
SOPOT POMAGA /

SOPOCIANIE SOPOCIANOM NA ŚWIĘTA

Zapraszamy mieszkańców Sopotu, uczniów 

sopockich szkół, organizacje pozarządowe, 

instytucje miejskie oraz przedstawicieli lokalnego 

biznesu do włączenia się w akcję „Sopocianie 

Sopocianom na Święta 2022”. Upominki można 

dostarczyć do Sopockiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych i Wolontariatu.

POTAŃCÓWKI CZAS ZACZĄĆ!

DJ Wika energetycznie rozpoczęła cykl 

potańcówek w Teatrze Atelier. W grudniu za 

konsoletą stanie DJ Czarna, która będzie 

miksować najlepsze utwory w każdy pierwszy 

wtorek miesiąca w godz. 17.00-19.00. 

Najbliższa potańcówka odbędzie się w miko-

łajki, 6 grudnia. Wstęp jest wolny. 

BEZPŁATNE ZABIEGI DLA MIESZKAŃCÓW 

Nowoczesne Centrum Rehabilitacji Reha Sopot, 

które działa w ramach Fundacji Nasz Przyjazny 

Dom, zaprasza mieszkańców do korzystania 

z całego pakietu różnorodnych zabiegów i zajęć 

rehabilitacyjnych. Dla posiadaczy Karty Sopoc-

kiej oferta jest bezpłatna. Nasz Przyjazny Dom 

mieści się przy ul. Władysława IV 1 c.

str. 8str. 2 str. 9

SOPOT DLA SENIORÓW /SOPOT NA ZDROWIE /

Projekt budżetu Sopotu na 2023 rok 
Zapraszamy mieszkańców na spotkanie str. 3-6

F
o

t. M
a

cie
j W

ró
b

le
w

sk
i

BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU

ISSN 2543-4632 NR 17/2022  2.12.22



2 NR 17/2022PRZEPIS NA SOPOT 

Wydawca:
Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27

81-704 Sopot, tel. (+48) 58 52 13 633
e-mail: przepisnasopot@sopot.pl

BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU

Przygotowanie materiałów, redakcja i skład: Biuro Promocji 
i Komunikacji Społecznej UMS: Izabela Heidrich, Anetta Konopacka, 
Marek Niziołek, Jolanta Kownacka

W MIEŚCIE /

Nowoczesne Centrum Rehabilitacji Reha Sopot, które działa w ramach Fundacji Nasz 

Przyjazny Dom, zaprasza mieszkańców do korzystania z całego pakietu różnorodnych 

zabiegów i zajęć rehabilitacyjnych. Dla posiadaczy Karty Sopockiej oferta jest bezpłatna. 

Nasz Przyjazny Dom mieści się przy ul. Władysława IV 1 c.

Zakres usług ośrodka obejmuje zarówno rehabilitację dla osób dorosłych po przebytych 

operacjach czy urazach, sportowców, jak i dzieci. W trosce o najmłodszych pacjentów oferuje 

również innowacyjną neurorehabilitację dziecięcą. Nowoczesny program stworzony jest dla dzieci 

z problemami natury neurologicznej i po diagnostyce. To wsparcie przy takich problemach, jak: 

padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, SMA, stwardnienie rozsiane i wiele innych chorób oraz 

dolegliwości natury neurologicznej.

Poza indywidualnymi zabiegami rehabilitacyjnymi w Reha Sopot prowadzone są również zajęcia 

grupowe, np. zdrowy kręgosłup, aktywni po pracy czy zajęcia oddechowe. Na te zajęcia 

zapraszamy wszystkich mieszkańców Sopotu i nie tylko.

W Reha Sopot, przy współpracy z Rehis, rozbudowywana jest szeroka gama rehabilitacji sportowej. 

Oferowane są także zabiegi w komorze hiperbarycznej. Systematyczne korzystanie z tlenoterapii 

zniweluje bóle, wspomoże płuca w procesie zdrowienia przy astmie, a także po COVID-19.

Bezpłatne zabiegi dla mieszkańców 
w Centrum Rehabilitacji Reha Sopot

Zapisy na poszczególne zajęcia 

i zabiegi: telefonicznie 531 772 550 

lub na stronie www.rehasopot.pl 

Świetni specjaliści, przyjazna atmosfera, 

a także w pełni profesjonalne wypo-

sażenie nowoczesnego Centrum 

Rehabilitacji czekają.

Fot. materiały promocyjne

Fot. Anna Rezulak/KFP/UMS

Mieszkańcy Sopotu zdecydują o miejscach, w których zostaną ustawione stojaki rowerowe. 

Na początek będzie ich 30. Wnioski w tej sprawie można składać do 15 grudnia 2022 r.

Zachęcamy mieszkańców do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wytypowania miejsc, 

w których powinny zostać ustawione stojaki rowerowe. Liczba rowerzystów w Sopocie stale rośnie, 

a razem z nią wzrasta zapotrzebowanie na rozbudowę niezbędnej małej architektury. Dlatego 

zapraszamy sopocian do zgłaszania miejsc, w których takich obiektów brakuje.

– W Sopocie mamy świetnie rozwiniętą sieć dróg i ścieżek dla jednośladów, a rowerzyści mogą się 

poruszać również ulicami, bo na większości z nich ograniczyliśmy prędkość do 30 km/h. Stojaki 

W niedzielę 4 grudnia, w godz. 11.00-15.00 na 

wszystkich,  którzy  odwiedzą Schronisko dla 

Bezdomnych Zwierząt Sopotkowo czeka wiele atrakcji.

W programie: oprowadzanie połączone z opowieściami 

o podopiecznych, adopcjach i wolontariacie, kolorowe 

stoisko pełne akcesoriów dla miłośników zwierząt i ich 

podopiecznych, loteria fantowa dla dzieci i dorosłych, kącik 

sztuki oraz oczywiście słodkości. A wszystko to za datki 

wrzucone do puszki Sopotkowa.

Organizatorzy zapraszają całe rodziny, zwierzaki czekają!

Sopocianie wybiorą lokalizacje 
stojaków rowerowych

Dzień otwarty w Sopotkowie

ZIELONY SOPOT /

Karta Sopocka – zobacz, 
gdzie skorzystasz z rabatów
Państwowa Galeria Sztuki

Państwowa Galeria Sztuki jest instytucją samorządową finansowaną z budżetu Sopotu. 

Galeria znajduje się w Domu Zdrojowym. W salach wystawienniczych o łącznej 

powierzchni 1200 m kw. Galeria realizuje wystawy sztuki współczesnej i tradycyjnej, 

prezentuje różnorodne zjawiska artystyczne, współpracuje z galeriami i placówkami 

muzealnymi w kraju i za granicą. 

Adres: pl. Zdrojowy 2, wysokość i rodzaj zniżki uzależnione są od rodzaju pakietu

Sopot Loves You

Oryginalnie, kreatywnie i po sopocku. Inspiracje na prezenty i niebanalne pamiątki. 

Wyjątkowa aranżacja i wygodna lokalizacja.  

Adres: ul. Kościuszki 5, wysokość i rodzaj zniżki uzależnione są od rodzaju pakietu

Tuż za Rogiem

To miejsce tworzone z miłości do Włoch i włoskiej kuchni. Sekret udanej pizzy tkwi 

w szczegółach: wyjątkowym cieście, idealnej oliwie, a także wyselekcjonowanych 

najwyższej jakości świeżych produktach. 

Adres: ul. Grunwaldzka 4, oferuje 10% zniżki na całe menu

Wszystkie informacje na temat Karty Sopockiej znajdują się na stronie: 

www.karta.sopot.pl

ZDROWIE /

rowerowe są w tym systemie 

niezbędne i ważne, by stały 

tam, gdzie ich najbardziej 

potrzebują rowerzyści – mó-

wi Marcin Skwierawski, 

wiceprezydent Sopotu.

Zgłoszenia można przesyłać 

do 15 grudnia br. uza-

sadnia jąc  swój  wybór 

i  wypełniając formularz 

elektroniczny dostępny na 

stronie www.sopot.pl.

12.12.2022 r. (poniedziałek), godz. 18.00
Sopoteka, ul.  Kościuszki 14 w Sopocie

Kobiety sportu

Fot. materiały Sopotkowa
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Projekt budżetu Sopotu na 2023 rok 

NASZ SAMORZĄD /

projekt budżetu 2023

 34 491 567 zł106 446 000 zł

 149 359 000 zł

  70 700 000 zł

9 666 667 zł

DOCHODY

WYDATKI

389 534 000 zł

wolne środki spłata kredytówkredytybieżące majątkowe

Szanowni Państwo, 

Drogie Mieszkanki i Mieszkańcy Sopotu,

Budżet Sopotu na rok 2023 konstruowany jest w okresie dużej niepewności związanej 

z wojną w Ukrainie, rekordową inflacją, wzrostem cen energii oraz ograniczaniem 

dochodów własnych samorządów. To powoduje, że kondycja finansowa miasta w stosunku 

do roku 2022 będzie gorsza. Zmiany w systemie podatkowym dotyczące partycypacji 

samorządów we wpływach z podatku PIT wprowadzone tzw. Polskim Ładem (obniżenie 

stawki podatkowej z 17% do 12%) oraz „Piątką Kaczyńskiego”, spowodowały ubytek 

w dochodach z PIT o 9,7 mln zł w stosunku do roku 2022 i o 26,6 mln zł w stosunku do 

uzyskanych w 2021 r. Przekazana pod koniec ubiegłego roku i obecnie tzw. „subwencja 

rozwojowa” w wysokości 27 mln zł jest o ponad 10 mln zł mniejsza i niestety nie pokrywa 

utraconych dochodów.

Według ustawy dochody samorządów z PIT i CIT nie mogą być niższe niż uzyskane w latach 

poprzednich; dodatkowo środki są przekazywane w równych ratach miesięcznych. Nowe 

przepisy nie rekompensują ubytku, jaki powstał w budżecie miasta po wdrożeniu zmian 

w przepisach podatkowych. Ponadto po raz kolejny od 1 stycznia wzrośnie minimalne 

wynagrodzenie, co także ma być sfinansowane ze środków własnych samorządu. 

Te wszystkie zmiany odbywają się bez pełnej rekompensaty ze strony rządu. 

Z drugiej strony bardzo szybko rosną wydatki bieżące, gwałtownie rośnie inflacja, ceny 

energii elektrycznej, paliwa, gazu i wszystkich innych usług, jest silna presja płacowa ze 

strony pracowników. To powoduje, że wydatki bieżące będą większe niż dochody bieżące. 

Staramy się tak działać, by złagodzić skutki kryzysu odczuwane przez mieszkańców. 

W przyszłym roku kontynuowana będzie realizacja wielu programów zdrowotnych. Będą to 

np. program rehabilitacji domowej, szczepienia przeciwko grypie dla osób 65+, USG piersi, 

projekt „Sopocianki”, ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyka 

próchnicy zębów. Prowadzona będzie deinstytucjonalizacja usług społecznych. Na te 

działania w budżecie zaplanowanych jest 2,4 mln zł.

W obszar bezpieczeństwa zdrowotnego wpisują się także działania proekologiczne 

związane z czystym powietrzem i zielenią w naszym mieście. Będą m.in. dotacje do 

likwidacji ogrzewania węglowego, instalowania systemów gromadzenia wody czy wymiany 

okien. Zależy nam też na inwestowaniu w odnawialne źródła energii, termomodernizację 

obiektów publicznych i fotowoltaikę w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej 

i cieplnej. Na to zadanie zaplanowano 1,8 mln zł.   

Polityka mieszkaniowa skierowana będzie przede wszystkim do młodych, by tu zakładali 

swoje rodziny oraz podejmowali pracę. Będziemy budować kolejne budynki komunalne, 

m.in. przy al. Niepodległości, ul. 3 Maja, ul. Obodrzyców, na co przeznaczymy ponad 24,6 

mln zł. 

Sopockie szkoły nadal będą oferować różnorodną gamę zajęć pozalekcyjnych, zapewniając 

uczniom warunki do rozwoju intelektualnego, a także – co bardzo istotne – dając sopockim 

dzieciom i młodzieży wsparcie psychologiczne. W planach inwestycyjnych znalazło się m.in. 

zadaszenie boiska przy SP nr 8, przebudowa i termomodernizacja budynku SP nr 1 czy 

rozbudowa Przedszkola nr 12. 

Kontynuowane będą działania wspierające i integrujące na rzecz dzieci dotkniętych 

kryzysem humanitarnym. Ponad 10,5 mln zł w sumie pozyskaliśmy na te cele z Funduszu 

Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. W 2023 r. wydatki wyniosą 7 036 940 zł.

Wiele zadań będzie realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza 

modernizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej i deszczowej oraz projektów drogowych. Na te 

przedsięwzięcia przeznaczymy 54,7 mln zł.

W przyszłym roku chcemy także rozwijać funkcje uzdrowiskowe z wykorzystaniem sopockiej 

solanki. Będą to np. modernizacja drewnianej części mola i adaptacja terenu po dawnym 

minigolfie oraz dalsza rozbudowa sopockich błoni.

Na zadania wybrane w budżecie obywatelskim zaplanowano 3,4 mln zł. Realizowane będą 

też te z roku ubiegłego, których z przyczyn proceduralnych nie udało się wykonać 

w 2022 r.

Pomimo trudnego czasu nie chcemy rezygnować z inwestycji. Na ten cel przeznaczyliśmy 

ponad 149 mln zł. W budżecie znalazły się środki na wkład własny do projektów 

dofinansowanych zewnętrznie, a także na finansowanie wielu zadań podnoszących jakość 

życia mieszkańców, jak np. programy prozdrowotne dla różnych grup, szeroki dostęp do 

kultury, pomoc finansowa w wymianie ogrzewania na ekologiczne w mieszkaniach 

prywatnych oraz finansowanie takiej wymiany w mieszkaniach komunalnych. 

Projekt budżetu na 2023 rok znajdą Państwo na stronie bip.sopot.pl.  

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

Spotkanie z mieszkańcami

Zapraszamy na spotkanie z prezydentem miasta i radnymi. Zachęcamy 

sopocian do udziału i przekazania swoich uwag na temat budżetu miasta. 

Spotkanie odbędzie się 21 grudnia o godz. 18.00 w Sopotece (Sopot 

Centrum, ul. Kościuszki 14, poziom +2).

KONTAKTY DO SOPOCKICH RADNYCH:
Wieczesław Augustyniak, tel. 603 776 725, waugustyniak23@gmail.com
Piotr Bagiński, tel. 604 509 091, piotrsop@op.pl
Grażyna Czajkowska, tel. 508 223 865, g.czajkowska@gmail.com
Zbigniew Duzinkiewicz, tel. 792 24 70 51, zduzinkiewicz@sopot.pl    
Irena Ellward, tel. 720 474 881, iellward@wp.pl
Maria Filipkowska-Walczuk, tel. 58 551 01 36 (praca), marynawalczuk@gmail.com
Wojciech Fułek, tel. 601 501 001, wojciechfulek@kochamsopot.pl
Aleksandra Gosk, tel. 661 225 722, aleksandra.gosk@miasto.sopot.pl
Jerzy Hall, tel. tel. 501 149 041, jurekhall@wp.pl
Jan Karasowski, tel. 504 129 237, jankarasowski@gmail.com
Jarosław Kempa, tel. 58 52 13 672 (Biuro Rady), sopot1000@op.pl
Piotr Kurdziel, tel. 504 997 755, piotrm300@wp.pl
Tomasz Lipiński, tel. 669 269 098, tomasz1lipinski@gmail.com
Aleksandra Emmanouilidou, tel. 606 328 700, aleksandra.emmanouilidou@gmail.com
Anna Łukasiak, tel. 601 056 459, rada@sopot.pl (Biuro Rady)
Lesław Orski, tel. 501 105 606, orski@sopot.pl
Paweł Petkowski, tel. 694 238 072, pawelpetkowski@onet.eu
Natalia Pobłocka, tel. 694 485 804, rada@sopot.pl (Biuro Rady)
Jerzy Smolarek, tel. 602 395 983, js@sopot.pl
Marcin Stefański, tel. 505 202 888, marcin.stefanski10@gmail.com
Grzegorz Wendykowski, tel. 607 153 300, wendykowscy@wp.pl

336 693 000 zł

Skarbnik Miasta Sopotu Mirosław Goślicki 

Fot. Fotobank.PL/UMS
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planowane wydatki inwestycyjne

budżet obywatelski – 3,4 mln zł 

bezpieczeństwo – 9,64 mln zł 

kultura – 30,4 mln zł 

NASZ SAMORZĄD /

Projekt budżetu Sopotu 

Wydatki inwestycyjne planuje się na poziomie 149 359 000 zł; stanowić to będzie 

25% wydatków ogółem. Najistotniejsze to:

ź infrastruktura drogowa 22,3 mln zł

ź budowa budynków komunalnych przy al. Niepodległości 785, Obodrzyców, 
3 Maja 24,6 mln zł

ź przebudowa i modernizacja urzędu miasta 4,0 mln zł

ź modernizacja serwerowni w urzędzie miasta 5,6 mln zł

ź modernizacja oświetlenia ulicznego 1,5 mln zł

ź prace modernizacyjne w placówkach oświatowych 5 mln zł

ź gospodarka ściekowa i ochrona wód 35,5 mln zł

ź ochrona powietrza 2,9 mln zł

na 2023 r. wraz z kontynuacją zadań z poprzednich  lat

ź Komenda Miejska Policji 130 tys. zł

ź Straż Pożarna 5,1 mln zł

ź Ochotnicza Straż Pożarna 75 tys. zł

ź WOPR 120 tys. zł

ź Straż Miejska 3,7 mln zł

ź Teatr Wybrzeże 990 tys. zł

ź Polska Filharmonia Kameralna Sopot 1,98 mln zł

ź centrum kultury w zabytkowym Dworku Sierakowskich 310 tys. zł

ź Państwowa Galeria Sztuki 5,1 mln zł 

ź Muzeum Sopotu 2,5 mln zł

ź Biblioteka Sopocka 4,9 mln zł

Najważniejsze wydarzenia:

ź Festiwal Sopot Classic 1,1 mln zł

ź Literacki Sopot 700 tys. zł

ź Sopot Jazz Festival 380 tys. zł

ź Sopocka Majówka 140 tys. zł

ź Koncert dla Mieszkańców 400 tys. zł

planowane dochody planowane wydatki
443 139 000 zł 538 893 000 zł

wzrost o 8,56% w porównaniu do 2022 r. wzrost o 7,43% w porównaniu do 2022 r.

podatek PIT 
i CIT 25,44%

środki UE 2,15%

subwencje 12,34%

dochody ze sprzedaży 
mienia 8,25%

podatki i opłaty 
lokalne 16,79%

dotacje celowe 
17,21%

pozostałe dochody 
własne 17,82%

kultura 5,65%

transport 7,65%

sport 
i turystyka 5,99%

gospodarka 
komunalna 
20,02%

gospodarka 
mieszkaniowa 11,5%

administracja 9,42%
(w tym remont Urzędu)

zdrowie i pomoc 
społeczna 12,79%

pozostałe wydatki 5,29%

oświata 
i wychowanie 
19,93%

bezpieczeństwo 1,76%
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-95 754 000 zł
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NASZ SAMORZĄD /

na 2023 rok

zielony Sopot remonty ulic i chodników

modernizacja budynków 
oświatowych 5 mln zł

sopockie ulice

budownictwo komunalne 
24,6 mln zł

mobilność

odpady

cmentarz

schronisko dla zwierząt 
Sopotkowo 2,2 mln zł

ź utrzymanie terenów zieleni 

miejskiej, drzewostanu, sadzenie 

krzewów i drzew 5,3 mln zł

ź wymiana oświetlenia ulicznego 

na energooszczędne 1,5 mln zł 

ź wymiana systemów grzewczych 

w budynkach komunalnych 

1,2 mln zł

komunikacja miejska 

7,8 mln zł

edukacja i promocja 

komunikacji rowerowej 

176 tys. zł

koszty odbioru odpadów komunalnych 23,5 mln zł

rozbudowa cmentarza komunalnego 500 tys. zł

budowa kolumbarium 300 tys. zł

Najważniejsze remonty, przebudowy dróg i infrastruktury wodno-

-kanalizacyjnej:

ź ul. 3 Maja w 2022 r. 12,5 mln zł 

ź ul. Mazowiecka 10,5 mln zł 

ź ul. Chodowieckiego 5,3 mln zł

ź ul. Smolna 4 mln zł

ź ul. Kolejowa 14 mln zł

ź przebudowa budynku 

i termomodernizacja Szkoły 

Podstawowej nr 1 

1,5 mln zł

ź zadaszenie boiska przy Szkole 

Podstawowej nr 8  1 mln zł

ź rozbudowa i przebudowa 

budynku Przedszkola nr 12  

2,5 mln zł

ź bieżące utrzymanie 

dróg 8,2 mln zł

Budowa mieszkań komunalnych:

ź przy ul. 3 Maja 61  17,8 mln zł

ź przy al. Niepodległości 652 A  2 mln zł

ź przy ul. Obodrzyców 20 A  1 mln zł

Fot. materiały ZDiZ Sopot

Fot. Fotobank.PL/UMS

Fot. Anna Rezulak/KFP/UMS

Fot. Freepik

Fot. materiały UMS 

Projektowanie 

budynków 

komunalnych:

ź ul. Smolna, ul. Reja, 

ul. Jana z Kolna 

1,5 mln zł

ź modernizacja jezdni 

i chodników (m.in. 

ul. Sępia, Moniuszki, 

Kolberga, Armii 

Krajowej, Chopina, 

Grunwaldzka, Piaskowa, 

Syrokomli, Racławicka) 

2,9 mln zł

ź modernizacja strefy 

płatnego parkowania 

0,5 mln zł
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Projekt budżetu Sopotu na 2023 rok  

NASZ SAMORZĄD /

oświata i wychowanie
102 mln zł

żłobki dla sopockich 
maluchów

polityka społeczna 

ochrona zdrowia 
8,9 mln zł

sport 4,2 mln zł

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji (molo) 14,9 mln zł

Pomoc dzieciom dotkniętym 
kryzysem humanitarnym 7 036 940 zł

(dodatkowo sprzęt o wartości 838 900 zł)

Sopot wspiera

ź środki własne miasta 

Sopotu 50,1 mln zł

ź subwencja oświatowa 

51,9 mln zł

wsparcie uczniów w nauce i czasie pozalekcyjnym:

ź dodatkowe godziny z przedmiotów  obowiązkowych  

i przygotowujących do egzaminów zewnętrznych 1,05 mln zł

ź świetlice szkolne 1,85 mln zł

ź półkolonie w czasie ferii zimowych i wakacyjnych 400 tys. zł

wsparcie dzieci cudzoziemskich:

ź zatrudnienie asystentek międzykulturowych, dodatkowe godziny 

języka polskiego, materiały dla uczniów cudzoziemskich i ich rodzin  

350 tys. zł

wsparcie pasji:

ź lekcje pływania, lekcje żeglarstwa, dodatkowe zajęcia, pozalekcyjne 

sportowe i artystyczne 450 tys. zł

ź działalność Młodzieżowego Domu Kultury i Sopockiego Ogniska 

Plastycznego (łącznie 800 dzieci) 2,5 mln zł

wsparcie psychologiczne:

ź wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 400 tys. zł

ź działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej 1,85 mln zł

programy wspierające sopocianki i sopocian w różnym wieku  2,4 mln zł
ź zakup usługi KTG w domu dla sopocianek 
ź prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci 
ź Zimowy Punkt Interwencyjny i Nocny Punkt Kryzysowy
ź projekt teleopieki KWIDO-SZOSA dla seniorów 
ź ambulatorium chirurgiczne (w ramach BO) 
ź zakup defibrylatorów AED oraz szkolenia w różnych rejonach Sopotu 

(w ramach BO) 

ź żłobek Puchatek z filią: koszt 

funkcjonowania 4,5 mln zł

ź placówki niepubliczne

 dopłaty do pobytu dzieci 

w placówkach niepublicznych 

298 tys. zł

Środki z Funduszu Narodów Zjednoczonych 

na rzecz Dzieci UNICEF na zapewnienie 

dzieciom uchodźców i ich rodzinom 

dostępu do edukacji i opieki nad dzieckiem, 

programów zdrowotnych oraz integracji ze 

społecznością naszego miasta

Inwestycje w oświacie 

8,2 mln zł

40,1 mln zł 
tyle Sopot przeznacza na wszystkie działania 

wspierające sopocianki i sopocian w różnym wieku

Sopot zleci wykonanie 

dokumentacji 

projektowej budowy 

Zakładu Opieki 

Leczniczej 500 tys. zł

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Fot. materiały UMS

Planuje się, że jednostka z tytułu prowadzonej działalności 

uzyska dochody w wysokości 14 mln zł

Fot. materiały UMS
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Zakończyła się modernizacja oświetlenia ulicznego w dolnym Sopocie. Dzięki temu miasto mniej zapłaci za 

energię elektryczną, a mniejsze zużycie przełoży się na redukcję emisji zanieczyszczeń. Inwestycja poprawiła 

także bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów i walory estetyczne tej części miasta.

W dolnym Sopocie zmodernizowano 791 latarni, które otrzymały nowe, energooszczędne oprawy typu LED. Lampy stanęły 

na nowych, niższych słupach. Wymiana latarni pozwoliła na zmniejszenie ilości energii elektrycznej zużywanej na 

Więcej światła, bezpiecznie, 
ekologicznie i taniej 

www.instagram.com/miasto_sopot

Inwestycje w oświatę to jeden z priorytetów sopockiego 

samorządu. Od wielu lat działania te przynoszą efekty 

– sopoccy uczniowie przodują w wynikach egzaminów 

zewnętrznych w województwie, a nawet w kraju.

W roku szkolnym 2021/22 do sopockich samorządowych 

jednostek oświatowych uczęszczało 4539 uczniów i wy-

chowanków, w tym: do przedszkoli 789, do szkół podstawowych 

2034, do szkół ponadpodstawowych 1552, do Szkoły Muzycznej 

164. Do placówek niepublicznych uczęszczało: do przedszkoli 

i punktów przedszkolnych 300 wychowanków, do szkół 

podstawowych 562 uczniów, do szkół ponadpodstawowych 256 

uczniów.

W sopockich przedszkolach zaoferowano 789 miejsc, co 

umożliwiło wszystkim zainteresowanym rodzicom zapisać dzieci 

w wieku 3-6 lat do placówek przedszkolnych. 

Po wybuchu wojny w Ukrainie Sopot przyjął do placówek 

oświatowych ukraińskie dzieci i młodzież: do przedszkoli 76, do 

szkół  podstawowych 260, do szkół ponadpodstawowych 63. 

Powstało m.in. dodatkowych 8 klas szkolnych i 2 oddziały 

przedszkolne. 

W trybie pracy i nauki zdalnej/hybrydowej placówek zapewniono 

odpowiednie warunki organizacyjne i finansowe umożliwiające 

pełną realizację programów nauczania, programów wycho-

wawczych oraz wykonanie innych zadań edukacyjnych.

Na wzbogacenie oferty edukacyjnej z budżetu miasta wydano 

1,5 mln zł, na realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych, na 

rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Dzieciom o potrzebach kształcenia specjalnego umożliwiono 

realizację nauki w klasach ogólnodostępnych i integracyjnych, przy 

wsparciu nauczycieli wspomagających, terapeutów oraz 

zapewniających dodatkowe zajęcia wyrównawcze/rewalidacyjne.

Wydatki na oświatę (2021 r.): wykonanie 86 325 965 zł, udział 

gminy 43 755 004 zł.

Uczniowie sopockich szkół nie tylko w województwie pomorskim 

uzyskali najlepsze wyniki z egzaminów zewnętrznych. Spośród 

wszystkich powiatów, nasi ósmoklasiści i maturzyści najlepiej 

w Polsce napisali egzaminy z matematyki i języka angielskiego.

Sopoccy ósmoklasiści uzyskali średnią z matematyki wynoszącą 

75%, natomiast z języka angielskiego średnia sopocka wyniosła 

86%. Bardzo dobrymi wynikami mogą pochwalić się również 

maturzyści z sopockich szkół ponadpodstawowych, których 

średnie wyniki egzaminów na poziomie podstawowym wyniosły 

z matematyki 69%, a z języka angielskiego 89%. Średni wskaźnik 

zdawalności matury w sopockich szkołach ponadpodstawowych 

wyniósł aż 95%.

Do egzaminu zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie przystąpiły 62 osoby, ogólna zdawalność wyniosła 58%.

W celu wzbogacenia oferty edukacyjnej sopockie szkoły 

ponadpodstawowe współpracują z uczelniami wyższymi: 

Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Akademią Sztuk 

Pięknych, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Nauczyciele 

akademiccy prowadzili zajęcia dydaktyczne, wykłady w szkołach lub 

na uczelniach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyznano 2 stypendia 

socjalne na rok 2021/22 dla uczniów szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, na kwotę 2400 zł.

W okresie przerwy zimowej i letniej szkoły podstawowe 

zorganizowały półkolonie. Z tej formy wypoczynku skorzystało 890 

dzieci, w tym 130 z Ukrainy. Na ten cel przeznaczono 393 385 zł, 

w tym 140 000 zł ze środków zewnętrznych. 

Jednorazowe Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu dla dzieci 

i młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub 

artystyczne otrzymało 69 osób. Na stypendia miasto przeznaczyło 

111 500 zł.

Sopocka oświata 
w liczbach

Pierwsze dostawy węgla dotarły już do Sopotu. 

Mieszkańcy, którzy wnioskowali o zakup tego paliwa w 

cenie preferencyjnej, mogą umawiać się na dostawę do 

Ruszyła dystrybucja węgla
domu. Węgiel bezpłatnie dowiezie firma Węglobud, 

przedsiębiorstwo prowadzące skład w Gdańsku.

Węgiel w cenie 2 tys. zł brutto za tonę, można kupić po 

złożeniu wniosku o zakup. Wnioski można składać do 31 

grudnia br. Zakup i dostawa węgla są realizowane po 

pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez Wydział 

Inżynierii i Ochrony Środowiska UM Sopotu i wniesieniu 

opłaty na konto gminy. Urząd wystawia wówczas 

wnioskodawcy zaświadczenie potwierdzające wypłacenie 

dodatku węglowego na rzecz gospodarstwa domowego. 

Następnie należy umówić termin z firmą Węglobud, która 

dostarczy węgiel pod wskazany adres. Do końca roku 

można zamówić maksymalnie 1,5 t węgla. Drugie tyle już 

w nowym roku.

Wszelkich informacji udziela Wydział Inżynierii 

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu, pok. 

88, nr tel.: 58 52 13 794.

INFORMACJE  MIEJSKIE /EDUKACJA /

oświetlenie. Przed modernizacją w ciągu roku było 

to 367 395 kWh, po modernizacji niespełna 137 

702 kWh. To o 62% zmniejszyło koszty roczne 

energii elektrycznej ponoszone przez miasto. 

Przyniosło również oszczędności związane 

z kosztami eksploatacji. Po remoncie lampy są 

majątkiem gminy. Przed modernizacją oświetlenie 

było własnością miasta i Energi Oświetlenie Sp. 

z o.o., co powodowało rozliczanie kosztów 

eksploatacji z różnych umów na obsługę 

oświetlenia oraz na sprzedaż i dystrybucję energii 

elektrycznej.  Wynikająca z  tego roczna 

oszczędność na umowach konserwacji oś-

wietlenia to niemal 147 tys. zł. Natomiast 

spodziewana redukcja kosztów eksploatacji 

w skali roku – tylko na podstawie dzisiejszych 

umów, da oszczędności sięgające 390 tys. zł. Partner projektu, Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. (ERGO ARENA), 

zmodernizował 502 oprawy oświetlenia ulicznego, co w ciągu 5 lat dało 2 mln 147 tys. zł oszczędności na kosztach energii.

– Ekonomia, ekologia i estetyka to nasze priorytety związane z tym projektem. To ważne, zwłaszcza teraz, przy tak 

horrendalnych podwyżkach cen energii elektrycznej – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Poza tym 

zależało nam na doświetleniu przejść dla pieszych, co poprawiło widoczność i bezpieczeństwo, zwłaszcza pieszych 

i rowerzystów – dodaje wiceprezydent.

Większość nowych opraw jest zamontowana na wysokości 4 i 5 m. Oświetlenie LED ma barwę ciepłą i neutralną, z wysokim 

współczynnikiem oddawania barw. Zwiększyła się więc ilość i równomierność światła docierającego do drogi i chodnika.

Nowe latarnie poprawiły też estetykę miasta. Słupy i kształty opraw uzgadniane były z Biurem Konserwatora Zabytków. 

Głos w tej sprawie zabrała także Honorowa Rada Architektury przy Prezydencie Miasta Sopotu. Wzorem dla odtworzenia 

oświetlenia ulicznego na ul. Bohaterów Monte Cassino stała się oryginalna lampa z pocz. XX w., jedyna, która zachowała 

się w Sopocie, i która odnowiona stoi na posesji przy ul. Mokwy 4. W ramach projektu w ciągu ul. Bohaterów Monte 

Cassino wymienionych zostało ponad 70 lamp.

Koszty realizacji projektu to 13 775 378 zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło 85%. Kwota dofinansowania to 

11 709 071 zł. Projekt pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” 

realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fot. Ewelina Wołejko

Fot. Krzysztof Kufel
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Na początku działalności Centrum Wsparcia Ukrainy w Sopocie, które powstało zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, 

skupiało się na zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb uchodźców. Aktualnie więcej uwagi skierowane jest na aktywizację, 

pomoc w znalezieniu pracy i usamodzielnienie się. 

Jeżeli ktoś może wspomóc naszych gości, którzy przybyli do Sopotu z ogarniętej wojną Ukrainy, zachęcamy do 

przynoszenia ciepłych zimowych ubrań oraz obuwia, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zbiórka darów ruszy 

23 listopada, rzeczy można przynosić do Domu Studenckiego nr 8 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00.

Pierwszy Sopocki Bal Seniora, który odbył się 14 listopada, 

był okazją do świętowania przypadającego w tym dniu 

Międzynarodowego Dnia Seniora. Bal był podzię-

kowaniem aktywnym seniorom za ich pracę na rzecz 

środowiska lokalnego i zaangażowanie w działania 

samopomocowe.

Jako że główną ideą wydarzenia była integracja seniorów 

i środowisk działających na rzecz najstarszych mieszkańców 

naszego miasta, jeszcze przed zaplanowanym balem odbyło 

się spotkanie z organizacjami zrzeszającymi seniorów, na 

którym uzgodniono dystrybucję zaproszeń dla członków 

poszczególnych stowarzyszeń i organizacji. Organizacje, które 

otrzymały bilety do dystrybucji to: Polski Związek Emerytów 

i Rencistów, Uniwersytet III Wieku, Polski Związek Niewidomych, 

Stowarzyszenie Esperantystów Trójmiasta Torento, PKPS, 

Fundacja Niesiemy Pomoc, Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom z Chorobą Alzheimera, Centrum Wolontariatu, 

Sopockie Domy Sąsiedzkie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym, Sopocki Klub Morsów, Sopocki 

Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie Sopociaków im. 

Barbary Adamec, Związek Nauczycielska Polskiego. Odpłatność 

za bilety wynosiła 20 zł. 

Sopot solidarny z Ukrainą

Potrzebna zimowa odzież i obuwie

Seniorzy 
świętowali na balu

Potańcówki  
czas zacząć!

Działania Centrum Wsparcia Ukrainy

W listopadzie rozpoczęły się w CWU szkolenia prowadzone 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. Spotkania dotyczą 

sposobów poszukiwania pracy w Polsce czy przygotowania do 

rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli będzie zainteresowanie, zostaną 

zaplanowane kolejne wydarzenia. 

W Centrum działa również Zespół wsparcia rodzin 

cudzoziemskich, który pomaga np. w dostępie do usług MOPS. 

Ukraińskie rodziny potrzebujące pomocy w organizacji życia 

w mieście mogą korzystać ze wsparcia asystenta. 

DJ Wika energetycznie rozpoczęła cykl potańcówek 

w Klubie Animus 60+ w Teatrze Atelier. W grudniu za 

konsoletą stanie DJ Czarna, która będzie miksować 

najlepsze muzyczne kawałki w każdy pierwszy wtorek 

miesiąca w godz. 17.00-19.00. 

Najbliższa potańcówka odbędzie się w mikołajki, 6 grudnia. 

Zapraszamy serdecznie sopockich seniorów do wspólnej 

zabawy. Wstęp jest wolny. Dla uczestników wydarzenia 

przewidziane są atrakcyjne ceny napojów.

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Sopotu. Orga-

nizatorem wydarzenia jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART.  

„Dodać sił” to grupa wsparcia psychologicznego dla matek, 

która pomaga w radzeniu sobie z problemami rodzinnymi, 

z wychowaniem dzieci po traumie wojennej, w odzyskaniu 

równowagi psychicznej po przeżyciu rozłąki z rodziną 

i samotności. Zajęcia prowadzi Diana Kravchenko, psycholożką 

ukraińskiego pochodzenia, która pracowała z osobami po 

pierwszej fali wojennego konfliktu na Wschodniej Ukrainie 

Teraz najpotrzebniejsze są:

ź ciepłe kurtki dla dzieci i dorosłych (w różnych 

rozmiarach),

ź obuwie zimowe dla dzieci i dorosłych (w różnych 

rozmiarach),

ź czapki, szaliki, rękawiczki,

ź swetry, spodnie dla dzieci i dorosłych.

– Odzew sopocian, którzy na wiele sposobów chcą 

wspomóc ukraińskich gości, jest od wielu miesięcy bardzo 

duży. Bardzo za to okazane serce dziękujemy – mówi 

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Mam nadzieję, 

że i tym razem nasi mieszkańcy zechcą podzielić się 

rzeczami, których na zimę potrzebują Ukraińcy.

Po segregacji rzeczy trafią do punktu wydawania w DS nr 

8, w którym uchodźcy będą mogli odbierać to, czego 

najbardziej potrzebują.

Miejsce zbiórki:  Dom Studencki Uniwersytetu 

Gdańskiego nr 8, Sopot, ul. 1 Maja 12, pon.-pt., w godz. 

10.00-15.00.

 

SOPOT POMAGA /

Trwa zbiórka pieniędzy na pomoc uchodźcom Urząd Miasta 

Sopotu i Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło 

Gdańskie prowadzą zbiórkę pieniędzy, której celem jest 

długofalowa pomoc i wspieranie uchodźczyń i uchodźców, którzy 

znajdują się pod opieką Centrum Wsparcia Ukrainy w Sopocie.

Wpłat można dokonywać na specjalnie utworzone konto 

Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie: 

PKO BP 29 1020 1811 0000 0302 0223 3328, w tytule 

przelewu wpisując „Wspólnie dla Ukrainy”. 

SENIORZY /

w 2014 r. Cały czas chętne kobiety mogą zapisywać się do 

grupy.

Dużo uwagi w CWU poświęca się też organizacji 

integracyjno-edukacyjnych spotkań dla Ukraińców, 

w przygotowaniu których oni współuczestniczą. Najbliższym 

wydarzeniem będą 19 grudnia obchody dnia św. Mikołaja 

dla dzieci ukraińskich według tradycji prawosławnej.

Pomoc ukraińskiemu miastu partnerskiemu

Białogród nad Dniestrem, który od 1 kwietnia jest miastem 

partnerskim Sopotu, przyjął ostatnio dużo wewnętrznych 

migrantów z okupowanych lub zrujnowanych terenów 

Ukrainy. I na wsparciu tych najbardziej potrzebujących 

koncentruje teraz swoje działania. Bardzo pomagają w tym 

transporty humanitarne z darami, które Sopot cały czas do 

Białogrodu wysyła.

Niestety na skutek potężnego ataku rakietowego na 

infrastrukturę energetyczną w obwodzie Odeskim w połowie 

listopada miasto zostało bez prądu. Mieszkańcy Białogrodu 

bardzo potrzebują teraz środków opatrunkowych, 

dezynfekcyjnych, materiałów higienicznych dla seniorów oraz 

przede wszystkim ogrzewaczy, generatorów prądu, 

samozasilających się latarek i lamp.

Aktualna aktywizacja działań wojennych w Ukrainie 

i niszczenie infrastruktury energetycznej przed zbliżającą się 

zimą może spowodować napływ nowej fali uchodźców 

wojennych. Jeśli tak się stanie, mamy nadzieję,  że 

przybywający mieszkańcy Ukrainy nadal będą mogli liczyć na 

gorące serca sopocian, na pomoc i zaangażowanie w zbiórki 

cieplej odzieży i innych potrzebnych artykułów.

Centrum Wsparcia Ukrainy, al. Niepodległości 749, 

czynne pon.-pt. w godz. 10.00-18.00

Na I Sopockim Balu Seniora w gościnnych progach hotelu Sheraton 

bawiło się osób. Wspaniałą  oprawę muzyczną zapewnił zespół 260 

Celebration Band. Sopoccy seniorzy pokazali, że umieją się dobrze 

bawić, że czują się młodo i mają mnóstwo energii.

Po okresie długotrwałej izolacji  społecznej związanej 

z pandemią wszyscy czują potrzebę odbudowania wzajemnych 

relacji. Seniorzy bardzo pozytywnie ocenili organizację takiego 

wydarzenia, więc mamy nadzieję, że uda się zorganizować je także 

w przyszłym roku i że Sopocki Bal Seniora wpisze się na stałe 

w działania na rzecz najstarszych mieszkańców naszego miasta.

Fot. Pixabay

Fot. Ewelina Wołejko

Fot. Anna Bobrowska/KFP/UMS
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Jak co roku, sopocki Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje do mieszkańców o szczególną 

wrażliwość na osoby starsze, samotne, niesamodzielne, doświadczające bezdomności. 

Okres jesienno-zimowy to szczególnie trudny dla nich czas.

– Niskie temperatury mogą zagrażać życiu i zdrowiu osób doświadczających bezdomności 

– podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – To 

także trudny czas dla osób, które z racji wieku, niepełnosprawności, samotności, trudnej sytuacji 

życiowej czy materialnej nie radzą sobie z codziennymi czynnościami. Zwróćmy uwagę na 

starszych samotnych sąsiadów. Zapytajmy, jak sobie radzą, czy mają zapewnione odpowiednie 

warunki, posiłek, czy mają ciepło w mieszkaniu. Może potrzebują dodatkowego wsparcia.

Autobus SOS i Zimowy Punkt Interwencyjny 

Od 29 listopada pomiędzy Sopotem i Gdańskiem kursuje autobus SOS. Ta mobilna forma 

wsparcia sprawdziła się w poprzednich latach. Sopot oraz Gdańsk dofinansowują 

funkcjonowanie autobusu SOS. Zadanie to realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących 

„Przystań”. Specjalny autobus, w którym można otrzymać gorącą zupę, czystą, ciepłą odzież, 

a w razie potrzeby również pomoc ratownika medycznego, zatrzymuje się w górnej części ul. 

Bohaterów Monte Cassino codzienne w godz. 19.15-20.00. Następnie rusza do Gdańska, gdzie 

ma kilka postojów i kończy trasę przy ogrzewalni w Gdańsku na ul. Mostowej.

Działa także prowadzony we współpracy z Caritasem Zimowy Punkt Interwencyjny, który 

znajduje się w siedzibie Caritas przy al. Niepodległości 778. Osoby doświadczające bezdomności 

mogą tam przebywać w godzinach wieczornych i nocnych (18.00-6.00) w ciepłym pomieszczeniu 

przy gorącej herbacie. W sopockim Caritas mogą również skorzystać z łaźni oraz otrzymać ciepły 

posiłek.

– Sopot współpracuje z organizacjami pozarządowymi, którym zleca i finansuje zapewnienie 

noclegu, schronienia oraz wyżywienia osobom w kryzysie bezdomności. Każda osoba, jeśli wyrazi 

na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni – mówi Magdalena 

Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Sopocki Wolontariat wraz z Urzędem 

Miasta Sopotu oraz sopockim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaprasza 

mieszkańców Sopotu, uczniów sopockich szkół, organizacje pozarządowe, instytucje 

miejskie oraz przedstawicieli lokalnego biznesu do włączenia się w akcję „Sopocianie 

Sopocianom na Święta 2022”. 

Od 1 grudnia można składać wnioski o dodatek elektryczny. To nowy, jednorazowy 

dodatek dla osób, które ogrzewają dom energią elektryczną, w tym wykorzystują pompy 

ciepła. Dodatek nie przysługuje osobom, które do ogrzania domu wykorzystują 

fotowoltaikę lub inne odnawialne źródła energii.

Wysokość dodatku wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej 

powyżej 5 MWh zostanie on podwyższony do 1500 zł. Aby otrzymać dodatek, należy potwierdzić 

zużycie energii w 2021 r. fakturami lub zaświadczeniem od dostawcy energii.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do 

centralnej ewidencji emisyjności budynków (deklaracja CEEB). Dodatek można otrzymać mimo 

braku zgłoszenia, tylko po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek 

na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków 

elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe, które 

żyją pod jednym adresem, ale mają dwa różne źródła ogrzewania zgłoszone do CEEB. 

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek 

węglowy lub do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. 

W Sopocie obsługą dodatków grzewczych, również elektrycznego, zajmuje się Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu 

Alimentacyjnego, tel. 58 551 61 63.

Robi się coraz chłodniej. Pamiętajmy 
o osobach potrzebujących

Podaruj uśmiech potrzebującym

Dodatek elektryczny – złóż wniosek

Nie bądź obojętny

Pod takim hasłem Sopot prowadzi coroczną akcję informacyjną. Za pośrednictwem ulotek 

i plakatów, które pojawiają się w miejscach publicznych, w spółdzielniach mieszkaniowych oraz 

kościołach, zachęca do zwrócenia uwagi na osoby doświadczające bezdomności i powia-

domienia odpowiednich służb.

Wsparciem osób w kryzysie bezdomności zajmuje się Sekcja ds. Osób Bezdomnych w Dziale 

Pracy Socjalnej MOPS Sopot, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 551 40 54, godziny przyjęć 

interesantów: poniedziałek-piątek 8.00-15.00.

Wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności
ź Posiłek: Jadłodajnia Caritas, al. Niepodległości 778, pon.-niedz., godz. 12.00-13.00

ź Autobus SOS: ul. Bohaterów Monte Cassino, codziennie w godz. 19.15-20.00

ź Zimowy Punkt Interwencyjny: Caritas Sopot, al. Niepodległości 778, godz. 18.00-6.00

ź Łaźnia i wydawanie odzieży: Caritas Sopot, al. Niepodległości 778, kobiety – wtorek, godz. 

8.00-11.00, mężczyźni – poniedziałek i czwartek, godz. 8.00-11.00

SOPOT POMAGA /

na Święta 2022

Sopocianie 
Sopocianom 

Jest to cykliczna akcja w okresie przedświątecznym, która przypadła do gustu i obdarowującym, 

i obdarowywanym sopocianom, zwłaszcza samotnym seniorom.

Kryzys uchodźczy oraz gospodarczy w naszym kraju, wojna w Ukrainie sprawiają, że wiele osób 

czuje strach i zagubienie. Szczególnie na takie odczucia są narażeni seniorzy, którzy nie mają 

oparcia w bliskich. Spróbujmy poprzez symboliczny gest przekazania kartki z życzeniami czy 

drobnego upominku wlać trochę otuchy w serca osób, które cierpią z powodu samotności, 

braku rodziny, domu…

Jak można włączyć się w akcję?

Wystarczy przygotować świąteczną kartkę, stroik, upiec pierniczki lub zapakować drobny upominek 

– dołączyć kilka miłych słów od siebie. Upominki można dostarczyć do Sopockiego Centrum 

Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Sopot, ul. Marynarzy 4) do 16 grudnia br. w godz. 9.00-

17.00. Takie niepowtarzalne podarunki wolontariusze przekażą potrzebującym wsparcia oraz ludzkiej 

życzliwości samotnym seniorom, osobom w kryzysie bezdomności, dzieciom z Domu Dziecka. 

Wolontariusze będą dostarczać upominki w dniach  19-23 grudnia br. Mamy nadzieję, że 

uda się zebrać upominki i obdarować nimi minimum 400 osób. Zapraszamy do udziału 

i tworzenia prezentów! 

Więcej informacji: wolontariat.sopot.pl, wspieraj.seniora@ekspresja.org, tel. 692 006 223 lub 

729 863 777, wydarzenie na fb/Sopocki Wolontariat.

JEŻELI WIDZISZ OSOBĘ POTRZEBUJĄCĄ POMOCY – ZADZWOŃ!

ź 58 551 17 10 – MOPS Sopot

ź 58 521 38 50 – Straż Miejska Sopot

ź 112 – całodobowy numer interwencyjny

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP/UMS



PRZEPIS NA SOPOT 10 NR 17/2022

KONCERTY /
www.bart.sopot.pl

www.munduscantat.pl

www.mbp.sopot.pl

www.facebook.com/tasopot

Koncert wieńczący jubileusz 40-lecia Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot 

oraz 50-lecia pracy artystycznej Maestro Wojciecha Rajskiego odbędzie się 

13 grudnia o godz. 19.00 w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. A na koncert 

świąteczny 17 grudnia PFK zaprasza o godz. 16.00 i 19.00 do swojej Sali 

koncertowej w Operze Leśnej.

Koncert jubileuszowy

Wykonawcy: Daniel Müller-Schott – wiolonczela, Polska Filharmonia Kameralna 

Sopot, Wojciech Rajski – dyrygent, Konrad Mielnik – prowadzenie koncertu

40 lat temu, w dramatycznym czasie stanu wojennego, kilkunastoosobowa grupa 

młodych zapaleńców rozpoczęła intensywne próby, których owocem był koncert 

6 czerwca 1982 r., w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 

Maestro Rajski, założyciel i dyrektor artystyczny Polskiej Filharmonii Kameralnej 

spośród setek utworów z repertuaru orkiestry wybrał na ten wieczór trzy wyjątkowe 

dzieła: „Koncert wiolonczelowy” Camille'a Saint-Saënsa, „Preludium i fuga” op. 85 

Maurycego Moszkowskiego oraz V Symfonię c-moll Ludwiga van Beethovena.

Koncert będzie także okazją do uczczenia rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

6 grudnia, godz. 18.00, Sopoteka – galeria kultury multimedialnej (ul. 

Tadeusza Kościuszki 14) – „Na północ. Jak pokochałem Arktykę”. 

Spotkanie autorskie z Adamem Wajrakiem, ekologiem i dziennikarzem. 

Wajrak zajmuje się tematyką przyrodniczą, szczególnie dzikimi 

zwierzętami oraz wpływem człowieka na ich środowisko naturalne.

6 grudnia, godz. 17.00, filia Koc i książka (ul. Kazimierza Wielkiego 14). 

Z dietetyczką przy herbacie. Spotkanie z psychodietetyczką 

Aleksandrą Spychalską. W ramach Biblioteki Sąsiedzkiej, przy jesiennej 

herbacie będzie rozmowa o tym, jak sobie radzić w świecie pełnym 

pokus, o rozmaitych sposobach dobrego dla zdrowia sięgania po 

słodkie i słone przekąski czy inne produkty przyjemnościowe. Spotkanie 

z możliwością zadawania pytań i poszukiwania strategii do 

indywidualnego stosowania.

BIBLIOTEKA /

10 grudnia, godz. 11.00, przystanek autobusowy Kamienny Potok SKM 04 – miejsce zbiórki

Spacer „Razem w plenerze”, czas trwania: 2-2,5 godziny, cel spaceru: punkt widokowy w Kolibkach. 

Organizatorzy zapraszają na wędrówkę przyrodniczą, podczas której przewodnik opowie o specyfice 

sopockiej przyrody, uwzględniając informacje na temat sopockich potoków, roślinności czy mijanych 

miejsc z ich ciekawą historią. Przewodnikiem będzie Włodzimierz Śliwiński, prezes Koła Polskiego Klubu 

Ekologicznego „Sopockie Potoki”.

PFK jubileuszowo i świątecznie Biblioteka Sopocka zaprasza

Mariusz Szczygieł

Fot. materiały Biblioteki Sopockiej

TEATR /

W budynku przy al. Mamuszki 2 jak zwykle będzie się bardzo dużo działo. Zapraszamy na 
spektakle, do kina czy na jogę.

Grudzień w Teatrze Atelier

Koncert świąteczny 

„Let it snow”

Wykonawcy: Karolina 

Leszko – śpiew, Da-

riusz Herbasz – sak-

sofon tenorowy, Artur 

Jurek  –  fortepian, 

Jarosław Stokowski 

– kontrabas, Michał 

Lasota – perkusja, 

Polska Filharmonia 

Kameralna Sopot, Woj-

ciech Rajski – dyrygent.

  Teatr

ź 6 grudnia, godz. 18.00 –  Sopocki Teatr Musicalowy Baabus 
Musicalis – „Rodzina Addamsów”. Bilety: bilety.baabusmusicalis.com

ź 10, 11 grudnia, godz. 19.00 – Teatr Nieduży – Opera „The 
Medium” G. Carlo Menotti. Bilety: kupbilecik.pl

ź 15 grudnia, godz. 19.00 – Sopocki Teatr Musicalowy Baabus 
Musicalis – Koncert świąteczny i stand-up OYKI (Olgi Kordys- 
Kozierowskiej) „Miłość to czasownik”. Bilety: interticket.pl

Spotkania cykliczne klub Animus 60+

ź poniedziałek, godz. 17.00-18.30 – joga 

ź środa, godz. 15.00-16.30 – o sztuce komunikacji przez taniec i słowa 

Wydarzenia

10 grudnia, godz. 9.00-14.00 – Wabi sabi, czyli o japońskiej sztuce dostrzegania piękna 
w przemijaniu. Zapisy: koordynator.stt@gmail.com

Artyści zapraszają na tradycyjne koncerty świąteczne wypełnione najsłynniejszymi 

utworami bożonarodzeniowymi. „Let it Snow”, „It's Begining To Look A Lot Like 

Christmas”, „Have Yourself A Merry Little Christmas”, „Na całej połaci śnieg”, „Z kopyta 

kulig rwie” to tylko niektóre piosenki, jakie tego wieczoru wykona Polska Filharmonia 

Kameralna Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego oraz znakomici goście.

Bilety w cenie  35 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 15 zł z Kartą Sopocką do nabycia 

online na interticket.pl oraz w punktach stacjonarnych Informacji Turystycznej 

w Sopocie. 

Koncerty zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Sopotu.

Chór Mundus Cantat w związku z przygotowaniami do festiwalu The Sea of 

Galilee International Choir Festival 2023 w Izraelu, wystąpi 19 grudnia o godz. 

18.30 w bibliotece na Brodwinie.  

Udział w festiwalu zakłada promocję polskiej muzyki chóralnej w opracowaniach 

młodych, polskich kompozytorów, więc takie właśnie utwory wybrzmią podczas koncertu. 

Artyści zaśpiewają również kolędy. Projekt dofinansowano ze środków miasta Sopotu.

Natomiast 7 i 12 grudnia w godz. 19.00-21.15 Chór Mundus Cantat zaprasza sopocian 

do Domu Sąsiedzkiego „Tęczowy Dom” (ul. 23 Marca 32 C) na dwie otwarte próby. Na 

pierwszym spotkaniu wykonają kilka polskich kolęd. Na kolejnym zaproponują 

słuchaczom utwory polskich kompozytorów, tj.: „Tolerancję”, „Gdzież to jedziesz Jasiu?”, 

„Służył Jasio we dworze” oraz „Cecyliadę”.

Spotkania rozpoczną się rozśpiewką, kilkoma ćwiczeniami, które będą służyć prawidłowej 

emisji głosu, czyli utrwaleniu m.in. toru oddechowego brzuszno-przeponowego. 

Świadoma emisja to szkoła oddychania, a oddech z kolei wpływa na pracę płuc i serca, 

czyli na najistotniejsze procesy życiowe. Oddech oddziałuje także na nasz system 

nerwowy umożliwiając walkę ze stresem, bólem czy zmęczeniem. 

Mundus Cantat zaśpiewa na Brodwinie 

www.goyki3.pl

Goyki 3 Art Inkubator zaprasza na początku grudnia na dwa wydarzenia.

7 grudnia, godz. 18.00 – z cyklu Matematyczny wszechświat wykład dr Tomasza Millera 

„O mnogości Nieskończoności”; prowadzenie dr Michał Ekcstein. Wstęp jest wolny.  

Nieskończoność jest bardzo tajemniczym pojęciem. Choć w matematyce wyziera na każdym kroku, 

przez wieki pozostawała poza jej zasięgiem, będąc raczej domeną teologów i mistyków. Zmieniło się 

to dopiero ok. 150 lat temu za sprawą Georga Cantora, który nie tylko matematycznie okiełznał 

(częściowo) nieskończoność, ale odkrył, że nieskończoności jest bardzo wiele. 

8 grudnia, godz. 18.00 – Kino na Goyki, pokaz filmu „Cunningham. Choreograf współczesności”, 

reż. Alla Kovgan, w ramach kina studyjnego, realizowanego we współpracy z Sopot Film Festival. 

Bilety w cenie 12 zł do nabycia na www.goyki3.pl/sklep i przed seansem.

Matematyka i kino w Art Inkubatorze

Fot. materiały PFK

Adam Wajrak. Fot. materiały

Biblioteki Sopockiej

„Rodzina Adamsów”

Fot. Krzysztof Bzdeń
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Na sopockim Hipodromie od października trwa intensywny sezon halowy. Zawody konne rozgrywane są dwa razy 

w miesiącu (w weekendy) i przyciągają sporą publiczność, nie tylko jeździecką. Możliwość zobaczenia na żywo z bliska 

skoków przez przeszkody to nie lada gratka. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny, a dla widzów specjalną ofertę 

przygotowują dwie działające na Hipodromie restauracje oraz przyjeżdżające na weekend food trucki.

Już w niedzielę 4 grudnia o godz. 13.30 Trefl Sopot podejmie na własnym parkiecie Rawplug Sokół Łańcut. Spotkanie 

zostanie rozegrane w Hali 100-lecia przy ul. Jakuba Goyki 7. Bilety na mecz są dostępne na www.sercesopotu.pl, zaś kasa 

stacjonarna będzie działać przy wejściu głównym od godz. 11.30. 

Sopockie lodowisko na molo jest przy-

gotowywane do uruchomienia. Jeśli pogoda 

pozwoli i temperatury będą utrzymywały się 

poniżej 10 stopni Celsjusza, jedyna w Polsce 

ślizgawka z widokiem na morze będzie 

dostępna od 6 grudnia.

JEŹDZIECTWO /

 

W grudniu odwiedzających Hipodrom czeka jeszcze więcej 

atrakcji. W dniach 2-4 grudnia odbędą się zawody o randze 

ogólnopolskiej dla najmłodszych jeźdźców, czyli DiM. Podczas tej 

imprezy organizatorzy zapraszają także na kiermasz, który 

odbędzie się w hali, w której rozgrywane są zawody. Będzie 

można odwiedzić stoiska jeździeckie, ale także z rękodziełem, 

biżuterią i słodkościami. 

Ogólnopolskie zawody dzieci i młodzieży DiM Sopot 2022, 

2-4 grudnia, godz. 8.00-19.00. 

Hala Pomarańczowa, wejście bramą główną od ul. Łokietka lub 

kładką nad Drogą Zieloną. Wstęp jest bezpłatny. 

Świąteczne zawody konne na Hipodromie 

Koszykarskie popołudnie w Hali 100-lecia

Lodowisko 
na molo 
od 6 grudnia

KOSZYKÓWKA /

Bieżący sezon koszykarze Trefla Sopot rozpoczęli świetnie. 

Szczególnie dobrze podopieczni Żana Tabaka prezentują się przed 

własną publicznością. W czterech dotychczas rozegranych 

meczach ligowych żółto-czarni triumfowali czterokrotnie. Nasz 

zespół spróbuje podtrzymać passę, a szanse na to są spore, gdyż 

beniaminek – ekipa Sokoła Łańcut – z dziewięciu spotkań zwyciężył 

tylko dwa. W niedzielne popołudnie postawmy na koszykówkę 

i głośnym dopingiem pomóżmy Treflowi w sięgnięciu po kolejny 

korzystny wynik.  

Kolejny mecz domowy sopocianie rozegrają w ERGO ARENIE. 

11 grudnia o godz. 20.00 dojdzie do meczu na szczycie Energa 

Basket Ligi pomiędzy Treflem Sopot a WKS Śląskiem Wrocław. 

Spotkanie z mistrzem Polski będzie jednocześnie ostatnią szansą 

na zobaczenie Trefla na własnym parkiecie w 2022 roku. Bądźmy 

z żółto-czarnymi! 
Fot. materiały prasowe Trefla Sopot

Fot. Aleksandra Ziętak

REKREACJA /

Lodowisko na molo będzie czynne w godzinach 

10.00-21.30, z wyjątkiem wigilii, kiedy dostępne 

będzie tylko do 14.30,  a także Bożego 

Narodzenia, bo wówczas będzie nieczynne. 

W ostatni dzień roku będzie się można ślizgać do 

14.30, natomiast 1 stycznia lodowisko zostanie 

uruchomione dopiero o godzinie 16.00. 

Za bilet ulgowy zapłacimy 8, a za normalny 10 zł. 

Taniej kupią bilety posiadacze Karty Sopockiej: 

ulgowy za 6, a normalny za 8 zł. 

Na lodowisku będzie możliwość wypożyczenia 

i naostrzenia łyżew, a także wypożyczenia kasku 

i chodzika dla dzieci, skorzystania z szatni.

Fot. Ewelina Wołejko

24.12. –2022  8.01. 2023
SKWER KURACYJNY (MOLO)

ŚWIĄTECZNY KLIMAT PRZYSMAKI I NAPOJE LODOWISKO KARUZELA MUZYKA ANIMACJE



12 PRZEPIS NA SOPOT NR 17/2022

Sopot wyróżnił najlepsze opiekunki środowiskowe, które opiekują się starszymi, 
niesamodzielnymi mieszkańcami miasta. Tytuły otrzymały: Ewa Grunholz oraz Bożena Wypych.

Na stadionie Ogniwa Sopot powstał mural. Autorem malowidła ściennego jest Piotr Tuse 
Jaworski. Powierzchnia malowidła to prawie 120 m kw.

Fot. Anna Bobrowska/KFP/UMS

Piękny jubileusz obchodziła Anna Rydelek, współzałożycielka cukierni Rydelek, działającej 
w Sopocie od 1957 r. Z okazji 100. urodzin Jubilatka otrzymała wiele życzeń.

Fot. Anna Rezulak/KFP/UMS

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP/UMS Fot. Anna Bobrowska/KFP/UMS

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Święto Konwencji o Prawach Dziecka
Ponad 1000 polskich i ukraińskich dzieci bawiło się w hali ERGO ARENA z okazji rocznicy uchwalenia 
Konwencji o Prawach Dziecka. Wydarzenie to było jednym z wielu zorganizowanych dzięki wsparciu 
przekazanemu Sopotowi przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).

Przegląd Teatralny Masska, który gościł m.in. na deskach Teatru Atelier, to projekt kulturalny, 
w którym biorą udział artyści z niepełnosprawnościami, teatry młodzieżowe i niezależne. 
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