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Miejski Rzecznik Konsumentów w Sopocie informuje, iż prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki odebrał koncesję firmie Energetyczne Centrum. Firma zmierza ku 

upadłości. Mimo, że EC zaprzestało działalności, nie oznacza to, że odbiorcy zostali 

bez prądu lub gazu. Dostarcza im go już nie EC, lecz dostawca rezerwowy. 

Jest to rozwiązanie przyjęte w prawie energetycznym, które ma zapewnić odbiorcom 

ciągłość dostaw. Jednak może się to wiązać z dodatkowymi kosztami. Ceny energii 

u sprzedawcy rezerwowego mogą być nawet kilka razy wyższe, niż u dotychczasowego, 

a konsumenci mogą nawet nie wiedzieć, że zmienił im się dostawca i zapłacą wyższe 

rachunki. Dotyczy to głównie osób, które ogrzewają mieszkania – ich rachunki mogą 

wzrosnąć kilkukrotnie!  

W interesie konsumentów dotychczas związanych umowami z EC jest jak najszybsze 

zawarcie nowej umowy z nowym dostawcą. Przed podpisaniem umowy warto porównać 

oferty kilku firm i wybrać najkorzystniejszą. Nie ma potrzeby wypowiadania dotychczasowej 

umowy z EC.

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–

Przygotowanie materiałów, redakcja i skład: Biuro Promocji 
i Komunikacji Społecznej UMS: Magdalena Czarzyńska-Jachim, 
Anna Dyksińska, Anetta Konopacka, Marek Niziołek, Jolanta Kownacka

Wydawca:
Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27

81-704 Sopot, tel. (+48) 58 5213 633
e-mail: przepisnasopot@sopot.pl
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XXVI Gala Konkursu na Najładniejszą Posesję za nami. W Urzędzie Miasta w Sopocie 

tegoroczni laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia. Uroczystość uświetnił kameralny 

koncert muzyczny w wykonaniu Orkiestry Promenadowej.

Do tegorocznej edycji wpłynęło: posesje indywidualne – 52 zgłoszenia, posesje instytucji – 34 

zgłoszeń, balkony – 41 zgłoszeń.

W kategorii posesje indywidualne I nagroda przyznana została mieszkańcom ul. 

Karlikowskiej 10/2. Kolejne, II, zdobyli mieszkańcy z ul. A. Grottgera 4/1, a III ex aequo z ul. 

T. Kościuszki 36/1 i ul. T. Kościuszki 36/2. W tej kategorii przyznano także wyróżnienia dla: 

ul. Kujawskiej 34/6, ul. Kujawskiej 34/77, ul. J. Malczewskiego 16 A/2 i ul. J. Malczewskiego 16 A/3.    

Najładniejsze sopockie 
posesje 2018 nagrodzone!

Nowa ścieżka rekreacyjna

ZIELONY SOPOT /

Komisja konkursowa wybrała także najładniejsze posesje należące do instytucji. Pierwsza 

nagroda przypadła Wspólnocie Mieszkaniowej z ul. Wybickiego 41. Kolejne trafiły do 

Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z ul. O. Kolberga 9 i Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Armii 

Krajowej 57. W tej kategorii wyróżniono Wspólnotę Mieszkaniową z ul. Mieszka I 3.

W konkursie nagradzano także najpiękniejsze balkony. Pierwsza nagroda trafiła do właścicieli 

balkonu przy ul. Grunwaldzkiej 86/5, nagroda druga do lokatorów z ul. Helskiej 3/7, a trzecią 

przyznano mieszkańcom ul. Kujawskiej 41 A/1. Wyróżniono również balkony przy ul. 23 Marca 

96/19, ul. A. Chmielewskiego 7/3, ul. H. Sienkiewicza 25/37, ul. gen. Wł. Sikorskiego 9/4, ul. Parkowej 

20/4 i ul. Kujawskiej 35 C/14.                            

Konkurs na najładniejsze posesje organizowany jest w Sopocie od 26 lat.

Mamy w Sopocie kolejną ścieżkę rekreacyjną! 6 listopada oddany do użytku został ciąg 

pieszo-rowerowy wzdłuż ul. 23 Marca. 500-metrowy odcinek ścieżki połączy osiedle Przylesie 

z sanatorium Leśnik i Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

I nagroda - ul. Karlikowska 10/2.Fot. Fotobank.PL / UMS

W  r a m a c h  p r a c 

odnowiono nawierz-

c h n i ę ,  w y ko n a n o 

oświetlenie i parkingi 

rowerowe.  Jest  to 

pierwszy etap odnowy 

leśnych szlaków re-

kreacyjnych w Sopocie. 

Miejski Rzecznik 
Konsumentów 

Upada Energetyczne Centrum

INFORMUJE

Termin do składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Hipodromu 

w mieście Sopocie (symbol planu R-4/06) upływa 19 listopada  2018 r.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres: Wydział 

Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27 lub 

w siedzibie Urzędu. 

Dwa ważne obiekty sakralne – budynek kościoła pw. Najświętszej Marii Panny 

Wniebowziętej – Gwiazda Morza oraz budynek kościoła pw. Zbawiciela otrzymały 

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe, odpowiednio 500 tys. zł oraz 116 

tys. zł. Oba te budynki są wpisane do krajowego rejestru zabytków. 

Sopoccy radni zdecydowali o tym podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Dotacje w łącznej 

wysokości – 131 825 zł – przyznane zostały także trzem budynkom mieszkalnym 

figurującym w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu i położonym w strefie 

ochrony konserwatorskiej chronionego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta 

Sopotu. Są to budynki przy ul. Malczewskiego 2, Niepodległości 756 i Niepodległości 771.

O otrzymanie dotacji konserwatorskiej mogą się starać podmioty prywatne, wspólnoty 

mieszkaniowe, osoby prawne, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz uchwały Rady Miasta Sopotu z dnia 21 grudnia 2015 r. 

Wnioski o dotację konserwatorską można składać w kancelarii Urzędu Miasta 

Sopotu, bądź wysłać pocztą, od 2 do 31 stycznia 2019 r. 

Dotacje na prace konserwatorskie

INFORMACJE /

Uwagi do miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Hipodromu

Fot. materiały UMS
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Jacek Karnowski z wynikiem 59,24 proc. wygrał 

w pierwszej turze wybory na prezydenta miasta Sopotu. 

Lista Platformy Sopocian Jacka Karnowskiego jest także 

liderem wyborach do Rady Miasta. Platforma Sopocian 

otrzyma 13 mandatów. Sopocianie po raz kolejny 

wykazali się obywatelską postawą bardzo licznie 

uczestnicząc w wyborach. Podczas wyborów 21 

października frekwencja w Sopocie wyniosła 62,27 proc.

Kandydatka KWW Kocham Sopot, Grażyna Czajkowska 

otrzymała 18,9 proc. głosów. KWW Kocham Sopot otrzymał 

4 mandaty w Radzie Miasta.  

Kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość Piotr Meler uzyskał 

17,9 proc. poparcia. Komitet otrzymał 4 mandaty w Radzie 

Miasta.

Kandydatka KWW Mieszkańcy dla Sopotu Małgorzata 

Tarasiewicz uzyskała 3,8 proc. poparcia. Komitet nie uzyskał 

żadnego mandatu w Radzie Miasta.

 

www.facebook.com/MiastoSopot

Wybory samorządowe 2018 – nowa Rada Miasta w Sopocie

WYNIKI WYBORÓW /

Wieczesław Augustyniak

Przewodniczący Rady Miasta 

Piotr Bagiński

Nauczyciel, trener i wychowawca (PO) 

Maria Filipkowska-Walczuk

Lekarz
Aleksandra Gosk

Aktywna mama, przedsiębiorca

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

Piotr Kurdziel

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”

Tomasz Lipiński

Prywatny przedsiębiorca 

(PO)

Anna Łukasiak

Emerytowana nauczycielka, 

działaczka społeczna

Lesław Orski

Były kierowca rajdowy (PO) 

Natalia Pobłocka

Architekt i przedsiębiorca

 (Nowoczesna) 

Jan Karasowski 

Inżynier budownictwa, 

prawnik

Grażyna Czajkowska

Ekonomistka, przedsiębiorca

Marcin Skwierawski

Wiceprezydent Miasta Sopotu,

(przewodniczący sopockiej PO)

Michał Stróżyk 

Doradca wojewody 

pomorskiego 

Wojciech Fułek

Pisarz, publicysta, menedżer

Marcin Stefański

Były koszykarz Trefla Sopot, 

trener młodzieży

Paweł Petkowski

Socjolog, manager 

Jerzy Hall

Przedsiębiorca

Grzegorz Wendykowski

Ekonomista, działacz Nauczycielskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej (PO) 

Bartosz Łapiński 

Prawnik, politolog, 

menedżer 

Szanowni Państwo, Drodzy Sopocianie, 

Chciałbym przede wszystkim podziękować Państwu za tak 
liczny udział w wyborach. Ponad 60-procentowa frekwencja, 
jedna z najwyższych w kraju, bardzo cieszy i mobilizuje do 
dalszej pracy na rzecz Sopotu.  

Dziękuję także za zaufanie, jakim po raz kolejny obdarzyli 
Państwo mnie i wszystkich wybranych radnych. Możemy 
obiecać, że zrobimy wszystko, aby zrealizować obietnice, 
aby razem współtworzyć Sopot, nasz wspólny dom. 

W najbliższej kadencji priorytetem będzie dla nas dalszy rozwój 
budownictwa komunalnego, kompleksowe wsparcie dla osób 
słabszych i potrzebujących, budowa żłobka oraz starania o to, 
aby przestrzeń publiczna w Sopocie była jeszcze bardziej 
zielona i przyjazna. Będziemy chcieli także wykorzystać nowe 
technologie dla stworzenia interaktywnej platformy 
komunikacyjnej dla mieszkańców oraz dokończyć budowę 
szpitala geriatrycznego. 

Zapraszam wszystkich do wspólnego działania na rzecz 
naszego pięknego Sopotu. 

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

KWW Platforma Sopocian Jacka Karnowskiego

Lista radnych wybranych do Rady Miasta Sopotu (alfabetycznie):

KWW Kocham Sopot

KW Prawo i Sprawiedliwość

Jarosław Kempa

Doktor ekonomii, 

nauczyciel akademicki
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Jak bezpiecznie pomóc seniorowi wstać, położyć się, wyjść na spacer oraz aktywnie spędzić 

czas. Tego wszystkiego dowiedzieć się będzie można 15 listopada podczas dnia otwartego 

w Dziennym Domu Pobytu w sopockim DPS.

PRZEPIS NA SOPOT NR 18/2018

W Sopocie seniorzy to liczna grupa, warto więc uwrażliwić 

się na potrzeby osób starszych, naszych sąsiadów, 

mieszkających tuż obok nas. Pomoc w zakupach, chwila 

rozmowy przy herbacie, krótki spacer  to często 

niezwykła zmiana dla seniora i seniorki, którzy większość 

czasu spędzają samotnie. 

Większość wolontariuszy – sąsiadów działa na Brodwinie, 

chodzi o rozszerzenie działania na wszystkie dzielnice Sopotu. 

Kontakt z drugim człowiekiem, który angażuje się dobrowolnie, 

nie „z urzędu” powoduje niesamowitą poprawę jakości życia 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie odbyło się 

spotkanie przygotowujące do akcji „Zima”, dotyczące zasad 

udzielania pomocy i postępowania z osobami bezdomnymi 

w okresie zimowym.

Uczestnicy spotkania, przedstawiciele instytucji, które na terenie 

Sopotu, zajmują się wsparciem osób bezdomnych, m.in.: Urzędu 

Miasta, MOPS, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz 

Pogotowia Ratunkowego, podkreślali jak ważna jest wymiana 

informacji, szczególnie na temat osób, które przebywają 

w miejscach niemieszkalnych (altankach, piwnicach, pustostanach). 

Ważne jest stałe monitorowanie takich miejsc, rozmowa z osobami 

bezdomnymi i motywowanie ich do zmiany swojej sytuacji. 

Monitoring prowadzony jest przez pracowników socjalnych MOPS-

u wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej lub Policji, 

systematycznie przez cały rok, a w okresie zimowym działania są 

intensyfikowane.

SOPOT POMAGA /

seniorów. Otwierają się np. na nowe technologie, 

zaczynają korzystać z internetu, bardziej dbają o siebie, 

zaczynają częściej odwiedzać lekarzy, a przede wszystkim 

rośnie w nich poczucie bezpieczeństwa. 

Wolontariusze natomiast mówią o ogromnej satysfakcji, 

poczuciu bycia komuś potrzebnym, czerpanie wiedzy 

i doświadczeń z przebywania z osobą często o wiele od 

siebie starszą. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o wolontaryjnych 

działaniach sąsiedzkich? Może zostaniesz wolontariuszem 

/wolontairuszką albo znasz osobę, która chciałaby 

skorzystać z takiego wsparcia? 

Przyjdź na spotkanie z Animatorką Wolontariatu do 

Domów Sąsiedzkich w listopadzie:

ź 9 listopada o godz. 18.00, Dom Sąsiedzki Broadway, 

Filia 7 MBP Brodwino ul. Kolberga 9, 

ź 16 listopada o godz. 17.00, Dom Sąsiedzki Koc 

i Książka, Filia 5 MBP, ul. Kazimierza Wielkiego 14, 

ź 19 listopada o godz. 17.00 Dom Sąsiedzki Centrum, 

Filia Dworek Sierakowskich, ul. Czyżewskiego 12,

ź 20 listopada o godz. 17.00, Dom Sąsiedzki Centrum, 

Filia Dwie Zmiany, ul. Bohaterów Monte Cassino 31, 

ź 26 listopada o godz. 17:00, Dom Sąsiedzki Potok, 

Kamienny Potok, ul. Kraszewskiego 31. 

Wolontariat Sąsiedzki jest projektem Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sopocie i Stowarzyszenia Na 

Drodze Ekspresji. Więcej na www.wolontariat.sopot.pl.

Może za ścianą mieszka ktoś, 
kto potrzebuje Twojej pomocy? 

Sopot przygotowuje się do 
pomocy osobom bezdomnym 

Dzień otwarty w Dziennym Domu Pobytu19 dni przeciwko przemocy 
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przyłączył się do ogólnoświatowej 

kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Celem 

kampanii jest budowanie świata wolnego od przemocy, bezpiecznego, 

zapewniającego wszystkim prawidłowy rozwój, bezpieczeństwo, a także godność 

i szacunek wobec dzieci i młodzieży. 

W ramach kampanii Punkt Interwencji 

Kryzysowej MOPS Sopot przygotował 

bezpłatne warsztaty.  Pierwszy, 

„ R o z m a w i a m ,  w i ę c  c h r o n i ę ” , 

skierowany był do rodziców i uczył jak 

rozmawiać z dzieckiem o jego 

cielesności i bezpieczeństwie. Drugi, 

„Męska  sprawa”  –  warsztat 

rozwojowy dla mężczyzn, odbędzie 

się 19 listopada w godz. 16.00-19.30 w Sali konferencyjnej MOPS-u, al. Niepodległości 

759 a. Warsztat poprowadzą psychologowie z sopockiego PIK-u. Liczba miejsc 

ograniczona, zapisy pod nr tel. 58 550 14 14.

Co to znaczy być mężczyzną we współczesnym świecie? Jak być partnerem, ojcem, 

spełniać się zawodowo i jednocześnie budować satysfakcjonujące i bezpieczne relacje? 

Jak konstruktywnie prowadzić konflikty w rodzinie? Jak być uważnym na granice i nie 

dopuszczać do nadużyć oraz jaka jest odpowiedzialność mężczyzn za zjawisko 

przemocy? Co możemy zrobić dla nas samych oraz innych mężczyzn w naszym 

najbliższym środowisku? Na te i inne pytania będziemy próbowali sobie odpowiedzieć 

podczas grupowego spotkania w swobodnej atmosferze warsztatu i dyskusji 

– zachęcają organizatorzy.

Dzienny Dom Pobytu przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych oraz w podeszłym wieku 

mieszkających w Sopocie. To przyjazne seniorom miejsce, gdzie mogą miło i efektywnie spędzić 

czas. Dzienny Dom Pobytu to jednak miejsce wsparcia nie tylko dla osób przebywających w nim, 

ale także dla opiekunów seniorów oraz rodzin osób korzystających z usług placówki.

– W pewnym wieku występują problemy na wielu płaszczyznach związanych ze zdrowiem czy 

odżywianiem – mówi Magdalena Kowalczys, kierownik Dziennego Domu Pobytu w sopockim DPS. 

– Dlatego dużą uwagę przykładamy do tego, by niektóre metody wypracowane w dziennym domu 

przenosić na życie prywatne naszych uczestników zajęć, np. sposób komunikowania się, 

postępowania, poruszania się, czy odżywiania. Opiekunowie często działają intuicyjnie, co 

nierzadko powoduje, że  metody nie sprawdzają się, oni sami tracą cierpliwość, denerwują się 

i z czasem wypalają. Chcemy temu zapobiegać. Zapraszamy seniorów zainteresowanych domem 

dziennym, a także ich opiekunów, aby zobaczyli jak funkcjonujemy – dodaje Kowalczys. 

– Planujemy spotkanie edukacyjne i warsztatowe, by nasi goście mogli pewnych rzeczy sami 

doświadczyć. 

Dzień otwarty odbędzie się 15 listopada w godz. 10.00-12.00, ul. Mickiewicza 49. 

Dojazd autobusem 144. Informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu 58 551 23 18.

Fot. materiały promocyjne MOPS Sopot

Warto wiedzieć:

ź jeśli widzisz osobę potrzebującą pomocy, w szcze-

gólności bezdomną, niepełnosprawną, starszą, samotną 

– zawiadom odpowiednie służby;

ź nie dawaj pieniędzy, posiłku, napoju osobie bezdomnej, 

w ten sposób utwierdzisz ją w przekonaniu, że może 

pozostać „na ulicy”, co w przypadku mrozu może 

doprowadzić do tragedii; 

ź zabezpiecz miejsca typu: altanki, wiaty śmietnikowe, 

pustostany, przyczepy.

Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji, mogą 

liczyć na wsparcie – schronienie, posiłek oraz zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb życiowych.

Telefon alarmowy – 112
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godz. 9.00-13.30 – IX Rajd Niepodległości; organizator: 

Automobilklub Orski; ul. St. Moniuszki, okolice Opery 

Leśnej

godz. 9.30-11.00 – Nabożeństwo upamiętniające 

Narodowe Święto Niepodległości, Kościół Zbawiciela 

(ul. Parkowa 5) 

godz. 11.00-11.30 – V strażacki przejazd samochodów 

zabytkowych i rowerów / przejazd ul. Boh. Monte 

Cassino do Placu Zdrojowego (zbiórka rowerzystów, 

wyposażonych w biało-czerwone elementy garderoby, 

o godz. 10.45 w okolicy parkingu Opery Leśnej, za 

budynkiem Straży Pożarnej) 

godz. 11.30-13.30 – Piknik patriotyczny, muszla 

koncertowa przy molo. W programie:

ź koncert współczesnych utworów patriotycznych 

w wykonaniu sopockich chórów szkolnych;

ź koncert Orkiestry Dętej Młodzieżowego Domu Kultury 

w Sopocie; wspólne śpiewanie najpopularniejszych 

pieśni patriotycznych przy udziale m. in. Sopockiego 

Fot. materiały prasowe PFK Sopot

www.pinterest.com/sopot

V strażacki przejazd samochodów zabytkowych i rowerów, 

rodzinny piknik patriotyczny z gorącą grochówką, herbatą 

i pączkami oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 

w muszli koncertowej przy molo – to tylko niektóre 

atrakcje z bogatego programu świętowania 11 listopada 

w Sopocie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

Ciekawe rzeczy dziać się będą także 9 i 10 listopada. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i przyjaciół Sopotu do 

wspólnego świętowania!

SOPOCKIE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

9 listopada

godz. 19.00 – „Polka wciąż walcząca – o wolności kobiet 

wczoraj i dziś”. Spotkanie w Muzeum Sopotu z udziałem 

przedstawicielek podmiotów i organizacji działających na rzecz 

praw kobiet i w obronie wolności kobiet. Gośćmi spotkania 

będą m.in. prof. Magdalena Środa, Sylwia Chutnik i Marta Frej. 

Wstęp bezpłatny.

10 listopada

godz. 11.00 – Bieg Niepodległej w Sopocie. Uczestnicy 

pokonają 4,5 km po najbardziej reprezentatywnych terenach 

Sopotu, czyli po plaży i alejkach w centrum. Każdy 

z zawodników otrzyma biało-czerwoną opaskę na ramię 

i w patriotycznym duchu będzie celebrować narodowe Święto 

Niepodległości.

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, szczególnie 

osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, ale 

także młodych rodzin z małymi dziećmi, podczas 

ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miasta Sopotu, 

która odbyła się 15 października 2018 r., radni przyjęli 

program dopłat do montażu wind w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miasta 

Sopotu posiada swój udział.

Refundacji części kosztów montażu windy udziela się:

ź do 70 proc. wartości prac wg kosztorysu wstępnego 

dla wspólnot mieszkaniowych w budynkach, które 

zamieszkują osoby z orzeczoną niepełnosprawnością;

ź do 50 proc. wartości prac wg kosztorysu wstępnego 

dla wspólnot mieszkaniowych w budynkach, które 

zamieszkują osoby, które ukończyły 70. rok życia lub 

rodziny z dziećmi, przy czym przynajmniej jedno 

dziecko jest wieku poniżej 3 lat.

Więcej informacji na ten temat: Wydział Strategii Rozwoju 

Miasta Urzędu Miejskiego w Sopocie, tel. 58 52 13 799.

Kolejne sopockie rodziny zamieszkają w budynkach 

komunalnych w Sopocie. Na początku listopada 

przyszli lokatorzy losowali spośród 16 mieszkań 

dwupokojowych w budynku przy ul. Malczewskiego 

29 oraz 5 mieszkań dwupokojowych przy: Al. 

Niepodległości 640 a/5, ul. Zacisze 30/5, ul. 

Świemirowskiej 11/12, ul. Świemirowskiej 13/3 i ul. 

Świemirowskiej 13/13. 

Te ostatnie to dwupokojowe lokale mieszkalne, na które 

była dogrywka oraz lokale, które zostały zwolnione 

przez najemców. Nowi lokatorzy muszą wpłacić kaucje, 

która jest sześciokrotnością miesięcznego czynszu za 

dany lokal, obliczonego wg stawki wynikającej z 3 proc. 

wartości odtworzeniowej 1 m kw. lokalu.       

Po wpłaceniu kaucji szczęśliwi lokatorzy powinni zgłosić 

się do Wydziału Lokalowego po skierowanie do 

zawarcia umowy, następnie do zarządcy budynku, który 

przygotuje dokumenty niezbędne do zawarcia umowy 

o najem.   

Po podpisaniu umowy  zarządca wyda klucze i będzie 

można wprowadzić się do nowych mieszkań. W chwili 

podpisania umowy należy mieć ze sobą wypełnione 

druki meldunkowe.

Patriotycznie, kolorowo, rodzinnie, aktywnie 
– Sopot świętuje 100. rocznicę odzyskania niepodległości 

Miasto dopłaca 
do montażu wind 

Nowi lokatorzy w mieszkaniach komunalnych

W MIEŚCIE /

Chóru Kameralnego Continuo; w programie m.in. 

„Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota”, „My pierwsza brygada”, 

„Przybyli ułani” (rozdamy pamiątkowe śpiewniki);

ź pokazy strażackich pojazdów zabytkowych i sprzętu 

strażackiego;

ź warsztaty z robienia kotylionów i warsztaty plastyczne 

dla dzieci o tematyce patriotycznej; 

ź gorąca grochówka, herbata i pączki;

Przypomnijmy:

ź liczba mieszkań komunalnych w Sopocie  – 1795

ź liczba mieszkań socjalnych – 114

Stawki czynszów: 

ź w nowym budownictwie komunalnym to 10,53 zł za 1 m kw.

ź 7,90 zł w starym zasobie komunalnym

ź 3,30 zł mieszkania socjalne i tymczasowe.

Sopot od 14 lat buduje mieszkania komunalne. W tym czasie, 

za kwotę prawie 43 mln zł, miasto wybudowało dla sopockich 

rodzin 240 mieszkań.  

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

godz. 16.00 – Koncert Niepodległościowy w wykonaniu 

Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot / Sala Koncertowa 

PFK w Operze Leśnej (wydarzenie biletowane)

godz. 18.00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele 

pw. św. Jerzego (ul. Kościuszki 1)

Po mszy uroczysty przemarsz pod Pomnik Martyrologii 

Polskich Mieszkańców Sopotu i złożenie kwiatów 

godz. 19.00 – „Śpiewnik sopocki” – wspólne śpiewanie 

pieśni patriotycznych z Sopockim Chórem Kameralnym 

Continuo/ Dworek Sierakowskich (ul. Czyżewskiego 12)

Wkręć się w Sopot  gra rowerowa–
Sopocki finał Ogólnopolskiej Gry Rowerowej odbędzie się 

11 listopada tuż po niepodległościowej paradzie pojazdów 

zabytkowych i rowerów, na który zapraszamy wszystkich, nie 

tylko sopocian! Około godz. 13.00 podsumujemy grę, 

a 30 najlepszym osobom wręczymy u-locki, zaś trzy 

najlepsze firmy otrzymają parkingi rowerowe. Dla 

uczestników parady, jak co roku, rowerowe gadżety! 

Przy okazji strażacka grochówka, pieśni patriotyczne 

i dużo dobrej zabawy!
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Polska Filharmonia Kameralna Sopot zaprasza 18 listopada do Sali Koncertowej 

PFK Sopot na specjalne wydarzenie – koncert „Karnawał zwierząt” na rzecz 

sopockiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt Sopotkowo.

Tr z y d n i ow e  ś w i ę t o  a r t y s t ów 

niepełnosprawnych i sprawnych 

rusza 19 listopada w sopockim 

Teatrze na Plaży. Będą spektakle 

i warsztaty i spotkania z aktorami.

„MASSKA” to otwarty projekt kulturalny, 

w którym udział  wezmą artyści 

z niepełnosprawnościami, teatry 

młodzieżowe i niezależne, co nadaje 

wydarzeniu charakter integracyjny. 

Przegląd to również konfrontacja 

naszych wyobrażeń o  osobach 

z niepełnosprawnościami – artystach, 

„Karnawał zwierząt” 
– gramy dla Sopotkowa

Przegląd Teatralny „MASSKA”

www.pfksopot.plwww.sopot.pl

którzy często funkcjonują poza głównym nurtem życia społecznego. „MASSKA” to 

zaproszenie do wymiany myśli, doświadczeń, rozmów, wspólnego świętowania obecności 

w świecie teatru, a przede wszystkim celebracji życia, tego, które niosą spektakle oraz tego 

tu i teraz. Podczas 3 dni wystąpi 17 teatrów, odbędą się warsztaty teatralne, muzyczne, 

a także spotkania z aktorami. W ramach cyklu wieczory z gwiazdami zapraszamy na 

5 wyjątkowych spektakli. 

Więcej informacji na www.sopot.pl oraz facebookowej stronie wydarzenia. 

WYSTAWA I TEATR /

www.teatrnaplazy.pl

Teatr na Plaży w 100-lecie Niepodległości oraz 100-lecie uzyskania praw wyborczych 

Polek zaprasza na niepodległościowo-kobiecy miesiąc teatralny.

10-11 listopada – premiera: „Polka Niepodległa – Historia w spódnicy” – nowy spektakl 

Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus Musicalis, tym razem dla młodzieży i dorosłych. 

Reżyseria: Jadwiga Kościk

17 listopada – „Lechistan Pany Arka” – spektakl Sopockiego Teatru Tańca w reżyserii 

Joanny M. Czajkowskiej

25 listopada – „Mała Oj-czy-zna” – wyprodukowany przez Fundację Pomysłodalnia spektakl 

dla dzieci z gościnnym udziałem aktorek gdańskiego teatru Miniatura.

Więcej informacji o spektaklach na: www.teatrnaplazy.pl.

Niepodległościowo-kobiecy 
miesiąc teatralny

Podczas koncertu zabrzmi wyjątkowa kompozycja – fantazja zoologiczna Camilla Saint-

Saënsa. „Karnawał zwierząt”, bo taki oficjalny tytuł nosi dzieło, to zbiór kilkunastu 

miniatur przedstawiających w humorystyczny sposób rozmaite zwierzęta (i nie tylko). 

Powstało na spotkanie kompozytora z przyjaciółmi. Uczestników „Karnawał zwierząt” 

rozbawił do łez, podobnie jak i uczestników kolejnych prywatnych wykonań utworu. 

Kolejnym dziełem, jakie zabrzmi podczas koncertu, będą „Cztery pory roku” Antonia 

Vivaldiego. Kompozytor zawarł w nim całe mnóstwo motywów – także zwierzęcych, 

a przede wszystkim ornitologicznych. Śpiew ptaków czy szczekającego psa usłyszymy 

w interpretacji Pawła Kapicy i sopockich filharmoników pod batutą Ariela Ludwiczaka.

Gościem specjalnym koncertu będzie Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia 

kynologiczny, behawiorystka, a przede wszystkim wielka miłośniczka czworonogów, 

prowadząca na antenie Radia Gdańsk audycję „Psie porady”.

Cena biletu: 10 zł, do kupienia w Informacji Turystycznej Sopot (Plac Zdrojowy 2, kasa 

czynna codziennie w godzinach 10:00-18:00); online w systemie INTERTICKET.PL lub na 

godzinę przed koncertem.

TEATR /

Fot. materiały promocyjne

„Lechistan Pany Arka”. Fot. Rafał Żdżyłowski

KONCERT /

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza do Dworku Sierakowskich na dwa 

wydarzenia:

„Polskie pejzaże. Wystawa zbiorowa w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości”, 7 listopada-9 grudnia

Tematem wiodącym ekspozycji przygotowanej w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości będą najpiękniejsze polskie krajobrazy, pejzaże miejskie, wiejskie 

i przyrodnicze, w tym także marynistyczne. Zaprezentowane zostanie malarstwo, 

grafiki, rysunki, fotografie, kolaże oraz prace wykonane w technikach indywidualnych.

Daniel Glattauer „N@pisz do mnie” , Teatr przy Stole, 12 listopada, godz. 18.30

Współczesna sztuka Daniela Glattauera opowiada o tym, jak przypadkowa 

korespondencja dwojga osób przeradza się w wirtualny romans. „N@pisz do mnie” to 

nie tylko doskonała rozrywka, ale i możliwość wejrzenia w emocjonalność pokolenia 

osób po trzydziestce. Tekst w przekładzie Anny Wziątek przeczytają aktorzy związani 

z Teatrem Wybrzeże: Marzena Nieczuja Urbańska i Krzysztof Gordon, który jednocześnie 

sprawuje opiekę reżyserską nad spektaklem. Prezentację dramatu poprzedzi 

przedmowa teatrologa, opiekuna artystycznego projektu – prof. Małgorzaty Jarmułowicz.

Wydarzenia w Dworku 
Sierakowskich

www.tps-dworek.pl
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Na Hali Pomarańczowej sopockiego Hipodromu w dniach 9-11 listopada będzie można zobaczyć 

zmagania mistrzów ujeżdżenia z całej Europy. Odbędą się tu Międzynarodowe Zawody w CDI 3*. Wstęp 

jest wolny, początek o godz. 9.00.

Ujeżdżenie to najbardziej elegancka z dyscyplin jeździeckich. Polega na wykonaniu przez jeźdźca i konia 

odpowiednich figur. Wszystkie ruchy konia powinny być wykonane przy użyciu niewidocznych pomocy i bez 

widocznego wysiłku ze strony zawodnika. 

Trefl idzie po wygraną!

Międzynarodowe Zawody w Ujeżdżeniu

W Hali 100-lecia 17 listopada o godz. 15.00 Trefl Sopot zagra z MKS-em Dąbrową Górniczą. Będzie to drugi 

mecz z rzędu rozgrywany w obiekcie przy ulicy Goyki 7. Po tym spotkaniu sopocianie wrócą już na dłużej 

do ERGO ARENY. Bilety na mecz z MKS-em są dostępne na stronie sercesopotu.pl.

Przed sezonem to właśnie MKS uznawany był za jednego z głównych rywali „serca Sopotu” do awansu do fazy play-

off. Dąbrowianie zbudowali solidny skład, jednak nie tak mocny, by – jak w poprzednich rozgrywkach – bić się 

o czołową czwórkę Energa Basket Ligi. Oznacza to, że właśnie mecze z MKS-em mogą być tak zwanymi starciami 

Fot.  058sport.pl

nie o dwa, a o cztery punkty. Zawodnicy 

Jacka Winnickiego będą jednym z naj-

poważniejszych rywali Trefla w walce 

o czołową ósemkę, więc sobotnie spotkanie 

może okazać się bardzo ważne dla układu 

tabeli.

Starcie odbędzie się w legendarnej już Hali 

100-lecia, w której zawsze panuje gorąca 

i elektryzująca atmosfera. Podczas meczu 

z MKS-em nie może być inaczej. Wsparcie 

z trybun będzie wyjątkowo ważne dla ekipy 

żółto-czarnych, która z powodu urazów 

prawdopodobnie nadal nie zagra pełnym 

składem. Dlatego 17 listopada potrzebne 

będzie każde gardło! Wszyscy do Hali 100-

lecia! 

Dla podkreślenia elegancji tego sportu wymagany jest 

specjalny strój i rząd, które są szczegółowo opisane 

w regulaminie. Strój zawodnika składa się obowiązkowo 

z czarnego lub granatowego fraka, cylindra, białych lub 

kremowych bryczesów, plastronu lub krawata, 

rękawiczek, długich czarnych butów i ostróg. Z kolei 

jeźdźcy uprawnieni do noszenia munduru mogą w nim 

występować na zawodach. Wówczas zamiast ukłonu 

obowiązuje salutowanie. U konia obowiązuje specjalne 

siodło ujeżdżeniowe, zaś sam koń musi być zadbany, 

a jego grzywa zapleciona.

KOSZYKÓWKA /

HIPODROM /

Fot. ©Sweetieisafruit

Od palety do zapisu cyfrowego
„Adam Haras. Od palety do zapisu cyfrowego” to tytuł 

wystawy, którą do 2 grudnia oglądać można w Państwowej 

galerii Sztuki w Sopocie.

WYSTAWA /
www.pgs.pl

Zofia Chrzan 

SOPOCKIE NADZIEJE SPORTOWE /

Adam Haras w latach 70., wraz z pojawieniem się nowych mediów, 

poddał analizie język artystyczny i podjął próbę tworzenia nowych 

ekwiwalentów wizualnych uzyskiwanych za pomocą nowoczesnych 

środków przekazu, wykorzystując fotografię, wideo, techniki 

komputerowe. Efektem jego poszukiwań są liczne eksperymenty 

artystyczne na pograniczu malarstwa, rzeźby, fotografii i grafiki. 

Wystawa w Państwowej Galerii Sztuki jest przekrojem przez 

dziesięciolecia kariery artystycznej Adama Harasa pokazująca 

poszczególne tendencje w twórczości sopockiego artysty.

Zosia ma 13 lat, mieszka w Gdyni, ale do szkoły uczęszcza 

w Sopocie – jest uczennicą Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

Lokomotywa, gdzie od 6 lat trenuje pływanie w klubie UKS 

Lokomotywa Sopot.

 Jej trenerem jest Jarosław Gawlik. Zofia Chrzan podczas trzech 

ostatnich sezonów ośmiokrotnie popłynęła szybciej od rekordów 

Polski w jej kategorii wiekowej w stylu klasycznym, a jej rezultaty na 

dystansie 50 m i 100 m są aktualnie najlepszymi wynikami 

w Europie w roczniku 2005. 

Ogromnym wyróżnieniem dla Zofii jest powołanie jej do 

Reprezentacji Narodowej Juniorów Młodszych na sezon 2018/2019. 

W październiku 2018 r. we Wrocławiu odbywał się XXIX Memoriał 

Marka Petrusewicza – jedne z największych zawodów pływackich 

w Polsce rozgrywane na basenie 25 m. Udział w nich wzięli najlepsi 

zawodnicy z kraju z rocznika 2005 i starsi. Wśród ponad 500 

zgłoszonych zawodników z całej Polski do rywalizacji stanęła 

reprezentanta UKS Lokomotywa Sopot – Zofia Chrzan. 

Dla Zosi, najmłodszej zawodniczki w stawce, były to zawody pełne 

sukcesów. Pływaczka z Sopotu wygrała konkurencje 50 m i 100 m 

stylem klasycznym w kategorii junior (2005-2001). Uzyskuła czasy 

lepsze od rekordu Polski w kategorii 13-lat, zarówno na dystansie 

50 m, jak i 100 m.  Wyniki oraz progres, który Zosia osiąga z roku na 

rok, pozwalają śmiało marzyć o starcie w najbliższych Igrzyskach 

Olimpijskich w Tokio 2020.

Fragment „Portret mutacja IV”, fotoleinen, relief, 93x93 cm, 1978

Fot. materiały prasowe PGS

Zofia Chrzan. Fot. materiały UKS Lokomotywa Sopot

Z cyklu „Biogramy XI”, druk cyfrowy, 100x100 cm, 2000

Fot. materiały prasowe PGS
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Wszystkich Świętych na sopockich cmentarzach – 1 listopada groby swoich bliskich oraz 
inne mogiły sopocianie odwiedzali do późnego wieczora.

Niecodzienna wizyta w Domu Pomocy Społecznej. Członkowie Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej w Gdańsku odwiedzili pana Macieja Konopackiego, mieszkańca DPS.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMSFot. Fotobank.PL / UMS

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

Hala 100-lecia Sopotu nie przyniosła tym razem żółto-czarnym szczęścia. 3 listopada 
w meczu Basket Ligi Trefl Sopot uległ Legii Warszawa 86 do 92.

Sopocka solanka miała swój dzień. 14 października przed Szpitalem Balneologicznym 
odsłonięta została informacyjna tablica solankowa, była też oczywiście degustacja solanki. 

Fot. Fotobank.PL / UMS

38 uczniów i 9 studentów otrzymało 29 października stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, 

sportowe i artystyczne uzyskane w roku szkolnym i akademickim 2017/2018 r.  

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Młodzi zdolni ze stypendiami Prezydenta Miasta Sopotu


