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FILM, DEBATA I WARSZTATY NA GOYKI

W październiku Goyki 3 Art Inkubator zaprasza m.in. 

na pokaz filmu dokumentalnego pt. „Adam 

Strzembosz – Pierwszy Sędzia Rzeczypospolitej” oraz 

debatę z udziałem Stanisława Zakroczymskiego, 

prawnika, autora wywiadu z prof. Adamem 

Strzemboszem pt. „Miedzy prawem a sprawie-

dliwością” oraz reżyserki i scenarzystki Bożeny 

Garus-Hockuby. 

KOLEJNE MIESZKANIA DO SAMOREMONTU

Sopot już po raz szósty ogłosił nabór na lokale 

mieszkalne przeznaczone do remontu przez 

przyszłych najemców. W puli znalazło się 13 lokali 

o powierzchni od 31 do 120 m kw. w różnych 

lokalizacjach w mieście. Wnioski o mieszkania 

można składać do 4 listopada 2022 r. W pięciu 

dotychczasowych edycjach sopocianie otrzymali 34 

lokale do samodzielnego remontu. 

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI 

Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, 

dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę dorosłych 

kobiet na konieczność wykonywania regularnych 

badań profilaktycznych. Teraz dzięki zwiększeniu 

środków o ponad 15 tys. zł na program 

wczesnego wykrywania nowotworu piersi, więcej 

sopocianek będzie mogło zadbać o swoje 

zdrowie. 
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W MIEŚCIE /

„Sopocka Perła” to jedyne w swoim rodzaju wyróżnienie w branży turystycznej na 

Pomorzu, a jednocześnie rekomendacja i gwarancja najwyższego poziomu usług czy 

produktów. Po raz czwarty miasto, członkowie Sopockiej Organizacji Turystycznej wraz 

z Kapitułą Konkursową wybiorą laureatów Konkursu Sopockich Pereł. Zgłoszenia 

przyjmowane są od 3 do 19 października 2022 r.

Nagrody główne w konkursie – 5000 zł do wykorzystania na działania promocyjne, przyznawane 

będą w kategoriach:

ź CSR w turystyce – za działania w nurcie społecznej odpowiedzialności biznesu,

ź Gościnność – za najbardziej jakościową i kompleksową ofertę noclegową w Sopocie,

ź Kulinaria – za najbardziej oryginalną ofertę kulinarną,

ź Wydarzenie – za najlepszy sopocki event,

ź Debiut – za sukces działalności rozpoczętej w Sopocie w danym roku konkursowym.

Zgłoszenia przyjmowane są od 3 października 2022 r. Zwycięzców poznamy na Uroczystej Gali 

Sopockich Pereł 8 grudnia. Formularz zgłoszeniowy na stronie visit.sopot.pl

Teatr BOTO

Znajdujący się na uboczu ul. Bohaterów Monte Cassino, na 

placu przy fontannie Jasia Rybaka, Teatr BOTO, to kameralna 

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 gas-

tronomicznych, SPA i punktach usługowych. Przypominamy w jaki sposób wyrobić 

Kartę Sopocką i jakie dokumenty należy mieć przy sobie.

Sopockie Perły 2022 
– doceniamy turystykę!

Karta Sopocka – zobacz, 
gdzie skorzystasz z rabatów

Jak wyrobić Kartę Sopocką?

Karta dostępna jest w aplikacji 

m o b i l n e j  i  w  f o r m i e 

plastikowej  karty.  Punkt 

Obsługi Karty Sopockiej działa 

w Informacji Turystycznej przy 

ul. Dworcowej 4. 

Osoby pracujące: PIT lub UPO za ubiegły rok ze wskazanym Urzędem Skarbowym 

w Sopocie jako adresem składania zeznania podatkowego + aktualna fotografia jak do 

dokumentu tożsamości.

Dzieci: od 7. do 18. r.ż.: ważna legitymacja szkolna lub inny dokument tożsamości 

+ aktualna fotografia jak do dokumentu tożsamości (dzieci do 6. r.ż. korzystają z ulg i zniżek 

przypisanych do Karty rodzica).

Studenci do 26. r.ż.: ważna legitymacja studencka + aktualna fotografia jak do dokumentu 

tożsamości.

Emeryci/renciści: PIT otrzymany z ZUS za ubiegły rok lub możliwość złożenia oświadczenia 

(dla osób zameldowanych).

Osoby powyżej 18. r.ż. zameldowane na pobyt stały lub czasowy od min. 12 miesięcy, 

które nie rozliczają podatku dochodowego ani w Polsce, ani za granicą: możliwość 

złożenia oświadczenia o meldunku + aktualna fotografia jak do dokumentu tożsamości.

Osoby na urlopie wychowawczym: możliwość złożenia oświadczenia (dla osób 

zameldowanych) + aktualna fotografia jak do dokumentu tożsamości.

Osoby zameldowane, nierozliczające podatku dochodowego w US w Sopocie, których 

mąż/żona/partner/partnerka rozlicza podatek w US w Sopocie: możliwość złożenia 

oświadczenia o meldunku + aktualna fotografia jak do dokumentu tożsamości.

W celu dodania do Pakietu Mieszkańca Pakietu Parkingowego konieczne jest okazanie 

dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym imiennie figuruje się jako jego właściciel lub 

współwłaściciel lub umowy leasingu/kredytu, w którym jest się bezpośrednio wskazanym 

jako Korzystający z pojazdu. Tymczasowy dowód rejestracyjny, umowa użyczenia czy umowa 

kupna pojazdu nie upoważniają do uzyskania Pakietu Parkingowego.

Osoby, które nie mają swojej aktualnej fotografii, mogą wykonać zdjęcie na miejscu za 

darmo. Prosimy także o przynoszenie starych Kart Sopockich, które tracą ważność 

z końcem 2022 r.

W związku z zapytaniami chcielibyśmy rozwiać wątpliwości odnośnie zapisu w naszym 

regulaminie dotyczącym osób zameldowanych na pobyt czasowy. W rozumieniu tegoż 

regulaminu warunkiem, który trzeba spełnić, by otrzymać Kartę Sopocką, jest fakt 

zamieszkiwania pod adresem czasowego zameldowania nie krócej niż od 12 miesięcy 

w momencie składania wniosku o Kartę Sopocką. Osobom zameldowanym na pobyt 

czasowy, ale zamieszkałym pod wskazanym adresem przez krótszy okres, Karty nie zostaną 

wydane.

Fot. Ewelina Wołejko

przestrzeń łącząca teatr, scenę muzyczną, sztuki wizualne oraz klubokawiarnię. 

Adres: ul. Boh. Monte Cassino 54 B, 81-759 Sopot, oferuje 10% zniżki na koncerty i inne 

wydarzenia, 20% zniżki na spektakle

Sopotorium Medical Center & Spa

Obiekt specjalizuje się w leczeniu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów, urazów 

narządu ruchu, schorzeń reumatycznych i alergologicznych, a także zaburzeń układu krążenia, 

układu oddechowego, nadciśnienia i zespołów bólowych.

Adres: ul. Bitwy Pod Płowcami 52, 81-731 Sopot, wysokość i rodzaj zniżki uzależnione są od 

rodzaju Pakietu

NZOZ Sopockie Centrum Fizykoterapii i Rehabilitacji Sp. z o.o. 

Jest dobrze wyposażoną placówką oferującą pomoc w dolegliwościach spowodowanych 

bólami kręgosłupa, wadami postawy, dysfunkcjami stawów, mięśni, więzadeł oraz 

kompleksową rehabilitację po urazach i operacjach narządu ruchu. 

Adres: ul. Kościuszki 38, 81-702 Sopot, wysokość i rodzaj zniżki uzależnione są od rodzaju Pakietu

3Siostry

Lokal od 2009 r. funkcjonuje w przestrzeni miejskiej Sopotu. Założony przez trzy sopocianki, 

siostry, rodzinny biznes doskonale znany mieszkańcom. Doskonała kawa, bogata oferta 

alkoholi, weekendowe imprezy taneczne, koncerty, festiwale. 

Adres: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, oferuje 20% zniżki w godz. 14.00 - 18.00 na 

cały asortyment

Wszystkie informacje na temat Karty Sopockiej znajdują się na stronie: www.karta.sopot.pl

11.10.2022 r., godz. 18.00
Teatr Atelier w Sopocie, al. Mamuszki 2

Praworządność? Walka w trudnych czasach
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Sopocianie wybrali. Zakończyła się 12. edycja Budżetu Obywatelskiego 

Sopocianie otrzymają kolejne 
mieszkania do samoremontu

Największe poparcie mieszkańców naszego miasta z projektów ogólnomiejskich zyskał 

zakup karetki dla Pogotowia Ratunkowego. W okręgach wygrały: ławki przy wydmach, 

odkrycie potoku Karlikowskiego (dokumentacja techniczna), zamgławiacze i kurtyny 

wodne oraz przejście nad Sweliną łączące Kamienny Potok i Kolibki. Udział 

w głosowaniu wzięło 4895 sopocian, frekwencja wyniosła 15,4 %.

 – Cieszę się, że mieszkańcy Sopotu po raz kolejny aktywnie uczestniczyli w tegorocznym 

Budżecie Obywatelskim – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Budżet obywatelski 

to jednak nie tylko głosowanie, ale wiele spotkań, pikników i rozmów. To projekt, który integruje 

mieszkańców. Dziękuję za Wasze zaangażowanie.

Wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich rodzin, półkolonie 

letnie i zimowe, ułatwienia w edukacji oraz szeroka 

oferta integrujących i rozwijających zajęć pozalekcyjnych, 

czy wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych 

oraz opieka zdrowotna – to tylko niektóre z działań, jakie 

w najbliższych miesiącach sfinansowane zostaną z Fun-

duszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. 

UNICEF na wsparcie realizacji działań związanych z kryzysem 

ukraińskim i reagowaniem na sytuację uchodźców w Sopocie 

przeznaczył kwotę 10 575 840 zł. Program trwać będzie do 

końca sierpnia 2023 r. Główne obszary realizacji projektu to 

ochrona i bezpieczeństwo dziecka, zdrowie, edukacja, opieka 

społeczna czy rozwój młodzieży. 

– Ponad 10 mln zł ze środków UNICEF umożliwi rozbudo-

wanie systemu wsparcia dla wszystkich uczniów naszych szkół 

i wychowanków przedszkoli – mówi Magdalena Czarzyńska-

Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Dzięki tym środkom 

możemy m.in. zatrudnić więcej asystentek międzykulturowych 

w naszych placówkach oświatowych czy osób wspierających 

rodziny. W sopockich szkołach podstawowych ponad 16 proc. 

uczniów stanowią dzieci z Ukrainy, więc działania integrujące 

i wspierające wszystkich uczniów są niezwykle ważne. 

Realizacja programu zakłada działania długofalowe, a także 

wiele wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. 

W związku z realizacją projektu UNICEF sopockie placówki 

oświatowe, nauczyciele, uczniowie i ich rodziny otrzymają m.in 

wsparcie psychologiczne (konsultacje psychologiczne dla 

dzieci i ich rodzin), do szkół i przedszkoli trafi nowy sprzęt 

informatyczny. Najmłodsze dzieci skorzystają także z doposa-

żonych placów zabaw. Dla dzieci pochodzenia ukraińskiego 

dodatkowo przygotowywane są kursy języka ukraińskiego, by 

nie traciły kontaktu z narodową kulturą i językiem. 

Sopot już po raz szósty ogłosił nabór na lokale mieszkalne przeznaczone do remontu przez przyszłych najemców. W puli 

znalazło się 13 lokali o powierzchni od 31 do 120 m kw. Wnioski o mieszkania można składać do 4 listopada 2022 r.

W ramach programu gmina przekaże sopockim rodzinom 13 lokali: przy al. Niepodległości (3), ul. Bitwy pod Płowcami (1), Chopina 

(1), Dębowej (1), Haffnera (1), Helskiej (1), Majkowskiego (1), 3 Maja (1), Parkowej (1), Winieckiego (1), Władysława IV (1).

– Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest dramatyczna. Wysoka inflacja i raty kredytów, a zwłaszcza znaczny spadek liczby osób 

posiadających możliwość wzięcia kredytu sprawiają, że wiele osób nie ma szans na własne „M” – mówi Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu. – Dlatego, by wyjść naprzeciw potrzebom, w Sopocie stawiamy na budownictwo komunalne, a w ramach 

posiadanego już zasobu mieszkań przekazujemy sopocianom mieszkania do samodzielnego remontu. 

W tegorocznym Budżecie Obywatelskim wygrały 

następujące projekty:

ogólnomiejskie:

1. Zakup ambulansu dla Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego, 1906 głosów – 800 tys. zł

2. Zestaw do ratowania i poszukiwań ludzi 

w płytkich wodach przybrzeżnych, 1734 głosy – 300 

tys. zł

3. Wsparcie psychologiczne dla uczniów sopockich 

szkół,  542 głosy – 400 tys. zł

Rezerwa: 150 tys. zł.

lokalne:

Sopot Dolny  

1. Ławki przy wydmach – 100 tys. zł

2. Remont ul. Jakuba Goyki  –  400 tys. zł; projekt 

realizowany w zakresie dokumentacji technicznej do 

380 tys. zł

Sopot Wyścigi 

1. Odkrycie potoku Karlikowskiego przy ul. Jana Kazimierza i stworzenie zielonego skweru – 300 tys. 

zł; projekt realizowany w zakresie dokumentacji technicznej

2. Remont lub przebudowa schodów terenowych przy ul. Polnej i ul. Jana z Kolna (balustrady 

i schody) – 30 tys. zł

3. Oczko wodne przy pętli trolejbusowej Reja – 100 tys. zł; projekt realizowany w zakresie 

dokumentacji technicznej

4. Hotele dla dzikich zapylaczy w 4 lokalizacjach – 33 tys. zł

5. Urządzenia treningowe przy stawie Reja, 65 tys. 

zł w zakresie do 17 tys. zł

Sopot Górny 

1. „Woda to życie" – zamgławiacze i kurtyny wodne 

na osiedlu Mickiewicza i osiedlu Przylesie – 350 tys. zł

2. Punkt widokowy Rysie Wzgórze – 300 tys. zł; 

projekt realizowany w zakresie dokumentacji 

technicznej do 130 tys. zł

Brodwino i Kamienny Potok 

1. Przejście nad Sweliną łączące Kamienny Potok 

i Kolibki przy GPZ Sopot Kamienny Potok – 200 tys. zł

2. Zadaszony parking rowerowy na 100 rowerów 

przy SP nr 9 – 180 tys. zł

3. Zegar od zewnętrznej strony stacji SKM 

odmierzający czas do odjazdu pociągu – 100 tys. zł

Pełne wyniki głosowania dostępne są na stronie 

sopot.budzet-obywatelski.org/wyniki.Fot. Paweł Marcinko/KFP

O przyznanie lokalu mogą ubiegać się wnioskodawcy mieszkający w Sopocie 

i prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, w szczególności:

ź małżeństwa z dziećmi i osoby wychowujące dzieci, posiadające centrum 

życiowe na terenie Gminy Miasta Sopotu, tj. zamieszkujące przez co najmniej 

ostatnich 5 lat, korzystające z usług placówek wychowawczo-oświatowych na 

terenie Sopotu, rozliczających w Sopocie podatek dochodowy;

ź zamieszkujący w Sopocie w budynkach prywatnych na podstawie decyzji 

administracyjnej o przydziale lokalu mieszkalnego;

ź zamieszkujący w Sopocie w budynkach, wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasoby Gminy Miasta Sopotu, przeznaczonych do rozbiórki 

i lokalach niemieszkalnych, zakwalifikowani do otrzymania mieszkania;

ź którzy posiadają tytuł prawny do zajmowania lokalu w mieszkaniowym 

zasobie miasta Sopotu, a chcą zamienić zajmowany lokal na inny lokal 

mieszkalny zakwalifikowany do samoremontu;

ź którzy przekażą własność lokalu mieszkalnego na terenie miasta Sopotu na 

rzecz Gminy Miasta Sopotu.

Druki formularzy można pobrać na stronie internetowej bip.sopot.pl 

– Ogłoszenia lub Sprawy do załatwienia – Wydział Lokalowy oraz w kancelarii 

Urzędu Miasta Sopotu (pok. 16) i w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Sopotu 

(pok. 85). Więcej informacji: tel. 58 52 13 771, 58 52 13 774 lub 58 52 13 779.

Wykaz lokali do samoremontu z adresami i terminami, kiedy można je 

obejrzeć, znajduje się na stronie www.sopot.pl.
Fot. Pixabay

Ponad 10,5 mln zł 
na działania dla dzieci 
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Jesienne odpady. 
Co zrobić z liśćmi?

Wypłaty dodatku węglowego

Inwestycyjna jesień w Sopocie

ZIELONY SOPOT /

Firma Eco Sopot, dbająca o wywóz nieczystości 

i utrzymanie porządku w naszym otoczeniu, przedstawia 

kilka zasad segregacji, jakie każdy mieszkaniec i miesz-

kanka Sopotu powinni znać.

Po pierwsze, kiedy chcemy zebrać liście, czyli odpady zielone, 

powinniśmy pobrać z siedziby Eco Sopot, mieszczącej się przy 

al. Niepodległości 723 a, odpowiednie worki. Tym razem będą 

nam potrzebne worki brązowe. Worki na odpady zielone dla 

mieszkańców są wydawane bezpłatnie, dla podmiotów 

komercyjnych – odpłatnie.

Przed odbiorem worki trzeba zamówić dzwoniąc pod 

numer Biura Obsługi Klienta – 58 551 38 27 lub poprzez 

stronę internetową www.ecosopot.pl, gdzie należy wybrać 

zakładkę – Strefa mieszkańca, potem zaś – worki na odpady 

zielone (liście).

Worki brązowe trzeba zamówić wcześniej, ponieważ każdy 

z nich jest oznaczany indywidualnym znakiem. Naklejka pozwala 

Eco Sopot na zidentyfikowanie z jakiej posesji został odebrany 

konkretny worek. Na tej podstawie, jeżeli segregacja nie została 

przeprowadzona w odpowiedni sposób, na danego właściciela 

Straż Miejska może nałożyć karę. Dlatego mieszkańcy powinni 

zadbać, aby w workach koloru brązowego znalazły się tylko 

odpady zielone (liście).  

Podmioty komercyjne zamawiają worki w taki sam sposób 

– telefonicznie lub internetowo. Osoby prawne uiszczają opłaty 

za worki od Eco Sopot. Więcej informacji znajdziecie Państwo 

na stronie internetowej w zakładce – Strefa biznesu.

Zamówienie będzie realizowane tylko po wcześniejszej płatności 

zgodnie z obowiązującym cennikiem. Aktualnie opłata za 

1 worek wynosi 1,39 zł netto (kwotę łączną do zapłaty 

wyliczamy: liczba worków x 1,39 x  podatek VAT). Nr konta 1,08

bankowego: 92 1020 1811 0000 0402 0373 0116. Skan 

potwierdzenia przelewu powinien być załączony do zamówienia.

Rozpoczęły  się  wypłaty  dodatku węglowego, 

jednorazowego świadczenia w wysokości 3 tys. zł. 

Gospodarstwa domowe, które korzystają z innych źródeł 

ciepła niż węgiel, mogą również otrzymać jednorazowy 

dodatek do ogrzewania. W Sopocie obsługą wniosków 

o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku do innych 

źródeł ciepła dla gospodarstw domowych zajmuje się 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tzw. podmioty 

wrażliwe składają wnioski o dofinansowanie do 

ogrzewania w Urzędzie Miasta Sopotu.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, 

w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem 

kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 

85% węgla kamiennego, jeśli głównym źródłem ogrzewania 

jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 

powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 

piec kaflowy na paliwo stałe.

Przyznanie dodatku uwarunkowane jest zgłoszeniem jednego 

z tych źródeł ciepła, jako głównego źródła ogrzewania do 

centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB. Zgodnie 

z ustawą, zmiany w CEEB dokonane po 11 sierpnia nie będą 

uwzględniane. 

Kto może otrzymać dodatek węglowy?

Gospodarstwo jednoosobowe (osoba fizyczna samotnie 

zamieszkująca i gospodarująca), gospodarstwo wieloosobowe 

(osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub 

niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 

z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dodatek do innych źródeł ciepła

ź 3000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pelet 

drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna 

kawałkowego;

ź 2000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;

ź 1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, 

Dzięki środkom zewnętrznym obecnie realizowane są 

w Sopocie inwestycje drogowo-infrastrukturalne 

o wartości blisko 27,5 mln zł: przebudowa ul. 3 Maja, 

remont fragmentu al. Niepodległości i remont szlaku 

turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz 

z łącznikami. W najbliższych tygodniach rozpoczną się 

dwie kolejne duże inwestycje: zagospodarowanie placu 

Przyjaciół Sopotu oraz budowa woonerfu na ul. 

Kolejowej. Ich koszt zamknie się w kwocie 21,5 mln zł. 

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 

piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

ź 500 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy 

zasilany skroplonym gazem LPG.

Dodatek do innych źródeł ciepła nie przysługuje gos-

podarstwom, które otrzymały dodatek węglowy.

Dodatek mogą otrzymać tylko mieszkańcy budynków, które 

nie są przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej ani gazowej.

Terminy i zasady składania wniosków

Wnioski na dodatek węglowy oraz do innych źródeł ciepła 

można składać do 30 listopada 2022 r. w gminie właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić pisemnie 

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za 

pomocą profilu zaufanego lub poprzez ePUAP). W Sopocie 

obsługą dodatków grzewczych zajmuje się Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Świadczeń Rodzinnych 

i Funduszu Alimentacyjnego.

Druki wniosków dostępne są na stronie www.mopssopot.pl, 

w siedzibie MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, a także na stronie 

www.sopot.pl. Informacje: Dział Świadczeń Rodzinnych 

i Funduszu Alimentacyjnego, tel. 58 551 61 63.

Ul. 3 Maja jest już w pełni przejezdna na odcinku od ul. 

Grunwaldzkiej do ul. Dębowej i warunkowo (przez około 

miesiąc) do ul. Władysława IV. Do ul. Władysława IV są już 

przebudowane chodniki, zbudowane trzy z sześciu zbiorników 

retencyjnych. Na znacznym odcinku modernizowanej drogi 

wymieniona została infrastruktura podziemna, powstaje nowe 

oświetlenie uliczne. W obecnie realizowanym etapie 

zbudowany zostanie jeszcze jeden zbiornik retencyjny, rondo 

na skrzyżowaniu z ul. Władysława IV, pojawi się nowa zieleń 

i nawierzchnia jezdni. Ten zakres prac powinien się zakończyć 

wraz z końcem listopada.

Na remontowanym fragmencie al. Niepodległości trwa 

przebudowa kanalizacji deszczowej  na dwóch odcinkach. Na 

odcinku od stacji benzynowej do ul. Smolnej w ok. 70% 

ustawiane zostały już krawężniki – po obu stronach jezdni. Na 

dużym fragmencie ułożony został chodnik oraz zjazdy na 

posesje. Trwa budowa zatoki autobusowej oraz prawoskrętu 

w ul. Smolną. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na 

9 listopada. 

Na szlakach turystycznych wykonawca rozpocznie prace 

w połowie października. Trwają prace przygotowawcze, 

czekamy na pierwsze transporty naturalnego kruszywa. Te 

prace, zgodnie z umową, zakończą się 10 grudnia. 

Zasady segregacji odpadów zielonych:

ź Worki na odpady zielone wystawiamy na chodnik w terminie 

określonym w harmonogramie odbioru odpadów zielonych. 

Harmonogram znajduje się na www.zom.sopot.pl/

harmonogram-2022-odpady-zielone (wybieramy swoją 

ulicę i tam wskazane są konkretne daty odbiorów). 

ź Wywóz odpadów zielonych zwykle odbywa się dwa razy 

w miesiącu – zawsze w czwartki. Worki wystawiamy w dzień 

poprzedzający odbiór (w środę) po godz. 18.00 lub w dzień 

odbioru od godz. 6.00. Pamiętajmy, aby nie wystawiać worków 

wcześniej lub po godzinie odbioru w czwartek, bo może to 

być podstawą do ukarania mandatem przez Straż Miejską.

ź Gałęzie niemieszczące się w worku należy składować obok worka.

ź Do worka wrzucamy: skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie 

(średnica do 3 cm), resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, 

choinki i drzewka świąteczne (w okresie poświątecznym). 

ź Do worka nie wyrzucamy: ziemi i piachu, popiołu, konarów 

i gałęzi (średnica pow. 3 cm), żwirku i sorbentów oraz trocin 

zanieczyszczonych odchodami zwierząt, roślinnych 

odpadów kuchennych (BIO). 

Jeżeli pracownicy Eco Sopot znajdą takie rzeczy w worku, to nie 

zostanie on zabrany z posesji.

Odpowiedzi na wszelkie pytania pracownicy informacji pod 

numerem tel. 58 551 38 27 lub drogą mailową 

bok@ecosopot.pl.

INFORMACJE MIEJSKIE /

Fot. Pixabay

Fot. materiały prasowe ZDiZ
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Jak sobie radzić z agresją? 
Przyjdź na warsztaty

Wskaż sopocką organizację 
pozarządową roku 2022

Nabór członków sopockiej 
rady organizacji pozarządowych

SOPOT POMAGA /

Jeśli masz problemy z panowaniem nad emocjami i zdarza Ci się stosować przemoc 

wobec najbliższych, weź udział w warsztatach, które pomogą Ci radzić sobie z własną 

agresją. Przy pomocy specjalistów możesz zmienić swoje zachowanie i uzdrowić relacje 

z bliskimi. Zajęcia ruszają 19 października.

Punkt Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie prowadzi zapisy 

do grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Grupa jest bezpłatną 

formą pomocy przeznaczoną dla osób pełnoletnich, które chcą zmienić swoje zachowanie 

i ochronić siebie i najbliższych przed negatywnymi skutkami stosowania agresji.

Do 31 października mieszkańcy Sopotu, organizacje pozarządowe oraz miejskie 

instytucje mogą nominować wybraną organizację w konkursie o tytuł „Sopocka 

Organizacja Pozarządowa Roku 2022”.   

W październiku tego roku swoją trzyletnią kadencję kończy Sopocka Rada Organizacji 

Pozarządowych. Rada działa społecznie, jej celem jest rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego Sopotu poprzez reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie sektora 

pozarządowego oraz animowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej. 

Gdański Urząd Pracy zaprasza na Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów. Od 4 lat 

wydarzenie to nie tylko skutecznie pomaga dojrzałym mieszkańcom Trójmiasta 

w znalezieniu zatrudnienia na emeryturze, ale i wspiera ich w utworzeniu szeroko 

rozumianej aktywności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. Wstęp jest bezpłatny.

Zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej 

w formie psychologicznych war-

sztatów edukacyjnych rozpoczną się 

19 października, w siedzibie Punktu 

Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot 

przy  al .  Niepodległości  876. 

2-godzinne zajęcia odbywać się będą 

w każdą środę. Pełen cykl zajęć to 20 

spotkań tematycznych.

Osoby, które chcą nauczyć się 

panować nad swoją agresją i wziąć 

udział w zajęciach grupy korekcyjno-

Festiwal odbędzie się w gdańskim Amberexpo, 

19 października w godz. 10.00-15.00. Na osoby 

powyżej 50. i 60. roku życia będą czekać 

dedykowane im oferty pracy, bezpłatne badania 

medyczne, ciekawe pokazy, koncerty muzyczne 

oraz kilkanaście innych atrakcji. 

Oferta wystawiennicza wydarzenia podzielona 

będzie na kilka stref. Najważniejsza z nich 

poświęcona będzie pracy, gdzie na nowych 

pracowników czekać będzie 40 firm. 

Więcej na: www.festiwalaktywnosci.pl

Fot. Freepik

Festiwal Pracy i Aktywności Seniorów

Różowy październik, czyli miesiąc 
świadomości raka piersi
Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę 

dorosłych kobiet na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych. 

Teraz dzięki zwiększeniu środków o ponad 15 tys. zł na program wczesnego wykrywania 

nowotworu piersi, więcej sopocianek będzie mogło zadbać o swoje zdrowie. 

edukacyjnej, zachęcamy do wstępnej konsultacji z psychologiem Karolem Kucykiem. Zgłoszenia 

pod nr tel. 58 550 14 14, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00 lub mailowo: 

pik@mopssopot.pl.

Przyznanie tytułu stanowi przede wszystkim podziękowanie 

i wyróżnienie organizacji pozarządowej za całokształt działalności 

podejmowanej w Sopocie w danym roku kalendarzowym. 

Nagroda została ustanowiona przez Sopocką Radę Organizacji 

Pozarządowych z okazji Jubileuszu 120-lecia nadania Sopotowi 

Praw Miejskich. Do wygrania bon edukacyjny w wymiarze 8 godzin 

szkoleniowych na spersonalizowane szkolenie lub doradztwo.

Więcej informacji, w tym Regulamin konkursu i formularz 

zgłoszeniowy na www.scop.sopot.pl. 

ZDROWIE /

Jednym z zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 jest program 

wczesnego wykrywania nowotworu piersi. Początkowo przewidziano na to kwotę 34 920 zł, co 

zapewniło badania 200 kobietom. 

– Program cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że postanowiliśmy zwiększyć kwotę o 15 300 

zł, dzięki czemu kolejne 85 uczestniczek będzie mogło skorzystać z profilaktycznych badań 

– mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Badania są bardzo ważne, 

często na wagę życia nawet. Dlatego zachęcamy sopocianki, by kontrolowały piersi regularnie, 

bowiem jak najszybsze wykrycie nowotworu bardzo ma ogromny wpływ na wyniki leczenia.

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.

Zaproszenie na badanie panie otrzymają ok. 3 tygodnie przed terminem zaplanowanego badania. 

Jeśli pacjentka nie będzie mogła pojawić się tego dnia, badanie zostanie przesunięte na inny 

termin. Chęć ustalenia dogodnego terminu trzeba zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście. 

W ramach programu będą wykonywane: badania mammograficzne obu piersi w dwóch 

projekcjach, badania palpacyjne z edukacją na temat samobadania piersi, badania USG piersi.

Każde badanie zakończy się wydaniem wyniku badania oraz stosownych wniosków i zaleceń.

Realizator: GORIS-MED Radiolodzy Rzepecka-Wejs i Partnerzy, ul. Chrobrego 6/8, tel. 58 555 08 59.

Do 14 października trwa nabór kandydatów na członków Rady kadencji 2022-2025. 

Elektroniczne lub tradycyjne zgłoszenia mogą dokonać organizacje pozarządowe działające 

w Sopocie (formularz zgłoszeniowy dostępny na www.scop.sopot.pl).

Spośród zgłoszonych kandydatur Powszechne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sopockich 

Organizacji Pozarządowych wybierze Sopocką Radę Organizacji Pozarządowych kadencji 2022-2025. 

Zebranie odbędzie się 25 października o godz. 16.30 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopotu.

Fot. Freepik
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www.pfksopot.pl 

www.goyki3.pl

Wojciech Rajski i Polska Filharmonia Kameralna Sopot zapraszają 16 października na 

koncert jesienny, połączony z uroczystością nadania honorowego obywatelstwa Sopotu 

prof. Krzysztofowi Sperskiemu.

Krzysztof Sperski od ponad pięćdziesięciu lat jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Gdańsku. 

Z jego klasy wyszło kilka pokoleń wiolonczelistów, solistów wirtuozów, a także pedagogów szkół 

artystycznych. Był pomysłodawcą i organizatorem Czwartkowych Wieczorów Muzycznych 

w Dworku Sierakowskich, a także jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. 

Występował niemal na całym świecie. W programach swoich koncertów zawsze umieszczał 

dzieła polskich kompozytorów, szczególnie twórców z Wybrzeża, których utwory wykonywał 

wielokrotnie w duecie z Anną Prabucką-Firlej (fortepian) czy Trio Gdańskim, z którymi odnosił 

swoje największe artystyczne sukcesy. 

W październiku Goyki 3 Art Inkubator zaprasza m.in. na specjalny pokaz filmu 

dokumentalnego pt. „Adam Strzembosz – Pierwszy Sędzia Rzeczypospolitej” oraz debatę 

z udziałem Stanisława Zakroczymskiego, prawnika, autora wywiadu z prof. Adamem 

Strzemboszem pt. „Miedzy prawem a sprawiedliwością” oraz reżyserki i scenarzystki 

Bożeny Garus-Hockuby. Pokaz odbędzie się 13 października o godz. 18.00.

Fot. Tarakum

Jesienny koncert 
sopockich filharmoników

Film, debata i warsztaty na Goyki

Joanna Murzyn
Fot. materiały Goyki 3 Art Inkubatora

Na odwiedzających Art Inkubator czeka również debata 

z cyklu #Goyki3Lab pt. „Czy inny Internet jest możliwy?”. 

Gościniami siódmego już spotkania w tym cyklu będą: 

Magda Gacyk,  dziennikarka, analityczka trendów 

technologicznych, konsultantka polskich startupów w Dolinie 

Krzemowej, socjolożka i tłumaczka oraz Joanna Murzyn, 

propagatorka filozofii Ekologii Cyfrowej i działań na rzecz 

zmniejszenia negatywnego wpływu rozwoju środowiska 

technologicznego na środowisko naturalne oraz człowieka, 

technologiczna aktywistka. Spotkanie 19 października o godz. 

18.00 poprowadzi Bartek Frąckowiak, badacz, kurator sztuki 

i trener. Będzie tłumaczone na Polski Język Migowy.

Natomiast 12 i 22 października Goyki 3 Art Inkubator 

zaprasza chętnych na warsztaty krawieckie „Szyjemy nie 

marnujemy". Kursy są czterogodzinne, zapisy na stronie 

www.goyki3.pl.

„Nobody's Perfect” to wystawa prezentująca najnowsze prace wybitnego 

trójmiejskiego artysty Jacka Staniszewskiego, profesora gdańskiej ASP, który przez 

dekady artystycznych poszukiwań tworzy m.in. grafikę, obiekty, instalacje, 

performensy oraz muzykę. Wernisaż wystawy odbędzie się 14 października o godz. 

19.00 w Państwowej Galerii Sztuki.

Jacek Staniszewski. 
Nobody's Perfect 

Podczas Koncertu Jesiennego wysłuchamy Preludium i Fugi op. 85 Maurycego Moszkowskiego 

i Divertimento Béli Bartóka. Wybrzmi także liryczny utwór ukraińskiej kompozytorki Victorii 

Polevy „Langsam”. Solistą koncertu będzie Bartosz Koziak, wiolonczelista.

Koncert odbędzie się w Sali Koncertowej PFK w Operze Leśnej o godz. 18.00. Bilety: 30 zł 

normalny, 20 zł ulgowy, do nabycia online na stronie PFK Sopot, w Informacji 

Turystycznej oraz na godzinę przed koncertem.

KONCERT /

Bartosz Koziak. Fot. materiały prasowe PFK

Tym, co nadaje mocy twórczości 

Staniszewskiego, jest punkowa wraż-

liwość i energia oraz dosadny język 

wizualny, który – jak twierdzi sam artysta 

– jest nie tylko językiem estetycznym, ale 

też sposobem myślenia. Staniszewski 

czerpie inspiracje między innymi 

z surrealizmu i pop-artu przefiltrowując 

je przez wrażliwość społeczną bliską 

sztuce krytycznej. 

Wystawa to wybór prac z ostatnich lat. 

Artysta świadomie zrezygnował z jed-

noznacznych odniesień politycznych, czy 

komentowania bieżących wydarzeń. 

Staniszewski przedstawia głęboko 

niepokojącą wizję świata, interesują go 

sytuacje skrajne, które przełamuje 

czasami, oczywiście czarnym, humorem. 

Jacek Staniszewski (1957), artysta 

wizualny i muzyk. Absolwent Wydziału 

Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku, 

obecnie dr hab. prof. ASP w Gdańsku 

gdzie prowadzi autorską Pracownię Propagandy Społecznej. Autor licznych wystaw 

indywidualnych. W latach 1986-2021 autor projektów przeszło 600 plakatów do wystaw, 

spektakli teatralnych i koncertów. Lider zespołów muzycznych: Chlupot Mózgu i Maszyna 

do mięsa.

WYSTAWA /

www.mbp.sopot.pl

Biblioteka Sopocka zaprasza na kolejne głośne czytanie literatury w ramach cyklu 

„Poczytaj mi”. Gościem będzie aktor Leszek Lichota, który z bibliotekarzami przeczyta 

wybrane fragmenty „Znachora” Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.

BIBLIOTEKA /

Poczytaj mi w Sopotece

Wydarzenie odbędzie się 15 października o godz. 

18.00 w Sopotece. Spotkanie, które będzie 

tłumaczone na język migowy, poprowadzi Piotr 

Łukawski, urodzony w Gdyni aktor filmowy 

i teatralny. Czytany tekst jest dostępny w serwisie 

Wolne Lektury.

Leszek Lichota, urodzony w Wałbrzychu polski 

aktor filmowy i teatralny, zawodowo związany 

z Teatrem Polskim w Poznaniu. Popularność 

przyniósł mu udział w serialach TVN „Na Wspólnej” 

i „Prawo Agaty”. Zdobył wiele nagród i wyróżnień. 

W 2015 roku zagrał kaprala Maleńczuka „Małego” 

w „Karbali” Krzysztofa Łukaszewicza. W latach 2014-

2020 odgrywał Wiktora Rebowa z serialu „Wataha”. 

W 2019 roku zagrał wójta w „Bożym Ciele” Jana 

Komasy. W 2021 roku wcielił się m.in. w rolę 

Stanisława Dygata w filmie „Bo we mnie jest seks” 

Katarzyny Klimkiewicz oraz w rolę inspektora 

Leszek Lichota

Fot. materiały Biblioteki Sopockiej

Mariana Kołeckiego w serialu „Kruk. Czarny woron nie śpi”. Obecnie Leszka Lichotę można 

oglądać w filmie „Orlęta. Grodno'39” Krzysztofa Łukasiewicza.

www.pgs.pl

Fot. materiały prasowe PGS
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SKLA Sopot liderem na Pomorzu
Sopocki Klub Lekkoatletyczny utrzymuje pozycję lidera na Pomorzu w sporcie 

młodzieżowym. Znaczne sukcesy w sezonie 2022 odnieśli również seniorzy z Anną 

Kiełbasińską na czele.

Sopot miastem rzeźby. 
Ruszył konkurs „Baltic Horizons”

Europejskie Forum 
Nowych Idei w Sopocie

www.instagram.com/miasto_sopot

Artystyczne tradycje Sopotu, jako miejsca rozwoju sztuki oraz ponad 30-letnie 

doświadczenie ERGO Hestii w realizacji i wspieraniu sztuki na różnych polach stały się 

podstawą międzynarodowej współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. „Baltic Horizons” 

to konkurs rzeźbiarski, ale również szeroka platforma dialogu społeczno-artystycznego 

z udziałem partnerów z Litwy, Łotwy, Finlandii i Polski. Istotnym elementem projektu jest 

twórcza aktywizacja mieszkańców wokół tematu ochrony bałtyckiego ekosystemu oraz 

szerokie działania w obszarze sztuki. Wyłoniony w konkursie projekt rzeźby stanie 

w przestrzeni miejskiej Sopotu pod koniec przyszłego roku.

EFNI to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym 

trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Kolejna edycja odbędzie się w dniach 

12-14 października.

Przedstawiciele biznesu, charyzmatyczni mówcy, liderzy i decydenci oraz autorytety ze świata 

kultury i nauki podczas kilkudziesięciu wydarzeń, paneli, spotkań otwartych, kontrapunktów czy 

nocnych rozmów debatują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw 

w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach oraz o przyszłym kształcie Unii. Forum co 

Dwa zwycięstwa Trefla Sopot 
na początek sezonu

LEKKOATLETYKA /

Fot. Krzysztof Mystkowski KFP/UMS

– Rzeźba to dziedzina sztuki 

szczególnie obecna w Sopocie. 

Mieszkał tu i tworzył wybitny 

rzeźbiarz Stanisław Horno-

Popławski, rzeźbiarki Ewa 

Beyer-Formela czy Maria 

Teresa Kuczyńska. To m.in. 

ich prace możemy podziwiać 

w  przestrzeni  miejskiej . 

Chcemy tę ideę rozwijać, by 

sztuka była w zasięgu ręki, 

wychodziła poza galerię, by 

cieszyła oko i prowokowała. By 

była  częścią  miejskiego, 

codziennego życia. Bardzo mi na tym zależy, a konkurs jest świetną okazją by ten pomysł wcielać 

w życie. Zwłaszcza, że finansowo wspiera nas HESTIA – mówi Jacek Karnowski, prezydent 

Sopotu.

Konkurs Baltic Horizons jest dwuetapowy. W pierwszym etapie międzynarodowa Kapituła 

Nominująca wskazuje 12 artystów z 4 krajów regionu Morza Bałtyckiego. Artyści zapraszani są na 

rezydencję do Sopotu, podczas której poznają miasto, jego historię oraz miejsce, w którym ma 

stanąć zwycięska rzeźba. Przygotowane przez nich projekty będą prezentowane na wystawie 

konkursowej. W drugim etapie jury wybierze laureata lub laureatkę i tym samym projekt rzeźby, 

który zostanie zrealizowany we wskazanym miejscu. 

Wyłoniony w wyniku konkursu projekt rzeźby zostanie zrealizowany w przestrzeni miejskiej 

Sopotu pod koniec 2023 r.

Konkurs powstał z inicjatywy ERGO Hestii i Miasta Sopot. Organizatorem konkursu jest Fundacja 

Artystyczna Podróż Hestii. 

Więcej informacji na baltichorizons.com. Koszykarze Trefla Sopot rozpoczęli rozgrywki 2022/2023. W swoich dwóch 

pierwszych meczach żółto-czarni pokonali Twarde Pierniki Toruń oraz MKS 

Dąbrowa Górnicza. 

Starty  na  wszystkich  szczeblach 

rywa l i zac j i  sportowej  pozwol i ł y 

Sopockiemu Klubowi Lekkoatletycznemu 

na utrzymanie  pierwszej  pozycji 

w punktacji klubowej za osiągnięcia 

w sporcie młodzieżowym w wojewódz-

twie pomorskim oraz 6. miejsca w tej 

samej klasyfikacji w Polsce. W woje-

wództwie pomorskim SKLA Sopot zdobył 

322 punkty, wyprzedzając będący na 

drugiej pozycji gdański AZS AWFiS aż 

o 73 punkty. Na miejscu 3. Uplasował się 

AML Słupsk mający na koncie 180,75 

punktów.

Tak wysoka pozycja punktowa przełożyła 

się na zdobycze medalowe krajowych 

czempionatów, gdzie SKLA zdobyło, aż 16 krążków. Jeszcze większe sukcesy międzynarodowe 

mieli seniorzy. Mistrzostwa Świata w Eugene nie przyniosły nam medalu, ale 8 pozycja na 

400 m i 9 w sztafecie 4x400 m kobiet Anny Kiełbasińskiej były wielkim osiągnięciem. 

Rewelacyjnie zadebiutowała w 7-boju Paulina Ligarska, która zajęła 10 miejsce. 

Miesiąc później rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w Berlinie, na które poleciała trójka 

sopocian – do Ani i Pauliny dołączył płotkarz Jakub Szymański, który w biegu na 110mppł 

zajął 13 miejsce. Paulina Ligarska zajęła 9. miejsce, zbierając doświadczenia na kolejne lata 

rywalizacji. Największych emocji podczas ME dostarczyła Anna Kiełbasińska, która zdobyła 

brąz i srebro na 400 m i 4x400 m i srebrny medal za sztafetę 4x100 m. Ania została jedną 

z 5 polek w historii, która z ME przywiozła 3 lub więcej medali. 

KOSZYKÓWKA /

Drużyna  mis t rza  NBA 

z 1995 r. Żana Tabaka sezon 

zainaugurowała w grodzie 

K o p e r n i k a .  S p o t k a n i e 

z Twardymi Piernikami Toruń 

było bardzo emocjonujące, 

a losy rywalizacji ważyły się 

do ostatniej sekundy meczu. 

Ostatecznie nasz zespół 

pokonał rywali 81:79, naj-

więcej punktów dla żółto-

czarnych zdobył  Glynn 

Watson (18). 

Tydzień później sopocianie rozgrywali pierwsze domowe spotkanie. W niemal 

wypełnionej hali 100-lecia Sopotu Trefl mierzył się z MKS-em Dąbrowa Górnicza, który 

także rozpoczął sezon od zwycięstwa. Niesiona głośnym dopingiem drużyna 

#sercasopotu od początku przejęła meczową inicjatywę i pewnie triumfowała 87:73. 

Najskuteczniejszymi koszykarzami byli Rolands Freimanis oraz Wesley Gordon, którzy 

zanotowali po 17 oczek. Ponadto amerykański środkowy, czyli Gordon, zapisał jeszcze 12 

zbiórek, dzięki czemu osiągnął drugie double-double w sezonie. Emocjom meczowym 

towarzyszyły konkursy i zabawy dla publiczności, a kibice mogli zaopatrzyć się w  gadżety 

z nowej serii, m.in koszulki meczowe, szaliki, skarpety czy czapki. 

Kolejne spotkanie domowe żółto-czarni rozegrają 15 października. O 18.00 w hali 

100-lecia Trefl Sopot zmierzy się z Enea Abramczyk Astorią Bydgoszcz. Bilety na mecz są 

dostępne na www.sercesopotu.pl. 

Fot. materiały SKLA

Fot. materiały Trefla Sopot

W MIEŚCIE /

roku gromadzi ponad tysiąc 

uczestników – przedstawicieli 

świata biznesu, nauki, kultury 

oraz administracji zarówno 

polskiej jak i europejskiej.

Europejskie Forum Nowych 

Idei organizowane jest od 

2011 r. przez Konfederację 

Lewiatan przy współudziale 

BusinessEurope oraz Sopotu.

Fot. źródło: www.efni.pl



8 PRZEPIS NA SOPOT NR 14/2022

Jednym z wydarzeń obchodów 75. lat Biblioteki Sopockiej było spotkanie z pisarzem 
i reporterem Mariuszem Szczygłem. Opowiadał m.in. o ostatniej książce „Fakty muszą zatańczyć”.

Promocja gospodarcza to jeden z filarów metropolii. Przedstawiciele Sopotu na targach EXPO 
REAL w Monachium poszukiwali inwestorów z branży hotelarskiej oraz kuracyjno-uzdrowiskowej.

Fot. materiały UMS
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Mural będący powiększoną kopią jednego z obrazów Józefa Czerniawskiego powstał na 
ścianie budynku przy ul. Boh. Monte Cassino 60. Upamiętnia związanego z Sopotem artystę.

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Fot. Anna Rezulak/KFP Fot. Anna Rezulak/KFP

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Tribute to Tomasz Szukalski 
Sopot Jazz Festival pisze ciąg dalszy swojej 66-letniej już historii. Elementem tegorocznego 
święta oryginalnej, improwizowanej muzyki oraz intrygujących artystów był koncert „Tribute to 
Tomasz Szukalski” pamięci jednego z najwybitniejszych saksofonistów w historii polskiego jazzu.

Przy al. Niepodległości 829 otworzyła podwoje Akademia Don Kichota – przestrzeń 
przyjazna osobom z niepełnosprawnościami oraz doświadczającym kryzysów psychicznych. 

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


