuż Drogi Nadleśniczych (2 odcinki),

ź od ul. Kolberga do Drogi Wielkokackiej,

ź wzdłuż ul. Reja wraz z Pętlą Reja (odcinek sopocki), 

ź łącznik ul. Spacerowej i Drogi Nadleśniczych znajdujący 

się na terenie administracyjnym Sopotu.

Prace powinny zakończyć się z końcem maja 2022 r. 

Projekt „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park 

Krajobrazowy wraz z łącznikami” jest dofinansowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lasy położone w granicach administracyjnych Sopotu 

zajmują 934 ha powierzchni. Lasy komunalne, zarządzane 

przez gminę, stanowią 22,4 proc. tego obszaru, czyli ponad 

209 ha. Ten ogromny obszar leśny, zamieszkiwany przez 

wiele gatunków zwierząt, jest jednym z ulubionych miejsc 

wypoczynku i rekreacji sopocian i turystów.

Informacje dot. przetargu na: portal.smartpzp.pl/zdizsopot 

Mieszkania komunalne na al. Niepodległości w Sopocie

F F PLot. otobank.  / UMS
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Od nowego roku weszły w życie ważne zmiany w programie Rodzina 500+. Obsługą 
programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie będzie wypłacane 
tylko bezgotówkowo na wskazane konto, a wnioski będzie można złożyć jedynie w formie 
elektronicznej.

Miejsca na zajęcia rozchodzą się jak świeże bułeczki. W najbliższym czasie zapraszamy 
Państwa na: 

Warsztaty rodzinne w Domu Sąsiedzkim „Tęczowy Dom” ul. 23 Marca 32 c, zawsze 

w środę o godzinie 17.00. Tematyka spotkań jest różnorodna, co tydzień coś nowego 

– malowanie koszulek, warsztaty z koralikami, rytmiczna rozgrzewka itp. 

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. 
miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł 
na drugie i każde kolejne dziecko.

Ważne zmiany w programie 500 plus

Domy Sąsiedzkie zapraszają w swe progi

Przeniesienie realizacji programu do ZUS 

będzie następowało stopniowo. Do tej 

pory obsługą programu 500 plus 

zajmowały się gminy. W Sopocie program 

realizował Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Gminy będą kontynuowały 

wypłaty świadczeń przyznanych na 

b ieżący  okres  św iadczen iowy  od 

1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. To 

oznacza, że osoby, które obecnie mają 

przyznane świadczenie wychowawcze 

(500+), będą je otrzymywały do 31 maja 

2022 r. i nie muszą składać w styczniu 

nowego wniosku.

WSPARCIE DLA NA JMŁODSZYCH /

Wniosek na nowo narodzone dziecko od 1 stycznia 2022 r. należy złożyć do ZUS. 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy od 1 lutego 2022 r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 

31 maja 2023 r., będzie od 1 lutego 2022 r. przyjmował tylko ZUS. ZUS będzie rozpatrywał 

wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze i będzie je wypłacał. Nie dotyczy to jednak 

świadczeń, do których stosuje się unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego. W takiej sytuacji ZUS przyjmie wniosek i przekaże go do wojewody. Jeśli 

wojewoda przyzna świadczenie, to wypłaci je gmina.

Wnioski do ZUS będzie można składać tylko drogą elektroniczną przez Pla�ormę Usług 

Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empa�a lub przez bankowość elektroniczną. Świadczenie 

będzie wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazane konto w banku.

Ważna zmiana dotyczy sposobu prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia 
wychowawczego. Wszelkie pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie 
elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.

Program Rodzina 500+ jest finansowym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci. 

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko i przysługuje na wszystkie 

dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Szczegółowe informacje o zmianach w programie Rodzina 500+ na stronie ZUS.

Rodzinny kapitał opiekuńczy 

przysługuje na drugie i kolejne 

dziecko w rodzinie, jeśli:

ź jesteś matką dziecka,

ź jesteś ojcem dziecka,

ź przyjąłeś dziecko na wy-

chowanie i wystąpiłeś do 

sądu opiekuńczego z wnios-

kiem o wszczęcie postę-

powania w sprawie jego 

przysposobienia i dziecko 

wspólnie z Tobą mieszka 

oraz utrzymujesz je.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim 

rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic w wysokości połowy 

przysługującej kwoty .

Rodzinny kapitał opiekuńczy otrzymasz na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie 

dlatego we wniosku musisz wskazać pierwsze (najstarsze) dziecko w rodzinie. Nie ma 

znaczenia jego wiek.

Rodzinny kapitał opiekuńczy możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym 

dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 

35. miesiąc.

Rodzinny kapitał opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie 

do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie 

w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. 

W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości 

miesięcznej kwoty świadczenia.

Wnioski do ZUS będzie można składać tylko drogą elektroniczną przez Pla�ormę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empa�a lub przez bankowość elektroniczną.

Szczegółowe informacje o świadczeniu RKO na stronie ZUS.

Alternatywy 5 – to Dom Sąsiedzki w Kamiennym Potoku, przy ul. Mazowieckiej 16. 

Zapraszamy do korzystania z przestrzeni warsztatu stolarskiego. Pomożemy pokochać 

drewno i majsterkowanie.  Otwarty dostęp do pracowni we wtorek godz. 14.00-18.00, 

środę 14.00-18.00, czwartek 14.00-17.00.  Co środę zapraszamy na prowadzony warsztat 

w godz. 16.00-18.00. W najbliższym czasie robiona będzie biżuteria z drewna. 

Zapraszamy do śledzenia informacji na Facebooku Sopokich Domów Sąsiedzkich. Już 

niedługo informacje o działaniach na najbliższy rok. Kontakt: tel. 699 857 138, 

sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl  lub osobiście w Domu Sąsiedzkim „Tęczowy Dom”.

Rodzinny kapitał opiekuńczy

Zadanie Sopockie Domy Sąsiedzkie finansowane jest ze środków Gminy Miasta Sopotu.

RODZINNY SOPOT /

Fot. Pixabay

Fot. materiały Domów Sąsiedzkich Fot. materiały Domów Sąsiedzkich
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Do 31 października 2022 r. można składać wnioski 
o dodatek osłonowy. To świadczenie, które ma zre-
kompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen 
gazu i żywności. Dodatek osłonowy przysługuje za cały 
2022 rok. Mogą go otrzymać osoby, które spełnią określone 
kryterium dochodowe. 

„Wspieramy Was przez całe życie” to plan działania na 
rzecz wspierania różnych grup kobiet i dziewcząt 
mieszkających w Sopocie. Plan, zwany w skrócie 
„Sopocianki”, pojawił się w zeszłym roku i zawiera wiele 
elementów z trzech kluczowych obszarów: edukacyjnego, 
profilaktyki i programów czysto medycznych. 

– To katalog różnorodnych działań dla dziewczynek, 

starszych nastolatek, pań, które stają się mamami i pań, 

które są seniorkami – mówi Magdalena Czarzyńska-

Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Odpowiada on na 

potrzeby zarówno sopocianek, jak i na potrzeby 

nowoczesnego miasta. Nowością w planie działania na 

rzecz wspierania mieszkanek Sopotu jest na przykład 

element wspomagania płodności.

Plan „Sopocianki” zawiera elementy nowe, ale także te, 

które już od lat z powodzeniem funkcjonują w mieście, np. 

program szczepień 12-letnich dziewczynek przeciwko HPV. 

W 2022 zaplanowane są następujące działania:

ź Wczesne wykrywanie nowotworu piersi poprzez 

wykonywanie badań USG wśród mieszkanek Sopotu 

w wieku 45-49 lat i po 70 r.ż.

Działania przyczynią się do zmniejszenia umieralności 

kobiet z powodu raka piersi i pozwolą na rozpoznanie 

istniejących i możliwych nieprawidłowości.

ź Konsultacje z naprotechnologiem 

Planowane są edukacyjne spotkania edukacyjne dla osób 

zainteresowanych, indywidualne spotkania pary z in-

struktorem modelu Creightona wraz z materiałami do 

nauki metody rozpoznawania płodności oraz konsultacje 

z naprotechnologiem.

Trwają szczepienia dzieci od 5. roku życia, czekamy na 
informację z Ministerstwa Zdrowia o możliwości podania 
dawki przypominającej młodzieży w wieku 12-17 lat. 

Niezmiennie zachęcamy mieszkańców miasta do 

skorzystania z jedynej dostępnej ochrony przed groźnym 

przebiegiem COVID-19,  szczególnie w obliczu 

porażających danych o zgonach niezaszczepionych osób.

Dodatek osłonowy. Można już składać wnioski

Nowa oferta dla sopocianek #Sopotsięszczepi

Dodatek osłonowy przysługuje osobom samotnie 

gospodarującym, których dochód nie przekracza 2100 zł oraz 

osobom w gospodarstwie wieloosobowym, w którym dochód 

nie przekracza 1500 zł na osobę w rodzinie. W przypadku 

wniosku złożonego do 31 lipca 2022 r. brany jest pod uwagę 

dochód za 2020 r., po 1 sierpnia dochód za 2021 r. 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje zasada 

złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie 

przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium 

dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana 

o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych 

dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jakie wsparcie można otrzymać? 

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby 

osób w gospodarstwie domowym, spełnienia kryterium 

dochodowego oraz stosowanego w nieruchomości źródła 

ogrzewania i posiadania wpisu do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków. 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
ź dla gospodarstwa 1-osobowego – 400/500 zł*

ź dla gospodarstwa 2-, 3-osobowego – 600/750 zł*

ź dla gospodarstwa 4-, 5-osobowego – 850/1062,50 zł*

ź dla gospodarstwa 6- i więcej osobowego – 1150/1437,50 zł*

* Wyższa kwota dotyczy gospodarstw, gdzie są następujące 

źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz 

powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, 

piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami 

węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden 

dodatek. W przypadku gdy wniosek o dodatek osłonowy 

złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która 

pierwsza złoży wniosek. Jedna osoba może wchodzić 

w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 

października 2022 r. Osoby, które złożą wniosek do 31 

stycznia, otrzymają pierwszą ratę do końca marca. 

W przypadku złożenia wniosku po 31 marca, wypłata 

całości dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wniosek składa się w gminie w miejscu zamieszkania. 

ź Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy 

Miasta Sopotu  w latach 2022-2025”

Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska 

niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Sopotu 

poprzez ułatwienie dostępu do leczenia niepłodności 

metodami zapłodnienia pozaustrojowego.

ź KTG dla ciężarnych mieszkanek Sopotu – monitoring 

stanu ciąży w domu

Zadanie obejmować będzie kompleksowe wsparcie kobiet 

ciężarnych w trzecim trymestrze poprzez świadczenie 

profesjonalnej, całodobowej i zdalnej opieki położniczej 

klinicznej w tym: profilaktykę zakażeń COVID-19, 

cyfryzację opieki zdrowotnej w Sopocie, promocję 

nowoczesnych rozwiązań telemedycznych.

SOPOT POMAGA /

Obecnie trwają procedury związane z wyłanianiem 

realizatorów tych zadań, informacje pojawią się w lutym 

lub marcu, w zależności od zadania.

W Sopocie pierwszą, drugą bądź trzecią dawkę 

szczepionki można przyjąć w:

ź Mobilnym punkcie szczepień przy kościele św. 
Jerzego: poniedziałek-sobota w godz. 9.00-16.00

ź Punkcie szczepień w Sanatorium Uzdrowiskowym 
MSWiA, Bitwy pod Płowcami 63/65: poniedziałek-

niedziela w godz. 8.00-19.00

ź Hali ERGO ARENA: poniedziałek, wtorek w godz. 

8.00-18.00, środa, czwartek, piątek, sobota w godz. 

8.00-15.30.

Wniosek można złożyć za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (profilem zaufanym lub za pomocą 

platformy ePUAP). Trwają prace nad nowelizacją ustawy 

i prawdopodobnie wniosek będzie można złożyć również 

za pośrednictwem bankowości elektronicznej (zachęcamy 

do śledzenia informacji w mediach). 

Mieszkańcy Sopotu mogą złożyć wniosek w wersji papierowej: 

ź w kancelarii Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 

81-704 Sopot (pocztą lub osobiście w godz. pracy Urzędu)

ź w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie 

(pocztową na adres: MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, 

80-318 Sopot, osobiście w Punktach Obsługi Klienta:

- al. Niepodległości 876, poniedziałek, w godz. 12.00-17.00, 

wtorek-piątek, w godz. 10.00-14.00,

- ul. Kolejowa 14, poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00,

- al. Niepodległości 759 a, pon.-piątek, w godz. 8.00-15.00.

Zgodnie z zapisami ustawy, informacja o przyznaniu 
dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we 
wniosku adres poczty elektronicznej, dlatego ważne jest aby 
podać dane kontaktowe (adres e-mail – swój lub innej 
osoby z rodziny) oraz nr telefonu. Prosimy również o po-
danie rachunku bankowego do wypłaty. 

Dodatkowe informacje oraz wzór wniosku wraz z instrukcją 

wypełniania można znaleźć na stronie BIP Sopot, 

w zakładce Prawo lokalne – dodatek osłonowy. Informacje 

można uzyskać dzwoniąc na rządową infolinię 22 369 14 44, 

czynną poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-16.00. 

Pytania można kierować również do pracowników Działu 

Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego sopoc-

kiego MOPS, tel. 58 551 61 63 (pon.-piątek, godz. 8.00-14.00). 

Fot. Freepik

Fot. Freepik
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Segregowanie odpadów to obowiązek. Nowe stawki od 1 stycznia

Odbiór choinek po świętach

Złóż deklarację 
do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków

Więcej pojemników na elektroodpady

Z początkiem 2022 r. weszły w życie nowe stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Przypominamy o konieczności segregowania odpadów. W ubiegłym roku 
sopocki ZOM prowadził kilkadziesiąt postępowań wobec przedsiębiorców, 29 z nich 
zakończyło się nałożeniem kar za niesegregowanie. Od 1 stycznia stawki są wielokrotnie 
wyższe, także w przypadku opłat dodatkowych za łamanie zasad segregacji.

Co zrobić z drzewkiem po świętach, kiedy już przestanie 
cieszyć oczy, a stanie się sypiącym igłami problemem? 
Sopocki Zakład Oczyszczania Miasta odbiera choinki aż do 
końca marca.

Choinki odbierane są w Sopocie już od 1 stycznia. Ostatnie 

drzewka ZOM odbierze z końcem marca. Do 15 lutego 

choinki będą odbierane w każdy czwartek, natomiast od 

16 lutego do 31 marca 2022 r. co 2 tygodnie w czwartki, 

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na 
celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła 
i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i nie-
mieszkalnych. 

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania 

paliw do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią 

deklarację. 

Sopocianie z dużym zaangażowaniem dbają o środowisko 
naturalne, m.in. starannie segregując odpady. Aby jeszcze 
bardziej usprawnić odbiór tych najbardziej szkodliwych dla 
środowiska, w mieście stanęły kolejne pojemniki na 
elektroodpady.

Sopot może pochwalić się jednymi z najwyższych w kraju 

wskaźników segregacji. W 2021 r. procentowy udział 

wysegregowanych odpadów wyniósł blisko 50 proc. Aby 

jeszcze bardziej usprawnić segregację, miasto kupiło 

i ustawiło kolejne urządzenia do zbiórki elektroodpadów 

małogabarytowych.

– Zużyte urządzenia czy baterie są niebezpieczne dla 

środowiska i nie należy ich wrzucać do pojemników na 

odpady zmieszane – mówi Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu. – Pojemniki do zbiórki elektro-

odpadów stoją już w Sopocie w dziesięciu punktach, jeśli 

będzie taka potrzeba ustawimy ich więcej. Korzystając 

z nich dbamy o planetę i o własne otoczenie, o nasze 

miasto – dodaje Marcin Skwierawski.

Aktualnie miejskie punkty zbiórki elektroodpadów znajdują 
się w 10 lokalizacjach:

ź ul. Mazowiecka 22 – parking przy pawilonie 

handlowym,

ź ul. Kolberga 24 – przy sklepie Merkus,

ź ul. Kraszewskiego 26 – przy pasażu handlowym,

Decyzja o wprowadzeniu nowych stawek została 

podyktowana m.in. zmianami tzw. „ustawy śmie-

ciowej”, a także wcześniejszym narzuceniem przez 

ustawodawcę stawek, które nie pokrywały realnych 

kosztów za gospodarowanie odpadami.

Od nowego roku stawka za poszczególne frakcje 

(szkło, papier, plastik) w przypadku pojemników 

o pojemności 1100 litrów wynosi 66 zł. Natomiast 

odbiór takiego pojemnika z pozostałymi odpadami 

(resztkowe, zmieszane) kosztuje już 165 zł. Wyższa 

jest również opłata dodatkowa za niesegregowanie, 

która od stycznia stanowi czterokrotność stawki 

podstawowej. 

– Bardzo proszę o poważne potraktowanie kwestii 

segregowania odpadów – mówi Jacek Karnowski, 

prezydent Sopotu. – Szanujmy planetę, dbając jednocześnie o własne podwórko, własne 

miasto. Segregowanie odpadów jest obowiązkiem, ale jest także opłacalne – dodaje 

prezydent Karnowski. 

W przypadku naruszenia zasad segregacji przedsiębiorca 

stanie przed koniecznością uiszczenia opłaty dodatkowej 

wynoszącej czterokrotność jego miesięcznych wydatków 

na odbiór odpadów. Może to być kwota przekraczająca 

nawet tysiąc złotych za jednorazowy odbiór wszystkich 

posiadanych pojemników. W roku 2021 ZOM prowadził 

kilkadziesiąt postępowań w sprawie łamania zasad 

segregacji odpadów. Niemal 30 zakończyło się nałożeniem 

kar.

Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie apeluje do 
przedsiębiorców o dopilnowanie starannej segregacji 
odpadów.

Przykładowe stawki opłat za wybrany pojemnik (1100 

litrów) obowiązujące od 1 stycznia: papier – 66 zł, szkło 

– 66 zł, plastik – 66 zł, resztkowe (wszystko oprócz szkła, 

plastiku, metalu i papieru) – 165 zł, bio – pojemniki o poj. 

od 120 do 360 litrów – stawki od 7,20 zł do 21,60 zł.      Fot. Fotobank.PL / UMS

ZIELONY SOPOT /

ź ul. 23 Marca 77 c – przy siedzibie spółdzielni,

ź ul. Mickiewicza 48-50 – przy garażach,

ź ul. róg al. Niepodległości i Kochanowskiego,

ź ul. 3 Maja 17 – przy sklepie,

ź róg ul. Polnej i Klenczona,

ź ul. Sikorskiego – skwer po stronie nieparzystej,

ź ul. Kujawska – obok wiaty śmietnikowej przy nr 35.

Do pojemników można wrzucać: drobne urządzenia 

elektroniczne, telefony, ładowarki, baterie, żarówki, 

a nawet płyty CD i tonery.

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zielonych 

dla danego rejonu.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą wystawiać 

choinki na chodnik, ale tak, by było możliwe przejście. 

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych i dużych 

wspólnot mieszkaniowych możliwy jest odbiór choinek 

spod wiat śmietnikowych pod warunkiem swobodnego 

dostępu do tych miejsc i każdorazowego zgłoszenia.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia 

z domu. Żeby to zrobić, trzeba posiadać profil zaufany 

albo podpis elektroniczny. 

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij „Złóż 
deklarację”, wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada 

źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 

2021 r. Na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli 

źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 

1 lipca, deklarację trzeba złożyć w terminie 14 dni.

Jeśli ktoś nie ma dostępu do Internetu albo podpisu 

elektronicznego, deklarację może złożyć we właściwym dla 

miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Kontakt w razie dodatkowych pytań:

Sebastian Krywult, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 

UMS, e-mail: sebastian.krywult@um.sopot.pl lub tel. 

58 52 13 793.

Fot. Fotobank.PL / UMS
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KULTURALNY SOPOT /

Ponad 52 tys. wypożyczeń z bibliotecznego księgozbioru, niemal 14 tys. wypożyczeń 
ebooków i audiobooków, Bibliloteka na kółkach, dzięki której książki docierają wprost do 
domów czytelników, liczne spotkania autorskie, warsztaty, spektakle dla dzieci, spacery 
i konwersacje. W 2021 roku w Bibliotece Sopockiej odbyło się 377 wydarzeń, w których 
wzięło udział 7668 osób. Rok 2022 zapowiada się również bardzo interesująco.

Jeszcze w styczniu Biblioteka Sopocka zaproponuje swoim czytelnikom kolejne ułatwienie. 

Przy wszystkich filiach zostaną umieszczone wrzutnie książek, czyli specjalne skrzynki, do 

których będzie można wrzucić wypożyczone zbiory. Będą czynne całodobowo, przez 

siedem dni w tygodniu. 

Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta oferta kulturalna zostanie wzbogacona o działania 

dla seniorów. „Senior na plus” i „Nasze miasto” – pod tymi hasłami biblioteka planuje 

organizację 20 spotkań dla seniorów o rozmaitej tematyce. Będą to cykl spotkań wokół 

książek oraz ze specjalistami różnych dziedzin, a także seria spotkań międzypokoleniowych 

sopockich seniorów z młodzieżą.  

Wystawy monograficzne, koncerty w ogrodzie, zajęcia, wykłady, spotkania autorskie 
i spacery historyczne, publikacje, wreszcie otwarcie muzeum miejsca w kościele Gwiazda 
Morza. W 2021 roku Muzeum Sopotu przygotowało obszerny program wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych. Równie ciekawie zapowiada się ten rok. 

Biblioteka Sopocka – plany na 2022 rok

Muzeum Sopotu w nowym roku

www.mbp.sopot.pl

Biblioteka z budżetu Miasta Sopotu otrzymała także środki 

na rozwinięcie oferty dla dzieci. Nauka kodowania, 

spotkania dotyczące edukacji ekologicznej, warsztaty 

psychologiczne to  m.in. wydarzenia, które będą się 

odbywały we wszystkich filiach Biblioteki, a przede 

wszystkim w Minitece, która swoją nową siedzibę znalazła 

w pięknie wyremontowanej, zabytkowej wozowni przy 

ul. Goyki 1.  

NR 01/2022

Wiosną planowane jest otwarcie wystawy czasowej poświęconej Sopotplastowi – jednemu 

z największych zakładów działających na terenie kurortu w latach 1957-1993. W ramach 

ekspozycji pokazane zostaną przedmioty wyprodukowane przez Sopotplast, a także 

materiały z archiwum zakładowego i wspomnienia byłych pracowników.

Kulturalny Sopot – podsumowania, plany na 2022 rok

Prezentujemy Państwu informacje o działaniach miejskich instytucji kultury 
w 2021 r. i o ich planach na ten rok. To oczywiście skrót tego, co się 
w instytucjach działo, jednak pokazuje różnorodność i nowoczesność oferty 
kulturalnej w Sopocie.

Więcej szczegółów na temat planów sopockich instytucji kultury na ten rok 
znajdzie Państwo na stronie miasta sopot.pl

Plany kolejnych instytucji przedstawimy w następnym numerze „Przepisu na 
Sopot”.

www.muzeumsopotu.pl

Drugą wystawą czasową prezentowaną w 2022 roku będzie ekspozycja pt. „Wczasy 

w PRL-u”. Największa, sezonowa wystawa poświęcona będzie wypoczynkowi w Sopocie 

w okresie powojennym i działającemu w Polsce od 1949 r. Funduszowi Wczasów 

Pracowniczych. Na ekspozycji zostaną wykorzystane archiwalne kroniki filmowe, obiekty ze 

zbiorów Muzeum Sopotu, innych muzeów i kolekcji prywatnych, w tym stroje, foldery 

i reklamy ośrodków wypoczynkowych.

Pod koniec roku na odwiedzających czekać będzie wystawa z cyklu dzielnice, pt. „Brodwino  

– „Najpiękniejsza dzielnica Sopotu!”. Ekspozycja skupi się na historii osiedla z  tzw. „wielkiej 

płyty“, które powstało w latach 70. XX w. Wykorzystane zostaną zdjęcia z prywatnych 

zbiorów sopocian, kolekcji Muzeum Sopotu oraz materiałów zebranych podczas kwerendy 

archiwalnej i bibliotecznej. Uzupełnieniem będą archiwalne filmy i nagrania dokumentujące 

powstawanie bloków, pochodzące ze zbiorów Filmoteki Narodowej. Cykl wystaw 

plenerowych poświęconych dzielnicom Sopotu będzie w ciągu roku kontynuowany. Kolejna 

ekspozycja koncentrować się będzie na architekturze Sopotu Górnego. Dzielnica 

zabudowana jest przede wszystkim willami powstałymi na przełomie XIX i XX w. oraz 

w pierwszych dekadach XX w. Wystawa powstanie w oparciu o zbiory Muzeum Sopotu, 

Biblioteki Gdańskiej PAN, Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 

i kolekcjonerów prywatnych. 

Muzeum Sopotu planuje także wydać kilka publikacji dotyczących m.in. Stawowia, katalogi 

wystaw o SopotPlaście i Brodwinie oraz publikację dla dzieci. Kontynuowana będzie 

działalność kulturalna, koncertowa i edukacyjna, a zbiory muzeum będą rozbudowywane 

i uzupełniane. 

Miłośnicy literatury faktu znajdą coś dla siebie w Sopotece. Przez cały rok (z przerwą 

wakacyjną) realizowany będzie cykl „Czarne fakty” w ramach którego zorganizowane 

zostaną  spotkania z najlepszymi reportażystami wydającymi w Wydawnictwie Czarne. 

Wszystkie wydarzenia cykliczne realizowane do tej pory w bibliotece, takie jak konwersacje 

językowe, warsztaty pisarskie, Akademie Małego Czytelnika, Bajkowe Spotkania i inne, będą 

w 2022 roku kontynuowane. Biblioteka będzie też nadal współpracować z sopockimi 

placówkami oświaty i zapraszać do udziału w lekcjach bibliotecznych.  

Bogatą ofertę kulturalną Biblioteki Sopockiej można znaleźć na stronie www.mbp.sopot.plF materiały Biblioteki Sopockiejot. 

Fot. materiały Biblioteki Sopockiej

Fot. materiały Muzeum Sopotu
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Koncert i debata uświetnią sopockie obchody 100. rocznicy urodzin prof. Władysława Bartoszewskiego. 

Wydarzenia zaplanowano na 20 lutego.

Od nowego roku Miniteka, czyli filia Biblioteki Sopockiej dla dzieci, mieści się w dawnej, zabytkowej wozowni przy 

ul. Goyki 1. Budynek przeszedł kapitalny remont. Nowe wnętrza zaprezentowano 10 stycznia podczas Dnia 

Otwartego.

Wozownia przy Goyki jest częścią zespołu willowego należącego niegdyś do Fryderyka Wilhelma Jünckego. Wnętrze 

dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, obok znajduje się darmowy parking dla samochodów i rowerów. 

Budynek położony jest w pięknym, zrewitalizowanym parku.

Na najmłodszych i rodziców odwiedzających Minitekę czeka wiele atrakcji: spektakle Teatrzyku Pacynka, warsztaty plastyczne, 

zabawy ruchowe, głośne czytania bajek i inne wydarzenia, które od lat gromadzą dziesiątki dzieci z całego Trójmiasta. Dzięki 

100. rocznica urodzin 
Władysława Bartoszewskiego

Miniteka w nowej siedzibie 

www.pfksopot.pl

www.mbp.sopot.pl

30. Finał WOŚP 
30 stycznia w Sopocie

Konkurs na dyrektora
Państwowej Galerii Sztuki 

Występy, koncerty i licytacje w ramach 30. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędą się w Sopocie w muszli 
koncertowej na molo, a także w Sali Koncertowej PFK w Operze 
Leśnej. Atrakcje zaplanowano również na plaży.

Tegoroczny finał WOŚP rozpocznie się w muszli koncertowej 

w niedzielę, 30 stycznia, o godzinie 12.00. W programie licytacje na 

rzecz WOŚP, występy licznych zespołów muzycznych, a także 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz wokalistów i tancerzy 

z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie. Występy zakończą się 

po godz. 16.00.

O godzinie 15.00 w Sali Koncertowej PFK w Operze Leśnej 

zaśpiewają dzieci z Teatru Muzycznego Baabus Musicalis i Polska 

Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego 

i Jagody Kościk. W programie koncertu znajdą się piosenki 

z repertuaru STM Baabus Musicalis. 

Trzecim miejscem, które warto odwiedzić 30 stycznia będzie 

sopocka plaża, na której w ramach 30. Finału WOŚP prezentowane 

będą pojazdy militarne.

30. Finał WOŚP odbędzie się pod hasłem: „Przejrzyj na oczy!”. 

Celem tegorocznej zbiórki jest zapewnienie najwyższych 

standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. W ciągu 

dotychczasowych 29. Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała 

na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 1,5 miliarda złotych 

i kupiła ponad 67 300 urządzeń medycznych.

Prezydent Miasta Sopotu ogłosił konkurs na kandydata na 
stanowisko dyrektora Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. 
Zainteresowane osoby swoje oferty mogą składać do końca 
stycznia 2022 r.

Wymagania kwalifikacyjne oraz formalne kryteria wyboru 

kandydata na to stanowisko znaleźć można na stronie sopot.pl.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs 

na stanowisko dyrektora Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. NIE 

W sobotę, 29 stycznia, przy 

okazji 30.finału WOŚP, sopocki 

MOSiR i Młodzieżowy Dom 

Kultury zapraszają na I Bieg 

Sopot dla Orkiestry. Trasa biegu 

liczy 4 km. Regulamin i zapisy na  

elektronicznezapisy.pl oraz 

mosir.sopot.pl. Zapisy do 27.01.

Koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod 

dyrekcją Maestro Wojciecha Rajskiego będzie 

główną częścią obchodów setnej rocznicy urodzin 

prof. Bartoszewskiego. W koncercie usłyszymy 

znakomite dzieła muzyki klasycznej, m.in. J. Straussa 

i W.A. Mozarta w wykonaniu utalentowanej 

skrzypaczki młodego pokolenia Pauli Preuss. 

Koncert odbędzie się 20 lutego o godz. 18.00 w Sali 

Columbus Hotelu Sheraton Sopot. Bilety w cenie 20 

i 30 zł są do kupienia w punktach Informacji 

Turystycznej i na stronie www.pfksopot.pl. 

Przed koncertem zaplanowano debatę pt. „Na 
ramionach  olbrzymów.  O  rol i  władz  we 
współczesnej demokracji. Pamięci Władysława 
Bartoszewskiego”. W spotkaniu będzie można wziąć 

udział – obowiązują zapisy. Szczegółowe informacje 

będą dostępne na stronie www.sopot.pl. 

bliskiemu sąsiedztwu zabytkowego parku, wiosną i latem 

dzieci będą spędzać czas na świeżym powietrzu uczestnicząc 

w wydarzeniach plenerowych. Nowością jest osobne 

pomieszczenie dedykowane rodzicom, w którym znajdą oni 

fachową literaturę dotycząca wychowania dzieci, a także 

prasę.       

Miniteka może pochwalić się sporym księgozbiorem, który 

jest stale wzbogacany o nowości wydawnicze. Poza książkami 

dla dzieci i młodzieży można tam znaleźć fachową literaturę 

dotyczącą wychowania dzieci, budowania dobrych relacji czy 

radzenia sobie z emocjami. Katalog online książek 

dostępnych w Minitece znaleźć można na stronie 

www.mbp.sopot.pl.
Fot. Fotobank.PL/UMS

BIBLIOTEKA /

Profesor Władysław Bartoszewski to postać wybitna. Jego zaangażowanie publiczne budziło podziw i może 

być wzorem do naśladowania. Jak mówił o nim historyk Andrzej Friszke: „ (…) jest jedną z barwniejszych 

postaci kręgów warszawskiej inteligencji. Wybitny znawca okupacyjnej konspiracji, warsawianista, kronikarz, 

bibliofil i bibliograf, profesor KUL i sekretarz generalny PEN Clubu, niepokorny inteligent, więzień polityczny 

różnych epok i reżimów, inicjator dialogu polsko-żydowskiego i polsko-niemieckiego. W tej niezwykłej 

osobie skupiło się wiele talentów, pasji, bardzo różnych form ekspresji”.

W niepodległej Rzeczypospolitej profesor Bartoszewski reprezentował Polskę jako ambasador w Austrii 

w latach 1990-1995. Dwukrotnie był ministrem spraw zagranicznych. W 1997 roku został senatorem RP, 

uzyskując 470 tys. głosów. Całe życie poświęcił walce o suwerenną, demokratyczną, szanowaną w Europie 

i na świecie Ojczyznę. W 2007 roku Rada Miasta Sopotu nadała Władysławowi Bartoszewskiemu tytuł 

Honorowego Obywatela Sopotu. A w lipcu 2020 r. na placu przed budynkiem Sopot Centrum stanął 

pomnik tego wybitnego Polaka.

WYDARZENIE / KONCERT I DEBATA /

OFERTA PRACY /

OTWIERAĆ” na adres Urząd 

Miasta Sopotu, Wydział 

K u l t u r y  i  S p o r t u ,  u l . 

Kościuszki 25/27, 81-704 

Sopot do 31 stycznia 2022 

roku.

Pełne informacje znajdują 

się na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Sopot.

Fot. Fotobank.PL/UMS
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Nowy eksponat w Muzeum Sopotu
www.muzeumsopotu.pl

MUZEUM SOPOTU /

Do zbiorów Muzeum Sopotu trafił nowy eksponat. Jest to rozprawa doktorska Johannesa Kollatha, drugiego 
burmistrza miasta. 

Johannes Kollath po ukończeniu bydgoskiego gimnazjum królewskiego rozpoczął studia prawnicze 

w Monachium. Naukę ukończył w 1894 r. uzyskując tytuł doktorski na Królewskim Uniwersytecie we Wrocławiu. 

Kollath był drugim burmistrzem Sopotu, urząd sprawował w latach 1905-

1908. Był energicznym, ambitnym, prężnym gospodarzem. Za jego kadencji 

do użytku zostały oddane Łazienki Południowe oraz przebudowano Park 

Południowy. Był inicjatorem powstania istotnych ze względów 

komunikacyjnych wiaduktów drogowych przy Grosse Unterfürung (obecnie 

ul. Podjazd) i Frantziustraße (obecnie ul. 3 Maja) oraz tunelu pieszego pod 

ul. Bohaterów Monte Cassino. Interesował się również przedsięwzięciami 

sportowymi. Za jego czasów wybudowano pierwszy tor saneczkowy 

w Dolinie Prądki, powstała trasa narciarska oraz odbyły się zawody 

automobilowe.

Prywatnie przyjaźnił się z Edwardem Herbstem, łódzkim fabrykantem. To 

właśnie on, aby upamiętnić przedwcześnie zmarłego Johhanesa Kollatha 

(zmarł nagle w wieku zaledwie 37 lat) ufundował u ujścia rzeki Swelini 

altanę, zwaną Kollathtempel. Z okazji 120-lecia Sopotu altana została 

niedawno odbudowana.
Fot. materiały Muzeum Sopotu

Monika Reut, Światłoczułość 12, 

sitodruk na papierze, 22019, 

fot. Juan Lois Bocos
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Na zakończenie obchodów 120-lecia Sopotu, 1 kwietnia o godz. 20.30 w ERGO ARENIE odbędzie się 

wyjątkowy urodzinowy koncert. 

Od 20 stycznia w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie można oglądać 
wystawę Moniki Reut zatytułowaną „Powierzchnie swobodne”.

Prezentowana wystawa jest rezultatem wygranej III Pomorskiego Triennale 

Sztuki w kategorii Intermedia. Pokazuje wiele prac, od projekcji video 

począwszy, przez połączenie tychże z klasycznym malarstwem, po prace, 

które wykonane zostały jedynie w tradycyjnym medium malarskim. W tym 

właśnie przedziale koncentrują się działania artystki, które w pierwszym 

odbiorze wydawać by się mogły jedynie niewinną zabawą z mo-

dernistycznymi formami, kompozycją, kolorem i ich łączeniem z nowoczesną 

technologią. Pod całokształtem działań artystki kryje się jednak głębszy sens, 

prezentacja może być postrzegana jako abstrakcyjna analiza dzisiejszej, 

pędzącej w nieznane, często powierzchownej rzeczywistości, w której brakuje 

miejsca na zatrzymanie się i refleksje, a także na próbę odnalezienia naszego 

w niej miejsca. Wystawa jest także namysłem nad ideą pracy artysty 

i dostępnych mu nowych sposobów tworzenia. 

Otwarcie wystawy 20 stycznia o godz. 18.00. Wystawa czynna do 27 lutego.

Smolik i goście, czyli koncert 
na urodziny Sopotu

„Powierzchnie swobodne”. 
Nowa wystawa w PGS

www.bart.sopot.pl www.pgs.pl

KONCERT /

Brodka, Daria Zawiałow, Katarzyna 

Nosowska, Kev Fox, Laboratorium 

Pieśni i Miuosh to artyści, którzy już 

potwierdzili swój udział w koncercie 

urodzinowym 1 kwietnia. Usłyszymy 

przeboje znane z sopockich festiwali na 

nowo zaaranżowane przez Smolika. 

Orkiestracje przygotuje Jan Stokłosa. 

Wydarzenie uświetni premierowe wykonanie „Fantazji dla Sopotu” autorstwa Jana A.P. Kaczmarka, światowej 

sławy kompozytora, laureata Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel”. Utwór zaprezentuje Polska Filharmonia 

Kameralna Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.

Ograniczona pula biletów na najlepsze miejsca jest już dostępna w przedsprzedaży elektronicznej na stronie 

www.bart.sopot.pl. Regularna sprzedaż ruszy niebawem. Będzie także możliwość zakupu biletów ze zniżką na 

Kartę Sopocką.

Goyki 3 Art Inkubator zaprasza w styczniu do zwiedzania willi i wieży 
widokowej. Sopocka instytucja kultury poszukuje także najemcy, który 
poprowadzi restaurację.

Z odnowionej wieży widokowej kompleksu pałacowo-parkowego Goyki 3 Art 

Inkubatora przy ul. Goyki 3 można podziwiać panoramę Sopotu, a także 

obserwować różnorodne ptaki odwiedzające park przy Goyki. Wejście na 

wieżę w wybranym dniu i godzinie należy wcześniej zarezerwować, można to 

zrobić na stronie www.goyki3.pl. Przy wejściu na wieżę pobierana jest opłata 

1 zł i wydawany pamiątkowy bilet wstępu upoważniający do zwiedzania wieży 

i willi przez 60 minut od godziny, na którą wykonano rezerwację. Płacić 

Art Inkubator zaprasza na wieżę
www.goyki3.pl 

ART INKUBATOR /

WYSTAWA /

można gotówką lub przy użyciu karty 

płatniczej.

Wejście na wieżę z przyczyn związanych 

z zabytkową konstrukcją budynku nie jest 

przystosowane do potrzeb osób z nie-

pełnosprawnościami.

Sopocki Art Inkubator ogłosił przetarg 

i poszukuje najemcy, restauratora lub 

restauratorki, do prowadzenia dzia-

łalności gastronomicznej z kuchnią 

wegetariańską. Ogłoszenie można 

przeczytać i zobaczyć stronie Goyki 3 

Art Inkubator/ogłoszenia.

Monika Reut (ur. w 1991 r. w Olsztynie) mieszka i pracuje w Porto w Portu-

galii. Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych 

w Gdańsku, obroniła dyplom w pracowni profesora Krzysztofa Glisz-

czyńskiego w 2018 r. W 2014 r. ukończyła studia na Wydziale Architektury 

Politechniki Gdańskiej. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Sztuk Pięknych 

na Uniwersytecie w Porto. Jest laureatką wielu nagród. Jej prace znajdują się 

w kolekcjach prywatnych w Polsce, Hiszpanii,  Portugalii  i Stanach 

Zjednoczonych.

Monika Reut, Projekcja 3, olej na płótnie 

i projekcja wideo, 2021, fot. Dinis Santos 

Fot. Maciej Wróblewski
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Od wyniku 0:19 i trzynastopunktowej straty na niespełna 5 minut przed końcem spotkania do 
dziesiątego ligowego zwycięstwa! Koszykarze Trefla Sopot pokonali PGE Spójnie Stargard 72:71. 

Spotkanie rozpoczęło się od zdecydowanej dominacji gości, którzy wyszli na prowadzenie aż 19:0. Złą 

serię przerwał Darious Moten i sopocianie rozpoczęli odrabianie strat. Różnicę w całości udało się 

nadrobić w trzeciej kwarcie, a po czwartej tego dnia trójce Darrina Dorsey'a było już 50:46 dla Trefla. 

Jednak Spójnia szybko doprowadziła do remisu, a później wróciła na prowadzenie. Na 10 minut 

przed końcem różnica wynosiła zaledwie cztery oczka (52:56).

KOSZYKÓWKA /

Z piekła do nieba. Trefl Sopot 
pokonał PGE Spójnia Stargard

Cavaliada – wielkie jeździeckie 
święto po raz pierwszy w Sopocie

W nowym roku na Hipodromie 

Niestety, start czwartej części gry 

należał do gości, co pozwoliło im 

zyskać aż trzynaście oczek zapasu. 

Żółto-czarni nie mieli jednak zamiaru 

się poddać. Sygnał do walki akcją 

„2+1" dał Darrin. Następne punkty dla 

sopocian dołożyli DeAndre Davis, Josh 

Sharma i Darious Moten, a cała 

drużyna prezentowała twardą obronę 

i nie pozwalając Spójni na skuteczne 

kończenie swoich akcji. Kiedy zza linii 

6.75 metra trafił świetny tego dnia 

Dorsey, emocje w ERGO ARENIE 

Cavaliada, jedna z największych imprez jeździeckich, będzie gościła w ERGO ARENIE od 20 do 23 
stycznia 2022 r. Bilety na zawody i widowiskowe show są w sprzedaży. Sopockie przedszkolaki 
i uczniowie klas I-IV odwiedzą halę bezpłatnie. 

Na Hipodromie trwa bardzo intensywny sezon halowy. Najbliższe zawody 
odbędą się w dniach 28-30 stycznia, kolejne 12-13 lutego oraz 25-27 lutego. 
Imprezy odbywają się na Hali Pomarańczowej (od strony Żabianki). Wstęp jest 
bezpłatny. Specjalną ofertę gastronomiczną dla widzów przygotowały food 
trucki, które tradycyjnie już stacjonują przy kompleksie nowych stajni. 

ZAWODY KONNE /

W programie sopockiej Cavaliady 

zaplanowano międzynarodowe 

zawody w skokach przez przeszkody, 

ujeżdżeniu, powożeniu oraz WKKW, 

czyli Wszechstronnym Konkursie 

Konia Wierzchowego. Sportowe 

emocje na najwyższym poziomie 

zapewnią dwa konkursy zaliczane do 

rankingu Międzynarodowej Federacji 

Jeździeckiej. Weźmie w nich udział 

ponad 130 zawodników z 11 krajów. 

W ERGO ARENIE odbędą się również 

konkursy rozrywkowe: Potęga Skoku, 

Speed & Music, Venus vs. Mars, 

sztafeta, konkursy CAVALIADA Future 

(dzieci na kucach) oraz CSI Amatorów. Najważniejsze będzie można zobaczyć online na stronie 

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

Organizatorzy zadbali także o najmłodszych sopocian. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-IV szkół 

podstawowych będą mogli bezpłatnie odwiedzić ERGO ARENĘ i na żywo zobaczyć konie, zawodników 

i kulisy zawodów. 

Sopot debiutuje w tym roku w roli gospodarza Cavaliady i tym samym dołącza do pozostałych miast

-organizatorów: Krakowa, Warszawy i Poznania. 

Sopot Tenis Klub na podium 
Sopot Tenis Klub zajął 3. miejsce w kategorii Klub Roku w rankingu 
Licencjonowanych Trenerów Tenisa. To spory sukces, biorąc pod uwagę, że 
w konkursie organizowanym przez Polski Związek Tenisowy mierzyło się ze sobą 
ponad 300 licencjonowanych klubów tenisowych z całej Polski. 

Szkoleniem dzieci, młodzieży 

i dorosłych w Sopot Tenis Klubie 

zajmuje się na co dzień 11 

trenerów, wśród nich jeden 

Master Coach, a także dwóch 

instruktorów tenisa ziemnego.

Głównym celem programu jest 

podnoszenie poziomu wy-

k s z t a ł c e n i a  i n s t r u k t o rów 

i trenerów tenisa. Co roku naj-

lepsze kluby są wyróżniane 

i nagradzane. Na szczycie listy za 

2021 rok znalazły się dwa kluby 

tenisowe z Poznania: AZS oraz 

Park Tenisowy Olimpia. 

Na podium stanęły także młode zawodniczki STK, kończąc rozgrywany w dniach 

10-14 stycznia turniej z medalami Mistrzostw Polski Skrzatek. W Bielsku Białej 

o ten tytuł rywalizowały dziewczęta do dwunastego roku życia. Sopot Tenis Klub 

z powodzeniem reprezentowały Zuzia Giżewska i Tosia Snochowska. Obie 

wywalczyły brązowe medale w grze pojedynczej i brązowy medal jako para 

deblowa.

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały Trefla Sopot

Na zdjęciu (od lewej) Tosia Snochowska 

i Zuzia Giżewska. Fot. materiały Sopot 

Tenis Klub

Na rok 2022 zaplanowano 21 

różnorodnych imprez jeździeckich. 

B ę d ą  t o  z a r ó w n o  z a w o d y 

w skokach przez przeszkody, 

ujeżdżeniu i paraujeżdżeniu, ale 

także wyścigi konne i pokazy koni 

arabskich. Aż 5 imprez będzie 

miało charakter międzynarodowy, 

trzykrotnie Sopot będzie gos-

podarzem zawodów o randze 

Mistrzostw Polski. W kwietniu, na zakończenie sezonu halowego, rozegrane 

zostaną Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w skokach, zaś w czerwcu po raz 

kolejny odbędą się Mistrzostwa Polski w Paraujeżdżeniu, w których weźmie 

udział reprezentacja Polski, a także Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu na Kucach. 

W kalendarzu jeździeckim są także stałe pozycje, jak czerwcowe zawody CSIO5* 

– jedna z najważniejszych imprez jeździeckich w Europie, w której rokrocznie 

biorą udział najlepsi zawodnicy z całego świata. W lipcu tradycyjnie obędą się 

wyścigi konne oraz championat koni arabskich Sopot Arabian Horse Show. 

W kwietniu oraz we wrześniu tereny zielone Hipodromu staną się areną 

zmagań we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego WKKW. Tzw. 

jeździecki triathlon przyciąga do Sopotu czołówkę światowego jeździectwa, 

w tym licznych medalistów olimpijskich i Mistrzów Świata. 

Cały kalendarz imprez dostępny jest na stronie www.hipodrom.sopot.pl oraz na 

profilu Hipodromu na Facebooku. 

Fot. Aleksandra Ziętak

sięgnęły zenitu… i udzieliły się obu zespołom, które w ciągu kolejnych 150 sekund nie znalazły drogi 

do kosza. 

Niemoc przełamał Josh, który stojąc na linii rzutów wolnych zachował stalowe nerwy i wyprowadził 

Trefla na prowadzenie. Przyjezdni mieli jeszcze szansę odpowiedzieć, jednak kapitalnym 

przechwytem popisał się DeAndre Davis. Ekipa Marcina Stefańskiego z piątym zwycięstwem z rzędu!

TENIS /

Fot. materiały prasowe organizatora
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Urodzinowym walcem w Sopot Centrum ok. 50 tancerzy ze Szkoły Tańca 50+ uczciło 120-lecie 
miasta oraz 100-lecie walca angielskiego. Taneczny flash mob spodobał się przechodniom.

Jedyna w Polsce ślizgawka z widokiem na morze działa na skwerze Kuracyjnym siedem dni 
w tygodniu. Lodowisko działać będzie aż do końca lutego. Zapraszamy!

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

Zabytkowa karuzela po raz kolejny pojawiła się na pl. Przyjaciół Sopotu. Najmłodsi mogli 
jeszcze pojeździć kolejką wokół choinki i pokręcić się na karuzeli z filiżankami.

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

Sopockie Miasteczko Noworoczne na molo 

PRZEPIS NA SOPOT 

Były przeróżne smakołyki w punktach gastronomicznych, animacje dla dzieci, karuzela, koncerty i sopocki chill 
z DJ oraz świąteczno-noworoczne spotkanie z mieszkańcami. A wszystko to w otoczeniu pięknych iluminacji.

Miniteka, filia Biblioteki Sopockiej dla dzieci, od nowego roku zaprasza do zabytkowego 
budynku dawnej wozowni przy ul. Goyki 1. Dzień otwarty placówki wypełniony był atrakcjami.

NR 01/2022


