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Sopocki Budżet Obywatelski

W SOPOCIE ŻYJE SIĘ NAJLEPIEJ

Według rankingu portalu RynekPierwotny.pl 

Sopot jest miastem, w którym mieszka się 

najlepiej w Polsce. Portal przebadał 219 

miast w których mieszka powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

SOPOCIANIE SOPOCIANOM 1%

Czterdzieści sopockich organizacji pożytku 
publicznego zaprasza sopocian do włą-
czenia się w kampanię SOPOCIANIE SOPO-
CIANOM 1%. Podatek przekazany na 
wybraną lokalną organizację pozostanie 
w Sopocie i tym samym wróci do miesz-
kańców miasta.

SOPOCKA KULTURA

Sopot jest miastem, które najhojniej w Polsce 

wspiera działania swoich instytucji kultury. 

Świadczy o tym nie tylko bogata oferta 

wydarzeń kulturalnych dostępnych w mieście, 

ale także wyniki badań przeprowadzonych 

przez Fundację Respublika. 
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Zapraszamy na spotkania i grę miejską 

gra w ZIELONE!
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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 –
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Rowerowy Maj
W Sopocie pojawiła się wiosna. Trwają 

intensywne przygotowania do kolejnej 

edycji kampanii Rowerowy Maj – akcji 

zachęcającej dzieci, by dojeżdżały do szkoły 

rowerami. W tym roku obejmie ona 

również przedszkola. Chęć udziału zgłosiło 

już niemal 1600 uczniów z 4 szkół 

podstawowych i 7 przedszkoli. 

– To świetna akcja aktywizująca nie tylko dzieci, 

ale i rodziców – mówi wiceprezydent Sopotu 

M a rc i n  S k w i e ra w s k i .  Z a c h ę c a j ą c  d o 

dojeżdżania rowerami do szkół nie tylko 

wpływamy na zmniejszenie korków po-

wodowanych przez rodziców odwożących 

Tablice upamiętniające 
dwóch wybitnych sopocian 

Sprzątamy po zimie

Zachęcamy do włączenia się w ideę upamiętnienia dwóch wybitnych Sopocian, 

ks. Jana Kaczkowskiego oraz ks. Pawła Matulewicza, poprzez ufundowanie tablic 

w kościele św. Jerzego.

W dniach  31.03 - 10.04 br. Zakład Oczyszczania Miasta rozstawi 7 kontenerów w kon-
kretnych lokalizacjach na terenie Sopotu, z których skorzystać mogą mieszkańcy. 

Lokalizacje kontenerów:

ź Winieckiego/Majkowskiego

ź Mazowiecka na wys. 20

ź Wejherowska/Kraszewskiego

ź Chrobrego/Sobieskiego

ź Polna/Pogodna

ź Malczewskiego/Sienkiewicza

ź Ceynowy/Powstańców Warszawy

Sopocianie mogą  wrzucać do kontenerów wszystkie zbędne odpady powstałe z porząd-

kowania posesji, domów, mieszkań. Prosimy o niewyrzucanie: odpadów niebezpiecznych, 

odpadów budowlanych, opon. Więcej informacji na www.zom.sopot.pl

Wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie Piotra Bolina o przesuniecie godziny 

zamknięcia z 5.00 na 3.00 rano zainicjował szeroką debatę z udziałem radnych, 

właścicieli lokali i przedstawicieli miasta oraz służb.

Na Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Sopotu padły propozycje innych działań ze 

strony właścicieli lokali – m.in.: podniesienie wieku osób uprawnionych do wejścia do 

klubów do 21 lat.

Przedstawiciele miasta i policji zwracali natomiast uwagę na konieczność wzmocnienia 

ochrony klubów na ulicy, przed wejściem. 

W wyniku wielu spotkań i wzajemnych ustaleń udało się wypracować Sopocki Program 

Poprawy Bezpieczeństwa. Przewiduje on:

ź wstęp do sopockich klubów dla osób wieku od 21 lat lub posiadających legitymację 

studencką,

ź obecność ochrony na ulicy przed każdym klubem, który może pomieścić więcej niż 

200 osób,

ź efektywny i szybki system komunikacji pomiędzy ochroną a sopocką policją,

ź szkolenia dla ochrony przeprowadzone przez policję,

ź szkolenia dla personelu klubów (jak postępować z nietrzeźwymi, agresywnymi 

klientami, jak być wyczulonym na nadużycia wobec młodych osób, etc.) 

przeprowadzone przez Straż Miejską i pełnomocnika ds. uzależnień.

– Wstępnie wolę udziału w Programie zadeklarowało ponad 20 największych 

sopockich klubów – mówi Marcin Stefański, przewodniczący Komisji 

Bezpieczeństwa Przestrzegania Prawa i Statutu Miasta RMS – Liczę, że uda się 

podpisać list intencyjny z wszystkimi klubami w centrum miasta i od kwietnia 

realizować założenia programu. Przez dwa miesiące będziemy się wspólnie ze 

Strażą Miejską i Policją przyglądać, jak to funkcjonuje w praktyce. Jednocześnie 

wnioskujemy do SKM o dodatkowy kurs kolejki, która około godz. 2.00 w nocy 

rozwiozłaby gości. 

W trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców i gości  

BEZPIECZNY SOPOT /

ROWERY /

dzieci pod drzwi szkoły, ale również promujemy zdrowy tryb życia. – Dzieci 

przyjeżdżające do szkoły rowerem są zdrowsze, lepiej dotlenione, a nawet mogą 

osiągać lepsze wyniki w nauce. – dodaje Krzysztof Jałoszyński, sopocki Oficer Rowerowy. 

Na dzieci uczestniczące w akcji i najbardziej aktywne szkoły czekają nagrody.

Ks. Paweł Matulewicz, związany z sopocką parafią p. w. św. 

Jerzego od 1947 roku, najpierw jako administrator, a od roku 

1986 jako proboszcz dał się poznać jako bardzo 

zaangażowany duszpasterz.

Ks. Jan Kaczkowski, który w kościele św. Jerzego w dniu 

16 czerwca 2002 r. Mszą Świętą Prymicyjną rozpoczął swoją 

kapłańską posługę był niezwykłym człowiekiem zawsze 

otwartym na potrzeby innych, dr nauk etycznych, bio-

etykiem, twórcą Puckiego Hospicjum.

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć powstanie tablic, których odsłonięcie 

planujemy na dzień 28 marca 2017, prosimy o wpłaty na konto Towarzystwa 

Przyjaciół Sopotu, nr rachunku 02 2340 0009 0260 2460 0000 0033 z opisem 

w tytule przelewu: darowizna na cele statutowe.

To nie jedyna dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek i sopockich tras 

rowerowych. W najbliższych latach miasto planuje inwestycje w infra-

strukturę rowerową. Będą to m.in. przebudowa Nadmorskiej Trasy 

Rowerowej i projekt tras leśnych. W związku z tymi planami prowadzone są 

badania wśród rowerzystów. Pomoże w nich ankieta, którą można znaleźć 

i wypełnić pod adresem www.sopot.pl/rowery.

fot. fotobank.PL / UMS
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Według rankingu portalu RynekPierwotny.pl Sopot jest miastem, w którym mieszka się 

najlepiej w Polsce. Portal przebadał 219 miast w których mieszka powyżej 20 tys. 

mieszkańców. 

Do stworzenia rankingu posłużyły dane Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia 2015 roku. 

Dla wszystkich 219 analizowanych miast, obliczono liczbę mieszkań (tzn. lokali i domów) na 

1000 osób oraz powierzchnię użytkową mieszkania w przeliczeniu na jedną osobę. Następnie 

za pomocą specjalnego algorytmu zostały przyznane poszczególne miejsca w rankingu. Według 

tych obliczeń Sopot uplasował się na pierwszym miejscu, wskazując na wysoką liczbę mieszkań 

przypadających na tysiąc mieszkańców, oraz metrażu domów i lokali. 

W Sopocie żyje się najlepiej

Mieszkańcy o zieleni
Przez ponad miesiąc mieszkańcy mieli możliwość wypowiedzenia się 

w ankiecie internetowej dotyczącej prowadzenia zieleni na terenie miasta 

i odtworzenia przyulicznych szpalerów zieleni w wybranym rejonie Sopotu. 

Odbyła się także debata w Sopotece, która zgromadziła ponad stu słuchaczy. 

Prezydent miasta spotykał się również z mieszkańcami na spotkaniach 

konsultacyjnych o zieleni w mieście. Wśród wielu rozmów i głosów zabieranych 

w debacie słychać było poparcie dla idei odtwarzania przyulicznych szpalerów drzew.

W konsultacjach internetowych wzięło udział ponad 1100 osób, w tym prawie 

300 mieszkańców kwartału ulic Sobieskiego, 3 Maja, Kościuszki oraz Chopina.

Zdecydowana większość uczestników ankiety 69% ocenia projekt odtworzenia 

szpalerów bardzo dobrze lub dobrze. Przeciwnych idei jest zaledwie 2% mieszkańców. 

Także koncepcja prowadzenia zieleni w mieście ma wielu zwolenników. 31% 

uważa, że zieleń powinna być regularnie przycinana i formowana, a 27% jest za 

regulacją, ale bez nadmiernej ingerencji lub jedynie przy ulicach i skwerach (14%). 

Tylko 21 ankietowanych opowiedziało się za pozostawieniem zieleni bez żadnej 

ingerencji.

Prawie 70% osób nie odczuwa w swoim najbliższym otoczeniu uciążliwości 

związanych z obecnością drzew przy ulicach czy chodnikach. Ci, którzy taką 

uciążliwość widzą, wskazują głównie na nadmierne zacienienie, przesłonięcie 

widoczności na drodze oraz na spadające niebezpiecznie konary.

Sopocianie i goście chętnie korzystają z licznych terenów zielonych w mieście. 

Najbardziej popularne miejsca to Park Północny, Nadmorski, Lasy Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego, Park Południowy oraz Sopocie Błonia i rejon Morskiego Oka. 

Projekt związany z odtworzeniem przyulicznych szpalerów rozpocznie się 

jeszcze w tym roku. Pierwsze drzewa zostaną posadzone tej jesieni.      

ZIELONY SOPOT /

Gimnazjaliści stojący przed wyborem nowej szkoły będą mieli okazję 

poznać ofertę sopockich placówek. W piątek, 24 marca, odbędą się 

Sopockie Targi Szkół Ponadgimnazjalnych dla Gimnazjalistów. 

W programie prezentacje multimedialne, artystyczne i sportowe a także spotkania 

z młodzieżą i nauczycielami. Targi będą przede wszystkim okazją do poznania 

i analizy oferty edukacyjnej sopockich szkół ponadgimnazjalnych.

Szkoły średnie w Sopocie od lat współpracują z uczelniami wyższymi. 

W ramach podpisanych porozumień odbywają się zajęcia z prawa, ekonomii, 

biologii, historii sztuki czy rysunku, prowadzone przez wykładowców 

akademickich. Uczniowie sopockich szkół średnich są w ten sposób lepiej 

przygotowywani do startu na kierunki politechniczne, medyczne, humanistyczne 

czy artystyczne. Szkoły współpracują na tym polu z Uniwersytetem Medycznym, 

Politechniką Gdańską, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Uniwersytetem 

Gdańskim czy Akademią Sztuk Pięknych. W wielu przypadkach ta współpraca ma 

szerszy wymiar. Dzięki kooperacji z UG powstały takie inicjatywy popularyzujące 

wiedzę humanistyczną jak festiwal „Between” czy „Literacki Sopot”. Z ASP 

realizowane są liczne projekty wystawiennicze i edukacyjne. Miasto i Akademia 

współpracują również przy tworzeniu sopockiego Art Inkubatora.

W lutym Prezydent Jacek Karnowski podpisał listy intencyjne z rektorami 

Uniwersytetu Gdańskiego dr. hab. Jerzym Gwizdałą i Akademii Sztuk Pięknych dr. 

hab. Krzysztofem Polkowskim. W pismach podkreślono chęć kontynuacji 

wspólnych działań Miasta i uczelni wyższych przy realizacji projektów 

edukacyjnych i  wystawienniczych.

Więcej informacji na temat sopockich placówek ponadgimnazjalnych 

dostępnych jest na stronie www.pogimnazjum.sopot.pl

Zapraszamy do składania wniosków do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego! Wniosek 

może złożyć każdy mieszkaniec Sopotu który ukończył 16 lat. W tym roku podobnie 

jak w ubiegłych latach do rozdysponowania mamy 4 mln zł na inwestycje wybrane 

przez mieszkańców.

Weź udział w grze miejskiej! Zapraszamy do udziału pieszo lub na rowerze w sobotę 1 i 22 

kwietnia od godz. 11.00 do 15.00, start i meta w Muzeum Sopotu, ul. J. Poniatowskiego 8. 

W ciągu 4 godzin spędzisz aktywnie czas na świeżym powietrzu, poznasz ciekawe postaci 

związane z Sopotem, odwiedzisz najbardziej ekologiczne miejsce w mieście, dowiesz się jak 

zgłosić projekt do Budżetu Obywatelskiego, a może nawet odkryjesz jeden ze skarbów 

Sopotu. 

Konkurs fotograficzny „W Sopocie pij wodę z kranu”
Z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego 22 marca, AQUA-Sopot Sp. z o.o. ogłasza 

konkurs fotograficzny pod hasłem: „W Sopocie pij wodę z kranu”. Celem konkursu jest 

popularyzacja picia wody z kranu w Sopocie. Autorzy najlepszych zdjęć zostaną nagrodzeni. 

Termin nadsyłania prac mija 22 kwietnia 2017 r. Szczegółowe informacje i regulamin 

konkursu na stronie www.aqua-sopot.com.pl/konkurs

fot. Jerzy Hejber

NASZ SAMORZĄD /

INFORMACJE / EDUKACJA /

Sopockie Targi Szkół Ponadgimnazjalnych dla Gimnazjalistów 

odbędą się 24 marca w Zespole Szkół nr 1 W Sopocie (ul. Książąt 

Pomorskich 16/18). Zapraszamy w godzinach od 11.00 do 14.00.

gra w ZIELONE!

Sopockie szkoły. Najlepsze pod słońcem!

Aby wziąć udział w grze zarejestruj się na stronie www.sopot.pl/gra do środy 

poprzedzającej grę. W zabawie może wziąć udział każdy (dzieci do 16 lat pod opieką 

rodziców). 

Sopot konsekwentnie realizuje politykę budowy nowych mieszkań komunalnych. W ostatnich 

latach oddano blisko 170 mieszkań. Obecnie trwają prace budowlane, w wyniku których 76 

młodych rodzin z dziećmi otrzyma mieszkania komunalne (na ul. Malczewskiego i Świemirowskiej). 
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Rewitalizacja Potoku 
Karlikowskiego 
i zapobieganie podtopieniom

Poszukiwani wolontariusze
-mentorzy dla rodzin 
repatrianckich

Ponad 11 milionów złotych z Unii Europejskiej 

otrzymał Sopot na kolejne projekty związane 

z zagospodarowaniem wód opadowych i zapobie-

ganiem podtopieniom. 

Planowane działania:

ź modernizacja koryta Potoku Grodowego na odcinku 

od torów PKP do plaży 

ź rewitalizacja Potoku Karlikowskiego, z częściowym 

otwarciem i zastosowaniem materiałów naturalnych 

do wykończenia, jak kamień i drewno. 

ź przebudowa koryta zamkniętego Potoku Środkowego 

(ul. Pułaskiego)

ź budowa nowych oraz przebudowa starych odcinków 

kanałów deszczowych w ulicach Abrahama, Andersa, 

Powstańców Warszawy, Haffnera, Wosia Budzysza, 

Pogodnej, Architektów, 

ź stworzenie retencji wód opadowych w rejonie tunelu 

SKM Kamienny Potok w celu zapobieżenia jego 

zalewaniu,

ź wykorzystanie wód opadowych do podlewania zieleni 

miejskiej na terenie Lasku Karlikowskiego i Parku 

Północnego oraz Błoni poprzez budowę systemu 

nawadniania, w którym wykorzystane zostaną głównie 

wody opadowe z dachów oraz z terenów utwar-

dzonych, takich jak chodniki, place, parkingi, podjazdy 

itp. Woda, spływając z dachu przez układ rynien i rur 

spustowych, trafia do zbiornika, najczęściej podziem-

nego. Po drodze jest filtrowana. Zmagazynowaną 

deszczówkę za pomocą pompy w zbiorniku lub 

w budynku pompuje się do miejsca zapotrzebowania.

Projekt zakończy się 31 grudnia 2021 roku. 

 

Miasto Sopot przygotowuje się do przyjęcia repatrian-

tów i ich rodzin. Jako repatrianta rozumiemy osobę 

powracającą do ojczyzny, która w skutek różnych 

przyczyn znalazła się poza granicami swojego kraju.

W maju 2017 roku dwie rodziny z Kazachstanu zamie-

szkają w Sopocie. Rodziny są trzypokoleniowe, rosyjsko-

języczne, w bardzo różnym stopniu mówią po polsku.

ZADANIA WOLONTARIUSZY

Włączanie repatrianckich rodzin w lokalną społeczność 

Sopotu, poprzez:

ź zapoznanie z miastem – oprowadzenie po Sopocie, 

wskazanie najważniejszych instytucji w mieście;

ź zapoznanie z ofertą edukacyjną, kulturalną, turystyczną 

(wspólne wyjście do kina, teatru, kawiarni, pójście na 

wycieczkę, pokazanie swoich ulubionych miejsc, itp.);

ź praktyczna nauka języka polskiego (poprzez codzienne 

komunikowanie w języku polskim);

ź ułatwianie adaptacji w Polsce (odpowiedzi na pytania 

dotyczące kultury, obyczajów, itp.);

ź ułatwienie komunikacji pomiędzy instytucjami a repa-

triantami (wolontariusz wskazuje osobę, do której 

w danej sprawie można się zwrócić, wspiera, ale nie 

wyręcza repatrianta).

PROFIL WOLONTARIUSZY / UMIEJĘTNOŚCI

ź wiek: osoby pełnoletnie

ź cechy charakteru: otwartość, cierpliwość, ciekawość 

innych kultur, tolerancja, odpowiedzialność

ź umiejętności: mile widziana znajomość języka rosyjskiego

ź zainteresowania: dobra orientacja w sprawach lokalnych, 

podstawowa znajomość instytucji, oferty turystycznej i 

kulturalnej Sopotu

ź inne wymagania związane z profilem oferty: gotowość 

do udziału w szkoleniach w kwietniu 2017 (dot. praw 

wolontariuszy, uprawnień repatriantów, sopockiej oferty 

proponowanej repatriantom oraz szkolenia językowego 

z podstaw języka rosyjskiego).

Termin rozpoczęcia współpracy: od maja 2017 roku

Spotkania i szkolenia: kwiecień 2017 roku

Miejsce działania: Sopot, Trójmiasto

Harmonogram wsparcia do indywidualnego ustalenia (co 

najmniej 2 razy w tygodniu, po 1,5 godziny).

Czterdzieści sopockich organizacji pożytku publicznego 

zaprasza sopocian do włączenia się w kampanię 

SOPOCIANIE SOPOCIANOM 1%. Podatek przekazany 

na wybraną lokalną organizację pozostanie w Sopocie 

i tym samym wróci do mieszkańców miasta.

W Sopocie zarejestrowanych jest ponad 380 organizacji 

pozarządowych. Spośród nich 40 posiada uprawnienia do 

pozyskania w 2017 r. 1% podatku. Działają lokalnie - blisko 

spraw ważnych dla sopocian i na ich rzecz. Wspierają dzieci, 

osoby niepełnosprawne, osoby starsze, chore, ubogie, 

wykluczone, czy po prostu mniej zaradne. Organizują 

bezpłatną ofertę kulturalną, edukacyjną, zajęcia sportowe, 

czy też opiekę dla potrzebujących. Pomagają w rozwijaniu 

pasji i zainteresowań. Otaczają opieką bezdomne zwierzęta. 

Niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba. Każda, nawet 

najmniejsza kwota może pomóc sopockim organizacjom 

działać dalej i jeszcze lepiej na rzecz lokalnej społeczności.

„Sopocianie mają dużą świadomość wartości mechanizmu 

1% i korzystają z niego” – mówi Anna Horak, koordynatorka 

Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych. „Badanie, 

które zrealizowaliśmy w 2016 r. wykazały, że wśród 

ankietowanych sopocian 82% z nich przekazała swój 1% 

podatku na organizacje pożytku publicznego, w tym 60% 

na te działające w Sopocie” – dodaje. 

Wybór organizacji nie jest trudny ani czasochłonny. 

Szczegółowe informacje na temat uczestników kampanii 

można znaleźć w ulotce do pobrania ze stron  

www.scop.sopot.pl oraz www.miasto.sopot.pl, a także 

dostępnej w siedzibie Sopockiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych (ul. Marynarzy 4 w Sopocie), Urzędzie 

Miasta Sopotu oraz wszystkich filiach Biblioteki.  

POMOC /

Organizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

ul. Kolejowa 14, Sopot

Więcej informacji na www.wolontariat.sopot.pl/

oferta-wolontariusze-mentorzy-dla-rodzin-repatriantow/

 

Konsekwencja w działaniach

Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu:

„Dzięki inwestycjom infrastrukturalnym Sopot jest 

coraz lepiej przygotowany do radzenia sobie z po-

jawiającymi się coraz częściej ulewnymi deszczami 

i nawałnicami. Kilka lat konsekwentnych działań to 

konkretnie zrealizowane projekty za ponad 150 

mln złotych: 2 odkryte zbiorniki, 16 kanałowych, 

3 podziemne, 9 km sieci deszczowej. Inwestycje te 

przyniosły wymierny efekt. W czasie ostatnich 

opadów straty jakie ponieśliśmy były niepo-

równywalnie mniejsze niż miałoby to miejsce kilka 

lat temu (zamknięta była tylko jedna ulica). 

Z przyrodą się nie wygra ale możemy zminima-

lizować skutki nieprzewidzianych działań”.

PROJEKTY UNIJNE /

Ruszył nabór wniosków do programu „Czyste powietrze Sopotu - edycja 2017”

W związku konkursem realizowanym przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Trójmiasta”, Gmina 

Miasta Sopotu zachęca mieszkańców do składania 

wniosków o przyznanie dotacji na likwidację pieców 

i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu 

ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla śro-

dowiska (tj.: piece i kotły opalane gazem lub olejem 

opałowym, źródła wykorzystujące odnawialne źródła 

energii, podłączenie do sieci ciepłowniczej).

Wnioski należy składać w terminie do 15 maja 2017 r. 

w kancelarii ogólnej.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki dofinansowaniu 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Gminy Miasta Sopotu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy 

zainteresowanych mieszkańców do Wydziału Inżynierii 

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu (pok. 88) lub do 

kontaktu telefonicznego pod numerem: tel. 58 52 13 793.
Zbiornik retencyjny przy ulicy Okrzei fo
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Rękawiczki, biżuteria, buty, paski do sukni, nakrycia głowy, 

kołnierzyki, szaliki, gorsy, parasolki, wreszcie torebki – to tylko 

kilka przykładów dodatków do modnego kobiecego stroju. 

Przedstawiamy znajdującą się w naszych zbiorach 

torebkę wizytową. Jest to jeden z pierwszych obiektów, 

jaki znalazł się w posiadaniu Muzeum Sopotu. 

Torebka, datowana na ok. 1900 r., została wykonana 

z metalowej, srebrzonej siatki. 

Oprawa ze srebrzonego mosiądzu, z ażurowym frezem 

dekorowanym pawiami i motywami roślinnymi. Torebka jest 

wyposażona w zamek kulkowy. Uchwyt – srebrzony, 

mosiężny łańcuszek ma podłużne ogniwa. Torebka ma 

kształt podobny do kwadratu, lekko rozszerza się u dołu.

Sopocka Kultura

Magazyn
Muzeum Sopotu

Muzeum Sopotu

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

tel. 58 551 22 66, 58 551 50 31, www.muzeumsopotu.pl
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20 marca rozpoczął się Kongres Kultury Pomorskiej.

W ramach pierwszego etapu tej  stworzonej 

w organizacjach pozarządowych inicjatywy przy-

gotowano 18 posiedzeń tematycznych. 

Sopot jest miastem, które najhojniej w Polsce wspiera 

działania swoich instytucji kultury. Świadczy o tym nie 

tylko bogata oferta wydarzeń kulturalnych dostęp-

nych w mieście, ale także wyniki badań przepro-

wadzonych przez warszawską Fundację Respublika. 

Raport „Miejskie Polityki Kulturalne 2016” podsumowuje 

działania w sferze kultury i wydatki na ten cel w 99. polskich 

miastach. Autorzy zebrali informacje od urzędników 

miejskich odpowiedzialnych za kulturę, przedstawicieli 

instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, 

wreszcie twórców i animatorów kultury. Dane uzupełniono 

o analizy dokumentów, głównie uchwał i sprawozdań 

budżetowych. Wzięto też pod uwagę już zrealizowane 

budżety, czyli faktycznie wydane pieniądze.

Jednym z głównych celów polityki kulturalnej jest 

edukacja mieszkańców i promocja miasta. Z analizy 

raportu wynika, że Sopot realizuje tę politykę w sposób 

celowy, planowany i co ważne skuteczny. Miasto – 

najmniejsze spośród wszystkich objętych badaniem – 

zdecydowanie wyróżnia się w raporcie. Charakterystyczna 

Kongres Kultury Pomorskiej

dla Sopotu jest różnorodność oferty artystycznej, jak 

podkreślają autorzy „nieproporcjonalna do jego wielkości”.

Rekordowe wydatki na kulturę

To, co zwraca uwagę, to wysokość ogólnych wydatków na 

kulturę. Sopot przoduje w tej dziedzinie z kwotą 802 złote 

w przeliczeniu na każdego mieszkańca. To sporo, biorąc 

pod uwagę wydatki innych samorządów. Na drugim miejscu 

jest Zamość z kwotą 536 złotych a średnia wartość per 

capita liczona dla wszystkich miast to zaledwie 156 złotych.

Wydatki na kulturę stanowią istotną część całości 

sopockiego budżetu – to niemal 10% wszystkich wydatków 

(9,7%). To wysoka, druga pozycja wśród przebadanych 

miast. Ten wskaźnik jest ważny, bo mówi o realnym 

zainteresowaniu włodarzy miejskich kulturą. Im ten udział 

wyższy, tym lepiej. 

Jak podkreślają autorzy raportu, w realizowaniu polityki 

kulturalnej miasta ważne jest zaangażowanie miesz-

kańców skupiające się w działalności organizacji 

pozarządowych. Na tle wszystkich badanych ośrodków to 

właśnie w naszym mieście najmocniejszym wsparciem 

Samorządu cieszą się organizacje pozarządowe związane 

z kulturą. To bardzo dobrze, bo one również generują wiele 

istotnych dla miasta i mieszkańców wydarzeń.

Mocne wsparcie dla NGO-sów

Wiceprezydent Joanna Cichocka – Gula: Sopot bez 
organizacji pozarządowych działających w kulturze nie 
byłby w stanie stworzyć tak atrakcyjnej oferty 
kulturalnej. Merytoryczne zaangażowanie NGO-sów 
i wysoka jakość tworzonych przez nie wydarzeń 
wpływa na wielkość środków przekazywanych przez 
miasto na granty dla tych organizacji. Granty pochodzą 
także z Ministerstwa Kultury. Sopockie organizacje 
składają rekordową ilość wniosków o do-finansowanie. 
Efekty widać na co dzień. Działania Teatru BOTO, 
Stowarzyszenia Hamulec Bezpieczeństwa czy Teatru 
Na Plaży są tego żywym dowodem.

fot. Teatr BOTO

Torebka wizytowa

Główne hasło Kongresu to „Kultura porozumienia”, zaś 

efektem ma być stworzenie trwałej platformy wymiany 

poglądów i konsolidacja pomorskiej kultury.

Swoje miejsce będzie miał na także Sopot, gdzie 

odbędą się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy w Spatifie 

„Muzyka alternatywna” (30 marca), a kolejny w Pań-

stwowej Galerii Sztuki – „Off, czyli kultura poza 

instytucjami” (10 kwietnia).

Organizatorzy zapraszają artystów, aktywistów kultu-

ralnych, animatorów kultury, ale także urzędników, 

polityków, biznesmenów, odbiorców kultury i wszystkich 

zainteresowanych.

Tematy obrad, miejsca spotkań, formularze zgłoszeniowe 

dostępne są na www.kongres.pomorzekultury.pl.

Sopocki kalendarz z nagrodą 
na Międzynarodowym Festiwalu

Sopocki kalendarz na rok 2017 otrzymał trzecią 

nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu i w Konkursie 

Kalendarzy ZOOM ART 2017 w Katowicach. 

– Ponad kilkaset prac, które spłynęły na tegoroczny konkurs 

oceniało międzynarodowe jury składające się z osób 

profesjonalnie zajmujących się grafiką, projektowaniem, 

poligrafią, ilustracją oraz fotografią. Rezultatem obrad jury 

jest m.in. trzecia nagroda dla Sopotu – miasta którego 

kalendarz w zeszłym roku oceniony został najwyżej 

w kategorii kalendarzy administracyjnych, w tym roku zajął 

w tej samej kategorii trzecie miejsce. – podkreślali 

organizatorzy konkursu. 

Nagrodzony kalendarz sopocki na rok 2017 – SOPOT 

WIĘCEJ NIŻ MOLO, to kontynuacja wieloletniej już 

strategii miasta, aby promować kurort przez sztukę.

W zeszłym roku do współpracy przy tworzeniu kalendarza 

zaproszono artystów, którzy fotografowali miejsca często 

nieznane, ukryte. W efekcie powstał projekt przenoszący 

odbiorcę w Sopot nieoczywisty, autorstwa: Pawła Kleina, 

Michała Mazurkiewicza, Jakuba Pavlinca oraz duetu Zosia 

Zija i Jacek Pióro. 

fot. Martyna Wędzicka - Less.



„Bar Mleczny u Babci Janki” jest położony w centrum Sopotu, na trasie przelotowej z Gdańska do 

Gdyni. Goście mogą tu zjeść znakomite domowe śniadania, obiady i kolacje sporządzane 

z tradycyjnych receptur Babci Janki oraz pyszną pizzę. Bar powstał kilka lat temu dla uczczenia 

pamięci babci właściciela, która przez szereg lat gotowała w domu wspaniałe obiady, oparte na 

unikalnych przepisach. Jednym z jej przepisów była wątróbka po kasztelańsku.

Składniki:

ź wątróbka drobiowa 200 g

ź cebula 150 g

ź jabłko 150 g

ź masło 100 g

Sposób przygotowania: 

Oczyszczoną i umytą wątróbkę podsmażamy na maśle, dodajemy cebulkę i jabłko. Wszystko razem 

smażymy ok. 5 min. Doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem, dodajemy miód i po chwili wino. 

Całość mieszamy i redukujemy. Danie gotowe do spożycia

W „Barze Mlecznym u Babci Janki”  można wziąć danie na wynos, zjeść szybki posiłek na miejscu 

skomponowany z wcześniej przygotowanych dań serwowanych z bemarów lub posiedzieć w miłej 

i domowej atmosferze i poczekać na danie przygotowywane na bieżąco. 

28 marca br. ukaże się nowy tom Rocznika Sopockiego, 

upamiętniający postać jednego z najwybitniejszych 

współczesnych sopocian – księdza Jana Kaczkowskiego 

(1977–2016). 

Ponadto piszemy o średniowiecznym grodzisku, o dziejach 

sopockiego sądownictwa, o Domu Polskim Wiktora Kulerskiego, 

o Kossakach w Sopocie, o twórczości Henryka Cześnika i o rodzinie 

Steców. Numer będzie dostępny w ofercie trójmiejskich EMPiKów 

i księgarniach BookBook oraz w siedzibie wydawcy (Towarzystwo 

Przyjaciół Sopotu, Dworek Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego 12). 

Bar Mleczny u Babci Janki (Al. Niepodległości 755, 
Sopot) jest partnerem Karty Sopockiej i oferuje 
zupę za złotówkę.

Pełna lista obiektów oferujących zniżki w ramach Karty Sopockiej jest dostępna na 

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

Wątróbka po kasztelańsku

ROCZNIK SOPOCKI 2017
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SOPOCIANIE
Mieszkańcy w sopockim albumie

ANNA WILKUS
Urodziła się w 1936 roku na Wołyniu. Gdy miała 9 lat została przesiedlona do Polski. 

Mówi, że dopiero, gdy transport przekroczył Bug, razem z mamą, babcią i siostrą 

nabrały pewności, że nie będą zesłane na Syberię (spakowały spore zapasy na tę 

ewentualność - skrzynki z fasolą, mielone kotlety zalane smalcem, ciepłe ubrania). 

Pamięta jak dojechały do Lublina, akurat na śmigus dyngus. Wymęczone i zmar-

znięte błagały o litość wesołych ludzi biegających z wiadrami. W 1962 roku 

zamieszkała w Sopocie. Za najważniejszy okres swojego życia uważa czas spędzony 

w damskim akademiku przy ul. Kościuszki 61 (obecna siedziba BARTu). Za najlepszy 

sport uważa marsz. 

Spaceruje codziennie. Nad morzem lub po ukochanym Górnym Sopocie. „Póki 

jeszcze kuma” uczęszcza na Uniwersytet Trzeciego Wieku – poszerza wiedzę 

z zakresu filozofii, historii sztuki, kuchni świata, a nawet Tai Chi.

„Nie mam dzieci. W ogóle nie wyszłam za mąż. Za bardzo wszystko przeżywałam, 

gdy byłam dzieckiem. Do dzisiaj jak samoloty za głośno latają, to uciekam do toalety. 

Miłość była idealistyczna, a jak przychodziło co do czego, to ten mi się nie podobał, 

tamten też nie, bo to, bo owo... bo cały w tym ambaras, żeby dwoje chciało na raz. 

Dodatkowy wpływ miały historie bliskich koleżanek, które źle trafiały. Po co mi takie 

przeżycia? Może to pech, może przeznaczenie? Widać tak musiało być i teraz jest jak 

jest. Dochodzę do wniosku, że z mężami różnie bywa, ale dziecko warto mieć. 

W naszych czasach samotnych matek nie pali się na stosie. Ale nie zastanawiam się. 

Cieszę się każdym dniem. Uśmiecham się, gdy się budzę. Jestem? Jestem. Boli? Boli, 

no to żyjesz!”. 

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. 

Uśmiecham się, gdy się budzę

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
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ź łyżka miodu

ź czerwone wino wytrawne 100 ml

ź sól, pieprz, majeranek do smaku
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www.instagram.com/miasto_sopot

W weekend 17-19 marca na sopockim Hipodromie odbył się wielki finał zawodów 

w skokach przez przeszkody rozgrywanych w ramach cyklu JumpOFF Hipodrom. Cykl 

startów konkursowych rozpoczął się w październiku. 

W czasie każdego weekendu, na sopockim parkurze można było podziwiać blisko dwieście 

koni i tyluż jeźdźców.  W licznych konkursach pokonywali oni przeszkody o wysokości od 

60 do 155 cm. Udział w cyklu dawał zawodnikom prawo do klasyfikacji w rankingu o Puchar 

JumpOFF Hipodrom. W niedzielę najlepsi z nich odebrali nagrody. Łączna ich pula wyniosła 

40 tys. złotych.

Mecz Atomu Trefla Sopot z Polskim Cukrem Muszynianką, który rozegrany został 

13 marca, oglądała najliczniejsza publiczność w historii żeńskich klubowych 

rozgrywek siatkarskich w Polsce. W ERGO ARENIE zgromadziło się aż 9 137 kibiców! 

Sopocki klub tym samym poprawił własny rekord 8 558 widzów, ustanowiony  

podczas ubiegłorocznego finału. 

Dzięki współpracy Stowarzyszenia Trefl Pomorze ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim 

na to spotkanie dotrzeć miały tysiące uczniów pomorskich szkół, którzy uczą się na co 

dzień języka kaszubskiego. Ich udział w spotkaniu ekip z Sopotu i Muszyny był 

zwieńczeniem konkursu plastycznego „Aktywne Kaszuby”, którego laureaci nagradzani byli 

w przerwach siatkarskiego starcia. Z dnia na dzień liczba grup chętnych na udział w tym 

widowisku rosła i ostatecznie zamiast spodziewanych 4 000 dzieci, do ERGO ARENY 

zawitało aż 6 088 uczniów ze 137 kaszubskich szkół! Ich grono uzupełnili oczywiście fani, 

którzy od lat wspierają sopocki zespół. Wspólnie stworzyli oni na trybunach znakomitą 

atmosferę i ustanowili nieosiągalny dla innych wynik – 9 137 widzów na meczu siatkówki 

żeńskiej w Polsce.

Atom Trefl pobił rekord wszech czasów ORLEN Ligi, ustanowiony przed rokiem w ERGO 

ARENIE podczas finałowego starcia Atomówek z Chemikiem Police. Wtedy sopociankom 

kibicowało 8 558 widzów, w dużym stopniu również pochodzących z kaszubskich szkół. 

Tamten rezultat z kolei strącił z pierwszego miejsca siedmiotysięczną publiczność, która 

w marcu 2012 roku śledziła mecz… Atomu Trefla z Muszynianką.

Po drugim secie poniedziałkowego starcia ustanowiono jeszcze jeden rekord. W długiej 

przerwie spotkania w hali na granicy Sopotu i Gdańska fani zrobili niesamowity hałas, 

sprawiając, że ERGO ARENA stała się najgłośniejszą siatkarską halą w Polsce! Przy 

współpracy z trójmiejskim studiem gier RabbitGames sopocki klub zmierzył, iż poziom 

natężenia dźwięku osiągnął 115 dB, co jest porównywalne z hałasem emitowanym przez 

silnik samolotowy!

Atom Trefl pobił rekord frekwencji ORLEN Ligi! 9 137 osób na trybunach!

JumpOFF na sopockim Hipodromie
2 marca, w Sali Balowej hotelu Sofitel Grand Sopot odbyła się kolejna 

edycja Sopockiej Gali Sportu. Uroczystość była podsumowaniem roku 2016. 

Uhonorowano wysiłek najlepszych sportowców i trenerów, wyróżniono 

także mecenasów najaktywniej wspierających sport w Sopocie.

Tytuł „Sportsmenki Roku” otrzymała biegaczka Angelika Cichocka (SKLA). 

Najlepszym „Sportowcem Roku” wybrano Pawła Tarnowskiego (SKŻ Sopot). 

Cichocka i Tarnowski oprócz tytułów otrzymali również nagrody finansowe 

w wysokości 2.500 zł. „Drużyną Roku” została ekipa rugbistów MKS Ogniwo 

Sopot. 

Sportowcom i trenerom gratulował prezydent Jacek Karnowski, który podziękował 

także firmom dającym największe finansowe wsparcie sopockiemu sportowi. 

Tytułem „Mecenasa Sportu” uhonorowano firmę Trefl S.A. a także Totalizator 

Sportowy.

Sopocka Gala Sportu
HIPODROM /

Najbliższe spotkanie Atomu Trefla odbędzie się z kolei w niedzielę, 26 marca, 

o godz. 15.00 w sopockiej Hali 100-lecia. Atomówki podejmą wtedy mistrzynie Polski, 

zespół Chemika Police. Sopociankom zdecydowanie potrzebne jest wsparcie publiczności 

– bilety są dostępne na trefl.ticketsoft.pl oraz w kasach hali w cenie 10 zł za wejściówki 

ulgowe i 5 zł więcej w przypadku biletów normalnych. 
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Sportowe emocje, wolny wstęp i bogata oferta gastronomiczna to nie jedyne atrakcje na 

jakie mogła liczyć publiczność zawodów. Organizatorzy przygotowali też liczne konkursy 

z nagrodami. Do wygrania były m.in. rowery miejskie i skuter elektryczny.

Więcej informacji o zawodach znaleźć można na stronie www.hipodrom.sopot.pl oraz na 

profilu www.facebook.com/SopotHipodrom.
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Sopocka Wiosna na 5
W sobotę 11 marca odbyła się III edycja „Sopockiej Wiosny na 5”. Łącznie, we wszystkich 

biegach wzięło udział blisko 700 uczestników w wieku od 2 do ponad 80 lat. 

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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„Zielono mi w Sopocie” – debata z cyklu „Wyborcza na żywo” o tym, jakie zmiany w drzewostanie 
planuje w najbliższym czasie miasto i czego oczekują mieszkańcy, odbyła się w Sopotece.

W partnerskim Frankenthalu odbył się Międzynarodowy Konkurs Adolf-Metzner-Musikwettbewerb. 
Uczniowie z Sopockiej Szkoły Muzycznej zajęli czołowe miejsca w swoich grupach wiekowych.

fot. Szkoła Muzyczna w Sopocie fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS

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

11-12 marca „Teatrzyk Zielone Oko” – cykl radiowych kryminałów – trafił do Sopotu, gdzie na 
scenie Teatru na Plaży zaprezentowano pięć słuchowisk w wykonaniu zaproszonych aktorów.

Sopocki bieg im. Inki. Zawodnicy wystartowali na podstawowym dystansie 1963 metrów – jest to 
nawiązanie do daty śmierci ostatniego z Żołnierzy Wyklętych – Jozefa Franczaka pseud. Lalka.

fot. fotobank.PL / UMS


