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Sopockie molo przetrwało 
kolejny sztorm 

WYMUSZONA REFORMA OŚWIATY, 

WYGASZANIE  GIMNAZJÓW

Sopot, tak jak i pozostałe samorządy, został 

zobowiązany do przeprowadzenia reformy 

systemu edukacji, zgodnie z ustawą Prawo 

oświatowe. Zmiany rozpoczną się od roku 

szkolnego 2017/2018. 

WIĘCEJ PIESZYCH PATROLI W CEN-
TRUM MIASTA

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski oraz 
Komendant Miejski Policji w Sopocie 
inspektor Piotr Bolin podpisali porozu-
mienie, na mocy którego miasto przekaże 
dodatkowe środki na policyjne patrole 
w mieście. 

FELLINI NA PLAŻY 

Zapraszamy 20-22 stycznia na teatralno- 

filmowy weekend z twórczością Federico 

Felliniego. W ramach wydarzenia odbędą się 

dwa spektakle: „Coś pięknego” Sopockiego 

Teatru Tańca i „Nie lubię pana, Panie Fellini” 

oraz pokaz filmu „La strada”.
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH 

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

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim 
 raz na miesiąc w piątek (27.01)–

Redakcja i skład: Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej UMS

Wydawca:

Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27
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SOPOCIANIE O GORĄCYCH SERCACH I OTWARTYCH UMYSŁACH
Z MYŚLĄ O RODAKACH NA BIAŁORUSI 

Po raz kolejny sopocka delegacja udała się z prezentami dla 

Polaków mieszkających na Białorusi. Dwa samochody darów – 

od Sopocian i sopockich firm (Caritas Archidiecezji Gdańskiej, 

Oceanic, Lokomotywa, Pellowski, Delikatesy Mroziński, Ziaja, 

Trefl SA, PPS Społem, Gambit Sp. z o.o., NDI) zostały 

Nocna i świąteczna opieka medyczna na terenie Sopotu 
Od 1 lutego 2017 r. czekają nas zmiany !

Dyżur nocny odbywa się:

od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00,

w soboty, niedziele i święta całodobowo

w siedzibie SP ZZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią   

ul. Chrobrego 10 w Sopocie lub pod nowym nr telefonu 58 555 81 14 

Z serca

przekazane na ręce Polaków na Białorusi w Grodnie. Odbyły się także spotkanie 

w Lidzie z szefami oddziałów i działaczami z Radunia, Woronowa, Lidy. Delegacja 

sopocka odwiedziła także Wołkowysk. 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej po raz kolejny wsparł Sopot w przekazywaniu darów 

Polakom na wschodzie. 

- Z Polakami, członkami Związku Polaków na Białorusi pierwszy raz skontaktował nas wiele 

lat temu Maciej Płażyński podczas wizyty Andżeliki Borys w Gdańsku. Od tamtego czasu 

regularnie angażujemy się w działania na rzecz tej społeczności. Co roku zapraszamy do 

Sopotu grupę około 50 dzieci na wakacje  do Polski. Mieszkają w sopockich szkołach, 

wiele z nich pierwszy raz w życiu widzi morze, zwiedzają całe Trójmiasto i okolicę. Zawsze 

pokazujemy im także pracę urzędu, spotykam się z nimi – mówi Jacek Karnowski 

prezydent Sopotu. 

Drugą cykliczną inicjatywą Sopotu jest goszczenie członków zarządu „Związku Polaków na 

Białorusi” na posiedzeniach w Polsce, gdzie mogą swobodnie obradować i spotykać się 

z przedstawicielami władz Polski. Mają też okazję zobaczyć jak zmienia się Polska w Unii 

Europejskiej.

Usłyszeliśmy kiedyś, że Sopot dla nich to jak lotnisko, na którym zawsze mogą bezpiecznie 

wylądować. To było bardzo miłe.– dodaje prezydent Karnowski.  

Sopot organizuje także wyjazdy studyjne nauczycieli dla z Grodna w sopockich szkołach, 

a w 2014 roku gościł w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie w 2014 roku wystawę „Pod 

Otwartym Niebem” prezentująca blisko 120 prac 39 artystów należących do Towarzystwa 

Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. 

SOPOT WSPIERA POTRZEBUJĄCYCH 

Punkt Charytatywny Towarzystwa im św. Brata Alberta znajdujący się w Sopocie przy 

ulicy Królowej Jadwigo 6 (tel. 58 550 10 02) działa w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00 

oraz w środy w godz. 9.00-11.00. W Punkcie wydawana jest odzież używana, środki 

czystości oraz drobny sprzęt kuchenny potrzebującym mieszkańcom Sopotu. Punkt 

Charytatywny przyjmuje również odzież i ją segreguje. Odzież, która nie nadaje się do 

przekazania osobom potrzebującym przekazywana jest do schroniska dla zwierząt 

w Sopocie. Miasto Sopot dofinansowuje działanie Punktu Charytatywnego. 

Centrum Integracji Społecznej (CIS), które funkcjonuje w Sopocie przy ulicy Młyńskiej 11 

(na parterze) w budynku, który Miasto przekazało na ten cel w użytkowanie wieczyste. CIS 

zajmuje się przywracaniem na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych jak i ponownej 

ich socjalizacji i wyrabiania umiejętności społecznych. Celem działania CIS jest 

kompleksowe wsparcie obejmujące wszystkie sfery życia człowieka, które ma doprowadzić 

do usamodzielnienia ekonomicznego i społecznego osoby z długotrwałymi trudnościami 

w funkcjonowaniu na otwartym rynku pracy bądź utrzymaniu optymalnej aktywności 

życiowej, zawodowej i społecznej. Najbardziej istotnym czynnikiem sprzyjającym 

znalezieniu pracy jest przebywanie uczestników w środowisku pracy, w przed-

siębiorstwach funkcjonujących na otwartym rynku pracy. W CIS-ie funkcjonują 4 warsztaty 

zawodowe: hotelarsko – gastronomiczny, remontowo – porządkowy, pielęgnacji terenów 

zielonych oraz opiekuna/ki środowiskowego/ej. 

Mieszkanie chronione znajdujące się w Sopocie przy ulicy Młyńskiej 11 (na piętrze), dla 

8 osób to propozycja dla osób wychodzących z bezdomności, usamodzielniających się, 

nabierających umiejętności społecznych, przygotowujących się na rozpoczęcie 

samodzielnego życia poza systemem pomocy społecznej. Do mieszkania kierowane są 

osoby bezdomne z terenu Sopotu, realizujące Indywidualny Program Wychodzenia 

z Bezdomności lub kontrakt socjalny zawarty z pracownikiem socjalnym sopockiego 

MOPS-u. Okresowy pobyt w mieszkaniu chronionym ma charakter treningowy i zapewnia 

osobom w nim przebywającym wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej 

i zespołowej oraz warunki do readaptacji społecznej osób bezdomnych, w tym pracę 

z rodziną i otoczeniem osoby przebywającej w mieszkaniu w celu zapewnienia wsparcia 

po powrocie do środowiska. Osoby przebywające w mieszkaniu chronionym oczekują na 

lokal socjalny. Miasto Sopot w całości finansuje prowadzenie mieszkania chronionego. 

„Zostań Świętym Mikołajem”. Jak co roku, w samą Wigilię 24 grudnia grupa ok. 50 

wolontariuszy odwiedza w domach osoby potrzebujące, które znajdują się pod opieką 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. W 2016 roku wolontariusze odwiedzili 

ok. 200 osób: dzieci i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji, dzieci z rodzin 

zastępczych, osoby starsze, niesamodzielne i samotne, wręczając paczki z żywnością, 

słodyczami oraz zabawkami. Akcja pod nazwą „Zostań Świętym Mikołajem” odbyła się 

w Sopocie już po raz 22.

MIESZKANIE DROGĄ DO USAMODZIELNIENIA 

W roku 2016 r. 4 osoby/rodziny, które otrzymują wsparcie z Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej: rodziny z dziećmi oraz usamodzielniający się wychowankowie pieczy 

zastępczej otrzymały mieszkania socjalne z zasobów Miasta. Kolejne 13 osób zostało 

umieszczonych na liście oczekujących. 

 

DODATKOWE WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE 

REHABILITACJI SPOŁECZNEJ 

W roku 2016 r. Miasto Sopot przeznaczyło dodatkowo 71 tys. zł, co stanowi ponad 24% 

wszystkich środków przeznaczonych na wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie 

rehabilitacji społecznej. Ze środków gminnych prawie 70 mieszkańców Sopotu otrzymało 

dofinansowanie do przystosowania mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, do 

zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz udziału w turnusach 

rehabilitacyjnych. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym traktowana jest w Sopocie 

priorytetowo i każde dziecko może liczyć na wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej.

 

OPIEKA DZIENNA DLA OSÓB STARSZYCH Z ZABURZENIAMI PAMIĘCI

W Sopocie działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób, które cierpią na demencję, 

w tym chorobę Alzheimera. Ośrodek zapewnia zajęcia wspierające, aktywizujące oraz 

usprawniające. Korzystać z nich mogą osoby starsze, które mają problemy z pamięcią, nie 

radzą sobie w codziennym funkcjonowaniu i potrzebują wsparcia. Dom zapewnia 

całodzienną opieką od poniedziałku do piątku przez wykwalifikowany personel, który 

prowadzi zajęcia terapeutyczne według planu wspierająco – aktywizującego 

opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika, w tym m.in. zajęcia terapeutyczne, 

trening pamięci, zajęcia plastyczne, kulinarne i kulturalne. Uczestnicy zapewniony mają 

ciepły posiłek. Możliwy jest również dowóz osób, które mają problemy z poruszaniem się 

i dotarciem do Ośrodka.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Środowiskowym Domu Samo-

pomocy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci, zapraszamy do kontaktu 

z Działem Pracy Socjalnej MOPS Sopot, Al. Niepodległości 759 a, 81-835 Sopot, 

tel. 58 550 31 89; 58 550 04 23, kom. 609 680 828. 
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Sopot, tak jak i pozostałe samorządy, 

został zobowiązany do przeprowadzenia 

reformy systemu edukacji, zgodnie 

z ustawą Prawo oświatowe. 

Zgodnie z reformą, planowane są:

8 – letnia szkoła podstawowa

4 - letnie liceum ogólnokształcące

5 – letnie technikum

3 – letnia branżowa szkoła pierwszego stopnia

2 – letnia branżowa szkoła drugiego stopnia

Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. 

Uczniowie kończący VI klasę szkoły podstawowej, staną się 

uczniami klasy VII. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni 

rocznik dzieci klas III ukończy wygaszanie gimnazja.

Wymuszona reforma oświaty, wygaszanie gimnazjów

Sopockie molo przetrwało kolejny sztorm
Dawno nie było takiego natężenia sztormów w okresie 

jesienno–zimowym. Falochron wybudowany przy 

sopockim molu spełnił swoje zadanie. Konstrukcja 

główna mola oraz marina pozostały nienaruszone. 

Pierwszy sztorm uszkodził dolne pomosty, które są 

demontowane na okres zimowy. Zostaną naprawione 

wiosną, przed kolejnym sezonem letnim.

Nowy pomost przy molo

Sopot, wraz z kilkudziesięcioma innymi gminami uczes-

tniczy w strategicznym pomorskim projekcie Pętla 

Żuławska i Zatoka Gdańska. Projekt zakłada rozbudowę lub 

stworzenie infrastruktury żeglarskiej w portach i marinach 

i przez to zwiększyć ofertę turystyczną naszego regionu. 

Sopot, w ramach tego projektu, planuje stworzenie przy 

ostrodze mola pływającego pomostu cumowniczego dla 

małych jednostek (na około 28 jachtów i pontonów), 

postawienie na ostrodze mini pawilonu stanowiącego 

zaplecze socjalne dla żeglarzy oraz pogłębienie toru 

podejściowego do ostrogi.

Zakładamy, że przy pomoście będą mogły cumować 

mniejsze jednostki turystyczne oraz te przeznaczone do 

żeglowania dla dzieci i młodzieży. W czasie roku szkolnego 

wiele z nich służy sopockim uczniom, a czasie wakacji mogą 

stanowić dużą atrakcję dla odwiedzających Sopot gości. 

Wartość sopockiego projektu to około 3 mln 100 tys. zł. 

Spodziewane jest dofinansowanie w wysokości 60–75 proc. 

Do 27 stycznia składane są wnioski, decyzja o dofinan-

sowaniu powinna zapaść w ciągu kilku miesięcy. Zakładamy, 

że w 2017 roku powstanie projekt budowlany dla tego 

przedsięwzięcia.

Sopot realizuje od  wielu lat program szkolenia żeglarskiego 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.  Z mariny 

korzystają także licznie dzieci trenujące żeglarstwo w UKS 

Navigo, SKŻ Ergo Hestia Sopot oraz uczniowie klas 

sportowych żeglarskich. W sumie rocznie jest to niemal 

300 dzieci regularnie korzystających z sopockiej mariny.    

INFORMACJE MIEJSKIE /

„Każdego roku miasto Sopot przeznacza na zadania 

oświatowe dodatkowo ok 20 mln zł (co stanowi 35% 

otrzymywanej subwencji). Część z tych środków 

finansowych przeznaczana jest m.in. na realizację 

dodatkowych zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych 

oraz różnorodne projekty edukacyjne. Efektem 

sopockiego modelu nauczania są najlepsze w woj. 

pomorskim wyniki egzaminów i sprawdzianów 

zewnętrznych uzyskiwanych przez naszych uczniów 

w ostatnich latach” – informuje Piotr Płocki naczelnik 

wydziału Oświaty UMS. 

Rządowa reforma powoduje jednak konieczność 

weryfikacji i reorganizacji dotychczasowej sieci szkół 

w Sopocie. Miasto dokłada wszelkich starań, aby uczniowie 

i nauczyciele jak najmniej odczuli negatywne skutki 

wprowadzanych zmian. 

Główne kryteria, jakie zostały wzięte przy ustalaniu 

nowej sieci szkół w Sopocie, to:

1.  Dla uczniów: 

ź zapewnienie jak najlepszych warunków nauki i zmini-

malizowanie uciążliwości reformy;

ź stworzenie bezpiecznej i przyjaznej lokalizacji placówek 

ź uniknięcie likwidacji placówek innego typu i rodzaju niż 

wygaszane gimnazja. 

2.  Dla nauczycieli :

ź zapewnienie odpowiednich warunków do pracy;

ź zminimalizowanie konieczności zwalniania nauczycieli; 

ź uniknięcie likwidacji szkół innego typu i rodzaju niż 

wygaszane gimnazja. 

Układ sieci szkół podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

(ul. AK 50/54) – bez zmian

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 

(ul. 3 Maja 41) – bez zmian

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 

(ul. Oskara Kolberga 15) – bez zmian

4. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 7 

– w obecnym Zespole Szkół przy ul. Haffnera 55 – bez zmian 

Układ sieci dotychczasowych klas gimnazjów w okre-

sie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019:

ź Klasy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 

– Sopot ul. Książąt Pomorskich 16 – 18;

ź Klasy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 

– Sopot ul. Wejherowska 1 (włączenie do Zespołu Szkół 

Handlowych);

ź Klasy Gimnazjum Sportowe nr 3 - Sopot ul. J. J. Haffnera 

55 (włączenie do Szkoły Podstawowej nr 7).

Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 

i ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych 

Zespół Szkół nr 1 (ul. Książąt Pomorskich)

Do 31 sierpnia 2019 r. w strukturze Zespołu Szkół nr 1 

funkcjonować będzie wygaszane Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 1;

Rok szkolny 2017/18

Liczba uczniów ogółem – 350, liczba oddziałów – 17

Rok szkolny 2019/20

Liczba uczniów ogółem – 400-430, liczba oddziałów – 20

II LO (Al. Niepodległości 751)

Rok szkolny 2017/18

Liczba uczniów ogółem – 380, liczba oddziałów – 12

Rok szkolny 2019/20

Liczba uczniów ogółem – 380~410, liczba oddziałów – 12~13

III LO (Oskara Kolberga 15)

Rok szkolny 2017/18

Liczba uczniów ogółem – 340, liczba oddziałów – 12

Rok szkolny 2019/20

Liczba uczniów ogółem – 420, liczba oddziałów – 15~16

Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. Koś-

ciuszki 22-24)

IV LO dla Dorosłych

Liczba słuchaczy – 50 , liczba oddziałów – 2

Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych

Liczba uczniów ogółem – 50 – 70, liczba oddziałów – 2 -3

Zespół Szkół Handlowych – obecna siedziba ul. 

T. Kościuszki 18/20 z dniem 1 września 2017 

włączona zostanie do Gimnazjum z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 2 
ź Technikum nr 1

Zasadnicza Szkoła Zawodowa na 1 – docelowo Szkoła 

Branżowa I stopnia

ź Szkoła Policealna nr 1

ź od 1 września 2017 – Gimnazjum nr 2

Planowana organizacja Zespołu Szkół Handlowych rok 

2017/2018 – siedziba szkoły – ul. Wejherowska 1

ul. Kościuszki 18-20; Al. Niepodległości 749;

Liczba uczniów ogółem – 500~525, liczba oddziałów – 21~22

Planowana Organizacja Zespołu Szkół Handlowych – 

rok 2019/20 – siedziba szkoły – ul. Wejherowska 1, 

Al. Niepodległości 749;

Liczebność uczniów ogółem – 600~625, liczba oddziałów – 25~26

Szkolnictwo specjalne (lokalizacje szkół bez 

zmian)

1. Zespół Szkół Specjalnych nr 4 im. Dr Jadwigi Titz – Kosko 

Sopot, ul. 23 Marca 93 – staje się z dniem 1 września 

2017 ZSS staje się 8-letnią Szkołą Podstawową 

Specjalną nr 11, Gimnazjum Specjalne nr 4 będzie 

stopniowo wygaszane. 

2. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej 

ul. K. Wielkiego 14, stanie się Szkołą Podstawową nr 5; 

Gimnazjum będzie stopniowo wygaszane.

ź Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 – staje się 

Szkołą Branżową Specjalną I stopnia nr 2.

ź Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy, staje się Ponadpodstawową Szkołą Specjalną 

Przysposabiającą do pracy.  

Na podstawie wyliczeń Wydziału Oświaty UMS do 2019 r.  

może zabraknąć dla nauczycieli ok. 150-200 godzin 

dydaktycznych. Dotyczyć to może takich przedmiotów jak : 

j. polski , matematyka, j. angielski, j. niemiecki. Odpowiada 

to 7-11 etatom nauczycielskim.

Koszty wdrożenia reformy z tytułu konieczności stworzenia 

nowej sieci szkół, wyposażenia szkół w pracownie 

przedmiotowe i zakupu pomocy dydaktycznych szacowane 

są w Sopocie na poziomie ponad 500 tys. zł.
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Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

(ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, dgo@kzg.pl) 

przypomina o nieodpłatnym odbiorze dużych 

sprzętów RTV i AGD od mieszkańców Sopotu.

Co odbieramy?

Duży sprzęt RTV i AGD (elektroodpady) o wadze powyżej 

20 kg.

BEZPIECZEŃSTWO /

Bezpieczny Sopot – więcej pieszych 

patroli w centralnych punktach miasta

Akcja Choinka

Miasto zapisało w budżecie na 2017 rok 100 tys. 

złotych na dodatkowe patrole policji w różnych 

rejonach Sopotu. 

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski i Komendant Miejski 

Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin podpisali 10 stycznia, 

porozumienie na mocy którego, miasto przekaże 

dodatkowe środki na policyjne patrole w mieście. 

„Na wniosek Policji przekazujemy środki finansowe 

na dodatkowe patrole piesze, szczególnie patrole 

ścisłego centrum Sopotu, aby zapewnienie bez-

pieczeństwa na głównym deptaku, nie odbywało się 

kosztem innych rejonów naszego miasta. Z nie-

cierpliwością czekamy na mobilny komisariat, który 

mam nadzieję, jeszcze przed wakacjami zostanie 

przekazany sopockiej komendzie. Zapewne wpłynie 

to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w Sopo-

cie” – mówi Jacek Karnowski prezydent Sopotu.

Umundurowani policjanci będą pełnić 8 godzinne patrole 

piesze i zmotoryzowane, w godzinach od 20.00 do 7.00, 

głównie w piątki i soboty, a w inne dni tygodnia 

w zależności od istniejących potrzeb związanych ze 

zwiększonym ruchem turystycznym i odbywającymi się na 

terenie miasta imprezami, kulturalnymi, rozrywkowymi, 

sportowymi i innymi uroczystościami.

Analogicznie jak w poprzednich latach w miesiącu 

styczniu 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. 

Przyjmujemy również zgłoszenia telefoniczne –

w poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek-piątek

w godz. 7.00-15.00, pod nr telefonu 58 551 38 27 lub 

mailowo: obsluga@zom.sopot.pl

Od 1 stycznia br. Biblioteka Sopocka przystępuje do 

Metropolitalnej Karty do Kultury razem z dwunas-

toma bibliotekami z małego i dużego Trójmiasta

Wszyscy użytkownicy bibliotek otrzymają Kartę, która 

będzie jednocześnie kartą biblioteczną i kartą rabatową – 

oferującą zniżki do szeregu instytucji kultury w naszych 

miastach.

To ważny krok w integracji Trójmiasta, duże ułatwienie dla 

mieszkańców. To także promocja czytelnictwa i wydarzeń 

kulturalnych, które tworzymy i organizujemy z myślą 

o licznych odbiorcach.

Czytasz, lubisz dobre filmy, koncerty, chodzisz do kina, 

teatru? To Karta dla Ciebie!

Przyjdź w do dowolnej biblioteki w Sopocie i odbierz 

bezpłatnie swoją Metropolitalną Kartę do Kultury. 

Zyskasz zniżki na wydarzania kulturalne i łatwy 

dostęp do wszystkich bibliotek. Jeżeli nie jesteś 

jeszcze naszym czytelnikiem, pora to zmienić! Nieodpłatny odbiór dużych 

sprzętów RTV i AGD

ZIELONY SOPOT /KULTURA /

Metropolitalna Karta do Kultury

POMOC /

Nowe jednorazowe świadczenie 
z programu „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego 

dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem 

albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, 

przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 

1860).

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na 

osiągane dochody, matce lub ojcu dziecka, a także 

opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Aby 

uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne jest 

spełnienie kilku warunków. Wniosek należy złożyć do 12 

miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka.

Mieszkańcy Sopotu mogą uzyskać szczegółowe 

informacje na temat tego nowego świadczenia, 

a także złożyć wniosek o jego przyznanie w Dziale 

Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego 

przy al. Niepodległości 876, w poniedziałki w godz. 

12.00–17.00, wtorek – piątek w godz. 10.00–14.00, 

tel. 58 551 61 63.

Rodzinie, w której urodzi się dziecko z ciężkim 

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną 

chorobą zagrażającą życiu, przysługuje również wsparcie 

asystenta rodziny oraz innych specjalistów. W Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, w Dziale Pracy 

Socjalnej (al. Niepodległości 759a, tel. 58 550 31 89, 

58 550 04 23), rodziny mogą otrzymać wsparcie od 

specjalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie 

w pracy z rodzinami: pracownika socjalnego, asystenta 

rodziny a także psychologa i prawnika.

Jeżeli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji oraz spełnia 

kryter ia  dochodowe może również  otrzymać 

świadczenia rodzinne, zasiłki z pomocy społecznej 

a także pomoc w zakresie dożywiania i zapewnienia 

posiłków. Miasto Sopot dodatkowo (oprócz środków 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych) przeznacza własne środki finansowe na 

wsparcie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabi-

litacji społecznej. Pomoc dzieciom niepełnosprawnym 

traktowana jest priorytetowo i każde dziecko może liczyć 

na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych, likwidacji barier funkcjonalnych czy 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze.

Sytuacja każdej rodziny rozpatrywana jest indywidualnie. 

Jeśli rodzina znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, 

a przekracza kryteria dochodowe, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, może otrzymać specjalny 

zasiłek celowy na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

życiowych.

fot. pixabay.com

fot. fotobank.PL / UMS

www.mbp.sopot.pl

Uwaga!

Odbierany jest wyłącznie sprzęt kompletny i pochodzący 

z gospodarstw domowych. Zbiórka nie dotyczy odpa-

dów pochodzących z działalności gospodarczej oraz 

rolniczej. Kierowcy odbierający sprzęty nie świadczą 

usługi ich demontażu z zabudowy.

Przygotowanie sprzętu do odbioru

Urządzenie należy odłączyć od prądu i opróżnić. 

Lodówka powinna być rozmrożona. Należy także 

zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy oraz 

wymontować sprzęt z zabudowy.

Terminy odbiorów

Data odbioru ustalana będzie indywidualnie. Odbiory 

odbywać się będą od wtorku do soboty włącznie. Termin 

zostanie potwierdzony telefonicznie przez pracowników 

Związku.

Wystarczy zadzwonić: 58 624 66 11

lub wypełnić formularz:

www.kzg.pl/gospodarka/

gospodarka-odpadami/formularz
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TEATR /

www.boto.art.pl

„Ćwiczenia stylistyczne” 
w Teatrze BOTO

Wielki literacki eksperymentator Raymond Queneau  

zawdzięcza światowy sukces dwóm dziełom: powieści 

„Zazi w metrze” i „Ćwiczeniom stylistycznym”, pow-

stałym w 1947 roku. Inspiracją do „Ćwiczeń...” okazał 

się koncert, podczas którego wykonano fugę Bacha. 

Queneau pomyślał, że interesujące byłoby stworzenie 

w literaturze czegoś podobnego, co powstaje dzięki 

zwielokrotnieniu wariacji, niemal ad infinitum.

Tekst przez długie lata uchodził za nieprzekładalny. 

Ćwiczenia napisane są bowiem zgodnie z zasadami 

kombinatoryki, dzięki którym błahy, wręcz niegodny uwagi 

incydent w autobusie, opowiadany jest na 99 sposobów 

z wykorzystaniem wszelkich możliwych figur retorycznych 

i stylów literackich. Zadania przełożenia podjął się z suk-

cesem Jan Gondowicz, a książkę wydał w 2005 roku „Czuły 

Barbarzyńca”. 

„Ćwiczenia stylistyczne” - pokazy: 

21 i 22 stycznia, godz. 19:00

4 lutego, godz. 18:00

5 lutego, godz. 20:00

Miejsce: Teatr BOTO w Sopocie, ul. Bohaterów Monte 

Cassino 54b

Bilety: 35 zł, 30 zł (emeryci, studenci, uczniowie, karta 

sopocka), 20 zł (wejściówka dla studentów kierunków 

związanych z teatrem).

www.teatrnaplazy.pl

Fellini na plaży

Teatr na Plaży zaprasza na teatralno-filmowy 

weekend z twórczością Federico Felliniego, 

w rocznicę urodzin mistrza. W ramach wydarzenia 

zapraszamy na „Coś pięknego” Sopockiego Teatru 

Tańca oraz „Nie lubię pana, Panie Fellini” w reżyserii 

Marka Koterskiego.

Coś pięknego - 20 stycznia, godz. 19:00

W najnowszej produkcji Sopockiego Teatru Tańca jej 

twórcy robią ukłon w stronę mistrzowskiego kina 

Federico Felliniego. Mając w pamięci inspiracje 

sopockich choreografów, czyli takie filmy jak choćby 

„Dolce Vita”, „La Strada”, „8 i ½”, „Próba orkiestry”, czy 

„Miasto kobiet” można powiedzieć, że „COŚ PIĘKNEGO” 

to taneczno – teatralne rozważania na temat sensu życia, 

przemijania jednostki i cywilizacji, nostalgiczne studium 

samotności,  czy wyraz tęsknoty za prawdziwą bliskością 

i miłością. Choć świat i postaci spektaklu są mocno 

wystylizowani bezpośrednio nawiązując do estetyki 

filmów sprzed dziesięcioleci, sens pozostaje aktualny.

Nie lubię pana, Panie Fellini - 21 stycznia, 

godz. 19:00

Monodram inspirowany życiem wybitnej włoskiej aktorki 

Giulietty Masiny, zdobywczyni dwóch Oskarów a pry-

watnie – żony Felliniego. Spektakl rozpoczyna się 

pierwszym spotkaniem Giulietty i Federica, a kończy 

śmiercią obojga… i „zmartwychwstaniem” Giulietty. Po 

drodze – wędrujemy przez ich wspólne życie i kolejne 

plany filmów, tj. „La strada”, „Noce Cabirii” czy „Ginger 

i Fred”.

 La strada - 22 stycznia, godz. 18:00

reż. Federico Fellini, Włochy, 1954, 108 min

Film powszechnie uważany za jedno z najwybitniejszych 

dzieł w historii kina, wielokrotnie wyróżniany nagrodami. 

„La Strada” opowiada historię prostej kobiety – 

Gelsominy, która zostaje sprzedana przez rodzinę 

brutalnemu siłaczowi Zampano. Ta dziwna para wyrusza 

w podróż przez bezdroża Włoch.

Bilety

ź bilet normalny 35 zł, ulgowy 25 zł

ź karnet na wydarzenia w ramach Weekendu 

Twórczości Federico Felliniego w cenie 50 zł (dotyczy 

dwóch spektakli + pokazu filmowego).

www.tps-dworek.pl

KONCERTY /

Cykl koncertów kameralnych Czwartkowe Wieczory 
Muzyczne to propozycja dla wszystkich miłośników 
muzyki poważnej. Repertuar koncertów przygotowuje 
Krzysztof Sperski – profesor Akademii Muzycznej 
w Gdańsk. Koncerty odbywają się w każdy czwartek 
o godz. 18.00 w sopockim Dworku Sierakowskich. 
Wstęp jest wolny.

19.01.2017 Gabriela Żmigrodzka – skrzypce, Bogumiła 
Weretka-Bajdor – fortepian

26.01.2017  Joanna Orzeł – sopran, Ewa Dorawa-Jurkiewicz 
– mezzosopran, Ewa Pralicz – fortepian

02.02.2017 Katarzyna Markiewicz – fortepian

09.02.2017 Kwintet Dęty „Neptun”: Miłosz Kamiński-
Kaczmar – trąbka, Jakub Szynal – trąbka, Michał Dziedzic – 
róg, Kamil Gibowski – puzon, Artur Ostrowski – tuba

16.02.2017 Joanna Wesołowska – śpiew, Tadeusz Kassak 
– fortepian

23.02.2017 Krzysztof Bobrzecki – baryton, Anna Mikolon 
– fortepian.

             

fot. fotobank.PL / UMS

www.bart.sopot.plHistoria Opery Leśnej 
– podziel się z nami swoimi wspomnieniami

Miasto Sopot, Bałtycka Agencja Artystyczna BART 

i Muzeum Sopotu prowadzą zbiórkę pamiątek 

związanych z ponad stuletnią historią, jednego 

z najbardziej unikatowych obiektów amfiteatral-

nych w Europie – Opery Leśnej w Sopocie.

Zachęcamy wszystkich Sopocian, mieszkańców 

Trójmiasta i gości do udziału w akcji: „Historia Opery 

Leśnej – podziel się z nami swoimi wspomnieniami”, 

w ramach której poszukujemy m.in. współczesnych 

i archiwalnych fotografii z autografami artystów, 

plakatów, biletów wstępu, płyt winylowych, pocztówek 

muzycznych, nagrań audiowizualnych, kostiumów 

scenicznych, projektów scenografii i instrumentów 

muzycznych. 

Byłoby nam niezmiernie miło, gdybyście Państwo, 

publiczność którą mieliśmy już i mamy zaszczyt 

gościć w Operze Leśnej w Sopocie podczas 

koncertów, spektakli teatralnych i festiwali muzycz-

nych podzielili się z nami swoimi wspomnieniami 

i przekazali nam pamiątki, które moglibyśmy 

zaprezentować szerszej publiczności w mającej 

powstać w ekspozycji.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani 

przekazaniem lub czasowym udostępnie-

niem nam pamiątek związanych sopockim 

leśnym amfiteatrem, prosimy o kontakt!

Czwartkowe Wieczory Muzyczne 

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, tel. (58) 555  84  40 

e-mail: sekretariat@bart.sopot.pl

fot. mat. promoc.



Zima to czas, kiedy szukamy rozgrzewających potraw. Gęste i pożywne zupy to coś 
co szybko rozgrzewa, ale też syci. Przedstawiamy przepis na nietypowe połączenie 
cukinii z cynamonem.

Składniki:

ź cukinia,  2 duże 

ź cebula,  1 cała pokrojona w kostkę

ź czosnek, 1 ząbek

ź chilli - do smaku

ź cynamon

ź wywar drobiowy 300 ml

ź mleko 100 ml

ź śmietanka 36% 50 ml

ź masło, 2 łyżki

ź sól, pieprz do smaku

Przygotowanie: 

Cukinię kroimy na kilka części. Marynujemy w oliwie, posypujemy solą. Pieczemy 
przez 10 do 15 min w temperaturze 170 stopni, aż cukinia się ładnie zarumieni. 
W między czasie smażymy cebulę, dodajemy czosnek, a na końcu zarumienioną 
cukinię. Dusimy przez 20 min pod przykryciem. Następnie wlewamy wywar, mleko 
i śmietankę i gotujemy jeszcze 5 min. Na koniec wszystko dokładnie blendujemy, 
można dodatkowo przecedzić przez sitko. Następnie doprawiamy solą i pieprzem.

Na koniec posypujemy cynamonem  i dekorujemy odrobiną śmietanki.

Podany przepis wystarczy na dwie porcje.

Restauracja Art Deco znajdująca się w Sofitel Grand Sopot to połączenie kuchni polskiej 
i francuskiej. Oferuje dania oparte na świeżych sezonowych składnikach. Restauracja jest 
wyjątkowa, gdyż wyśmienite menu autorstwa Szefa Kuchni Tomasza Koprowskiego 
komponuje się z unikatowym widokiem na morze. 

Przepis 
z Kartą Sopocką

Restauracja Art Deco (Powstańców War-
szawy 12/14, Sopot) jest partnerem Karty 
Sopockiej i oferuje 10% zniżki na wszystkie 
dania z karty.

Pełna lista obiektów oferujących zniżki w ramach Karty Sopockiej jest dostępna 

na www.miasto.sopot.pl w zakładce Karta Sopocka.

Zimowy krem z cukinii z cynamonem
fo
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SOPOCIANIE
Mieszkańcy w sopockim albumie

JAN NOWAKOWSKI
Od 1975 roku prowadzi zakład jubilerski na ulicy Podjazd.

„Pracownię zbudował mój ojciec, który tak jak i dziadek był brązownikiem. Lubię 

moją pracę, to jest bardzo ważne, by robić coś z przyjemnością, bez przymusu. 

W moim wieku to ma ogromne znaczenie, nie marnuję czasu na karmienie 

kaczek, czy czytanie głupich gazet i dzięki temu wszystko działa. Mam 76 lat. 

Jeżdżę na rowerze, na nartach. Mam tu grono fajnych ludzi, którzy przychodzą 

od lat. Jesienią jak idę na molo, to to trwa godzinę, albo dwie, bo z każdym 

trzeba się przywitać, pogadać. Towarzystwo i przyjaźnie są bardzo istotne. Kiedyś 

weszło tu kilku pijaczków, zrobili sztuczny tłum i ograbili jedną gablotę. Z kump-

lem szybko  złapaliśmy ich na Monciaku - zdążyli rozłożyć kocyk i sprzedać kilka 

rzeczy. Jedna pani, która wtedy nabyła naszyjnik, do dziś jest moją klientką.

Przypomina mi się też historia z innym kolegą, który jakiś czas temu zmarł. 

Znałem go jeszcze ze szkoły muzycznej. Wtedy chodziłem na fortepian, a on na 

skrzypce. No i czasem się urywaliśmy. Zawsze mi zazdrościł, że ja mojego 

instrumentu nie muszę taszczyć ze sobą. Gdy zatoka zamarzła, schowaliśmy 

skrzypce pod przewróconą łodzią rybacką, znaleźliśmy pagaje i poszliśmy 

popływać na krach. Po powrocie okazało się, że skrzypce mu ktoś buchnął. 

Wrócił do domu, a ojca miał takiego groźnego, że laskę na nim połamał. ale nie 

ma tego złego... Rodzice mu już nie kupili drugich skrzypiec i kolega porzucił 

granie. Skończył później akademię medyczną i został ordynatorem na oddziale 

chirurgicznym. Widać tak musiało być!”.

Autorem zdjęcia i opisu jest Anna Maria Biniecka, sopocka artystka, specjalizująca 

się w portretach. Anna przygotowała serię zdjęć do sopockiego albumu 

fotograficznego, który zostanie wydany przez miasto pod koniec stycznia 2017 roku. 

Jubiler z tradycjami 

Zapraszamy obecnych i dawnych mieszkańców Sopotu do udziału 

w projekcie Sopocianie - Opowiedz nam swoją historię.  

Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot

tel. 58 551 22 66, 58 551 50 31, www.sopocianie.muzeumsopotu.pl
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SIATKÓWKA /

Przed koszykarzami kolejne wyzwania. W czwartek, 19 stycznia, o godz. 18:30 

podejmą sąsiada z czołówki tabeli Polskiej Ligi Koszykówki, Anwil Włocławek, 

a w środę, 1 lutego, o tej samej porze zmierzą się w Hali 100-lecia z BM Slam 

Stalą Ostrów Wielkopolski. Bilety są dostępne w kasach hali oraz na 

trefl.ticketsoft.pl w cenie 10 zł w przypadku wejściówek ulgowych oraz 15 zł 

w przypadku biletów normalnych w strefie zielonej oraz odpowiednio 14 i 20 zł 

w gwarantującej najlepszy widok na boisko strefie czerwonej. Zniżki przysługują 

uczniom i studentom do 26. roku życia oraz seniorom, którzy ukończyli 60. rok życia. 

Niższe ceny czekają też na posiadaczy Karty Sopockiej i Karty Dużej Rodziny.

TENIS /

HIPODROM /

www.instagram.com/miasto_sopot

Koszykarze Trefla Sopot bardzo dobrze rozpoczęli rok 2017. W pierwszym ze 

styczniowych meczów mierzyli się w Hali 100-lecia z Asseco Gdynia. Derbowy 

pojedynek zakończył się zwycięstwem żółto-czarnych 96:66, a sopocka arena 

wypełniła się po brzegi. 

Derby Trójmiasta, w których 6 stycznia Trefl Sopot mierzył się z Asseco Gdynia były 

koszykarskim świętem. Po trzeciej kwarcie meczu sopocianie prowadzili zaledwie 

dwoma punktami, więc emocje sięgały zenitu. W czwartej – i jednocześnie ostatniej – 

partii żółto-czarni pokazali moc i ostatecznie zwyciężyli 96:66.

W grudniu rozpoczął się nowy projekt klubu Atom Trefl Sopot – 

#AtomoweKibicowanie! Polega on na cyklicznych spotkaniach Atomówek 

z uczniami szkół podstawowych, aby pogłębiać wiedzę dzieci na temat 

siatkówki. Za nami już dwie akcje, kolejna odbędzie się w lutym!

Podczas spotkań zawodniczki opowiadają dzieciom nie tylko o sporcie, ale i o… 

kibicowaniu! Atom Trefl Sopot znany jest bowiem też ze swojego Klubu Kibica, który 

zdecydowanie stanowi ogromne wsparcie dla zespołu. Podczas warsztatów 

uczniowie dowiadują się, jak wygląda życie siatkarki, dobry doping, kulturalne 

wspieranie drużyny oraz cały ten sport od „kuchni”. Dodatkowo podopieczni mają 

okazję wykazania się zdolnościami plastycznymi, a także przetestowania swoich 

umiejętności głośnego kibicowania.

Spotkania odbywają się cyklicznie w Sopotece - nowoczesnej bibliotece 

ulokowanej na 2. piętrze Sopot Centrum. W pierwszej – grudniowej – edycji udział 

wzięły Alicja Wójcik i Karolina Golaiat, natomiast w styczniu uczniowie mogli poznać 

Justynę Łukasik i Dominikę Mras. Kolejna akcja już w lutym, a wszystkie szczegóły 

można znaleźć na atomtrefl.pl. 

Z kolei prawdziwą okazją do przetestowania swoich umiejętności z kibicowania będzie 

najbliższy domowy mecz Atomówek, który odbędzie się w środę 15 lutego. 

Sopocianki podejmą w Hali 100-lecia Tauron MKS Dąbrowę Górniczą. Informacje 

o biletach znajdują się na trefl.ticketsoft.pl. 

W pierwszym roku działalności Sopot Tenis Klub na sopockich kortach udało się 

wyremontować trybuny kortów Centralnego i Półcentralnego oraz wymienić 

okablowanie oświetlenia na Hali Widowiskowej. Klub pozyskał także środki na 

wymianę oświetlenia led na Hali Widowiskowej.

W sezonie 2016 sopockie korty gościły ważne turnieje:  

ź ITF Futures Man's – Sopot Cup pula nagród 10 000 $ 

ź ITF Seniors – 56 th International Senior Polish Championships

ź Mistrzostwa Polski Juniorów, 

A zawodnicy Sopot Tenis Klub odnotowali wiele sukcesów:

ź Drużynowe Mistrzostwo Polski Juniorów: Maksymilian Raupuk ,Evan Moore, Maciej 

Karczmarczyk, Maciej Autuch, Mateusz Budnik

ź Halowe Wicemistrzostwo Polski Juniorów: Maksymilian Raupuk, Maciek Autuch, 

Maciej Karczmarczyk 

ź Kamil Gajewski: Halowy Młodzieżowy Mistrz Polski w singlu i deblu oraz Halowe 

Mistrzostw Mężczyzn - brązowy medalista w singlu i deblu 

ź Maksymilian Raupuk: Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów – brązowy medalista 

w singlu i deblu

ź Dorota Szczygelska: Mistrzostwa Polski i Juniorów – brązowa medalistka w singlu i deblu

ź Sebastian Chojnowski: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski – brązowy medalista w grze mieszanej.

Bardzo dobrze pokazały się w turniejach Tenis 10 zawodniczki Sopot Tenis Klub, które 

w cyklu letnim i zimowym turniejów o puchar Prezesa PWZT zajmowały miejsca I-III: Inka 

Wawrzkiewicz, Hania Giżewska, Paulina Grechuta, Zuzia Kalisz-Fedoruk. 

Ferie z rakietą

W czasie ferii zimowych, w dniach 23-27.01.2017 w godz. 9.00-15.00 klub zaprasza 

dzieci w wieku 4-10 lat do udziału w zajęciach tenisowych prowadzonych przez wykwali-

fikowaną kadrę trenerską. Szczegółowe informacje na www.stksopot.pl

W okresie zimowym sopocki tor wyścigów konnych zaprasza na halowe zawody 

jeździeckie rozgrywane w ramach cyklu JumpOFF Hipodrom. 

Cykl zawodów w skokach przez przeszkody JumpOFF Hipodrom trwa od października 

ubiegłego roku. W jego ramach zawodnicy zbierają punkty w klasyfikacji ogólnej – 

podczas wielkiego finału, zaplanowanego na marzec, za zebrane punkty odbiorą nagrody 

finansowe. 

Zawody rozgrywane są w sześciu klasach, w zależności od wysokości przeszkód, jakie są 

do pokonania. Aby zwyciężyć trzeba pokonać wszystkie przeszkody w jak najkrótszym 

czasie i bez błędów. Za każdą zrzutkę naliczane są punkty karne. 

Kolejne eliminacje cyklu JumpOff odbędą się: 28-29 stycznia, 18-19 lutego, 4-5 marca, 

17-19 marca 2017 (FINAŁ).

Zapraszamy na Halę Pomarańczową (wejście od strony ul. Łokietka lub kładką od strony 

Żabianki) w godz. 8.00 – 19.00. Wstęp na zawody jest bezpłatny. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.hipodrom.sopot.pl oraz na profilu 

facebook.com/SopotHipodrom

Atomowe kibicowanie 

JumpOFF Hipodrom

Sopot Tenis Klub – sukcesy 
zawodników i pierwsze remonty

KOSZYKÓWKA /

Udany początek roku dla Trefla Sopot
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Więcej relacji z sopockich wydarzeń do obejrzenia na stronie www.sopot.fotobank.pl

W roku jubileuszu 25-lecia sopockiej Straży Miejskiej Prezydent Miasta przekazał SM nowy 
samochód patrolowy.

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Sopotu, z Placu Kuracyjnego przez Plac Przyjaciół Sopotu 
oraz ulicę Monte Cassino do kościoła Gwiazdy Morza.
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NR 01/2017PRZEPIS NA SOPOT 

Sopot przygotowuje nowy dokument „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sopotu”. Do tej pory odbyły się 4 spotkania konsultacyjne z mieszkańcami.

17 grudnia 2016 w sopockim lesie odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowego 
kamienia z okazji 65-lecia Oddziału PTTK Sopot im. dr Aleksandra Majkowskiego. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Sopocie
W ramach WOŚP na sopockiej plaży powstała wioska militarna, był bieg „Po symboliczne 

serce”, występy muzyczne w MDK i Klubie Scena oraz licytacje i wielkie kwestowanie.

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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