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TREFL SOPOT ROZPOCZYNA SEZON

Już 24 września koszykarze Trefla Sopot 

rozpoczną nowy sezon rozgrywek. Żółto-czarni 

zmierzą się na wyjeździe z Twardymi Piernikami 

Toruń. Tydzień później, 1 października, zespół 

rozegra pierwszy mecz u siebie, a rywalem 

naszej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza.

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

W Pomorskim Centrum Reumatologicznym 

realizowany jest program bezpłatnej reha-

bilitacji kardiologicznej pn. „Na układy są 

rady”. Celem jest zmniejszenie niekorzystnych 

skutków chorób układu krążenia oraz 

prewencja incydentów kardiologicznych. 

NOWE MIESZKANIA KOMUNALNE 

50 nowych mieszkań w dwóch budynkach 

wielorodzinnych przy ul. 3 Maja 61 wybuduje 

firma Budrem-Rybak Sp. z o.o. Spółka 

komandytowa. Gmina Miasta Sopotu podpisała 

umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą 

nowych sopockich budynków komunalnych. 
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Sopocki senior – zdrowy, aktywny, twórczy
Propozycje zajęć, programy zdrowotne i wsparcie str. 4-5
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Wszyscy, których nie stać na wizytę u prawnika, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Wsparcie świadczone jest w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego 

oraz mediacji, prowadzonych przez Sopot oraz organizację pozarządową. Na zainteresowanych 

czekają prawnicy, doradcy obywatelscy i mediatorzy, którzy udzielą fachowej pomocy w zakresie 

spraw rodzinnych, spadkowych, ubezpieczeniowych, prawa pracy. 

Trwają prace nad stworzeniem nowego malowidła ściennego. Nowy mural powstaje 

na ścianie budynku mieszczącego się na rogu ul. Bohaterów Monte Cassino 60 i ul. 

Grunwaldzkiej (budynek Algi).

Mural będzie fragmentem obrazu (bez tytułu) związanego z Sopotem Józefa Czerniawskiego, 

zmarłego w ubiegłym roku artyaty, którego prace znajdują się w wielu kolekcjach 

państwowych w Polsce, a także zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Na przeniesienie 

malowidła na ścianę zgodę wyraziła Alicja Czerniawska, córka artysty, która brała również 

udział w wyborze dzieła. 

Wykonaniem muralu na odnowionej ścianie zajmuje się firma WAKEUP. Koszt malowania to 

30 750 zł brutto. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów artystów, prace powinny zakończyć się 

do końca września.

Celem kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!" jest eliminacja nie-

bezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną 

przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia 

grzewcze. 

Nadchodzący sezon ogrzewczy 2022/2023 może być wyjątkowo niebezpieczny. Krajowa Izba 

Kominiarzy dostrzega zagrożenie, które może pojawić, a które wiąże się z falowym powrotem 

i podłączeniem urządzeń grzewczych na paliwa stałe do przewodów kominowych, które już tych 

urządzeń nie obsługiwały. Czynności takie powinny być poprzedzone opinią mistrza kominiarskiego, 

wskazującą na możliwość techniczną wykonania takiego podłączenia lub na jej brak.

Przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych 

i terenów nakazuje w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa 

stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych 

i spalinowych w następujących terminach: 

Bezpłatne porady prawne, 
obywatelskie lub mediacje

Nowy mural przy 
ul. Bohaterów Monte Cassino

Sezon grzewczy – zaproś kominiarza!

Wizualizacje: Fot. Materiały UMS

Jeśli ktoś ma z kimś konflikt, może 

zapisać się na mediację. W takim 

przypadku mediator będzie po-

magał się pogodzić bez pójścia do 

sądu.  Można także poprosić 

o sporządzenie projektu umowy 

o mediację lub wniosku o jej 

przeprowadzenie przed sądem albo 

wniosku  o  przeprowadzenie 

mediacji w sprawie karnej, czy 

wniosku do sądu o zatwierdzenie 

ugody, którą zawarto wcześniej 

podczas mediacji.

Osoby udzielające porad związane są poufnością, obowiązane są również do dochowania 

tajemnicy zawodowej w związku ze świadczoną pomocą prawną. 

Więcej informacji:  tel. 536 017 748.

ź paleniska zakładów zbiorowego 

żywienia i usług gastronomicznych 

– co najmniej raz w miesiącu, 

ź paleniska opalane paliwem stałym 

– co najmniej raz na 3 miesiące,

ź paleniska opalane paliwem płynnym 

i gazowym – co najmniej raz na 

6 miesięcy. 

W przypadku pożaru lub zaczadzenia 

brak dokumentacji potwierdzającej 

terminowego czyszczenia i kontroli 

kominów może stanowić podstawę 

odmowy wypłaty odszkodowania przez 

firmę ubezpieczeniową. 

W minionym sezonie  grzewczym 

Państwowa Staż Pożarna odnotowała 

2435 zdarzeń związanych z tlenkiem 

węgla, w tym 988 osób poszkodowanych 

i aż 43 ofiary śmiertelne. 

Fot. Pixabay

W sezonie jesiennym w ERGO ARENIE nadal funkcjonuje punkt szczepień przeciw 

COVID-19, w którym podawane są standardowe rodzaje preparatu i nowe 

szczepionki, które trafiły do Polski na początku września, celowane przeciw 

wariantowi #OmikronBA.1. 

Na szczepienie zarejestrować można się pod specjalnym numerem +48 601 662 092

Do punktu należy kierować się wejściem na trzeciej kondygnacji (otok wokół hali, tuż przy 

wejściu C3 – przed drzwiami do punktu szczepień ustawiona jest reklama) lub wejściem C1 

(najniższa kondygnacja, od strony morza), skąd pacjent skierowany zostanie bezpośrednio 

do gabinetu.

Więcej informacji oraz terminy wrześniowych i październikowych szczepień znaleźć można 

na stronie: www.ergoarena.pl/szczepienia. 

Po dawki przypominające 
do ERGO ARENY

Fot. Pixabay
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Sopoccy radni zdecydowali o zmianie stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powodem 

są m.in. inflacja i rekordowe wzrosty cen paliw 

i energii powodujące znaczny wzrost kosztów obsługi 

systemu gospodarowania odpadami. Nowe stawki 

opłat wejdą w życie 1 października.

Stawka dla nieruchomości zamieszkałych została 

ustalona na poziomie 10,60 zł (poprzednio 8,50 zł). 

Przedsiębiorcy i osoby świadczące usługi hotelarskie, m.in. 

wynajmujące apartamenty zapłacą 14 zł (wcześniej 12 zł). 

Zapisy uchwały zmieniły także opłaty za pojemniki 

i worki z odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, natomiast 

powstają tam odpady komunalne (przedsiębiorstwa, 

zakłady usługowe, restauracje etc.). Koszt odbioru 

pojemnika 1100 l dla odpadów resztkowych wynosić 

będzie 209 zł (wcześniej 165 zł), a dla segregowanych 

82,50 zł (66 zł). Bez zmian pozostają stawki dla sopockich 

rodzin wielodzietnych.

Powodem wzrostu wysokości  opłat są czynniki 

makroekonomiczne, do których zalicza się wysoką inflację 

(15,5 %), wzrost płac (10,05 %), wzrost cen energii 

elektrycznej (64 %), wzrost cen paliw (45 %), wzrost cen 

gazu (412 %), a także wzrost kosztów odbioru i przet-

warzania odpadów komunalnych. Poza tym liczne zmiany 

wprowadzone przez ustawodawcę w przepisach 

dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi 

powodują, że dotychczasowe wpływy z opłat za 

gospodarowanie odpadami przestają pokrywać koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 

180 tys. zł to kwota, jaka została przeznaczona na realizację projektów 

zgłoszonych i wygłosowanych w budżecie obywatelskim przez uczniów 

sopockich szkół. O jego zasadach i sposobie przeprowadzenia 

zdecyduje Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu.

– Cieszę się, że część sopockiego budżetu obywatelskiego zostanie 

spożytkowana na potrzeby młodych mieszkańców naszego miasta – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Każda 

z 9 szkół otrzyma 20 tys. zł na realizację pomysłów swoich uczniów. To młodzi 

ludzie zdecydują, czy chcą np. mieć w szkole spotkanie z psychologiem czy 

wyjść do teatru, a może postawić jakieś urządzenie na podwórku.

Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu, którzy przygotowali regulamin 

szkolnego BO, mówią: – Dostaliśmy szansę na lepszy rozwój, z której na 

pewno skorzystamy! Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację 

projektów w sopockich szkołach, co nam – młodym ludziom – daje mnóstwo 

możliwości. Zachęcamy i motywujemy społeczność uczniowską do wzięcia 

aktywnego udziału w przedsięwzięciu. Robimy to dla siebie.

Szkolny Budżet Obywatelski – harmonogram

ź 9 września – 18 października – uczniowie mają czas na stworzenie swojego 

autorskiego projektu,

ź 18-25 października – składanie projektów do koordynatorów SBO w szkołach, 

ź 25 października – 1 listopada – koordynatorzy SBO weryfikują zgodność 

złożonych projektów z wymaganiami regulaminu,

ź 2-6 listopada – głosowania w szkołach (w formie elektronicznej), wybór 

najbardziej atrakcyjnego dla uczniów projektu. 

Projekty, które zgłosi młodzież, mogą dotyczyć inwestycji (np. remontów, prac 

ogrodowych), zakupów (np. wyposażenie pracowni, korytarzy), wydarzeń (np. 

imprezy, dodatkowe zajęcia). Do realizacji przechodzą wszystkie projekty, które 

dostaną największą liczbę głosów podczas głosowania i mieszczą się w kwocie SBO.

Od 1 października nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szkolny Budżet Obywatelski 2023 
– większy udział młodych sopocian

INFORMACJE MIEJSKIE /

terenie Sopotu. Gmina jest zmuszona m.in. do 

wydzielenia dwóch osobnych systemów odbioru odpadów 

dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 

Ponadto, od 2018 roku, od 100 do 200 % wzrosły koszty 

utylizacji odpadów wysokokalorycznych. Drastycznie 

spadły również ceny surowców. Obecnie jedynym 

surowcem, jaki Gmina może sprzedać, jest papier. Za 

pozostałe, jak tworzywa sztuczne czy szkło, trzeba płacić. 

Wzrosła też opłata środowiskowa, którą ustawodawca 

ustalił na poziomie 312 zł za tonę (w 2020 r. wynosiła 270 

zł za tonę).

– Mimo, że mamy dość szeroką ofertę dla mieszkańców 

wiążącą się z gospodarowaniem odpadami, jak mycie 

pojemników, wystawki raz w miesiącu czy praktycznie 

nieograniczony odbiór odpadów zielonych, to do-

tychczasowe stawki utrzymywaliśmy na dość niskim 

50 nowych mieszkań w dwóch budynkach wielorodzinnych przy ul. 3 Maja 61 wybuduje firma 

Budrem-Rybak Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Gmina Miasta Sopotu podpisała umowę 

z wyłonionym w przetargu wykonawcą nowych sopockich budynków komunalnych. 

Wykonawca ogrodził teren i rozpoczął przygotowania do rozpoczęcia budowy. Prace potrwają ok. 15 

miesięcy, obejmą również zagospodarowanie terenu wokół powstającej inwestycji. 

– Bardzo się cieszę, że możemy spełniać marzenia młodych ludzi o zamieszkaniu w Sopocie. 

Zwłaszcza teraz, gdy mamy galopującą inflację i coraz więcej startujących w dorosłość osób nie ma 

zdolności kredytowych czy gotówki na zakup własnego „M”. W Sopocie już od kilku lat kładziemy 

mocny nacisk na budownictwo komunalne – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. 

W czasie robót budowlanych z ruchu pieszego wyłączony będzie chodnik wzdłuż torów, pomiędzy ul. 

Jana z Kolna i ul. 3 Maja.

Nowe mieszkania komunalne 
powstają przy ul. 3 Maja

Budowa mieszkań ko-

munalnych to w Sopocie 

s p ra w a  p r i o r y t e t ow a . 

Wiosną 2021 r. Gmina 

Miasta Sopotu oddała 49 

mieszkań komunalnych 

w nowo wybudowanych 

domach przy al. Niepod-

ległości 650 i 654. Oba 

domy zasiedliło w sumie 

120 osób. W ciągu naj-

bliższych pięciu lat Gmina 

chce zbudować niemal 250 

mieszkań komunalnych.

Fot. materiały UMS

w porównaniu z innymi miastami poziomie. Teraz nie 

możemy już sobie na to pozwolić bo wpływy nie pokrywają 

kosztów obsługi systemu. Jednak po zmianie, stawki 

w Sopocie dalej pozostają znacznie poniżej poziomu 

proponowanego przez ustawodawcę, który wysokość 

maksymalną określił na 14,43 zł za m3 zużytej wody 

– mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Właściciele nieruchomości nie będą musieli składać 

nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Ponadto Gmina wesprze 

mieszkańców, którzy będą mieli kłopot z opłatami 

wynikającymi ze zmiany stawek opłat.

– Osoby, które z uwagi na wprowadzoną regulację stawek 

znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, mogą zwrócić się 

o pomoc i wsparcie finansowe do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Zasiłek MOPS pomoże pokryć różnicę 

między dotychczasowymi kosztami odbioru śmieci, 

a kosztami po zmianie – wyjaśnia Marcin Skwierawski.

Fot. materiały Eco Sopot 

ECO Sopot, dawniej ZOM Sopot

Od 1 lipca 2022 r. Zakład Oczyszczania Miasta 

został przekształcony w Eco Sopot Sp. z o.o. Eco 

Sopot przejęło wszystkie prawa i obowiązki 

dawnego ZOM i zajmuje się odbiorem odpadów 

komunalnych, oczyszczaniem miasta oraz admi-

nistrowaniem targowiskiem miejskim.
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Potrzebujesz pomocy w zakupach, realizacji recept 

w aptece lub po prostu rozmowy czy towarzyszenia 

podczas wyjścia na spacer?

Skorzystaj  bezpłatnie ze wsparcia  wolontariuszy, którzy działają 

w ramach  Programu „Wspieraj Seniora! Usługa wsparcia 

seniorów w Sopocie”. Jest to program realizowany przez 

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji we współpracy 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie.

Wolontariusze bezpłatnie oferują: 

ź rozmowę, towarzyszenie, wspólne spacery,

ź umówienie na wizytę lekarską, asystowanie w drodze do przychodni, 

ź zrobienie zakupów i przyniesienie ich do domu, 

ź realizację recept w aptece, 

ź pomoc w załatwieniu drobnych spraw urzędowych, 

ź wsparcie w szukaniu specjalistycznej pomocy w Sopocie (np. 

psychologicznej).

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego na wybrany numer:

ź 22 505 11 11 Infolinia Ogólnopolska Programu Wspieraj Seniora

ź (58) 551 17 10 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ź 692 006 223  Sopocki Wolontariat – Wsparcie Seniorów 

Od września w Pomorskim Centrum Reuma-

tologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. 

z o.o. realizowany jest program rehabilitacji kardio-

logicznej pn. „Na układy są rady”. 

Głównym celem programu zainicjonowanego przez 

COPERNICUS Podmiot Leczniczy jest zmniejszenie 

niekorzystnych skutków chorób układu krążenia oraz 

prewencja incydentów kardiologicznych dzięki zapewnieniu 

dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług 

zdrowotnych. 

3 października, godz. 17.30 – joga na sali prób Teatru 

Atelier 

prowadzenie: Katarzyna Kozłowska – pisarka, podróżniczka, 

trenerka. Udowadnia, że metryka nie jest przeszkodą w realizacji 

marzeń. Związana jest z Gdańskim Uniwersytetem Trzeciego 

Wieku, gdzie motywuje do zmian i aktywnego trybu życia, 

prowadząc cieszące się uznaniem warsztaty i wykłady. Autorka 

popularnego bloga www.goanywhere.to.

5 października, godz. 15.00-16.30 – warsztaty TEATR 

i TANIEC – na sali prób Teatru Atelier

KONTAKT: słowa i ciało – jak lepiej to robić,

FLOW: o tańcu, sztuce, słowie,

RADOŚĆ: z tańca, ruchu i dobrej komunikacji.

prowadzenia: Joanna M. Czajkowska – z pasji i wykształcenia 

tancerka i choreografka. Założycielka Sopockiego Teatru Tańca; 

Anna Myszkowska-Sznajder – trenerka komunikacji, 

wykładowczyni akademicka, absolwentka Szkoły Głównej 

Handlowej.  

Miasto Seniora to projekt Biblioteki Sopockiej. Grupa 

została stworzona z myślą o osobach starszych oraz 

o wszystkich, którzy działają na rzecz seniorów, ich 

aktywizacji oraz dobrostanu. 

W grupie można podyskutować o nowych rozwiązaniach, 

podzielić się doświadczeniami i pomysłami, informacjami 

o ciekawych warsztatach, spotkaniach, publikacjach, programach 

i  projektach dla seniorów. Grupę prowadzi  Dagny 

Kurdwanowska, psychogerontolożka i bibliotekarka, która 

w Bibliotece Sopockiej koordynuje projekt Miasto Seniora. 

Projekt dofinansowany jest ze środków miasta, wszystkie zajęcia 

są dla uczestników bezpłatne. 

Sprawdź na FB: www.facebook.com/groups/miastoseniora

Zajęcia rekreacyjno-sportowe to świetna metoda na 

spędzanie wolnego czasu, a także recepta na zdrowie 

i dobra kondycję. Zajęcia są bezpłatne.

Kijki w dłoń

Sopocki MOSiR zaprasza na bezpłatne zajęcia nordic walking dla 

mieszkańców Sopotu, w czwartki od godz. 17.00 (zbiórka 

o 16.50 przy Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie). Więcej 

informacji na stronie www.mosir.sopot.pl

Seniorze, Seniorko!

Klub „Animus” 60+ 
poleca się na jesień

Jesień w Mieście 
Seniora 

Ruszaj się, 
bo zardzewiejesz!

DLA SENIORÓW /

Fot. Freepik

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem/szką, zadzwoń na nr 

692 006 223 lub napisz wspieraj.seniora@ekspresja.org 

Szczegóły na: www.wolontariat.sopot.pl.

ZDROWIE /

Bezpłatny program 
rehabilitacji 
kardiologicznej 
„Na układy są rady”

Z rehabilitacji kardiologicznej mogą skorzystać 

mieszkańcy województwa pomorskiego w wieku 

aktywności zawodowej (mężczyźni: 18-64 r.ż. oraz 

kobiety: 18-59 r.ż.), którzy mają zdiagnozowaną chorobę 

układu krążenia lub przeszli incydent kardiologiczny. 

Dla każdej z zakwalifikowanych do programu osób 

utworzony zostanie indywidualny plan rehabilitacji 

prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów. 

Działania w ramach kompleksowej rehabilitacji  kar-

diologicznej obejmują m.in.: konsultacje lekarza kardiologa, 

badania diagnostyczne (w tym EKG, ECHO i próba 

wysiłkowa), warsztaty edukacyjne, sesje aktywności fizycznej, 

indywidualne konsultacje z psychologiem czy dietetykiem. 

Program ma pomóc także osobom po przebytym COVID-19. 

Zakłada on intensywny, dwutygodniowy plan rehabilitacji 

kardiologicznej, dobrany indywidualnie dla każdego pacjenta 

w oparciu o trzy modele. Ośrodek w Sopocie będzie 

przyjmował pacjentów w ramach dwóch trybów 

– klasycznym i po przebytym COVID-19. 

W celu skorzystania z programu należy skontaktować się 

z placówką: Pomorskie Centrum Reumatologiczne 

im. dr Jadwigi Titz-Kosko Sp. z o.o., tel. 517 882 535.

Projekt Rehabilitacja kardiologiczna szansą na wydłużenie 

aktywności zawodowej mieszkańców województwa 

pomorskiego jest współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020.

Strona internetowa: www.radynauklady.pl

Facebook: @radynauklady

Sopocianie zawsze w formie

Zapraszamy na darmowe zajęcia dla seniorów, osób 

z niepełnosprawnościami, rozpoczynających aktywność 

i wracających do niej po przerwie:

ź środa, godz. 18.00 – zumba gold

ź środa, godz. 19.00 – joga

ź piątek, godz. 16.30 – gimnastyka dla seniorów

ź piątek, godz. 17.30 – zumba

ź w wybrane niedziele o godz. 11.00 – sopockie Błonia, 

zumba i morsowanie.

Wstęp wolny na wszystkie zajęcia (nie wymagają wcześniejszych 

zapisów). Lokalizacja: ZSS Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 14.

Programy są dofinansowane ze środków Miasta Sopotu.

Więcej: www.facebook.com/sopocianiezawszewformie/

Fot. Pixabay
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1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób 

Starszych. Ich obraz z roku na rok się zmienia, oczywiście 

na lepsze. Więc sopoccy seniorzy są coraz bardziej aktywni 

i  twórczy, wykorzystują nowe możliwości,  nowe 

technologie, chcą się rozwijać. Bardzo nas to cieszy – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. 

– W Sopocie można znaleźć wiele propozycji, które naszym 

seniorom pomagają zachować dobrą kondycję fizyczną 

i psychiczną. Podpowiadamy kilka możliwości. Życzymy, by 

wszystkim Państwu żyło się coraz lepiej, abyście byli 

otoczeni miłością bliskich i mogli realizować swoje pasje.

Wszystkie działania są bezpłatne dla uczestników, ich 

koszty pokrywane są z budżetu miasta. 

Program Zapobiegania Niepełnosprawności Osób 

w Podeszłym Wieku  

Dzięki programowi możliwe jest opóźnienie skutków starzenia 

się, seniorzy dłużej mogą być samodzielni. Programem 

skierowany jest do mieszkańców Sopotu, którzy ukończyli 70. 

rok życia i w  roku ubiegłym nie korzystali z programu. 

Uczestnicy korzystają z 10-dniowych turnusów rehabilitacyjnych 

w systemie dziennym, od godz. 9.00 do 15.00. Kwalifikacje do 

programu odbywają się na podstawie skierowania od lekarza 

POZ. 

Zajęcia odbywają się w Sanatorium „Leśnik”, ul. 23 Marca 105, 

tel. 58 551 72 63, wew. 65.                                                                                                                      

Program  Profilaktyki Nowotworu Gruczołu 

Krokowego 

Jest on skierowany do  mężczyzn mieszkających w Sopocie, 

którzy ukończyli 50. rok życia. Obejmuje badanie per rectum 

Sopocki senior – zdrowy, aktywny, twórczy

Przydatne kontakty:

ź MOPS w Sopocie, tel. 58 551 17 10; od poniedziałku 

do piątku, w godz. 7.30-15.30, można także pisać na 

adres e-mail: mops@mopssopot.pl

ź Telefon Wsparcia Opiekuna, który prowadzi sopocki 

MOPS, tel. 58 341 83 18, w środy, w godz. 12.00-14.30

ź Opieka wytchnieniowa, Asystent Osoby z Nie-

pełnosprawnością, kierowanie do ośrodków 

wsparcia, dps-ów – MOPS Sopot, Dział Pomocy 

Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej, tel. 58 551 17 

10 wew. 236 lub 232, godziny przyjęć interesantów, 

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00

ź Wsparcie psychologiczne, w ramach Punktu 

Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. 58 550 14 

14, godziny przyjęć interesantów, od poniedziałku do 

piątku, w godz. 8.00-19.00

ź Wolontariat sąsiedzki: Sopockie Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Wolontariatu Patrycja Szczepańska, 

tel. 729 863 777, od poniedziałku do piątku, 

w godz. 9.00-17.00 lub na adres mailowy: 

p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl

ź Wsparcie Seniorów – Sopocki Wolontariat, tel. 

692 006 223, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-

17.00 lub mailowo wspieraj.seniora@ekspresja.org 

Fot. Freepik

DLA SENIORÓW /

wykonane przez specjalistę oraz oznaczenie poziomu PSA, USG 

prostaty. Skierowanie nie jest wymagane. Rejestracja osobiście 

lub telefonicznie na określony dzień i godzinę.

Więcej informacji: Poradnia Urologiczna, ul. Chrobrego 10 , tel. 

58 555 81 13.

Program szczepień przeciwko grypie dla osób 

powyżej 65. roku życia 

Osoby, które chcą się zaszczepić, powinny zgłosić się do jednego 

z punktów szczepień:

ź ul. Małopolska 11,  tel. 58 550 55 66, 58 550 66 55;

ź al. Niepodległości 748, tel. 58 555 04 15, 58 555 04 16.

Szczepienia odbywają się w godz. 11.00-18.00. Nie jest 

wymagane skierowanie ani wcześniejsza wizyta u lekarza POZ. 

Szczepienie poprzedzone jest badaniem lekarskim w celu 

wykluczenia przeciwwskazań do zaszczepienia. Ostateczna 

kwalifikacja należeć będzie do lekarza. 

Program realizuje A.B.C. FAMILY MED Spółka z o. o. 

Program Rehabilitacji Domowej   

Adresowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową, 

wymagających stałej rehabilitacji (chorzy na SM, po 

niedowładach połowiczych, po porażeniach i niedowładach 

wielokończynowych itp.). Dobór pacjentów do programu oparty 

jest o zgłoszenia lekarzy rodzinnych oraz organizacji zajmujących 

się osobami z niepełnosprawnościami.    

Więcej informacji: Sopockie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji, 

ul. Kościuszki 38, tel. 58 551 15 12.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Pomoc w ambulatorium chirurgicznym

Do ambulatorium mogą zgłaszać się pacjenci tylko 

w przypadkach ostrych, tj. np. świeże złamanie, rana cięta 

wymagająca zszycia, oparzenia itp. Pacjenci przyjmowani są od 

poniedziałku do piątku w godz. 19.00-23.30 oraz weekendy 

w godz. 9.00-21.00. Nie jest potrzebne skierowanie, rejestracja 

odbywa się na miejscu. 

Ambulatorium działa w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

z Przychodnią w Sopocie, ul. Chrobrego 10, tel. 58 555 81 13.

Opieka długoterminowa

Celem jest poprawa jakości i skuteczności opieki nad osobami 

chorymi, z niepełnosprawnościami, samotnymi i starszymi oraz 

wydłużenie do maksimum ich pobytu w domu. 

Więcej informacji: „Vita – Med”, ul. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 

607 384 297.

Świadczenia z zakresu urologii 

Mieszkańcy Sopotu mogą skorzystać z diagnostyki i leczenia 

problemów urologicznych.

Więcej informacji: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego 

z Przychodnią w Sopocie, ul. Chrobrego 10, tel. 58 555 81 13.

Okulistyka dla mieszkańców Sopotu 

Świadczenia obejmują mieszkańców Sopotu, którzy ukończyli 50. 

lat. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub telefonicznie. 

Pacjenci umawiani są na wyznaczony dzień i godzinę. Każdy 

zgłaszający się do programu pacjent będzie miał wykonane 

podstawowe badania okulistyczne. Jeżeli po wykonaniu badań 

lekarz stwierdzi taką konieczność, skieruje pacjenta na badanie 

specjalistyczne.

Kontakt: OKOMED Lekarze Okuliści Spółka Partnerska, 

tel. 58 582 30 05.

Wczesne wykrywanie nowotworu piersi 

Badania USG wśród mieszkanek Sopotu w wieku 45-49 lat i po 

70. r.ż. mogą przyczynić się do zmniejszenia umieralności kobiet 

z powodu raka piersi i pozwolą na rozpoznanie istniejących 

i możliwych nieprawidłowości. Jak najszybsze wykrycie 

nowotworu bardzo ma ogromny wpływ na wyniki leczenia.

W ramach programu będą wykonywane:

ź badania mammograficzne obu piersi w dwóch projekcjach,

ź badania palpacyjne z edukacją na temat samobadania 

piersi,

ź USG piersi.

Każde badanie zakończone będzie wydaniem wyniku oraz 

wniosków i zaleceń.

Realizator: GORIS-MED Radiolodzy Rzepecka-Wejs i Partnerzy, 

ul. Chrobrego 6/8, tel. 58 555 08 59.

Zdrowy senior – zobacz, z jakich 

programów możesz skorzystać Interakcje leków z żywnością, diagnostyka laboratoryjna, 

suplementacja, a przede wszystkim przepisy na zdrowe 

i smaczne dania. Takie między innymi informacje można 

znaleźć w broszurze dotyczącej żywienia seniorów, którą 

fundacja Viva! Przygotowała w ramach projektu „Vege 

Senior”.

Fundacja zajmuje się promocją zdrowego stylu życia. Projekt 

dofinansowany został przez Gminę Miasta Soporu, a bezpłatną 

broszurę można pobrać ze strony www.sopot.pl.

VegeSenior, czyli przepisy 
na zdrowe i smaczne dania

Fot. Pixabay
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Paulina Bownik, lekarka ratująca ludzi w lasach przy polsko-białoruskiej 

granicy, została laureatką Nagrody „Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę 

przeszkód”. Nagrodę wręczono podczas uroczystej gali, której częścią była 

sopocka premiera filmu pt. „Johnny”, opowiadającego prawdziwą historię 

z życia ks. Jana Kaczkowskiego.

Laureatka tegorocznej nagrody „Okulary ks. Kaczkowskiego” Paulina Bownik jest 

lekarką związaną z Grupą Granica, osobą, która z wielkim poświęceniem uratowała 

wiele ludzkich istnień w lasach przy polsko-białoruskiej granicy. Dr Paulina Bownik „nie 

widzi przeszkód, by podłączać kroplówki, opatrywać rany, wykonywać badania – wśród 

lasów, bagien, nieprzychylnych polskich mundurowych, często w mrozie i ciemnościach”. 

Laureatka odebrała statuetkę i nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł, ufundowaną 

przez Miasto Sopot, Miasto Puck oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. 

Podczas Gali Regionalnej XVII edycji Konkursu Lodołamacze, która odbyła się 15 września 

w Bydgoszczy, Lodołamacza Specjalnego otrzymała sopocianka, Monika Lewandowska, a fundacja 

Nasz Przyjazny Dom zajęła III miejsce w kategorii otwarty rynek pracy – pracodawca.

Lodołamacze to wyróżnienie, które od 17 lat przyznawane jest firmom, instytucjom oraz osobom, dla których 

priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami. 

Podczas uroczystości uhonorowani zostali laureaci w 9 kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek 

pracy, instytucja, rehabilitacja społeczno-zawodowa, przyjazna przestrzeń, zdrowa firma, dziennikarz bez barier, 

Super Lodołamacz oraz Lodołamacz Specjalny. 

– W ostatnim czasie w Sopocie bardzo dużo dobrych rzeczy wydarzyło się na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim wiceprezydentka Sopotu. – Ale mam 

świadomość, że jeszcze długa droga przed nami do pełnego włączenia tych osób w życie miasta. Cieszę się, 

że osoby, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami są doceniane. Monika Lewandowska 

działająca w sopockiej Społecznej Radzie ds. Osób z Niepełnosprawnościami bardzo często inspiruje nas do 

wielu działań i do zmiany myślenia o tym, jak mogą funkcjonować w życiu miasta osoby 

z niepełnosprawnościami. A jednym z ważnych aspektów tego dobrego funkcjonowania jest możliwość pracy, 

więc cieszę się także, że w Sopocie fundacja Nasz Przyjazny Dom takie możliwości oferuje. Serdecznie 

gratuluję obu laureatom Lodołamaczy – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Monika Lewandowska – Lodołamacz Specjalny

Sopocianka, działaczka społeczna, sekretarz Społecznej Powiatowej  Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, 

ekspertka iw dziedzinie zmian systemowych na rzecz osób z niepełnosprawnością i rodzin. Prywatnie 

przedsiębiorczyni i matka trzech córek, w tym dorosłej Oli z niepełnosprawnością znaczną ruchową 

i intelektualną. Jest członkinią Prezydium Komisji Społeczno-Gospodarczej Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-

Gdynia-Sopot i współtwórczyniami Metropolitalnego Standardu Minimum na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnościami i Otoczenia, pierwszej tak kompleksowej mapy drogowej dla samorządów, 

obejmującej działania minimum na rzecz osób i rodzin z niepełnosprawnością. 

Fundacja Nasz Przyjazny Dom – III miejsce w kategorii otwarty rynek pracy – pracodawca

Fundacja Nasz Przyjazny Dom jako podmiot ekonomii społecznej prowadzi krótkoterminowy wynajem pokoi 

gościnnych, głównie dla osób przybywających do Sopotu z osobami z niepełnosprawnościami. Organizuje 

i prowadzi także rożne spotkania, szkolenia w obszarze aktywizacji zawodowej OzN, zwiększania kompetencji 

OzN  już pracujących i konferencje związane z działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Fundacja 

zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami, rozwija usługi odpowiadające potrzebom społecznym OzN i ich 

rodzin, np. związane z rehabilitacją zdrowotną, pokazuje innym pracownikom i lokalnemu społeczeństwu 

możliwości realizowania się osób z niepełnosprawnością w pracy.

Nagroda „Okulary 
ks. Kaczkowskiego” 
wręczona

Dwa Lodołamacze trafiły 
do Sopotu

SOPOT POMAGA /

Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu 

„Sopockie Serce” trafiła w tym roku do 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Nie-

pełnosprawnym SPON. To wyróżnienie dla 

organizacji pozarządowych za ich osiągnięcia 

na rzecz miasta i jego mieszkańców.

„Sopockie  Serce”  trafiło  do  SPON 

w podziękowaniu za ich wieloletnią, 

niestrudzoną pracę, empatię, gotowość 

niesienia pomocy i  realne działania 

wspierające wszystkich, których dotknęła 

choroba, ból, cierpienie czy samotność.

„Sopockie Serce” dla SPON

– Jesteście Państwo nam, mieszkańcom Sopotu, niezwykle potrzebni – mówiła Magdalena Czarzyńska-

Jachim, wiceprezydentka Sopotu, podczas wręczania nagrody, które odbyło się na Pikniku Organizacji 

Pozarządowych na stadionie SKLA. – Państwa doświadczenie, otwarte serca oraz działania, które każdego 

dnia podejmujecie dla poprawy komfortu życia fizycznego i psychicznego osób słabszych, potrzebujących 

pomocy, są nie do przecenienia. Dziękuję również za bardzo dobrą i efektywną współpracę z samorządem.

Specjalną statuetką „Sopockiego Serca” uhonorowano także Aleksandrę Maj, zmarłą w sierpniu założycielkę 

i dyrektorkę Centrum Integracji Społecznej w Sopocie, współzałożycielkę i pomysłodawczynię Sopockiego 

Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców. Aleksandra Maj przez wiele lat swojej działalności związana była 

z Sopotem, zostanie w pamięci jako osoba wyjątkowa, pełna empatii, oddana drugiemu człowiekowi. Nagroda 

przekazana została na ręce rodziny.

– Dziękuję wszystkim, których dobra wola sprawiła, że możemy dalej organizować 

ten konkurs i pokazywać ludzi, którzy robią niezwykłe rzeczy dla innych – mówi 

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Dziękuję laureatce konkursu, za ogromne 

poświęcenie i za to, że w uchodźcy potrafiła dostrzec Człowieka. Jestem pod 

ogromnym wrażeniem wszystkich nominowanych osób, każda z nich zasługuje na 

najwyższe uznanie – dodał Jacek Karnowski. 

Gali towarzyszyła sopocka premiera filmu pt. „Johnny” w reżyserii Daniela Jaroszka, 

według scenariusza Macieja Kraszewskiego. Film opowiada prawdziwą historię z życia 

ks. Jana Kaczkowskiego i jego podopiecznego Patryka Galewskiego, chłopaka, który 

wyrokiem sądu znalazł się w puckim hospicjum. W rolach głównych zobaczymy 

Dawida Ogrodnika i Piotra Trojana. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni film 

otrzymał nagrodę publiczności, na ekrany polskich kin wszedł 23 września.

Lokalny biznes wspiera sopockich wolontariuszy. 

1 września Statek Pirat wraz z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu zabrał na pokład grupę blisko 90 społeczników działających 

Wolontariusze się integrują

w sopockich organizacjach 

pozarządowych na integ-

racyjny, trzygodzinny rejs po 

Zatoce Gdańskiej. Zadbano 

o tych, którzy na co dzień 

pomagają.  Wdzięczność 

i uśmiechy płyną od wszys-

tkich uczestników rejsu. Ta 

wyprawa na długo zostanie 

w pamięci.

Fot. Anna Żemojdzin/KFP

Fot. materiały prasowe 

Fot. Paweł Marcinko/KFP
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Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zaprasza na otwarcie Akademii Don Kichota, nowej przestrzeni dla osób 

z niepełnosprawnościami i doświadczających kryzysów psychicznych. Głównym celem miejsca, gdzie 

spotykają się ludzie i ich historie, jest wsparcie uczestników w odzyskiwaniu sprawczości i niezależnego 

życia, co wyraża się w szacunku i rozwoju możliwości pełnienia ról społecznych i zawodowych.

Oferta aktywności w Akademii wynika z rzeczywistych potrzeb osób, które z niej korzystają. Aktualnie w godz. 9.00-

18.00 są na zajęcia klubowe, z których korzysta 30 osób, w tym m.in. arteterapia, zajęcia kulinarne, rekreacyjno-

sportowe. Działa grupa wsparcia dla osób doświadczających kryzysów psychicznych oraz grupa samopomocowa 

edukatorów na rzecz zdrowia psychicznego. 

Akademia Don Kichota

Dołącz do projektu 
„Sopot – Aktywni Mieszkańcy”  
Projekt „Sopot – Aktywni Mieszkańcy” (etap 2) wspiera mieszkańców/mieszkanki Sopotu w aktywizacji 

społeczno-zawodowej. Pomaga podnieść kwalifikacje, a tym samym zwiększyć szanse na rynku pracy 

oraz znaleźć zatrudnienie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnicy otrzymują wsparcie w procesie poszukiwania pracy, czyli w szukaniu ogłoszeń, tworzeniu CV oraz 

przygotowywani są do rozmów kwalifikacyjnych. Ponadto mają sfinansowane kursy zawodowe lub szkolenia. 

Otrzymują pomoc także w codziennych trudnościach, takich jak np. sprawy urzędowe. Można się zwrócić 

z problemem, a prowadzący wspólnie z uczestnikiem/czką postarają się poprawić sytuację życiową.

27 września 2022 r. w godz. 10.00-15.00, przy ul. Marynarzy 4 (sala nr 1) odbędzie się Dzień Otwartych 

Konsultacji dla wszystkich zainteresowanych.

Możliwe będzie umówienie spotkania lub konsultacji telefonicznej z:

ź doradcą zawodowym,

ź psychologiem,

ź asystentem odbiorcy projektu.

By dołączyć do projektu, trzeba być mieszkańcem/mieszkanką Sopotu i spełniać jeden z poniższych warunków:

ź posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,

ź być osobą bezrobotną, uczącą się lub pracującą w niepełnym wymiarze godzin,

ź być w trudnej sytuacji życiowej, materialnej.

Nie jesteś pewny/pewna czy spełniasz kryteria i czy projekt jest dla Ciebie? Zachęcamy do kontaktu. Na Dzień 

Otwartych Konsultacji obowiązują zapisy: tel. 729 863 879 lub e-mail ekspresja.org@gmail.com.

Projekt „Sopot – Aktywni Mieszkańcy” (etap 2) jest realizowany przez Gminę Miasta Sopotu/Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sopocie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji, współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Oferowane jest  również  grupowe wsparcie 

psychologiczne dla osób w kryzysie.  Osoby 

zainteresowane zwiększeniem aktywności zawodowej 

otrzymają wsparcie indywidualne i  grupowe. 

Szczegółowy program zajęć na naszym Facebooku 

www.facebook.com/akademiadonkichota  

Akademia Don Kichota jest miejscem dialogu, rozwoju 

i wzmocnienia osób z niepełnosprawnościami. Przy al. 

Niepodległości 829 zawsze jest ktoś, z kim można 

wypić kawę i porozmawiać. Zapraszamy do kontaktu 

osobistego: Aleksandra Pakólska, tel. 572 685 422, 

e-mail: a.pakolska@ekspresja.org

www.instagram.com/miasto_sopot

SOPOT POMAGA /

Dzień Otwarty Akademii Don Kichota

6 października w godz. 12.00-18.00 będzie można zapoznać się z aktywnościami Akademii Don Kichota. O godz. 

17.00 rozpocznie się wernisaż wystawy Nikolasa Szopińskiego połączony z minikoncertem Irka Wojtczaka. 

Podczas spotkania uczestnicy poznają sylwetkę i twórczość malarza Nicolasa Szopińskiego. Będzie to opowieść 

o roli sztuki w życiu osoby z doświadczeniem schizofrenii oraz symboliczne otwarcie Galerii Don Kichota 

promującej twórczość artystów outsiderów. 

Urząd Miasta w Sopocie zaprasza pracodawców z terenu Sopotu, 

zainteresowanych zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami, 

do ubiegania się o środki finansowe PFRON do wykorzystania 

w bieżącym roku.

Pracodawcy zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami, skierowane 

z Powiatowego Urzędu Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące 

pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, mogą ubiegać się o zwrot 

poniesionych kosztów wyposażenia stanowiska pracy, do wysokości 

15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za stanowisko, przy 

zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej 

36 miesięcy (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z 11 marca 2011 r., Dz. U. Nr  z 2015 r., poz. 93).  

Wnioski z wymaganymi załącznikami można składać w Kancelarii 

Urzędu Miasta, pok.16 lub bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw 

Społecznych, ul. Marynarzy 4, pok. 2.

Wzory wniosków oraz informacje o wymaganych załącznikach 

dostępne są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych lub są do 

pobrania na stronie sopockiego BIP w zakładce Zdrowie – Osoby 

niepełnosprawne. Informacje w Wydziale Zdrowia i Spraw 

Społecznych, tel. 521 36 15.

Więcej informacji: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8 

tel. 58 620 49 54 lub 58 620 29 44 wew. 102, 103. W środy 

obsługa osób niepełnosprawnych przez pracowników PUP 

w Gdyni, w  Sopocie przy ul. Marynarzy 4 pok. 2, od godz. 9.00-

13.30, tel. 58 521 36 15.

Środki finansowe PFRON 
– informacja dla pracodawców

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie działa 

Telefon Wsparcia Opiekuna – specjalny numer telefonu dla osób, 

które sprawują opiekę nad swoim niesamodzielnym krewnym. 

Pod numerem 58 341 83 18, w środy, w godz. 12.00-14.30,  

dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla 

opiekunów tematy, otrzymać informacje o różnych formach 

wsparcia, a także pomoc psychologiczną. 

– Wieloletnia opieka nad osobą chorą, niesamodzielną, często jest 

obciążeniem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Może szybko 

doprowadzić do wyczerpania i zniechęcenia, dlatego tak ważne jest 

wzmocnienie opiekuna w jego codziennej trudnej roli – podkreśla Andrzej 

Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. 

Sopocki Telefon 
Wsparcia Opiekuna

Więcej o działaniach stowarzyszenia na www.ekspresja.org 

Osoba, która musi się zmierzyć z opieką nad niesamodzielnym krewnym 

często ma wiele pytań i wątpliwości.  Warto w takiej sytuacji skorzystać 

z różnych form wsparcia, jakie oferują instytucje i organizacje pomocowe. 

Można np. otrzymać dofinansowanie do zakupu sprzętu reha-

bilitacyjnego czy likwidacji barier architektonicznych, wsparcie w formie 

usług opiekuńczych, opieki wytchnieniowej, pomocy asystenta osoby 

z niepełnosprawnością, czy skorzystać z opieki dziennej w ośrodku 

wsparcia. O tych i innych formach wsparcia można uzyskać informację 

dzwoniąc na Sopocki Telefon Wsparcia Opiekuna: 58 341 83 18.

Fot. materiały Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji

Fot. Pixabay
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Karta Sopocka to atrakcyjny system ulg i promocji dla 

posiadaczy. W ofercie – w zależności od wybranego 

pakietu – znajdują się: bezpłatne wejścia na molo, 50% 

zniżki na pierwsza godzinę postoju w sopockiej strefie 

płatnego parkowania, zniżki na ofertę kulturalną, 

sportową i rozrywkową, promocje w lokalach 

gastronomicznych, SPA i punktach usługowych.

Karta dostępna jest w aplikacji mobilnej i w formie 

plastikowej karty. Punkt Obsługi Karty Sopockiej działa 

w Informacji Turystycznej, ul. Dworcowa 4. 

W „Przepisie na Sopot” przedstawiamy bliżej partnerów Karty 

Sopockiej. Obecnie jest ich ponad 60, lista cały czas się 

powiększa.

Deka Design 

Oferuje kompleksowe projekty architektoniczne oraz 

projekty wnętrz. Każda oferta jest dostosowywana do 

indywidualnych potrzeb klienta. Projekty przygotowywane 

są zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych.

Adres: ul. Andersa 3/18, 81-831 Sopot, wysokość i rodzaj 

zniżki uzależnione są od rodzaju Pakietu

Selfie Zone

Sklep z czapkami Selfie Zone zapewnia bogaty wybór 

stylowych nakryć głowy dla kobiet, mężczyzn i dzieci. 

W ofercie są nie tylko czapki, można tu kupić kolorowe 

opaski z bawełny, kaszkiety na jesień, zimę, a nawet lato, 

czy daszki przeciwsłoneczne, a także pojemne torby 

z grubej bawełny. 

Adres: ul. Haffnera 7/9, 81-717 Sopot, oferuje 10% zniżki

Imperia 

Zajmuje się kompleksowym wyposażeniem i projekto-

waniem przestrzeni biurowych. Działa wszechstronnie 

począwszy od zbadania potrzeb, doradztwa, projektu 

i ofertowania, kończąc na dostawie, montażu mebli 

i zapewnieniu serwisu gwarancyjnego.

Adres: ul. Opata J. Rybińskiego 24/10, 80-320 Gdańsk, 

wysokość i rodzaj zniżki uzależnione są od rodzaju Pakietu

Karta Sopocka – zobacz, 
gdzie skorzystasz z rabatów

W MIEŚCIE /

Hotel Opera 

Położony jest w zaciszu zalesionych wzgórz Sopotu. 

Kameralnie usytuowany hotel, w sąsiedztwie Opery Leśnej 

zapewnia niepowtarzalną atmosferę podczas pobytu, bez 

względu na jego charakter – rekreacyjny czy biznesowy.

Adres: ul. Moniuszki 10, 81-829 Sopot, wysokość i rodzaj 

zniżki uzależnione są od rodzaju Pakietu

Opera Leśna

Opera Leśna to symbol Sopotu, jedna z najbardziej 

unikatowych scen w Europie – leśny amfiteatr o znakomitej 

akustyce i ponad stuletniej historii. Na deskach Opery 

odbyło się wiele głośnych wydarzeń artystycznych takich jak 

międzynarodowe festiwale piosenki, festiwale wagnerowskie, 

koncerty gwiazd światowej sceny muzycznej, widowiska.

Adres: ul. Moniuszki 12, 81-829 Sopot, posiadacze Karty 

mogą bezpłatne zwiedzać Operę Leśną

Klakier

Restauracja usytuowana u podnóża Łysej Góry, na skraju 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, czyli miejsca, 

z którego w trakcie jazdy na nartach można podziwiać morze.   

Adres: ul. Herberta 9, 81-826 Sopot, wysokość i rodzaj zniżki 

uzależnione są od rodzaju Pakietu

1 września miejska Spółka AQUA-Sopot przejęła 

eksploatację sopockiej solanki. 

Lecznicza woda solankowa jest jednym z atutów nadmorskiego 

uzdrowiska i stanowi ważną atrakcję przyciągającą turystów do 

Sopotu. Sopot jest znaną miejscowością jako uzdrowisko 

posiadające wodę leczniczą i dogodny klimat do leczenia 

uzdrowiskowego rożnego rodzaju chorób.

AQUA-Sopot 
przejmuje sopocką 
solankę

AQUA-Sopot, która zajmuje się dostarczaniem wysokiej jakości 

wody pitnej sopockim odbiorcom, od teraz będzie również dbać 

i rozwijać sopocką solankę poprzez prowadzenie działań 

w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz działań promo-

cyjnych, których celem będzie zwiększenie wydajności ujęcia 

wody solankowej oraz upowszechnianie wiedzy na temat 

cennego zasobu, jakim jest sopocka solanka. 

Sopocka solanka ze Zdroju Św. Wojciecha wypływa samoczynnie 

z głębokości 800 m. Jest to 4,4% solanka bromkowa, jodkowa, 

zawierająca również duże ilości potasu magnezu i jodu. 

Rozcieńczona może służyć do uzupełnienia niedoborów soli 

mineralnych.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.aqua-sopot.com.pl

Fot. materiały prasowe AQUA-Sopot

Kartę Sopocką można wyrobić samodzielnie przez 

Internet na stronie karta.sopot.pl lub w Punkcie 

Obsługi Karty, który znajduje się w Informacji 

Turystycznej przy ul. Dworcowej 4 w Sopocie. 

Składanie wniosków o wydanie Karty oraz odbiór 

Kart będzie możliwe do końca września w godz. 9.00-

17.00, a od października w godz. 8.30-16.30.
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ZIELONY SOPOT /

W Sopocie rusza kolejna inicjatywa realizowana w trosce 

o bioróżnorodność. W ramach projektu, który 

w ubiegłym roku wygrał w Budżecie Obywatelskim, 

Gmina Miasta Sopotu zakupiła 200 sztuk domków dla 

jeży, które dadzą tym pożytecznym ssakom schronienie 

w trakcie zimowego snu. 

Domki dla jeży mają tak skonstruowany przedsionek, by do 

środka nie dostał się drapieżnik. Wewnątrz jest część sypialna. 

Domek jest zabezpieczony olejem lnianym, ma wodoodporny, 

ściągany dach, który ułatwi uprzątnięcie wnętrza na wiosnę, 

kiedy jeże się wyprowadzą. W kolejnych miesiącach może 

posłużyć jako budka lęgowa. 

Aby odebrać domek dla jeży należy wypełnić formularz, który 

jest do pobrania na stronie www.sopot.pl i przesłać go na 

adres e-mail: adrianna.wierzbowska@um.sopot.pl. Formularz 

jest dostępny również w Wydziale Inżynierii i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Sopotu (pok. 88). Decyduje 

kolejność zgłoszeń.

W ostatnim czasie oszczędzanie energii ściśle łączy się 

z naszym portfelem. Ceny energii  elektrycznej 

i ogrzewania znacznie wzrosły, więc dla niektórych z nas 

jest to dodatkowa motywacja, by energię oszczędzać. A co 

za tym idzie - zadbać o naszą planetę, gdyż im niższe 

zużycie energii w naszych domach i biurach, tym mniejsza 

emisja spalin i gazów cieplarnianych.

Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić, aby zmniejszyć 

wysokość rachunków za energię elektryczną. W pierwszej 

kolejności zadbać musimy o racjonalizację tego, w jaki sposób 

Sopockie jeże 
dostaną domki

SOPOT NATURALNIE /

korzystamy z prądu w naszych domach. Pozwala to na 

spore oszczędności energii.

W kolejnej edycji Sopot naturalnie podpowiadamy, jakie 

konkretne rzeczy możemy zrobić, by zmniejszyć zużycie 

energii w naszych domach. Wprowadzenie nawyków, 

które mają na celu zmniejszenie zużycia prądu, 

przekłada się na obniżenie naszych rachunków. Tym 

bardziej, że często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak 

wiele urządzeń w domu niemalże „pożera” prąd, a ich 

działanie kosztuje nas rocznie sporo.

Oszczędzajmy energię i zmniejszajmy rachunki 

Osoby biorące udział w akcji zobowiązują się do ustawienia 

otrzymanego domku dla jeży na terenie Sopotu, w ciągu 

7 dni od otrzymania. Należy również zrobić zdjęcie domku 

i przesłać na powyższy adres e-mail, a raz w roku domek 

wyczyścić.

Nowi właściciele powinni również przygotować się do odbioru 

i transportu domku, jest spory i waży ok. 7 kg.

Regulamin akcji:

1. Jedna osoba może otrzymać jeden domek.

2. Domek dla jeży musi zostać umieszczony na 

terenie Sopotu, w sposób zgodny z otrzymaną 

instrukcją.

3. Należy wypełnić formularz podając: imię 

i nazwisko, numer telefonu, adres nieruchomości, 

na terenie której będzie umieszczony domek.

4. Osoba otrzymująca domek zobowiązuje się do 

przesłania zdjęcia ustawionego domku na adres: 

adrianna.wierzbowska@um.sopot.pl

5. Udział w akcji rozdawania domków dla jeży jest 

równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpow-

szechnienie przesłanych zdjęć.

Fot. materiały UMS
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FESTIWAL /
www.sopotjazzfestival.pl www.mbp.sopot.pl

www.goyki3.pl

Jazzowe święto w Sopocie rozpocznie się w drugi weekend października. Słuchacze 

i widzowie mogą liczyć na trzy dni oryginalnej, improwizowanej muzyki z udziałem 

intrygujących artystów z różnych części świata. Tegoroczna edycja Sopot Jazz 

Festivalu odbędzie się w dniach 7-9 października 2022 r. 

To jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych festiwali jazzowych w Polsce. Jego 

historia sięga roku 1956. W tegorocznej edycji odbędzie się sześć koncertów, z udziałem 

kilkudziesięciu muzyków. Za dobór artystów odpowiada Marcin Wasilewski, wybitny 

pianista, kompozytor i jeden z najbardziej kreatywnych polskich muzyków jazzowych, który 

pełni funkcję kuratora festiwalu. 

Biblioteka Sopocka obchodzi w tym roku swoje 75-lecie, a jej patron, Józef Wybicki, we 

wrześniu kończyłby 275 lat. 

Te dwie rocznice są doskonałą okazją, by zastanowić się, czym 275 i 75 lat temu był kanon 

literatury, a czym jest dla współczesnego czytelnika. Wspólnie z zaproszonymi do udziału 

w debacie gośćmi: Magdaleną Grzebałkowską, Magdaleną Kicińską oraz Jakubem 

Żulczykiem spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie postawione niegdyś przez Italo Calvino: 

„Po co czytać klasyków”? Rozmowę poprowadzi Joanna Borowik-Hołubowicz. Zapraszamy 

w sobotę, 24 września, o godz. 16.30, do Sopoteki.

W związku z rocznicami w Sopotece do końca września można oglądać wystawę „Józef Wybicki 

literacki i teatralny”. Większość Polaków Józefa Wybickiego rozpoznaje jedynie jako autora 

naszego hymnu narodowego, nie znając dorobku pisarskiego twórcy Mazurka Dąbrowskiego. 

Dramaty Wybickiego jeszcze za życia autora trafiały na deski m.in. Teatru Narodowego. W 1972 

roku Teatr Wybrzeże wystawił komedię autora, zatytułowaną „Kulig”. Pamiątki po tym wydarzeniu 
W tym roku przypada 10. 

rocznica śmierci Tomasza 

Szukalskiego, w związku 

z tym Marcin Wasilewski 

przygotował  niespo-

dziankę upamiętniającą 

tego wybitnego artystę. 

Zaprosił Kwartet Artura 

Dutkiewicza, w którym 

wystąpi trzech członków 

oryginalnego  składu 

Kwartetu Mistrza. 

W czasie festiwalu usły-

s z y m y  z a t e m  A r t u r 

D u t k i ew i c z  Q u a r t e t 

Zwany w skrócie OSA Festival dzięki miedzynarodowym artystom występującym 

w Sopocie jest rozpoznawalny na mapie najważniejszych wydarzeń w Europie 

i przyciąga co roku coraz większe grono miłośników muzyki eksperymentalnej 

i znawców sztuki współczesnej oraz ruchomego obrazu z całej Europy. 

BIBLIOTEKA /

Fot. Tarakum

stanowią jedną z barwniejszych stron 

wystawy, której finisaż odbędzie się 26 

września o 18.00. Kurator wystawy, 

dr Piotr Kąkol, opowie o nieodkrytym 

Józefie Wybickim. 

Urodziny Biblioteki będą również okazją do 

spotkania z wybitnym polskim reporterem  

Mariuszem Szczygłem i jego najnowszą 

książką „Fakty muszą zatańczyć”. Spotkanie 

odbędzie się 28 września o godz. 18.00 

w Sopotece. Poprowadzi je Ewa Lewan-

dowska, dyrektor Biblioteki Sopockiej.

Sopot Jazz Festival 2022 

Goyki3 Art Inkubator zaprasza

75 lat Biblioteki Sopockiej

Mariusz Szczygieł

Fot. materiały Biblioteki Sopockiej

Ali Savashevich 

Fot. Alicja Kielan

Na XII edycję festiwalu składać się będą koncerty 

i  pokazy  audiowizualne.  Zaproszeni  zostal i 

kompozytorzy i artyści, którzy w swoich pracach 

posługują się dźwiękiem i czynią to w twórczy oraz 

innowacyjny sposób. Technologicznej zręczności 

towarzyszy będzie świadomość estetycznego 

i krytycznego potencjału nowych mediów, które 

pozwalają nie tylko przekroczyć granice gatunkowe 

i stylistyczne, ale także rozświetlić sztukę i muzykę na 

nowe znaczenia. 

Festiwal odbywa się dniach 22-25 września 

w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

TEATR /

Podczas tegorocznego Lata Teatralnego w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej 
publiczność miała okazję zobaczyć 17 przedstawień, w tym 4 premierowo. Odbyły się 42 
wydarzenia i 8 warsztatów. Na scenie Teatru Atelier wystąpiło aż 94 artystów 
i muzyków, a teatr odwiedziło ponad 5 tys. widzów.

Lato Teatralne było też okazją do świętowania dwóch jubileuszy: 25-lecia konkursu „Pamiętajmy 
o Osieckiej” i 50-lecia pracy artystycznej Jerzego Satanowskiego, przyjaciela Teatru, wybitnego 
kompozytora i reżysera.

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie fantastyczna publiczność. Niebagatelną rolę odgrywa 
także wsparcie Mecenasa Teatru – Grupy Lotos S.A./Orlen S.A. oraz zaprzyjaźnionych firm: 
Grupa NDI, VBW Engineering, Port Gdynia, Ziaja i wielu innych. Zespół Teatru Atelier im. 
Agnieszki Osieckiej jest dumny z tej współpracy i ma nadzieję na równie udane przyszłoroczne, 
jubileuszowe XXX Lato Teatralne. Do zobaczenia w następne wakacje! 

Udane Lato Teatralne

z projektem „Tribute To Tomasz Szukalski”, Shai Maestro Quartet, pianista z Izraela 

z nowym albumem pt. „Human” oraz zespół norweskiego trębacza Mathis Eick Quartet 

z projektem „When We Leave”. Zobaczymy i usłyszymy także międzynarodowy projekt 

Adama Pierończyka i Anthony'ego Josepha, którzy zaprezentują wyjątkowe połączenie 

świata poezji i nowoczesnego jazzu. „Migratory Poets”. Nie zabraknie prezentacji polskich, 

obiecujących młodych muzyków. Wystąpi m.in. Septet Agi Derlak, utalentowanej pianistki 

oraz kompozytorki, Michał Barański, uznanego wirtuoz kontrabasu i gitary basowej, który 

podczas festiwalu zaprezentuje autorski projekt łączący elementy  folkloru polskiego 

i indyjskiego. 

Koncerty odbywać się będą na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże oraz w Grand Pavilion 

w Radisson Blu Hotel w Sopocie. Bilety dostępne są w Kasie Opery Leśnej, a także online, 

przez stronę internetową bart.sopot.pl.

Na Sopot Jazz Festival zapraszają Miasto Sopot oraz Bałtycka Agencja Artystyczna BART. 

Sopocki Teatr Tańca zaprasza na spektakle, spotkania i projekcje filmowe. Wydarzenia 

odbywają się Teatrze Atelier przy al. Mamuszki.

24 września, godz. 19.00, „W moim początku jest mój kres”, Lubelski Teatr Tańca 

(Polska Sieć Tańca) – ten wielokodowy spektakl, jest też spotkaniem twórców różnych 

dziedzin, z różnych miejsc, o różnym pochodzeniu i różnym wieku. Pyta o nasz wspólny ale też 

indywidualny stosunek do przeszłości i do tego, co ma nadejść

28-30 września , prezentacja filmu „7 Pieczęć” i otwarcie sezonu – w programie także 

rozmowa z Jackiem Krawczykiem, twórcą nagradzanego filmu oraz prezentacja planów na nowy 

sezon teatralny Sopockiego Teatru Tańca i Teatru Atelier.

6 października. Godz. 18.00-20.00, Poruszenie – warsztat cykliczny 8 spotkań, 

warsztaty odbywają się w każdy czwartek. Spotkania w kobiecym kręgu, które poruszą ciało 

i ducha. Ciało poczuje radość z ruchu, umysł odnajdzie nowe impulsy do rozwoju. Zapraszamy 

kobiety w każdym wieku otwarte na nowe, głodne świeżych doświadczeń i rozwoju.

8 października, godz. 19.00, spektakl repertuarowy STT „manRay. Barbarzyńca” 

– spektakl to swobodna interpretacja dzieł Man Ray'a, w stylu avangard performance video art, 

gdzie aktorzy-tancerze wcielą się według własnej autorskiej interpretacji w postaci 

z eksperymentalnych surrealistycznych filmów i obrazów Man Ray'a, sopoccy artyście 

skonstruują abstrakcyjne obrazy, przesiąknięte zmysłową atmosferą i magicznymi formami, 

w których ciało zyskiwać będzie naprzemiennie ludzkie i zdehumanizowane kształty.

Scena przy Mamuszki na początek jesieni
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Sezon halowy na Hipodromie zbliża się wielkimi krokami, tymczasem organizatorzy przygotowali atrakcję specjalną na 

pożegnanie lata. W dniach 23-25 września rozegrane zostaną ostatnie w tym roku zawody otwarte, będą to Mistrzostwa 

Pomorza w Skokach przez Przeszkody. 

W Samorin na Słowacji rozegrane zostały międzynarodowe zawody w skokach CSIO dzieci, juniorów i młodych jeźdźców 

Samorin Danube Champions. Bardzo dobrze spisała się sopocianka Zuzanna Niziołek.

Już 24 września koszykarze Trefla Sopot rozpoczną nowy sezon rozgrywek. Żółto-czarni zmierzą się na wyjeździe 

z Twardymi Piernikami Toruń. Tydzień później, 1 października, zespół rozegra pierwszy mecz u siebie, a rywalem naszej 

drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza. Żółto-czarni mają też nowego kapitana. Tę funkcję w tym sezonie będzie pełnił 

Michał Kolenda. Jego następcą wybrano Rolandsa Freimanisa.

W Bytomiu, w dniach 9-11 września odbył się 

finał Drużynowych Mistrzostw Polski Mło-

dziczek U14. Zawodniczki Sopot Tenis Klubu 

wróciły z brązowym medalem. Z turnieju 

w Łodzi medal przywieźli sopoccy Młodzicy.

Drużyna STK pojechała na mistrzostwa 

w składzie: Inka Wawrzkiewicz, Hania Giżewska, 

Maja Michna, Zosia Janusz i kapitan Bartek 

Kierwiak. W pierwszym meczu sopocianki wygrały 

z BKT Advantage Bielsko-Biała. W walce o finał 

przegrały z aktualnymi mistrzyniami, drużyną 

Toruńskiej Akademii Tenisowej 4:2, a w walce 

o brąz pokonały zespół UKT Winner Kraków 4:2.

Dobre mecze 
Młodzików 
i Młodziczek STK

JEŹDZIECTWO /

Zawody na Hipodromie mają swój niepowtarzalny charakter. 

Piękne otoczenie zabytkowego toru wyścigów konnych, urokliwy 

teren zielony i historia, która stoi za tym miejscem –  to wszystko 

zachęca do odwiedzenia Hipodromu w Sopocie

W piątek i sobotę rozegrane zostaną półfinały Mistrzostw 

Pomorza w Skokach przez Przeszkody, natomiast konkursy 

finałowe we wszystkich klasach odbędą się w niedzielę. 

Oprócz możliwości pooglądania zawodów hippicznych i spaceru 

po pięknym terenie Hipodromu, na widzów czekać będą 

restauracja, food trucki i stoiska ze sprzętem jeździeckim. Zawody 

będą rozgrywane w dniach 23-25 września, w godzinach 

8.00-17.00. Wstęp jest bezpłatny, wejście od strony ul. Polnej.

Szczegółowy program godzinowy dostępny na stronie 

www.zawodykonne.com.

Fot. materiały prasowe STK

Jeździeckie pożegnanie lata na Hipodromie

Sopocianka na podium w Samorin 

Trefl Sopot rozpoczyna sezon 2022/2023

Amazonki reprezentujące Polskę zdominowały konkurs otwarcia w kategorii juniorów. 

Zwyciężyła Zuzanna Niziołek na klaczy Diamanta Baloubet, na co dzień startująca 

w barwach Sopockiego Klubu Jeździeckiego, jedyna zawodniczka z Sopotu na tych 

zawodach. 

Polki dobrze pojechały także następnego dnia, podczas konkursu Puchar Narodów 

w kategorii juniorów. Reprezentacja Polski wystartowała w składzie: Amelia 

Szczupakowska na Chaccos Boy, Zuzanna Dąbrowska na Conthagra, Zuzanna Niziołek 

na Diamancie Baloubet i Tamara Tybulczuk na koniu Szifo. Ostatecznie Polki stanęły na 

3. stopniu podium. Triumfowała ekipa czeska, a miejsce 2. wywalczyli Węgrzy.

Ostatniego dnia zawodów, w konkursie Grand Prix juniorów, sopocianka pojechała 

bardzo dobrze w pierwszym przejeździe, natomiast dwie zrzutki w rozgrywce dały jej 

ostatecznie 13. miejsce. Najlepsza z Polek, Amelia Szczupakowska, zakończyła konkurs 

Grand Prix juniorów na 3. miejscu.

Zuzanna Niziołek 

Fot. FB danubechampionstour

KOSZYKÓWKA /

TENIS /

W Łodzi w finale B grali nasi Młodzicy. Drużyna 

w składzie: Mateusz Kas, Jan Nastały, Staś 

Zarański, Borys Wasilewski i trener Tomasz 

Grygoruk zajęła III miejsce. W pierwszym dniu 

chłopcy wygrali z drużyną MKT Łódź, w fazie 

półfinałowej przegrali z KS Dragon Tennis Team 

PRO, a w grze o III miejsce wygrali z drużyną KT 

Arka Gdynia. 

ROWERY /

Dla żółto-czarnych mecz z zespołem z grodu Kopernika będzie 

okazją do rewanżu za inaugurację z zeszłego sezonu, kiedy to w 

ERGO ARENIE torunianie zwyciężyli 91:89. W drugim spotkaniu 

obu drużyn nasza ekipa nie zostawiła złudzeń rywalom 

i triumfowała w Arenie Toruń 92:73.

Pierwszy mecz domowy Trefl Sopot ma rozegrać 1 października, 

a naszym rywalem będzie MKS Dąbrowa Górnicza. Rywalizacje 

derbowe – z Arką Gdynia oraz Grupa Sierleccy Czarnymi Słupsk 

– zostały zaplanowane na 7. kolejkę (wyjazd do Gdyni), 15. 

kolejkę (mecz domowy ze Słupskiem), 22. kolejkę (mecz domowy 

z Gdynią) oraz 30. kolejkę (wyjazd do Słupska).

Pełny terminarz znaleźć można na stronie internetowej 

www.treflsopot.pl. Fot. materiały prasowe Trefla Sopot

Fot. materiały prasowe Hipodromu Sopot
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Sopocki Dzień Kurortu, czyli święto uzdrowiskowego charakteru miasta oraz jego naturalnych 
walorów – klimatu i solanki, obfitował w wiele atrakcji. Warto było pojawić się na sk. Kuracyjnym.

Na Ekopikniku Budżetu Obywatelskiego na Sopockim Rynku atrakcji było mnóstwo: 
warsztaty, aktywności dla dzieci, ekowykłady. Nie zabrakło orzeźwiającej sopockiej kranówki.

Fot. Konrad Kosycarz/KFP

Międzynarodowy Przegląd Teatralny MASSKA to otwarty projekt kulturalny, w którym biorą udział 
artyści z niepełnosprawnościami, teatry młodzieżowe i niezależne. 

Fot. Bartosz Banka/KFP

Fot. Konrad Kosycarz/KFP Fot. Paweł Marcinko / KFP

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Odmień swoją głowę! Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji oraz Pomorska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego zaprosiła mieszkańców Trójmiasta oraz turystów do przejścia przez 
symboliczne Drzwi do Tolerancji. To część  kampanii społecznej „Odmień Swoją Głowę”, której celem jest zwiększenie świadomości na temat chorób 
psychicznych oraz przybliżenie problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych.

Wojciech Wieteska to autor zdjęcia, które stało się szóstym sopockim fotopomnikiem. Zdjęcie 
przedstawiające parę stojącą na ławkach na molo zostało zawieszone przed bramkami molo. 
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