
SPORTOWY SOPOT /

POCZĄTEK LUTEGO Z CAVALIADĄ

Cavaliada, międzynarodowe zawody jeździeckie, 

odbędzie się w Sopocie w dniach 2-5 lutego. 

W programie zawodów, które zobaczymy 

w ERGO ARENIE, są niezwykłe pokazy, cztery 

konkurencje jeździeckie i dużo dobrej zabawy. 

3 lutego możliwe będzie bezpłatne zwiedzanie 

dla grup szkolnych i przedszkolnych z Sopotu.

2023 NA #GOYKI3

„Goyki 3 Art Inkubator jest instytucją kultury 

zajmującą się działaniami wspierajacymi 

proces twórczy. Działamy na wielu pozio-

mach: organizacja międzynarodowych re-

zydencji artystycznych, warsztaty, wykłady 

mistrzowskie, debaty z udziałem wybitnych 

naukowców, intelektualistów i praktyków.”

SZKOLNY BO – UCZNIOWIE ZDECYDOWALI

W grudniu 2022 r. w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych w Sopocie odbyło się 

głosowanie w Młodzieżowym Budżecie Oby-

watelskim. Organizowane było ono przez 

Młodzieżową Radę Miasta Sopotu. Głosowało 

ponad 2 tys. uczniów, co daje bardzo wysoką 

frekwencję, bo ok. 55%.

str. 8-9str. 4 str. 11

KULTURALNY SOPOT /SOPOT DLA UCZNIA /

Ponad 10,5 mln zł na integrację rodzin z Ukrainy
Понад 10,5 млн злотих на інтеграцію родин з України str. 6-7
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W MIEŚCIE /

Co zrobić ze świątecznym drzewkiem po świętach, kiedy przestanie cieszyć oczy, a zacznie 

gubić igły? ECO SOPOT będzie odbierać choinki od mieszkańców aż do końca marca.

Choinki odbierane są w Sopocie już od 1 stycznia. Ostatnie drzewka pracownicy spółki ECO 

SOPOT odbiorą od mieszkańców z końcem marca. Do 15 lutego choinki będą zabierane w każdy 

ECO SOPOT odbierze 
suche choinki

ZIELONY SOPOT /

Deklaracje o wysokości 
opłaty za odpady komunalne

czwartek, natomiast od 16 lutego 

do  31  marca  2023  r .  co 

2 tygodnie, w czwartki, zgodnie 

z harmonogramem odbioru od-

padów zielonych dla danego 

rejonu.

Mieszkańcy  domów  jedno-

rodzinnych mogą wystawiać 

choinki na chodnik, ale tak, by było 

możliwe przejście. W przypadku 

spółdzielni mieszkaniowych i du-

żych wspólnot możliwy jest odbiór 

świątecznych drzewek spod wiat 

śmietnikowych, pod warunkiem 

swobodnego dostępu do tych 

miejsc i każdorazowego zgłoszenia.

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Mieszkańcy mają na to czas do 

10 lutego br. 

Deklaracje należy składać w siedzibie Działu Gospodarki Komunalnej Zarządu Dróg i Zieleni, który 

mieści się w budynku Urzędu Miasta, ul. Kościuszki 25-27, pok. 53.

Obowiązujące stawki:

1) dla nieruchomości zamieszkałej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 10,60 zł za 1 m sześc. zużytej wody;

2) dla nieruchomości świadczącej usługi hotelarskie (najem krótkoterminowy) oraz dla 

nieruchomości zamieszkałej, która w części stanowi nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny – 14 zł za 1 m sześc. zużytej wody; 

3) rodziny wielodzietne (3 lub więcej dzieci), które segregują odpady płacą 45 zł/miesiąc.

Mieszkańcy Sopotu mają obowiązek segregacji śmieci. Jeśli tego nie robią, kwota opłat 

będzie znacznie wyższa.

Fot. materiały UMS

Każdy  mieszkaniec 

opłatę nalicza samo-

dzielnie wypełniając 

deklarację dostępną 

w Dziale Gospodarki 

Komunalnej ZDiZ, na 

podstawie  zużycia 

wody,  za  okres  od 

1 stycznia do 31 grud-

nia 2022 r. Dane o zu-

ż y c i u  w o d y  m o ż n a 

uzyskać w AQUA-SOPOT 

Sp. z o.o. (kontakt: BOK 

58 551 35 07).

Więcej na www.sopot.pl

Fot. Freepik

Organizacje pozarządowe dla sopocian i Sopotu 

Prawie 5 mln zł z budżetu miasta trafi do organizacji pozarządowych, które 
realizować będą zadania dotyczące ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki 
uzależnień, edukacji, integracji cudzoziemców, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji, ekologii i ochrony środowiska, działań polityki społecznej oraz sportu. 

Kultura

Wnioskodawcom przyznano łącznie 1 179 650 zł. To obszar, na który trafi największa część 
dotacji. Najwyższe otrzymały projekty pt. „Jubileuszowe 30. Lato Teatralne Sopot z XVIII 
Międzynarodowymi Spotkaniami z Kulturą Żydowską i 26. edycją Konkursu Pamiętajmy 
o Osieckiej”, „Spotkania ze Sztuką Tańca XI” i 23. Film Festival. Dotację otrzyma też nowość: 
„Czytanie Wszechświata: warsztaty literacko-naukowe dla mieszkańców Sopotu”.

Edukacja

W ramach przyznanych środków finansowych (91 000 zł) będą realizowane: 
dofinansowania do obozów zimowych dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla dzieci szkół 
podstawowych ukierunkowane na podnoszenie kompetencji z matematyki, zajęcia 
wyrównawcze dla uczniów, wymagających pomocy w nauce. Ciekawym elementem działań 
będzie organizacja treningów umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży.

Ochrona i promocja zdrowia

Łączna kwota dotacji to 66 280 zł. Kontynuowane będą zadania z lat ubiegłych, np. 
wsparcie kobiet po mastektomii, zajęcia dla dzieci chorych lub zagrożonych chorobami 
cywilizacyjnymi czy zajęcia dla niepełnosprawnych mieszkanek Sopotu opiekujących się 
niepełnosprawnymi mężami/partnerami. Z nowych warto wymienić zajęcia dla dzieci 
z rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych.

Profilaktyka uzależnień

Dofinansowanie w kwocie 1 704 144 zł przeznaczone zostanie m.in. na konsultacje 
psychiatryczne i psychologiczne, półkolonie dla dzieci i młodzieży oraz funkcjonowanie 
placówek wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, profilaktykę HIV/AIDS. 
Wsparciem objęto też terapię dla osób uzależnionych i ich rodzin, streetworking, Zimowy 
Punkt Interwencyjny, specjalistyczne wsparcie w godzinach nocnych i dni wolne dla osób 
w sytuacjach kryzysowych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach 
podejmowanych nowych działań w 2023 r. pojawił się projekt wsparcia nauczycieli 
sopockich szkół podstawowych oraz streetworking dla dzieci i młodzieży.

Polityka społeczna

Na dofinansowanie działań dla osób starszych, wykluczonych, z niepełnosprawnościami 
trafi kwota 421 332,19 zł. Mieszkańcy będą korzystać np. z ćwiczeń w basenie 
solankowym, rehabilitacji pocovidowej, treningów umiejętności społecznych dla dzieci 
z niepełnosprawnościami, dogoterapii czy hipoterapii. Pojawią się też nowe działania, np.: 
dofinansowania do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną czy 
neurorehabilitacja dla dzieci i dorosłych. 

Ekologia i ochrona środowiska

W 2023 r. dofinansowanie uzyskały dwa zadania: „W trosce o dzikość pomagaj z głową” 
oraz „Przyroda jest w Sopocie”.

Kultura fizyczna i sport

884 718 zł to kwota, która wesprze przede wszystkim szkolenia dla dzieci i młodzieży, 
zawodników klubów, w różnych dyscyplinach: żeglarstwie, lekkoatletyce, tenisie, 
koszykówce, rugby, piłce nożnej czy pływaniu. Jest także sekcja sportowa dla osób 
z niepełnosprawnością, zajęcia samoobrony dla kobiet i karate. Przed nami też kilka 
prestiżowych wydarzeń, np. Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły czy cykl Regat Pucharu 
Polski Katamaranów. 

Integracja cudzoziemców

Działalność na rzecz integracji cudzoziemców prowadzona będzie w Sopockim Centrum 
Integracji i Wsparcia Cudzoziemców. Kwota dotacji – 175 000 zł.

Szczegóły na: BIP Sopot/Współpraca z organizacjami pozarządowymi
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Edukacja i budownictwo komunalne 
– budżet miasta na trudny czas

Oświadczenie Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie 
Sopockiego Klubu Tenisowego z siedzibą w Zamościu

Strategia Rozwoju Sopotu przyjęta

Radni podjęli także uchwałę o zatwierdzeniu Strategii Rozwoju Miasta Sopotu 

na lata 2022-2030. Strategia gminy jest podstawowym dokumentem 

określającym kierunki jej dalszego rozwoju. Definiuje główne wyzwania jakie 

obecnie stoją przed Sopotem. Zaliczyć można do nich:

ź zmniejszanie się liczby mieszkańców Sopotu oraz ich postępujące starzenie się,

ź niewielkie zasoby przestrzenne ograniczające swobodny rozwój wielu funkcji na 

raz i konieczność wyboru kierunków rozwoju,

ź konieczność przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, a w szcze-

gólności zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych (śladu węglowego),

ź transformacja profilu turystycznego, 

ź przyjęcie nowych mieszkańców pochodzących z innych krajów, w tym 

uchodźców. 

W odpowiedzi na te wyzwania formułowane są cele strategiczne i operacyjne oraz 

kierunki działań. Strategia Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030 jest dostępna 

na stronie www.sopot.pl.

INFORMACJE MIEJSKIE /

Rekordowa inflacja, wojna w Ukrainie i kryzys uchodźczy, a także znaczny wzrost cen 

energii i ograniczanie dochodów własnych samorządów – to czynniki, które mają 

znaczący wpływ na finanse miasta. W tegorocznym budżecie Sopotu, skonstruowanym 

w takich realiach, dochody zaplanowano na poziomie 443 139 000 zł, natomiast wydatki 

to 538 893 000 zł. Deficyt wyniesie 95 754 000 zł. 

Rada Miasta Sopotu projekt budżetu miasta na rok 2023 uchwaliła większością głosów na 

grudniowej sesji.

Korty tenisowe powinny pozostać własnością wszystkich mieszkańców Sopotu, a nie grupy, 

która była powiązana z kapitałem rosyjskim. Korty to dobro wszystkich mieszkańców 

naszego miasta i powinno służyć mieszkańcom jako miejsce sportu i rekreacji, a nie budowie 

aparthoteli.

To dobrze, że chociaż przez kilka lat udało nam się zablokować przejęcie kortów przez ludzi 

powiązanych z kapitałem rosyjskim i chcących wyburzyć część obiektów. To na ich miejscu 

grupa ta chciała zbudować aparthotel. Taka była wówczas decyzja zarządu SKT, który do 

dzisiaj blokuje wpisanie kortów do rejestru zabytków. Jestem przekonany, że bez względu na 

koszty warto było walczyć o zachowanie kortów w rękach sopocian. To jest dziedzictwo 

wszystkich mieszkańców Sopotu a nie grupy ludzi. Czy warto było walczyć? Z perspektywy 

czasu widać, że warto, bo wszyscy w Sopocie dowiedzieli się jakie intencje ma ta grupa. Czy 

tacy ludzie powinni rządzić dwudziestohektarową działką w prestiżowym miejscu, 

naprzeciwko Grad Hotelu? Czy ktoś naprawdę wierzy, że korty będą pełnić funkcje sportowe?

Dotychczasowa działalność tej grupy pokazuje, że korty były źródłem prywatnych zysków 

Waldemara B., który został skazany za okradanie własnego klubu. Wszystkie inne sopockie 

kluby sportowe i ich tereny są własnością miasta. Tylko ta grupa przejmuje miejskie obiekty 

sportowe. 

Konsekwentnie, dalej będziemy patrzeć im na ręce i mam nadzieję, że żadna rada miasta, 

nawet pomimo różnic politycznych, nie będzie popierała ludzi, którzy chcą zarobić 

zabudowując korty kosztem wszystkich sopocian. 

Dziwnym trafem część działaczy SKT zaangażowała się w obronę Zatoki Sztuki - Marcina T. 

i „Krystka”. 

– Zmiany w systemie podatkowym ograniczające samorządom wpływy z podatku PIT 

wprowadzone tzw. Polskim Ładem 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. To sprawia, że kondycja finansowa miasta w porównaniu do roku 2022 

będzie gorsza. Zrobimy wszystko, by jak najmniej odczuli to mieszkańcy – komentuje Jacek 

Karnowski, prezydent Sopotu. 

W roku 2023 na oświatę i wychowanie w Sopocie przeznaczone zostały 102 mln zł. Na 

politykę społeczną, której celem jest wspieranie mieszkanek i mieszkańców w różnym wieku, 

w budżecie zapisano 40,1 mln zł. Kultura, w tym finansowanie instytucji kultury 

i najważniejszych wydarzeń kulturalnych – na te cele zaplanowano 30,4 mln zł. Remonty ulic 

i chodników pochłoną 46,3 mln zł, a odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

23,5 mln zł. Ważną pozycją przyszłorocznego sopockiego budżetu Sopotu jest budownictwo 

komunalne. Na budowę mieszkań komunalnych przy ul. 3 Maja 61, al. Niepodległości 652, 

Obodrzyców 20 A oraz projekty kolejnych domów komunalnych przy ul. Smolnej, Reja, Jana 

z Kolna i Sobieskiego w budżecie zarezerwowano 24,6 mln zł. 

Projekt budżetu Sopotu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Fot. Anna Rezulak KFP/UMS

Zmiana granic Sopotu. Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące włączeniu do obszaru miasta terenów znajdujących się pod 

morskimi wodami wewnętrznymi odbędą się w dniach od 16 stycznia do 15 lutego 2023 r.

Dadzą mieszkańcom możliwość wyrażenia opinii na temat zmiany granic miasta, polegającej na 

włączeniu do obszaru miasta nieruchomości o łącznej powierzchni 1034.0364 ha, będących 

własnością Skarbu Państwa. Nieruchomości te są położone pod morskimi wodami wewnętrznymi 

Zatoki Gdańskiej.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy odpowiedzieć na pytanie postawione 

w ankiecie zamieszczonej na stronie www.sopot.pl. Odpowiedzi udzielamy umieszczając znak 

„X” w odpowiedniej rubryce: „Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się od głosu”. Wypełnioną 

ankietę należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres Urzędu 

Miasta Sopotu: 81-704 Sopot, ul Tadeusza Kościuszki 25/27 z dopiskiem „Konsultacje – Zatoka 

Fot. Maciej Wróblewski

Gdańska”  (decyduje  data 

wpływu do urzędu). Skan 

wypełnionej  i  podpisanej 

ankiety można również przesłać 

pocztą elektroniczną na adres 

nieruchomosci@sopot.pl.

Więcej informacji:  Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miasta Sopotu, tel. 

58  52  13  824 ,  e -ma i l : 

nieruchomosci@sopot.pl.
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Dzieci i młodzież w naszym województwie zaczęły zimową 

przerwę w nauce, która potrwa do 27 stycznia. Przez dwa 

tygodnie sopoccy uczniowie będą korzystać z różnorodnych 

zajęć sportowych, rekreacyjnych czy kulturalnych. 

Uczestniczyć w nich będą zarówno dzieci polskie, jak i te, 

które przybyły do nas z zagranicy, np. Białorusi czy Ukrainy.

– Życzę wszystkim naszym sopockim uczniom, żeby przez te dwa 

tygodnie wypoczęli, bo zasłużyli na to po miesiącach nauki oraz 

dobrze się bawili, bo szkoły i różne instytucje przygotowały 

bardzo ciekawą, różnorodną ofertę, więc ferie w mieście nie 

będą nudne – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, 

wiceprezydentka Sopotu. – Zależy nam też na tym, by nasi 

nowi młodzi mieszkańcy czuli się w Sopocie dobrze. A integracja 

przez zabawę to najlepszy na to sposób. 

Zajęcia zorganizowane zostały w sopockich szkołach 

podstawowych, Młodzieżowym Domu Kultury oraz w innych 

miejskich instytucjach kulturalnych czy sportowych. Zawsze warto 

także odwiedzić:

Lodowisko przy molo

Podczas ferii ślizgawka będzie czynna przez siedem dni 

w tygodniu w godz. 10.00-21.30. Na miejscu można skorzystać 

z szatni, wypożyczyć łyżwy, kaski, specjalne chodziki dla dzieci. 

Wieczorem lodowisko jest oświetlone. Bilet ulgowy 8 zł, normalny 

12 zł (posiadacze Karty Sopockiej: ulgowy 6 zł, normalny 10 zł). 

Ostrzenie łyżew 10 zł.

W grudniu 2022 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Sopocie odbyło się głosowanie 

w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim. Organizowane ono było przez Młodzieżową Radę Miasta Sopotu. 

Głosowało ponad 2 tys. uczniów na ponad 3,5 tys. wszystkich, którzy uczą się w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych. To daje bardzo wysoką frekwencję jak na pierwszą edycję szkolnego BO, bo ok. 55%.

W Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim na realizację zwycięskich projektów przeznaczonych jest 180 000 zł 

pochodzących z budżetu miasta. Każda szkoła miała do dyspozycji 20 000 zł.

– Bardzo się cieszę, że udało się w Sopocie po raz pierwszy zrealizować Budżet Obywatelski w każdej szkole – mówi 

Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Pomysły na projekty składali tylko i wyłącznie uczniowie, 

tylko i wyłącznie uczniowie na nie głosowali. Wygrały pomysły, które uczynią szkołę nie tylko miejscem nauki, ale także 

integracji, spotkań z rówieśnikami. Na pewno będziemy ideę młodzieżowego BO kontynuować, bo z badań, które 

prowadziliśmy choćby na potrzeby projektu UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom wynika, że dzieci i młodzież chcą 

Ferie 
w Sopocie

Ferie w Sopocie – odpoczynek, zabawa, integracja

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

SOPOT DLA DZIECI /

Krytą pływalnię (ul. Haffnera 57) 

W dniach 16-29.01, codziennie do godz. 14.00 bilet ulgowy to 

tylko 7 zł, dorośli zapłacą 12 zł. W drugim tygodniu ferii od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.45-11.00 na basenie 

dostępny będzie trener. Zgłosić się może każdy, nauka 

i doskonalenie pływania jest za darmo. Obiekt przystosowany 

jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Filie Biblioteki Sopockiej

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, prowadzą je: Miniteka (zapisy 

tel. 519 720 620), Sopoteka (zapisy osobiście, telefonicznie 

500 663 485 lub mailowo sopoteka@mbp.sopot.pl), 

Literacka, Koc i książka (zapisy tel. 661 591 544), Broadway, 

Kamionka (zapisy tel. 661 591 544).

Muzeum Sopotu

Ferie inspirowane będą wystawą „Brodwino. Najpiękniejsza 

dzielnica Sopotu” oraz wystawą stałą. Obowiązują zapisy. 

Terminy dla grup należy ustalać w godz. 09.00-15.00 pod 

numerem tel. 58 551 22 66. Zgłoszenia można również 

wysyłać pod adresem: edukacja@muzeumsopotu.pl.

Grodzisko (ul. Haffnera 63) 

Na dzieci czekają opowieści, prezentacje i warsztaty 

sięgające do historii wczesnego średniowiecza i jeszcze dalej 

w przeszłość – aż do epoki lodowcowej. Na zakończenie 

każdego dnia ferii zaplanowano ognisko. Zajęcia są 

przeznaczone dla dzieci w wieku 6-15 lat razem 

z opiekunami, nie można zostawić dziecka pod wyłączną 

opieką pracowników muzeum. Bilety: dzieci do lat 7 

– bezpłatnie, dzieci w wieku szkolnym – 8 zł, dorosły opiekun 

– 10 zł. Zapisy: tel. 58 340 66 00.

Szczegółowy program ferii w Sopocie znaleźć można na 

stronie www.sopot.pl.

INFORMACJE /

Od 3 stycznia weszły w życie zmiany w programie „Czyste 

Powietrze”. Zwiększono progi dochodowe uprawniających do 

podwyższonego poziomu dofinansowania i wprowadzono 

dodatkowe dofinansowanie dla tych, którzy przeprowadzą 

kompleksową termomodernizację budynku. Beneficjenci 

programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich 

domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło. 

– W Sopocie od wielu lat konsekwentnie stawiamy na czyste powietrze, 

w czym pomagają dotacje m.in. na termomodernizację i zmianę źródeł 

ciepła – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Jako 

uzdrowisko musimy i chcemy ograniczać emisję CO2.

decydować o swoim najbliższym otoczeniu.

Wyniki głosowania: 

ź SP nr 1 – Pokój ciszy – zabudowa patio; w tym miejscu dzieci 

będą mogły się wyciszyć i odprężyć.

ź SP nr 7 – Zmień szkolny survival na strefę relaksu. 

ź SP nr 8 – Nowocześnie kolorowa jadalnia; przebudowa wejścia 

do stołówki szkolnej, remont pomieszczenia jadalni oraz zakup 

nowych mebli, stołów i krzeseł.

ź SP nr 9 – Strefa komfortu; wyposażenie korytarzy szkolnych w ką-

Uczniowie zdecydowali – szkolny Budżet Obywatelski

ciki do relaksu, gier, spokojnego spożycia śniadania, odrabiania lekcji.

ź I LO (dwa projekty) – Montaż zestawu nagłaśniającego (radiowęzła) oraz Aranżacja tarasu.

ź II LO (dwa projekty) – Zamykane szafki dla uczniów – 100 sztuk oraz Strefa relaksu; stworzenie miejsca do 

wypoczynku dla uczniów, odnowienie pomieszania Dziupli oraz zakup leżaków, puf itp.

ź III LO (dwa projekty) –  Zakup wyposażenia do Artystycznej Bufeciarni – chillroomu; zakup nowego wyposażenia: 

puf, kanap, foteli, ławek, materiałów plastycznych, gier towarzysko-zespołowych. Drugi projekt to Litery przestrzenne 

3LO – napis podświetlany LED przed wejściem do szkoły. 

ź ZST – Eko Szkoła – szkolna strefa wypoczynku na wewnętrznym dziedzińcu szkoły: ławki, stoliki oraz drzewka 

i pnącza w donicach.

Fot. Paweł Marcinko/KFP/UMS

Beneficjenci   będą mogli 

otrzymać dofinansowanie tak 

jak dotychczas na szereg 

rozwiązań służących dociepleniu 

budynku i wymianie źródła 

ciepła wraz z np. modernizacją 

instalacji co i cwu, montażem 

wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji 

fotowoltaicznej. Poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową 

termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną 

w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. 

zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. 

W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące 

do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części.  

ź W części 1. programu – do 135 000 zł, 

ź W części 2. programu – do 1894 zł na osobę w gospodarstwie 

wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 

ź W części 3. programu – do 1090 zł na osobę w gospodarstwie 

wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Więcej informacji na stronie www.sopot.pl. 



5www.instagram.com/miasto_sopot

Jak co roku sopocki Ośrodek Pomocy Społecznej apeluje do mieszkańców o szczególną 

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

Okres zimowy to szczególnie trudny dla nich czas.

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

sytuacji życiowej czy materialnej nie radzą sobie z codziennymi czynnościami bezdomności 

– podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS w Sopocie. – Zwróćmy uwagę na starszych 

samotnych sąsiadów, może potrzebują dodatkowego wsparcia.

Autobus SOS i Zimowy Punkt Interwencyjny 

Codziennie pomiędzy Sopotem i Gdańskiem kursuje autobus SOS, którego funkcjonowanie 

oba miasta dofinansowują. 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 w godz. 19.15-20.00. 

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

znajduje się przy al. Niepodległości 778. Osoby doświadczające bezdomności mogą tam 

przebywać od 18.00 do 6.00, w ciepłym pomieszczeniu przy gorącej herbacie, mogą 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.

Nie bądź obojętny

Pod takim hasłem Sopot prowadzi akcję informacyjną. Ulotki, które pojawiają się w miejscach 

publicznych, w spółdzielniach mieszkaniowych oraz kościołach, zachęcają do zwrócenia uwagi 

na osoby doświadczające bezdomności i powiadamiania 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

Mamy w Sopocie miejsce, gdzie osoby z niepełnosprawnościami i doświadczające 

kryzysów psychicznych mogą skorzystać z różnorodnych ciekawych zajęć. To klub 

w Akademii Don Kichota, który mieści się przy al. Niepodległości 829.

Akademia Don Kichota otwarta przy Stowarzyszeniu na Drodze Ekspresji to miejsce dla osób 

z niepełnosprawnościami i doświadczających kryzysów psychicznych, mieszkańców Sopotu. 

Klub jest czyny codziennie od godz. 9.00 do 14.00. To miejsce, które prowadzący tworzą 

wspólnie z osobami, które tu przychodzą.  

Akademia Don Kichota jest miejscem dialogu, rozwoju i wzmocnienia osób z nie-

pełnosprawnościami. Zawsze jest tam ktoś, z kim można wypić kawę i porozmawiać.

Zajęcia: z arteterapii, kulinarne, rekreacyjno-sportowe, prace ogrodnicze. Można także skorzystać 

z grupowego wsparcia dla osób w kryzysie. Dla osób zainteresowanych zwiększeniem 

Te miejsca warto odwiedzić – w Sopocie od grudnia działają dwie nowe inicjatywy 

Spółdzielni Socjalnej Kooperacja: Salon Masażu Luk Luk oraz Salon Fryzjersko-

Kosmetyczny Luk Luk, dając nowe miejsca pracy aż 7 osobom.

Kooperacja działa w obszarze ekonomii społecznej, od wielu lat prowadzi m.in. sklepy 

charytatywne Luk Luk. Teraz proponuje mieszkańcom nowe usługi. Zatrudnieni w salonach 

specjaliści to migranci z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. 

Zimą pamiętajmy o osobach potrzebujących

Akademia Don Kichota zaprasza Kooperacja zaprasza na masaż 
i do fryzjera 

SOPOT POMAGA /

J E Ż E L I  W I D Z I S Z  O S O B Ę 

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

aktywności zawodowej w ofercie jest wsparcie 

indywidualne i grupowe.

Szczegółowy program zajęć można znaleźć 

na Facebooku w zakładce informacje: 

www.facebook.com/akademiadonkichota  

Kontakt: Aleksandra Pakólska, Akademia Don 

Kichota, al. Niepodległości 829, tel. 572 685 

422; email: a.pakolska@ekspresja.org

Zajęcia przedpołudniowe realizowane są w ramach 

projektu „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Salon Masażu Luk Luk mieści się przy ul. 23 

Marca 32. Bogata oferta skierowana jest do 

osób z różnymi dolegliwościami. Na masaż 

można umówić telefonicznie pod numerem 

537 553 559.

Natomiast Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Luk 

Luk działa przy al. Niepodległości 676 

(budynek przy pętli na Reja). Posiada bogatą 

ofertę kosmetyczną i fryzjersko-stylistyczną, na 

usługi można umawiać się telefonicznie pod 

numerem 730 977 559. Salon przygotował 

niepowtarzalną promocję: do końca stycznia 

– 60% na wszystkie usługi.

Oba punkty są czynne od poniedziałku do 

soboty,  w godz. 10.00-18.00. Istnieje 

możliwość wykonywania usługi w innych 

godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu.

Fot. materiały organizatora

Fot. Ewelina Wołejko

Bezpłatna pomoc prawna 
również w 2023 r.
Zachęcamy osoby potrzebujące do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, 

obywatelskiego oraz z mediacji także w 2023 r. Z pomocy skorzystać mogą osoby, których 

nie stać na odpłatną wizytę u prawnika. Konsultacje udzielane są nie tylko mieszkankom 

i mieszkańcom, ale też potrzebującym spoza Sopotu.

Ze specjalistami można się skonsultować bezpośrednio w punkcie w Sopocie przy ul. Bohaterów 

Monte Cassino 25 lub telefonicznie czy poprzez e-mail.

Ważne – na porady obowiązują zapisy – od 

poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 

18.00 pod numerem infolinii: 536 017 748 

lub email: bppkalendarz@gmail.com.

Szczegółowe informacje o punktach 

świadczących nieodpłatną pomoc prawną 

oraz o zakresie wsparcia dostępne są na 

stronie sopockiego BIP.

Fot. Pixabay
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Ponad 10,5 mln zł na działania wspierające i integrujące dla dzieci
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 Funduszu 

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.

Badania pielęgniarskie w szkołach (UA)

ź Gabinet w SP nr 9, ul. Kolberga 15, poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00 

ź Gabinet w SP nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54, poniedziałek-piątek, godz. 

9.00-15.00  

ź Gabinet w SP nr 7, ul. Haffnera 55, pon., środa, piątek godz. 8.00-15.00; 

wt., czwartek godz. 8.00-13.30

ź Gabinet w SP nr 8, ul. Józefa Golca 3, poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00 

ź I LO, ul. Książąt Pomorskich 10/18, pon., środa, piątek godz. 8.00-14.00

ź II LO, al. Niepodległości 751, poniedziałek-czwartek godz. 8.00-15.00

ź III LO, ul. Kolberga 15, połączone z SP nr 9, poniedziałek-piątek, godz. 8.00-

15.00 

ź ZZS nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 14, poniedziałek-piątek, godz. 8.00-14.00 

ź ZST Technikum nr 1, ul. Wejherowska 1, pon., środa, czwartek, godz. 8.00-

15.00 

Zdrowy kręgosłup dla dzieci 

W każdy wtorek, godz. 16.20-17.20

ź Dom Sąsiedzki „Potok”, ul. Kraszewskiego 31

Wesoły Balet 

W każdą środę, godz. 16.00-17.00

ź Dom Sąsiedzki „Potok”, ul. Kraszewskiego 31

Zajęcia międzykulturowe dla dzieci (UA)

W każdą środę, godz. 17.00-19.00

ź Dom Sąsiedzki „Tęczowy Dom”, ul. 23 Marca 32 c

Ferie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

Poniedziałek-piątek, 16-27 stycznia, godz. 8.00-15.00

Ferie zimowe w sopockich szkołach podstawowych

Poniedziałek-piątek, 16-27 stycznia

Ferie zimowe w sopockich szkołach podstawowych organizowane są dla 

uczniów w systemie edukacji. Uczestnicy to dzieci uchodźcze oraz innych 

narodowości. Turnus trwa dwa tygodnie, od poniedziałku do piątku. 16.01

-20.01, 23.01-27.01 

ź SP nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54, godz. 8.30-15.30/16.00 

ź SP nr 7, ul. Haffnera 55, godz. 8.00-16.00 

ź SP nr 8, ul. Golca 3, godz. 8.00-16.00

ź SP nr 9, ul. Kolberga 15, godz. 8.00-16.00

Usługi tłumaczenia

W każdy poniedziałek, godz. 10.00-18.00

ź Centrum Wsparcia Ukrainy, al. Niepodległości 749

Spacer kuracyjny

Sobota, 28 stycznia

ź Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8

Konsultacje psychologiczne dla uczniów/uczniów i rodziców – w systemie 

oświaty (UA)

ź Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Władysława IV 23

Prowadząca: mgr Beata Kolasińska

Terminy ustalane zgodnie z zapotrzebowaniem 

Konieczny kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania: tel. 58 551 51 33; 

882 433 500

Konsultacje psychologiczne dla dzieci i rodziców – poza systemem 

oświaty (UA)

ź Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Władysława IV 23

Prowadząca: Diana Kravchenko

Terminy ustalane zgodnie z zapotrzebowaniem 

Konieczny kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania: tel. 58 551 51 33; 

882 433 500

Możliwość porady w innym miejscu niż Poradnia, np. w DS

СПІЛЬНО/WSPÓLNIE UNICEF SOPOT /

Harmonogram wydarzeń, styczeń 2023 r.

– Ponad 10 mln zł ze środków UNICEF umożliwi rozbudowanie 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. Dzięki pieniądzom przyznanym przez UNICEF sytuacja tych dzieci bardzo się poprawi.

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 doposażonych placów zabaw. Dla 

dzieci pochodzenia ukraińskiego dodatkowo 

przygotowywane są kursy języka ukra-

ińskiego, by nie traciły kontaktu z narodową 

kulturą i językiem.

– Nikt nie wie, jak długo potrwa wojna w Ukrainie – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-

Jachim. – Część uchodźców podejmuje decyzje, że Polska, Sopot będą ich domem na dłużej, albo nawet 

docelowo. Dlatego budowanie wspólnoty, włączanie wszystkich i integracja, która pozwoli uchodźcom na 

samodzielne i niezależne funkcjonowanie, jest bardzo ważna.

Mamy klub dla młodzieży i punkt opieki dla dzieci, pracują asystentki międzykulturowe, działa 

nowa grupa w żłobku. Za nami święto Konwencji o Prawach Dziecka, czyli wspaniała zabawa 

dla ponad 1000 dzieciaków w ERGO ARENIE, trwają zajęcia sportowe i warsztaty plastyczne. 

Ruszyły ferie zimowe, czyli dwa tygodnie odpoczynku, wspólnej zabawy i przede wszystkim 

integracji, bo z atrakcji mogą korzystać wszystkie sopockie dzieci – i polskie, i te, które przybyły 

do nas z zagranicy, głównie z ogarniętej wojną Ukrainy. 

Więcej informacji:

www.sopot.pl/aktualnosci/17/uni

cef-sopot-wspolnie

www.facebook.com/spilnosopot

Fot. Anna Rezulak/KFP/UMS

Fot. Anna Rezulak/KFP/UMS
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Понад 10,5 мільйонів злотих на підтримку та інтеграцію дітей
Психологічна підтримка дітей та їхніх сімей, літні та 

зимові денні табори, сприяння навчанню та широкий 

спектр інтеграційних та розвиваючих позашкільних 

заходів, культурні, спортивні та розважальні заходи, 

а також оздоровлення – це лише частина заходів, які 

будуть проводитися фінансується з Фонду в найближчі 

місяці ООН в інтересах дітей.

ЮНІСЕФ виділив 10 575 840 злотих на підтримку реалізації 

заходів, пов'язаних з українською кризою та реагуванням на 

ситуацію біженців у Сопоті. Програма триватиме до кінця 

серпня 2023 року. Основними напрямками проекту є захист та 

безпека дітей, охорона здоров'я, освіта, соціальна опіка та 

розвиток молоді.

Огляд шкільної медсестри 

ź Медичний кабінет в школі№9, вул.Кольберга15 (Kolberga 15), працює 

понеділок-п'ятниця, 8.00-15.00

ź Медичний кабінет в школі №1, вул. Армії Крайової 50/54 (Armii Krajowej 50/54), 

понеділок-п'ятниця, 9.00-15.00

ź Медичний кабінет в школі №7, вул. Хаффнера 55 (Haffnera 55), пн., ср., пт. 8.00-

15.00; Вт, четвер 8.00-13.30

ź Медичний кабінет в школі № 8, вул. Йосипа Голець 3 (Józefa Golec 3), 

понеділок-п'ятниця, 8.00-15.00

ź I ліцей, вул. Поморських князів 10.18 (Książąt Pomorskich 10/18), пн., ср., пт. 8.00-14.00

ź II ліцей, алея Незалежності 751 (al. Niepodległości 751), понеділок-четвер 8.00-15.00

ź III ліцей, вул. Кольберга 15 (Kolberga 15), поєднана з школою № 9, понеділок-

п'ятниця, вул. 8.00-15.00

ź ЗЗС №5 вул. Казимира Великого 14(Kazimierza Wielki 14), понеділок-п'ятниця, 

8.00-14.00

ź ЗСТ Технікум № 1, вул. Вейхеровська 1 (Wejherowska 1), пн., середа, четвер, 

8.00-15.00

Здоровий хребет для дітей

Щовівторка о 16.20-17.20

ź Мікрорайон Бродвіно , сусідський дім "Поток", вул. Крашевського 31 

(Kraszewskiego 31)

Веселий балет

Щосереди о 16.00-17.00

ź Сусідський дім "Поток", вул. Крашевського 31 (Kraszewskiego 31)

Міжкультурні заняття для дітей

Щосереди о 17.00-19.00

ź Сусідський дім "Веселковий дім" вул. 23 Березня 32 ц (ul. 23 Marca 32 c)

Зимові канікули з Міським спортивно-оздоровчим центром

Понеділок-п’ятниця, 16-27 січня, 8.00-15.00

Зимові канікули в початкових школах Сопота

Понеділок-п'ятниця, 16-27 січня

Зимові канікули в початкових школах Сопота організовують для учнів у системі 

освіти. Учасники – діти біженців та діти інших національностей.

Табір триває два тижні, з понеділка по п'ятницю. 16.01-20.01, 23.01-27.01

ź Початкова школа №1 вул. Армії Крайової 50/54, 8.30-15.30/16.00

ź Початкова школа №7 вул. Хаффнера 55, 8.00-16.00

ź Початкова школа №8 вул. Голець 3, 8.00-16.00

ź Початкова школа №9 вул. Кольберга 15, 8.00-16.00

Перекладацькі послуги

Щопонеділка о 10.00 -18.00

Центр підтримки України, Незалежності 749 (al. Niepodległości 749)

Лікувальна прогулянка

Субота, 28 січня

Сопотський музей, вул. Князя Юзефа Понятовського 8 (ul. Księcia J. Poniatowskiego 8)

Психологічні консультації для учнів, учнів та батьків - в системі освіти 

до 31 серпня

Психолого-педагогічна порадня, вул. Владислав IV 23 (ul. Władysława IV 23)

Ведуча: магістр Беата Коласінська

Дати встановлюються за потреби

Зобов'язує попередній запис на зустріч: тел.: 58 551 51 33; 882 433 500

Психологічні консультації для дітей , дітей та батьків - поза системою освіти

до 31 серпня

Психолого-педагогічна порадня, вул. Владислав IV 23 (ul. Władysława IV 23)

Ведуча: Діана Кравченко

Дати встановлюються за потреби

Зобов'язує попередній запис на зустріч: тел.: 58 551 51 33; 882 433 500

Можливість консультації в іншому місці, ніж порадня, наприклад, в гуртожитку

Доставка меблів в навчальні заклади

2-19 січня

Поставка меблів до навчальних закладів в рамках завдання. Оснащення 

підготовчих відділень для навчання дітей та молоді з України та інших країн.

СПІЛЬНО/WSPÓLNIE UNICEF SOPOT /

Розклад заходів, січень 2023 р

– Понад 10 мільйонів злотих з фондів ЮНІСЕФ дозволять розширити систему підтримки для всіх 

учнів наших шкіл і дошкільнят – каже Магдалена Чаржинська-Яхім, заступник мера Сопота. 

– Завдяки цим коштам ми можемо: найняти більше міжкультурних помічників у наших навчальних 

закладах або людей, які підтримують сім'ї. У початкових школах Сопота понад 16 відсотків учнів – діти 

з України, тому заходи, які інтегрують і підтримують усіх учнів, є надзвичайно важливими. Завдяки 

коштам, виділеним ЮНІСЕФ, становище цих дітей значно покращиться.

Реалізація  програми передбачає 

довгострокову діяльність, а також багато 

культурних, спортивних та розважальних 

заходів. У зв'язку з реалізацією проекту 

ЮНІСЕФ освітні заклади Сопота, вчителі, 

учні та їхні родини отримають, серед 

іншого,  психологічну  підтримку 

(психологічні консультації для дітей та 

їхніх родин), школи та дитячі садки 

отримають  нове  ІТ-обладнання. 

Наймолодшим дітям також сподобаються 

додатково обладнані ігрові майданчики. 

Для дітей українського походження 

додатково готують курси української 

мови, щоб вони не втрачали контакту з національною культурою та мовою.

– Ніхто не знає, як довго триватиме війна в Україні – додає віце-президент Магдалена Чаржинська-

Яхім. – Деякі біженці вирішують, що Польща і Сопот будуть їхнім домом надовго. Тому дуже 

важливою є розбудова спільноти, включно з усіма та інтеграція, яка дозволить біженцям 

функціонувати самостійно та незалежно.

У нас є молодіжний клуб і дитячий пункт, працюють міжкультурні асистенти, нова група 

в яслах. Позаду святкування Конвенції про права дитини, яке чудово розважає понад 

1000 дітей в ERGO ARENA, тривають спортивні заняття та мистецькі майстерні. 

Розпочалися зимові канікули, тобто два тижні відпочинку, розваг і, насамперед, інтеграції, 

адже атракціонами можуть користуватися всі сопотські діти – як польські, так і ті, що 

приїхали до нас з-за кордону, переважно з охопленої війною України.

Більше інформації: 

www.sopot.pl/aktualnosci/17/uni

cef-sopot-wspolnie

www.facebook.com/spilnosopot

за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ

Fot. Anna Rezulak/KFP/UMS

Fot. Anna Rezulak/KFP/UMS
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KONCERT, SPORT I ANIMACJE /
www.mbp.sopot.pl

W tym roku największa orkiestra świata zagra w niedzielę, 29 stycznia. Na 31. 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapraszają: Sopot, MOSiR oraz Sztab 

Krajowy 2296 utworzony w Młodzieżowym Domu Kultury. Od godz. 11.00 na 

skwerze Kuracyjnym zacznie się rozkręcać letnia zadyma w środku zimy, a żeby 

dobrze się do niej przygotować, zapraszamy już o godz. 10.00 na jogę przy molo.

WOŚP – Sopot dla Orkiestry już tradycyjnie zapewni różnorodną koncertową zabawę. 

W godz. 11.00-18.00 na scenie w muszli koncertowej zaprezentują się trójmiejscy 

artyści wykonujący różne gatunki gitarowego brzmienia: Achat, Silvertale Fox, Scarlet 

Iris, Xankish Beatbox, Electriq Sortie, Piotr Truchel oraz wokalistka Marta Głodowska, 

I Flamenco la Paloma – grupa taneczna.

Spotkanie z redaktorami książki pt.  „Nekroprzemoc. Polityka, kultura i umarli” oraz spacer 

z cyklu ”Razem w plenerze” - to ciekawe wydarzenia, na które zaprasza Biblioteka Sopocka.

W czwartek, 19 stycznia o godz. 18 w Sopotece odbędzie się spotkanie z Jakubem Orzeszkiem 

i Stanisławem Rośkiem, redaktorami książki pt. „Nekroprzemoc. Polityka, kultura i umarli”, która 

ukazała się nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria. Autorzy i autorki zgromadzonych w niej 

tekstów pytają o obszary panowania nekroprzemocy. Odpowiedzi, jakich udzielają, pokazują, że nasze 

kontakty ze zmarłymi rzadko są bezinteresowne. Zbyt często umarli stają się obiektem nekropolityki. 

Literatura i sztuka dostarczają niezliczonych tego przykładów.

Rozmowę poprowadzi Dagny Kurdwanowska.

BIBLIOTEKA /

W sobotę, 28 stycznia o godz. 11 Filia Kamionka 

Biblioteki Sopockiej zaprasza na kolejną wspólną 

wędrówkę z cyklu „Razem w plenerze”. Przewodnikiem 

będzie Włodzimierz Śliwiński, prezes Koła Polskiego Klubu 

Ekologicznego „Sopockie Potoki”. Tym razem cel 

wędrówki to źródła Swelini. Miejsce zbiórki: przystanek 

autobusowy Kamienny Potok SKM 04. Czas trwania: ok. 

2,5 godziny. Przed spacerem należy zapoznać się z regu-

Sopot dla Orkiestry
Zapraszamy do Sopoteki i na spacer

Mariusz Szczygieł

Fot. materiały Biblioteki Sopockiej

O muzyczną oprawę tego dnia 

zadbają także utalentowani 

reprezentanci Młodzieżowego 

Domu Kultury: Zespół wokalny 

Muszelki, Pracownia Wokalna 

i Perkusji, Pracownia Śpiewu, 

Pracownia Karate, Pracownia 

Baletu i Gimnastyki Artystycznej, 

Pracownia Tańca Współczesnego.

Dla najmłodszych i tych trochę 

starszych będzie  zabawa 

z Treflikami.

W trakcie całego Finału na 

scenie odbędą się licytacje 

gadżetów 31. Finału WOŚP, 

a wśród publiczności spotkamy 

przechadzających się wolonta-

riuszy z puszkami 31. Finału. 

www.goyki3.pl

www.pgs.pl

Goyki 3 Art Inkubator zaprasza od 27 stycznia na wystawę „Elegia” Anastasii Kolibaby, 

studentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, rezydentki Centrum Sztuki Współczesnej 

ŁAŹNIA w Gdańsku. Kuratorką wystawy będzie prof. Anna Królikiewicz, która wspiera 

merytorycznie ukraińską artystkę. Wstęp bezpłatny.

Wernisaż wystawy prezentującej malarstwo, rzeźbę i grafikę Anastasii Kolibaby odbędzie się 

w piątek, 27 stycznia, o godz. 19.00. Prace będzie można oglądać również w dniach 28-29 stycznia, 

w godz. 12.00-19.00.

Kolibaba urodziła się w 1994 roku w Odessie. Ukończyła Grekov Art College. Podstawą jej stylu jest 

eksperyment, oparty na tradycji odeskiej szkoły malarstwa – historycznego centrum kulturalnego 

północnego regionu Morza Czarnego. 

17 stycznia br. poznamy laureatów najnowszej, trzydziestej, edycji nagrody „Paszporty Polityki”. 

Najważniejszy polski konkurs artystyczny, którego inicjatorem jest tygodnik „Polityka”, 

organizowany jest nieprzerwanie od 1993 roku. Miasto Sopot jest partnerem konkursu 

w kategorii „sztuki wizualne”, nieprzypadkowo więc jubileuszowa wystawa podsumowująca 

30 edycji „Paszportów Polityki” odbędzie się w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Na ekspozycji, która zajmie całą przestrzeń galerii, znajdą się prace wszystkich polskich artystów 

wizualnych wyróżnionych tą nagrodą na przestrzeni trzydziestu lat. Wystawa pokaże rozwój polskiej 

sztuki w ciągu minionych 30 lat, skłoni też do poszukania odpowiedzi na pytanie, jak zmieniało się 

Fot. Biblioteka Sopocka

NR 01/2023

laminem dostępnym w filii Kamionka (Sopot, ul. Mazowiecka 26) oraz na stronie www.mbp.sopot.pl. 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 605 787 330 (w godzinach otwarcia filii).

Program:

ź godz. 10.00-11.30 – plaża (przy molo) Morsowa joga dla WOŚP. Będą to seanse 15-

minutowe w grupach 5-osobowych, trzeba mieć ze sobą karimatę. „Biletem 

wstępu” będzie oczywiście datek do puszki.

ź godz. 11.00-15.00, skwer Kuracyjny – samochody Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 

wojskowa grochówka; 

ź od godz. 10.00-16.00 na sopockiej plaży zagoszczą ratownicy sopockiego WOPR. 

Przygotują pokazy ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy;

ź godz. 12.00 – Lodowata mila – dookoła mola – bicie rekordu przepłynięcia mili morskiej 

w lodowatej wodzie. Rekordzista świata Krzysztof Kubiak oraz Wojciech Pruński zmierzą się 

z dystansem lodowej mili, czyli 1609 m, wg International Ice Swimming Association (IISA). 

ź godz. 12.30 – plaża przy molo, Morsujemy dla WOŚP; o rozgrzanie atmosfery 

postarają się sopockie morsy. Sopocki Klub Morsów zaprasza wszystkich gości, 

mieszkańców Trójmiasta oraz miłośników zimnej wody na wspólną przygodę 

z morsowaniem pod okiem doświadczonych morsów. 

ź Do wielkoorkiestrowego grania w tym roku dołączą także uchodźczynie z Centrum 

Wsparcia Ukrainy. Na stoisku przy muszli będzie można spróbować ich specjałów: 

ciast i różnego rodzaju pierożków. 

A o godz. 19.00 Polska Filharmonia Sopot dołącza do wydarzeń organizowanych przez 

sopocki sztab WOŚP i zaprasza do sali koncertowej w Operze Leśnej na wyjątkowy 

koncert. W programie przeboje muzyki rozrywkowej, musicalowej, standardy jazzowe 

oraz piosenki z repertuaru Starszych Panów.

W niedzielę będzie działał też Sztab Otwarty WOŚP przy Szkole Podstawowej nr 7. 

Na dużych i małych mieszkańców Sopotu i gości, na wszystkich, którym gra w Orkiestrze 

jest szczególnie bliska, w hali 100-lecia Sopotu czekać będą różne atrakcje i aktywności:

ź godz. 12.00-13.00 – zajęcia pokazowe Ogniwa Sopot;

ź godz. 13.00-14.00 – Akademia Sopot 7 gra dla Orkiestry;

ź godz. 14.00-14.30 – trening z trenerem koszykówki Marcinem Stefańskim;

ź godz. 14.30-15.30 – aktywności z Ninja Kids;

ź godz. 15.30 – koncert nauczycieli i uczniów Sopockiej Szkoły Muzycznej;

ź godz. 16.30 – występy uczniów SP nr 7;

ź godz. 17.00-18.00 – zajęcia relaksacyjne MindFulness ArteCarpediem (Karolina Krawczyk).

Na miejscu również:  food trucki, kawiarenka ze smakołykami, loteria fantowa, strefa 

pływaków, strefa żeglarzy, kącik plastyczny, kącik gier i zabaw.

A już w sobotę, 28 stycznia o godz. 12.00, odbędzie się II Bieg Sopot dla Orkiestry. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mosir.sopot.pl. 

Sztuka z Odessy w Art Inkubatorze

Granice sztuki. 30 lat Paszportów Polityki

WYSTAWA /

podejście krytyków oceniających polską 

scenę artystyczną, wyróżniających pewne 

postawy czy trendy. Przede wszystkim 

jednak, ekspozycja będzie przeglądem 

najciekawszych nazwisk i  zjawisk 

w polskiej  sztuce  współczesnej. 

Reprezentowane będą wszystkie techniki 

artystyczne – malarstwo, rysunek, 

fotografia, rzeźba, instalacja, sztuka 

wideo, a nawet performance. 

Wernisaż w sobotę 28 stycznia o godz. 

16.00. Wystawa do 16 kwietnia 2023 r.

Fot. Małgorzata Mirga-Tas, Wizytacja, 2014, akryl, 

aplikacje tekstylne na płótnie, materiały prasowe PGS
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Cavaliada, międzynarodowe zawody jeździeckie, odbędzie się w Sopocie, w dniach 2-5 

lutego. W programie zawodów, które już po raz drugi zobaczymy w ERGO ARENIE, są 

niezwykłe pokazy, cztery konkurencje jeździeckie i dużo dobrej zabawy. W piątek, 3 lutego, 

możliwe będzie bezpłatne zwiedzanie dla grup szkolnych i przedszkolnych z Sopotu.

Trwa nabór na zajęcia Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki w Sopocie. 

Mogą w nich uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych. Zajęcia dla dziewczynek 

odbywają się w SP nr 9, a dla chłopców w SP nr 7. Udział jest bezpłatny.

Program szkoleniowy upowszechniający koszykówkę wśród chłopców i dziewcząt 

szkół podstawowych realizowany jest przez Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki 

(w skrócie SMOK). Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:

Dziewczynki: SMOK SP nr 9, hala przy ul. Kolberga 15; klasy I-II: wtorek godz. 16.15-

17.45, piątek godz. 16.00-17.30; klasy III-IV: czwartek godz. 16.15-17.45, piątek godz. 

17.30-19.00; klasy V-VI: wtorek godz. 17.45-19.15, czwartek godz. 17.45-19.15

Chłopcy: SMOK SP nr 7, hala przy ul. Haffnera 55; klasy I-II: poniedziałek 16.15-

17.45, wtorek 14.45-16.20; klasy III-IV: poniedziałek 16.45-18:15, piątek 17.00-18.30; 

klasy V: wtorek 17.45-19.15, piątek 16.30-18.00

Zajęcia będą również prowadzone w drugim tygodniu ferii. Program SMOK jest 

prowadzony przez Polski Związek Koszykówki ze środków finansowych uzyskanych 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

JEŹDZIECTWO /

CavaliadaTour to największy w Polsce cykl halowych 

zawodów jeździeckich, odbywających się w tym 

sezonie w Warszawie, Poznaniu, Sopocie i Kra-

kowie. W jednym miejscu i czasie spotykają się ze 

sobą przedstawiciele czterech konkurencji jeź-

dzieckich: skoków przez przeszkody, powożenia, 

ujeżdżenia i wszechstronnego konkursu konia 

wierzchowego. 

Oprócz 12 konkursów w ramach zawodów 

międzynarodowych w skokach przez przeszkody, 

każdego dnia kibice będą mogli oglądać inne 

konkurencje jeździeckie, widowiskowe konkursy 

rozrywkowe, a także pokazy. Dodatkowo, dla 

odwiedzających przygotowano Targi Sprzętu 

i Akcesoriów Jeździeckich, punkty gastronomiczne 

i strefę dla dzieci. 

W piątek, 3 lutego, w godzinach 9.00-15.00, 

organizatorzy zapraszają grupy szkolne i przed-

szkolne na bezpłatne zwiedzanie tego najwięk-

szego wydarzenia jeździeckiego w Polsce. 

Szczegóły i zgłoszenia na www.sopot.cavaliada.pl.

Najpopularniejsze punkty programu sopockiej 

Początek lutego z Cavaliadą

Hipodrom dla młodzieży 

Fot. materiały organizatora

Cavaliady to z pewnością Speed Masters, konkurs z wysokością przeszkód 140 cm, który będzie 

kwalifikacją do niedzielnego Grand Prix, Cavaliada Driving Tour, czyli konkurs w powożeniu 

czterokonnymi zaprzęgami, konkurs Potęga Skoku czy Speed & Music. Pełny program dostępny 

jest na stronie: www.sopot.cavaliada.pl.

Bilety na CAVALIADA Sopot 2023 są dostępne na stronach ToBilet.pl oraz ebilet.pl. Będą również 

dostępne w kasie. Wszystkie konkursy są transmitowane online. Więcej na live.cavaliada.pl.

Po grudniowych zawodach rangi ogólnopolskiej, w styczniu młodych jeźdźców czekają na 

Hipodromie kolejne Zawody Dzieci i Młodzieży (ZO DiM). W dniach 27-29 stycznia w Hali 

Pomarańczowej będzie można kibicować zawodnikom w wieku od 7 do 21 lat. 

Wstęp na zawody jest bezpłatny, a na publiczność czeka zimowa oferta gastronomiczna 

w restauracji znajdującej się na piętrze hali oraz oferta specjalna w food truckach, które będą stały 

w podwórzu przy nowych stajniach. 

Halowe Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży DiM Sopot 2023 odbędą się od 27 do 29 

stycznia, w godz. 8– 19 w Hali Pomarańczowej - wejście bramą główną od ul. Łokietka lub kładką 

nad Drogą Zieloną. Harmonogram godzinowy oraz listy startowe i wyniki na żywo będą dostępne 

od dnia poprzedzającego zawody na stronie www.zawodykonne.com.

Sopoccy rugbiści pod wodzą trenera Karola Czyża rozpoczęli 

okres przygotowawczy do rundy wiosennej Ekstraligi Rugby. 

Rozpocznie się ona w sobotę, 25 lutego, gdy Ogniwo podejmie 

na własnym stadionie Juvenię Kraków, a zakończy zapla-

nowanym na 10 czerwca meczem finałowym.

Sopocianie, którzy po trzech latach panowania w krajowym rugby 

w ubiegłym roku stracili tytuł na rzecz Orkana Sochaczew, są mocno 

zdeterminowani do odzyskania Mistrzostwa Polski. Efektem tej 

postawy jest pierwsze miejsce w tabeli na półmetku rozgrywek. Czy 

będący sportową wizytówką Sopotu rugbiści po raz kolejny zwyciężą 

w fazie zasadniczej i zorganizują najważniejszy mecz roku na 

Europejskie puchary 
ponownie w Sopocie

Sopocki SMOK zaprasza 
na treningi koszykówki

Ogniwo Sopot przygotowuje się do ciężkiej wiosny

We wtorek, 17 stycznia koszykarze Trefla Sopot rozegrają kolejny mecz 

w ramach European North Basketball League. O godzinie 19 w Hali 100-lecia 

żółto-czarni rozpoczną rywalizację z litewskim BC Wolves. Bilety na spotkanie są 

dostępne na stronie internetowej www.sercesopotu.pl, a kasa stacjonarna 

będzie otwarta przy wejściu głównym od godziny 17. 

Podopieczni  Żana Tabaka 

dotychczas rozegrali cztery 

mecze w ramach europejskich 

zmagań. Sopocianie musieli 

uznać wyższość Kinga Szczecin 

oraz izraelskiego Ironi Ness 

Ziona,  ale pokonali  także 

estoński Tartu Ulikool Maks and 

Moorits oraz łotewską Valmierę 

Glass Via. Takie wyniki dają 

Treflowi realną szansę na awans 

do dalszej części rozgrywek. 

KOSZYKÓWKA /

Przybliżyć ich może do tego zwycięstwo nad BC Wolves, jednak zadanie nie będzie 

łatwe. W składzie drużyny z Litwy znajduje się m.in. Jeffery Taylor, który ma za sobą 

ponad 100 spotkań w NBA, a ostatnie siedem lat spędził w Realu Madryt. 

Kolejny mecz domowy nasza drużyna rozegra już w ramach Energa Basket Ligi. 28 

stycznia o 19.30 w Hali 100-lecia przy ulicy Jakuba Goyki 7 Trefl zmierzy się z Polskim 

Cukrem Startem Lublin. 

RUGBY /

stadionie imienia Edwarda Hodury?

Zadanie jest bardzo trudne, tym bardziej, że reprezentacja Polski, 

w składzie której występuje aż dziewięciu Ogniwiaków, wczesną 

wiosną po raz pierwszy w historii rozpocznie rywalizację na szczeblu 

Rugby Europe Championship. To wielki sukces biało-czerwonych, ale 

także sportowe, a przede wszystkim fizyczne wyzwanie, z jakim nasi 

zawodnicy jeszcze się nie mierzyli. Serię pięciu trudnych spotkań 

Polacy rozpoczną 4 lutego meczem z Rumunią w Bukareszcie, 

a dwa kolejne lutowe mecze (z Portugalią i Belgią) odbędą się 

w Gdyni.

Fot. materiały Trefla Sopot

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP



12 PRZEPIS NA SOPOT 

Sopocianie przywitali 2023 rok z jajem. W tradycyjnym, 15. już noworocznym meczu rugby 
na stadionie Ogniwa mógł zagrać każdy, kto miał na to ochotę. 

6 stycznia ulicami Bohaterów Monte Cassino i Kościuszki przemaszerował barwny Orszak 
Trzech Króli. Zwieńczeniem były jasełka w kościele NMP Wniebowziętej Gwiazda Morza. 

Fot. Anna Rezulak/KFP/UMS

Wypełniony darami transport do Białogrodu w Ukrainie dojechał tam przed ich świętami. Produktów 
zebraliśmy tak dużo, że wkrótce wyruszył kolejny transport do partnerskiego miasta Sopotu. 

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP/UMS

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

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Sopot solidarny z Ukrainą. Ponad 500 osób przy świątecznym stole
Były tradycyjne potrawy, życzenia, kolędy po ukraińsku i polsku oraz prezenty. W hali 100-lecia Sopotu 6 stycznia odbyło się uroczyste 
spotkanie świąteczne dla naszych gości z Ukrainy, osób z Białorusi oraz sopocian, którzy w swoich domach goszczą uchodźców z Ukrainy.

Podczas pierwszego w tym roku koncertu Polskiej Filharmonii Kameralnej Nagrodę Prezydenta 
Miasta Sopotu w dziedzinie nauki „Sopocka Muza” odebrał prof. dr hab. n. med. Roman Nowicki. 
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Więcej relacji z sopockich wydarzeń do obejrzenia na stronie www.sopot.pl


