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OGNIWO PRZECIW BUDOWLANYM  

Na stadionie rugby im. Edwarda Hodury 

w sobotę, 4 listopada odbędzie się mecz na 

szczycie ekstraligi pomiędzy Ogniwem Sopot 

i Master Pharm Budowlanymi Łódź. Sopoccy 

rugbiści zajmują drugie miejsce w tabeli, Bu-

dowlani z Łodzi plasują się na pozycji pierwszej.

PPP SZANSĄ NA ROZWÓJ MIASTA

Partnerstwo publiczno-prywatne jest jedną 

z możliwości realizacji zadań publicznych. 

W Sopocie w tej formule zrealizowano Centrum 

Haffnera oraz Sopot Centrum z dworcem PKP.  

Oba projekty łączy fakt, że miasto nie poniosło 

kosztów realizacji tych inwestycji.

KATOWICE GRAJĄ W SOPOCIE

Listopadowe wieczory to odpowiedni moment, 

by uważniej przyjrzeć się, albo raczej posłuchać 

tego, co obecnie w sferze muzyki dzieje się na 

Śląsku. Stanie się to za sprawą cyklu kon-

certów w sopockich klubach pod hasłem 

Katowicki Kurort Muzyczny. Start 4 listopada.

str. 6str. 3 str. 7

W MIEŚCIE /

www.sopot.pl

Najładniejsze sopockie posesje
Jubileuszowa XXV Gala Konkursu 
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH 

Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto 
– raz na dwa tygodnie w piątek

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim 
 raz na miesiąc w piątek –

Redakcja i skład: Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej UMS
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Dobra wiadomość dla rowerzystów! Miasto Sopot zawarło z Nadleśnictwem 

Gdańsk porozumienie, na mocy którego odwodniona zostanie Pętla Reja 

– ulubiona trasa trójmiejskich kolarzy. 
W minionym roku mieszkańcy Sopotu głosowaniem w ramach Budżetu 

Obywatelskiego poparli zakup 2 defibrylatorów, które zasilą sopocką Straż Miejską 

i policję. Funkcjonariusze przeszli już fachowe szkolenia, podczas których uczyli się, jak 

profesjonalnie korzystać z nowego sprzętu, jak ratować nim życie. 

Pętla Reja będzie odwodniona

Nieprawdziwe informacje dotyczące 
Miasta Sopotu w materiałach 
Telewizji Polskiej Oddział Gdańsk

Komputery dla policji i defibrylatory 
z Budżetu Obywatelskiego

INFORMACJE MIEJSKIE /

12 października 2017 r. zmarł Peter Popitz, były nadburmistrz 
Frankenthala, partnerskiego miasta Sopotu. 

To On 26 lat temu, 26 września 1991 r. wraz z Henrykiem Ledóchowskim, 
ówczesnym prezydentem Sopotu, podpisali pierwszą w historii umowę 
partnerską między gminą palatyńską i polską.

Zapamiętamy go jako Wielkiego Przyjaciela Polski i Sopotu. To dzięki 
wysiłkom i mądrości politycznej nieodżałowanego nadburmistrza Petera Popitza 
nawiązana została współpraca partnerska pomiędzy Sopotem i Frankenthalem. 

Jesteśmy wdzięczni że mogliśmy i do dziś możemy budować wzajemne relacje 
w dziedzinie kultury, oświaty, sportu i bezpieczeństwa, przyjaźnie między ludźmi, 
które są w stanie przezwyciężyć wszelkie przeciwieństwa.

Nigdy nie zapomnimy również wsparcia, jakie nasze miasto otrzymało na 
początku przemian, w trudnych latach 90. Wsparcie Petera Popitza w budowaniu 
demokracji było dla nas bezcenne.

Henryk Ledóchowski, prezydent Sopotu w latach 1990-92

Jan Kozłowski, prezydent Sopotu w latach 1992-99

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Wieczesław Augustyniak, przewodniczący Rady Miasta Sopotu

Każdy, kto zna tę trasę, wie, jak dużym 

problemem było zalegające tam błoto i liście, 

spływające z lasu po każdym większym 

deszczu. Ten problem zostanie rozwiązany 

jeszcze w tym roku. Odwodnienie będzie 

miało formę rowów i dołów rozsączających – 

zostaną one wkomponowane w teren tak, by 

nie rzucały się w oczy osobom korzystającym 

z trasy. Wszystko pod bacznym okiem 

leśniczych.Ponadto w ramach prac załatane 

będą ubytki nawierzchni na całym leśnym 

odcinku ul. Reja.

Fot. UMS

BEZPIECZNY SOPOT /

– Bardzo często służby udzielają 

poszkodowanym pierwszej pomocy 

przed  przybyc iem  pogotowia 

ratunkowego – mówi Tomasz Dusza, 

komendant Straży Miejskiej  w 

Sopocie. – Stąd pomysł, by wyposażyć 

radiowozy interwencyjne w sprzęt 

ratujący życie. Obyśmy z niego jak 

najrzadziej musieli korzystać.

Jeden z defibrylatorów trafił także do 

policji.  

Prezydent Sopotu na mocy porozumienia przekazał także Komendzie Miejskiej Policji 

w Sopocie 6 tys. złotych na zakup zestawu komputerowego, laptopa oraz innych środków 

teleinformatycznych dla komendy. 

– Mam nadzieję, że nowy sprzęt ułatwi pracę sopockim funkcjonariuszom. Bezpieczeństwo 

mieszkańców, ład i porządek w mieście jest naszym priorytetem – mówi Jacek Karnowski, 

prezydent Sopotu. – Dlatego systematycznie pomagamy doposażać w nowoczesne 

urządzenia naszą komendę, bo wiadomo, że lepszy sprzęt przekłada się na skuteczność 

działań. 

Fot. UMS

Od kilku miesięcy gdański oddział telewizji publicznej w reportażach i materiałach 

telewizyjnych przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące spraw Miasta Sopotu, 

pomimo tego, że Urząd Miasta udziela pełnych informacji i odpowiedzi na pytania 

pracowników TVP. Poniżej sprostowanie kilku z nich. Wszystkie sprostowania, 

wysłane do telewizji,  dostępne są na stronie internetowej www.sopot.pl.

1. Nieprawdziwa jest informacja, że: BGI SA dostało teren od miasta, na którym 

wybudowało Sopot Centrum z dworcem PKP.

Stan faktyczny: inwestycja zagospodarowania terenów dworca PKP w Sopocie oraz 

sąsiadujących z nimi terenów zrealizowana została w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego, które polegało m.in. na tym, że podmioty publiczne, czyli Gmina Miasta Sopotu 

oraz Polskie Koleje Państwowe S.A. sprzedały nieruchomości niezbędne dla zrealizowania  

tej inwestycji. 

2. Nieprawdziwa jest informacja, że: Milion złotych rocznie kosztuje wynajem Mediateki.

Stan faktyczny: Wynajmujący (BGI SA) w ramach „fit out” (prace adaptacyjne) skredytował 

blisko 1 200 000 zł na roboty wykończeniowe i dostosowujące lokal na potrzeby mediateki. 

Kredyt ten spłacany jest w miesięcznych, równych ratach wynoszących 31,21 zł za m kw. 

Miesięczny wymiar czynszu to 42 zł za m kw. Do tego dochodzą koszty mediów według 

zużycia. Średni koszt wynajmu podobnych powierzchni w Sopocie jest na poziomie 51,70 zł 

za metr kw. 

3. Nieprawdziwa jest sugestia, że: to władze samorządowe (Urząd Miasta Sopotu) 

sprzedały szpital Stawowie.

Gmina Miasta Sopotu nie była właścicielem kompleksu pałacowego Stawowie. Właścicielem 

nieruchomości był samorząd wojewódzki (czyli marszałek województwa), który dokonał 

transakcji sprzedaży. Prowadzący wprowadza widzów w błąd, sugerując, że teren sprzedała 

Gmina Miasta Sopotu.

4. Nieprawdziwa jest informacja, że: Miasto zabiera pani Bartkowiak poszkodowanej 

w wichurze w 2015 roku sopociance mieszkanie, żeby je sprzedać.

Stan faktyczny: Zadłużenie pani Bartkowiak spowodowało, że odrabiała ona czynsz, 

korzystając z programu pomocowego gminy. Koszty utrzymania 90-metrowego mieszkania 

przekraczają możliwości rencistki. Aby pani Bartkowiak mogła pozostać w swoim 

środowisku, Gmina zaproponowała podział mieszkania na dwa mniejsze – oba 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za wszystko płaci miasto, a drugie 

mieszkanie pozostanie komunalne i wprowadzi się do niego rodzina z listy, rodzina z osobą 

niepełnosprawną. Mniejszy metraż mieszkania sprawi, że pani Bartkowiak otrzyma dodatek 

mieszkaniowy. Wszystkie działania miasta są uzgadniane z panią Bartkowiak i jej rodziną. 

5. Nieprawdziwe są insynuacje, że Prezydent Miasta Sopotu nie realizuje obiecanej 

budowy szpitala geriatrycznego

Stan faktyczny: Rozpoczęła się budowa wysokospecjalistycznego ośrodku geriatrycznym 

o profilu rehabilitacyjno-reumatologicznym, który będzie posiadał bazę stacjonarną na około 

40 łóżek, oddział dzienny i bazę ambulatoryjną.



3

Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na rozwój miasta

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest jedną z możliwości realizacji zadań 

publicznych. Podstawą PPP jest podział zadań między partnerem prywatnym 

i publicznym oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności, tak, by wspólne 

przedsięwzięcie czy inwestycję zrealizować efektywnie i z korzyścią dla 

społeczeństwa.

W Sopocie w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego zrealizowano projekty Nowego 

Centrum Sopotu potocznie zwane Centrum Haffnera oraz Sopot Centrum z dworcem PKP. 

Oba sopockie projekty łączy fakt, że miasto nie poniosło kosztów realizacji tych inwestycji, 

a kredyty, które zostały zaciągnięte przez partnera prywatnego na wybudowanie obiektów, 

w obu przypadkach są spłacane przez inwestorów i w żaden sposób nie obciążają 

budżetu Gminy. Wszelkie ryzyka inwestycji leżą  po stronie inwestora.  

INFORMACJE MIEJSKIE /

W pierwszym przypadku – Centrum Haffnera – miasto w postępowaniu 

przetargowym wybrało partnera prywatnego, do przedsięwzięcia dołączył bank. 

W wyniku negocjacji wspólnie zdecydowano o budowie obiektów miastotwórczych, 

a nie ekskluzywnych zamkniętych osiedli czy apartamentowców. Powstała 

infrastruktura społeczna, która dała zatrudnienie bezpośrednie i pośrednie wielu 

mieszkańcom kurortu. 

W ramach Centrum Haffnera powstały: Dom Zdrojowy z centrum konferencyjnym, 

tunel, hotel, kameralne centrum kinowe, budynek parkingowo-biurowy, infrastruktura 

i budynek mieszkalny. Miasto przekazało ziemię wartości 28 mln zł, w zamian 

otrzymało przebudowane sieci, wybudowany tunel, przestrzeń wystawienniczą 

najlepszej galerii Polski północnej – PGS oraz Informację Turystyczną wraz z pijalnią 

wód solankowych, o wartości 28 mln zł.

W kompleksie znajduje się miejska mediateka – Sopoteka – Galeria Kultury 

Multimedialnej. Sopoteka zajmuje około 750 m kw. powierzchni, stając się tym samym 

największą filią wśród sopockich oddziałów biblioteki. W nowoczesnym wnętrzu 

w formule open space swoje miejsce odnajdzie każdy. Gmina wynajmuje powierzchnie 

w Sopot Centrum. Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A. w ramach „fit out” (prace 

adaptacyjne) udzieliła kredytu na blisko 1 200 000 zł na roboty wykończeniowe 

i dostosowujące lokal na potrzeby mediateki. Kredyt ten spłacany jest w miesięcznych, 

równych ratach wynoszących 31,21 zł za m kw. Miesięczny wymiar czynszu to 42 zł za 

m kw. Do tego dochodzą koszty mediów według zużycia.  

Komentarz Ministerstwa Rozwoju o formule PPP

Siłą PPP jest także to, co na pozór odstrasza od tej formuły. Samo przygotowanie do 

zawarcia umowy musi być poprzedzone nie tylko szczegółową analizą korzyści, ale także 

przewidywać różne scenariusze, które mogą się zrealizować w ciągu tych dwudziestu, 

trzydziestu lat. Nie jest to łatwe. Wymaga czasu i zaangażowania zespołu ekspertów 

i doradców, ale dobre przygotowanie procentuje w przyszłości.

Ministerstwo Rozwoju ostatnio stara się szczególnie  wspierać instytucje publiczne 

w zakresie szerszego wykorzystywania formuły PPP.  Z jednej strony wynika to z chęci 

zwiększenia efektywności wydatków publicznych przeznaczanych np. na infrastrukturę 

drogową czy ochronę środowiska. Z drugiej z potrzeby większego zaangażowania 

kapitału, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia sektora prywatnego w projekty i usługi 

publiczne.

Potwierdzeniem rządowego stanowiska dla stworzenia dobrego klimatu dla inwestycji 

publicznych realizowanych i finansowanych przez partnerów prywatnych jest przyjęcie 

w lipcu tego roku „Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. 

Przedsięwzięcie Sopot Cent-

rum miało na celu rewitalizację 

dworca PKP  oraz terenów 

przydworcowych w Sopocie wraz 

z przebudową układu komuni-

kacyjnego i stworzenie funk-

cjonalnej przestrzeni publicznej. 

W tym przypadku PPP polegało 

m.in.  na tym, że podmioty 

publiczne, czyli Polskie Koleje 

Państwowe S.A. oraz Gmina 

Miasta Sopotu sprzedały (Gmina 

za kwotę 8 022 990 zł) nierucho-

mości niezbędne dla zreali-

zowania inwestycji. Inwestycja 

została zrealizowana wyłącznie 

w oparciu o własne środki 

finansowe inwestora. PKP S.A. 

tytułem ceny sprzedaży uzyskało 

gotówkę oraz lokal  dworca 

wykończony „pod klucz”, zaś 

Gmina pozyskała nakłady na 

nieruchomości, które pozostały 

własnością Gminy, to jest tzw. 

przestrzeń publiczną, w tym 

tereny zielone, układ komu-

nikacyjny obejmujący ul. Dwor-

cową na wszystkich poziomach, tj. 

plac i ronda zlokalizowane w ul. 

T.  Kościuszki i  ul.  Podjazd, 

o łącznej wartości ponad 22 mln 

zł. Nieruchomości, na których 

poczyniono nakłady na rzecz 

Gminy, pozostają jej własnością, 

a obecnie zgodnie z umową 

o partnerstwie publiczno-prywat-

nym znajdują się jedynie w za-

rządzie partnera prywatnego. 

Popularna Sopoteka

Zarówno podmioty prywatne jak i publiczne potrzebowały wyraźnego sygnału, że PPP 

jest akceptowaną przez rząd formułą realizacji inwestycji i świadczenia usług 

publicznych. Polityka PPP jest takim właśnie sygnałem.

Partnerstwo publiczno-prywatne powinno być rozważane przez jednostki sektora 

publicznego jako alternatywna, równoważna z tradycyjnymi metodami formuła realizacji 

inwestycji. Przy czym PPP powinno być wyborem świadomym i poprzedzonym analizą 

potwierdzającą zasadność zastosowania tej formuły. 

Dokument przyjęty przez rząd zapowiada również bardzo konkretne działania na rzecz 

PPP. Część z nich jest już w realizacji, np. opracowanie propozycji niezbędnych zmian 

prawnych oraz listy zamierzeń inwestycyjnych PPP czy kompleksowe bezpłatne 

doradztwo dla wybranych inwestycji, świadczone przez ekspertów wybranych przez MR. 

Rozpoczęły się też prace nad standaryzacją procesu przygotowania projektów i wzorami 

umów. Wszystkie te działania, wraz z szerokim frontem szkoleń regionalnych 

i centralnych dla przedstawicieli administracji publicznej, powinny zaowocować lepiej 

przemyślanymi i przygotowanymi projektami PPP.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Fot. Fotobank.PL/UMS

Fot. Fotobank.PL/UMS

Fot. Fotobank.PL/UMS Fot. Fotobank.PL/UMS
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„Spróbuj, może Ty też jesteś komuś potrzebny” 

– zachęcają pani Beata i pan Paweł, którzy od 11 lat 

pełnią funkcję rodziny zastępczej zawodowej dla dwójki 

sopockich dzieci. Jak podkreślają rodzice zastępczy, dzieci 

nie tylko od nich otrzymują, ale dają też radość, uczą 

cierpliwości i pokory.

W kalendarzu imprez ERGO ARENY pojawiły się Zdrowe 

Soboty – możliwość udziału w interesujących spot-

kaniach edukacyjnych, dotyczących ważnych współ-

czesnych problemów i sposobów radzenia sobie z nimi, 

pozwalających zmniejszyć napięcie i stres. Najbliższa 

edycja już 28 października, wstęp jest wolny.

Program skierowany jest do odbiorców w różnym wieku 

– dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów. Zajęcia potrwają 

od godz. 10.00 do 16.00.

Szczegółowy plan wydarzeń na www.ergoarena.pl.

Warto zostać rodziną zastępczą!

W Sopocie od wielu lat prowadzone są działania, by chronić środowisko naturalne, a 

przede wszystkim poprawić jakość powietrza, którym oddychamy. By było jeszcze 

lepiej, miasto zachęca właścicieli posesji do likwidacji ogrzewania węglowego oraz 

gazowego i przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na ten cel można 

uzyskać dotację z Urzędu Miasta. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać 

już w styczniu 2018 r.

Do wymiany systemy ogrzewania na bardziej ekologiczny zachęcamy szczególnie 

właścicieli domów jednorodzinnych, bo emisja z ich kominów jest najbardziej dokuczliwa 

dla całej okolicy.

Warto także pomyśleć o zainstalowaniu urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł 

ciepła – kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Wykorzystanie energii 

słonecznej to duża oszczędność dla domowego budżetu. 

Dzięki  dotacji miejskiej można również włączy się w zabezpieczenie miasta przed skutkami 

silnych opadów, budując na własnych nieruchomościach systemy drenażowe i systemy  

gromadzenia wody opadowej.  

Od 1 stycznia będzie można również uzyskać wsparcie techniczne, na przygotowanie 

inwestycji, pozyskanie potrzebnych zgód i decyzji czyli pełnienie funkcji inwestora 

zastępczego. Będzie to finansowane przez miasto,  a wykonywane przez miejską spółkę 

AQUA-Sopot.

Dotacje celowe z zakresu ochrony środowiska udzielane są mieszkańcom Sopotu 

na następujące zadania:

Wykonywanie systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody opadowej 

i roztopowej w granicach własnej nieruchomości.

Dotacja w wysokości 50 proc. kosztów realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż: 

ź 1000 zł na jeden budynek jednorodzinny,

ź 5000 zł na jeden budynek wielorodzinny.

Przebudowa systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo 

stałe t.j. węgiel lub koks, a które w wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaną 

zastąpione kotłami opalanymi gazem lub pompami ciepła.

Dotację ustala się w zależności od przyjętego rozwiązania: 

ź dla domów jednorodzinnych w wysokości  70 proc. łącznej wartości poniesionych 

kosztów, lecz nie więcej niż 15 000 zł,

ź dla lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym w kwocie 2500 zł.

Likwidacja lokalnego źródła ciepła w tym na paliwo stałe poprzez przyłączenie się 

do sieci ciepłowniczej.

Dotację ustala się w zależności od mocy węzła: 

ź węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem – dotacja w kwocie 300 zł do każdego 1 kW 

mocy węzła, lecz nie więcej niż 10 000 zł, 

ź węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem – dotacja w kwocie 300 zł do każdego 

1 kW mocy węzła, lecz nie więcej niż 20 000 zł.

Poprawa efektywności energetycznej polegająca na zainstalowaniu instalacji 

odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych i/lub systemów  

fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła.

Dotację ustala się w zależności od przyjętego rozwiązania:

ź kolektory słoneczne – dotacja w wysokości 500 zł do każdego 1m kw. powierzchni 

czynnej kolektora, jednak nie więcej niż 3000 zł na jeden budynek jednorodzinny i 10 

000 zł na jeden budynek wielorodzinny,

ź moduły fotowoltaiczne – dotacja w wysokości 1000 zł do każdego 1 kWp mocy 

znamionowej, jednak nie więcej niż 5000 zł na jeden budynek jednorodzinny i 15 000 zł 

dla pozostałych budynków, 

ź pompy ciepła – dotacja w kwocie 600 zł do każdego 1 kW mocy grzewczej, lecz nie 

więcej niż     5000 zł na jedno źródło. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Sopotu w Wydziale 

Inżynierii i Ochrony Środowiska, tel. 58 52 13 792.  

Ekologicznie i z dotacją – zmień sposób ogrzewania 

DLA MIESZKAŃCÓW /

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w ramach 

kampanii społecznej „Podaruj dziecku serce – zostań rodziną 

zastępczą” poszukuje osób, które chciałyby stworzyć rodzinę 

zastępczą dla dzieci, którymi rodzice biologiczni z różnych 

powodów nie mogą lub nie potrafią się zaopiekować.

Ogniwa fotowoltaiczne są już zamontowane m.in. 

na budynku przy ul. Mierosławskiego 8 A w Sopocie. 

Warto dodać, że również w lokalach 

komunalnych stawkę czynszu obniża 

się o 50 proc., jeżeli koszty wyko-

nania ogrzewania po 31 marca 

2017 r. poniósł najemca lokalu.

Obniżka stawki czynszu z tego 

tytułu obowiązuje nie dłużej niż do 

31 grudnia 2019 r. Po tej dacie 

najemca zobowiązany jest uiszczać 

czynsz bez obniżki.

Szczegółowe informacje można 

uzyskać w Urzędzie Miasta 

Sopotu w Wydziale Lokalowym, 

tel. 58 52 13 771. 

– Opieka nad dziećmi, które przychodzą z bagażem 

doświadczeń, wymaga otwartego serca i zaangażowania, ale 

przynosi satysfakcję i ogromną radość – mówi Urszula 

Szymańska, kierownik Działu Pieczy Zastępczej sopockiego 

MOPS. – Poszukujemy osób, które mają stabilną sytuację 

życiową, zawodową i mieszkaniową.

Rodziny zastępcze objęte są wsparciem koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą psychologiczną, 

pedagogiczną i prawną. MOPS oferuje również udział 

w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia, możliwość 

dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu 

mieszkania. Dla rodzin zastępczych przewidziana jest 

ustawowa comiesięczna pomoc pieniężna na pokrycie 

kosztów utrzymania dziecka. Rodziny zawodowe otrzymują 

dodatkowo wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem 

Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sopocie, tel. 58 555 10 22, al. Niepodległości 759 a, 

dpz@mopssopot.pl.

ZIELONY SOPOT /

Zdrowa Sobota 28 października 
– bezpłatne badania, warsztaty 
i zajęcia sportowe
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INFORMACJE MIEJSKIE /

Towarzystwo Urbanistów Polskich zdecydowało, że 

projekt zagospodarowania terenów dworca PKP w So-

pocie oraz sąsiadujących z nim terenów jest najlepszą 

przestrzenią publiczną 2017 r. Tym samym sopocka 

inwestycja zwyciężyła XI edycję prestiżowego bran-

żowego konkursu. 

Nagrodę podczas I Kongresu Polityki Miejskiej XV Kongresu 

Miast Polskich odebrali: wiceprezydent Sopotu Marcin 

Skwierawski oraz zespół architektów, autorów zwycięskiej 

koncepcji pod kierownictwem arch. Marcina Kaniewskiego.

„Nagrodę przyznano za stworzenie przestrzeni publicznej 

o wysokich walorach w oparciu o bardzo rzadko wykorzys-

tywany model partnerstwa publiczno-prywatnego. W wyniku 

realizacji inwestycji rozbudowano także infrastrukturę drogową, 

przebudowano kolejową, stworzono wielofunkcyjną zabudowę 

usługową adresowaną w dużej części do firm lokalnych” 

– czytamy w uzasadnieniu przyznania Grand Prix konkursu.  

Międzyszkolne wymiany młodzieży z Sopotu i Zako-
panego, będące częścią kontaktów partnerskich obu 
miast, sięgają 1993 r. Porozumienie o dalszej współpracy 
dotyczące kontaktów dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Zakopanem i sopockiej Szkoły Podstawowej nr 9 
podpisali w Zakopanem włodarze miast oraz dyrektorki 
obu szkół.

Od początku partnerskich kontaktów oba miasta kon-
centrowały się na wymianie doświadczeń pomiędzy 
samorządami, promocji turystycznej i kulturalnej miast oraz 
realizowały wizyty studyjne różnego typu. Ważnym elementem 
współpracy są również wymiany międzyszkolne.

Pozwalają one dzieciom na poznanie walorów turystycznych 
partnerskich miast, spędzenie czasu w aktywny sposób oraz 
sprzyjają nawiązaniu nowych znajomości. Jest to również 
doskonały pomysł na edukację poza murami szkoły. Co roku 
z takiej formy wypoczynku i nauki korzysta ok. 100 dzieci 
z Sopotu i tyle samo gości przyjeżdża do nas z Podhala.

Wśród szkół podstawowych współpraca realizowana jest przez 
SP nr 9 w Sopocie oraz SP nr 1 w Zakopanem pod hasłem 
„Od Bałtyku do Tatr i nazad” oraz przez SP nr 1 w Sopocie 
i SP nr 3 w Zakopanem.  Od lat wymiany młodzieżowe 
organizowane są w I  Liceum Ogólnokształcącym 
z Zakopanego i I Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie. 
Współpraca odbywa się w ramach projektu „Od Tatr do 
Bałtyku”. W najbliższym czasie planowana jest też wymiana 
nauczycieli oraz uczniów między sopocką SP nr 7 i SP nr 9 
w Zakopanem.

W Toruniu rozstrzygnięto konkurs na Sportowe Miasto 

Roku. W kategorii miast do 100 tys. mieszkańców 

zwyciężył Sopot. Gala i rozstrzygnięcie konkursu były 

częścią II Kongresu Miast Sportowych, który odbywał się 

w dniach 15 i 16 października  2017 r.

Statuetkę, w imieniu prezydenta Sopotu, odebrał Lesław 

Orski, miejski radny i przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki 

i Młodzieży. Na gali podkreślono bardzo sportowy charakter 

miasta, z naciskiem na duże, lekkoatletyczne imprezy, jakie 

odbyły się w Sopocie. Przypomniano m.in. o zorganizowanych 

w 2014 r. halowych lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata.

–  Kultura i sport to najważniejsze filary Sopotu. Przepiękny 

stadion lekkoatletyczny, boisko do rugby, hipodrom, korty 

tenisowe, marina, hale sportowe, takiej infrastruktury może 

nam pozazdrościć niejedno duże miasto  –  powiedział Jacek 

Karnowski, prezydent Sopotu. – Najbardziej jednak cieszy 

mnie to, że na tych obiektach trenują zarówno mistrzowie 

świata i Europy oraz olimpijczycy, jak i rzesze dzieci i mło-

dzieży. Prestiżowe wydarzenia sportowe, jak m.in. tegoroczne 

Mistrzostwa Świata Katamaranów czy zawody w skokach 

przez przeszkody CSIO 5* to nie tylko doskonała promocja 

zagraniczna Sopotu, ale także ważne działanie w popularyzacji 

sportu. Dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę 

w danej dyscyplinie, w Sopocie mają okazję spotkać 

i podpatrzeć najlepszych – dodał Jacek Karnowski.

Wręczono również najbardziej prestiżowe nagrody w polskiej 

lekkoatletyce – Złote Kolce, od 1970 r. przyznawane wspólnie 

przez Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz „Przegląd Sportowy”. 

W kategorii pań trzecie miejsce zdobyła Angelika Cichocka 

z Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego.

Statuetkę Sportowego Miasta Roku Lesławowi Orskiemu 

wręczył Robert Korzeniowski. 

Sopot Centrum z Grand Prix Sopot Sportowym Miastem Roku „Od Bałtyku do Tatr i nazad” 
– międzyszkolne wymiany młodzieży

Jubileuszowa XXV Gala Konkursu na Najładniejszą 

Posesję za nami. Sala w Hotelu Sheraton wypełniona 

była po brzegi. Na uroczystości, która odbyła się 15 

października, spotkali się tegoroczni laureaci i miesz-

kańcy, którzy zwyciężali w poprzednich edycjach 

konkursu.

Do tegorocznej edycji wpłynęło: 

ź posesje indywidualne – 165 zgłoszeń

ź wspólnoty, instytucje – 127 zgłoszeń

ź balkony – 61 zgłoszeń

W kategorii posesje indywidualne I nagroda 

przyznana została mieszkańcom ul. Księżycowej  4A. 

Kolejne, II i III zdobyli mieszkańcy z ul. Małopolskiej 47 i ul. 

Marii Konopnickiej 7/2. W tej kategorii przyznano także 

wyróżnienia  d la :  u l .  Grunwaldzk ie j  71A/1 ,  u l . 

A. Mickiewicza 13/4A, ul. J. Malczewskiego 5A/24, ul. 

3 Maja 39B/3 i ul. Książąt Pomorskich 13/5. 

Komisja konkursowa wybrała także najładniejsze 

posesje należące do instytucji. Pierwsza nagroda 

przypadła Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”, ul. 

23 Marca 77 c .  Kole jne trafiły  do Wspólnoty 

Mieszkaniowej z ul. Wybickiego 43 A i Wspólnoty 

Mieszkaniowej z ul. Wejherowskiej 3. W tej kategorii 

wyróżniono Wspólnoty Mieszkaniowe z ul. Haffnera 51, 

a także z ul. Kopernika 4 i ul. Parkowej 44.      

W konkursie nagradzano także najpiękniejsze balkony. 

Pierwsza nagroda trafiła do właścicieli balkonu przy 

ul. Malczewskiego 5B/A/7, nagroda druga do lokatorów 

z ul .  Grunwaldzkiej  31/4,  a trzecią przyznano 

mieszkańcom ul. Łokietka 40/5. Wyróżniono również 

balkony przy ul. Haffnera 21/7, ul. Sienkiewicza 17/22 i ul. 

Sienkiewicza 25/72.

Uroczystość uświetnił koncert Polskiej Filharmonii 

Kameralnej Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. 

W trakcie gali prowadzona była również zbiórka pieniędzy 

na wózki inwalidzkie w ramach akcji „Solidarni z Po-

trzebującymi”.

Konkurs na najładniejsze posesje organizowany jest 

w Sopocie od 25 lat.

Fot. fotobank.PL/UMS

Najładniejsze sopockie posesje nagrodzone! 

–  W nowatorskiej formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

zagospodarowaliśmy wspólnie z inwestorem serce miasta 

– nie kryje radości Jacek Karnowski prezydent Sopotu. 

– Nowoczesność formy i wyjątkowa funkcjonalność Sopot 

Centrum nie oszukuje, nie udaje, nie tworzy pseudo-

historycznej architektury. Postawiliśmy na nowoczesną, ale 

szanującą otoczenie formę. I opłacało się to. Obiekt 

doskonale wkomponował się w miasto, mieszkańcy go 

zaakceptowali i polubili. Ten wysiłek, nas wszystkich, bardzo 

się opłacał. Mamy nową, piękną przestrzeń w mieście, którą 

doceniają prócz gości i turystów, również profesjonalni 

architekci i urbaniści. A nagroda stanowi ukoronowanie 

naszych wspólnych wysiłków – dodaje prezydent Karnowski. 

Na zdjęciu: Agnieszka Nowak-Gąsienica, zastępca burmistrza 
Zakopanego, Małgorzata Gładysiewicz, dyrektor SP nr 9 
w Sopocie, Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego, Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu oraz Bożena Bobak, dyrektor SP 
nr 1 w Zakopanem. Fot. materiały UMS

Fot. „Przegląd Sportowy”

Fot. fotobank.PL / UMS
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II Festiwal Twórczości Jeremiego Przybory 
i Jerzego Wasowskiego

Katowicki Kurort Muzyczny w Sopocie

Teatr na Plaży zaprasza od 26 do 29 października na drugą edycję Festiwalu 

Twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Podczas festiwalu 

zaprezentowany zostanie spektakl muzyczny w reżyserii Piotra Kosewskiego 

„Medea. Moja Sympatia”, który powstał na deskach Teatru na Plaży trzy lata temu. 

Trójmiejska publiczność będzie mogła również uczestniczyć w koncercie „Starsi 

Panowie Chórem”.  

Legendarny amerykański saksofonista tenorowy zagra z kwintetem Irka 

Wojtczaka. Jak zabrzmi muzyka inspirowana polskim folklorem w interpretacji 

bluesowej i improwizowanym wykonaniu, z towarzyszeniem wybitnego 

amerykańskiego saksofonisty? Będzie się można przekonać na koncercie w 

Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, 7 listopada o godz. 20.00.

David Murray, amerykański saksofonista tenorowy, klarnecista, kompozytor i aranżer to 

jeden z najważniejszych muzyków swojej generacji, związanej z The Loft Jazz Scene. 

David Murray zrealizował ponad sto czterdzieści albumów i zagrał w niezliczonej liczbie 

muzycznych sesji. Współpraca z Murrayem to kolejny pomysł Irka Wojtczaka na 

współpracę polskich i amerykańskich artystów. W 2014 r. zrealizowana została płyta Folk 

Five formacji Wojtczak NYConnection z udziałem muzyków zza oceanu.

MUZYKA /

Sopot, miasto otwarte na nowe trendy w kulturze i sztuce, wykorzystując swoją 

wieloletnią kulturalną współpracę z Katowicami uznało, że listopadowe wieczory w 

sopockich klubach to odpowiedni moment, by uważniej przyjrzeć się, albo raczej 

posłuchać tego, co obecnie w sferze muzyki dzieje się na Śląsku. Stanie się to za 

sprawą cyklu koncertów Katowicki Kurort Muzyczny. Start 4 listopada.

Katowice to jedyne w Polsce i w Europie środkowo-wschodniej miasto, które w roku 2015 

otrzymało tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie Muzyki. Cykl zaplanowanych 

na listopad koncertów w sopockich klubach i salach koncertowych pod wspólnym hasłem 

Katowicki Kurort Muzyczny ma szansę przybliżyć śląskie bogactwo muzyczne słuchaczom 

z Sopotu i całego Trójmiasta. 

– Od kilku lat Sopot współpracuje w dziedzinie kultury z Katowicami – mówi Joanna 

Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu. – Wywalczony przez Katowice tytuł Miasta  Muzyki 

UNESCO bardzo nas ucieszył. Po rozmowach z instytucją kultury „Katowice – Miasto 

Ogrodów” postanowiliśmy zaprosić do Sopotu kilka katowickich zespołów, które 

zaprezentują różne kierunki muzycznych poszukiwań – dodaje wiceprezydent Sopotu. 

Katowicki Kurort Muzyczny w Sopocie to cykl siedmiu koncertów, podczas których 

zaprezentują się najciekawsze zespoły i projekty muzyczne rodem z Katowic. 

Różnorodność programu częściowo oddaje wielowymiarowość katowickiego życia 

muzycznego. Będzie jazz, młode zjawiska muzyki alternatywnej, eksperymenty muzyczne 

i  spektakl audiowizualny łączący rożne dyscypliny nauki i sztuki.

HARMONOGRAM KONCERTÓW

Teatr BOTO 

9 listopada (czwartek), godz. 21.00 – RGG (jam session), 

12 listopada (niedziela), godz. 20.00 – Asi Mina, Wojciech Kucharczyk 

Bilety w cenie 20 zł do kupienia na stronie www.teatrboto.bilety.interticket.pl

Irek Wojtczak Quintet z Davidem Murrayem

Podczas festiwalu odbędą się również 

spotkania z gośćmi: Moniką i Grzegorzem 

Wasowskimi oraz Teresą Drozdą oraz wystawa 

fotografii Jurka Bartkowskiego pt. „Przybora 

i Wasowski w Sopocie”.

Najważniejszym punktem programu całego 

festiwalu będzie Koncert Finałowy II Konkursu 

Interpretacji Piosenek Jeremiego Przybory i 

Jerzego Wasowskiego, w którym ośmiu 

finalistów pod okiem jury wykona swoje wersje 

piosenek autorstwa Przybory i Wasowskiego. 

Finaliści zostali wybrani spośród kilkudziesięciu 

zgłoszeń z całej Polski.

Irek Wojtczak i David Murray Fot. mat. pras.

Na koncercie 7 listo-

pada w Polskiej Filhar-

m o n i i  K a m e r a l n e j 

Sopot formacja Irka 

W o j t c z a k a  w y s t ą p i 

w składzie: David Murray, 

Irek Wojtczak, Tomasz 

Dąbrowski, Piotr Mania, 

Adam Żuchowski i Jan 

Młynarski. Bilety na spektakle i koncerty festiwalu można nabyć m.in. na stronie www.teatrnaplazy.pl 

oraz w biurze teatru, w cenach od 30 do 40 zł. Na spotkania wstęp jest wolny. 

Opera Leśna, Sala PFK Sopot

10 listopada (piątek), godz. 20.00 – spektakl 

audiowizualny „Where the soul is?” – Pigeon 

Break & Lód 9 & Rafał Włodarek

Bilety w cenie 10 zł do kupienia na stronie 

www.operalesna.sopot.pl

Teatr na Plaży

4 listopada (sobota), godz. 20.00 – The party is Over 

10 listopada (piątek), godz. 20.00 – Fuck the People 

Wstęp na podstawie bezpłatnych wejś-

ciówek – ilość miejsc ograniczona

Dwie Zmiany

9 listopada (czwartek), godz. 20.00 – Erith 

23 listopada (czwartek), godz. 20.00 – Aladdin Killers

Wstęp na podstawie bezpłatnych wejściówek – ilość miejsc ograniczona

Fot. mat. pras.

A może popołudnie w bibliotece?

BIBLIOTEKA /

Sopoteka, ul. Kościuszki 14, Sopot Centrum

ź 7.11 i 14.11, godz. 18.00 – Czytanie Performatywne 

„Dumy i uprzedzenia” Jane Austen

ź 4.11, godz. 17.00 – Wielkie Granie z Treflem, czyli 

planszowisko w Sopotece

ź każdy czwartek, godz. 17.00 – Kawiarenka językowa 

ź 4.11, godz. 18.00 – Klub Praktyki Stoickiej, czyli filozofia 

dla każdego!  

ź 15.11, godz. 17.30 – W zdrowym ciele zdrowy duch 

– spotkania z medycyną chińską 

Miniteka, ul. Obrońców Westerplatte 16

ź 6.11, godz. 17.00 – Teatrzyk Pacynka, „O księżniczce, 

która nie mogła zasnąć”

ź 9.11, godz. 17.00 – Jeżo jeż – zajęcia edukacyjno- 

plastyczne z okazji Dnia Jeża 

ź 14.11, godz. 17.00 – Dzień Króla Juliana – gry i zabawy 

dla dzieci 

ź 16.11, godz. 17.00 – U wiewiórki w dziupli – zajęcia 

edukacyjne dla dzieci 

Filia Koc i książka, ul. Kazimierza Wielkiego 14

ź 14.11, godz.17.00 – Warsztaty twórczego 

 pisania – Warstwy w pisarstwie, książkach i kulturze

ź 21.11, godz. 17.00 – Spotkanie autorskie z kpt. 

Andrzejem Soysalem, „Zagłada Gustloffa”

Filia 6, ul. 23 Marca 77c 

ź 6.11, godz. 17.00 – Wieczorek filmowy na Przylesiu

ź 7.11, godz. 17.00 – Gabriel Oleszek „Opowieści 

z morza” – spotkanie autorskie

Filia Broadway, ul. Kolberga 9

ź 4.11, godz. 12.00-14.00 – Bal z okazji Halloween dla dzieci

ź 14.11, godz. 14.00 – Bezpieczny Senior – spotkanie 

z sopocką policją 
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Na stadionie rugby im. Edwarda Hodury (ul. Jana z Kolna 18) w sobotę, 

4 listopada, o godz. 17.30 odbędzie się mecz na szczycie ekstraligi pomiędzy 

Ogniwem Sopot  i Master Pharm Budowlanymi Łódź. Sopoccy rugbiści 

zajmują drugie miejsce w tabeli, Budowlani z Łodzi plasują się na pozycji 

pierwszej. 18 listopada motocykle crossowe ponownie zagoszczą w ERGO ARENIE. W tym roku 

możemy spodziewać się spektakularnych wyścigów na torze zbudowanym z 4 tys. ton 

ziemi, a do tego nie zabraknie także wysokich lotów. Po raz pierwszy w Polsce 

zawodnicy z Europy i USA powalczą o tytuł Mistrza Europy w Supercrossie. 

Przez ostatnie pięć lat ERGO ARENA Gdańsk/Sopot gościła najlepszych zawodników 

startujących w Mistrzostwach Świata we Freestyle Motocrossie – Diverse NIGHT of the JUMPs. 

W tym roku Agencja Sportainment przedstawi widzom na Pomorzu nowy, niezwykle 

ekscytujący format, jakim jest Supercross.

Mistrzostwa Europy Supercross 
po raz pierwszy w Polsce!

Po wyjazdowym meczu w Koszalinie, w niedzielę 29 października, Trefl Sopot wraca na 

własny parkiet. O godz. 12.40 w ERGO ARENIE podejmie ekipę Miasta Szkła Krosno. 

Szykuje się kolejna dawka sportowych emocji, a nieocenionym wsparciem będzie 

doping żółto-czarnej publiczności! 

Na sopockim Hipodromie trwa sezon halowy. Od początku października, 

w kolejne weekendy rozgrywane są zawody jeździeckie w ramach cyklu 

JumpOFF Hipodrom. Najbliższy weekend jeździecki już 4 i 5 listopada.

Zawody halowe przyciągają wielu zawodników, którzy startując w kolejnych 

rozgrywkach będą zbierać punkty w klasyfikacji ogólnej. W czasie wielkiego finału, 

w marcu 2018 r., odbiorą za zebrane punkty nagrody finansowe. 

Wszystkie konkursy rozgrywane są w sześciu klasach, w zależności od wysokości 

przeszkód, jakie mają do pokonania konie i jeźdźcy. Wygrywają ci, którzy 

pokonają przeszkody w jak najkrótszym czasie i bez błędów. Zrzutki powodują 

naliczanie punktów karnych. 

 JumpOFF Hipodrom trwa

W ostatnią niedzielę października w ERGO ARENIE królować  będą wielkie emocje i zacięta 

walka! Trefl Sopot, czyli „serce Sopotu” podejmie Miasto Szkła Krosno. Żółto-czarni zapowiadają 

twardą grę w obronie, sprawne kontry i szybkie akcje od pierwszej minuty starcia. Liczą przy 

tym na mocne wsparcie publiczności, bo  tylko z fanami „serce Sopotu” bije pełną mocą! 

Koszykarze apelują o zapełnienie trybun – bilety można jeszcze kupować. Kosztują 2 zł i 10 zł 

(wejściówki ulgowe) oraz 15 zł (bilety normalne) w strefie zielonej oraz odpowiednio 14 i 20 zł 

w gwarantującej najlepszy widok na boisko strefie czerwonej. Wejściówki można kupować za 

pośrednictwem strony trefl.ticketsoft.pl, a także w kasach klubowych oraz punktach partnerskich.

Trefl Sopot ponownie w ERGO ARENIE!

HIPODROM /

Fot. serwis Świat Koni

Konkursy (o różnym stopniu 

trudności) odbywają się na 

H a l i  P o m a ra ń c z ow e j  n a 

Hipodromie (wejście od strony 

ul. Łokietka lub bramka od 

kładki na Drogą Zieloną), w 

godzinach 8.00-19.00. Wstęp 

na zawody jest bezpłatny. 

Więcej na: 

www.hipodrom.sopot.pl 

oraz 

facebook.com

/SopotHipodrom.

KOSZYKÓWKA /

Fot. 058sport.pl

RUGBY /

Mecze rugby to zawsze wielkie emocje. Fot. Fotobank.PL/UMS

CROSS /

To ważne spotkanie dla sopocian. Mecz zadecyduje o tym, która z drużyn będzie 

gospodarzem finału ekstraligi rugby, który odbędzie się 11 listopada.

Ogniwo przeciw Budowlanym

Początki tej dyscypliny sięgają 1972 r., 

kiedy to w Los Angeles Coliseum 

zorganizowano Super Bowl Motocrossu. 

Sukces komercyjny wydarzenia był tak 

duży, że skrócony termin Supercross 

szybko się przyjął, a zawodnicy od tego 

czasu ścigają się także pod dachem. We 

wczesnych latach 80. Supercross zawitał 

do Europy i zadomowił się na stałe m.in. 

w Paryżu czy Dortmundzie. W Polsce dyscyplina ta, w profesjonalnym formacie, zadebiutowała 

w zeszłym roku. Zawody wzbudziły wielki entuzjazm zarówno wśród kibiców, jak i zawodników. 

Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane w czterech klasach: SX85, SX125, SX250 i SX1. Nie 

zabraknie także najmłodszych, którzy zaprezentują się w pokazowym wyścigu SX65. Obecny 

będzie również tak dobrze znany mieszkańcom Trójmiasta Freestyle Motocross. 

Więcej informacji na: www.supercross.pl oraz www.facebook.com/supercrosspoland.

Fot. mat. pras.
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Podczas miejskiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 13 października 
w SP nr 9, nagrody Prezydenta Miasta Sopotu otrzymało 24 nauczycieli. 

30 września w ERGO ARENIE, podczas meczu Trefl Sopot vs. Stelmet Zielona Góra odsłonięto tablicę 
pamięci Adama Wójcika oraz prowadzono zbiórkę w ramach akcji „Solidarni z Potrzebującymi”. 

Fot. fotobank.PL / UMS

Fot. fotobank.PL / UMS

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

Jacek Krawczyk, Magdalena Górska-Ponikowska i Kamil Cieślik to laureaci Nagrody Prezydenta 
Miasta Sopotu Sopocka Muza. Tytuł Mecenasa Kultury Sopotu 2017 otrzymała Grupa NDI. 

W SP nr 1, w której  realizowany będzie zwycięski projekt Zielona Przystań, 3 października ogłoszone 
zostały wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2017 r. 

F PLot. fotobank.  / UMS

F PLot. fotobank.  / UMS

Dorota Piotrowska i Sam Newsome Quartet oczarowali publiczność zgromadzoną 

w Sofitel Grand Sopot Hotel. Tegoroczny festiwal odbywał się w dniach 5-7 października. 

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Muzyczna uczta, czyli Sopot Jazz Festival 2017


