
NR 01/2016

STR. 1

REWITALIZACJA ZIELENI STAWU 
OBODRZYCÓW

„AKCJA CHOINKA”

POMOC DLA PANI JOLANTY POSZKODOWANEJ 
PODCZAS LISTOPADOWEJ WICHURY

WYREMONTUJ SOBIE MIESZKANIE KOMUNALNE

W ślad za uchwałą Rady Miasta z ubiegłego roku, zostało 
wyznaczonych 8 mieszkań: 4 samodzielne i 4 wspólne, 
przeznaczonych do wynajmu w zamian za wykonanie ich 
remontu. 

Tym samym, osoby, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na 
kupno mieszkania, a nie chcą czekać w kolejce na przydział lokalu 
komunalnego, mogą starać się o przyznanie mieszkania, pod warunkiem, 
że we własnym zakresie je wyremontują i przystosują do zamieszkania. 

Aby otrzymać takie mieszkanie trzeba spełniać określone kryteria. 
Preferowane są małżeństwa lub osoby wychowujące dzieci, mieszkające 
w Sopocie, a nieposiadające własnego mieszkania, osiągające określony 
miesięczny dochód. 

Wnioski można składać przez miesiąc, od 1 do 31 marca br. Szczegóły 
dotyczące lokali, wyznaczonych terminów w których można je obejrzeć, 
zasad wynajmu i koniecznych dokumentów dostępne są na stronie 
internetowej miasta www.sopot.pl

Rozpoczął się ostatni etap realizacji pro-
jektu modernizacji stawu Obodrzyców, 
w ramach którego następuje:

- usunięcie chorych drzew, których stan 
zagraża bezpieczeństwu pieszych i kierowców

- nasadzenie nowych 41, wysokich drzew: 
wierzba biała, brzoza brodawkowata, 
olcha szara, topola osika.

Termin realizacji: grudzień 2015 – 30 kwietnia 2016

Kompleksowy remont stawu trwał od maja 2015 
roku. Remont objął ul. Obodrzyców wraz z moder-
nizacją zbiornika Obodrzyców, przebudową koryta 
otwartego i zamkniętego, budowę zbiornika 
podziemnego i kanalizacji deszczowej. W ramach 
inwestycji nastąpiło uporządkowanie terenów 
zielonych, przebudowany został układ komu-
nikacyjny, zbudowana ścieżka rowerowa, alejki 
parkowe na skwerze, chodniki, zmienione 
oświetlenie. Inwestycja ta kosztowała ponad 
16 milionów zł, z czego blisko 70% dofinansowała 
Unia Europejska, pozostałą część, czyli ponad 
2 miliony złotych, wyłożyło miasto.

Analogicznie do poprzednich lat, w stycz-
niu sopocki Zakład Oczyszczania Miasta 
odbiera od właścicieli nieruchomości 
choinki świąteczne. 

Odbiory od właścicieli domków jednorodzinnych 
odbywają się raz na dwa tygodnie. W zabudowie 
wielorodzinnej - raz na tydzień. Choinki należy 
złożyć przy punktach składowania odpadów lub 
w miejscach, do których zapewniony jest dostęp 
ekipom wywozowym. 

ZOM przyjmuje również zgłoszenia telefoniczne 
dotyczące wystawionej choinki od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.00-15.00 pod nr 58 5513827 lub 
mailowo obsluga@zom.sopot.pl

Pani Jolanta z Sopotu wymaga długotrwałej rehabilitacji po 
wypadku jakiego doznała podczas listopadowej wichury. 
W stanie ciężkim trafiła do szpitala i nadal tam przebywa. 
Obecnie stan Jej zdrowia znacznie się polepszył, jednak będzie 
wymagała długotrwałej rehabilitacji.

Miasto Sopot bezpośrednio po wypadku udzieliło całej rodzinie niezbędnego 
wsparcia, zarówno psychologicznego, socjalnego jak i finansowego i nadal 
wspiera. Potrzebne będą jednak dodatkowe środki na pokrycie kosztów 
leczenia i rehabilitacji oraz zakup sprzętu specjalistycznego.

Znajomi oraz przedszkole, w którym pracuje Pani Jolanta organizują koncert 
charytatywny, który odbędzie 24 stycznia o godz. 15.00 w Sali 
Herbowej Urzędu Miasta Sopotu. W programie koncertu są: jasełka 
w wykonaniu dzieci z grupy teatralnej „Antrakcik” oraz dzieci z Przedszkola 
nr 10 w Sopocie, występ dzieci z oliwskiego ogniska muzycznego, wspólne 
śpiewanie kolęd i pastorałek z zespołem wokalno - instrumentalnym 
„Skrzydła”, kiermasz prac sopockich przedszkolaków oraz licytacja.

Każda osoba, która chciałby wesprzeć panię Jolantę, może 
przekazać dowolny datek na specjalne subkonto, które 
utworzyła Caritas Archidiecezji Gdańskiej: nr konta 13 1160 
2202 0000 0001 0431 3691.
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KULTURALNA ZIMA

Sopot znany jest z tego, że życie kulturalnie nie 
zapada tu w sen zimowy. Nie tylko w lecie, ale 
także w ciągu najbliższych mroźnych miesięcy na 
mieszkańców i turystów czekają w Sopocie liczne 
atrakcje. 

Instytucje kultury zapraszają do zapoznania się ze swoim 
repertuarem, w którym nie zabraknie wystaw, koncertów, 
pokazów filmowych, wydarzeń o charakterze rozrywkowym 
i tych pobudzających do myślenia. Szczególnie zapraszamy do 
Sopoteki znajdującej się na pierwszym piętrze nowo otwartego 
dworca, gdzie pośród książkowych i technologicznych 
nowinek, czeka – zarówno na dorosłych jak i na najmłodszych 
czytelników – wiele ciekawych propozycji warsztatowych oraz 
spotkań.

Muzeum Sopotu

22 stycznia Muzeum Sopotu zaprasza na wernisaż wystawy 
Hanny Żuławskiej (1908-1988) - twórczyni i założycielki szkoły 
sopockiej. Jest to kolejna odsłona cyklu „Twórcy i założyciele 
szkoły sopockiej”. Wystawa potrwa do 31 marca 2016 r.

Państwowa Galeria Sztuki

15-16 stycznia Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza 
na „IV Dwubiegunowe Międzynarodowe Spotkanie 
Performerów w Sopocie MULTI OCCULTI”

Dwubiegunowe Międzynarodowe Spotkanie Performerów 
w Sopocie to cykliczne wydarzenie dedykowane dyscyplinom 
sztuk żywych, czyli tych określanych mianem efemerycznych, 
między innymi: sztuki performance, happening, life sculpture, 
poezji wizualnej. Motywem przewodnim tej edycji będą wątki 
okultyzmu, neoszamanizmu�, antropologii, techno-rytualizmu, 
Art.-Brut, trans ewolucji, w sztuce akcji.
Artyści:  LA POCHA NOSTRA (Meksyk/USA)- Guillermo Gómez-
Perla, Daniel Chavez, Dani d'Emilia, Michele Ceballos Michot; 
NON GRATA (Estonia) - Al Paldrok, Taje Tross, Hannes Paldrok, 
Kaspar Rabby, Peter Rosvik oraz Shaun Caton (Wielka Brytania)
Kurator: Arti Grabowski
Termin: 15.01.od godz. 18:00 oraz 16.01. od godz. 14:00
Wejście biletowane. Szczegółowe informacje na stronie 
www.pgs.pl

23 stycznia – 28 lutego „II TRIENNALE SZTUKI POMORSKIEJ - 
wystawa pokonkursowa”

Triennale Sztuki Pomorskiej to konkurs zainicjowany przez 
Państwową Galerię Sztuki w Sopocie w 2013 roku. Służy on 
wzbogaceniu życia artystycznego regionu i zapoznaniu widzów 
z najnowszymi tendencjami i kierunkami w sztukach 
wizualnych. Przegląd twórczości artystów Pomorza, który 
towarzyszy konkursowi ma celu integracje i stymulację 
środowiska artystycznego. W tegorocznej edycji wydarzenia 
jury w składzie prof. Adam Myjak, prof. Jarosław Modzelewski, 
dr Adam Mazur oraz Piotr Sarzyński, spośród zgłoszonych prac 
wybierze zwycięzców w czterech kategoriach (malarstwo, 

grafika i rysunek, formy przestrzenne, fotografia i multimedia), 
a także przyzna Nagrodę Główną Marszałka Województwa 
Pomorskiego.

Opera Leśna 

21.01, godz. 18.00 Dancing Międzypokoleniowy – Sala 
Koncertowa PFK

23.01, godz. 19.00 Teatr Impro Sopot – Sala Koncertowa PFK

30.01, godz. 19.00 Teatr Impro Sopot – Sala Koncertowa PFK

6.02, godz. 20.00 Bal karnawałowy „Powrót do PRL-u” – Klub 
Pod Sceną

Bilety i informacje o wydarzeniach: Bałtycka Agencja Artystyczna 
BART (tel: 58 555 84 51/52, www.bart.sopot.pl)

Teatr na Plaży

Teatr na Plaży zachęca w styczniu i lutym do udziału w nowym 
projekcie o nazwie „Kino studyjne w Sopocie”. W repertuarze 
między innymi filmy: „Młodość”, reż. Paolo Sorrentino, „Intruz”, 
Magnusa von Horna oraz "Nadejdą lepsze czasy" Hanny Polak. 
W lutym Teatr na Plaży zaprasza na objazdowy festiwal 
T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee, gdzie pokazanych zostanie 
siedem premierowych filmów z ostatniego festiwalu Nowe 
Horyzonty z Wrocławia. Bilety: 14 zł - normalny, 12 zł - ulgowy

Szczegółowy repertuar kina: www.teatrnaplazy.pl

16 stycznia i 24 stycznia o godz. 19.00 – „Panna Tutli Putli” - 
Spektakl w reżyserii Piotra Kosewskiego powstał na podstawie 
libretta operetki Witkacego. Oryginalna muzyka, napisana 
specjalnie na potrzeby projektu Teatru na Plaży, poszukiwanie 
wśród różnych form ruchowych, plastycznych i aktorskich, 
kostiumy i scenografia inspirowana obrazami Witkacego – to 
tylko niektóre atuty tego scenicznego eksperymentu. 

Szczegółowe informacje i bilety: Teatr na plaży (tel: 58 555 22 34, 
www.teatrnaplazy.pl)

Sopoteka

15.01, godz. 18.00 – Warsztaty charytatywne rękodzieła 
z Przedszkolem pod Wieżyczką
16.01, godz. 10.00 – Treningi szachowe dla każdego
16.01, godz. 14.30 – Wizyta duszpasterstwa bibliotekarzy
19.01 – Otwarcie wystawy fotograficznej SENIOR XXI 
21.01, godz. 18.30 – Kino z uczuciem (projekcja filmowa)
23.01, godz. 10.00 – Treningi szachowe dla każdego
26.01, godz. 18.00 – Greenpeace (otwarte spotkanie aktywistów)
26.01, godz. 18.30 – Kino z półobrotu (projekcja filmowa)
27.01, godz. 11.00 – Dzień z fotografią 
27.01, godz. 13.00 – Sopot na fotografii (prezentacja Pawła Kleina)
27.01, godz. 17.00-20.30 – Warsztaty studentów Sopockiej 
Szkoły Fotografii otwarte dla wolnych słuchaczy w każdym 
wieku „Oświetlanie dużych przestrzeni”

Szczegółowe informacje na Facebooku i stronie Biblioteki 
Sopockiej www.mbp.sopot.pl
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Szanowni Państwo, Drodzy Sopocianie, 

Na początku Nowego Roku, mimo mroźnej aury spotykałem wielu z Was spacerujących po plaży czy jeżdżących 
rowerem po lesie, a na Mecz Noworoczny rugby na nowym stadionie Ogniwa przyszło ponad sto osób! Wszyscy chętni 
do gry… Po raz kolejny pokazali Państwo, jak są i lubią być aktywni. Dlatego cieszę się, że w minionym roku mogliśmy 
udostępnić kolejne tereny zielone w różnych rejonach Sopotu. 

Zakończył się kompleksowy, warty ponad 100 mln złotych projekt remontu deszczówki i budowy nowych zbiorników 
retencyjnych na Obodrzyców i 23 Marca wraz z kapitalnymi remontami tych ulic oraz ulicy Kraszewskiego. Powstał 
zupełnie nowy i bardzo ciekawie zaaranżowany park wokół Stawu Obodrzyców i w pobliżu przedszkola. Jest 
w nim miejsce zarówno dla spacerujących Seniorów jak i  dla bawiących się dzieci.

Coraz piękniejsze i coraz popularniejsze stają się Sopockie Błonia przy ul. Polnej, gdzie od wiosny będą miejsca do 
wspólnego grillowania i gdzie planujemy wiele ciekawych wydarzeń rekreacyjnych dla całych rodzin. Blask odzyskuje 
także Park Grodowy, który regularnie porządkują mieszkańcy wyremontowanego domu przy ul. Młyńskiej, ośrodka 
dla osób potrzebujących, często wykluczonych. Oba projekty, realizowane ze Stowarzyszeniem Brata Alberta, 
Caritasem, Rotary Clubem i innymi organizacjami społecznymi dają szansę osobom bezrobotnym, a czasami 
i bezdomnym na znalezienie pracy i powrót do naszego społeczeństwa. 

Wierzę także, że korty i hale Sopockiego Klubu Tenisowego będą lepiej służyły mieszkańcom i zawodnikom, 
i że uda się powrócić do sopockich tradycji turniejowych. Na wniosek grupy członków SKT, zaniepokojonych sytuacją 
w klubie, stanem obiektu oraz planami budowy na miejscu hali aparthotelu podjąłem trudną decyzję o skierowaniu do 
sądu wniosku o rozwiązanie klubu. Mam nadzieję, że osoby, którym naprawdę leży na sercu rozwój sopockiego tenisa 
wprowadzą nowy klub na drogę prowadzącą do sukcesów krajowych i międzynarodowych. 

Miniony rok był rekordowy pod względem liczby odwiedzających nas gości. I co najważniejsze, turyści przyjeżdżają do 
nas nie tylko w sezonie letnim, ale przez cały rok. Przyciągają ich m.in.: wydarzenia kulturalne i sportowe w Ergo Arenie, 
Koncerty w Operze Leśnej, zawody na hipodromie i klimat naszego miasta, którego nam wielu zazdrości. Mamy na 
wyciągniecie ręki piękny las, plażę, liczne skwery i parki oraz dobry teatr, kino, liczne koncerty, a od grudnia także 
nowoczesną Sopotekę na nowym dworcu. Wierzę, że to nowe miejsce na kulturalnej mapie Sopotu szybko stanie się 
naszym ulubionym. Sopot zajmuje bowiem czołowe miejsce w rankingach czytelnictwa oraz wydatków miasta na 
kulturę!

Zdaję sobie sprawę, że popularność turystyczna miasta wymaga od nas więcej troski o bezpieczeństwo. Dlatego ściśle 
współpracujemy z policją, finansując z budżetu miasta dodatkowe patrole. W tym roku przeznaczamy także 400 tys. 
złotych na zakup m.in. mobilnego komisariatu, który będzie mógł funkcjonować w różnych rejonach miasta.   

Przed nami kolejny rok pełen wyzwań. Wspólnie z Gdańskiem i Gdynią oraz innymi miastami chcemy dalej budować 
nowoczesną metropolię, miejsce przyjazne do życia i atrakcyjne dla naszych dzieci i wnuków. Z myślą o nich stale 
inwestujemy także w sopocką oświatę. Sopockie szkoły bardzo dobrze przyjęły sześciolatki. W każdej placówce 
jest wyposażona świetlica, plac zabaw, gabinety dentystyczne i pielęgniarskie, bogaty wachlarz darmowych zajęć 
dodatkowych, a wyniki testów zewnętrznych na każdym poziomie edukacji są najlepsze w regionie. Zachęcam 
rodziców do zapoznania się z ofertami sopockich szkół.  

Z myślą o młodych rodzinach kontynuujemy także innowacyjny w Polsce program budowy mieszkań 
komunalnych. Wybudowaliśmy już 120 nowych mieszkań, kolejne powstaną w tym roku - przy ul. Świemirowskiej 
(16 mieszkań) oraz w 2017 przy ul. Malczewskiego i al. Niepodległości (łącznie minimum 90 mieszkań). Od tego roku 
przeznaczamy także mieszkania komunalne do samoremontu dla rodzin i na wynajem dla studentów. 

Jesteśmy także gotowi z projektem i pozwoleniem na budowę tak potrzebnego szpitala geriatrycznego przy 
ul. 23 Marca. Czekamy tylko na uruchomienie procedur pozyskania  dofinansowania unijnego.  

W oparciu o środki europejskie będziemy chcieli także zrewitalizować Park Północny (na odcinku od Grand Hotelu do 
parkingu), wybudować ronda na Kamiennym Potoku i Brodwinie oraz rozbudować sieć ciepłowniczą, aby dostarczyć tańsze 
ciepło do naszych mieszkań.

Wierzę, że Nowy 2016 Rok będzie bardzo owocny i wspólnie zrealizujemy wiele ciekawych projektów. 
Życzę Państwu wiele zdrowia, szczęścia oraz życzliwości w codziennych relacjach. 

Z wyrazami szacunku

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu      



BUDŻET MIASTA SOPOTU NA 2016 ROK

21 grudnia sopoccy radni podjęli uchwałę o przy-
jęciu projektu budżetu miasta na rok 2016.

- Nie wiemy do końca jak będzie wyglądała sytuacja finansowa 
miasta. Liczymy na to, że rząd zrekompensuje samorządom 
starty z powodu podniesienia kwoty wolnej od podatku. 
W przypadku Sopotu oznacza to bowiem zmniejszenie 
dochodów miasta o minimum 16 mln złotych. Dlatego jesteśmy 
ostrożni zarówno w prognozowaniu dochodów jak i wydatków. 

Priorytetem są zdecydowanie te inwestycje, na które możemy 
pozyskać dofinansowanie unijne czy centralne. Podobnie jak 
8 lat temu, teraz także jesteśmy bardzo dobrze przygotowani 
z wieloma projektami, takimi jak m.in.: szpital geriatryczny, 
węzły integrujące Sopot Kamienny Potok (w tym skrzyżowanie 
Malczewskiego/Niepodległości oraz ronda na Kamiennym 
Potoku i Brodwinie) czy budownictwo komunalne – mówi 
Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu.  

Projekt budżetu na rok 2016 zakłada dochody 
miasta na poziomie 263 033 000 zł, natomiast 
wydatki w wysokości 277 821 000 zł. W ramach 
wydatków miasto planuje przeznaczyć 59 256 577 zł 
(21,33 proc.) na inwestycje.   

Priorytet stanowią inwestycje, na które miasto 
może pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Sopot 
planuje w 2016 roku pozyskać około 7,1 mln złotych 
na projekty i inwestycje ważne dla mieszkańców.    

W planie inwestycji na 2016 rok znalazły się m.in.:

- budownictwo komunalne przy ul. Świemirowskiej – 8 000 000 zł

- centrum opieki geriatrycznej – 200 000 zł

- skrzyżowanie al. Niepodległości i ul. Malczewskiego, rondo 
na ul. Kolberga, ul. Wejherowska dwa odcinki: od Al. 
Niepodległości do ul. Kraszewskiego i od Kamiennego Potoku 
do ul. Obodrzyców (dokumentacje techniczne w zakresie ZIT) – 
500 000 zł

- termomodernizacja oraz inne remonty i modernizacje w pla-
cówkach oświatowych – 1 527 300 zł

- budowa nowego schroniska dla zwierząt – 900 000 zł

- place zabaw na terenie sopockich błoni – 300 000 zł

- budowa kładki dla pieszych w ciągu ul. Obrońców 
Westerplatte – 200 000 zł

- budowa ul. Świemirowskiej – 620 000 zł

- modernizacja ulic gminnych i powiatowych  – 2 550 000 zł

- prace modernizacyjno – inwestycyjne w budynkach i lokalach 
komunalnych – 3 825 000 zł

- rozbudowa cmentarza komunalnego – 200 000 zł

- remont ratusza – 3 000 000 zł

Bardzo znaczące są także wydatki miasta na programy 
społeczne i prozdrowotne. Sopot przeznacza około 700 tys. 

rocznie na profilaktykę dla różnych grup społecznych. 
Funkcjonuje 12 programów prozdrowotnych. W ich ramach 
działają m.in. gabinety pielęgniarskie oraz dentystyczne we 
wszystkich sopockich szkołach, a sopoccy seniorzy mają 
możliwość raz na dwa lata uczestniczyć w turnusach rehabili-
tacyjnych w sanatorium Leśnik. 

Miasto kontynuuje także wspieranie osób najbardziej 
potrzebujących – bezdomnych i bezrobotnych w ramach 
istniejącego Centrum Integracji Społecznej w domu przy 
ul. Młyńskiej. W 2016 r CIS zostanie wsparty przez Sopot kwotą 
480 000 zł. 

Sopot nadal dopłaca do pobytu dzieci w niepublicznych  
żłobkach. Na ten cel zarezerwowano 250 000 zł. Dofinan-
sowanie wynosi 300 zł miesięcznie na dziecko w żłobku i 150 zł 
w klubie dziecięcym. Na terenie Sopotu działają 4 żłobki 
i 3 kluby dziecięce.

500 000 złotych miasto Sopot przeznaczyło na dofinan-
sowanie Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. 
100 000 zł to środki na dodatkowe służby, natomiast 400 000 
zł będzie przeznaczone na zakup specjalistycznych samo-
chodów, w tym mobilnego komisariatu. 

Ponad 400 złotych na mieszkańca (łącznie 14 041 061 zł) 
wynoszą wydatki Sopotu na kulturę (bez wydatków 
inwestycyjnych) – co plasuje nasze miasto w czołówce gmin 
pod względem wspierania instytucji i wydarzeń kulturalnych.  
W ramach budżetu kontynuowana i rozwijana będzie działalność 
istniejących w mieście Instytucji Kultury, wsparcie uzyskają 
organizacje pozarządowe stanowiące niezwykle istotny element 
kształtowania polityki kulturalnej miasta. Jako cel podstawowy 
stawiamy sobie dalszy rozwój cyklicznych imprez kulturalnych oraz 
promowanie nowych miejsc takich jak np. Sopoteka – nowoczesna 
biblioteka., czy nowa siedziba fundacji Teatru Boto. Zamierzamy 
kontynuować istnienie 11 festiwali sztuki, które na stałe wpisały się 
w kalendarz imprez miejskich.

ZOBACZ NA CO IDĄ TWOJE PIENIĄDZE

Ponad 76 mln złotych dochodów Sopotu to udział 

w podatku PIT. Do budżetu gminy wpływa 37,53% 

podatku dochodowego każdego mieszkańca. Chcemy, 

aby sopocianie dokładnie widzieli, na co miasto 

przeznacza te środki. 

Na stronie www.sopot.nacoidamojepieniadze.pl 

można zobaczyć, wpisując swój poziom zarobków, ile 

danego mieszkańca kosztuje utrzymanie szkoły czy 

oświetlenie ulicy. 

Cały projekt budżetu, wraz z częścią opisową dostępny jest 

w BIP na stronie miasta. 
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INFORMACJE

SOPOCKIE SZKOŁY PRZYJAZNE DLA SZEŚCIOLATKÓW 

SOPOCKIE WSPARCIE 
DLA POLAKÓW NA BIAŁORUSI 

SOPOCKI PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

Od stycznia działa w Sopocie Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej. Mieści się w Domu Towarowym Monte (ul. Boh. Monte 
Cassino 25, 3 piętro). 
Do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione są wg ustawy 
osoby, które:
ź w okresie ostatnich 12 miesięcy otrzymały prawo do świadczenia 

z pomocy społecznej,
ź posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
ź posiadają zaświadczenie,  o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 

1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego,

ź posiadają legitymację weterana  lub weterana poszkodowanego,
ź nie ukończyły 26 lat,
ź ukończyły 65 lat,
ź w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej 

znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty. 

Godziny otwarcia Sopockiego Punktu Nieodpłatnych Porad 
Prawnych: poniedziałek 12.00 – 19.00, wtorek 11.00 – 19.00, środa 15.00 – 
19.00, czwartek 13.00 – 21.00, piątek 13.00 – 21.00, sobota10.00 – 15.00.

Sopockie szkoły bardzo dobrze przygotowały się na przyjęcie 
sześcioletnich dzieci, zarówno pod względem lokalowym jak 
i organizacji zajęć. 

Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach przedpołudniowych, klasy liczą 
nie więcej niż 20-22 uczniów, a w godzinach popołudniowych do 17.00 dzieci 
mogą korzystać z opieki i szerokiej gamy zajęć dodatkowych. Każda ze szkół 
posiada też nowoczesny plac zabaw dostosowany do potrzeb małych dzieci. 
Poza programem obowiązkowym, miasto finansuje dodatkowe lekcje języka 
obcego i innych przedmiotów w zależności od potrzeb, naukę pływania 
i żeglarstwo. W ramach miejskich programów prozdrowotnych, w każdej 
sopockiej szkole jest opieka pielęgniarska oraz dentystyczna. Na uwagę 
zasługuje także fakt, że wyniki testów kompetencyjnych uczniów sopockich 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, są najlepsze w regionie. 

W związku z ostatnią nowelizacją ustawy o systemie oświaty zapraszamy 
rodziców dzieci sześcioletnich na otwarte spotkania w przedszkolach:
Przedszkole nr 1 – 1 lutego, godz. 16.30
Przedszkole nr 2 – 10 lutego, godz. 16.30
Przedszkole nr 4 – 11 lutego, godz. 15.30
Przedszkole nr 5 – 3 lutego, godz. 16.00
Przedszkole nr 8 – 2 lutego, godz. 15.30
Przedszkole nr 10 – 9 lutego, godz. 16.30
Przedszkole nr 12 – 4 lutego, godz. 16.00

Już teraz wśród rodziców sześciolatków przeprowadzana jest ankieta 
dotycząca ich preferowanego wyboru (szkoła czy przedszkole). 

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą sopockich szkół: SP 1 – 
www.sp1sopot.eu, SP 7 – www.sportowa3.sopot.pl, SP 8 – www.sp8.sopot.pl, 
SP 9 – www.sp9.pl

Przedstawiciele sopockiego samo-
rządu i sopockiego oddziału Wspólnoty 
Polskiej wspólnie z Caritas pojechali na 
Białoruś z noworocznymi podarunkami 
dla mieszkających tam Polaków. 

Nasi rodacy otrzymają głównie sprzęt 
turystyczny dla młodzieży, słodycze, środki 
czystości i inne potrzebne produkty zebrane 
przez sopockich przedsiębiorców, mieszkańców 
i sopockie szkoły. 

Oprócz tego Szkoła Podstawowa Lokomotywa 
i Stowarzyszenie Przyjazny Sopot podczas akcji 
Światełka Dla Polski, która odbyła się 11 listo-
pada zebrali sumę ok. 3000 zł, za którą 
zakupione zostały audiobooki, polskie filmy 
historyczne, edukacyjne gry planszowe 
i materiały szkolne. Do akcji przyłączyli się także 
uczniowie sopockich szkół, którzy przekazali 
świąteczne upominki.

- Bardzo dziękuję mieszkańcom i so-
pockim przedsiębiorcom za tak duży 
odzew na nasz apel i zaangażowanie 
w przygotowanie prezentów. Od wielu 
lat realizujemy wielką ideę Macieja 
Płażyńskiego i wspieramy Polaków 
mieszkających na Białorusi – mówi 
prezydent Jacek Karnowski, uczest-
niczący w wyjeździe na Białoruś – 
W Sopocie gościmy co roku dzieci 
z tamtych terenów oraz działaczy 
Związku Polaków na Białorusi, a na 
początku roku jedziemy z podarunkami 
od sopocian. 

Sopocka delegacja zawiozła wszystkie zebrane 
rzeczy do Grodna, gdzie zostaną one 
przekazane według potrzeb do różnych 
oddziałów terenowych Związku Polaków na 
Białorusi, w szczególności do polskich szkół. 

Do zbiórki świątecznych prezentów przyczynili 
się w szczególności: Ocenic – Leszek Kłosiński, 
Delikatesy Maciej Mroziński, Aqua Sopot – 
Pracownicy i Zarząd, SPP Społem – Krzysztof 
Gonet, Zenon Ziaja, TREFL – Kazimierz 
Wierzbicki, Hotel Bursztyn – Krzysztof 
Koszewski, Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu 
i Usług rejon Sopot – Ghassib Kronfly, Alma sklep 
w Sopocie, Ryszard Comber, GPEC – Radecki 
Mateusz, NDI – Gajewski, EKOLAN - Biernacki.
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Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto 
- raz na dwa tygodnie w czwartek

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim 
- raz na miesiąc w piątek 

PRZEPIS NA SOPOT ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot
tel. (+48) 58 5213 848
e-mail: przepisnasopot@sopot.pl

www.facebook.com/MiastoSopot

SPORT 

Po przerwie świąteczno-noworocznej wicemistrzynie Polski 
z PGE Atomu Trefla Sopot wracają do gry na siatkarskich 
parkietach. 

Pomimo tego, że rozgrywki zostaną wznowione 16 stycznia, Atomówki do 
końca miesiąca zagrają aż pięć spotkań zarówno w lidze polskiej, jak 
i Europejskiej Lidze Mistrzyń. Trzy z nich zostaną rozegrane „u siebie”, 
a dokładnie w dwóch halach – Hali 100-lecia oraz ERGO ARENIE.

Siatkarski maraton rozpocznie się spotkaniem z KS PAŁACEM Bydgoszcz 
(16.01, godz. 18:00, Hala 100-lecia), ale prawdziwy festiwal siatkówki 
będzie miał miejsce w ostatnim tygodniu stycznia. W środę, 27.01, 
godz. 18:00 w ERGO ARENIE Atomówki zmierzą się w Lidze Mistrzyń ze 
słoweńskim Calcitem Lublana, a trzy dni później – także w gdańsko-
sopockiej hali – o 14:45 z Impelem Wrocław. Te dwa mecze z pewnością 
będą ozdobą pierwszego miesiąca roku kalendarzowego, w którym 
siatkarskich emocji z pewnością nie zabraknie. 

Sopocki Hipodrom żyje przez cały rok. 
Zima to nie tylko czas intensywnych 
przygotowań do sezonu letniego, ale 
także zawody, organizowane w prawie 
każdy weekend. 

Skoki przez przeszkody to bardzo widowiskowy 
sport, przyciągający licznych miłośników koni, ale 
nie tylko – obserwowanie zmagań jeźdźców to 
wielka przyjemność dla każdego, a w szczególności 
dla najmłodszych. Konkurencja polega na 
przejechaniu w określonym czasie i kolejności trasy 
z przeszkodami, z jak najmniejszą liczbą zrzutek. Po 
każdej konkurencji następuje uroczysta dekoracja 
koni i jeźdźców. W ramach cyklu JumpOFF 
Hipodrom najbliższe zawody odbędą się w dniach: 
23-24 stycznia, 06-07 lutego i 12-13 lutego. 

W Sopocie regularnie odbywają się też zawody 
w ujeżdżeniu. Jest to równie atrakcyjna kon-
kurencja, wymagająca od jeźdźca i konia 
per fekcyjnej współpracy, a polegająca na 
wykonaniu określonych figur i chodów. Wido-
wiskowe są także stroje jeźdźców, którzy występują 
w marynarkach lub frakach oraz cylindrach. 
Na jb l i ższe ,  Ha lowe Zawody Reg iona lne 
w ujeżdżeniu, odbędą się w dniach 16-17 stycznia. 

Zimowe zawody odbywają się na hali i dostępne są 
dla każdego, także dla rodzin z dziećmi. Przyjść 
można w dowolnym momencie, konkurencje 
startują rano i trwają zazwyczaj do wieczora. 

Wstęp na imprezy jest bezpłatny. Serdecznie 
zapraszamy! 

WICEMISTRZYNIE WRACAJĄ DO GRY ZIMA W SOPOCKIM HIPODROMIE 
– ZAPRASZAMY NA ZAWODY 
JEŹDZIECKIE  

PRACOWITY STYCZEŃ KOSZYKARZY TREFLA

Grudzień był całkiem dobrym miesiącem dla koszykarzy Trefla. 
Sopoccy koszykarze odnieśli w tym miesiącu trzy zwycięstwa, 
wszystkie w Hali 100-lecia. Żółto-czarni w pokonanym polu 
zostawili AZS Koszalin, Polfarmex Kutno i Start Lublin, dzięki 
czemu opuścili (oby na dobre!) ostatnie miejsce w tabeli.

W tym miesiącu w terminarzu sopockiej ekipy są jeszcze ciekawie 
zapowiadające się derby Trójmiasta, czyli mecz w Gdyni z Asseco. Pod koniec 
tego miesiąca do Sopotu przyjedzie coraz mocniejsza ekipa MKS Dąbrowa 
Górnicza i rozegra mecz z Treflem 27 stycznia (środa) o godz. 19.00 w Hali 
100-lecia Sopotu.

Problemem naszej drużyny jest kontuzja Marcina Stefańskiego, który pod 
koniec grudnia odniósł kontuzję stawu skokowego. W chwili pisania 
niniejszego tekstu nie wiadomo było, kiedy kapitan Trefla wróci do gry.

O wynikach Trefla Sopot można czytać na oficjalnej stronie klubu 
www.treflsopot.pl. 

www.instagram.com/miasto_sopot
(tag: #loves_sopot)

www.pinterest.com/sopot
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