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Budżet Sopotu na 2017 r.

SOPOT JAKO PIERWSZY WPROWADZIŁ 

PŁATNOŚCI ONLINE

Dzięki usłudze Płatności Online Blue Media 

mieszkańcy Sopotu mogą uiszczać opłaty 

administracyjne – np. za zarejestrowanie 

pojazdu czy wydanie prawa jazdy – w sposób 

znany im doskonale z zakupów internetowych. 

OSZCZĘDNIEJ I BARDZIEJ EKOLO-
GICZNIE

Projekt „Modernizacja oświetlenia zew-
nętrznego w Sopocie z zastosowaniem 
najnowszych technologii” został pozytywnie 
oceniony i uzyskał 9,6 mln złotych dofinan-
sowania unijnego.  

FESTIWAL LITERACKI SOPOT WYDA-

RZENIEM ROKU 2016 

Słuchacze Programu 3 Polskiego Radia 

w plebiscycie Radiowego Domu Kultury wię-

kszością głosów wybrali festiwal Literacki 

Sopot. 
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Sopot jako zespół urbanistyczny wpisany jest do rejestru zabytków i dlatego, aby 

wyciąć w kurorcie drzewo, trzeba mieć stosowną zgodę. 

Z początkiem 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 

ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016r., poz. 2249). 

Nowelizacja ta przewiduje w szczególności zwolnienie z wymogu uzyskania zezwolenia 

na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących 

własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

Wejście w życie ww. nowelizacji nie ma wpływu na treść przepisów ustawy z dnia 

23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z tym normy 

zawarte w art. 36 ust.1 tej ustawy pozostają głównymi narzędziami ochrony 

zabytkowych form zakomponowanej zieleni. 

„Miasto Sopot jako układ urbanistyczno-krajobrazowy wpisane jest do rejestru 

zabytków województwa pomorskiego, pod numerem 936. Zatem na usunięcie drzewa 

lub krzewu z terenu nieruchomości będącej w granicach tegoż wpisu obszarowego 

nadal wymagane jest uzyskanie pozwolenia miejskiego konserwatora zabytków 

(działającego w imieniu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)” – 

wyjaśnia Magdalena Leszczyńska – Czeczatka z biura Konserwatora Zabytków UMS. 

W 1990 roku liczba indywidualnych źródeł ciepła na paliwo stałe w Sopocie 

wynosiła 7811 i były to głównie przestarzałe piece węglowe. Obecnie szacujemy, że 

jest ich ok. 390, co stanowi 4,9% w stosunku do danych z 1990 roku. 

Ograniczenie liczby tych nieekologicznych źródeł ciepła był możliwy dzięki realizacji przez 

gminę od 1996 roku programu likwidacji niskiej emisji. Jednocześnie kotłownie węglowe 

zostały zlikwidowane we wszystkich budynkach użyteczności publicznej należących do 

miasta. W efekcie, w latach 1997-2010 zredukowano ilość emitowanego dwutlenku węgla 

o ponad 3,7 miliona ton!

Do poprawy jakości powietrza przyczynia się także ostatnia inwestycja GPEC, czyli 

podłączenie do ekologicznego ciepłą sieciowego, którego produkcja zlokalizowana jest 

poza Sopotem 15 000 mieszkańców na terenie 11 sopockich osiedli. 

Miasto wciąż zachęca do wymiany systemów grzewczych wykorzystujących węgiel lub koks 

na rozwiązanie proekologiczne lub na przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej 

i udziela dotacji na takie inwestycje. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 

Miasta Sopotu w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska, telefon (58) 52 13 794 lub na 

stronie internetowej www.miasto.sopot.pl/strona/ochrona_srodowiska

W Sopocie jest dużo terenów zielonych. Przez lata funkcjonowania miasta 

niektóre z tych drzew przewróciły się, zachorowały lub z innych względów 

musiały zostać wycięte. Można odnieść wrażenie, że regularny szyk drzew został 

zachwiany. Miasto chce odtworzyć uliczne szpalery drzew – równo oddalonych 

od siebie, tworzących harmonijną uporządkowaną bryłę. Pilotażowo wprowa-

dzony będzie projekt w kwartale ulic Sobieskiego, 3 Maja, Kościuszki, Chopina. 

Urząd zaprasza do konsultacji dotyczących zieleni w mieście, a w szczególności  

gospodarki drzewostanem. W ankiecie mieszkańcy zostaną zapytani o kształt i wyso-

kość drzew, oraz o ich ogólne wrażenia i wskazówki dotyczące prowadzenia 

uporządkowanej zieleni w mieście. Konsultacje prowadzone są w oparciu o model 3D 

konkretnego kwartału ulic. Dzięki temu można zobaczyć, jak drzewa będą oddziaływać 

na otoczenie i jak zmieni się perspektywa ulic objętych projektem także z punktu 

widzenia przechodnia.
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Chcesz wyciąć drzewo w Sopocie? 
Musisz mieć zgodę

Czyste powietrze w kurorcie 

Ankieta dotycząca zieleni w mieście

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.sopot.pl/ankieta 

od 10 lutego do 10 marca 2017 roku. Udział w ankiecie może wziąć każdy 

mieszkaniec Sopotu, a także sąsiednich miast.

Nie spalaj śmieci w piecu domowym!

Toksyny powstałe przy spalaniu śmieci są uwalniane z dymem 

do powietrza i dostają się do dróg oddechowych, 

opadają na glebę, wnikają do wód gruntowych, 

a także do uprawianych warzyw, kumulują się w drzewach i owocach.

 

Straż Miejska w Sopocie przypomina, że spalanie odpadów z naruszeniem 

przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem 

i podlega karze grzywny lub aresztu!

Straż Miejska może sprawdzić czym palimy w piecach, ma do tego prawo!

 

Reaguj!  Zgłoś zanieczyszczenie powietrza!

Telefony: 986, 58 52 13 850

Sprawdź jakość powietrza w Sopocie 

Aktualny stan jakości powietrza na terenie Sopotu można na bieżąco monitorować 

na stronie www.armaag.gda.pl/indeks_jakosci_powietrza.html
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Miasto Sopot – jako pierwszy samorząd w Polsce – 
wdrożyło na swoich stronach internetowych 
Płatności Online BM. Mieszkańcy i przedsiębiorcy 
w wygodny i bezpieczny sposób mogą teraz 
dokonywać opłat za czynności administracyjne 
za pomocą szybkich płatności przez internet. 

Dzięki usłudze Płatności Online Blue Media mieszkańcy 
Sopotu mogą uiszczać opłaty administracyjne – np. za 
zarejestrowanie pojazdu czy wydanie prawa jazdy – w spo-
sób znany im doskonale z zakupów internetowych. 
Wystarczy, że na stronie internetowej urzędu miasta 
www.platnosci.miasto.sopot.pl interesant wybierze 
rodzaj sprawy, za którą chcą uiścić opłatę, uzupełni swoje 
dane identyfikacyjne, a następnie kliknie logo swojego 
banku. Po przekierowaniu na stronę transakcyjną banku 
dane płatnika i kwota do zapłaty są już uzupełnione 
i wystarczy je tylko potwierdzić (np. hasłem SMS). Po 
dokonaniu płatności interesant otrzymuje mailem 
potwierdzenie, które powinien wydrukować i przedstawić 
w Urzędzie podczas załatwiania sprawy.

Sopot jako pierwszy wprowadził płatności online

Budżet miasta Sopotu na rok 2017

Oszczędniej i bardziej ekologicznie
Ponad 9,5 mln złotych na nowe oświetlenie w Sopocie! 
Projekt „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Sopocie z zasto-

sowaniem najnowszych technologii” został pozytywnie oceniony i uzyskał 

dofinansowanie unijne. Wartość projektu realizowanego w partnerstwie 

z ERGO Areną to 12,3 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne wynosi 

9,6 mln złotych. 
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- Wspólnie z firmą Blue Media odpowiadamy na zmiany, 
które dzieją się wokół nas. Liczba płatności online lawinowo 
rośnie, stąd decyzja o wprowadzeniu tego systemu także 
w administracji samorządowej – mówi Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu – Dzięki temu systemowi sopocianie 
i przedsiębiorcy będą mogli łatwiej i szybciej załatwić wiele 
spraw urzędowych. Cieszy fakt, że tak innowacyjne 
rozwiązanie wprowadza właśnie sopocka firma.    

Mieszkańcy Sopotu dzięki Płatnościom Online BM mają do 
dyspozycji wszystkie najpopularniejsze formy płatności 
online - szybkie płatności za pomocą linku, tzw. Pay by link 
(takie jak mTransfer, Pekao24 czy płacę z iPKO) oraz 
płatności kartą płatniczą (VISA, VISA Electron, MasterCard 
i Maestro).

Korzyści także dla samorządów

Blue Media oferuje współpracę z samorządami w oparciu 
o sprawdzony model biznesowy, z powodzeniem 
stosowany na rynku masowych wystawców faktur, m.in. 

firm telekomunikacyjnych, energetycznych, itp. – Środki 

wpłacane przez płatników trafiają na konto samorządu 

automatycznie, nawet w ciągu kilkunastu minut. Koszt 
obsługi płatności, podobnie jak w przypadku tradycyjnego 
przelewu i przekazów pieniężnych, jest ponoszony przez 
płacącego. Oznacza to, że samorząd nie ponosi żadnych 
kosztów implementacji, obsługi czy też kosztów prowizji 
– podkreśla Krzysztof Ambroziak z Blue Media.

Potencjał korzyści z wprowadzenia płatności internetowych 
w samorządach przebadali kilka miesięcy temu eksperci 
z Centrum im. Adama Smitha. Z kalkulacji przyjętych 
w badaniu wynika, że gdyby przelewy do urzędów odbywały 
się za pomocą płatności automatycznych, pozwoliłoby to 
oszczędzić łącznie nawet 66,5 mln zł rocznie.

Za co można zapłacić online poprzez stronę 
Urzędu Miasta?
ź rejestracja pojazdów,

ź licencje taxi,

ź prawa jazdy,

ź opłaty dotyczące kontroli pojazdów,

ź opłaty dotyczące ośrodków szkolenia kierowców.

W ramach projektu planowana jest kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego 

w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii. Łącznie wymienionych zostanie 

1293 punktów świetlnych, co stanowi 30% całego oświetlenia. Oprócz terenu ERGO Areny 

projekt obejmuje dolny taras Sopotu. W efekcie powstanie system oświetlenia LED 

w połączeniu z nowoczesnym sterowaniem, które zapewni bardziej elastyczne i efektywne 

zarządzanie systemem, umożliwiając sterowanie poziomem oświetlenia oraz wyłączanie 

lamp w  poszczególnych miejscach zależnie od potrzeb. Wymiana lamp na jednakowe 

poprawi estetykę oświetlenia w mieście, porządkując tym samym kwestie związane 

z brakiem jednolitego charakteru poszczególnych słupów i opraw.

Modernizacja oświetlenia zakłada wybudowanie nowej infrastruktury oświetleniowej tj. 

system zarządzania, słupy, oprawy z redukcją autonomiczną, wysięgniki, szafki 

oświetleniowe, linie kablowe. Po wykonanej modernizacji obniżą się koszty konserwacji, 

a oszczędności z tego tytułu według średnich cen rynkowych mogą wynieść około 75.000 

zł brutto rocznie. Kolejne oszczędności będą wynikiem mniejszego zużycia energii 

elektrycznej i według obecnie obowiązujących stawek koszt zużycia będzie niższy o około 

90.000 zł brutto rocznie.

Zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszony pobór prądu wpłyną 

bezpośrednio na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że 

emisja zmniejszy się nawet o 66%. 

Zobacz, na co idą Twoje pieniądze

Edukacja, pomoc społeczna i gospodarka mieszkaniowa  – na 

te cele miasto wyda największe środki w 2017 roku. Ponad 
5 mln złotych zarezerwowano także na projekty realizowane 
w ramach Sopockiego Budżetu Oby-watelskiego. 

Budżet miasta Sopotu na rok 2017 dostępny jest na 

stronie internetowej (BIP, www.miasto.sopot.pl 

zakładka: Budżet Miasta).

Rozliczasz PIT w Sopocie?

Wspierasz 1 % sopockie organizacje pozarządowe?

Weź udział w ankiecie i wygraj nagrody!

ź Skąd czerpiesz informacje o sprawach miasta?

ź Prasa (jaka?), radio (jakie?), telewizja (jaka?), biuletyn miejski 

Przepis na Sopot, strona www.sopot.pl, informacje 

w przestrzeni miasta (plakaty, bilboardy...), inne.

ź Jaką zrealizowaną inwestycję miejską oceniasz 

najlepiej? Dlaczego?

ź Jaką inwestycję w ramach Budżetu Obywatelskiego 

w Twojej okolicy uważasz za najważniejszą? Dlaczego?

ź Na co miasto powinno wydatkować więcej środków? 

Dlaczego?

Odpowiedzi wyślij na adres: finanse@sopot.pl do 

końca kwietnia br. Wśród uczestników rozlosowane 

zostaną nagrody: dwa tablety, bilety na ciekawe 

wydarzenia kulturalne i sportowe w Ergo Arenie i Operze 

Leśnej, upominki związane z miastem.

Warunkiem uzyskania nagrody jest udokumentowanie faktu 

rozliczenia PIT w Sopocie oraz przekazanie 1% na sopocką 

organizację pozarządową.

ANKIETA/KONKURS

Chcesz zobaczyć na co dokładnie idą pieniądze 
z Twoich podatków? 

Wejdź na sopot.nacoidamojepieniadze.pl
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Sopot umorzy część długów 
najemcom komunalnym.
Ale nie za darmo!
czyli Sopocki Program Edukacji Czynszowej 

Dłużników Komunalnych Lokali Mieszkalnych 

i Socjalnych w latach 2016-2020

OPIEKA DZIENNA 
DLA OSÓB STARSZYCH 
Z ZABURZENIAMI PAMIĘCI

MOŻE TO WŁAŚNIE 

TWOJA SZANSA

Jeśli jesteś najemcą mieszkania komunalnego 

w Sopocie i posiadasz dług w wysokości 12 wy-

miarów czynszu, miasto ma dla Ciebie propozycję: 

umorzenie części zasłużenia.  Ale nie za darmo. 

Miasto częściowo umorzy, jeśli najemca spłaci pozostałą 

części długu. Umorzeniu podlegają opłaty z tytułu czynszu 

najmu, odszkodowania za bezumowne korzystanie 

z lokalu oraz odsetki od powstałych zaległości.  

Program adresowany jest do najemców, którzy:

ź nie dewastują zajmowanego lokalu,

ź nie wykraczają przeciwko porządkowi domowemu,

ź nie zajęli lokalu bez zgody Miasta.

Domowa atmosfera,  profesjonalna opieka 

i mnóstwo zajęć, które wspierają, aktywizują 

i usprawniają osoby cierpiące na demencję, w tym 

chorobę Alzheimera, to wszystko zapewnia 

uczestnikom Środowiskowy Dom Samopomocy 

działający w Sopocie.

Uczestnicy rozpoczynają dzień od wspólnego śniadania, 

rozmawiają o ważnych dla nich sprawach, gimnastykują 

się, każdy na miarę swoich możliwości. Stałym i ważnym 

punktem jest trening pamięci oraz codziennych czyn-

ności, gdyż osoby z demencją zapominają jak się je 

wykonuje. Jest też wspólne śpiewanie i gotowanie. 

Z zajęć jakie oferuje Środowiskowy Dom Samopomocy 

(ŚDS), mogą skorzystać 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 – akty-

wizującego opracowanego indywidualnie dla każdego 

uczestnika, w tym m.in. zajęcia terapeutyczne, trening 

pamięci, zajęcia plastyczne, kulinarne i kulturalne. 

Uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek. Możliwy jest 

również dowóz osób, które mają problemy z poru-

szaniem się i dotarciem do Ośrodka. Koszt pobytu 

uzależniony jest od dochodu uczestnika i jego rodziny. 

POMOC /

Miasto przyjęło dwa warianty umorzenia:

ź dla tych co już spłacali lub odpracowywali swój dług 

– na lepszych warunkach,

ź dla pozostałych osób, na trochę gorszych, ale wciąż 

atrakcyjnych warunkach.

Kiedy nastąpi umorzenie?

Do dnia 30 czerwca 2020 r., po łącznym spełnieniu przez 

dłużnika konkretnych warunków. 

Ważne: 

ź spłata pozostałej części zadłużenia może nastąpić 

jedynie w formie pieniężnej, 

ź kwota umorzenia jest przychodem i podlega opo-

datkowaniu, 

ź mieszkania po restrukturyzacji zadłużenia nie będą 

sprzedawane, 

ź dłużnik, któremu w ramach programu zostanie 

umorzona część zadłużenia nie będzie mógł 

w przyszłości skorzystać z umorzenia zobowiązań 

z tytułu użytkowania lokalu.

Wnioski o restrukturyzację zadłużenia należy złożyć 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017 r.  

w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Sopotu przy ul. 

Kościuszki 25/27 w Sopocie .    

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza 

osoby, które przez dłuższy czas pozostają bez pracy 

i chciałyby zmienić swoją sytuację do udziału w drugiej 

edycji projektu „Twoja Szansa”. 

Jest to projekt, który daje szansę na zatrudnienie oraz 

zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych 

mieszkańcom Sopotu, którzy od bardzo dawna nie pracują, 

w tym przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami 

oraz osobom powyżej 50 roku życia. 

Więcej informacji  można uzyskać w Wydziale Lokalowym, 

pok. nr 77 lub tel. 58 52 13 778.

Nadzór merytoryczny nad Środowiskowym Domem 

Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami pamięci 

sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sopocie, który kieruje osoby wymagające takiej formy 

wsparcia do ŚDS. Prowadzenie placówki Miasto Sopot 

powierzyło Fundacji „Niesiemy Pomoc”.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Śro-

dowiskowym Domu Samopomocy dla osób star-

szych z zaburzeniami pamięci, zapraszamy do 

kontaktu z Działem Pracy Socjalnej MOPS Sopot, 

Al. Niepodległości 759A, Sopot, tel. 58 550 31 89; 

550 04 23, kom. 609 680 828.

fot. MOPS Sopot

Każdy z uczestników projektu może liczyć na wsparcie 

opiekuna, indywidualną ścieżkę wsparcia, szyte na miarę 

bezpłatne kursy zawodowe, szkolenia i poradnictwo!

- Jeżeli potrzebujesz wsparcia i motywacji w znalezieniu 

pracy, zgłoś się do biura projektu – zachęca Alina Cysewska, 

z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sopocie. Liczba miejsc jest ograniczona! Udział w projekcie 

daje nowe możliwości: podniesienia swoich kwalifikacji 

zawodowych, rozwinięcia kompetencji społecznych, 

przygotowania się do podjęcia zatrudnienia i w rezultacie 

otrzymania pracy – dodaje Alina Cysewska. Serdecznie 

zapraszamy do kontaktu! 

Trzy główne kierunki rozwoju dla uczestników projektu to: 

Centrum Integracji Społecznej, Program Aktywizacja i Inte-

gracja lub indywidualna ścieżka wsparcia. Kierunek ten 

ustalany jest wspólnie z uczestnikiem na podstawie diagnozy 

przeprowadzonej podczas procesu rekrutacji. Niezależnie od 

tego, którą drogą będą podążać uczestnicy projektu, 

otrzymają wsparcie pracownika socjalnego, psychologa 

i doradcy zawodowego, a także w zależności od potrzeb 

wsparcie innych specjalistów np. prawnika czy doradcy 

finansowego. W ramach projektu mogą liczyć na 

szkolenia zawodowe i specjalistyczne, kursy zawodowe 

indywidualnie dobrane dla uczestnika, staże zawodowe 

u pracodawców, wsparcie pośrednika pracy - znalezienie 

ofert pracy dostosowanych do uczestnika, wsparcie 

w podejmowaniu własnej inicjatywy - np. własnej 

działalności gospodarczej, możliwość pomocy finan-

sowej i wreszcie - pracę.

Zajęcia w ramach projektu „Twoja Szansa” rozpoczęły się 

w styczniu 2017 r. Projekt organizowany jest we współpracy 

z Gminą Miasta Sopotu oraz Spółdzielnią Socjalną 

KOOPERACJA i otrzymał dofinansowanie ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacje na temat projektu można uzyskać w Miej-

skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie przy 

ul. Kolejowej 14 (pokój 07) lub Al. Niepodległości 759A 

(pokój 05), tel. 58 551 17 10 wew. 337 lub 250.

fot. MOPS Sopot
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Jednym z najcenniejszych eksponatów ze zbiorów 

Muzeum Sopotu jest chłodziarka do wina. 

Chłodziarka do wina (lodówka) pochodzi z pier-

wotnego wyposażenia willi Ernsta Claaszena 

(obecnie siedziba Muzeum Sopotu) i wedle słów 

córki Ruth Koch z domu Claaszen, została 

przywieziona z Anglii. Razem z całym dobytkiem 

została wywieziona do Kopenhagi w listopadzie 

1944 r. przez Ruth Koch. Do 2005 r. znajdowała się 

w jej posiadaniu. Po jej śmierci, podobnie jak inne 

ruchomości Ruth, trafiła do antykwariatu pod 

Hanowerem, skąd odkupiło ją Muzeum Sopotu. Od 

grudnia 2005 r. eksponowana jest w sopockim 

muzeum.

Chłodziarka datowana jest na okres 1780–1800. 

Wykonana jest z drewna mahoniowego i ma kształt 

ośmiobocznej beczki ze stolikowym blatem. 

Lodówka jest wsparta na czterech czworobocznych 

nóżkach. Skrzynię stolika opasają dwie mosiężnymi 

obręcze: u podstawy oraz na zwieńczeniu. Taka 

sama obręcz znajduje się na wieku. Po bokach, 

osadzone w obręczy, dwa uchwyty owalne 

w kształcie antab. Na przedniej ściance wieka 

znajduje się mniejszy uchwyt do podnoszenia, niżej 

w skrzyni wewnętrzny zamek z podwójnym ryglem. 

Dół skrzyni zdobi szeroki gzyms z pionowym 

żłobkowaniem.

Wnętrze chłodziarki wyłożone jest cynową, lutowaną 

blachą. W dnie znajduje się niewielki otwór do 

wylewania wody. 

Chłodziarka widnieje na archiwalnych fotografiach 

Claaszenów (datowanych na okres 1904-1926). 

Stała w salonie, pod oknem. 

W zbiorach polskich muzeów znajdują się tylko dwie 

angielskie chłodziarki datowane na koniec XVIII w. 

i wykonane w Anglii.

Słuchacze Programu 3 Pol-

skiego Radia większością 

g ł o s ów  w y b ra l i  f e s t i w a l 

Literacki Sopot. 

„Jesteśmy bardzo dumni, tym 

bardziej że po raz pierwszy 

w historii plebiscytu wydarzenie 

literackie otrzymało to zaszczytne 

wyróżnienie” – Joanna Cichocka-

Gula, wiceprezydent Sopotu, 

pomysłodawczyni i inicjatorka 

www.literackisopot.pl

W opublikowanym przez tygodnik Polityka rankingu 
najlepszych polskich galerii sztuki Państwowa Galeria 
Sztuki w Sopocie zajęła 3 miejsce. 

To już ósma edycja rankingu Polityki, gdzie pod uwagę 
brane są wszystkie instytucje wystawiennicze w kraju, 
a miejsce w ostatecznej klasyfikacji przyznawane jest na 
podstawie oferty programowej prezentowanej przez daną 
placówkę, w zestawieniu podawanych jest 20 miejsc.  

W poprzednim notowaniu sopocki PGS plasował się na 
4 miejscu. Ten awans do ścisłej czołówki Piotr Sarzyński 
(dziennikarz zajmuje się problematyką kulturalną, 
a szczególnie krytyką sztuki w Polityce) uzasadnił 
różnorodnością i jakością prezentowanych wystaw, które 
spotykają się z uznaniem zarówno osób ceniących 
wyrafinowaną awangardę jak i tych, którym bliższe jest 
tradycyjne podejście do sztuki. 

 - Co prawda ranking jest subiektywny, ale nie zmienia to 
faktu, że od lat wszyscy zainteresowani powołują się na 
oceny Piotra Sarzyńskiego – skomentował Bogusław 
Deptuła, krytyk i historyk sztuki. - Cieszy bardzo wysokie 
3 miejsce PGS-u, co potwierdza starannie przemyślany 
i realizowany program galerii, który uwzględnia różnorodny 
gust publiczności.

„Państwowa Galeria Sztuki jest jedna z najważniejszych 
sopockich instytucji Kultury. Dzięki ciekawemu programowi 
wystawienniczemu ale tez odwadze w prezentowaniu 
bardzo różnych, często nowatorskich działań w dziedzinie 
sztuk wizualnych możemy dziś z duma powiedzieć, że 
Sopot dopracował się instytucji na europejskim poziomie” 
– nie kryje radości wiceprezydent Joanna Cichocka-Gula, 
odpowiedzialna m.in. za kulturę w Sopocie. 

Państwowa Galeria Sztuki 
w Sopocie w gronie najlepszych

Festiwal Literacki Sopot wydarzeniem roku 2016 
w plebiscycie Radiowego Domu Kultury

Magazyn
Muzeum Sopotu

LITERACKI SOPOT /

WYSTAWY /

powstania Festiwalu. „To dla całego zespołu orga-

nizacyjnego, gości oraz wiernej i stale zwiększającej się 

publiczności piękny prezent z okazji 5. edycji festiwalu”.  

W ciągu 5 lat w Sopocie gościło ponad 200 gości oraz 

ponad 75 000 uczestników. Każdego roku miasto na 

cztery dni zmienia się w prawdziwy literacki kurort, a jego 

zakątki tętnią rytmem literackich spotkań, warsztatów 

i dyskusji. Festiwal to także wspólne czytanie, projekcje 

filmów, targi książki, a także działania z pogranicza 

literatury i innych dziedzin sztuki.

W 2017 roku Festiwal Literacki Sopot odbędzie się 

w dniach 17-20 sierpnia, a tematem wiodącym szóstej 

edycji będzie literatura hiszpańskojęzyczna.

„Dzisiejsza literatura hiszpańskojęzyczna to prawdziwy 

ocean. Dlatego, że nie mówimy o samej Hiszpanii, ale 

także o literaturach pozostałej dwudziestki krajów, 

w których mówi się, pisze i czyta po hiszpańsku.” 

– tłumaczy Tomasz Pindel, tłumacz literatury hiszpańsko-

języcznej, kurator Literackiego Sopotu 2017. „Niebywale 

prężny rynek wydawniczy tego obszaru dostarcza dzieł 

zarówno pisarzy masowych, popularnych, zaspokajających 

oczekiwania i gusta rzeszy czytelników na całym świecie, 

jak i dzieła niezwykłych oryginałów: współczesne arcydzieła 

literackie, eksperymenty i śmiałe osobiste wizje, nie 

pomijając przy tym tzw. literatury środka, czyli znakomitej 

literacko, ale przystępnej prozy. Powieść, opowiadanie, 

kryminał, sensacja, romans, proza obyczajowa, polityczna 

czy historyczna – tam jest wszystko. Tego naprawdę nie 

można przegapić. I właśnie Literacki Sopot 2017 posłużyć 

może jako przepustka do tego literackiego świata” – 

dodaje Tomasz Pindel. 

Claudia Piñeiro i Javier Cercas to pierwsi ogłoszeni 

goście. Argentynka i Katalończyk jako potwierdzenie 

różnorodności krajów hiszpańskojęzycznych. Kolejni 

goście / autorzy będą sukcesywnie ogłaszani na stronie 

internetowej www.literackisopot.pl oraz na wydarzeniu 

na portalu Facebook.

Claudia Pineiro (Argentyna, 1960) – jedna z naj-

poczytniejszych, a zarazem cieszących się uznaniem 

krytyki pisarek argentyńskich, specjalizująca się w po-

wieściach łączących elementy thrillera czy kryminału 

z niezwykle wnikliwą obserwacją społeczną i psycho-

logiczną. Zadebiutowała książkami dla dzieci, ale 

prawdziwe uznanie przyniosła jej pierwsza powieść – Tuya 

(Twoja, 2005) – i nade wszystko bardzo głośne Czwartkowe 

wdowy (Las viudas del jueves, 2005, pol. wyd. 2015): 

znakomita wiwisekcja zamożnej społeczności żyjącej 

w luksusowym i zamkniętym osiedlu pod Buenos Aires. 

Javier Cercas (Hiszpania, 1962) – zamieszkały w Katalonii 

i piszący po hiszpańsku pisarz i dziennikarz. Wielkie 

uznanie przyniosła mu wydana w 2001 r. powieść 

Żołnierze spod Salaminy (Soldados de Salamina, wyd. pol. 

2005), znakomita literacko historia o meandrach losów 

ludzkich w czasach hiszpańskiej wojny domowej, która 

bardzo mocno wpisała się w budzącą się w Hiszpanii 

debatę o pamięci historycznej. Renomę tę ugruntowała 

kolejna powieść Prędkość światła (La velocidad de luz, 

2005, pol. wyd. 2010).

Muzeum Sopotu

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

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

Godziny otwarcia

wtorek – niedziela 10:00 – 16:00, 

poniedziałek – nieczynne, czwartek – wstęp wolny

fo
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Sebastian Wilczewski – Szef Kuchni Restauracji Baltica w Hotelu Villa Baltica poleca przepis na 
przepysznego  dorsza.

Składniki:

ź 200 g polędwicy z dorsza

ź 100 g kopytek ziemniaczanych

ź 50 ml śmietany 34 %

ź sól, pieprz 

ź 100 g klarowanego masła

ź 1/2 średniej marchewki

ź 1/2 korzenia pietruszki

Przygotowanie: 

Rybę należy wyjąć z lodówki na ok. 30 min. przed obróbką termiczną. Przygotować solankę 
(na 1 l przegotowanej wody dać 50 g soli). Do solanki dodajemy odrobinę skórki cytrynowej, 
gałązkę tymianku i rozmarynu. Do ostudzonego roztworu wkładamy rybę na 30 min.

Następnie wyjmujemy mięso i osuszamy papierowym ręcznikiem. Na rozgrzaną patelnię 
z masłem i oliwą, układamy skórą do dołu dorsza i obsmażamy z każdej strony ok. 2 min. 
(pamiętajmy, że do masła zawsze warto dodać odrobinę oliwy na patelnię - wówczas masło za 
szybko nam się nie spali). Po uprzednim obsmażeniu wkładamy rybę na 10 min. do 
piekarnika i pieczemy ją w temperaturze 180 st.

W międzyczasie wcześniej zblanszowane warzywa podsmażamy krótko na patelni na maśle 
i oliwie, doprawiając do smaku solą i pieprzem, na końcu dodajemy miód i delikatnie karmelizujemy.

W tym samym czasie równolegle przygotowujemy sos: w małym rondelku bądź na niedużej 
patelni rozgrzewamy ser (uprzednio pozbawiając okrywającej pleśni), wlewamy śmietanę, 
dodajemy kopytka i lekko redukujemy, aż zgęstnieje (warto pamiętać, żeby doprawiać solą 
i pieprzem na samym końcu, ponieważ proces redukowania zmniejszy nam objętość sosu). 

Tak przygotowane składniki wykładamy na talerz całość posypując świeżo posiekaną natką 
kopru lub pietruszki. 

Restauracja  Baltica  znajduje się w  Hotelu Villa Baltica, tuż  przy samej plaży  i przystani  rybackiej 

Restauracja Baltica (Emilii Plater 1, Sopot) 
jest partnerem Karty Sopockiej i oferuje 
15% 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.

Polędwica z dorsza na kopytkach w sosie 
camembert i karmelizowanych warzywach
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SOPOCIANIE
Mieszkańcy w sopockim albumie

MICHAŁ BYCZKOWSKI

„Sopot jest bardzo cenny krajobrazowo i projektując nie chciałbym się 

zapisać negatywnie w jego sylwetce, czy szczegółach. Mieszkam 

w kamienicy przy  Kościuszki 44 z bardzo charakterystyczną klatką 

schodową – chętni by ją  zobaczyć mogą zadzwonić domofonem pod 

numer 25.

Najfajniejszym kawałkiem Sopotu jest dla mnie Władysława IV, Lipowa, 

Dębowa i okolice. Są tu nie tylko budynki secesyjne, ale też 

modernistyczne i kilka współczesnych udanych realizacji. Rzadko 

dochodzą tu turyści, choć jest to raptem trzy minuty drogi od urzędu 

miasta, czy od dworca i sądzę że na tym polega urok tego miasta, jak 

i wielu innych miejscowości turystycznych.  Wystarczy zejść głównej 

trasy, opuścić pędzący tłum, można napotkać perełki i naprawdę 

piękne miejsca. Chyba jedynym mankamentem Sopotu było to, że na 

wagarach trzeba było je opuszczać, bo tu wszyscy wszystkich znają, ale 

wtedy była okazja do zwiedzenia Gdańska, czy Gdyni.

Polecam wędrówkę po Sopocie z albumem Pera Dahlberga. 

Odszukiwanie realnych szczegółów i domyślanie się, o który budynek 

chodzi to bardzo interesująca gra.”

Autorem zdjęcia i opisu jest Anna Maria Biniecka, sopocka 

artystka, specjalizująca się w portretach. Anna przygotowała serię 

zdjęć do sopockiego albumu fotograficznego, który wkrótce 

zostanie wydany przez miasto. 

Projektant architektury

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

Przepis 
z Kartą Sopocką

ź 1/4 średniej wielkości korzenia selera

ź 1 łodyga selera naciowego      

ź pół garści wcześniej ugotowanej ciecierzycy

ź skórka cytrynowa, świeży tymianek i rozmaryn

ź 50 g dojrzewającego sera typu camembert lub brie

ź świeżo skrojona natka kopru lub  pietruszki

ź 1 łyżka stołowa miodu wielokwiatowego

ź 4 łyżki stołowe oliwy

w urokliwej i cichej dzielnicy Sopotu. Serwowane dania są 
połączeniem kuchni typowo polskiej z europejską. Restauracja jest 
do Państwa dyspozycji codziennie od godz. 12.00. Zapraszamy!
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Polski Cukier Toruń to sensacyjny lider Polskiej Ligi 

Koszykówki, który sezon zaczął od serii dwunastu 

kolejnych zwycięstw. Passę podopiecznych Jacka 

Winnickiego przerwał dopiero mistrz Polski z Zielonej 

Góry, a w następnych kolejkach torunianie przegrali 

jeszcze dwukrotnie – we Włocławku i Ostrowie 

Wielkopolskim. Jednymi z wiodących postaci w ekipie 

z Torunia są byli gracze Trefla - Michał Michalak i Łukasz 

Wiśniewski. Wspomaga ich m.in. duet Amerykanów – Obie 

Trotter i Kyle Weaver, a także jedna z polskich rewelacji 

sezonu, Bartosz Diduszko. 

Sopocianie zapowiadają jednak twardą walkę, w której 

zdecydowanie może im pomóc wsparcie żółto-czarnych 

trybun. By dopingować koszykarzy, swoje miejsce w Hali 

100-lecia można zarezerwować już za 10 zł w przypadku 

biletów ulgowych i 15 zł za wejściówki normalne. Zniżki 

czekają m.in. na posiadaczy Karty Sopockiej i Karty Dużej 

Rodziny. Można je nabywać na trefl.ticketsoft.pl, a także 

w kasach hali. 

www.instagram.com/miasto_sopot

W sobotę, 11 lutego, o godz. 18:30 Trefl Sopot podejmie w Hali 

100-lecia Polski Cukier Toruń. Ekipa Twardych Pierników to 

obecny lider tabeli Polskiej Ligi Koszykówki, więc zapowiada się 

kolejne emocjonujące starcie. Sopocianom potrzebne jest 

wsparcie fanów, razem walczy się łatwiej! 

Luty to intensywny miesiąc dla siatkarek Atomu Trefla. W sumie sopocianki rozegrają pięć 

meczów, z czego trzy przed własną publicznością w Hali 100-lecia. W środę, 15 lutego, 

podejmą Tauron MKS Dąbrowę Górniczą, tydzień później zmierzą się BKS-em PROFI CREDIT 

Bielsko-Biała, a w niedzielę, 26 lutego, ich rywalem będzie ekipa Grot Budowlanych Łódź.

W pierwszym z tych trzech starć Atomówki zmierzą się z jednym z faworytów do medalu ORLEN 

Ligi, który dodatkowo udaną grę w krajowych rozgrywkach łączy z występami w elitarnej Lidze 

Mistrzyń. W składzie drużyny z Dąbrowy Górniczej nie brakuje znanych nazwisk – Heleny Horki, 

Kamili Ganszczyk, Kathleen Weiss czy byłych Atomówek – Anny Miros, Eleonory Dziękiewicz 

i Izabeli Śliwy. W pierwszym spotkaniu z Atomem Treflem Tauron MKS wyraźnie wygrał, jednak na 

wyjazdach dąbrowianki radzą sobie ze zmiennym szczęściem. Przegrywały z ekipami z Muszyny, 

Legionowa i beniaminkiem z Łodzi. Czy Atomówki również postraszą faworyta? Przed laty mecze 

tych zespołów były ligowymi klasykami, więc i tym razem możemy spodziewać się wielkich emocji. 

Początek starcia Atomu Trefla z Tauronem MKS-em już w środę, 15 lutego, o godz. 18.30.

W kolejnych dwóch domowych pojedynkach sopocianki zmierzą się najpierw z zajmującym 

obecnie ostatnie miejsce w ORLEN Lidze, BKS-em PROFI CREDIT Bielsko-Biała (22 lutego, godz. 

18.30), a następnie piątą ekipą minionego sezonu, Grot Budowlanymi Łódź (26 lutego, godz. 

14.45). Bilety na wszystkie trzy starcia można nabywać na stronie trefl.ticketsoft.pl, a także 

w kasach hali. Ceny wejściówek to 10 zł w przypadku biletów ulgowych oraz 15 zł za wejściówki 

normalne. 

Trzy domowe pojedynki Atomówek

KOSZYKÓWKA /

Trefl Sopot podejmie lidera tabeli 

TENIS /

W styczniu 2017 roku pod patronatem Polskiego Związku Tenisowego odbyły 

się Halowe Mistrzostwa Polski w których z sukcesami  wystartowali zawodnicy 

Sopot Tenis Klubu. 

Cztery medale Halowych Mistrzostw 
Polski dla Sopot Tenis Klubu 
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fot. Sopot Tenis Klub

Halowe Młodzieżowe 

Mistrzostwa Polsk i , 

24–29.01.2017, Zabrze

K a m i l  G a j ew s k i  ( n a 

zdjęciu obok) wywalczył 

dwa tytuły:  Halowego 

Młodzieżowego Mistrza 

Polski w deblu i Halowego 

M ł o d z i e ż ow e g o  V - c e 

Mistrza Polski w singlu.

M i s t r z o s t w a  P o l s k i 

Kadetek  2–7.01.2017, 

Pabianice

Carolina Cerowska (na 

zdjęciu poniżej) zdobyła 

dwa medale:  srebrny 

medal i tytuł Halowej 

Mistrzyni Polski Kadetek 

w  deb lu  oraz  brązowy  meda l  w  grze 

pojedynczej. 

W opublikowanym komunikacie Ministerstwa 

Sportu nr 22/2016 – Wyniki Współzawodnictwa 

Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2016 rok – 

Sopot Tenis Klub zajął pierwsze miejsce  wśród 

tenisowych  klubów województwa  pomorskiego.

Dodatkowe informacje na www.stksopot.pl
fot. Sopot Tenis Klub
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„Sopockie 4 pory roku”
4 lutego w Zimowym Biegu przełajowym po plaży udział wzięło ponad 300 uczestników. 

Imprezę zorganizował sopocki MOSiR wraz z firmą „The North Event”.

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Uchwala Rady Miasta z 2015 r. umożliwia przydział mieszkania komunalnego w zamian za wyko-
nanie remontu. Jedno z takich mieszkań wizytował wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski.

W Teatrze na Plaży odbył się koncert piosenek Jacquesa Brela w tłumaczeniu Wojciecha 
Młynarskiego. Scenariusz, reżyseria, ruch sceniczny: Piotr Kosewski.

fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS

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

300 morsów wsparło akcję charytatywną mającą na celu zebranie środków na wyjazd 
niepełnosprawnych cheerleaderek  na mistrzostwa świata do USA.

fot. fotobank.PL / UMS

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Miastem Sopot a Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku 
w sprawie dalszej współpracy przy tworzeniu Art Inkubatora w Domu z Wieżą na ul. Goyki.


