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Wiary, nadziei, miłości!
Przeżyjmy pięknie i radośnie Święta Wielkiej Nocy

W MIEŚCIE /

KULTURALNY SOPOT /

ZIELONY SOPOT /

W KLUBACH TYLKO DOROŚLI

SOPOCKA MA JÓWKA Z LAO CHE

DRZEWKO ZA MAKULATURĘ

Sopocki Program Poprawy Bezpieczeństwa,
który powstał w wyniku spotkań Komisji
bezpieczeństwa, statutu i przestrzegania prawa
Rady Miasta oraz właścicieli i menadżerów
sopockich klubów, zakłada m.in. wstęp do
klubów dla osób wieku od 21 lat i szkolenia dla
personelu.

Tegoroczna Sopocka Majówka zapowiada się
naprawdę interesująco. Jej pełny program
opublikujemy w kolejnym wydaniu „Przepisu
na Sopot”, ale już dziś polecamy uwadze
koncert Lao Che. Muzycy wystąpią 3 maja
w Operze Leśnej.

Podczas ekologicznej akcji „Dziennika Bałtyckiego”, w którą włączył się Sopot, za każde
5 kg makulatury będzie można za darmo
otrzymać jedną sadzonkę drzewa lub
krzewu. Akcja odbędzie się w sobotę,
22 kwietnia, punkt zbiórki: ul. Polna 8.
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NASZ SAMORZĄD /

SOPOCIANIE /
Medale dla złotych i diamentowych małżeństw

gra w ZIELONE!
Przez cały kwiecień czekamy na zgłoszenia projektów i zadań, które
mieszkańcy chcieliby zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt
można zgłosić przez stronę www.sopot.pl/bosopot lub złożyć w Urzędzie
Miasta.
Zapraszamy również do udziału w grze miejskiej, pieszo lub na rowerze, w sobotę
22 kwietnia, od godz. 11.00 do 15.00. Start i meta w Muzeum Sopotu przy
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. Do wygrania
ciekawe sopockie nagrody!

Trzynaście sopockich par odebrało z rąk prezydenta Jacka Karnowskiego „Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Odznaczenia, które przyznaje Prezydent RP, złoci i diamentowi jubilaci odebrali 5 kwietnia,
podczas uroczystości w Urzędzie Miasta Sopotu. Spotkanie umilił występ uczniów
Sopockiej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki.
Uhonorowani małżonkowie:
Alina i Adam Berbeka (50-lecie), Mirosława i Zdzisław Bobowscy (50-lecie), Teresa
i Stanisław Burakowie (50-lecie), Helena i Wojciech Gryglewscy (50-lecie), Maria i Zbigniew
Geratowscy (50-lecie), Teresa i Grzegorz Kusy (50-lecie), Stanisława i Bronisław Łażyccy
(60-lecie), Janina i Emilian Machniccy (50-lecie), Inga i Andrzej Metlakowie (51-lecie), Anna
i Jerzy Nowakowscy (50-lecie), Regina i Zbigniew Os (50-lecie), Czesława i Zbigniew
Sumisławscy (50-lecie), Zoﬁa i Kazimierz Świtała (50-lecie).

Aby wziąć udział w grze, zarejestruj się na stronie www.sopot.pl/gra do czwartku,
20 kwietnia. W zabawie może wziąć udział każdy (dzieci do 16 lat pod opieką
rodziców).

SCHRONISKO /
Nowy dom dla bezdomnych zwierząt
Wszystkich podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sopocie
czeka za jakiś czas przeprowadzka. Wiceprezydent Marcin Skwierawski
podpisał umowę na budowę nowej siedziby schroniska przy ul. Malczewskiego. Nowy dom dla zwierzaków powinien być gotowy za 11 miesięcy,
zbuduje go Przedsiębiorstwo Budowlane Ekobud z Gdańska, oferta wykonawcy opiewa na 4, 4 mln zł brutto.
Budowa schroniska ma się zakończyć w marcu przyszłego roku. Powstanie
7 budynków, w tym administracyjny, zaplecza techniczno-gospodarczego, opieki
weterynaryjnej (z małym szpitalem dla zwierząt schroniska), budynek zaplecza dla
obsługi schroniska, dwa budynki z boksami dla psów, jeden budynek z boksami dla
kotów oraz woliera dla ptaków. Teren schroniska o pow. około 0,8 ha, zostanie
ogrodzony i objęty w monitoringiem. Dodatkowo powstanie 10 miejsc postojowych,
dla wolontariuszy oraz gości schroniska.
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BEZPIECZNY SOPOT /
Polsko-niemieckie spotkania strażników

fot. fotobank.PL / UMS

O doświadczeniach w pracy z dziećmi i młodzieżą ze swoimi odpowiednikami
z Frankenthala, partnerskiego miasta Sopotu, rozmawiali przedstawiciele sopockiej
Straży Miejskiej.
Goście z Niemiec wzięli udział m.in. w zajęciach w gimnazjum I przedszkolu, ﬁnale konkursu
plastycznego „Straż Miejska w oczach dzieci” i spotkaniu w Komendzie Miejskiej Policji
w Sopocie.
Podczas wizyty, która trwała od 3 do 5 kwietnia, rozmawiano o: cyberprzemocy (zajęcia
w gimnazjum), Straży Miejskiej jako instytucja przyjaznej i pomocnej dzieciom oraz
segregacja odpadów (zajęcia w przedszkolu).
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Z uwagi na zmianę przepisów prawa nie można było rozbudować będącego w nie
najlepszym stanie schroniska w obecnym miejscu. Po konsultacjach z mieszkańcami miasto zdecydowało o wybudowaniu nowoczesnego domu bezpańskim
zwierzętom przy ulicy Malczewskiego. Proponowane były tam dwie lokalizacje
i została wybrana ta bliżej ulicy a dalej od osiedla.
– To Sopocianie wskazali lokalizacje dla schroniska podczas konsultacjach
społecznych, które odbyły się w 2015 roku – mówi Marcin Skwierawski,
wiceprezydent Sopotu. – Wzięło w nich udział ponad 2,5 tys. mieszkańców naszego
miasta. Zdecydowana większość opowiedziała się właśnie za ul. Malczewskiego.
Mamy nadzieje, że sopocianie będą odwiedzali to miejsce i angażowali się w jego
działania jako wolontariusze – dodaje wiceprezydent.

Wydawca:
Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot, tel. (+48) 58 5213 625
e-mail: przepisnasopot@sopot.pl
Redakcja i skład: Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej UMS

PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim

– raz na dwa tygodnie w czwartek

– raz na miesiąc w piątek

Więcej informacji o schronisku na stronie schronisko.sopot.toz.pl
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Pieniądze na pomoc dzieciom,
oﬁarom wojny w Syrii

Jest wniosek o wpisanie sopockich
kortów do rejestru zabytków

Sopoccy radni zdecydowali o przekazaniu 150 tys. zł w formie dotacji dla Spółdzielni
Socjalnej „Kooperacja” na zapewnienie środków na pobyt i leczenie dzieci – oﬁar
konﬂiktu w Syrii. Uchwała została podjęta na Sesji Rady Miasta 27 marca.

Z uwagi na ich kulturotwórczy charakter, prezydent Sopotu Jacek
Karnowski złożył do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
wniosek o wpisanie zespołu budynków kortów tenisowych wraz z terenem
do rejestru zabytków województwa pomorskiego.
24 marca przedstawiciel urzędu konserwatora wojewódzkiego przeprowadził
oﬁcjalne oględziny, które są pierwszym etapem procedury wpisu.

– Jest to kolejny krok, który przybliża nas do udzielenia realnej pomocy najbardziej
potrzebującym – mówi Aleksandra Gosk, sopocka radna, inicjatorka rezolucji Rady Miasta
Sopotu w sprawie udzielenia pomocy poszkodowanym w konﬂikcie dzieciom i rodzinom
z Aleppo. – Jako miasto jesteśmy przygotowani na ich przyjęcie. Mam nadzieję, że uda się
pokonać wszelkie trudności proceduralne i pierwsze dzieci będą mogły przyjechać na
leczenie do Sopotu.
W ślad za rezolucją Rady Miasta Sopotu podjętą 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia
pomocy poszkodowanym w konﬂikcie dzieciom i rodzinom z Aleppo, władze miasta
przygotowują się na przyjęcie dzieci z Syrii: opracowywane są procedury, organizowana jest
baza infrastrukturalna oraz zabezpieczane są środki ﬁnansowe.
Wokół przedsięwzięcia zawiązała się koalicja instytucji samorządowych, środowisk
okołobiznesowych, organizacji pozarządowych i osób prywatnych. Miasto Sopot uzyskało od
zlokalizowanych w Sopocie i Gdyni szpitali deklarację wsparcia i objęcia opieką medyczną
poszkodowanych dzieci. Wersją podstawową jest wariant czasowego pobytu w Sopocie
kilkorga wymagających leczenia dzieci i ich opiekunów.
Partnerem Gminy Miasta Sopotu w działaniach związanych z pomocą dzieciom
poszkodowanym w konﬂikcie syryjskim jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło
Gdańskie, będące członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej „Kooperacja”.
Sopot pomaga
Nie po raz pierwszy Sopot angażuje się w pomoc potrzebującym osobom.
W 2010 r. Rada Miasta Sopotu przekazała 150 tys. zł na pomoc gminie Gorzyce,
poszkodowanej podczas wielkiej powodzi, a miasto sﬁnansowało wakacje
w Sopocie dla 55 dzieci z tego terenu. Co roku Sopot gości dzieci z Białorusi,
miasto wsparło także ﬁnansowo i pomogło w zbieraniu dodatkowych środków na
operację serca w specjalistycznej klinice w Niemczech dla małej sopocianki. To
tylko nieliczne przykłady, ale każda realna pomoc jest ważna. I zawsze warto,
niezależnie czy dotyczy to jednej, czy tysiąca osób.

Zamiana dech, czyli Zakopane i Sopot
otwierają sezon letni
Jak co roku letni sezon turystyczny w Sopocie rozpocznie się symboliczną wymianą
dech z Zakopanym, które jest miastem partnerskim kurortu. W sobotę, 22 kwietnia
o godz. 12.00 w Muszli Koncertowej na Molo miasta wymienią deskę snowboardową
na kitesurﬁngową.
Otwarciu sezonu będzie towarzyszył koncert piosenek w wykonaniu Sopockiego Teatru Tańca
Baabus Musicalis. Usłyszymy kompilacje 12 utworów z 6 dotychczas zrealizowanych musicali.
Artyści mają od 5 do 16 lat. Wystąpią także dzieci z Sopockiej Szkoły Muzycznej. Zakopane
reprezentować będzie Hanka Wójciak, której towarzyszyć będzie gitarzysta Jacek Długosz. Na
wszystkich gości będą czekały zakopiańskie oscypki i sopockie ogórki kiszone w solance.
Już po raz czternasty miasta partnerskie – Sopot i Zakopane – wspólnie inaugurują sezon.
Letni rozpoczyna się w Sopocie, a zimowy w Zakopanem.
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– Wyjątkowo rzadką i cenną rzeczą jest, że od ponad 100 lat w tym samym
miejscu odbywają się zawody sportowe – uzasadnia wniosek dr Danuta
Zasławska, miejski konserwator zabytków.
– Historia tenisa w mieście jest tak samo długa, jak historia samego Sopotu –
dodaje prezydent Jacek Karnowski. – Wpisanie kortów do rejestru, podobnie jak
stało się to kilka lat temu z Hipodromem, pozwoli zachować to wyjątkowe miejsca
dla przyszłych pokoleń. Zapobiegnie również zakusom zabudowy kortów, na
przykład przez stawianie apartamentowców, do czego o mało nie doszło w czasie
działalności poprzedniego klubu.

W klubach tylko dorośli
Sopocki Program Poprawy Bezpieczeństwa, który powstał w wyniku spotkań
Komisji bezpieczeństwa, statutu i przestrzegania prawa Rady Miasta oraz
właścicieli i menadżerów sopockich klubów, zakłada m.in. wstęp do klubów
dla osób wieku od 21 lat i szkolenia dla personelu ze sposobów radzenia
sobie z kłopotliwymi klientami. Deklarację podpisało 19 właścicieli
i menadżerów klubów, pubów, dyskotek, reprezentujących 24 lokale.
Komisja bezpieczeństwa, statutu i przestrzegania prawa Rady Miasta, wspólnie
z właścicielami i menadżerami sopockich klubów wypracowała kompromis, na
mocy którego wszystkie strony poczuwają się do dbania o porządek i bezpieczeństwo w mieście, nie tylko w lokalu, ale również w jego najbliższej okolicy.
Sopocki Program Poprawy Bezpieczeństwa przewiduje:
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.
ź

Deklarację podpisało 19 właścicieli i menadżerów klubów, pubów, dyskotek,
reprezentujących 24 lokale. Lista jest wciąż otwarta.

O reklamach i szyldach w Sopocie
– zaproszenie na debatę miejską

fot. fotobank.PL / UMS

www.facebook.com/MiastoSopot

Miasto Sopot zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz branżę reklamową na
dyskusję w sprawie opracowywanej uchwały krajobrazowej, dotyczącej
m.in. reklam i szyldów w mieście. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia
w Sopotece, w budynku Sopot Centrum przy ul. Kościuszki 14, o godz. 18.00.
Poprowadzi je Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto. Na spotkaniu obecni będą
m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski, urbanistka Maria Czerniak, projektantka
uchwały oraz Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, plastyk miejski.
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Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
zachęca do tworzenia rodzin zastępczych i przyjęcia
pod swój dach dzieci, które potrzebują ciepła
i miłości. Ruszyła kolejna edycja kampanii „Podaruj
dziecku serce – zostań rodziną zastępczą”.
Sopocki MOPS od 14 lat organizuje kampanię promującą
ideę rodzicielstwa zastępczego. Jej celem jest znalezienie
kandydatów na rodziny zastępcze, uwrażliwienie na
problematykę tej formy opieki i przełamywanie stereotypów na ten temat.
– Poszukujemy osób, które chciałyby stworzyć rodzinę
zastępczą i zachęcamy do podjęcia tej pięknej misji –
mówi Urszula Szymańska, kierownik Działu Pieczy
Zastępczej MOPS Sopot. – Opieka nad dziećmi opuszczonymi i zaniedbanymi wymaga otwartego serca,
zaangażowania, zrozumienia i cierpliwości, ale przynosi
rodzicom zastępczym satysfakcję i ogromną radość.
Szansa na szczęśliwe dzieciństwo
– Wszystkie dzieci potrzebują miłości i troskliwych
rodziców, ale nie każde z nich ma szansę na bezpieczny
dom, w którym znajdą warunki do prawidłowego rozwoju
– dodaje Andrzej Czekaj, zastępca dyrektora sopockiego
MOPS-u. – Czasami rodzice nie mogą lub nie potraﬁą
zaopiekować się swoimi dziećmi. Szansą na szczęśliwe
dzieciństwo, dorastanie w ciepłej, przyjaznej atmosferze
jest dla takich dzieci właśnie rodzina zastępcza.

problemów (np. podjęcie terapii uzależnień, znalezienie
pracy, polepszenie warunków mieszkaniowych itd.).
Rodzina zastępcza to również nadzieja na bezpieczny,
ciepły dom dla dzieci, które mają małe szanse na adopcję,
np. ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną, dla
dzieci chorych i niepełnosprawnych.
Rodzice zastępczy z odpowiednim wsparciem
– Rodziny zastępcze mogą liczyć na wiele form pomocy ze
strony sopockiego MOPS-u – podkreśla Urszula
Szymańska. – Wsparcia udzielają m.in. specjaliści ds.
rodziny, pracownicy socjalni, pedagodzy, psychologowie
i prawnicy. Rodzice zastępczy mogą uczestniczyć
w bezpłatnych szkoleniach oraz grupach wsparcia, a także
otrzymać doﬁnansowanie do wypoczynku dzieci czy
remontu mieszkania – dodaje Szymańska. – Rodzinom
zastępczym gwarantowana jest ustawowa comiesięczna
pomoc ﬁnansowa na częściowe pokrycie kosztów
utrzymania każdego dziecka, a rodziny zastępcze
zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie zgodnie z umową zawartą z sopockim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Gdzie się zgłaszać?
Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą
powinny skontaktować się z Działem Pieczy
Zastępczej sopockiego MOPS-u, Al. Niepodległości
759 a, tel. 58 555 10 22, e-mail: dpz@mopssopot.pl

Do rodziny zastępczej dzieci traﬁają na określony czas,
potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich

Wolontariat sąsiedzki
– chętni z Brodwina poszukiwani
Jeżeli jesteś osobą, która chce pomóc starszemu
sąsiadowi, mieszkasz na Brodwinie i możesz
poświęcić godzinę tygodniowo na pracę w wolontariacie – włącz się wolontariat sąsiedzki. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie wraz ze
stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji chcą łączyć
seniora z osobą wolontariusza – sąsiada. Mile
widziane osoby w wieku 50+.

Poszukiwani są wolontariusze dla seniorów z Brodwina.
Głównym założeniem jest przeciwdziałanie izolacji społecznej
osób starszych właśnie poprzez przywrócenie naturalnych
kiedyś relacji sąsiedzkich.
Zadania wolontariusza:
Osoba z najbliższego otoczenia seniora (w tym wypadku
mieszkaniec Brodwina) miałaby odwiedzać wybraną osobę
raz na tydzień, wyjść wspólnie na spacer, porozmawiać przy
herbacie, pograć w karty lub w szachy. Po prostu pobyć
razem. Obecnie pięciu seniorów/seniorek czeka na swojego
wolontariusza.
Organizatorzy oferują:
szkolenia dla wolontariuszy,
ź wsparcie psychologa i pracownika socjalnego,
ź comiesięczne spotkania integracyjne „Sąsiad – Sąsiadowi”
ź

Gdzie się zgłaszać?
Można zadzwonić: tel. 58 341 83 52, 509 270 597
ź Można napisać maila: z.ostrowska@wolontariat.sopot.pl,
p.stec@mopssopot.pl
ź Można przyjść do siedziby stowarzyszenia Na Drodze
Ekspresji, ul. Marynarzy 4, Sopot, pokój nr 3, we wtorek
i czwartek w godz. 9.00-17.00. Tu można też
porozmawiać ze specjalistą ds. wolontariatu sąsiedzkiego.
ź

Wielkanocne śniadanie
dla potrzebujących
Nawet 250 miejsc znajdzie się przy wspólnym stole
z tradycyjnymi wielkanocnymi potrawami, który stanie
na dziedzińcu Centrali Diecezjalnej Caritas w Sopocie
przy Al. Niepodległości 778. W tym roku świąteczne
śniadanie dla potrzebujących odbędzie się w sobotę,
15 kwietnia o godz. 9.00.
Biały namiot, postać Jezusa Zmartwychwstałego, kolorowe
kwiaty, baranki i zające. Długie rzędy elegancko nakrytych
stołów, zastawionych sałatką, żurkiem, jajkami, mięsami,
ciastami… A przy nich – goście zaproszeni na wspólne
świętowanie.
Jak co roku na wielkanocne spotkanie przybędzie
ok. 200-250 osób potrzebujących. Razem z nimi do stołu
zasiądą metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź,
Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Jacek Karnowski,
rezydent Sopotu, ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas
Archidiecezji Gdańskiej oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Przez kilka chwil wszyscy zebrani na dziedzińcu Centrali
Diecezjalnej Caritas w Sopocie będą tworzyć rodzinę. Ubodzy
i samotni choć na moment będą mogli zapomną o tym,
czego doświadczają w życiu: niedostatku, lęku, odrzuceniu,
niezrozumieniu…

Więcej informacji na stronach: www.wolontariat.sopot.pl
oraz www.mopssopot.pl
Zadanie współﬁnansowane ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich, Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz gminy Miasta Sopotu.
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Kwiaty i drzewa na wiosnę
Od początku roku możemy w Sopocie zobaczyć ekipy
Zarządu Dróg i Zieleni oraz Przedsiębiorstwa Dróg
i Zieleni, które przycinają korony drzew.
Są to zabiegi pielęgnacyjne, które nadadzą drzewom
charakterystyczny kształt i ograniczą przyrost koron na
szerokość. Dzięki przycince słońce będzie równomiernie
docierało do wszystkich gałęzi.
W tym roku przycinane były drzewa na 14 ulicach:
Wybickiego, Fiszera, Pułaskiego (lipy), Helska, Okrzei,
Mieszka I, Chmielewskiego, Armii Krajowej, Bohaterów
Monte Cassino, Kościuszki, Krasickiego, Karlikowskiej,
Powstańców Warszawy, alei Wojska Polskiego.
Kolory wiosny na sopockich rabatach i kwietnikach
Na sopockich rabatach i kwietnikach pojawiają się już
wiosenne kwiaty. W tym roku będzie to 7570 sztuk
sadzonek bratków, w odmianach Yellow Splash, Azure,
Rose with Blotch czy Clear White. Prócz bratków
tegorocznej wiosny nasze oczy cieszyć będą również
wielobarwne tulipany, krokusy, narcyzy i lilie (które
zakwitną latem). Będzie ich w sumie 30 700 sztuk.
Kwiaty, które latem pojawią się w Sopocie, to przede
wszystkim: 6760 begonii, 3070 dalii, 850 sadzonek
naparstnicy, 200 fuksji. W tym roku zobaczymy również

inne kwiaty i byliny, w nowych, ciekawych odmianach
kolorystycznych – w sumie 12 530 sadzonek.
Kwietniki znajdują się:
ź przy placu Przyjaciół Sopotu
ź parku Północnym
ź w okolicy hotelu Sheraton
ź parku Południowym (m.in. w parku im. Marii i Lecha
Kaczyńskich)
ź przed i przy Urzędzie Miasta
ź parku Herbstów
Na ulicy Bohaterów Monte Cassino dekoracją kwiatową
będą donice na latarniach. W 76 wiszących donicach
znajdzie się 380 sadzonek pelargonii bluszczolistnej.
Dodatkowe miejsca, w których sadzone są kwiaty
wiosenne i letnie to:
ź pomnik A. Mickiewicza
ź Parasolnik
ź rabata przy kościele św. Jerzego
ź rabata w murku – plac Konstytucji.

Rozpoczynamy sadzenie szpalerów
W ślad za konsultacjami społecznymi dotyczącymi
zieleni w mieście, już w kwietniu ruszą pierwsze
nasadzenia. Przy ulicach: Kościuszki, 3 Maja, Władysława IV, Lipowej, Skłodowskiej i Sobieskiego wiosną
zostanie zasadzonych 80 drzew.

Odbierz drzewko
za makulaturę
Co zrobić z kilogramami starych papierów zalegających na strychu czy w piwnicy? Najlepiej
wymienić na sadzonkę drzewka lub krzewu. Podczas
ekologicznej akcji „Dziennika Bałtyckiego”, w którą
Sopot się włączył, za każde 5 kg makulatury będzie
można za darmo otrzymać jedną roślinkę. Akcja
odbędzie się w sobotę, 22 kwietnia, punkt zbiórki,
ul. Polna 8.
Oprócz odpowiedniej ilości makulatury, chętni na
sadzonki najróżniejszych drzew i krzewów muszą mieć
kupon akcji „Drzewko za makulaturę”, który drukowany
jest w „Dzienniku Bałtyckim”.
Przynosząc zużyty i niepotrzebny już papier, ratujemy
kolejne rośliny przed wycinką. Pozbywając się zalegającej
w szafkach makulatury, dajemy jej kolejne życie. Karta
papieru może być bowiem wykorzystywana nawet
siedmiokrotnie. Proces recyklingu polega na rozwłóknianiu makulatury,
pozbywaniu się
różnego rodzaju
zanieczyszczeń
i następnie uszlac h e t n i a n i u m a s y.
Potem taka masa
zostanie ponownie
wykorzystana.

Drzewa będą miały od 4 do 4,5 m wysokości, 20-25 cm
obwodu pnia, będą to więc ok. 10-15 letnie drzewa. Planuje
się zasadzenie lip drobnolistnych, kasztanowców białych
i czerwonych, miłorzębów dwuklapowych.

fot. fotobank.PL / UMS

Drugi etap odtwarzania szpalerów przyulicznych
przeprowadzony zostanie jesienią. Planuje się wymianę
22 drzew oraz zasadzenie kolejnych 19 drzew, a także
zasadzenie 1668 krzewów przy ulicach: 3 Maja, Sobieskiego
i Chopina. Łącznie w ramach programu odtwarzania
szpalerów w mieście pojawi się 221 nowych drzew.

„Drzewko
za makulaturę”
22 kwietnia 2017 r.
w godz. 10.00-13.00

fot. mat. pras.

punkt zbiórki przy
ul. Polnej 8
w Sopocie
(obok Hipodromu)

KSIĄŻKI /

W Sopotece nie tylko czytanie
Sopoteka jest najmłodszą ﬁlią Biblioteki Sopockiej.
To galeria kultury multimedialnej, łącząca w sobie
funkcje tradycyjnej biblioteki i nowoczesnego centrum
kultury. Klasyczny księgozbiór jest ciągle powiększany
o nowe pozycje, także literatury obcej.
Egzemplarze niemieckojęzyczne – prezent od partnerskiego Frankenthalu – niedawno dotarły do Sopotu. Ciągle
rośnie również zasób audiobooków, zbiorów ﬁlmowych
i wideo z koncertów. Różnorodną ofertę uzupełniają
organizowane przez Sopotekę warsztaty – kreatywnego
pisania, improwizacji teatralnej czy sztuki decoupage'u.
Sopocka biblioteka staje się też często forum wymiany
myśli i opinii, miejscem debat dotyczących ważnych kwestii
społecznych. Organizowane są spotkania z pisarzami,
poetami, podróżnikami, ludźmi świata sztuki i kultury.
Miłośnicy książek zawsze znajdą w Sopotece coś dla siebie.
Dotyczy to także wydarzeń związanych z książkami
i czytelnictwem, jak choćby Światowy Dzień Czytania
Tolkiena czy zbliżający się Dzień Książki. 21 i 22 kwietnia
w sopockiej bibliotece będzie można skorzystać z Pierwszej
Pomocy Książkowej czy wziąć udział w larpie – aktywności
z pogranicza gry i sztuki teatralnej.
www.pinterest.com/sopot

Od 19 kwietnia do końca roku Sopoteka zaprasza na
czytanie performatywne – cykl spotkań, podczas których
czytane są fragmenty tekstów polskich twórców awangardowych: Tadeusza Peipera, Julian Przybosia czy
Stanisław Witkiewicza. Swoje spotkania organizują także
miłośnicy komiksu.
Więcej informacji na: www.facebook.com/SopotekaPL

fot. fotobank.PL / UMS

Opowieść o ks. Janie
Spotkanie z redakcją „Rocznika Spockiego”
Najnowszy tom „Rocznika Sopockiego” poświęcony
jest osobie księdza Jana Kaczkowskiego. W piątek,
21 kwietnia, o godz. 18.00 w Dworku Sierakowskich
spotkać się będzie można z redakcją i autorami
tekstów tego wydania „Rocznika”. Wstęp jest wolny.
Wydawnictwo zawiera
teksty dziennikarskie
i relacje ludzi, którzy
mieli zaszczyt i okazję
poznać zmarłego
w zeszłym roku ks. Jana.
„Rocznik” jest już dostępny w siedzibie
Towarzystwa Przyjaciół
Sopotu (Dworek Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego 12), a także
w sieci EMPiK i księgarniach Book Book.
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Mieszkańcy w sopockim albumie

Muzeum Sopotu

Sopocianka z wyboru
„Widok sopockiej plaży”
Józefa Czapskiego

Daniela Jankowska
fot. Muzeum Sopotu

Józef Czapski przed wojną kilkakrotnie był w Sopocie. W jego dorobku artystycznym znajdują się na
pewno dwa obrazy związane z tym miejscem. Jednym z nich jest „Widok sopockiej plaży”
datowany na 1937 r. ze zbiorów Muzeum Sopotu oraz „Opera leśna w Sopocie” z 1937 r. (od 1939
r. w depozycie w Muzeum Narodowym w Warszawie; właścicielem praw są spadkobiercy Jana
Tarnowskiego). Dzieła te są wyjątkowo ważne w całym bogatym dorobku artysty, ponieważ jako
jedne z nielicznych przetrwały wojnę. Z okresu dwudziestolecia międzywojennego zachowało się
zaledwie kilkanaście prac. Dla Sopotu z kolei są świadectwem obecności w tym mieście wybitnego
malarza i pisarza.
Obraz – podobnie jaka cala kolekcja – jest wykorzystywany podczas wystaw czasowych. Obecnie nie
jest eksponowany.
Muzeum Sopotu
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot,
tel. 58 551 22 66, 58 551 50 31, www.muzeumsopotu.pl

„Widok sopockiej plaży”
data powstania: 1937 r.
wymiary: 37,5 x 45,5 cm
technika: olej, płótno

Sopocka Majówka
z Lao Che
Do długiego majowego weekendu zostało jeszcze trochę czasu, ale już dziś warto
zaplanować te dni, nie przegapić ciekawych wydarzeń. Jednym z nich będzie na pewno
koncert zespołu Lao Che. Muzycy wystąpią 3 maja w Operze Leśnej.
Tegoroczna Sopocka Majówka zapowiada się naprawdę interesująco. Jej pełny program
opublikujemy w kolejnym wydaniu „Przepisu na Sopot”, ale już dziś polecamy uwadze koncert Lao
Che. Zespół do tej pory nagrał sześć płyt, w tym tak popularne „Powstanie Warszawskie”, „Gospel”
czy „Dzieciom”. Jakie utwory usłyszymy w Sopocie? Przekonać się będzie można podczas koncertu
w ramach Sopockiej Majówki 3 maja w Operze Leśnej, początek o godz. 19.00.
Bilety kosztują 10 zł, a posiadacze Karty Sopockiej zapłacą tylko 5 zł. Można je kupić na stronach
www.operalesna.sopot.pl i www.bart.sopot.pl. Oprócz tego do 28 kwietnia będą dostępne
w kasie BART-u przy ul. Kościuszki 61, a od 29 kwietnia w kasie Opery Leśnej lub w Punkcie
Informacji Kulturalnej na Placu Przyjaciół Sopotu.

Wojenne losy rzuciły pochodzące z Warszawy dwie panie Jankowskie: 55-letnią
Janinę i jej córkę 20-letnia Danielę do Sopotu. Na jednym z domów przy głównej
ulicy była wywieszona biało-czerwona ﬂaga, w środku kręcili się uzbrojeni Polacy.
Daniela (na zdjęciu pierwsza z lewej) poprosiła o pomoc w znalezieniu spokojnego
kąta. Jeden z mężczyzn zadeklarował chęć pomocy. Udali się w kierunku ulicy
Morskiej (obecnej Bohaterów Monte Cassino) i tam w budynku pod nr 2 zajęli jedno
z dwóch mieszkań na pierwszym piętrze. Była to kuchnia, z której przechodziło się
do dwóch pokoi – Danka z mamą zajęły ostatni, a w poprzedzającym ulokował się
ów uzbrojony mężczyzna. Któregoś dnia przyprowadził niemiecką rodzinę – ojca
i dwie córki, 13- i 15-letnią. Obie były wielokrotnie zgwałcone, brudne, przestraszone.
Znalazł je w okolicy kościoła św. Jerzego. Zbliżający się front był uważany przez
niemieckich mieszkańców Sopotu za apokalipsę. Gromadzili się w kościele wierząc,
że tam znajdą schronienie przed zwycięską Armią Radziecką. Rzeczywistość okazała
się znacznie bardziej ponura. Żołdacy rosyjscy kościół potraktowali jako przyfrontowy
dom publiczny – gwałcili kobiety i mordowali zgromadzonych tam ludzi.
Zajmowane lokum nie było jednak oazą spokoju – przechodni pokój stał się
publiczną noclegownią i miejscem damsko-męskich spotkań zarówno Polaków
i Rosjan. Znalezienie czegoś niezależnego stawało się wręcz koniecznością.
W połowie kwietnia 1945 r. Danka z mamą przeniosły się do sąsiedniego domu.
Sąsiadami kobiet byli Rosjanie. Okazało się to bardzo przydatne. Byli to czterej
wojskowi, prawdopodobnie w stopniach oﬁcerskich, życzliwi i kulturalni. Codziennie
zapraszali nowe lokatorki na obiad – zazwyczaj była nim pikantna, ostra zupa, bogato
przyprawiana czerwonymi papryczkami. Poczęstunki były nie do pogardzenia – Danka
za pracę w Urzędzie Miejskim była w pierwszych kilku tygodniach wynagradzana
jedynie bochenkami chleba.
W sąsiednim budynku jedno z mieszkań zajmowały trzy Niemki wspólnie
z nowymi polskimi lokatorami.
Między nimi a Danką i jej mamą
nawiązała się nić sąsiedzkiej życzliwości. Danka dzieliła się z nimi
chlebem przynoszonym z pracy.
Niemki również rewanżowały się
w miarę swych możliwości. Wczesną
jesienią 1945 roku niemieckie sąsiadki zostały wysiedlone z Sopotu.
Jeszcze latem Danka odwiedziła
Warszawę – zastała morze ruin i nielicznych, nieomal bezdomnych
sąsiadów. W tej sytuacji obie z mamą
zdecydowały, że zostają w Sopocie
już na stałe. Zwyciężył rozsądek – na
Wybrzeżu było mieszkanie i praca.

fot. Muzeum Sopotu

Daniela Postek (1924-2008) – panieńskie nazwisko Jankowska – dzieciństwo
i młodość spędziła w Warszawie, mieszkanką Sopotu była w latach 1945-1954.
Wspomnienia zanotował syn Janusz Postek (prezentujemy fragment). Więcej
o losach Danieli Jankowskiej oraz historie innych sopocian znaleźć można na
stronie sopocianie.muzeumsopotu.pl.

Zapraszamy obecnych i dawnych mieszkańców Sopotu do udziału
w projekcie Sopocianie – Opowiedz nam swoją historię.

fot. mat. pras.
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WKKW z gwiazdami, czyli kwiecień na Hipodromie
Kwiecień na sopockim Hipodromie to tradycyjnie czas rozgrywania międzynarodowych i krajowych zawodów we Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego. W tym roku, dzięki podwojeniu liczby dni konkursowych, na
Hipodromie pojawi się jeszcze więcej gwiazd światowego jeździectwa. Zawody
odbędą się w dniach 21-23 kwietnia oraz 28-30 kwietnia, wstęp jest bezpłatny.
WKKW nazywany często jeździeckim triathlonem, to jedna z olimpijskich konkurencji
jeździeckich – bardzo wymagający sprawdzian wszechstronnego przygotowania konia
i jeźdźca, wywodzący się z tradycji wojskowej.
Zawody trwają trzy dni, a zawodnicy startują w trzech konkursowych etapach:
ź

próba ujeżdżenia polega na wykonaniu odpowiednich ﬁgur na specjalnie wygrodzonym
placu. Ta elegancka dyscyplina kładzie nacisk na współpracę oraz wzajemne zaufanie
konia i jeźdźca. Tu liczy się opanowanie oraz swoboda i elegancja;

ź

próba terenowa to najbardziej widowiskowa część zawodów. Rozgrywana jest na
znacznie większym obszarze, w terenie urozmaiconym różnego rodzaju przeszkodami,
także wodnymi;

ź

konkurs skoków stanowi z kolei próbę dokładności i kondycji konia. Konkurs
rozgrywany jest na parkurze, a wysokość i rodzaj przeszkód zależą od klasy zawodów.

Na WKKW przyjadą m.in.:
Ingrid Klimke –dwukrotna złota medalistka olimpijska (2008 Pekin, 2012 Londyn),
srebrna medalistka igrzysk w 2016 roku w Rio, córka jednego z najsłynniejszych
zawodników WKKW na świecie, Reinera Klimke.;
Beeke Jankowski – zawodniczka, która startowała na igrzyskach w Rio, bardzo
utalentowana, zajmująca 6. pozycję w rankingu dla północno-zachodniej Europy,
prowadzonym przez Międzynarodową Federację Jeździecką;
Andreas Ostholt – na swoim koncie ma między innymi Mistrzostwo Niemiec w WKKW,
dziesiąte miejsce na Mistrzostwach Świata w Caen w WKKW, trzykrotnie startował w Finale
Pucharu Świata w WKKW;
Andreas Dibowski – złoty medalista olimpijski z Pekinu, zawodnik i trener WKKW, trener
polskiej kadry narodowej w WKKW.
Polscy jeźdźcy mogą również pochwalić się sporymi osiągnięciami w WKKW. Między
innymi srebrnym medalem zdobytym zespołowo na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie
w 1936 r. Na igrzyskach w Seulu w 1988 r. startował związany z sopockim Hipodromem
Krzysztof Rafalak. Polacy wywalczyli wówczas czwarte miejsce.
Pierwszy weekend (21-23 kwietnia):
piątek – próba ujeżdżenia, sobota – skoki przez przeszkody na placu, niedziela
– próba terenowa (kros).
Drugi konkursowy weekend WKKW odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia. Więcej
informacji na www.hipodrom.sopot.pl

KOSZYKÓWKA /

ŻEGLARSTWO /

Żółto-czarni startują po kolejne punkty
Koszykarze Treﬂa wciąż nie rezygnują z walki
o udział w fazie play-oﬀ Polskiej Ligi Koszykówki.
Ich następnym domowym rywalem będzie TBV Start
Lublin.
Po intensywnym przełomie marca i kwietnia, kiedy Treﬂ
Sopot mierzył się z bezpośrednimi rywalami do miejsca
w czołowej ósemce, w kilku kolejnych seriach spotkań
przeciwnikami żółto-czarnych są nieco niżej notowane
ekipy. Do tego grona zalicza się również TBV Start Lublin.

fot. Treﬂ Sopot

www.instagram.com/miasto_sopot

Szkoleniowcem lubelskiego zespołu jest dobrze znany
w Trójmieście David Dedek, a pod jego wodzą grają m.in.
były reprezentant Polski Jakub Dłoniak, serbski skrzydłowy
Stefan Balmazović czy jeden z najlepiej podających w PLK
Amerykanin Doug Wiggins.
Na korzyść Treﬂa przemawia z pewnością kiepska
dyspozycja TBV Startu na wyjazdach. Na pierwsze
zwycięstwo poza Lublinem w trwającym od października
sezonie zespół ten czekał aż do marcowego starcia
z AZS-em w Koszalinie. Lublinianie rozpoczęli kwiecień
z wyjazdowym bilansem 1-13
i podopieczni trenera Marcina
Klozińskiego z pewnością
zrobią wszystko, by rywale nie
poprawili tego dorobku
w Sopocie.

Mecz Treﬂ Sopot – TBV Start
Lublin odbędzie się w sobotę, 22 kwietnia, o godz.
18.00 w Hali 100-lecia. Bilety
na spotkanie można kupić za
pośrednictwem serwisu
treﬂ.ticketsoft.pl, w kasach
obiektu oraz punktach
partnerskich, których wykaz
dostępny jest na stronie
www.treﬂsopot.pl.

Sopocki Klub Żeglarski
na pierwszym miejscu
SKŻ ERGO Hestia Sopot został najwyżej sklasyﬁkowanym klubem w podsumowaniu Współzawodnictwa Sportu Młodzieżowego za rok 2016
w Polsce.
Na corocznym spotkaniu w Warszawie, na którym
nagrodzono najlepsze kluby sportowe i jednostki
samorządu terytorialnego, sopocki klub otrzymał 300 pkt.
i 20 tys. złotych.
– Cieszymy się, że ciężka praca i wyniki naszych
zawodników przyniosły po raz kolejny tak wysoką pozycję
naszego klubu w klasyﬁkacji innych klubów żeglarskich –
podsumował sukces Piotr Hlavaty, komandor SKŻ ERGO
Hestia Sopot.
Nagrody za Współzawodnictwo Sportu Młodzieżowego
przyznano w kilku kategoriach. W klasyﬁkacji gmin od
20 do 50 tys. mieszkańców zwyciężyło miasto Sopot.
– Od wielu lat konsekwentnie inwestujemy w infrastrukturę sportową i powszechne szkolenie dzieci
i młodzieży – mówi Jacek Karnowski, prezydent miasta.
– Sopoccy uczniowie mają lekcje pływania i żeglarstwa,
uczestniczą także w wielu zajęciach organizowanych
przez sopockie kluby. Efekty było widać choćby na
ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio, na których Sopot
miał bardzo silną reprezentację sportowców.

7

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

fot. fotobank.PL / UMS

BO Sopot gra w zielone!
1 kwietnia chętni do odkrywania tajemnic Sopotu spotkali się na pierwszej edycji gry miejskiej,
która promuje udział sopocian w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Następna gra
i rozwiązywanie sopockich zagadek a także wspólne pisanie wniosków do BO już 22 kwietnia.

fot. fotobank.PL / UMS

„Wielka Podróż Dorotki” to najnowsza premiera Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus Musicalis.
Przedstawienie wystawiane jest w Teatrze na Plaży.

fot. fotobank.PL / UMS

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie gości wystawę grupy Łódź Kaliska pt. „Parada
Wieszczów”. Prace artystów można oglądać do 4 czerwca.

fot. Angelika Umińska

fot. fotobank.PL / UMS

Inscenizacja Misterium Męki Pańskiej, przygotowana przez młodzież, wolontariuszy, przyjaciół
i wychowawców sopockiego Caritas, od wielu lat gromadzi na Łysej Górze wielu widzów.

Profesor Józef Golec, pedagog, działacz społeczny i niestrudzony popularyzator Sopotu,
w Muzeum Sopotu 30 marca uroczyście świętował swoje 82. urodziny.

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