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„SOPOCKA MUZA” – GALA I KONCERT

W Hotelu Sheraton, 8 października o godz. 

18.00 odbędzie się doroczne wręczenie 

nagród Prezydenta Miasta Sopotu w dzie-

dzinie kultury i nauki „Sopocka Muza” oraz 

przyznanie tytułu „Mecenasa Kultury Sopotu” 

za rok 2018. Uroczystość uświetni koncert PFK 

Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. 

TREFL WRACA NA PARKIET

Drużyna sopockiego Trefla szykuje się do 

meczu inaugurującego rozgrywki ligowe. 

Koszykarze wyjdą na boisko w ERGO ARENIE 

w nowych strojach i z byłym kapitanem Marci-

nem Stefańskim. Popularny „Stefan” oficjalnie 

zakończył już karierę, a mecz 7 października 

będzie jej ostatnim akcentem. 

OSTRA CHIRURGIA ORAZ UROLOGIA 

Miasto Sopot w odpowiedzi na zapotrze-

bowanie mieszkańców podjęło decyzję 

o finansowaniu poradni urologicznej i ambu-

latorium chirurgicznego. Pomimo, iż jest to 

zadanie państwa, ze względu na brak 

finansowania tych usług przez NFZ, radni 

miasta Sopotu zadecydowali o przeznaczeniu 

na ten cel 220 tys. zł. str. 2 str. 7str. 3
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Wniosek Gminy Miasta Sopotu został zakwalifikowany przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do dofinansowania w ramach konkursu pn.: 

„Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. 

Do udziału w konkursie zakwalifikowano wnioski dwudziestu właścicieli lub najemców lokali 

w budynkach wielorodzinnych z terenu Sopotu. Oznacza to, że w tych lokalach zostaną 

zlikwidowane piece węglowe i zastąpione systemami proekologicznymi, dwufunkcyjnymi kotłami 

opalanymi gazem. Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 382 874 zł. Dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniesie do 51 

660 zł, a dofinansowanie z budżetu Gminy Miasta Sopotu 99 800 zł.

Gmina Miasta Sopotu w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców podjęła 

decyzję o finansowaniu poradni urologicznej i ambulatorium chirurgicznego. 

Pomimo, iż jest to zadanie państwa, ze względu na brak finansowania tych usług 

przez NFZ, radni miasta Sopotu zadecydowali o przeznaczeniu na ten cel 220 tys. zł 

z budżetu miasta.

Ambulatorium chirurgiczne będzie czynne w dni powszednie od godz. 19.00 do 23.30 

i w dni wolne od pracy od godz. 9.00 do godz. 21.00. Pacjenci będą przyjmowani bez 

uprzedniej rejestracji. W chwili zgłoszenia w ambulatorium będą udzielane porady tylko 

w stanach ostrych (np. złamania, świeże rany, świeże urazy, oparzenia itp.). W ambulatorium 

nie będzie prowadziło leczenia chirurgicznego przewlekłego. Podczas pracy lekarza chirurga 

będzie czynny RTG i do pomocy będzie pielęgniarka chirurgiczna.

Poradnia urologiczna będzie przyjmować pacjentów z terenu Sopotu dwa razy w tygodniu 

po uprzednim zarejestrowaniu się pod numerem 58 555 81 13. Poradnia będzie udzielać 

świadczeń w pełnym zakresie.

Poradnia urologiczna i ambulatorium chirurgiczne będą pracowały od 1 października 

do 31 grudnia 2018 r. na terenie Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

z Przychodnią w Sopocie na ul. Chrobrego 10.

Ambulatorium chirurgiczne będzie dostępne dla wszystkich potrzebujących pomocy.

Porady z zakresu urologii nie zostały zakontraktowane przez POW NFZ już od 5 lat. Według 

pacjentów poradnia urologiczna w NZOZ SOPMED nie spełnia oczekiwań.

Poradnia chirurgiczna w NZOZ SOPMED działa tylko w ciągu dnia i często nie przyjmuje 

przypadków ostrych. Każdy taki przypadek musi więc trafić do SOR.

Ostra chirurgia oraz urologia 
w sopockim pogotowiu

PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH 

Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto 
– raz na dwa tygodnie w piątek
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Dofinansowanie do wymiany 
ogrzewania
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– Liczymy, że Narodowy Fundusz Zdrowia powróci do finansowania poradni w Sopocie, bo 

jak pokazujeżycie, są one bardzo potrzebne. Póki tak się nie stanie, obowiązki państwa 

z zakresie finansowania przejmuje miasto. Ostre urazy wymagają szybkiego działania, bo 

towarzyszący temu ból bywa często ciężki do zniesienia. Mam nadzieję, że choć trochę 

ulżymy mieszkańcom i sprawimy, że ich poczucie bezpieczeństwa jeszcze bardziej wzrośnie 

– tłumaczy Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.  

Koszt poradni urologicznej to 50 000 zł za 3 miesiące. Koszt ambulatorium chirurgicznego 

to 171 200 zł za 3 miesiące.

Pamiętaj! Nie jesteś sam z problemami. 

Telefon Zaufania: 58 301 00 00 w godz. 16.00-6.00     

ptpt@vp.pl całą dobę

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń

SOPOT POMAGA /

Porozmawiajmy o raku

Warto skorzystać ze spotkania dotyczącego profilaktyki onkologicznej, które 

odbędzie się w środę, 17 października, w godz. 15.00-17.00 w Sopotece 

(mediateka znajdująca się na II piętrze Sopot Centrum). Wstęp jest wolny.

Wykładowcami będą znakomici specjaliści ze Szpitala Morskiego im. PCK 

w Gdyni – Gdyńskiego Centrum Onkologii: chirurdzy onkologiczni, onkolog, 

dietetyk i psychoonkolog, którzy zapoznają mieszkańców m.in. z moż-

liwościami jedynego na Pomorzu akredytowanego Centrum Diagnostyki 

i Leczenia Chorób Piersi.

Korzystanie z ekologicznego 

systemu ogrzewania spo-

woduje, że w powietrzu, 

którym wszyscy w Sopocie 

oddychamy, będzie mniej 

substancji szkodliwych: pyłów 

ogólnych – 2,049 Mg/rok, 

SO2 – 0,984 Mg/rok, NOx 

– 0,001 Mg/rok, CO – 4,584 

Mg/rok,  CO2 –  35,611 

Mg/rok. Obniżenie emisji 

substancji szkodliwych spo-

woduje, że emisja równo-

ważna wyniesie 9,221 Mg/rok.

Likwidacja pieców węglowych to krok w dobrym kierunku, bowiem niska emisja, która występuje 

podczas ich użytkowania, ma negatywny wpływ nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na 

nasze zdrowie. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu 

krążenia, chorób wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych, a nawet nowotworów. 

Niebezpieczne związki chemiczne wnikają do gleby, a tym samym przenikają do roślin, które później 

stanowią część naszego pożywienia. Niska emisja przyczynia się do występowania smogu, kwaśnych 

deszczy, podwyższenia średniorocznych temperatur i ma wpływ na zmiany klimatu. Stąd też 

działania prowadzące do obniżenia niskiej emisji są bardzo potrzebne.  

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Tegoroczna edycja Sopockiego Budżetu Obywatelskiego 

to aż trzy rekordy: rekord liczby zgłoszonych projektów 

przez mieszkańców – 285 wniosków; rekord liczby 

projektów poddanych pod głosowanie – 170 projektów 

(62 ogólnomiejskie i 108 lokalnych); rekordowa 

frekwencja – 19,3 proc., czyli 5592 głosy. 

Tu się urodziliśmy, tu mieszkamy, pracujemy, w So-

pocie tworzymy, chodzimy do szkoły, znaleźliśmy swój 

dom… Ilu ludzi, tyle twarzy miasta. Różnych nacji, 

poglądów, zawodów czy kondycji zdrowotnej. Ale 

wszyscy tworzymy jedno oblicze, bo wszyscy jesteśmy 

sopocianami. Wszyscy mamy takie same prawa 

i wszyscy tak samo chcemy korzystać z uroków 

naszego pięknego Sopotu. Wspierajmy się wzajemnie! 

3025 osób oddało swój głos przez internet, 2567 

w głosowaniu papierowym. Zeszłoroczna frekwencja wyniosła 

15,4 proc. i była o ponad 1000 głosów niższa.

Na realizację projektów wybranych przez mieszkańców miasto 

przeznacza 4 mln zł, z czego 2 mln na projekty 

ogólnomiejskie i po 500 tys. na lokalne w czterech okręgach.  

Przez ok. 160 godzin dostępnych dla mieszkańców w różnych 

rejonach Sopotu było 66 mobilnych punktów do głosowania. 

Nowością był rower z urną do głosowania, który jeździł po całym 

mieście i docierał nawet do mniejszych społeczności na osiedlach.    

W trakcie głosowania, od 10 do 24 września, na terenie miasta 

odbyło się wiele pikników i festynów, organizowanych zarówno 

przez miasto, jak i oddolnie przez lokalne społeczności.  

– Dziękuję mieszkańcom za tak duże zaangażowanie na 

każdym etapie Sopockiego Budżetu Obywatelskiego – mówi 

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Dziękuję również 

radnym wszystkich opcji, którzy zaangażowali się w pro-

pagowanie głosowania. 

Po raz kolejny sopocianie celująco zdali egzamin z postawy 

obywatelskiej. Największym sukcesem Sopockiego Budżetu 

Obywatelskiego, czyli nas wszystkich, jest ponad 150 projektów 

i zadań zrealizowanych w ciągu ostatnich 7 lat.      

Projekty wybrane przez mieszkańców w Sopockim 

Budżecie Obywatelskim na 2019 rok

Ogólnomiejskie 

1. Całodobowe pogotowie ratunkowe w Sopocie, 2259 głosów, 

1 000 000 zł

2. Sprzątanie lasów wokół wszystkich terenów mieszkalnych 

w Sopocie oraz postawienie dodatkowych koszy na śmieci, 

1344 głosów, 35 000 zł

3. Przejście pod al. Niepodległości w ciągu ul. BMC - remont, 

przystosowanie dla niepełnosprawnych, 1036 głosów, 2 000 000 

zł – w zakresie do 1 000 000 zł

Sopocki Budżet Obywatelski – rekord liczby wniosków i rekord frekwencji!

Lokalne 

Okręg 1 – Dolny Sopot

1. Plac zabaw w kształcie statku w Lasku Karlikowskim, 160 000 zł

2. Organizacja zajęć gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa dla 

mieszkańców Sopotu dwa razy w tygodniu, 30 000 zł

3. Remont schodów od ul. Lipowej w dół do ul. Sobieskiego, 

500 000 zł – w zakresie do 300 tys.

Okręg 2 – Sopot Wyścigi

1. Otwarcie Stawu Łokietka – likwidacja ogrodzenia, 400 000 zł

2. Wykonanie nowego ciągu pieszego na długości trzech 

pawilonów: 700, 702, 712 Al. Niepodległości, 435 000 zł 

– w zakresie do 100 tys., realizacja wspólnie z Spółdzielnią 

Mieszkaniową

Okręg 3 – Sopot Górny

1. Wyposażenie wybiegu dla psów w nowym Schronisku dla 

Bezdomnych Zwierząt, 20 000 zł

2. Skwer przy ul. Sikorskiego na wysokości sklepu Alma, 150 000 zł

3. Renowacja kapliczki Stella Maris, 250 000 zł

4. Szlak świetlny do Opery Leśnej– instalacja artystyczna, 500 

000 zł (w zakresie do 80 tys. zł.)

Okręg 4 – Sopot Kamienny Potok i Brodwino

1. Modernizacja Orlika na Brodwinie (skatepark), 350 000 zł

2. Przejazd rowerowy przez Al. Niepodległości na wysokości 

SKM Kamienny Potok (Lidl),  160 000 zł

W trosce o bezpieczeństwo 
– remont wiaduktu nad torami

„Sopocka Muza” – gala 
wręczenia nagród i koncert

Trwają prace budowlane przy remoncie wiaduktu nad 

torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości, 

pomiędzy ulicą Haffnera i ulicą Wejherowską. Grun-

towna modernizacja wiaduktu podyktowana jest 

głównie względami bezpieczeństwa. 

Poprzedni remont kapitalny przeprowadzony był w 1997 r. 

Stan wiaduktu nie jest zadowalający. Przede wszystkim 

występują usterki na części dylatacyjnej, co powoduje 

przesiąkanie wody do dolnej, nośnej części wiaduktu.

W czasie realizacji inwestycji wprowadzona zostanie 

tymczasowa organizacja ruchu.   

W pierwszym etapie, tj. od 26 września, wyłączone z użyt-

kowania będą chodnik oraz jeden, prawy pas jezdni na 

kierunku do Gdyni. Ruch samochodowych będzie odbywał 

się na dotychczasowym, lewym pasie w kierunku do Gdyni 

oraz dotychczasowej dwupasowej  jezdni w kierunku 

Gdańska. Ruch zorganizowany zostanie według schematu: 

dwa pasy dla pojazdów poruszających się w kierunku 

Gdyni, jeden pas dla pojazdów poruszających się w kie-

runku Gdańska. 

Z użytkowania wyłączone będą również przystanek 

autobusowy w kierunku do Gdyni oraz przejście dla 

pieszych przez Aleje Niepodległości. Pozwoli to na 

zwiększenie przepustowości, bo wyłączona zostanie 

sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Alei Niepodległości 

z ulicą Wejherowską.

Podczas prowadzonych prac prosimy kierowców o za-

chowanie szczególnej ostrożności w bezpośrednim 

sąsiedztwie budowy. Dla osób jadących tranzytem przez 

Sopot zalecamy korzystanie z Obwodnicy Trójmiejskiej. Za 

utrudnienia przepraszamy.

W Sali  Columbus Hotelu Sheraton w Sopocie, 

8 października o godz. 18.00 odbędzie się doroczne 

wręczenie nagród Prezydenta Sopotu w dziedzinie 

kultury i nauki „Sopocka Muza” oraz przyznanie tytułu 

„Mecenasa Kultury Sopotu” za rok 2018. Uroczystość tę 

uświetni koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot 

pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. 

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Miasto Sopot zorganizowało kampanię „Wszyscy jesteśmy 

sopocianami. Wspierajmy się!”, która pokazuje różnych 

mieszkańców naszego miasta. Do sesji fotograficznej, której 

efekty można zobaczyć na wystawie na Placu Przyjaciół 

Sopotu oraz na city-lightach na sopockich przystankach 

autobusowych, zaprosiliśmy: Olę Lewandowską  uczen-–

nicę, Piotra Harhaja  społecznika, Witolda Tilsę – rybaka, –

Reni Jusis – wokalistkę i kompozytorkę, Wojtka Birtusa 

– muzyka i malarza, Marcello Mastroianniego – właściciela 

kawiarni, Jacka Starościaka – aktywnego seniora i morsa, 

rodzinę Krukowskich – repatriantów z Kazachstanu, 

Romana Rutkowskiego – emeryta oraz Kamila Mano-

BO SOPOT /

W trakcie koncertu usłyszeć będzie można utwory Wolfganga 

Amadeusza Mozarta, Gioacchino Rossiniego, Benjamina 

Brittena i Mikołaja Góreckiego. Gala wręczenia nagród 

przypada w tym roku dokładnie w 117. rocznicę nadania 

praw miejskich Sopotowi. 

Mieszkańców Sopotu chętnych do uczestniczenia w uro-

czystości rozdania nagród połączonej z koncertem muzyki 

klasycznej zapraszamy do odbioru bezpłatnych wejściówek 

w Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, ul. Kościuszki 61 

(Punkt sprzedaży biletów, I piętro). Liczba miejsc 

ograniczona. 

wieckiego – żeglarza. 

Zdjęcia wykonała sopocka 

fotografka Magdalena 

Małyjasiak.

Na wystawie pokazujemy, 

co robimy, czego prag-

niemy, co nas interesuje, 

porusza, jacy jesteśmy. 

Każdy z nas inny, wszyscy 

różni, ale łączy nas wspól-

ny mianownik – Sopot, 

nasze miejsce na ziemi.   

Ola Lewandowska 

Fot. Magdalena Małyjasiak

W MIEŚCIE /

Wszyscy jesteśmy sopocianami
Wspierajmy się!
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Na początku tego roku mieszkańcy osiedla Mic-

kiewicza zostali zapytani o to, w jaki sposób urządziliby 

teren wokół Domu Pomocy Społecznej i przyszłego 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Należący do miasta 
2teren o pow. blisko 3,8 tys. m  przeznaczony jest na 

funkcje rekreacyjno-sportowe. 

Mieszkańcy zdecydowali, że prócz wygłosowanego 

w budżecie obywatelskim wielofunkcyjnego boiska, będzie 

tam plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna i strefa gier. 

Właśnie rozpoczął się pierwszy etap realizacji tego zadania 

– czyli przebudowa wielofunkcyjnego boiska.

Na terenie powstanie również tor rolkowy, plac zabaw 

będzie przesunięty i ogrodzony, pojawią się stoły do gry 

w ping ponga, warcaby i chińczyka. Projekt zakłada 

utwardzenie ciągów komunikacyjnych, wybudowane 

zostaną schody na skarpie oraz pochylnia. Na terenie staną 

pochodzące z demontażu elementy małej architektury, 

zasiana będzie trawa. W planach jest także wykonanie 

odwodnienia liniowego boiska, instalacji oświetleniowej 

oraz przyłącza wody.

Zaplanowane roboty budowlane:

ź budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni 
2poliuretanowej (wymiary 43x22 m, powierzchnia 946 m ),

ź przesuniecie urządzeń siłowni zewnętrznej,

Od kilku lat miasto skutecznie pozyskuje środki 

europejskie na przebudowę kanalizacji deszczowej, 

która dobrze zapobiega zalewaniu i podtapianiu 

miasta. Aktualnie gotowe są kolejne projekty in-

westycyjne dotyczące ulic: Mazowiecka, skrzyżowanie 

Al. Niepodległości i Malczewskiego, Chodowieckiego 

oraz przejścia pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Bohaterów 

Monte Cassino a Czyżewskiego. 

Realizacja tych projektów jest niezwykle kosztowna 

– niemal 9 mln złotych, ale dzięki środkom unijnym miasto 

będzie finansować tyko 20 proc. kosztów. 

Inwestycji w kanalizacje deszczową nie widać może gołym 

okiem, ale przy tej okazji remontowana jest nawierzchnia 

drogi, chodniki, są nowe nasadzenia zieleni. 

Liczymy, że po wykonaniu remontów, sopocianie zyskają  

nie tylko odnowione ulice, ale także – na terenie przejścia 

pomiędzy Boh. Monte Cassino i Czyżewskiego – kolejny 

przyjazny skwer, z nową zielenią, kwiatami i oświetleniem.

Remontujemy ulice na terenie całego miasta. Pozyskaliśmy 

środki także na modernizację ulic Pogodnej, Architektów, 

Abrahama i Andersa. 

Nowe będzie także zagospodarowanie kwartału ulic: 

Drzymały, Kordeckiego, Parkowa, Poniatowskiego. 

1 października wprowadzona została nowa trasa 

trolejbusów linii 31. Przez październik, wybranymi 

kursami (co drugi), trolejbusy linii 31, zamiast do pętli 

„Sopot Reja” pojadą do pętli „ERGO ARENA”, 

usytuowanej na granicy Sopotu i Gdańska. 

Z Gdyni do przystanku „Sopot PKP – Niepodległości 02” 

obowiązuje dotychczasowa trasa, następnie trolejbusy 

pojadą: al. Niepodległości, ul. 3 Maja, Władysława IV, 

Łokietka i Placem Dwóch Miast. Powrót, tą samą trasą.

Na nowym odcinku trasy obowiązują przystanki:

w kierunku ERGO ARENA:

ź „Władysława IV 01” przy ul. 3 Maja;

ź „Jana z Kolna 02” na żądanie, przy ul. Władysława IV;

ź „Łokietka 02” na żądanie, przy ul. Łokietka;

ź „ERGO ARENA 02” przy ul. Łokietka;

ź „ERGO ARENA 04” (końcowy) na parkingu przed ERGO 

ARENĄ.

Przebudowa terenów sportowych i rekreacyjnych na osiedlu Mickiewicza

Ochrona przed 

podtopieniem 

i modernizacja ulic

Trolejbus nr 31 pojedzie do ERGO ARENY 

ź montaż nowych bramek do piłki ręcznej – 2 szt., koszy 

do koszykówki – 4 szt., słupków uniwersalnych – 1 kom-

plet oraz tablicy informacyjnej – 1 szt.,

ź wykonanie piłkochwytów z siatki PP (wysokość 8 m, 

długość 22 m) – 2 szt.,

ź utwardzenie płytami chodnikowymi terenu przy 
2urządzeniach siłowni (powierzchnia 300 m ),

ź przesunięcie i ogrodzenie placu zabaw (wysokość 60 

cm, długość 22,5 m),

ź wykonanie nawierzchni żwirowej przy placu zabaw 
2(powierzchnia 119 m ),

INFORMACJE MIEJSKIE /

ź montaż stołu do gry w ping ponga – 1 szt., do gry 

w warcaby – 1 szt. oraz do gry w chińczyka – 1 szt.,

ź budowa pola do gry w bule – nawierzchnia żwirowa 
2o wymiarach 15x4 m, powierzchnia 60 m ,

ź budowa toru rolkowego z kostki betonowej (szerokość 
23 m, powierzchnia 438 m ),

ź wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej 
2(szerokość 1,5 m, powierzchnia 371 m ),

ź budowa schodów na skarpie (szerokość 1,5 m),

ź wykonanie pochylni (szerokość min. 1,2 m),

ź montaż pochodzącej z demontażu elementów małej 

architektury,

ź nowy odcinek ogrodzenia (wysokość 1,8 m, długość 82,5 m),

ź wysianie trawy na terenie rekreacyjnym o powierzchni 
21829 m  oraz obsianie trawą terenu po demontażu 

2o łącznej powierzchni 2427 m ,

ź wykonanie odwodnienia liniowego boiska,

ź wykonanie instalacji oświetleniowej (wg odrębnego 

opracowania),

ź wykonanie przyłącza wody (wg odrębnego opra-

cowania).

w kierunku Gdyni:

ź „ERGO ARENA 03” (początkowy) na 

parkingu przed ERGO ARENĄ;

ź „ERGO ARENA 01” przy ul. Łokietka;

ź „Łokietka 01” przy ul. Łokietka;

ź „Władysława IV 02”, przy ul. 3 Maja.

Nowy odcinek trasy będzie pokonywany 

przez trole jbusy  z  napędem po-

mocniczym. Do czasu dostarczenia 

nowego taboru, co drugi kurs re-

alizowany będzie do ERGO ARENY. Jest to 

stosownie oznaczone na rozkładzie jazdy. 

Od listopada, każdy kurs będzie już 

realizowany do stacji docelowej.  

Projektant: mgr inż. arch. Olga Zabulewicz

Termin realizacji – listopad 2018 r.

Wartość prac – 1 047 960 zł brutto

W związku z przedłużeniem trasy linii trolejbusowej nr 31 

do ERGO ARENY przy Placu Dwóch Miast, planowana jest 

zmiana trasy autobusu linii 122. 

Autobusy linii 122 powrócą na trasę, po której jeździły 

6 lat temu tj.: 

- Kierunek Kamienny Potok SKM, przejazd: Gdańsk – Al. 

Niepodległości, ul. 3 Maja, ul. Grunwaldzką, ul. Pow-

stańców Warszawy, ul. J.J.Haffnera do Al. Niepodległości, 

SKM Kamienny Potok

- Kierunek Lotnisko, przejazd: Al. Niepodległości, SKM 

Kamienny Potok, ul. Armii Krajowej, pętla ul. Reja, Al. 

Niepodległości – Gdańsk.

Proponowana zmiana pozwoli na zmniejszenie pow-

stających często opóźnień na linii 122, stanowiącej 

bezpośrednie połączenie Sopotu z  lotniskiem w Gdańsku-

Rębiechowie i bezpośredni dojazd do pętli w Oliwie, 

postulowany przez mieszkańców. 

Fot. Fotobank.PL / UMS

Wizualizacja
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Trwają prace budowlane w zabytkowym zespole 

willowo-parkowym przy ul.  Jakuba Goyki  1-3 

w Sopocie. Powstanie tam ArtInkubator, czyli przestrzeń 

łącząca sale wystawiennicze, pracownie udostępniane 

na określony czas artystom, punkt widokowy, 

przestrzeń restauracyjną oraz nowoczesna biblioteka. 

Odrestaurowany park uzyska nowe przestrzenie do 

plenerowych działań artystycznych, wydarzeń dla 

mieszkańców oraz działań biblioteki. W historycznym 

pałacyku z 1894 r., z trzypiętrową wieżą widokową, 

powstaną pracownie: malarskie, graficzne, fotograficzne. 

Będą one udostępniane artystom na czas realizacji ich 

projektów. Na parterze budynku powstaną sale wysta-

wiennicze, w piwnicy zaprojektowano pracownię sitodruku, 

kameralną pracownię nagrań muzycznych oraz punkt 

informacji turystycznej. W starym bunkrze natomiast 

powstanie niewielkie muzeum miejsca.

W dawnej wozowni z oficyną o drewnianym wystroju, 

wybudowanej w 1903 r., która znajduje się obok willi, 

powstanie nowoczesna biblioteka dla dzieci i rodzin. Poza  

pomieszczeniami bibliotecznymi znajdować się tam będą 

również sale na animacje dla dzieci oraz pracownie 

warsztatowe i komputerowe dla młodych czytelników.

Zagospodarowanie cennego przyrodniczo terenu 

ogrodowo-parkowego wokół rezydencji obejmuje m.in. 

rekonstrukcję altany lipowej oraz oświetlonego bindaża 

lipowego, rekonstrukcję punktu widokowego na 

wzniesieniu w kierunku Parku Północnego, rekonstrukcję 

zagłębienia terenu w miejscu danego stawu parkowego 

oraz odtworzenie mostka parkowego.

Na całym terenie projektowany jest nowy układ alejek 

spacerowych, elementy małej architektury, latarnie oraz 

ArtInkubator i biblioteka dla rodzinSopockie Centrum Seniora 
rozszerza swoją ofertę 

Nowe pracownie dostępne dla osób 
poruszających się na wózkach

stojaki na rowery. Wykonane zostaną nasadzenia 

uzupełniające drzew i roślinności niskiej, a trawniki 

poddane zostaną renowacji. W otoczeniu zieleni powstanie 

również placyk, na którym organizowane będą plenerowe 

wydarzenia artystyczne i warsztatowe. 

Zakończenie prac restauracyjnych i budowlanych wraz 

z zagospodarowaniem terenu planowany jest na koniec 

2019 r. 

Projekt „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo 

– parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku 

Północnego w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora 

i biblioteki publicznej” dofinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020.

Centrum zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, 

którzy pragną w interesujący sposób spędzić jesienne 

i zimowe dni na warsztaty fotograficzne. Początek 

w czwartek, 18 października.

Od 1 października 2018 r. oferta Środowiskowego 

Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego MOPS 

Sopot została wzbogacona o nową Pracownię 

Arteterapii oraz Salę Doświadczania Świata. Miejsca te 

są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami 

ruchowymi, poruszającymi się na wózkach.

Środowiskowy Dom Samopomocy – Ośrodek Adaptacyjny 

MOPS Sopot jest ośrodkiem zapewniającym w systemie 

dziennym terapię osobom z niepełnosprawnością 

DLA SOPOCIAN /

Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie zaprasza 

zarówno dzieci, jak i młodzież na dodatkowe zajęcia. 

Przygoda ze sztuką, sportem i nauką w pracowniach 

MDK jest bezpłatna.

Zajęcia w MDK

Placówka dysponuje wolnymi miejscami w pracowniach: 

szachy, język angielski, formy taneczne, joga, taniec 

z gimnastyką, taniec towarzyski, klub bajek, kreatywne 

dziecko, zajęcia plastyczne dla najmłodszych, malarstwo 

i rysunek, puzon, trąbka, teatr tańca, teatr. 

Fot. Pixabay

Sala Doświadczania Świata. Fot. MOPS Sopot 

intelektualną, odciążającym ich rodziny i opiekunów od 

stałej opieki. Nowe pracownie umożliwiają m.in. terapię 

odpowiadającą indywidualnym potrzebom osób 

z niepełnosprawnościami, dodatkowe wsparcie osób 

z niepełnosprawnością sprzężoną, spektrum autyzmu oraz 

poruszających się na wózkach.  

W nowej Pracowni Arteterapii będą prowadzone zajęcia 

zgodnie z preferencjami uczestników, m.in. grafika 

komputerowa czy zajęcia z witrażu artystycznego. 

Zajęcia prowadzić będzie Andrzej Zięba, członek 

Sopockiego Towarzystwa Fotografów. Uczestnik nie musi 

mieć swojego aparatu. Wystarczy telefon! Portrety, plenery, 

fotografia kolorowa i czarno-biała, tego można się nauczyć. 

Jeśli ktoś nie chce robić zdjęć, może zostać modelem!

Pracownia wyposażona została w stanowisko 

komputerowe ze stolikiem z regulowaną 

wysokością do różnych wózków inwalidzkich oraz 

komputerem przystosowanym dla osób z nie-

pełnosprawnościami. Dla uczestników Ośrodka 

dostępna jest m.in. bieżnia, rower stacjonarny 

oraz stepper, a także kącik wypoczynkowy. 

W Ośrodku Adaptacyjnym powstała również Sala 

Doświadczania Świata. To specjalnie wyodręb-

nione pomieszczenie, wyposażone w urządzenia 

stymulujące rozwój zmysłów (m.in. tunel lust-

rzany, kolumnę świetlną, zestaw światłowodów 

do światłolecznictwa). Dzięki takiej wielozmys-

łowej terapii osoby z niej korzystające na nowo 

postrzegają świat, bardziej spontanicznie i oso-

biście, ponieważ sala ta to świat przeżyć, 

w którym uczestnik czuje się dobrze, ma 

swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz 

czasu koncentrowania się na nich. 

Informacje: Młodzieżowy Dom Kultury

Al. Niepodległości 763, tel. 58 551 41 31 

www.mdk.sopot.pl

Fot. Fotobank.PL / UMS

Zajęcia odbywać się będą w czwartki, w godz. 

11.00-12.30 w Sopockim Centrum Seniora przy 

Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. 

Mickiewicza 49, tel. 58 551 23 18 

Fot. Pixabay
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W Państwowej Galerii Sztuki oglądać można prace artystów, m.in. z Polski, Niemiec, Rosji, 

Wenezueli, Meksyku, komentujących, odnoszących się do istotnych dla nich zagrożeń 

współczesnego świata. Wystawa zatytułowana  „Kwiaty zła” potrwa do 13 stycznia 2019 r.

Dychotomia zawarta w tytule tomiku Charlesa Baudelaire'a: „Kwiaty zła” działa na wyobraźnię. Kwiaty 

kojarzone jako piękne, delikatne i wiotkie skontrastowane zostały z najogólniej rozumianym złem, 

niegodziwością, zbrodnią, upodleniem i śmiercią. Tytuł ten jest wieloznaczny – może zarówno 

oznaczać poszukiwanie piękna w brzydocie i złu, jak i skupiać się na jego atrakcyjności i kuszącej 

mocy. 

„Kwiaty zła” o przemocy, 
wojnie, niszczeniu…

www.muzeumsopotu.pl

www.pgs.pl

MUZEUM SOPOTU /

Kto z Czytelników pamięta przeszkloną witrynę sklepu, dawniej mieszczącego się przy 

ul. Bohaterów Monte Cassino pod numerem 36? Przez kilka dziesięcioleci mieszkańcy Sopotu 

i przyjezdni cierpliwie wyczekiwali w długich kolejkach, by kupić upatrzony towar w jedynym 

na terenie Sopotu firmowym sklepie Sopockich Zakładów Przemysłu Terenowego Sopotplast.

Szybko zanikająca pamięć o Sopotplaście stała się inspiracją do rozpoczęcia akcji zbierania 

wspomnień i pamiątek materialnych po Zakładach. Efektem ma być publikacja, upamiętniająca 

kilkadziesiąt lat działalności Zakładów oraz wystawa wyrobów Sopotplastu, ukazująca ich 

różnorodność i niejednokrotnie wysoki poziom wzornictwa. 

Projekt realizowany jest we współpracy z Muzeum Sopotu, a jego powodzenie zależy w ogromnym 

stopniu od aktywnego udziału dawnych i obecnych mieszkańców. Zapraszamy wszystkich, którzy 

zechcą podzielić się swymi wspomnieniami, dotyczącymi samych Zakładów, zakupów w firmowym 

sklepie, posiadają jeszcze jakiekolwiek wyroby produkcji Sopockich Zakładów Przemysłu 

Terenowego Sopotplast. Bajkowe poranki teatralne to propozycja Teatru na Plaży dla dzieci. W każdą 

niedzielę, o godz. 11.00, najmłodsi widzowie mogą przenieść się w świat 

bajkowych opowieści. 

Sopotplast, czyli kto pamięta 
Sopockie Zakłady Przemysłu Terenowego?

Matki Polki na wyrębie, Park Lotników, Kraków 4 marca. performans 

Cecylia Malik i Matki Polki na Wyrębie, fot. Tomasz Wiech

Tegoroczna edycja Sopot Jazz Festival pod kierownictwem artystycznym 

amerykańskiego saksofonisty Grega Osby, odbędzie się w dniach 4-6 

października. Program wydarzenia powstał w oparciu o autorską wizję 

artystyczną kuratora festiwalu, którego zaproszenie przyjęło blisko 40 

artystek i artystów z 14 krajów.

Startuje Sopot Jazz 
Festival 2018 

MUZYKA /
www.sopotjazz.pl

www.teatrnaplazy.pl

Muzycy z rozmaitych zakątków świata podczas koncertów na Scenie Kameralnej 

Teatru Wybrzeże (4 października) i w Sofitel Grand Sopot Hotel (5-6 października) 

zaprezentują 7 premierowych projektów muzycznych. Greg Osby w ciągu 

minionych trzech lat przyzwyczaił nas do obecności w Sopocie zróżnicowanego 

programu muzycznego. Nie inaczej przedstawia się program tegorocznej, ostatniej 

już pod Jego przewodnictwem, edycji.

Festiwal rozpoczną koncerty: międzynarodowej formacji Mn’Jam Experiment oraz 

Federica Michisanti Trioness z trębaczem Francesco Lento.

Drugiego dnia usłyszymy kwartet saksofonistki altowej i sopranowej Marty 

Wajdzik, polsko-rosyjski projekt Connected oraz Brother to Brother. Sobotni 

wieczór festiwalowy otworzy George Braith Band, czyli amerykański saksofonista 

George Braith, z którym zagrają wybitni polscy muzycy: Joachim Mencel, Adam 

Kowalewski i Kazimierz Jonkisz. Następnie usłyszymy Tala Cohen'a. 

W finałowym koncercie wystąpi Axon, z udziałem saksofonistek: Tineke Postma 

(saksofon altowy), Lauren Sevian (saksofon barytonowy),  Roxy Coss (saksofon 

tenorowy), którym towarzyszyć będą: Piotr Wyleżoł, Max Mucha oraz David 

Hodek. 

Bilety dostępne na www.sopotjazz.pl.

Tomasz Dąbrowski Fot. materiały promocyjne organizatora

TEATR /

Niedziela z dzieckiem w teatrze

W szczytowym okresie załoga Zakładów liczyła 

ok. 800 osób i były to jedne z największych 

zakładów przemysłowych w mieście. 

WYSTAWA /

Walizka z imitacji skóry – jeden z wielu modeli 

produkowanych przez Zakłady Sopotplast. 

Fot. Karolina Sawicka

Artyści  biorący  udział 

w wystawie wypowiadają 

się na temat tego, w czym 

widzą zagrożenie – za-

inspirowani jej tytułem 

mówią o przemocy, wojnie, 

niszczeniu środowiska, 

zniewoleniu przez reżimy 

polityczne,  homofobii, 

ksenofobii  i  rasizmie. 

Większość prac powstała 

specjalnie na tę wystawę, a 

spora część stanowi doku-

mentację sztuki perfor-

mance – sztuki, której 

manifestacyjna forma sprzyja zajmowaniu stanowiska wobec aktualnych problemów.   

Artyści: Przemysław Branas, Mary Coble, Deborah Castillo, Dariusz Fodczuk, Nadia Granados, 

Moshtari Hilal, Fatimah Jawdat, Aleksandra Kubiak, Cecylia Malik/Kolektyw Matki Polki na Wyrębie, 

Yasmeen Mjalli,  Erika Ordos, Bartłomiej Otocki, Petr Pavlensky, Jacek Piotrowicz, Mariusz Sołtysik, 

Katia Tirado, Mariusz Waras, Andrzej Wasilewski, Monika Zawadzki. Kuratorami wystawy są: 

Małgorzata Kaźmierczak i Arti Grabowski.

Repertuar w październiku:

7 października – „Baśnie 1001 nocy”

14 października – „Plastusiowy 

pamiętnik”

21 października – „Kot w butach”

28 października – „Opowiedział 

dzięcioł sowie”

Teatr na Plaży, al. Mamuszki 2, 

www.teatrnaplazy.pl

Kontakt:

ź profil fb Sopotplast_wspomnienia

ź mail: sopotplastwspomnienia@gmail.com

ź tel.: +48 532 110 900 (w dni powszednie 

w godz. 14.00-18.00).
Fot. Fotobank.PL / UMS
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Po regatach o Puchar UKS Navigo 

Sztafeta sopocian dla Niepodległej

Drużyna sopockiego Trefla szykuje się do meczu inaugurującego rozgrywki ligowe. 

Koszykarze wyjdą na boisko w nowych strojach i z byłym kapitanem Marcinem 

Stefańskim. Popularny „Stefan” oficjalnie zakończył już karierę, a mecz 

7 października będzie jej ostatnim akcentem. Spotkanie rozpocznie się o 19.00 

w ERGO ARENIE.

W ciągu dwóch dni regat Regat o Puchar UKS Navigo, zaliczanych do klasyfikacji 

Pucharu Polski 2018 zawodnicy rywalizowali w trzech flotach. W Hobie Cat 16, A-class 

i Open, w której zawodnicy startują na różnych konstrukcjach i wyniki są przeliczane, 

by wyrównać szanse różnej wielkości łódek. 

22 i 23 września w Sopocie udało się rozegrać 5 wyścigów dla klasy A i 6 wyścigów dla klasy 

Open i dla klasy Hobie Cat 16. Przez całe regaty wiatr był silny, ale nie przeszkodziło to 

żeglarzom w rywalizacji. Zachodni kierunek wiatru spowodował, że nie było zafalowania 

i katamarany żeglowały bardzo szybko. 

Najbardziej pasjonująca była rywalizacja w najliczniejszej klasie Hobie Cat 16, w której żeglowało 

bardzo dużo młodzieży. Zwyciężyła załoga Zuzanna Szadziul i Szymon Cierzan UKS Navigo 

Sopot (pierwsi także w klasyfikacji młodzieżowej. W klasie A, w której startują w większości łódki 

latające na foilach jak wodoloty, zwyciężył Maciej Żarnowski z UKS Navigo Sopot. Wyróżniono 

także pierwszego Juniora – Macieja Trochę z UKS Navigo Sopot i pierwszego zawodnika 

ŻEGLARSTWO /

To spotkanie naprawdę warto zobaczyć. W sobotę, 6 października o godz. 15.00, 

Ogniwo Sopot na własnym boisku podejmie gdańską Lechię. Mecze trójmiejskich 

drużyn, derby Trójmiasta, określa się też mianem „świętej wojny”. Spotkaniom 

tym, bez względu na formę zespołów czy pozycje w tabeli, zawsze towarzyszą 

wielkie emocje i twarda, zażarta walka na boisku. 

Derby Trójmiasta przy Jana z Kolna

RUGBY /

Fot. Rafał Czepułkowski FotoSurf

Rozstanie z koszykówką w przypadku Marcina Stefańskiego nie trwało długo. „Stefan” 

zakończył karierę wraz z końcem sezonu 2017/2018, ale ponownie założy żółtą koszulkę. 

Były kapitan Trefla Sopot pożegna się z kibicami „serca Sopotu” meczem z Polskim 

Cukrem Toruń. Stefański od lat jest bardzo blisko związany z Sopotem, więc występ 

w nowych strojach będzie dla niego wyjątkowym wydarzeniem. Także dlatego, że na 

nowych koszulkach meczowych, po raz pierwszy w historii Trefla, znalazł się wizerunek 

sopockiego molo – z przodu widok od strony wejścia na ten popularny obiekt, a z tyłu od 

strony końca mola.

– Zawsze marzyłem o tym, żeby z „10” na plecach reprezentować barwy Trefla 

w dziesięciu kolejnych sezonach – mówi Marcin Stefański, zawodnik i dyrektor Trefla 

Sopot. – Moje marzenie spełni się w pierwszym meczu nowego sezonu. Jestem dumny, że 

przez tyle lat mogłem być częścią sopockiej drużyny i cieszę się, że raz jeszcze będę mógł 

pojawić się na parkiecie jako koszykarz żółto-czarnych. 

Bilety na mecz na stronie sercesopotu.pl.

w klasyfikacji Classic (łódki 

nielatające) – Jarosława Ki-

bierszę z UKS Navigo Sopot. 

W klasie Open o zwycięs-

two walczyły dwie załogi 

olimpijskiej klasy katama-

ranów Nacra 17. Zwyciężyła 

załoga Tymoteusz Bendyk / 

Anna Świtajska UKS Navigo 

Sopot przed załogą Jakub 

Surowiec / Katarzyna Go-

ralska UKS Navigo Sopot. 

W klasyfikacji młodzieżowej 

wygrali Mikołaj Zmitrowicz i 

Rodion Mushchinkin UKS 

Navigo Sopot.

Trefl wraca na parkiet

KOSZYKÓWKA /

Tegoroczna jesienna edycja Wielkiego Sąsiedzkiego Grillowania będzie nieco inna niż 

dotychczasowe. Tym razem 14 października, w ramach pikniku na Stadionie Leśnym, 

Sopocki Klub Lekkoatletyczny zaprasza mieszkańców Sopotu na bieg sztafetowy. 

W biegu pod hasłem „100 kilometrów w sztafecie na Niepodległej 100-lecie” 

wystartuje zespół złożony z minimum 250 uczestników. 

BIEGANIE /

Każdy z nich będzie miał do przebiegnięcia 

400 metrów (250 x 400 m = 100 km) i po 

jednym okrążeniu stadionu przekaże 

pałeczkę następnemu. Mile widziane 

wszystkie pokolenia sopocian. Wiek 

uczestników, czas, z jakim przebiegną 

swoje kółko, styl, a nawet strój nie grają roli. 

Ważna jest integracja mieszkańców 

kurortu wokół idei, która przyświeca 

wydarzeniu – wspólnego upamiętnienia 

setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

Zapisy prowadzone są na stronie: 

www.elektronicznezapisy.pl. Można też 

z a p i s a ć  s i ę  w  re c e p c j i  k l u b u  l u b 

bezpośrednio na miejscu. Liczba miejsc 

jest ograniczona do ok. 300 uczestników. 

Każdy z uczestniczących w biegu otrzyma 

pamiątkowy medal i dyplom. Początek 

sztafety o godz. 9.00 na Stadionie Leśnym, 

przy ulicy Wybickiego 48 w Sopocie. 

Ogniwo Sopot walczy o Mis-

trzostwo Polski i znakomicie 

spisuje się w Grupie Mis-

trzowskiej, wygrywając do tej 

pory wszystkie mecze tej fazy 

rozgrywek. Sopoccy rugbiści 

będą chcieli utrzymać tę 

świetną passę i  dobrze 

zaprezentować się w sobot-

nim meczu, zwłaszcza, że to 

spotkanie z gdańszczanami. 

N i e w ą t p l i w i e  m o c n y m 

wsparciem będzie gorący 

doping kibiców. 
Fot. materiały promocyjne organizatora Fot. Fotobank.PL / UMS
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Straż Miejska wymieniała się doświadczeniami z kolegami z Frankenthala, miasta partnerskiego 
Sopotu. Było m.in. o metodach nauki dzieci przepisów ruchu drogowego poprzez na zabawę.

Europejskie Forum Nowych Idei zakończyło się 28 września. Na Placu Kuracyjnym stanęło 
Drzewo Myśli na 100-lecie. Galę prowadziła Grażyna Torbicka.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMSFot. Fotobank.PL / UMS

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

Piknik Artystyczny w Parku Północnym był okazją do przedstawienia nowej inwestycji 
–  ArtInkubatora. Były też warsztaty muzyczne, rękodzieła i malowania oraz koncert jazzowy.

Tegoroczne trójmiejskie obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 
zostały zainaugurowane 16 września na Skwerze Kuracyjnym przy sopockim molo.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Około 200 uczniów sopockich szkół podstawowych, a także młodzi i starsi żeglarze oraz wychowankowie sopockich klubów żeglarskich 

w sopockiej marinie zainaugurowali szkolny sezon żeglarski. Sopot pod żaglami – miejski program szkolenia żeglarskiego, realizowany jest  od 11 lat.

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Otwarcie szkolnego sezonu żeglarskiego 


