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ZŁÓŻ WNIOSEK DO BO

Mieszkańcy miasta przez cały kwiecień mogą 

zgłaszać swoje pomysły na inwestycje lub zadania 

do Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. Wniosek 

może zgłosić każda osoba, niezależnie od wieku, 

mieszkająca w Sopocie, nie jest wymagany 

meldunek na terenie miasta.  Zapraszamy także na 

pikniki sąsiedzkie, podczas których też będzie 

można złożyć wniosek.

IN VITRO I NAPROTECHNOLOGIA 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co 

szósta para w Polsce ma problem z płodnością. 

By pomóc sopocianom w realizacji marzenia 

o własnym dziecku, miasto oferuje dofinan-

sowanie dwóch programów wspomagania 

płodności. 1 kwietnia ruszyły nabory chętnych do 

procedury in vitro i naprotechnologii.

TRENERZE, DZIĘKUJEMY!

Marcin Stefański pożegnał się z Treflem Sopot. 

Po porażce z Kingiem Szczecin szkoleniowiec 

złożył rezygnację, która została przyjęta przez 

zarząd klubu. Pod wodzą Marcina Stefańskiego 

Trefl Sopot rozegrał 109 spotkań i zwyciężył 53 

z nich. Do końca sezonu obowiązki pierwszego 

trenera przejął Krzysztof Roszyk.
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Profesjonalna kadra nauczycielska, bardzo ciekawa oferta edukacyjna, świetnie 

wyposażone zaplecze dydaktyczne i sportowe, współpraca z uczelniami wyższymi – to 

i jeszcze więcej oferują sopockie placówki uczniom ósmych klas szkół podstawowych, 

poszukującym najlepszej dla siebie szkoły. 

Warto, by miejsce, które wybiorą, łączyło wysoki poziom edukacji z dobrą atmosferą. By szkoła 

uczyła, dając możliwość dostania się na wymarzone studia czy zdobycia pracy w wybranym 

zawodzie. By rozwijała różnorodne pasje i zainteresowania uczniów, którzy tworzą zgraną 

społeczność.

Mieszkańcy miasta przez cały kwiecień mogą zgłaszać swoje pomysły na inwestycje lub 

zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. Wniosek może zgłosić każda osoba, 

niezależnie od wieku, mieszkająca w Sopocie, nie jest wymagany meldunek na terenie miasta.   

Sopockie szkoły najlepsze pod słońcem! 
Sprawdź ofertę w kurorcie

Zapraszamy do składania wniosków 
do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego  

Sopockie szkoły ponadpodstawowe to propozycja 

dla każdego młodego człowieka, który szuka lekcji 

z nauczycielami z pasją, bogatej oferty, ciekawych 

wydarzeń i  zajęć dodatkowych. A także 

interesujących znajomych spotykających się 

w przyjaznym, niebanalnym miejscu.

Sopot może pochwalić  się  najwyższym 

wskaźnikiem zdawalności matury w Trójmieście 

i województwie pomorskim. Nauka w tutejszych 

szkołach to poczucie bezpieczeństwa i pewność 

zdania nawet najtrudniejszego egzaminu. Miasto 

oferuje dodatkowe godziny na zajęcia obo-

wiązkowe (m.in. matematykę, przedmioty 

humanistyczne i języki obce), by uczniowie 

jeszcze lepiej mogli przygotować się do matury.

Wybór odpowiedniej szkoły to inwestycja na 

w przyszłość, lepszy start w życie. Brzmi banalnie? 

Nic z tych rzeczy! To naprawdę ważna sprawa. 

Szanowni Państwo,
Drodzy Sopocianie i Goście,

wydarzenia ostatnich dni i miesięcy każą z troską 
i niepokojem myśleć o przyszłości. Okrutna wojna 

rozpętana w Ukrainie przez Rosję zmieniła nasze myślenie 
o otaczającym nas świecie. To, co do niedawna było nie do 
wyobrażenia, przybrało realne kształty. Spokój i dostatek, 
w jakich żyliśmy w Europie w ostatnich latach, na naszych 

oczach zmieniły się w ból i cierpienie ukraińskich sąsiadów. 
Wielu z nich, z Was, znalazło bezpieczne schronienie 

w Polsce, również w Sopocie. Pomogły w tym 
bezinteresowne działania rzeszy ludzi dobrej woli. 

Trzeba to powiedzieć: Polacy i sopocianie 
zachowali się jak trzeba!

Tegoroczne Święta Wielkanocne będą w Sopocie 
z pewnością inne. W tym roku świąteczną radość i smutek 
z toczącej się nieopodal wojny będziemy dzielić z ponad 
2 tysiącami uchodźców z Ukrainy. Ale jest z nami także 

kurdyjska rodzina, która cudem przeżyła w lesie na 
białorusko-polskiej granicy, są uciekinierzy z Białorusi, 

jest wielu Polaków repatriowanych ze Wschodu, których 
od lat zapraszamy do Sopotu. Wszystkim życzymy spokoju 

i radości z nadchodzących świąt, z tego, że możemy je 
spędzić razem w bezpiecznym miejscu, a Mieszkańcom 
wytrwałości w niesieniu pomocy tym, którzy tak bardzo 

jej teraz potrzebują. 

Wesołych Świąt! 

Jacek Karnowski 
Prezydent Sopotu

Piotr Bagiński
Przewodniczący Rady Miasta Sopotu

Projekt  można zgłosić  przez platformę Sopockiego Budżetu Obywatelskiego 

www.sopot.pl/bosopot, pisemnie wrzucając wypełniony formularz do żółtej skrzynki 

znajdującej  się przed wejściem do Urzędu Miasta  lub mailowo na adres 

budzet2023@sopot.pl. Projekty można zgłaszać w każdą środę kwietnia, w godzinach 9.00-

15.00, pod numerem telefonu 58 521 36 73.  

Zgłoś projekt

Zapraszamy także na pikniki sąsiedzkie, podczas których też będzie można złożyć 

wniosek. Nie zabraknie różnych atrakcji dla młodszych i starszych sopocian:

ź sobota, 23 kwietnia, godz. 11.00-14.00, otwarcie promenady na 

Brodwinie, 

ź niedziela, 24 kwietnia, godz. 13.00-16.00, podwórko między ul. 3 Maja 

a ul. Książąt Pomorskich (były Jordanek). 

Dlatego zapraszamy do zapoznania się ofertą sopockich szkół ponadpodstawowych!

Na stronie szkolyponadpodstawowe.sopot.pl znajduje się kompletna oferta sopockich szkół 

wraz ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji.
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Centrum Wsparcia Ukrainy 
– nowe zasady działania
Działające od początku marca Centrum Wsparcia Ukrainy 

w Sopocie zmieniło zasady działania. Z interwencyjnego punktu 

recepcyjnego z noclegami przekształciło się w miejsce informacji, 

integracji i wsparcia dla naszych gości z Ukrainy, którzy już 

mieszkają w Sopocie. 

W budynku przy al. Niepodległości 749 skoncentrowane zostały wszystkie 

usługi – od pomocy rzeczowej, poprzez pomoc psychologiczną, dyżury 

lekarza, po możliwość wyznaczenia terminu przyznania numeru PESEL. 

Stanowisko posiada tam także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który 

oferuje wsparcie finansowe oraz świadczenia rodzinne, opiekuńcze czy 

wychowawcze. Planujemy także zajęcia z języka ojczystego dla dzieci 

ukraińskich. W ramach Centrum w pomoc swoim rodakom na zasadzie 

wolontariatu zaangażowali się także sami uchodźcy, którzy są w Sopocie 

od dłuższego czasu, ale także ci, którzy przyjechali niedawno. Część 

z nich znajduje w Centrum zatrudnienie. 

Nowe godziny funkcjonowania Centrum Wsparcia Ukrainy to 8.00-

20.00 od poniedziałku do piątku, a w soboty do godz. 14.00. W tych 

godzinach można do Centrum przyjść i skorzystać z oferowanego 

wsparcia, a także przynosić rzeczy dla osób korzystających 

z pomocy Centrum (żywność, ubrania, środki higieniczne). Poza 

tymi godzinami jest dyżur telefoniczny  505 146 642, ale samo 

Centrum jest zamknięte dla osób z zewnątrz. 

Sopot z nowym miastem partnerskim. 
Uroczysta sesja zamknęła obchody 120-lecia
Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 1 kwietnia, radni Sopotu jednogłośnie podjęli uchwałę 

o nawiązaniu relacji partnerskich z Białogrodem nad Dniestrem. Zdecydowali także o dodatkowych 

środkach na pomoc rzeczową dla Białogrodu oraz rozszerzyli statut uzdrowiska o nowe kierunki lecznicze. 

W sesji wzięli również udział byli prezydenci miasta – Henryk Ledóchowski i Jan Kozłowski. Sesja kończyła 

bowiem obchody 120-lecia miasta.

W MIEŚCIE /

Tuż po rozpoczęciu sesji, czyli kilka 

minut po godzenie 12.00, udało 

się połączyć za pomocą komu-

nikatora z władzami Białogrodu 

nad  Dn ies t rem  –  V i ta l i im 

Grazhdanem, merem miasta oraz 

przewodniczącym Rady Miasta 

Olexandrem Skalozubem.

„W 30. rocznicę nawiązania 

stosunków dyplomatycznych 

pomiędzy Polską a Ukrainą oraz 

po owocnych rozmowach pre-

zydenta Sopotu oraz  mera 

Białogrodu nad Dniestrem, Miasto 

Sopot położone w województwie 

pomorskim w Rzeczypospolitej 

Polskiej i Miasto Białogród nad 

Dniestrem położone w obwodzie Odeskim w Ukrainie, wspólnie podjęły decyzję o nawiązaniu stosunków 

partnerstwa celem umocnienia i rozwoju współpracy” – czytamy w umowie o współpracy pomiędzy miastem 

Sopot oraz miastem Białogród nad Dniestrem.

– Chciałbym bardzo podziękować radnym i prezydentowi miasta – mówił Vitalii Grazhdan, mer Białogrodu nad 

Dniestrem. – Nie pozostaliście obojętni na problemy naszego miasta, potrzeby mieszkańców naszego Białogrodu 

nad Dniestrem. Doceniamy osobiste zaangażowanie prezydenta miasta w pierwszy transport z pomocą 

humanitarną (…). Pomogliście przetrwać naszym mieszkańcom.  

Ponadto, z Ukrainy popłynęły życzenia dla Sopotu z okazji 120-lecia miasta i nadzieja na szybkie zakończenie wojny 

i jak najszybsze realizowanie wspólnych projektów, gdy tylko wróci pokój i normalność w Ukrainie.    

– Obchody naszego 120-lecia przybrały szczególny wymiar – wymiar solidarności z narodem ukraińskim – mówił 

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Jestem przekonany, że ta przyjaźń zawarta w tak trudnych czasach, 

będzie owocna nie tylko teraz, ale i w czasie pokoju, którego życzymy Ukrainie jak najszybciej. Nasze miasta są 

bardzo podobne i myślę, że bardzo dobrze odnajdziemy się wzajemnie we współpracy. Chylę czoła przed 

bohaterskim narodem ukraińskim. 

Uchodźcy zamieszkali w akademikach UG
Sopot podpisał porozumienie z Uniwersytetem Gdańskim, na mocy 

którego przygotowanych zostało niemal 400 miejsc noclegowych 

w sopockich domach studenckich. Z ramienia UG dokument 

podpisali: prof. dr hab. Piotr Stepnowski, rektor UG i Jacek Jętczak, 

kanclerz uczelni. Sopot reprezentowali prezydent Jacek Karnowski 

i wiceprezydent Marcin Skwierawski.

Porozumienie o współpracy podpisane pomiędzy Uniwersytetem 

Gdańskim i Urzędem Miasta Sopotu jest jednym z pierwszych wspólnych 

działań zmierzających do udzielenia pomocy osobom, które uciekły 

z ogarniętej wojną Ukrainy.

– Bardzo dziękuję Uniwersytetowi Gdańskiemu, to ogromne szczęście 

mieć takiego partnera – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. 

– Kiedyś miasto przekazało grunt uczelni, a teraz Uniwersytet odwdzięcza 

się sercem. Zależy nam na zapewnieniu naszym gościom jak najbardziej 

godnych warunków życia. Dzięki organizacji miejsc noclegowych 

w akademikach uniknęliśmy konieczności lokowania naszych gości 

z Ukrainy np. w dużych salach gimnastycznych.

Na mocy porozumienia Uniwersytet Gdański nieodpłatnie użyczył Gminie 

Miasta Sopotu dwa domy studenckie, DS nr 8 i DS nr 9. Sopot 

zobowiązał się do przygotowania obu obiektów, a zwłaszcza wyposażenia 

ich tak, by mogli w nich jak najszybciej zamieszkać uchodźcy. 

Fot. Anna Rezulak/KFP

Fot. Anna Rezulak/KFP

Jak się starzeć bez godności

12.04.2022 r., godz. 18.00
Teatr Atelier w Sopocie, al. Mamuszki 2

Magdalena Grzebałkowska 

Ewa Winnicka

Gościnie:

:

– Już na początku wojny pomyśleliśmy o przekazaniu dwóch, 

wyłączonych tymczasowo z użytkowania domów studenckich na 

potrzeby uchodźców z Ukrainy – mówi rektor prof. dr hab. Piotr 

Stepnowski. – Dziękuję wszystkim służbom za tak sprawne przywrócenie 

tych budynków do tymczasowego użytkowania.



4 PRZEPIS NA SOPOT NR 05/2022

Za nami miesiąc działań w Centrum 
Wsparcia Ukrainy w Sopocie 

SOPOT POMAGA /

Drodzy Wolontariusze i Wolontariuszki – bez Was nie udałoby się wiele rzeczy… Dziękujemy, że razem 

z zespołem Sopockiego Wolontariatu, wolontariuszami z Urzędu Miasta Sopotu oraz  Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej byliście codziennie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, aby nieść pomoc ludziom, 

którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji wojennej.

Charytatywny 
kiermasz wielkanocny 
Zapraszamy na kiermasz rękodzieła Sopockich Domów 

Sąsiedzkich, który odbędzie się 12 kwietnia w godz. 13.00-18.00 

w Sopot Centrum, przed Sopoteką. 

Mieszkańcy miasta będą mogli tam kupić prace powstające na 

zajęciach kreatywnych prowadzonych przez Domy Sąsiedzkie. 

Zebrane środki w całości przekazane zostaną na wsparcie 

uchodźców z Ukrainy. 

Nowy punkt składania deklaracji 
o opłatach za odpady komunalne 
Od kwietnia 2022 r. sprawy związane z deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi rozpatruje Dział Gospodarki Komunalnej Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie, mieszczący się 

w Urzędzie Miasta Sopotu przy ul. Kościuszki 21/27.

W celu sprawnej obsługi mieszkańców, uruchomione zostanie biuro obsługi, zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta, 

w pokojach 53-57 na I piętrze (dawny Referat Komunikacji). Jest ono czynne w godzinach pracy urzędu. Pracownicy biura 

przyjmują deklaracje papierowe, a także służą pomocą w przypadku problemów z ich wypełnieniem.

– Mieszkańców i przedsiębiorców składających deklaracje bądź korekty zapraszam do nowego punktu w Urzędzie Miasta. 

Dobra lokalizacja i godziny pracy umożliwią szybkie załatwienie niezbędnych formalności – mówi Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu.

Zakład Oczyszczania Miasta natomiast będzie się zajmował jedynie czynnościami związanymi z utrzymaniem czystości 

i gospodarką odpadową, czyli odbiorem śmieci.

Od początku marca w Centrum Wsparcia 

Ukrainy pojawiło się  ponad 250 wo-

lontariuszy. Ogrom pracy, jaki został włożony 

w stworzenie tego miejsca, a potem 

w pomoc w jego funkcjonowaniu, jest 

nieoceniony. Rejestracja, magazyn z odzieżą, 

magazyn z produktami spożywczymi, 

kosmetyką i chemią. Codzienne rozładunki 

dostaw, codzienne porządkowanie, wyda-

wanie paczek, uzupełnianie asortymentu, 

sprzątanie Centrum. Obiady, kanapki 

i przekąski podczas codziennych wizyt... 

Pomoc w tłumaczeniach, wyjaśnianiu spraw 

szczególnie zawiłych, szkoła i wyprawki dla 

dzieci, lekarz, PESEL, pomoc psychologiczna, 

prawna, transport, wspólne wizyty u lekarzy 

specjalistów… Tyle i o wiele więcej. I ponad 2600 osób, którym wspólnie pomogliśmy...

Opowieści, które usłyszeliśmy, na zawsze będą z nami. Atmosfery, w której pracujemy, nie da się zapomnieć. Dla wielu 

z nas pojęcie „normalność” nabrało zupełnie nowego znaczenia. 

25 marca w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu otrzymaliśmy symboliczne podziękowanie za dotychczasowe 

współdziałanie. Nie mogliśmy wszyscy wziąć udziału w spotkaniu, ale symboliczne kwiaty wręczone przez 

wiceprezydentów i Radę Miasta Sopotu są dla każdej i każdego z Was!

Zapraszamy na fb/Sopocki Wolontariat i na www.wolontariat.sopot.pl

Spraw radość 
samotnym seniorom
Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Sopocki 

Wolontariat wraz z Urzędem Miasta Sopotu zaprasza 

mieszkańców Sopotu oraz uczniów sopockich szkół do włączenia 

się w wielkanocną akcję „Sopocianie sopocianom na Wielkanoc”.

Jest to cykliczna akcja, która w Sopocie w okresie przedświątecznym, 

zarówno zimą jak i wiosną, powoli wpisuje się w tradycję działań na 

rzecz samotnych seniorów.  

Kryzys uchodźczy w naszym kraju oraz tocząca się wojna w Ukrainie 

sprawiają, że seniorzy, a zwłaszcza ci samotni, czują się zagubieni 

i przestraszeni. Spróbujmy więc poprzez symboliczny gest przeka-

zania im kartki z życzeniami zatroszczyć się o nich. Może ten drobny 

gest będzie okazją do krótkiej rozmowy i wlania otuchy w serce?

Jak można włączyć się w akcję?

Wystarczy przygotować wielkanocną kartkę z własnoręcznie 

wypisanymi życzeniami, dołączyć do życzeń coś słodkiego lub 

wielkanocną/wiosenną ozdobę, np. na świąteczny stół. 

Upominek można wręczyć osobiście swojemu sąsiadowi/swojej 

sąsiadce lub przynieść do Sopockiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Marynarzy 4 do 13 kwietnia 

w godzinach 8.30-16.30. 

Wolontariusze w dniach 14-15 kwietnia przekażą upominki 

samotnym i potrzebującym wsparcia seniorom z Sopotu.

Fot. Anna Rezulak/KFP

Więcej informacji: wolontariat.sopot.pl, tel. 729 863 777, 

p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl, wydarzenie na 

FB/Sopocki Wolontariat

INFORMACJE /

Sprawy, które kwietnia br. można załatwić w Zakładzie Oczyszczania Miasta:

ź odbiór worków na odpady komunalne, 

ź oddawanie odpadów budowlanych i innych przywiezionych na PSZOK,

ź wynajęcie pojemników lub zamówienie usługi porządkowej,

ź składanie zażaleń na pracę ekip wywozowych lub sprzątających oraz zgłaszanie 

uwag związanych z nienależytym przestrzeganiem harmonogramu wywozu 

odpadów komunalnych.

Sprawy, które od kwietnia br. można załatwić w Dziale Gospodarki Komunalnej:

ź składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, zmiana deklaracji lub jej korekta.

Ponadto pracownicy ZDiZ będą prowadzili postępowania podatkowe dotyczące 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. związane z niewłaściwą 

segregacją, które dotychczas prowadził Zakład Oczyszczania Miasta. Dział 

Gospodarki Komunalnej przejmie tez prowadzenie windykacji, w zakresie 

wystawiania upomnień oraz tytułów wykonawczych. 
Fot. Ewelina Wołejko
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Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co szósta para w Polsce ma problem 

z płodnością. By pomóc sopocianom w realizacji marzenia o własnym dziecku, miasto oferuje 

dofinansowanie dwóch programów wspomagania płodności. 1 kwietnia ruszyły nabory 

chętnych do procedury in vitro i naprotechnologii.

In vitro i naprotechnologia 
– nabory do miejskiego programu

Dofinansowanie in vitro i napro-

technologi i  to kolejne elementy 

szerszego planu działań wspierających 

kobiety i rodziny w Sopocie, zwanego 

„Sopocianki”.

– Mam bardzo dobrą wiadomość dla 

wszystkich par sopockich, które marzą 

o posiadaniu własnego dziecka 

– decyzją radnych Rady Miasta Sopotu 

od tego roku miasto dofinansowuje 

procedurę in vitro, a także dofinan-

sowuje działania związane z napro-

technologią  –  mówi  Magdalena 

Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka 

Sopotu. – Zapraszamy wszystkie osoby, 

k t ó re  c h c ą  z  t y c h  p ro g ra m ów 

Punkt szczepień w ERGO ARENIE zamknięty 

Finanse z PFRON dla pracodawców 
i osób z niepełnosprawnościami

Asystentki międzykulturowe 
rozpoczęły pracę w sopockim MOPS

Z końcem marca przestał działać punkt szczepień powszechnych przeciwko COVID-19 w hali 

ERGO ARENA. Przez ponad 11 miesięcy działalności w punkcie podano ponad 110 tys. dawek 

szczepionek.

Jednak w ostatnim czasie zainteresowanie szczepieniami znacznie zmalało, więc operator punktu 

– Szpitale Pomorskie – zdecydował o jego zamknięciu. 

Także punkt szczepień w Sanatorium Uzdrowiskowym MSWiA przy ul. Bitwy pod Płowcami 63/65 

w Sopocie zakończył już działalność. 

Nie działa już też punkt wymazowy w kontenerze przy kościele św. Jerzego.

Do zespołu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sopocie dołączyły pani Oksana oraz pani Hanna, które będą pracowały 

jako asystentki międzykulturowe. Obie panie mają doświadczenie 

w pracy socjalnej w Ukrainie. Swoją wiedzą i doświadczeniem będę 

wspierały pracowników Ośrodka w kontaktach z obywatelami Ukrainy. 

– To kolejne osoby, które przybyły do Polski z ogarniętej  wojną Ukrainy 

i znalazły zatrudnienie w naszym Ośrodku – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor 

MOPS Sopot. – Tydzień temu rozpoczęła z nami współpracę pani Julia, 

psycholog, która udziela wsparcia i konsultacji dla dzieci i dorosłych w Centrum 

Wsparcia Ukrainy. Cieszymy się, że również w ten sposób, dając pracę, 

możemy wspierać osoby z Ukrainy. 

skorzystać. Już od 1 kwietnia rusza rekrutacja zarówno do programu in vitro, jak i do 

naprotechnologicznego. Cieszymy się, że kolejne programy w ramach dużego pakietu „Sopocianki” 

już wprowadzamy w życie i możemy sopociankom oferować.

Program in vitro

W ramach programu pary zmagające się z problemem niepłodności będą mogły skorzystać 

z dofinansowania do in vitro. Realizację programu powierzono Klinice Leczenia Niepłodności INVICTA, 

która posiada swoje placówki m.in. w Gdańsku, Gdyni oraz laboratorium w Sopocie.

Do kogo skierowany jest program in vitro?

Zgodnie z założeniami programu przewiduje się nawet 5 tys. zł dofinansowania w ramach 

pojedynczej procedury. Z dofinansowania zabiegu in vitro będą mogły skorzystać pary, u których 

stwierdzono przyczynę niepłodności lub nieskutecznego leczenia niepłodności w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających zgłoszenie do programu. 

Pary powinny być również mieszkańcami Gminy Miasta Sopotu przez co najmniej rok i rozliczać się 

z podatku we właściwym dla Miasta Urzędzie Skarbowym, powinny również pozostawać w związku 

małżeńskim lub partnerskim.

Zgłoszenia do programu

Można skorzystać z kontaktu do rejestracji pod nr telefonu 58 58 58 800 lub poprzez formularz 

zgłoszeniowy na stronie internetowej kliniki INVICTA i umówić się na wizytę kwalifikacyjną.

„Szansa na dziecko z naprotechnologią dla sopocian”

Program adresowany jest do mieszkańców Sopotu, którzy borykają się z problemem niepłodności. 

Naprotechnologia jest metodą, która polega na przeprowadzeniu kompleksowej diagnostyki 

i leczenia w zakresie niepłodności i nawykowych poronień. Warunkiem udziału jest zamieszkanie 

małżonków na terenie Sopotu.

Program prowadzi Fundacja Naprocentrum, która od 2013 r. działa w Poradni Zdrowia 

Prokreacyjnego Naprocentrum w Gdańsku (www.naprocentrum.pl).

Zgłoszenia do programu

Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 783 002 002 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00). Po 

zgłoszeniu pary odbędzie się wywiad kwalifikujący parę z koordynatorem projektu.

ZDROWIE /SOPOT DOSTĘPNY /

Fot. Pixabay

Fot. materiały prasowe MOPS

Asystentki międzykulturowe we współpracy z pracownikami socjalnymi, 

asystentami rodziny i psychologami, będą udzielały pomocy ukraińskim 

rodzinom w codziennym funkcjonowaniu. Będą wspierały w rozwiązywaniu 

problemów socjalnych, psychologicznych czy wychowawczych. Jednocześnie 

będą pomagały w załatwianiu spraw urzędowych, wizyt lekarskich czy 

w kontaktach ze szkołami i przedszkolami. Udzielą informacji, wskazówek i porad 

w zakresie przysługujących świadczeń i obowiązujących w Polsce przepisów. 

Osoby i rodziny, które przybyły do Sopotu z Ukrainy i potrzebują wsparcia, aby 

odnaleźć  się w tej trudnej sytuacji, zachęcamy do kontaktu z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie,  tel. 58 551 17 10. 

Urząd  Miasta w Sopocie zaprasza pracodawców z terenu Sopotu 

zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz 

osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania ze środków 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oferta dotyczy pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób 

skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy jako osoby bezrobotne lub 

poszukujące pracy. Pracodawca może się wtedy ubiegać o zwrot poniesionych 

kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Także osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, planujące 

rozpocząć działalność gospodarczą, rolniczą, a także zainteresowane 

wniesieniem wkładu do spółdzielni socjalnej, mogą skorzystać z jedno-

razowego dofinansowania.

Wnioski z załącznikami można składać w Kancelarii Urzędu Miasta, pok.16 lub 

w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Marynarzy 4, pok. 2.

Wzory wniosków dostępne są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych lub na 

stronie sopockiego BIP w zakładce Zdrowie – Osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, tel. 58 521 36 15.
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W związku z wojną na Ukrainie koncert „Urodziny Sopotu” zaplanowany na 1 kwietnia 2022 r. 

w ERGO ARENIE odbędzie się 11 września 2022 roku w Operze Leśnej w Sopocie.

Osoby, które kupiły bilety na wydarzenie, otrzymają szczegółowe informacje drogą elektroniczną 

bezpośrednio od serwisów biletowych obsługujących koncert.

Chór Mundus Cantat i Jubileuszowa Orkiestra Sopockiej Szkoły Muzycznej zagrają i zaśpiewają 

w Sopocie i Przywidzu. W repertuarze koncertów znajdą się m.in. przeboje znanych sopockich artystów.

Od 13 kwietnia do 15 maja w PGS oglądać można wystawę prac Feliksa 

Smolińskiego pt. „Feliks, Felix”. Smoliński to artysta nieprofesjonalny, 

samorodny. Prawdziwy wybuch jego twórczości nastąpił po tragicznym 

wypadku i długim pobycie w szpitalu psychiatrycznym. Po wyjściu malowanie 

stało się jego głównym zajęciem. 

Malarstwo Smolińskiego ukazuje jego wewnętrzne problemy, walkę z demonami 

przeszłości. Wiele mówią o tym tytuły jego prac. Znamienny jest też pseudonim Felix, 

czyli szczęśliwy. I choć jego ego życie nie należało – w potocznym rozumieniu tego 

słowa do „szczęśliwych”, to właśnie w malarstwie mógł on znaleźć rozładowanie 

Biblioteka Sopocka jest jedyną biblioteką w Trójmieście, której udało się 

pozyskać dofinansowanie ministra kultury na realizację dwóch projektów 

z programów „Partnerstwo dla książki” i „Promocja czytelnictwa”. Łączna kwota 

dofinansowania to 55 550 zł. 

Tytuł pierwszego projektu „Poczytaj mi” pochodzi od tytułu serii książeczek dla dzieci 

„Poczytaj mi, mamo” ukazujących się od 1950 roku. Głównym celem jest przywrócenie 

do łask nieco zapomnianej sztuki pięknego, głośnego czytania. W ramach projektu 

zaplanowano cykliczne spotkania z aktorami, którzy będę czytać na głos fragmenty 

popularnych dzieł literackich. Zaproszeni zostaną również znani i lubiani lektorzy 

audiobooków, którzy opowiedzą o kulisach swojej pracy. Dla dzieci będą warsztaty 

teatralne oraz wyjątkowa akcja na czerwcowy Tydzień Głośnego Czytania. 

Drugi projekt to „Przejęzyczeni. Klasyka: Rekatywacja”. To pierwsza tego typu inicjatywa 

w pomorskiem, promująca nowoczesne podejście do literatury, pracę tłumaczy oraz 

nowe spojrzenie na arcydzieła literatury światowej. W projekcie przewidziano 

spotkania dla czytelników w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

osób młodych (17-25 lat), seniorów (60+), osób obcojęzycznych uczących się języka 

polskiego oraz osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest szansą na odczarowanie 

klasyki literatury jako dzieł nudnych i niezrozumiałych dla współczesnego czytelnika. 

Szczegóły dotyczące wydarzeń organizowanych w ramach projektu można śledzić na 

stronie Biblioteki: www.mbp.sopot.pl.

Koncert „Urodziny Sopotu” 
we wrześniu

Sopot w piosenkach, piosenki w Sopocie

www.pgs.pl

www.mbp.sopot.pl

KONCERTY / WYSTAWA /

ciążących mu problemów. Postaci 

zapełniające jego obrazy, często przeds-

tawiane karykaturalnie objawiają emocje, 

napięcia, przeżycia oraz obsesje samego 

artysty.

Tematyka prac sygnowanych pseudo-

nimem Felix jest bardzo różnorodna, ale 

bez trudu można znaleźć wyróżnić w nich 

nawiązania do dzieł Picassa, Legera, 

Kantora, Dalego, Magritte´a. Można 

odnieść wrażenie że Felix świadomie 

cytuje wspomnianych mistrzów, wy-

kształcając jednocześnie swój własny styl, 

własną narrację i własnych bohaterów. 

Prezentowane prace pochodzą z kolekcji: 

Joanny Dobosz-Dobrowolskiej i Adama 

Dobosza, Agnieszki i Stanisława Miklas, 

Katarzyny Masłowskiej oraz Agnieszki 

i Krzysztofa Środy.

www.bart.sopot.pl

Feliks Smoliński 

Fot. materiały PGS

„Feliks, Felix” w Państwowej Galerii Sztuki

BIBLIOTEKA /

Dwa granty dla Biblioteki Sopockiej

Koncert, wykład, kino...
Koncert wieńczący rezydencje artystów z Francji, Kino na Goyki, wykład mistrzowski – to tylko 

niektóre z propozycji sopockiego Art Inkubatora na spędzenie czasu w kwietniu.

Koncert finałowy wieńczący trzytygodniową rezydencję twórczą francuskich artystów i artystek na 

Goyki odbędzie się 21 kwietnia o godz. 20.00 w klubokawiarni Dwie Zmiany. Wystąpią: Gisele Pape, 

Nhyx, Since Charles, Yelli Yelli. Program rezydencji Résidence de création à Sopot jest realizowany już 

po raz trzeci przez Narodowe Centrum Muzyki Francji, Goyki 3 Art Inkubator i Instytut Francuski 

w Warszawie.

„Na werandzie kultury” to cykl wydarzeń w ramach #Goyki3Lab w 2022 roku. Pierwsze z nich to 

wykład mistrzowski sopocianina dr. hab. Mariusza Czepczyńskiego pt. „Kultura przedefiniowana: zwrot 

kulturowy – zwrot przestrzenny”, który odbędzie się w środę 20 kwietnia o godz. 18.00. 

W cyklu Kino na Goyki 21 kwietnia o godz. 18.00 pokaz filmu „Bukolika” w reżyserii Karola Pałki. Cykl 

realizowany jest we współpracy z festiwalem Millennium Docs Against Gravity.

Więcej kwietniowych propozycji Art Inkubatora na stronie www.goyki3.pl. 

Osoby, które zdecydują się na zwrot 

zakupionych biletów, są proszone 

o bezpośredni kontakt  z serwisem 

sprzedaży biletów: Interticket 

(info@interticket.pl) lub eBilet 

(https://www.ebilet.pl/kontakt/) 

w terminie do 14 kwietnia 2022 r.

W razie dodatkowych pytań można 

kontaktować się z Biurem Obsługi 

Widza Organizatora pod numerem 

telefonu 58 555 84 07 lub e-mail: 

bilety@bart.sopot.pl.

Pisarska, Na szlaku czy może Przy lesie? Pomóż wybrać 

nazwy filii Biblioteki Sopockiej

Spośród siedmiu filii Biblioteki Sopockiej, tylko cztery posiadają nazwy 

własne: Sopoteka, Miniteka, Koc i książka oraz Broadway. Pozostałe trzy, czyli 

filie nr 2, 6 i 8 czekają na swoje nazwy. Głosować można online: 

https://tiny.pl/94dhh lub osobiście w filiach 2, 6 i 8. Wyniki zostaną 

ogłoszone w maju. 

www.goyki3.pl

ART INKUBATOR /

W kwietniu odbędą się kolejne dwa koncerty 

w ramach 18. Międzynarodowego Festiwalu 

Chóralnego Mundus Cantat Sopot 2022. 

9 kwietnia w Teatrze Atelier o godz. 17.00 Chór 

Festiwalowy  Sopockiej  Akademii  Nauk 

Stosowanych Mundus Cantat pod dyrekcją Beaty 

Wróblewskiej,  prof.  Akademii  Muzycznej 

w Gdańsku oraz Karoliny Kotłowskiej wystąpi 

z  Jubileuszową Orkiestrą Sopockiej Szkoły 

Muzycznej, którą przygotował Jarosław Zgiet, 

nauczyciel szkoły. W repertuarze znajdą się 

przeboje artystów związanych z Sopotem: Agnieszki Osieckiej, Seweryna Krajewskiego i Krzysztofa 

Klenczona, najpopularniejsze piosenki Maryli Rodowicz i Grzegorza Turnaua, a poza tym utwory 

w których Sopot jest  leitmotivem. Aranżacje na chór są autorstwa dyrygentki, prof. Beaty 

Wróblewskiej. Do przygotowania czterech aranżacji zaproszono również Karolinę Kotkowską, studentkę 

na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, oraz Karolinę 

Krzyżanowską studiującą na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa.

Repertuar zostanie powtórzony na koncercie 23 kwietnia w Przywidzu, nazywanym przed wojną 

„Małym Sopotem”. Chór Mundus Cantat i Młodzieżowa Sopocka Orkiestra Kameralna wystąpią o godz. 

17.00 w Arenie Przywidz.

Fot. materiały organizatora



7

Marcin Stefański pożegnał się z Treflem Sopot. Po porażce z Kingiem Szczecin 

szkoleniowiec złożył rezygnację, która została przyjęta przez zarząd klubu. Do końca 

sezonu obowiązki pierwszego trenera przejął Krzysztof Roszyk.

Trenerze, dziękujemy!Halowe Mistrzostwa Polski 
Dzieci i Młodzieży ponownie 
na Hipodromie 

Kwietniowy nabór 
do Akademii Ogniwa Sopot

Sezon halowy na Hipodromie dobiega końca, ale zanim konie i jeźdźcy zaczną 

zmagania na świeżym powietrzu, czeka nas jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie. 

W dniach 7-10 kwietnia w Hali Pomarańczowej, kończąc sezon halowy, rozegrane 

zostaną Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w skokach przez przeszkody. 

Od 1966 r. Akademia szkoli młodzież i może pochwalić się wychowaniem ponad 60 

reprezentantów Polski w rugby. Ogniwo zaprasza na treningi we wszystkich 

kategoriach wiekowych: od 3-letnich mikrusów do juniorów (18 lat). Mile widziani są 

sportowcy z innych dyscyplin.

ZAWODY KONNE /

Zuzia Giżewska wraca z Irlandii z tarczą

Planowany jest udział blisko 

300 młodych zawodników, 

którzy w Sopocie powalczą 

o tytuł Mistrza Polski. Zawody 

dzieci i młodzieży rozgrywane 

są w kategoriach wiekowych 

od 8. do 15. roku życia. 

Młodsze dzieci ścigają się na 

kucach, zaś już jedenastolatki 

mogą startować na dużych 

koniach. Konkursy podzielone 

są według grup wiekowych. 

Finały rozegrane zostaną 

w sobotę i niedzielę. 

Podczas zawodów na antre-

soli Hali Pomarańczowej 

TENIS /

W rozegranym w dniach 24-25 kwietnia 2022 r. meczu Kadry Narodowej Skrzatek 

i Skrzatów Polski z Irlandią, nasza reprezentacja wygrała 21 do 7 (16 singli, 8 debli 

i 4 miksty). 

W Castlebar bardzo dobrze zaprezentowała się zawodniczka Sopot Tenis Klub – Zuzia 

Giżewska która wygrała cztery mecze z pięciu. W grze pojedynczej ograła pierwszą 

rakietę Irlandii Alice Sutton 6:3, 7:5 i drugą rakietę Irlandii Lauren Dunne 6:3, 6:3 oraz 

wygrała miksta grając z Sebastianem Tejerina i debla w parze z Leah Puk.

Fot. materiały prasowe Trefla Sopot

Fot. materiały prasowe Hipodromu

KOSZYKÓWKA /

RUGBY /

Funkcję szkoleniowca #sercasopotu Marcin Stefański objął 4 marca 2019 roku, zastępując na 

tym stanowisku Jukkę Toijalę. Wówczas drużyna borykała się z dużymi problemami, a głównym 

celem, który postawiono przed trenerem, było utrzymanie. To się udało i włodarze klubu 

zaproponowali Marcinowi Stefańskiemu kontrakt na rozgrywki 2019/2020. W nowym sezonie 

oglądaliśmy całkowicie odmieniony zespół. Zwyciężając 6 razy w 7 meczach drużyna 

wywalczyła pozycję lidera Energa Basket Ligi! Pierwszego miejsca nie udało się utrzymać, ale 

Trefl plasował się w ligowej czołówce aż do zakończenia sezonu z powodu koronawirusa. 

Ostatecznie sopocianie zostali sklasyfikowani na 6. miejscu.

W rozgrywkach 2020/2021 Trefl Sopot z Marcinem Stefańskim w roli pierwszego trenera po 

raz pierwszy od sześciu lat awansował do fazy play-off! Tam lepszy w stosunku 1:3 okazał się 

WKS Śląsk Wrocław, który później sięgnął po brązowy medal EBL, zaś Trefl zakończył sezon 

jako piąta drużyna ligi.

Wysoka pozycja zaowocowała szansą gry w eliminacjach FIBA Europe Cup 2021/2022. Trefl 

pod wodzą Stefańskiego pojechał na turniej kwalifikacyjny do Sofii i po meczach z BC Dnipro 

oraz Iraklisem Saloniki mógł cieszyć się z awansu do fazy grupowej rozgrywek. Po spotkaniach 

z ukraińskim Kyiv-Basket, bułgarskim Rilskim sportist oraz izraelskim Hapoelem Eilat wywalczyli 

awans do TOP16. Niestety, żółto-czarnym zdecydowanie gorzej wiodło się w rozgrywkach 

Energa Basket Ligi – na cztery mecze przed końcem fazy zasadniczej sopocianie zajmują 10. 

miejsce z bilansem 12-14, a szanse na awans do fazy play-off są już tylko matematyczne.

Pod wodzą Marcina Stefańskiego Trefl Sopot rozegrał 109 spotkań i zwyciężył 53 z nich. 

Trenerze, dziękujemy!

Koszykarska niedziela w ERGO ARENIE
Przed drużyną Trefla Sopot ostatni domowy mecz rundy zasadniczej. Już 10 

kwietnia o godz. 19.30 w ERGO ARENIE koszykarze Trefla Sopot podejmą na 

własnym parkiecie Polski Cukier Pszczółka Start Lubin. 

Rywale w tym sezonie dotarli do finału Suzuki Pucharu Polski, pokonując 

wcześniej drużyny Enea Zastalu BC Zielona Góra oraz Kinga Szczecin. 

W pierwszym starciu obu zespołów górą byli podopieczni Marcina Stefańskiego, 

którzy w Lublinie zwyciężyli 73:70 i teraz zrobią wszystko, aby to powtórzyć.

Wydarzeniu tradycyjnie będą towarzyszyć liczne atrakcje dla całych rodzin 

– miniboisko do koszykówki, kącik zabaw, dmuchaniec Polsat Plus Arena Gdańsk 

oraz konkursy z nagrodami.

Bilety na mecz są dostępne na www.sercesopotu.pl. Przypominamy, iż osoby 

posiadające ukraiński paszport bądź inny dokument potwierdzający tożsamość, 

otrzymają darmowy bilet na spotkanie, który można odebrać w dniu meczowym 

w kasie ERGO ARENY przy wejściu A1. Godziny działania kas znajdziecie na 

stronie internetowej www.treflsopot.pl.

Przyjdź i sprawdź czy Ty też możesz zostać 

mistrzem Polski w rugby! Pierwszy miesiąc jest 

darmowy, a w kolejnych składka wynosi 80 zł.

Trening otwarty odbywa się w każdą środę 

o 17.00 na stadionie przy ul. Jana z Kolna 18 

w Sopocie.
Fot. materiały Ogniwa Sopot

działać będzie kiermasz jeździecki. Wstęp dla publiczności jest bezpłatny, zawody 

rozgrywane będą w godz. 8.00-19.00.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 505 984 895 lub mailowo: 

akademia@ogniwosopot.pl
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„Sopot na walizkach, czyli historia Sopotplastu” – wystawa w Muzeum Sopotu pokazuje wyroby 
galanteryjne, a także archiwalne zdjęcia oraz wspomnienia dawnych pracowników zakładu. 

Wyjątkowy człowiek, ks. Jan Kaczkowski, ma w III LO w Sopocie, którego był absolwentem, 
aulę swojego imienia. Pamiątkową tablicę odsłonili bliscy ks. Jana.

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Fot. Anna Rezulak/KFP

Trzy nowe łodzie żaglowe typu Mariner 19 trafiły do Sopotu dzięki dofinansowaniu środkami 
europejskimi. Łódki służyć będą dzieciom i młodzieży z sopockich szkół, a także turystom.

Fot. materiały UMS

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Wiosna, wiosna! 
16 tys. bratków posadzonych na wiosnę, w ciągu roku w sumie 
w mieście pojawi się 70 tys. kwiatów i 300 nowych drzew. Piękny, zielony Sopot!

Anna Kiełbasińska, wicemistrzyni olimpijska i świata oraz halowa mistrzyni Europy w sztafecie 
4 x 400 m laureatką Sztormu Sportowego w plebiscycie Pomorskie Sztormy „Gazety Wyborczej”. 


