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Głosuj na Sopocki Budżet Obywatelski
W środku karta do głosowania!
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KULTURALNY SOPOT /

ATRAKCYJNE LATO W SOPOCIE

WSPARCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KONCERT DLA MIESZKAŃCÓW

Wyjątkowo długi i słoneczny sezon letni
jeszcze się nie skończył, ale już można
powiedzieć, że był on dla Sopotu bardzo
udany i bezpieczny. Odwiedziło nas bardzo
wielu turystów, którzy oprócz wypoczynku na
plaży, chętnie uczestniczyli w wydarzeniach
kulturalnych odbywających się w mieście.

Szczególną troską powinniśmy otaczać osoby,
które z różnych względów mają trudniejszą
sytuację życiową. Wszyscy są pełnoprawnymi
mieszkańcami Sopotu. Miasto realizuje wiele
projektów wspierających osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

„Starsi Panowie Dwaj” to tytuł tegorocznego
Koncertu dla Mieszkańców, który odbędzie się
w sopockiej Operze Leśnej 9 września.
Koncert tematycznie nawiązuje do przypadającego w tym roku 60-lecia Kabaretu
Starszych Panów, którego twórcami byli Jeremi
Przybora i Jerzy Wasowski.
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ZIELONY SOPOT /

Zielone wyspy na Placu
Przyjaciół Sopotu
Główny plac miasta – Plac Przyjaciół Sopotu – będzie jeszcze bardziej zielony.
Niedługo stanie na nim pierwsza z pięciu Wysp Zieleni i Rekreacji. To pierwszy
etap realizacji projektu, który wygrał w zeszłorocznym Budżecie Obywatelskim,
zdobywając najwięcej głosów mieszkańców wśród projektów ogólnomiejskich.

ZWIERZĘTA /

Dzień otwarty w Sopotkowie
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz prezydent Sopotu zapraszają mieszkańców
na pierwszy dzień otwarty nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt Sopotkowo.
Warto całą rodziną przyjść w niedzielę, 9 września w godzinach 10.00-16.00, do
schroniska, które od połowy sierpnia mieści się w nowej lokalizacji, przy ul.
Malczewskiego 38.

Pierwsza z pięciu zielonych wysp stanąć ma przy budynku Algi. Od momentu podpisania
umowy, wykonawca będzie miał dwa miesiące na realizację. Na projekt „Zieleń na placu
Przyjaciół” miasto przeznaczyło w sumie milion zł.
– Na brak zieleni w Sopocie nie możemy narzekać – mówi Jacek Karnowski, prezydent
Sopotu. – Pomimo, iż jesteśmy najbardziej zielonym miastem w Polsce, w ostatnich
latach wiele środków przeznaczyliśmy na rewitalizację parków, sopockie błonia czy
odtwarzanie szpalerów drzew przy ulicach. Osobiście bardzo lubię platany na Placu
Przyjaciół Sopotu. Teraz jednak – zgodnie z głosami mieszkańców – plac zyska nowe
zielone przestrzenie.
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Odwiedzający będą mieli okazję obejrzeć schronisko „od kuchni”, zobaczyć nowe budynki
i wybiegi, poznać zwierzęta tam przebywające, pobyć z nimi, pomyśleć o adopcji.
Podczas dnia otwartego będzie możliwość zakupu psich i kocich gadżetów wykonanych m.in.
przez wolontariuszy sopockiego schroniska, lub wesprzeć schronisko datkiem. Organizatorzy
zapraszają na słodki poczęstunek , przewidziano także wiele atrakcji m.in. dla dzieci.

ROWERY /

Wizualizacje: pracownia Wolski Architekci

Pracujesz w Sopocie? Wkręć się w Sopot
i zdobywaj rowerowe punkty za dojazdy do pracy

Dostępna ze wszystkich stron wyspa zieleni i rekreacji składać się będzie
z umiejscowionych na podestach drewnianych ergonomicznych ławek (część
z oparciami) oraz rabat, w których pojawią się różnorodne, specjalnie dobrane rośliny.
Kolorystyka rabat oparta będzie na zieleni pędów i liści oraz bieli, jako wiodącej barwie
kwiatów. Dodatkowo pojawią się akcenty w odcieniach delikatnego różu, ﬁoletu, czy
oranżu, a jesienią i zimą czerwieni i brązu. Cała konstrukcja zyska też nowe, wyniesione
na poziom podestów oświetlenie.
Z wytchnienia na zielonej wyspie bez problemu skorzystają rodzice z dziećmi w wózkach
czy też osoby z niepełnosprawnościami, bowiem wjazdy na podesty będą dostosowane
do ich potrzeb. Również osoby starsze będą mogły komfortowo wypocząć dzięki
umożliwiającym wygodne siadanie i wstawanie wysokim oparciom ławek.
Nowoczesne podejście do organizacji wspólnych przestrzeni miejskich zaowocowało
innowacyjnym projektem wyspy. Wykonała go pracownia Wolski Architekci z Sopotu.
Część ławek w obrębie konstrukcji umieszczona będzie do siebie przodem, tworząc
mikrownętrza sprzyjające relaksowi. Użytkownicy będą mogli się widzieć, swobodnie
rozmawiać. Będą też siedziska zwrócone na zewnątrz, dające możliwość patrzenia na
plac. Docelowo wyspy mają zastąpić wszystkie ławki, które obecnie stoją na Placu
Przyjaciół Sopotu.
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Wydawca:
Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27
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Przygotowanie materiałów, redakcja i skład: Biuro Promocji
i Komunikacji Społecznej UMS: Magdalena Czarzyńska-Jachim,

Projekt wzbogacenia zieleni na placu powstał w oparciu o opinie sopocian,
wyrażane na specjalnie organizowanych spotkaniach i warsztatach. Podczas
spotkań mieszkańcy miasta rozmawiali o wyzwaniach, jakie stawia
architektura placu oraz jego funkcja w różnych porach roku. Ich efektem jest
startujący projekt i budowa pierwszej wyspy. Czy wyspa, jej konstrukcja, użyte
materiały, nasadzenia sprawdzą się w praktyce? Miasto prowadzi badania
ankietowe wśród wypoczywających. Będziemy również zbierać uwagi, które
mogą być pomocne przy realizacji pozostałej części projektu.
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Anna Dyksińska, Anetta Konopacka, Marek Niziołek, Jolanta Kownacka

PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto
– raz na dwa tygodnie w piątek

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim
– raz na miesiąc w piątek

PRZEPIS NA SOPOT

NR 14/2018

PODSUMOWANIE SEZONU 2018 /

Atrakcyjne lato w Sopocie
Długi i słoneczny sezon letni jeszcze się nie skończył, ale już można powiedzieć, że
był on dla Sopotu bardzo udany i co ważne bardzo bezpieczny.
Do Sopotu przyjeżdżają głownie Polacy (ponad 60 proc.) i nasi zagraniczni sąsiedzi:
Szwedzi, Norwegowie, Niemcy, a także turyści z Wielkiej Brytanii, Włoch i Rosji. Sopoccy
turyści to głównie grupy znajomych i rodziny z dziećmi.
– Chciałbym podziękować wszystkim służbom za pracę, dzięki której w Sopocie –
pomimo większej liczby turystów – było bardzo bezpiecznie – mówi Jacek
Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu – Cieszy także wysoka frekwencja na
sopockich wydarzeniach kulturalnych oraz stale rosnące wpływy z turystyki do
budżetu miasta. To właśnie z tych środków możemy m.in.: doﬁnansować pracę
ratowników WOPR, Straży Miejskiej, czy dodatkowe patrole policji.

Bezpieczny Sopot
Efektem działań policjantów jest wyraźny spadek liczby przestępstw w porównaniu do
ubiegłego sezonu. W tym roku wszczęto o 35 proc. mniej postępowań w sprawie
przestępstw w porównaniu do sezonu 2017. Największe spadki odnotowano w grupie
przestępstw szczególnie uciążliwych (kradzież, kradzież z włamaniem, bójka i pobicie, kradzież
samochodu, uszczerbek na zdrowiu, przestępstwa rozbójnicze oraz uszkodzenie rzeczy).
– W sezonie letnim 2018 r. nie odnotowano żadnej bójki i pobicia, w kradzieżach
odnotowano spadek o ponad 43 proc., w kradzieżach z włamaniem o 28 proc.,
a w uszkodzeniach ciała odnotowano spadek o 41 proc. – mówi Michał Biedrawa,
Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie.
Do 26 sierpnia policjanci odnotowali także 1042 wykroczenia dotyczące usiłowania lub
spożywania alkoholu. Od lipca do końca sierpnia służbę na ulicach miasta pełnili
funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
oraz policjanci skierowani w ramach adaptacji zawodowej (łącznie 39 policjantów, którzy
pełnili 2000 służb). Policja otrzymała też wsparcie ﬁnansowe od sopockiego samorządu,
które było wykorzystywane w sezonie na pełnienie przez policjantów z Sopotu
dodatkowych służb.
Pracowity sezon miała także sopocka Straż Miejska.
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Kulturalne lato
Do Sopotu turystów przyciągają oczywiście nie tylko plaże, ale też liczne wydarzenia
kulturalne i sportowe. Cieszy stały wzrost liczby osób odwiedzających instytucje kultury.
Muzeum Sopotu w okresie maj – sierpień przyjęło 5875 gości, Teatr Atelier odwiedziło
ponad 8 tys. widzów, a frekwencja na wystawach i wydarzeniach organizowanych
w Państwowej Galerii Sztuki do 27 sierpnia wyniosła 24 443 osoby. W czasie wakacji
zorganizowano 131 imprez w sopockich bibliotekach, w których uczestniczyło 2930 osób.
Ogólna liczba odwiedzin w bibliotekach wyniosła 12 200 osób. W Festiwalu Dwa Teatry
udział wzięło 1400 osób, Sopot Film Festiwal zgromadził 4 tys. widzów, a w spotkaniach
Literackiego Sopotu uczestniczyło aż 18 tysięcy osób!
Bardzo udany był także sezon w Operze Leśnej. Wiele różnorodnych wydarzeń
zgromadziło 79 tys. osób. W okresie styczeń – sierpień Operę Leśną zwiedziły 32 tys. gości,
a w wydarzeniach i warsztatach edukacyjnych wzięło udział prawie 3 tys. osób.

– Przed sezonem zatrudniliśmy dodatkowo trzech strażników, wydłużyliśmy także
czas pracy z 8 do 12 godzin. W sezonie letnim nałożono łącznie 952 mandaty na
kwotę 107 796,34 zł (od początku roku liczba nałożonych mandatów wyniosła 2240,
na łączną kwotę 244 796,34
zł). Najwięcej mandatów
nałożono w związku z naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa
w ruchu drogowym oraz
w związku ze spożywaniem
a l ko h o l u w m i e j s c a c h
publicznych. – relacjonuje
Tomasz Dusza, Komendant
sopockiej Straży Miejskiej.
W sezonie letnim przyjęto
1558 zgłoszeń od mieszFot. Fotobank.PL/UMS
kańców (od początku roku
2492). Liczba podjętych interwencji to 7263 (od początku roku 15 431). Ponadto założono
265 blokad na koła źle zaparkowanych samochodów (709 od początku roku) oraz
odholowano 45 pojazdów (od stycznia 70).
Na sopockim akwenie WOPR podjął 74 akcje w okresie maj – sierpień. Uratowano 84
osoby, w jednym przypadku nastąpił zgon (na plaży niestrzeżonej i nie w wyniku utonięcia).
– Był to dla nas niezwykle pracowity sezon – przyznaje Maciej Dziubich, Prezes
Sopockiego WOPR – Ponad 40 ratowników codziennie na kąpieliskach, nocne
dyżury, a przed sezonem i teraz po – także ekipy patrolowe.
Popularny Eko Parking
Parking buforowy przy ERGO ARENIE działał od 16 czerwca do 31 sierpnia. W tym
czasie z oferty transportu meleksem na plażę lub do centrum skorzystało 10 289 osób.
Dużo osób, ze względu na słoneczną pogodę, decydowało się na pozostawienie
samochodu i spacer na plażę do Sopotu czy Gdańska.
Wpływy do budżetu miasta
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Dworek Sierakowskich od czerwca odwiedziło niemal 3300 odbiorców wydarzeń
kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.
Turysto Szanuj Sopot
Atrakcyjność turystyczna miasta sprawia, że odwiedza nas bardzo wielu gości. Do nich
skierowaliśmy kampanie: „Stop golasom na ulicy” zwracającą uwagę na problem
chodzenia bez ubioru po mieście i siadania w ogródkach gastronomicznych oraz „Turysto
szanuj Sopot” apelującą do gości o odpowiednie zachowanie podczas pobytu w mieście.
Wydrukowanych zostało ponad 2 tys. plakatów oraz ulotki, naklejki i pocztówki przekazane
branży gastronomicznej, hotelowej oraz mieszkańcom i administratorom nieruchomości.
www.facebook.com/MiastoSopot

Przychody Sopotu z tytułu turystyki z roku na rok są coraz wyższe.
W zeszłym roku do budżetu miasta wpłynęło ponad 31,5 mln złotych. W tym
roku szacujemy, że dochody będą jeszcze większe.
Rosną wpływy z opłaty uzdrowiskowej, w tym roku dzięki staraniom miasta
ten wskaźnik poprawił się o 10 proc. – na 28 sierpnia zebrano 1 740 574,18 zł.
O 17 proc. zwiększyły się udziały w podatku dochodowym PIT. Podobnie,
o 17,8 proc., zwiększyły się wpływy z opłat za parkowanie (ponad 2,5 mln zł)
i zajęcie pasa drogowego.
O ponad 20 proc. wzrosły wpływy z podatku od nieruchomości. Wpływy
z koncesji na sprzedaż alkoholu są wyższe o 37,7 proc. Najwyższy wskaźnik
wzrostowy zanotowaliśmy we wpływach z wynajmu i zwiedzania Opery Leśnej
– tu nastąpił wzrost o 70 proc.
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XVI Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych
Co roku, we wrześniu, organizacje, które na co dzień
oferują wsparcie sopocianom, można spotkać
w jednym miejscu. Nie inaczej będzie i w tym roku,
8 września, w godz. 11.30-15.00, podczas Sopockiego
Festynu Organizacji Pozarządowych. Na Skwerze
Kuracyjnym przy molo zaprezentuje się ich blisko 60.
Nie zabraknie propozycji dla dzieci, młodzieży, rodzin, osób
aktywnych zawodowo, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Dla tych, którzy chcieliby włączyć się
w społeczne, kulturalne i sportowe życie miasta, będzie to
również okazja do poznania możliwości zaangażowania
w sopocki wolontariat.
Parada Pozarządowa
Niezmiennie od 16 lat festyn rozpocznie Parada
Pozarządowa. W okolicach kościoła pw. św. Jerzego od godz.
11.30 będą zbierać się społecznicy działający na rzecz
sopocian, a także osoby, którym działalność sektora
pozarządowego jest bliska. Parada, na czele z grupą
perkusyjną Taraban, przejdzie ul. Bohaterów Monte Cassino
do Skweru Kuracyjnego, by w muszli koncertowej ok. godz.
12.00 uroczycie rozpocząć sopockie święto pozarządowców.
Początek festynu od wielu lat stanowi okazję do przyznania
organizacji pozarządowej szczególnie zaangażowanej
w sprawy miasta Nagrody Prezydenta „Sopockie Serce”.

proﬁlaktyczne, takie jak: poziomu cukru we krwi, ciśnienia,
saturacji, tętna, czy stężenia tlenku węgla w wydychanym
powietrzu.
Na swoje stoiska również w tym roku zaprosi Straż Pożarna,
Sopocka Policja oraz Straż Miejska, szczególnie cieszące się
zainteresowaniem najmłodszych uczestników festynu.
Z kolei Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu zachęci do rozmów o możliwościach
podejmowania społecznej aktywności w Sopocie.
Koncerty i „Frajda z metra”
Uczestnicy Festynu przygotowali wiele atrakcji, a wśród nich
m.in. warsztaty artystyczne, malowanie twarzy, konkursy
i quizy z nagrodami, prezentację i sprzedaż wyrobów
podopiecznych organizacji pozarządowych, a także
pozarządowe kawiarenki. Nie zabraknie gier i pokazów
sportowych (m.in. karate, tenis, rugby, kosz, żeglarstwo,
lekkoatletyka, ﬁtness, zumba, pojazdy sportowe). Stały
element festynu to również udział organizacji zajmujących
się zwierzętami, więc będzie można skonsultować kwestie
związane z adopcją oraz opieką.
Zaprezentują się także organizacje zajmujące się
wsparciem społecznym i zdrowiem. Oprócz różnorodnych
konsultacji będzie można nieodpłatnie wykonać badania

Otwieramy Drzwi do Tolerancji
Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego zaprasza na tegoroczne obchody Dni
Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które odbędą się w Trójmieście dniach 16-21
września 2018 r. Dni rozpoczną się 16 września na Skwerze Kuracyjnym przy sopockim molo.
Działać tam będzie Trójmiejski Punkt Informacyjny z ofertami wsparcia dla osób i rodzin
doświadczających kryzysów psychicznych. O godz. 13.00 przejść będzie można przez symboliczne
Drzwi do Tolerancji.

Całość festynu dopełnią pokazy i koncerty na scenie
sopockiego molo. W tym roku po raz pierwszy uczestników
wydarzenia porwą żywiołowe ﬂamenco z Klubu Flamenco
La Paloma (godz. 12.15). Dzięki Fundacji Ramtamtam
wspierającej twórczość zespołów muzycznych na
festynowej scenie wystąpią zespoły Ilia (blues/jazz-rock;
godz. 13.15) oraz Kosabo (hip-hop; godz. 14.15).
Ciekawą propozycję stanowi także turniej przeciągania liny
„Frajda z metra”, do którego Sopocka Rada Organizacji
Pozarządowych zaprasza przedstawicieli NGO-sów
i administracji publicznej (godz. 13.00-13.30). Zabawa ma
przypominać, że praca zespołowa ma sens.

Wiecha na geriatrii
Wieszanie wiechy to piękna polska tradycja budowlana, polegająca na
zawieszeniu przystrojonego kolorowymi wstążkami wieńca na górnej części
budynku. Wiechę wywiesza się na znak zakończenia ważnego etapu
budowy. I taką sytuację mamy właśnie na budowie Centrum Opieki
Geriatrycznej w Sopocie – zakończenie pierwszego etapu budowy szpitala,
czyli tzw. stan surowy.

Obchody są cyklicznym wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym, którego celem jest zwiększenie
świadomości społecznej o chorobach psychicznych – w szczególności schizofrenii oraz przybliżenie
problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych.
Dni Solidarności, będące częścią kampanii społecznej pt: „Odmień swoją głowę”, to także konferencja
i warsztaty pt: „Otworzyć Bramy Tolerancji, Jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie?
Rodzina, wspólnota, dialog”, spotkania, autorskie, festyny tolerancji w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.
16 września, Skwer Kuracyjny przy molo, godz. 12.00-16.00
W trakcie wydarzenia:
ź

Trójmiejski Punkt Informacyjny – porady psychologiczne, doradztwo zawodowe, prezentacja
trójmiejskiej oferty wsparcia dla osób i rodzin, strefa artystyczna dla dzieci i dorosłych

ź

Stoisko informacyjno-edukacyjne kampanii „Odmień Swoją Głowę – Schizofrenia – Nie oceniaj,
dowiedz się więcej!” mającej na celu zmianę stereotypów dotyczących osób doświadczających
kryzysów psychicznych.

ź

Miejska gra terenowa „Poza czasem”; start/meta Skwer Kuracyjny

ź

Zdjęcie z Zygmundem F.
Serce czy rozum – przeciąganie liny

ź
ź

By wspólnie uczcić zakończenie tej części prac, prezes Pomorskiego Centrum
Reumatologicznego, marszałek województwa pomorskiego i prezydent Sopotu
zapraszają na wspólne świętowanie i zawieszenie wiechy w czwartek,
6 września, o godz. 14.00. Spotykamy się przy ul. 23 Marca 93 w Sopocie.

Wystawa plastyczna
plakatów „Odmień Swoją
Głowę” studentów Akademii Sztuk Pięknych
pracowni propagandy
społecznej prof. Jacka
Staniszewskiego.
S z c z e g ó ł ow y p ro g ra m
i więcej informacji na:
www.otwartebramy.org.
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Wizualizacja szpitala

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. gimnastykę na świeżym powietrzu,
zabawy ruchowe, krioterapię miejscową, bioptron, zdrowe przekąski i grilla. Warto
wybrać się całymi rodzinami.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Co na budowie? Budynki w stanie surowym już stoją, można to osobiście zobaczyć.
Teraz została do zrobienia część dachów. Po dachu przyjdzie kolej na okna i prace
wewnątrz budynków – instalacje, sieci, wykończenia. O ile prace pójdą zgodnie
z planem, już na początku przyszłego roku rozpocznie się wyposażanie budynków.
W drugiej połowie przyszłego roku szpital powinien przyjąć pierwszych pacjentów.

PRZEPIS NA SOPOT
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Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
Szacunek i odpowiedzialność za innych są naszą najważniejsza powinnością.
Szczególną troską powinniśmy otaczać osoby, które z różnych względów mają
trudniejszą sytuację życiową. Wszyscy są pełnoprawnymi mieszkańcami Sopotu.
Miasto realizuje wiele projektów wspierających osoby z niepełnosprawnością i ich
opiekunów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że potrzeby są duże. Zachęcamy do
kontaktu z Pełnomocnikiem ds. osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania
Bezrobociu (tel. 58 52 13 615).
Spotkania i konsultacje z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami zaowocowały
wieloma nowymi projektami realizowanymi przez miasto. Na plaży przy molo przez cały
sezon dostępna była specjalna amﬁbia do kąpieli dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
w siedzibie MOSiR można wypożyczyć rowery trójkołowe przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych, w sąsiedztwie Parku Herbstów powstaje Dom dla chorych z zespołem
Downa. Zespół Szkół Specjalnych nr 5 zorganizował także dla swoich podopiecznych
ciekawe półkolonie.
Przydatne vademecum
Efektem wielu rozmów jest
także wydany teraz „Sopocki
Informator dla Osób
z Niepełnosprawnością”.
Zawiera on kompleksowy zbiór,
ułożonych tematycznie informacji,
które ułatwią rozwiązywanie
problemów życia codziennego,
umożliwiając jeszcze pełniejszy
udział w życiu naszego miasta.
Informator wskazuje też jakie
prawa przysługują osobom
niepełnosprawnym i ich opiekuFot. Pixabay
nom oraz czego można oczekiwać ze strony różnych instytucji.
Informator został wysłany do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, jest także
dostępny w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Sopotu.

Orzecznik w Sopocie
Od 27 września Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
rozpocznie dyżury w Sopocie. W każdy
poniedziałek i czwartek, w godz. 9.00-14.00,
w pokoju nr 2 przy ul. Marynarzy 4 będzie
dyżurował pracownik Zespołu kompleksowo
obsługujący niepełnosprawnych mieszkańców
naszego miasta (udzielanie informacji,
przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia
Fot. Pixabay
o niepełnosprawności i jej stopniu, wniosków
o w y d a n i e k a r t y p a r k i n g ow e j , w n i o s ków n a l e g i t y m a c j ę p o t w i e rd z a j ą c ą
niepełnosprawność, odbiory dokumentów).
Ponadto, od października 2018 r. wszystkie osoby niepełnosprawne ruchowo, które będą
miały problem z dotarciem na wyznaczony termin posiedzenia składu orzekającego
(komisji) w Gdyni, będą mogły bezpłatnie skorzystać z transportu oferowanego przez
miasto. Zapotrzebowanie na transport do Gdyni można zgłaszać bezpośrednio
u dyżurującego pracownika Zespołu oraz pod nr tel. 58 52 13 615 lub 58 52 13 620, od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Planowane działania miasta dla niepełnosprawnych
ź

Stworzenie w Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym
MOPS Sopot nowej Pracowni Arteterapii (z kącikiem ﬁzjoterapii, kącikiem
wypoczynkowym oraz stanowiskiem komputerowym) dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach oraz Sali
Doświadczania Świata (umożliwiającej poznawanie świata za pomocą różnych
zmysłów) – planowane otwarcie w październiku 2018 r.

ź

Powołanie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej – wsparcie osób
niesamodzielnych objętych usługami opiekuńczymi przez MOPS Sopot
w rozwijaniu umiejętności samodzielnego dbania o swoje otoczenie
i zaspokajanie własnych potrzeb, w nawiązywaniu kontaktów społecznych,
w aktywizacji zawodowej. Planowane w październiku 2018 r.

ź

Dodatkowe środki na zadania z rehabilitacji społecznej, które umożliwią
wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu, m.in. w zakresie likwidacji
barier architektonicznych, barier technicznych i w komunikowaniu się oraz
uczestnictwie w turnusach rehabilitacyjnych. W Sopocie priorytetowo traktowane
są dzieci niepełnosprawne i wszystkie wnioski dotyczące wsparcia dla dzieci
rozpatrywane są pozytywnie. Planowane na jesień 2018 r.

ź

Stworzenie dla opiekunów opieki wytchnieniowej dziennej w miejscu
zamieszkania (wsparcie pielęgniarki środowiskowej) oraz całodobowej
w placówce – mDomu Pomocy Społecznej w Sopocie. Planowane jesienią 2018 r.

III Sopocka Giełda Pracy
20 września w Sopotece (ul. Kościuszki 14) w godz. 10.00-13.00 odbędzie się giełda
pracy organizowana z myślą o osobach poszukujących zatrudnienia, biernych zawodowo
osobach niepełnosprawnych, wszystkich zainteresowanych odnalezieniem nowych ścieżek
kariery zawodowej oraz ﬁrmach, instytucjach poszukujących pracowników
z niepełnosprawnościami.
Podczas giełdy zapraszamy do Żywej Biblioteki, która pozwoli na obalenie stereotypów
i uprzedzeń poprzez stworzenie przestrzeni do dialogu i zadawania pytań osobom, które
poprzez pracę własną i wsparcie innych dali szansę sobie jako pracownikowi. „Żywe
Książki” opowiadają swoje historie, a „Czytelnicy” je wypożyczają.

Pozytywne podejście do opieki
Huśtawka integracyjna
Na terenie ogrodu należącego do
Zespołu Szkół Specjalnych nr 5, przy
ul. Kazimierza Wielkiego 14 stanęła
huśtawka integracyjna. Huśtawka
zapewnia możliwość jednoczesnej
zabawy dzieciom i osobom
dorosłym poruszającym się na
wózkach oraz pełnosprawnym. To
solidna konstrukcja z proﬁli
s t a l ow y c h z p o d k ł a d e m e p o ksydowym. Platforma huśtawki
wykonana jest ze stali ocynkowanej
i blachy aluminiowej.
Fot. materiały prasowe UMS

www.instagram.com/miasto_sopot

Brak wiedzy to najczęstszy problem w opiece nad
chorym na Alzheimera czy inne choroby otępienne.
Dom Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza na cykl
bezpłatnych spotkań z Marleną Meyer, trenerką
autorskiego programu Teepy Snow „Pozytywne
podejście do opieki”. Pierwsze spotkanie odbędzie się
11 września, o godz. 16.00 w DPS przy ul. Mickiewicza
49 w Sopocie (tel. 58 718 23 12).
Jak wspierać osobę chorą otępiennie? Jak dostosować
mieszkanie do chorego na Alzheimera? Jak komunikować
się z chorym na demencję? Jak radzić sobie w opiece nad
chorym otępiennie? Na te i inne pytania opiekunowie
i członkowie rodzin opiekujących się chorymi będą mogli
uzyskać odpowiedzi. Bezpłatny cykl spotkań bazować
Fot. materiały prasowe
będzie na programie „Pozytywne podejście do opieki”
autorstwa Teepy Snow.
Osoby które wezmą udział w spotkaniach, dowiedzą się także, jak przystosować
mieszkanie, co usunąć, co dodać, jak oświetlić wnętrze, by chory członek rodziny czuł się
w nim dobrze i bezpiecznie.
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Szanowni Państwo, drodzy Sopocianie!
Dziękuję bardzo za Wasze dotychczasowe zaangażowanie w Sopocki Budżet Obywatelski. Dzięki Waszym inspiracjom, Sopot stale się zmienia i pięknieje.
Mamy także coraz więcej działań angażujących i integrujących różne grupy mieszkańców.
Zachęcam gorąco do głosowania w tegorocznej edycji BO. Wspólnie wybierzmy najlepsze dla Sopotu projekty.

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Głosowanie od 10 do 24 września

OKRĘGI I PODOKRĘGI KONSULTACYJNE W SOPOCIE
Swelin

a

– tradycyjnie lub przez internet na
www.sopot.pl/bosopot
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Kamienny Potok i Brodwino 20 września godz. 17:00 (czwartek), zbiórka przy placu zabaw
na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej z Obodrzyców
Górny Sopot 22 września o godz. 11:00 (sobota), zbiórka na placu zabaw w Ogródku
Jordanowskim przy ul. Armii Krajowej
Sopot Dolny 22 września o godz. 14:00 (sobota), zbiórka przy placu zabaw w Parku
Północnym obok Klubu Sﬁnks.

22 września (sobota)
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w godz. 11-15
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PIKNIK ARTYSTYCZNY W PARKU
PÓŁNOCNYM

WIELKI PIKNIK BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO

Plac Mancowy w Parku Północnym w Sopocie

na Sopockich Błoniach

prezentacja projektu ArtInkubator
warsztaty z robienia biżuterii
warsztaty muzyczne
warsztaty z szablonem, malowanie na tkaninie
muzyka na żywo
nauka gry w boule i krykieta
piknik przy wspólnym stole
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Architektów
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Spacery poprowadzi sopocki przewodnik, autor książek i badacz historii Sopotu.
Opowie o ciekawostkach związanych z regionem miasta i jego historii, przy okazji
odwiedzimy niektóre inwestycje wykonane z budżetu obywatelskiego.

Króla Jana Kazimierza
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Na każdym stanowisku znajdą Państwo
wolontariuszy w kolorowych kamizelkach,
którzy pomogą w wypełnieniu karty do
głosowania.
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Wypełnione karty do głosowania można złożyć w Urzędzie Miasta Sopotu
w godzinach pracy urzędu oraz w mobilnych punktach do głosowania, które
zostaną uruchomione m. in. w następujących miejscach:
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konkursy z nagrodami
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Karta do głosowania

Uwaga: Aby głos był ważny, można wybrać zadania lokalne tylko z jednego okręgu:

OKRĘG NR 1
Sopot Dolny

Zadania lokalne okręg 1
Na poniższej liście można zaznaczyć maksymalnie pięć inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie. Z każdego podokręgu
(A i B) zostanie zrealizowany co najmniej jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 1:
Grażyna Czajkowska
Aleksandra Gosk
Zbigniew Duzinkiewicz
Maria Filipkowska-Walczuk
Andrzej Kałużny
Marcin Stefański
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2019
*Przedstawione koszty są
szacunkowe i poglądowe, koszt
realizacji może ulec zmianie
w zależności od ostatecznego
zakresu inwestycji.

OKRĘG NR 2
Sopot Wyścigi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Remont drogi i chodnika przy ul. Książąt Pomorskich 13, 15, 17,19
Plac zabaw w kształcie statku w Lasku Karlikowskim
Bezpieczne stojaki rowerowe na plaży
Remont nawierzchni ul. Jana III Sobieskiego na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Chopina
Renowacja terenów zielonych oraz boiska tartanowego przy Zespole Szkół nr 1 na ul. Książąt Pomorskich
Budowa chodnika w miejscu przedeptu przy Al. Niepodległości od strony wjazdu do Sopotu od strony Gdyni
Mapping 3D na budynku Sﬁnksa
Remont schodów od ul Lipowej w dół do ul. Sobieskiego
Zmiana obudowy wylotu skanalizowanego koryta Potoku Kamiennego
Ul. Haﬀnera między ul. Kubacza i Bohaterów Monte Cassino – remont strefy pieszej
Modernizacja chodnika ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Na Wydmach do ul. 3 Maja
Budowa zatok postojowych przy ul. Sępiej
Modernizacja ul. Emilii Plater przy budynkach nr 20-32
Remont placu i schodów prowadzących z ul. Sępiej do Parku Północnego
Przebudowa schodów prowadzących z ul. Winieckiego do ul. Obr. Westerpla e znajdujących się w jarze
Rewitalizacja parku u zbiegu ulic Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach
Pracownia dla matek
Modernizacja i ustawienie dodatkowych instalacji na placu zabaw przy ul. Czyżewskiego
Organizacja zajęć gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu dwa razy w tygodniu
Remont ul. Władysława IV pomiędzy ul. 3 Maja, a ul. Tadeusza Kościuszki
Zagospodarowanie obszaru wydm wzdłuż Al. Wojska Polskiego w Sopocie
Trampoliny na placu zabaw przy Dworku Sierakowskich
Rewaloryzacja zieleni na Placu Rybaków

Wieczesław Augustyniak
Barbara Gierak-Pilarczyk
Jerzy Hall
Jerzy Smolarek
Michał Stróżyk
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2019

1B
1B
1B
1B
1B
1A
1A
1B
1A
1A
1B
1A
1B
1A
1A
1B
1A
1B
1A
1B
1A
1A i 1B
1B

koszt
w zł*

wybrane
inwestycje

500 tys.
160 tys.
50 tys.
480 tys.
300 tys.
55 tys.
30 tys.
500 tys.
115 tys.
500 tys.
200 tys.
210 tys.
325 tys.
500 tys.
350 tys.
500 tys.
40 tys.
100 tys.
30 tys.
500 tys.
500 tys.
150 tys.
180 tys.

Zadania lokalne okręg 2
Na poniższej liście można zaznaczyć maksymalnie pięć inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie. Z każdego podokręgu
(A i B) zostanie zrealizowany co najmniej jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 2:

podokręg

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

podokręg

Remont nawierzchni chodnika na ul. Kochanowskiego na wysokości posesji 8/10 do 12
Remont ul. Bocznej
Remont schodów do kościoła św. Bernarda
Wyproﬁlowanie drogi rowerowej wzdłuż ul. Łokietka od ul. Polnej do końca osiedla Parkur
Rewitalizacja terenu dawnego parku przy ul. Conrada 5
Zagospodarowanie wejścia do lasu od ul. Kopernika
Oświetlenie wybiegu dla psów na Sopockich Błoniach
Otwarcie Stawu Łokietka – likwidacja ogrodzenia
Modernizacja Skweru Grubby (nawierzchnia alejek, ławki, mała architektura, zabawki, nasadzenia, oświetlenie)
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Bitwy pod Płowcami
Naprawa i doświetlenie chodnika od Stawu Reja do Armii Krajowej
Nasadzenie cebul kwiatowych przy Stawie Reja
Uporządkowanie ścieżki spacerowej biegnącej równolegle do ul. Kopernika
Ustawienie ławek wzdłuż Al. Niepodległości od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do przedłużenia ul. Długosza
Remont ciągu pieszo-jezdnego od Al. Niepodległości do Szkoły Podstawowej nr 1
Wykonanie nowego ciągu pieszego na długości trzech pawilonów: 700, 702, 712 Al. Niepodległości
Naprawa nawierzchni odcinka drogi między budynkami Karlikowska 14 a 16 prowadzącej do osiedla Kolejarz

2B
2B
2B
2A
2B
2B
2A
2A
2A
2A
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2A

koszt
w zł*

wybrane
inwestycje

330 tys.
180 tys.
220 tys.
350 tys.
250 tys.
20 tys.
5 tys.
400 tys.
300 tys.
30 tys.
190 tys.
20 tys.
70 tys.
45 tys.
299 tys.
435 tys.
170 tys.

*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

www.pinterest.com/sopot
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OKRĘG NR 3
Sopot Górny

Zadania lokalne okręg 3
Na poniższej liście można zaznaczyć maksymalnie pięć inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie. Z każdego podokręgu
(A i B) zostanie zrealizowany co najmniej jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 3:
Piotr Bagiński
Wojciech Fułek
Paweł Kąkol
Tomasz Lipiński
Piotr Meler
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2019

OKRĘG NR 4
Sopot Kamienny
Potok i Brodwino

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 4:
Jarosław Kempa
Bartosz Łapiński
Anna Łukasiak
Lesław Orski
Grzegorz Wendykowski
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2019

*Przedstawione koszty są
szacunkowe i poglądowe, koszt
realizacji może ulec zmianie
w zależności od ostatecznego
zakresu inwestycji.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

podokręg

„Dawna Cegielnia” – założenie ścieżki historycznej
Budowa schodów z Al. Niepodległości na punkt widokowy przy ul. Okrężnej
Wymiana latarni przy ul. Antoniego Abrahama
Kontynuacja zagospodarowania zieleńca na rozwidleniu Al. Niepodległości i ul. Armii Krajowej
Skwer na ul. 1 Maja przy przejściu podziemnym, nasadzenie drzew, wymiana posadzki bez ławek
Wyposażenie wybiegu dla psów w nowym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
Skwer przy ul. Sikorskiego na wysokości sklepu Alma
Renowacja zabytkowego zegara oraz podświetlenie elewacji frontowej budynku II LO im. B. Chrobrego
Rekreacyjna leśna polana – zagospodarowanie polany leśnej przy ul. 23 Marca na cele rekreacyjne
Bezpieczny Mickiewicz – zakup i instalacja systemu monitoringu na osiedlu Mickiewicza
Wykonanie wygodnego dojścia od ul. Wybickiego przy Stadionie SKLA do ul. Abrahama
Naprawa chodnika przy ul. Zamenhofa
Zagospodarowanie leśnego trójkąta na skwerek wypoczynkowy za osiedlem Przylesie
Odyseja Umysłu dla seniora i nie tylko – zajęcia dla mieszkańców
Szlak świetlny do Opery Leśnej – instalacja artystyczna
Integracja terenów rekreacyjnych SM Mickiewicza oraz boiska przy DPS
Renowacja kapliczki Stella Maris

3A i 3B
3A
3B
3A
3B
3A
3B
3B
3A
3B
3B
3B
3A
3A
3B
3B
3A

koszt
w zł*

wybrane
inwestycje

500 tys.
70 tys.
250 tys.
20 tys.
500 tys.
20 tys.
150 tys.
25 tys.
200 tys.
20 tys.
130 tys.
70 tys.
5 tys.
10 tys.
500 tys.
80 tys.
250 tys.

Zadania lokalne okręg 4
Na poniższej liście można zaznaczyć maksymalnie pięć inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie. Z każdego podokręgu
(A i B) zostanie zrealizowany co najmniej jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

podokręg

Wymiana latarni ulicznych (oraz dodanie nowych) wzdłuż ul. Cieszyńskiego – kontynuacja projektu
Modernizacja zatok postojowych ul. Malczewskiego
Remont nawierzchni pasa drogowego i chodników ul. Łużyckiej
Budowa placu zabaw na ul. Kujawskiej
Odpoczynek na Małopolskiej – ustawienie ławek
Ławeczka – ustawienie 6 ławek na trawie wzdłuż płotu boiska przy SP 9 Sopot Brodwino
Przejazd rowerowy przez Al. Niepodległości na wysokości SKM Kamienny Potok (Lidl)
Renowacja zabytkowego budynku ujęcia drenażowego na Brodwinie oraz utworzenie ścieżki spacerowej
Skrzydlaci goście na Brodwinie - stworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla zwierząt i ptaków
Siłownia zewnętrzna dla uczniów i mieszkańców przy III LO
Odbudowa i zagospodarowanie wylotu drenażu do otwartego koryta Potoku Kamiennego przy ul. Kolberga
Renowacja grobli przy stawie Mazowieckim – część sopocka
Przebudowa schodów łączących ul. Małopolską z ul. Kaszubską
Chodnik przy ul. Cieszyńskiego
Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Kolberga
Poszerzenie ulicy pomiędzy ul. Tatrzańską 2 a garażami i umożliwienie parkowania na tej ulicy
Modernizacja parkingu w okolicy ul. Wejherowskiej i Kraszewskiego – I etap dokumentacja projektowa
Dom Sąsiedzki w Kamiennym Potoku
Modernizacja ul. Tatrzańskiej od budynku nr 2 do ul. Kraszewskiego (chodniki i droga)
Wymiana nawierzchni na pętli autobusowej (linii 185) między Kraszewskiego 32,30 i Sienkiewicza 17
Ustawienie sprzętu sportowego na placu zabaw koło budynku Sienkiewicza 23
Remont i rozbudowa zatok postojowych przy ul. Mazowieckiej oraz Kujawskiej
Doposażenie w sprzęt rekreacyjny placu przy boisku koło cmentarza, które powstało z BO w 2017 r.
Nowe miejsca do wypoczynku, nowa aranżacja terenów zielonych – na terenie całego osiedla Brodwino
Siłownia przy ul. Wejherowskiej miedzy blokami 3 i 5 oraz wybieg dla psów przy ul. Obodrzyców
Siłownia na osiedlu Kamienny Potok II między blokami 30 i 32 przy ul. Mazowieckiej
Naprawa nawierzchni ulicy i chodnika na ul. Łowickiej – od ul. Mazowieckiej w górę, przycięcie krzewów
Odtworzenie schodów na cmentarz (wejście 12) od strony ul. Sienkiewicza
Modernizacja Orlika na Brodwinie (skatepark)
Ustawienie ławek pomiędzy blokami Kolberga 17-23 i 23-29
Integracja Seniorów Brodwina – wyjazdy i imprezy integracyjne
Zmiana oświetlenia na ledowe przy ul. Cieszyńskiego
Podniesienie progów spowalniaczy na ul. Cieszyńskiego
Broadway – integracja. Rozbudowa działań ﬁlii Biblioteki Sopockiej i Domu Sąsiedzkiego Broadway

4B
4B
4A
4A
4A
4B
4A
4B
4B
4B
4B
4A
4A
4B
4B
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4B
4A
4A
4A
4A
4B
4B
4B
4B
4B
4B

PRZEPIS NA SOPOT

koszt
w zł*

wybrane
inwestycje

400 tys.
435 tys.
480 tys.
100 tys.
4 tys.
15 tys.
160 tys.
500 tys.
20 tys.
30 tys.
35 tys.
250 tys.
240 tys.
440 tys.
80 tys.
245 tys.
50 tys.
15 tys.
490 tys.
217 tys.
30 tys.
112 tys.
20 tys.
80 tys.
35 tys.
30 tys.
313 tys.
120 tys.
350 tys.
15 tys.
15 tys.
5 tys.
5 tys.
100 tys.
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Zadania ogólnomiejskie
Prosimy o wybranie maksymalnie pięciu, Państwa zdaniem, najważniejszych inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie.

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)

koszt
w zł*

1 Dekoracje świąteczne Al. Niepodległości

500 tys.

2 Program Rewitalizacji Sopockich Kamienic – dodatkowe środki

300 tys.

3 Duży plac zabaw na sopockiej plaży na wysokości Hotelu Chińskiego

500 tys.

4 Cmentarz w Sopocie – rewitalizacja alejek, ogrodzenia, studzienki z wodą

500 tys.

5 Sopockie Błonia – ożywienie rewitalizowanej przestrzeni poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych

200 tys.

6 Przejście pod Al. Niepodległości w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino – remont, przystosowanie dla niepełnosprawnych

2 mln

7 Miejsca do wypoczynku – meble miejskie w postaci sznurowych leżaków w pasie nadmorskim

150 tys.

8 Położenie nowej nawierzchni na ul. Władysława Cieszyńskiego

1,9 mln

9 „Czujka Czadu – Uratuj Życie!”. Kampania informacyjna oraz wyposażenie lokali mieszkalnych w czujki czadu

55 tys.

10 Wielki Sąsiedzki Piknik na Stadionie Leśnym

30 tys.

11 Remont ul. Langiewicza

540 tys.

12 Sopoteka dla każdego. Wyposażenie Sopoteki w większe sza i dla odwiedzających

10 tys.

13 Walkman – Minifes wal Muzyczny w Bibliotece

55 tys.

14 Wakacyjne Spacery z Biblioteką Sopocką

6 tys.

15 Literacka kąpiel – czytanie literatury na plażach

6 tys.

16 Gwiazdozbiór Sopoteki – spotkania w mediatece z ciekawymi gośćmi

30 tys.

17 Objazdowa Biblioteka – zakup sprzętu dla sopockiej biblioteki umożliwiający dostarczane książek do domów
dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

9 tys.

18 Miniteatr w Minitece – poszerzenie oferty teatralnej sopockiej biblioteki

15 tys.

19 Remont i modernizacja ul. Moniuszki z uwzględnieniem drogi dojazdowej do numerów 3,5 i 7 i wykonaniem oświetlenia

535 tys.

20 Wymiana chodnika przy ul. Moniuszki

630 tys.

21 Ułożenie nowego chodnika przy Al. Niepodległości między ul. 23 Marca do ul. Armii Krajowej

1,6 mln

22 Sprzątanie lasów wokół wszystkich terenów mieszkalnych w Sopocie oraz postawienie dodatkowych koszy na śmieci

35 tys.

23 Zajęcia dla dorosłych mieszkańców Sopotu związane z rekreacją w wodzie – rozszerzenie programu „Zdrowi i aktywni”

50 tys.

24 Kobieta waleczna – kurs samoobrony dla kobiet

10 tys.

25 Kontynuacja zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego 11 A, 17, 19, 19 A, 21

1,5 mln

26 Rewaloryzacja ul. Krasickiego – remont chodników, jezdni, budowa stanowisk postojowych, przebudowa oświetlenia, nasadzenie drzew

1,05 mln

27 Remont ul. Lipowej

1,5 mln

28 Doświetlenie kolejnych 15 przejść dla pieszych w całym mieście

270 tys.

29 Tematyczne spacery sopockie z przewodnikiem śladami ciekawostek miejskich

6 tys.

30 Modernizacja ul. Zacisze

960 tys.

31 Spacery historyczne prowadzone przez Muzeum Sopotu

6 tys.

32 Badania proﬁlaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu proﬁlaktyki wad postawy jako krok do świadomego i zdrowego
stylu życia i uprawiania dyscyplin sportowych

25 tys.

33 Budowa prędkościomierzy w najbardziej newralgicznych miejscach miasta

20 tys.

wybrane
inwestycje

*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
www.facebook.com/MiastoSopot
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Zadania ogólnomiejskie c.d.
Prosimy o wybranie maksymalnie pięciu, Państwa zdaniem, najważniejszych inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie.
koszt
w zł*

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)
34 Świąteczny mapping w okresie Bożego Narodzenia na elewacjach wokół Placu Przyjaciół Sopotu

200 tys.

35 Mobilny zestaw ratunkowy z deﬁbrylatorem AED dla bezpieczeństwa mieszkańców Sopotu

100 tys.

36 Remont ul. Łokietka od ul. Jana z Kolna do ul. Langiewicza

1,55 mln

37 Aktywizacja seniorów przez zajęcia rekreacyjne

14 tys.

38 Animatorzy Zdrowia – zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz ze wskazówkami dietetycznymi na siłowniach zewnętrznych

96 tys.

39 BBQ Sopot – ustawienie kolejnych grilli ogólnodostępnych na terenie Sopockich Błoni

60 tys.

40 Całodobowe pogotowie ratunkowe w Sopocie

1 mln

41 Biegówki w Sopocie – wytyczenie i utrzymanie tras

50 tys.

42 Łysa Góra na nowo – rozbudowa infrastruktury i oferty tego miejsca

500 tys.

43 Leśne ławki – ustawienie ławek na szlakach spacerowych w lesie

10 tys.

44 Ekologicznie przeciw komarom! – montaż budek lęgowych dla ptaków owadożernych

4 tys.

45 Woda źródłem życia – ustawienie kolejnych wodopojów

50 tys.

46 Skrzynka DOMNI-BEZDOMNI – organizacja miejsca do pozostawiania rzeczy przydatnych dla osób bezdomnych

15 tys.

47 Dokończenie chodników na ul. Łokietka i wykonanie ścieżki rowerowej do ul. Skarpowej i ciągu rowerowego wzdłuż skarpy

1,55 mln

48 Zagospodarowanie terenu przyległego do Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Haﬀnera 55 w Sopocie oraz Pływalni MOSiR
przy ul. Haﬀnera 57 w Sopocie

705 tys.

49 Poznaj miasto z Mewą Sopocianką – stworzenie kompendium wiedzy o ważnych miejscach Sopotu oraz umożliwienie zwiedzania
ich śladem Mewy

250 tys.

50 Karnawał „Sopot wita lato” – organizacja parady

50 tys.

51 Wycieczka krajoznawcza po Polsce dla podopiecznych Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie.

34 tys.

52 Budowa podstawowej infrastruktury lekkoatletycznej na terenie sopockich szkół. Transport uczniów z odległych szkół
podstawowych na Stadion Leśny w celu realizacji lekcji kultury ﬁzycznej

400 tys.

53 Sopocka Strefa Nordic Walking – organizacja zajęć

10 tys.

54 Rehabilitacja neurologopedyczna – projekt doﬁnansowania terapii

100 tys.

55 Mama w Sopocie – program wsparcia dla kobiet w ciąży i okresie wczesnego macierzyństwa

30 tys.

56 Licznik rowerzystów

20 tys.

57 Warsztaty dziennikarskie dla mieszkańców

20 tys.

58 Projekt zapobiegania przestępczości oparty na współpracy mieszkańców Sopotu zwany Ochrona Sąsiedzka

40 tys.

59 Wymiana nawierzchni i latarń ul. Jarosława Dąbrowskiego

950 tys.

60 Odbudowa Altany Kolatha

400 tys.

61 Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie stadionu MKS Ogniwo Sopot

1,05 mln

62 Modernizacja i uporządkowanie wąwozu potoku Karlikowskiego

1,4 mln

wybrane
inwestycje

*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

Wypełnioną kartę można oddać w Urzędzie Miasta i mobilnych punktach do głosowania.
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Nowy rok szkolny właśnie wystartował
W Sopocie rok szkolny 2018/2019 rozpoczęło 3750 uczniów i 724 przedszkolaków.
Uroczysta inauguracja w muszli koncertowej na molo poprzedzona była Paradą
Niepodległościową, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
A teraz przed uczniami i nauczycielami 10 miesięcy wytężonej pracy. Placówki są po
bieżących remontach, gotowe do zajęć dydaktycznych i opiekuńczych, więc można
się spodziewać, że i w tym roku będzie wiele sukcesów.

Między innymi dzięki temu rokrocznie sopoccy uczniowie uzyskują na egzaminie
maturalnym jeden z najwyższych średnich wyników w województwie pomorskim (w roku
szkolnym 2017/18 zdawalność matury w I LO wyniosła 96%, w II LO 100%, a w III LO 95%.

W roku szkolnym 2018/19 do sopockich szkół uczęszczać będzie 3750 uczniów (w tym do
szkół podstawowych 1631). Po raz pierwszy w ławce szkolnej zasiądzie 186
pierwszoklasistów. Szkoły rozpoczną edukację w bardzo dobrych warunkach
organizacyjnych. Całkowite wydatki miasta na edukację szkolną to 59,5 mln złotych. Poza
otrzymywaną rządową subwencją oświatową, co roku miasto Sopot przeznacza
dodatkowo z własnego budżetu ok. 20 mln złotych na różne zadania oświatowe.
Sopockie przedszkola przyjmą 724 wychowanków. Liczba miejsc zaoferowana przez
Gminę Miasta Sopotu w pełni zaspokoiła potrzeby mieszkańców – każde dziecko ma
miejsce w przedszkolu. W sopockich placówkach zatrudnionych jest 617 nauczycieli.
Każdego roku miasto przeznacza 200-250 tys. zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Fot. Fotobank.PL/UMS

Bogata oferta edukacyjna
Na każdym poziomie kształcenia w zależności od potrzeb, zapewniono dodatkowe
godziny zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych,
przyrodniczo-matematycznych czy języka obcego. Nauka pływania i żeglarstwo, dodatkowe
lekcje wychowania ﬁzycznego oraz – zależnie od szkoły – treningi koszykówki, tenisa
stołowego, tenisa ziemnego, rugby, koszykówki, a także codzienna opieka stomatologiczna
i pielęgniarska w szkołach pozwalają zadbać o zdrowy rozwój dzieci.
Jednocześnie dla uczniów wymagających kształcenia specjalnego zapewniono wsparcie
w zakresie zajęć wyrównawczych i opiekuńczych. Rocznie Gmina Miasta Sopotu
przeznacza na ten cel ok. miliona zł.
W związku z reformą systemu szkolnego w tym roku znów Miasto przeznaczy 120 tys. zł na
doposażenie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych.

Stypendia za osiągnięcia i zasiłki szkolne
Każdego roku najzdolniejsi sopoccy uczniowie otrzymują stypendia Prezydenta Miasta
Sopotu za osiągnięcia artystyczne, sportowe i w nauce. Miasto przeznacza na ten cel ok.
90 tys. rocznie.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne) kierowana jest do
uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy
publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski
należy składać do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Sopotu do 15 września każdego roku.
Formą zasiłku szkolnego może być także świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym. Wniosek można składać do Wydziału Oświaty nie
później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia.
Remonty i modernizacje
W okresie przerwy wakacyjnej oraz do końca roku kalendarzowego w 11 placówkach
oświatowych realizowane są prace termomodernizacyjne oraz elektrycznobudowlane, których efektem będzie zmodernizowanie zarządzania energią:
ź przedszkola nr 1, 4, 8 oraz Sopockie Ognisko Plastyczne i Zespół Szkół Handlowych
– wymiana oświetlenia, zainstalowanie systemu zarządzania energią oraz wykonanie
towarzyszących prac budowlanych;
ź przedszkola nr 8, 12, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8 oraz
Gimnazjum nr 2 – montaż instalacji fotowoltaniki, wymiana oświetlenia, zainstalowanie
systemu zarządzania energią, wykonanie towarzyszących prac budowlanych;
ź Młodzieżowy Dom Kultury – kompleksowa termomodernizacja budynku. Prace te
realizowane są w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowa modernizacja energetyczna”
– I etap. Planowany ich koszt to 7,9 mln zł.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Nowe cele, nowoczesne metody
W szkołach ponadpodstawowych w formie pilotażu realizowany będzie tutoring, którego
istotą jest skupienie się na integralnym, tzn. obejmującym wiedzę, umiejętności i podstawy
rozwoju ucznia. Odbywa się to poprzez przydzielenie uczniowi opiekuna, czyli tutora. Taki
nauczyciel ma za zadanie inspirować i wspierać młodego człowieka w procesie nauczania.
Planuje się, że z tej innowacyjnej formy edukacji skorzysta ok. 15 uprawnionych
nauczycieli, którzy obejmą tutoringiem 30-45 uczniów.
Ponadto we wszystkich sopockich szkołach kontynuowany będzie program
„indywidualni.pl”. Jest to nowoczesne i innowacyjne narzędzie edukacyjne
ukierunkowane na personalizację kształcenia uczniów. Indywidualni.pl pomaga
nauczycielowi w identyﬁkacji i rozwoju potencjału oraz predyspozycji uczniów.
Jednocześnie wskazuje oraz oferuje najbardziej skuteczne metody i techniki nauczania.
Bardzo dobrze rozwija się też współpraca sopockich liceów ogólnokształcących
z trójmiejskimi uczelniami – Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim, Akademią
Sztuk Pięknych, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Nauczyciele akademiccy również
w tym roku szkolnym prowadzić będą dodatkowe zajęcia i wykłady m.in. z aksonometrii,
nauki rysunku, historii sztuki, podstaw prawa, medycyny, chemii i biologii.

www.instagram.com/miasto_sopot

Ponadto w pozostałych placówkach wykonywane są remonty bieżące:
Szkoła Podstawowa nr 1 – wymiana stolarki okiennej;
ź Przedszkole nr 1, Szkoła Podstawowa nr 9, Gimnazjum nr 2 oraz Liceum
Ogólnokształcące nr 2 – malowanie ścian i pomieszczeń szkolnych;
ź Przedszkole nr 8 oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 5 – remont łazienek;
ź Przedszkole nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Szkoła Podstawowa nr 9 – naprawa
oraz wymiana ogrodzenia.
ź

Prace budowlane nie będą kolidować z rozpoczęciem zajęć w szkołach i przedszkolach.
Łączny ich koszt to 800 tys. zł.
Wypoczynek na półkoloniach
Podczas wakacji dzieci – również te z niepełnosprawnościami – wypoczywały na
zorganizowanych przez miasto półkoloniach, gdzie mogły uczestniczyć w różnorodnych
zajęciach. W zajęciach w Szkole podstawowej nr 1 uczestniczyło codziennie od 70 do 104
uczniów. Po raz pierwszy 25 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 miało możliwość
udziału w dwutygodniowych półkoloniach. Dzieci korzystały z zajęć relaksacyjnorehabilitacyjnych na terenie szkoły, a dodatkowo miały wyjście do kina lub teatru, galerii
sztuki, Muzeum Sopotu, Sopoteki czy ZOO. Jak co roku przygotował bogatą ofertę
różnorodnych zajęć: sportowych, artystycznych, hobbystycznych przygotował także
Młodzieżowy Dom Kultury. Na każdym z trzech turnusów mogło z nich skorzystać 100 osób.
Podczas ferii zimowych 2019 zajęcia w formie półkolonii będą zorganizowane
w każdej sopockiej szkole.
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Sopockie

domy

sąsiedzkie
Dom sąsiedzki Centrum z ﬁlią w Spółdzielni Socjalnej „Dwie Zmiany”
Sopot ul. Bohaterów Monte Cassino 31, tel. 58 380 21 27
19 września, 10 i 24 października, 7 i 21 listopada,
5 grudnia (środy) o godz. 12.00 – Warsztaty
sensoryczne dla malucha* Prowadzenie: Tatiana
Kamieniecka
20 października, 8 grudnia (soboty), w godz. 12.0014.00 – Warsztaty plastyczne dla dzieci* Prowadzenie:
Ewa Poklewska – Koziełło i Agnieszka Żelewska
14 października, 11 listopada, 9 grudnia (niedziele),
w godz. 12.00-15.00 – Warsztaty „Robótki ręczne, haft”
dla młodzieży i dorosłych* Prowadzenie: Natalia
Kovalyshyna
30 października, 27 listopada (wtorki) o godz.19.00
– Pokazy ﬁlmowe o sztuce. Prowadzenie: Marcin
Męczykowski
*Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy na adres
e-mail: dwiezmiany@gmail.com

Filia 5 „Koc i Książka”
Biblioteki Sopockiej
Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 58 551 51 12
19, 26 września; 3, 10, 17, 24, 31 października; 7, 14,
21, 28 listopada; 5, 12, 19 grudnia (środy) o godz.
12.15 – Joga dla seniorów*. Prowadzenie: Justyna
Borkowska
*liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy
14, 21, 28 września; 5, 19, 26 października; 9, 16, 23, 30
listopada; 7, 14 grudnia (piątki) o godz. 12.15
– Treningi pamięci i koncentracji dla seniorów.
Prowadzenie: Agnieszka Małecka-Jagła
18 września; 2, 16, 30 października; 13, 27 listopada;
11 grudnia (wtorki), godz. 17.30 – Warsztaty
gawędziarskie dla dzieci. Spotkania z baśnią.
Prowadzenie: Agata Półtorak
25 września; 9, 23 października; 6, 20 listopada; 4, 18
grudnia (wtorki) o godz. 17.30 Samodzielnia
– warsztaty plastyczno-rękodzielnicze dla dzieci (7-13
lat). Prowadzenie: Agata Półtorak
Spotkania z dietetykiem, poniedziałki o godz. 17.00.
Prowadzenie: Aleksandra Spychalska
ź 17 września „Napary ziołowe z ogródka i apteki.
Testowanie i degustacja”
ź 8 października „Zboża – od ziarna do mąki.
Właściwości zdrowotne kasz”
ź 19 listopada „Wokół serca. Naturalne wspieranie
układu krążenia”
ź 3 grudnia „Tłuszcz – dobry wybór, czyli jaki?
Prawdy i mity”
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Bezpłatne wykłady i zajęcia
dla mieszkańców Sopotu
Sprawdź, co dzieje się w Twoim sąsiedztwie jesienią
Filia 7 „Broadway” Biblioteki Sopockiej

„DS Potok” Filia „Klub Potok”

I piętro (winda), tel. 58 551 98 40
Sopot Brodwino, ul. Kolberga 9 (wejście obok
Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Brodwino)

Sopot, ul. Kraszewskiego 31 (S.M. im. Kraszewskiego)
tel. 58 550 68 34

14, 21, 28 września; 5, 19, 26 października; 9, 16,
23, 30 listopada; 7, 14 grudnia (piątki), godz. 14.3016.30 – Treningi pamięci i koncentracji dla
seniorów. Prowadzenie: Agnieszka Małecka - Jagła.
10,17 września; 8, 15 października; 5, 19 listopada;
3, 17 grudnia (poniedziałki), godz. 15.00-17.00
– „Radość tworzenia” – warsztaty plastyczne dla
seniorów. Prowadzenie: Krystyna Skowron.
13, 20, 27 września; 4, 11, 18, 25 października;
8, 15, 22, 29 listopada; 6, 13, 20, 27 grudnia
(czwartki), I grupa godz. 13.00, II grupa godz. 14.15
– Zajęcia taneczne dla seniorów (lady latino
+ country). Prowadzenie: Tomasz Bień
Spotkania z dietetykiem, poniedziałki o godz.
17.00. Prowadzenie: Aleksandra Spychalska
ź 10 września „Jajka jeść czy nie, a jeżeli tak to
ile?”
ź 29 października „Rozsądny wybór w sklepie
- czytajmy etykiety”
ź 26 listopada „Ryby - które warto wybierać”
ź 10 grudnia „Nabiał w diecie”
13, 20, 27 września; 4, 11, 18, 25 października;
8, 15, 22, 29 listopada; 6, 13, 20, 27 grudnia
(czwartki) I grupa godz.10.00, II grupa godz.
11.30 – Zdrowy kręgosłup – gimnastyka dla
dorosłych*. Prowadzenie: Katarzyna Syp

2, 9, 16, 23, 30 października; 6, 13, 20, 27 listopada;
4, 11, 18 grudnia (wtorki) w godz. 18.00-19.30
– Warsztaty plastyczne dla dzieci z językiem
angielskim. Prowadzenie: Marta Tabaczka
3, 10, 17, 24, 31 października; 7, 14, 21, 28 listopada;
5, 12, 19 grudnia (środy) w godz. 16.30-17.15 – Zajęcia
taneczno-ruchowe dla dzieci. Prowadzenie: Tomasz
Chocianowski
18, 25 września; 2, 9, 16, 23, 30 października; 6, 13, 20,
27 listopada; 4, 11, 18 grudnia – I grupa (wtorki)
w godz. 17.00-18.00 oraz 20, 27 września; 4, 11, 18, 25
października; 8, 15, 22, 29 listopada; 6, 13, 20 grudnia
– II grupa (czwartki) w godz. 17.00-18.00 – Zdrowy
kręgosłup – gimnastyka dla dorosłych. Prowadzenie:
Katarzyna Syp
1, 8, 15, 22, 29 października; 5, 12, 19, 26 listopada;
3, 10, 17 grudnia (poniedziałki) w godz. 17.30-19.00
– Qigong gimnastyka dla duszy i ciała. Prowadzenie:
Aleksandra Ptak
5 października, 9 listopada, 7 grudnia (piątki) w godz.
15.00-17.00 – Warsztaty dla seniorów „Kreatywność
poprzez techniki rzemieślnicze i artystyczne. Terapia
sztuką.” Prowadzenie zajęć: Modesta Miazek
26 października w godz.16.00-20.00 – Warsztaty dla
kobiet „Bądź świadoma swojego ciała, wzmocnij się
od środka”* Prowadzenie zajęć: Katarzyna Syp.
Zajęcia z samoobrony* - zapisy na zajęcia w poniedziałki
w godz. 16.00-17.00 pod nr tel. 58 550 68 34

* liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji pod nr
tel. 58 551 98 40 (od poniedziałku do piątku w
godzinach pracy Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Sopocie)

Nauka gry w szachy* - zapisy na zajęcia w poniedziałki
w godz. 16.00-17.00 pod nr tel. 58 550 68 34

24 września (poniedziałek) o godz.17.30. Wykład
dr Ewy Polińskiej-Mackiewicz „Kobieta wolności”
– prorokinie, królowe, rewolucjonistki,
buntowniczki, kontestatorki, przywódczynie i...

30 listopada (piątek) w godz. 17.00-20.00 Andrzejkowy
wieczór dla seniorów*

9 listopada (piątek) w godz. 16.30-18.00. Warsztaty
literacko-plastyczne dla dzieci i młodzieży
„Niepodległość w oczach dzieci”. Prowadzenie:
Kamila Posobkiewicz

19 października (piątek) w godz. 16.00-19.00
Uroczystość z okazji Europejskiego Dnia Seniora*

7 grudnia (piątek) w godz. 17.00-19.00 Spotkanie
z Mikołajem*
*Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy na
wszystkie wydarzenia towarzyszące. Zapisy w poniedziałki
w godz. 16.00-17.00 pod nr tel.: 58 550 68 34.

Dom sąsiedzki Centrum z ﬁlią w Dworku Sierakowskich
Sopot, ul. Czyżewskiego 12, tel. 58 551 07 56
Prawo w życiu codziennym - cykl spotkań, które
odbywają się we wtorki o godz.17.00 prowadzi
notariusz, wieloletni wykładowca Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
9 października – Dziedziczenie i spadki
23 października – Testamenty, wydziedziczenie,
zachowek
6 listopada – Prawa konsumenckie
27 listopada – Pełnomocnictwa i upoważnienia

Akademia dobrych relacji „Poznaj samego siebie!”
- cykl wykładów z elementami warsztatowymi nt.
psychologii relacji, które odbywają się we wtorki
o godz.18.00. Prowadzenie: Ewa Kuczkowska
18 września – Granice – ochrona czy przeszkoda?
16 października – Fałszywe przekonania – ciche
szkodniki naszego życia
13 listopada – Uczucia – napęd życiowy i klucz do
poznania siebie
11 grudnia – Temperament. Charakter. Osobowość
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Europejskie Forum Nowych Idei dla mieszkańców Sopotu
26 września startuje Europejskie Forum Nowych Idei,
jedna z największych w tej części kontynentu
konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym
ideom oraz przyszłości Europy. Na 3 dni Sopot zamieni
się w centrum międzynarodowej debaty z udziałem
liderów świata biznesu, charyzmatycznych mówców,
polityków z całej Europy oraz autorytetów ze świata
kultury i nauki.

wszystkich zainteresowanych. 27 i 28 września przez cały
dzień mieszkańcy Sopotu będą mieli okazję spotkać
się z panelistami EFNI podczas Zatok Dialogu. Wśród
gości znajdą się przedstawiciele Parlamentu Europejskiego
m.in. Jerzy Buzek, Danuta Hubner czy Michał Boni,

Podczas kilkudziesięciu wydarzeń, paneli, spotkań
otwartych, kontrapunktów czy nocnych rozmów
dyskutowane będą najważniejsze wyzwania dla biznesu
i społeczeństw, globalne trendy oraz przyszły kształt
i pozycja Unii Europejskiej w zmieniającym się świecie. Jak
co roku dla mieszkańców Trójmiasta zostały przygotowane
otwarte spotkanie w ramach EFNI, tzw. Zatoki Dialogu, jak
również Dialog Obywatelski.
W ciągu 3 dni Forum odbędzie się ponad 60 wydarzeń,
debat i paneli, a część z nich będzie otwarta dla

eksperci i przedstawiciele świata nauki, w tym prof.
Magdalena Środa, prof. Radosław Markowski czy prof.
Wojciech Sadurski oraz przedstawiciele władz lokalnych,
jak Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Spotkania obejmą
tematy przyszłości Polski w Unii Europejskiej, cyfryzacji,
zmian klimatycznych, równości czy dialogu społecznego.
Wszystkie spotkania odbywają się w muszli koncertowej na
Skwerze Kuracyjnym. Wstęp na wydarzenia jest wolny i nie
wymaga wcześniejszej rejestracji.
Ponadto podczas Forum odbędzie się otwarty dla
mieszkańców Dialog Obywatelski z Jyrki Katainenem,
wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Komisarzem
UE ds. Zatrudnienia, Wzrostu, Inwestycji i Konkurencyjności. Spotkanie współorganizowane jest przez
Komisję Europejską, udział w wydarzeniu jest
bezpłatny, a rejestracja dostępna będzie na stronie
www.efni.pl. Tam również dostępne będą dokładne daty
i godziny poszczególnych spotkań.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Dużo dobrej energii na Przylesiu

Żłobek Puchatek rozbudowany

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” rozpoczęła realizację programu głębokiej
termomodernizacji, który w ciągu 2 lat obejmie wszystkie budynki mieszkalne.
Będzie to kontynuacja wcześniejszych działań proekologicznych osiedla.

Zgodnie z planami dobiegła końca rozbudowa i adaptacja pomieszczeń po
przeniesionym przedszkolu, w wyniku której powstało dodatkowo 18 miejsc dla
dzieci w sopockim żłobku Puchatek. Prace współﬁnansowane były z rządowego
programu Maluch+ w 20 proc., pozostałe koszty pokryło miasto. Koszt całej
inwestycji: prac remontowych, zakupu mebli i modernizacji placu zabaw (ten etap
jest w trakcie realizacji) zamknął się w kwocie 360 tys. zł.

Projekt jest współﬁnansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
w Warszawie. Podstawowym założeniem jest doprowadzenie standardów energetycznych
w budynkach do poziomu, który zacznie obowiązywać od 2021roku oraz wybudowanie
nowych źródeł energii odnawialnej. W wyniku kompleksowej termomodernizacji, SM
Przylesie ograniczy straty energii pierwotnej o więcej niż 40 proc. w stosunku do stanu
obecnego. Planowa dodatkowa produkcja energii odnawialnej wyniesie ok. 200 MWh.
Z ekologią zawsze kojarzy się słońce. Na Przylesiu elektrownia słoneczna funkcjonuje od
2016 r. Na dachach wszystkich 11-kondygnacyjnych budynków spółdzielni działają 542
panele fotowoltaicznych. Słońce zapewnia już teraz produkcję ok. 130 MWh energii
elektrycznej rocznie. Dzięki bardzo słonecznemu tegorocznemu latu pewnie padnie rekord
ilości wytworzonej darmowej energii.
Słońce na Przylesiu nie leniuchuje. Od kilku lat z powodzeniem wykorzystywanych jest też
kilkadziesiąt kolektorów słonecznych i gruntowe pompy ciepła zapewniające ciepłą wodę.
Wszystko to przynosi wymierne oszczędności oraz korzyści środowisku.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Barbara Lechman i Piotr Kurdziel, prezesi zarządu SM Przylesie, na dachach której
zainstalowana jest elektrownia fotowoltaiczna. Fot. materiały SM Przylesie

Przez najbliższe trzy lata dzielnica Przylesie będzie miejscem kilku kolejnych dużych
inwestycji, które zapoczątkowała budowa nowej ul. 23 Marca. Zaawansowana jest już
budowa szpitala geriatrycznego, remontowany test także kilkusetmetrowy chodnik i ścieżka
rowerowa na odcinku leśnym wzdłuż ul. 23 Marca do Sanatorium Leśnik. Wkrótce
rozpocznie się wyburzanie starej kotłowni, a w jej miejsce powstanie wielorodzinny
budynek mieszkalny wraz z usługami.
www.pinterest.com/sopot

W mieście działa jeden publiczny żłobek – Puchatek, przy ul. Armii Krajowej 58. Uczęszcza
do niego 56 dzieci. Po modernizacji jest tam o dodatkowych 18 miejsc. W Sopocie
funkcjonuje również pięć żłobków niepublicznych, opiekujących się 75 dzieci oraz jeden
klub dziecięcy. Miasto od 2012 r. wspomaga rodziców, których pociechy uczęszczają do
żłobków niepublicznych, doﬁnansowując pobyt każdego dziecka kwotą 300 zł miesięcznie.
W planach miasta jest również budowa nowego żłobka. Mieszkańcy w ankiecie zdecydowali
o lokalizacji nowego placówki przy ul. Obodrzyców. Powstał już program funkcjonalny
nowego żłobka i w drugiej połowie września zostanie ogłoszony konkurs na koncepcję
placówki. Prace koncepcyjne, projektowe, uzyskanie pozwoleń na budowę powinny
zamknąć się do końca 2019 r., tak, by w roku kolejnym rozpocząć się mogły prace
budowlane.
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www.wramachsopotu.pl

www.bart.sopot.pl

Koncert dla Mieszkańców

„W ramach Sopotu” po raz czwarty

w Operze Leśnej

Kolejna edycja Festiwalu Fotograﬁi „W ramach Sopotu” startuje w piątek, 7 września.
Jak co roku widzowie będą mieli okazję zobaczyć premierowe i najlepsze wystawy
czołowych polskich artystów i fotografów ostatnich lat, niezwykłe historyczne
wystawy mistrzów, a także nowe projekty fotograﬁczne rezydentów zaproszonych do
udziału w festiwalu. Wystawy będą prezentowane w Państwowej Galerii Sztuki,
w galeriach Sopot Centrum oraz w przestrzeni miejskiej.
Tegorocznymi rezydentami festiwalu są: Kacper Kowalski, Konstancja Nowina Konopka
i Maciej Moskwa. Różnorodność efektów ich pracy i sposób, w jaki wpłynęła na nich
atmosfera miasta, utwierdza w przekonaniu, że Sopot ma bardzo dużo do zaoferowania, jest
pełen nieodkrytych i niewidocznych dla zwykłego przechodnia miejsc i tematów, zaklętych
w nim historii.

„ S t a r s i P a n ow i e D w a j ” t o t y t u ł
tegorocznego Koncertu dla Mieszkańców, który odbędzie się w sopockiej
Operze Leśnej w niedzielę, 9 września,
o godz. 18.00. Koncert tematycznie
nawiązuje do przypadającego w tym
roku 60-lecia Kabaretu Starszych
Panów, którego twórcami byli Jeremi
Przybora i Jerzy Wasowski.
Podczas koncertu publiczność usłyszy
największe przeboje Kabaretu, takie jak
„Walc Embarras”, „Kaziu, zakochaj się”,
„Jeżeli kochać to nieindywidualnie”, „Już
kąpiesz się nie dla mnie” i wiele innych.
Zaprezentowane zostaną również mniej
znane utwory. Piosenki w nowych
aranżacjach i świetnych interpretacjach
wykonają m.in. Joanna Trzepiecińska
i Kacper Kuszewski.
Koncert poprowadzi dziennikarka, specjalistka, zajmująca się twórczością Przybory, Teresa
Drozda. Artystom towarzyszyć będzie Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją
Wojciecha Rajskiego oraz Zespół Muzyczny. Całość reżyseruje Piotr Kosewski. Koncert dla
Mieszkańców jest ﬁnałem III Festiwalu Twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego
Wasowskiego.
Bilety w cenie: 10 zł, 5 zł z Kartą Sopocką, do nabycia w kasie Opery Leśnej (ul. Moniuszki
12) lub w Punkcie Informacji Kulturalny Sopot na Placu Przyjaciół Sopotu, a także na:
www.operalesna.sopot.pl, www.bart.sopot.pl.
Organizatorami koncertu jest Miasto Sopot oraz Bałtycka Agencja Artystyczna BART.
Koncert zrealizowano ze środków ﬁnansowych Miasta Sopotu.

SOPOTEKA /

Mówimy po polsku!

www.mbp.sopot.pl

Biblioteka Sopocka i Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców
zaprasza na bezpłatne konwersacje. W Sopotece, w każdy czwartek, w godz. 17.0019.00, można podszkolić swój język polski. Wstęp jest wolny.
Mówimy po polsku! to działanie wspierające naukę języka polskiego oraz integrację
z lokalną społecznością. Podczas dwugodzinnego spotkania osoby chętne (wolontariusze)
przeznaczają swój czas na rozmowy ze wszystkimi zainteresowanymi – tematyka dowolna.

Podczas festiwalu
będzie można
zobaczyć niepokazywaną dotąd
wystawę Krzysztofa
Millera zatytułowaną
„Podróż koleją
transsyberyjską”
– wybór fotograﬁi
z jego niezwykłej
wyprawy z 1993 r.,
z których większość
jeszcze nigdy nie była
publikowana.

Fot. Sergey Melnitchenko, „Behind the Scenes”

Grzegorz Wełnicki po raz pierwszy pokaże swój nagradzany cykl „Eternal” – pierwszą część
długoterminowego projektu poświęconego tematyce śmierci, jej obecności i wpływowi na
nasze życie. Bogdan Dziworski, którego prace należą do kanonu polskiej fotograﬁi
powojennej, zaprezentuje swoją najnowszą wystawę „f/5.6”.
Do zobaczenia będą także niezwykłe prace Agaty Grzybowskiej z serii „9 bram, z powrotem
ani jednej”, niezwykle wymowna i osobista wystawa zdjęć fotoreportera Wojciecha
Grzędzińskiego zatytułowana „Flashbacks” a także budzące sentyment zdjęcia Sopotu
wykonane przez Zbigniewa Kosycarza. W Państwowej Galerii Sztuki prezentowane zaś będą
oryginalne aparaty fotograﬁczne zbudowane przez Marka Mazura i wykonane nimi zdjęcia
autorstwa Krzysztofa Mystkowskiego. Wystawy będzie można oglądać do 19 września.
W ramach otwarcia, w dniach 7-9 września, odbędzie się również wiele wydarzeń
towarzyszących, jak warsztaty prowadzone przez rezydentów, spotkania z artystami, którzy
zaprezentują swoje projekty, koncert Sławka Jaskułke z prezentacją twórczości Kacpra
Kowalskiego czy pokaz projektu „Musher” Rafała Wojczala połączony z improwizacją
muzyczną artysty.

MUZEUM SOPOTU /
www.muzeumsopotu.pl

Wystawa „Kasyno w Sopocie
(1919-1944)” dłużej
Muzeum Sopotu przedłużyło
termin trwania wystawy
„Kasyno w Sopocie (19191944)” do niedzieli 16
września.

Na spotkanie można przybyć bez umawiania się, nie trzeba się przygotowywać
– najważniejsze, aby dołączyć do grupy. Organizatorzy zapraszają również wszystkie chętne
osoby chcące wesprzeć działanie – można zostać przewodnikiem językowym lub
przewodniczką językową, wystarczy przybyć na spotkanie.
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Fot. materiały prasowe Muzeum Sopotu

Na wernisaż nowej wystawy
zatytułowanej „Pamięć – sopocka społeczność żydowska”
zapraszamy 30 września
o godz. 16.00. Wystawa czynna
będzie do 16 listopada, od
wtorku do niedzieli w godz.
10.00-16.00.

Przypominamy, że posiadacze Karty Sopockiej odwiedzają Muzeum Sopotu bezpłatnie.
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HIPODROM /

Jeździecki triathlon na pożegnanie lata
Wrzesień to na terenie zabytkowego Hipodromu czas
tradycyjnie kojarzony z Wszechstronnym Konkursem
Konia Wierzchowego. W tych widowiskowych
zawodach składających się z trzech konkurencji,
wezmą udział jeźdźcy z całego świata. Zawody WKKW
rozegrane będą na sopockim Hipodromie w weekend, od 7 do 9 września.

Hipodromu. Po drodze czekają na nich przeszkody:
wielkie drewniane kłody, rów z wodą, czy duże drewniane
stoły, na które koń musi wbiec. To najbardziej
spektakularna i ciekawa dla kibiców część zawodów. Przy
ładnej pogodzie widzowie zajmują stanowiska koło
wybranych przeszkód i stamtąd obserwują zmagania
kolejnych zawodników.

W piątek na głównym placu konkursowym ustawiane
zostaną tzw. czworoboki. To tam rozgrywane będzie
ujeżdżenie, czyli swoisty jeździecki taniec. To sprawdzian
porozumienia między jeźdźcem i koniem, podczas
którego muszą oni wykonać różne ﬁgury i zaprezentować
różne rodzaje chodu: stęp, kłus, galop. Sędziowie
oceniają płynność i elegancję wykonywanych zadań.

Po próbie terenowej przychodzi czas na nieco
spokojniejszy, ale równie wymagający test – skoki przez
przeszkody. Tutaj konkursy rozgrywane są ponownie na
głównym placu konkursowym. Po zakończeniu trzeciej
i ostatniej próby sędziowie podają wyniki końcowe. Potem
następuje ceremonia dekoracji zwycięskich jeźdźców i koni.

Po precyzyjnym ujeżdżeniu, kolejną próbą w ramach
WKKW rozgrywaną drugiego dnia jest bieg krosowy. To
sprawdzian wytrzymałości i szybkości. Koń i jeździec mają
do pokonania trasę wyznaczoną na terenie niemal całego

Fot. materiały prasowe

Zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego odbędą się w dniach 7-9 września,
codziennie od 9:00 do 16:00. Wstęp jest bezpłatny.
Wejście na Hipodrom bramą od ul. Polnej.

SPORTY WODNE /

Wyścigi pływackie wokół molo
zakończone

Mistrzowskie regaty
katamaranów

Zakończyła się tegoroczna seria trzech wyścigów pływackich dookoła molo Timex Cup
2018. W ostatnim z nich wzięło udział blisko 140 uczestników. Organizator, sopocki MOSiR
podsumował zawody.

Bogaty tegoroczny sezon żeglarski w Sopocie jeszcze się nie kończy. Od
piątku do niedzieli (7-9 września) w Sopocie rozgrywane będą Mistrzostwa
Polski Katamaranów. W regatach weźmie udział ponad 40 dwukadłubowych jednostek.

Sopocka impreza organizowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie, nawiązuje do
lat międzywojennych, kiedy to wyścigi morskie cieszyły się dużą popularnością. MOSiR
reaktywował tę tradycję w 1999 r., a tegoroczna edycja wyścigu pływackiego była już
dziewiętnastą. W imprezie nierzadko biorą udział całe rodziny a obok pływackich mistrzów startują
amatorzy. Najstarszym uczestnikiem pływackich wyścigów z sopockim MOSiR-em w całej historii
tej imprezy okazał się 88 latek z Warszawy. Lucjan Prządo zdradził, że pływa już prawie 80 lat.

Fot. materiały prasowe

W tym sezonie początki nie
były łatwe. Termin pierwszego
startu, za sprawą upalnej
pogody i sinic, trzeba było
przesunąć. Kolejne odbyły się
już bez przeszkód. W ostatnim udział wzięło blisko 140
uczestników. Rywalizacja
odbyła się na spokojnym
morzu, przy temperaturze
wody 21 stopni Celsjusza.
Na aplauz publiczności

zgromadzonej na mecie i sopockim molo zasłużył Filip Zaborowski. Sopocianin, reprezentant
Polski i olimpijczyk pokonał dystans 1200 metrów z czasem 0:13:06 i o ponad dwie minuty
wyprzedził Marcina Rzyskiego z Gdańska (0:15:27). Trzeci na mecie zameldował się Tomek
Truszkowski z Sopotu (0:16:24). Wśród kobiet najszybsza była Paulina Neubauer z Tczewa
z czasem 0:16:18, drugą lokatę zajęła Emilia Toﬁl z Gdyni (0:16:38) a trzecią Garringer MacKenzie
z USA (0:17:04). Dla Neubauer i Zaborowskiego były do drugie zwycięstwa tego lata i tym samym
tryumfowali oni w końcowej klasyﬁkacji Timex Cup 2018.
Klasyﬁkacja końcowa w kategorii Open wygląda następująco:
1. Filip Zaborowski MKP Szczecin
1. Paulina Neubauer UKS Dwójka Tczew
2. Emilia Toﬁl Delﬁn Gdynia

2. Piotr Łazaronek Olimp Swim

3. Zoﬁa Wykrzykowska UKS 7 Sopot

3. Marcin Rzyski Gdańsk

www.facebook.com/MiastoSopot

Fot. Rafał Czepułkowski-Foto-Surf

O tytuły najlepszych w Polsce rywalizować będą zawodnicy pływający na
katamaranach klasy A, F18 i Open. W kategorii Open wystartują m.in. klasy
Hobie 16, Nacra 15 i olimpijska Nacra 17. Widowiskowo zapowiadają się wyścigi
katamaranów A-class i Nacra 17, nowoczesnych i szybkich konstrukcji latających,
utrzymujących się nad wodą tylko na foilach (długich statecznikach) i sterach.
Planowane jest rozegranie 9 wyścigów dla każdej klasy.
Regaty widoczne będą z sopockiego molo oraz z sopockich plaż. Start
wyścigów w piątek i sobotę, 7 i 8 września, o godz. 12.00, w niedzielę
o godz. 11.30. W sobotę przed pierwszym wyścigiem o godzinie 11.30 odbędzie
się parada katamaranów przy sopockim molo. Regaty organizuje Uczniowski
Klub Sportowy NAVIGO pod auspicjami Polskiego związku Żeglarskiego.
Zapraszamy!
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Fot. Robert Hajduk

ERGO Hestia Championships – Mistrzostwa Europy Windsurf-Foil
Deski wyposażone w hydroskrzydła są stosunkowo nowym zjawiskiem, ale stopniowo zyskują na popularności. Pozwalają na
osiąganie znacznie większych prędkości. Mistrzostwa Europy Windsurf-Foil rozegrane zostały w Sopocie w dniach 27-30 sierpnia.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Widowisko muzyczne Sopot '68 Re_make w Operze Leśnej, odbyło się 23 sierpnia. Jedną
z wykonawczyń była Paulina Przybysz.

Fot. Fotobank.PL / UMS

W ramach VII Festiwalu Teatru Dokumentalnego Non-Fiction, 26 sierpnia na Scenie
Kameralnej Teatr Nowy z Krakowa przedstawił spektakl „Nieważkość”.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Podczas meczu rozegranego 25 sierpnia na stadionie przy ul. Jana z Kolna Ogniwo Sopot
uległo Pogoni Siedlce 15:31.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019 w muszli koncertowej na molo
poprzedzona była Paradą Niepodległościową, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

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