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Piękne święta jak z bajki w Sopocie!
Karuzela dla dzieci i Sopocki Jarmark Świąteczny
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ZAPROŚ OSOBĘ SAMOTNĄ NA WIGILIĘ

WSPÓLNY POKAZ FA JERWERKÓW

BEZ ZGODY NA NIELEGALNE WYCINKI DRZEW

Spędzanie świąt w samotności dotyczy
bardzo wielu osób w podeszłym wieku
– skazani są na nią niemal wszyscy
mieszkańcy Domów Seniora. Problem jest
również w szpitalach, gdzie w wigilię pojawia
się więcej osób starszych. W akcji „Odstawieni na święta” chodzi o to, by nikt nie był
w święta sam.
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W trosce o sąsiadów, bezpieczeństwo nasze
i naszych zwierząt, zapraszamy wszystkich, aby
w sylwestrową noc zamiast strzelać bez
kontroli i z narażeniem bezpieczeństwa innych,
obejrzeli 12-minutowy pokaz sztucznych ogni
organizowany z dala od budynków mieszkalnych na sopockim molo.

Prezydent Sopotu zdecydował o zgłoszeniu do
organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego
na nielegalnej wycince drzew na terenie
inwestycji realizowanej przy ul. Al. Niepodległości 875. Zawiadomienie w najbliższym
czasie zostanie złożone do Prokuratury.
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Sopot gotowy
na nadejście zimy
Część długoterminowych prognoz pogody wskazuje, że zima będzie długa i mroźna,
pozostałe wręcz przeciwnie – obiecują, że zima będzie lekka i krótka. Wiosną
ocenimy, którzy synoptycy mieli rację, tymczasem sopockie służby miejskie
zakończyły przygotowania do akcji „zima”. Piasek i sól już kupione, sprzęt
wykorzystywany do usuwania skutków zimy sprawdzony i gotowy do działania.
Sprzęt do obsługi dróg publicznych Sopotu: pługopiaskarka 6 szt., ciągnik ciężki 3 szt.;
samochody skrzyniowe 3 szt.; miniładowarka Bobcat 1 szt.; koparko-ładowarka 2 szt.;
ciągnik lekki – pług z możliwością posypywania 1 szt.; ciągnik lekki – pług 1 szt. (rezerwowy);
odśnieżarka 1 szt.; odśnieżarka wirnikowa 2 szt.
Materiały: piasek 1000 ton i sól 550 ton.
Koszty zimowego utrzymania dróg wahają się w granicach miedzy 350 a 500 tys. zł
miesięcznie i uzależnione są od warunków atmosferycznych (opadów i mrozu). Są to kwoty
zbliżone do tych w poprzednim sezonie. To, co nie jest wydane na „zimę”, będzie
spożytkowane na sprzątanie ulic i chodników.
Na terenie Sopotu mamy 144 ulice o różnej kolejności utrzymania. Daje to około 70 km
dróg do odśnieżania.

Na spacery i dla rowerzystów
Mieszkańcy i goście mają w Sopocie wyjątkową możliwość korzystania z pięknych
naturalnych terenów zielonych. Umożliwienie dostępu do ciekawych i cennych przyrodniczo
terenów oraz ochrona ich bogatej bioróżnorodności jest celem realizowanego w latach
2016-2019 projektu pn. „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczanie obszarów cennych
przyrodniczo w Uzdrowiskach województwa pomorskiego poprzez budowę infrastruktury
ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności
na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i w Sopocie”. W 2018 r. nowy wygląd zyskały
trzy miejsca.
Lasek Karlikowski
To pozostałość dawnego
sosnowego boru. W efekcie
ingerencji człowieka lasek
stracił zdolność do naturalnego odnawiania.
W ramach projektu zostały
usunięte samosiejki obcych
drzew i krzewów, posadzono też 30 sosen.
Odświeżone zostały drewniane balustrady i pojawiły
się drewniane słupki
uniemożliwiające parkowanie w lasku.
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Skarpa Sopocka
Ciągnie się niemal przez cały Sopot. Odcinki wzdłuż ulic Sobieskiego i Winieckiego prawie w całości
porośnięte są drzewami. Projekt zakładał budowę wzdłuż ul. Sobieskiego nowego muru
chroniącego skarpę przed osuwaniem, wyremontowano także schody przy parkingu Urzędu Miasta
i odtworzono chodnik u podnóża skarpy. Warto zobaczyć także odrestaurowaną kamiennobetonową grotę. Na skarpie jest też ponad 60 nowych drzew i ponad 2000 krzewów.
Ścieżka pieszo-rowerowa w kompleksie leśnym
Oddany do użytku 500-metrowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 23 Marca połączył
osiedle Przylesie z Sanatorium Leśnik i z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. W ramach prac
odnowiona została nawierzchnia, pojawiło się oświetlenie i parkingi rowerowe. Jest to pierwszy etap
odnowy leśnych szlaków rekreacyjnych w Sopocie.
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Porozmawiajmy o budżecie
Edukacja, pomoc społeczna, gospodarka komunalna – na te działania miasto
przeznacza najwięcej środków. Jakie projekty dla mieszkańców przewidziano do
realizacji w budżecie na 2019 r.? Co wpływa na dochody miasta?
Zapraszamy nam otwarte spotkanie prezentujące projekt budżetu miasta
Sopotu na rok 2019.
Wtorek, 18 grudnia godz. 17.00, Mediateka, Sopot Centrum

Godziny pracy Urzędu Miasta Sopotu w Wigilię i Sylwestra
Informujemy wszystkich mieszkańców i interesantów, że w dwa poniedziałki:
24 grudnia i 31 grudnia 2018 r. Urząd Miasta Sopotu będzie czynny w godz.
8.00-14.00.
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Wsparcie Polonii na Białorusi
BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU

Jak co roku sopockie koło stowarzyszenia
Wspólnota Polska organizuje świąteczną
zbiórkę darów dla najuboższych członków
Polonii z okolic Grodna.

Wydawca:
Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot, tel. (+48) 58 5213 633
e-mail: przepisnasopot@sopot.pl

Dzięki pomocy miejscowego Związku Polaków
na Białorusi zamierzamy przekazać
potrzebującym niezbędne produkty: artykuły
żywnościowe o długim terminie przydatności
do spożycia, słodycze, przybory szkolne oraz
domowe środki czystości.
Wszystkie osoby, które chciałyby włączyć
się w naszą akcję, prosimy o składanie
darów w punkcie informacji Urzędu Miasta
Sopotu, do 24 grudnia, w godzinach pracy
urzędu.
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim

– raz na dwa tygodnie w piątek

– raz na miesiąc w piątek

Fot. Pixabay
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Wigilia dla wszystkich potrzebujących
W ten wyjątkowy dzień nikt nie powinien być sam. Przygotowywana co roku przez Caritas
wigilia dla osób ubogich, samotnych, chorych odbędzie się w Zespole Szkół Handlowych
(Sopot, ul. Kościuszki 18/20), w poniedziałek,
24 grudnia, o godz. 9.00. Prezenty, które traﬁą
do uczestników spotkania oraz sama wigilię,
doﬁnansował sopocki MOPS.
Będzie to spotkanie dla wszystkich potrzebujących, by w gronie innych osób mogli spożyć
tradycyjne potrawy. Nie zabraknie barszczu, ryby
czy makowca. Będzie również wspólne śpiewanie
kolęd. Oprócz świątecznego poczęstunku wszyscy
uczestnicy otrzymają świąteczne paczki.

Życzymy wszystkim Mieszkańcom
i naszym Gościom,
aby ten świąteczny czas spędzili radośnie,
bez pośpiechu, wspólnie z bliskimi i przyjaciółmi.
Niech nasza uwaga będzie zwrócona
przede wszystkim na drugiego człowieka.
Rozejrzyjmy się wokół nas.
Niech w Sopocie – naszym wspólnym
domu – nikt nie będzie w tym czasie samotny.

Fot. materiały prasowe Caritas

Zaproś osobę samotną na wigilię
Spędzanie świąt w samotności dotyczy bardzo wielu osób w podeszłym wieku – skazani są
na nią niemal wszyscy mieszkańcy Domów Seniora. Problem jest również w szpitalach, gdzie
w wigilię pojawia się więcej osób starszych. W akcji „Odstawieni na święta” chodzi o to, by
nikt nie był w święta sam.

Dobrych Świąt dla wszystkich!

Akcję zainicjowała gdańska Caritas. Ma skłonić do spojrzenia na problem osób w podeszłym wieku,
które spędzają święta w samotności. Wiele osób starszych nie ma już rodzin, ale są i tacy, którzy nie
są przez bliskich zapraszani albo spędzają święta w szpitalach. I właśnie taką osobę można zaprosić
na wigilię i wspólnie świętować w ten wyjątkowy wieczór.
Zaproszenia dla osób samotnych będzie można wydrukować ze strony Caritas Archidiecezji
Gdańskiej, a także odebrać w placówkach, które są partnerami akcji. Wystarczy takie zaproszenie
wręczyć lub wysłać osobie samotnej. Można również zgłosić się do dowolnej placówki i zadeklarować
chęć zaproszenia samotnego seniora na kolację wigilijną.

Jacek Karnowski

Wieczesław Augustyniak

Prezydent Miasta Sopotu

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu

Partnerem akcji jest m.in. Dom Pomocy Społecznej w Sopocie.

Piękne i magiczne święta jak z bajki!
21 grudnia – 1 stycznia
w godz. 11.00-20.00
Skwer Kuracyjny przed molo w Sopocie

Świąteczne stoiska – ciepłe napoje, aromatyczne grzańce, smakołyki,
oryginalne pamiątki

Bezpłatna zabytkowa karuzela
na Placu Przyjaciół Sopotu

Wigilia dla mieszkańców – 21 grudnia (piątek) w muszli koncertowej

Karuzela czynna:
18 – 23 grudnia 11.00 – 20.00
24 grudnia
11.00 – 15.00
25 – 30 grudnia 11.00 – 20.00
31 grudnia
11.00 – 1.00
1 stycznia
12.00 – 20.00

15.00
15.45
16.15
16.30
17.00
17.10
18.00

Koncert świąteczny Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus Musicalis
Kolędy i piosenki świąteczne – młodzież z MDK Sopot
Koncert „Kolędy na jazzowo” – Joanna Knitter z zespołem
„Artyści na szczudłach” – Teatr Plama (na skwerze)
Wigilia dla mieszkańców Sopotu – życzenia, opłatek i wieczerza
Występ świąteczny – Chór Gospel
Finał Zabawy Świątecznej – prezenty

Lodowisko, świąteczna muzyka i oświetlenie, ramka do selﬁe

Więcej informacji na www.sopot.pl
www.facebook.com/MiastoSopot
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Nie kupuj fajerwerków – przyjdź na bezpieczny pokaz nad molem
W trosce o sąsiadów, bezpieczeństwo nasze i naszych
zwierząt, zapraszamy wszystkich, aby zamiast strzelać
bez kontroli i z narażeniem bezpieczeństwa innych,
obejrzeli 12-minutowy pokaz sztucznych ogni
organizowany z dala od budynków mieszkalnych
i z pełnym zabezpieczeniem, na sopockim molo.
Odpalanie fajerwerków w Sylwestra, a często także w dni
poprzedzające, to zmora większości polskich miast. Race,
petardy i inne materiały pirotechniczne odpalane są pod
samymi oknami, a nawet na klatkach schodowych, na
podwórkach na terenie osiedli mieszkaniowych czy
w tłumie ludzi na ulicy. Niestety część osób odpalających te
materiały znajduje się pod wpływem alkoholu, często takimi
materiałami dysponują osoby nieletnie. To stwarza wiele
niebezpiecznych sytuacji.
Na terenie Sopotu, na mocy uchwały Rady Miasta,
obowiązuje całoroczny zakaz odpalania fajerwerków.

Prewencyjne odgrodzenie
plaży Zatoki Sztuki
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku XII Wydział
Gospodarczy Odwoławczy, który zapadł 22 listopada,
umowa dzierżawy gruntu obejmującego fragment
plaży przylegającej bezpośrednio do nieruchomości
mieszczącej się przy ul. Mamuszki 14, została skutecznie rozwiązana.
7 grudnia plaża została komisyjnie przejęta przez Gminę,
a dzień później zakład komunalny ustawił tam płotki
zabezpieczające.

Wyjątkiem są dwa dni: 31 grudnia i 1 stycznia.
Jesteśmy jednym z nielicznych miast w Polsce, gdzie
takie uregulowania obowiązują.
Od dłuższego czasu trwała dyskusja o fajerwerkach.
Miasto prowadziło konsultacje z branżą turystyczną,
były ankiety w mediach dla mieszkańców,
prowadzone były także rozmowy z osobami zaangażowanymi w opiekę nad zwierzętami oraz
z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną.
Wszyscy wskazują, że najwięcej szkody przynosi
niekontrolowane odpalanie rac i petard w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkań oraz w tłumie.
W związku z tym w tym roku miasto w porozumieniu z dzierżawcą mola zdecydowało
o wprowadzeniu całkowitego zakazu wnoszenia
materiałów pirotechnicznych na teren sopockiego mola, łącznie z częścią lądową.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Policja i Straż Miejska zapowiadają kontrole i karanie osób
strzelających w dniach poprzedzających 31 grudnia i po 1 stycznia.

Brak zgody na nielegalną wycinkę drzew
Prezydent Miasta Sopotu zdecydował o zgłoszeniu do
organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnej
wycince drzew na terenie inwestycji realizowanej przy
ul. Al. Niepodległości 875. Stosowne zawiadomienie
w tym zakresie jest przygotowywane i w najbliższym
czasie zostanie złożone do Prokuratury, celem
podjęcia działań w tym przedmiocie przez powołane
do tego organy.
Każde kolejne nielegalne wycinki drzew w Sopocie będą
również zgłaszane do Prokuratury.
Przypomnijmy: do Urzędu Miasta Sopotu zgłosił się prezes
zarządu ﬁrmy TREE DEVELOPMENT GROUP informując, że
na terenie realizowanej inwestycji (Al. Niepodległości 875)
dokonana została nielegalna wycinka drzew.
Po uzyskaniu tej informacji, w dniu 7 grudnia br. odbyła się
wizja w terenie, podczas której ustalono, że faktycznie
drzewa zostały wycięte. Stwierdzono, że zostało wyciętych
19 drzew wymagających zgody, w tym np. modrzew
europejski o obwodzie 241 cm, czy stara grusza
o obwodzie 128 cm.

Fot. Materiały UMS

Mając na uwadze konieczność ochrony drzew przed
nielegalną wycinką, konieczne jest podjęcie działań
zmierzających do zmiany prawa, które skutecznie
zniechęcą do procederów, o których mowa powyżej.
Jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom.
W świetle powyższego, jako Prezydent Miasta Sopotu
zwracam się o podjęcie starań i działań legislacyjnych
mających na celu zmianę ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody pozwalającą na nakładanie wyższych,
bardziej restrykcyjnych kar oraz właściwe ich naliczanie,
adekwatne do zamierzonej ochrony drzew.
Z p r z y c z y n , o k t ó r y c h m ow a p ow y ż e j w n o s z ę
o postawienie na najbliższym posiedzeniu Zarządu
zagadnienia zmian legislacyjnych oraz przygotowanie
projektu zmian, by jak najszybciej przedstawić
parlamentarzystom nowelizację ustawy o ochronie
przyrody, która uczyni nieopłacalnym bezsensowne
wycinanie drzew”.

Został sporządzony protokół oraz dokumentacja zdjęciowa. Urząd wszczął
postępowanie administracyjne mające na
celu naliczenie kar za nielegalną wycinkę.

Ustawienie płotków oddzielających Zatokę Sztuki od plaży
wynika z wcześniejszych złych doświadczeń we współpracy
z byłym dzierżawcą oraz obawy o ewentualne bezumowne
korzystanie terenu plaży, która była objęta skutecznie
rozwiązaną umową.

W piątek, 7 grudnia Prezydent Sopotu
wystąpił do Związku Miast Polskich
o pilne podjęcie tematu zbyt niskich kar
za nielegalne wycinki i propozycji zmian
legislacyjnych. W wysłanym piśmie
czytamy:

Powodem wypowiedzenia umowy dzierżawy plaży spółce
ART INVEST było łamanie przez dzierżawcę zapisów umowy
dotyczących m.in.: naruszenia norm hałasu (skarg
mieszkańców i turystów na hałas dobiegający z plaży
dzierżawionej przez Spółkę, w tym dot. koncertów
odbywających się na plaży); organizowania imprez na plaży
bez zgłoszenia w odpowiednim trybie wydzierżawiającemu;
organizowania koncertów z przekroczeniem ciszy nocnej.

„Inwestorom bardziej opłaca się wycinać
drzewa bez uzyskania w tym zakresie
wymaganego zezwolenia i wliczyć
ewentualne kary za nielegalną wycinkę
w budżet prowadzonych inwestycji, niż
ograniczyć inwestycję z uwagi na
konieczność zachowania np. 100 letniego
drzewa.
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Z takimi działaniami mamy do czynienia na terenie miasta
Sopotu. Obawiamy się, że skala tego procederu wyniszczy
tereny zielone i cenne gatunki drzew w naszym, pięknym,
zielonym mieście. (…)

Fot. materiały prasowe
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Ciepła zupa i schronienie dla bezdomnych
Zimowe miesiące to bardzo trudny czas dla osób bez
dachu nad głową. By wspomóc wszystkich potrzebujących, Miasto Sopot doﬁnansuje ciepłą zupę dla
osób bezdomnych. Posiłki będą wydawane w soboty
i niedziele, do końca marca 2019 r. Ciepła zupa będzie
czekać na osoby potrzebujące w jadłodajni Caritas w Sopocie przy Alei Niepodległości 778, w godz. 15.00-16.00.
Weekendowa zimowa zupa dla osób bezdomnych z terenu
Sopotu to dodatkowe wsparcie miasta dla osób
potrzebujących i działań sopockiej Caritas, wydającej posiłki
w dni powszednie. Od poniedziałku do piątku ciepłą zupę
zjeść można w godz. 12.30-14.00.
To nie jedynie działanie Sopotu, by pomóc osobom bez
dachu nad głową. Efektem współpracy z Gdańskiem jest
parkujący codziennie w godz. 19.15-19-45 w górnej
części ul. Bohaterów Monte Cassino specjalny autobus
SOS. Bezdomni mogą zjeść w nim gorącą zupę, otrzymać
czystą, ciepłą odzież i w razie potrzeby skorzystać z pomocy
ratownika medycznego.
Miasto oferuje wiele form wsparcia i pomaga w wyjściu z
bezdomności. Pracownicy socjalni sopockiego MOPS-u
wspólnie ze służbami miejskimi (Strażą Miejską, Policją)
systematycznie prowadzą monitoring i patrolują miejsca, w
których mogą przebywać osoby bezdomne, proponując im
różne formy wsparcia. W okresie zimowym służby
intensyﬁkują swoje działania.

Sopot współpracuje z organizacjami pozarządowymi, którym
zleca i ﬁnansuje zapewnienie noclegu, schronienia oraz
wyżywienia osobom bezdomnym. Każdy potrzebujący, jeśli
wyrazi na to zgodę, może zostać skierowany do schroniska
lub noclegowni.
Gdy temperatura odczuwalna spada poniżej -5 st. C, miasto
we współpracy z Caritas uruchamia Zimowy Punkt
Interwencyjny, który znajduje się w siedzibie Caritasu przy
Al. Niepodległości 778. Osoby bezdomne mogą tam
przebywać w godzinach wieczornych i nocnych (19.00-7.00)
w ciepłym pomieszczeniu, przy gorącej herbacie. W
sopockim Caritasie osoby bezdomne mogą również
skorzystać z łaźni oraz otrzymać ciepły posiłek.

Jeśli zauważymy osobę bezdomną, potrzebującą
– nie przechodźmy obojętnie! Reagujmy! Nasza
wrażliwość może uratować czyjeś życie.
Najlepszą formą pomocy osobie bezdomnej jest
poinformowanie o jej sytuacji odpowiednich służb lub
skierowanie do ośrodka pomocy społecznej czy np.
organizacji pozarządowej, która pomaga osobom
potrzebującym. Tam mogą otrzymać profesjonalną i
długofalową pomoc, która dam im szansę na wyjście z
bezdomności.

Podziel się ciepłem – przekaż
szalik potrzebującym
Spółdzielnia Socjalna Kooperacja zachęca do włączenia się w zimową zbiórkę
szalików, czapek, rękawiczek. Rzeczy podarowane przez sopocian zostaną
przekazane do autobusu SOS z pomocą dla bezdomnych (piszemy o nim
powyżej). Ciepłą odzież można przekazać w dwóch sklepach Charytatywnych
LukLuk, prowadzonych przez Spółdzielnię Kooperacja.
Przedświąteczny okres to
dobry czas na porządki
w szaﬁe, kuchni, piwnicy.
Rzeczy, które nie były
u ż y w a n e p r z ez k i l k a
o s t a t n i c h s ez o n ów,
warto odświeżyć i przekazać do sklepów
LukLuk. Za bardzo przystępna cenę ktoś inny
może ponownie ich użyć.
Darowizny i zakupy
w sklepie charytatywnym
Fot. materiały promocyjne LukLuk
pozawalają na opłacenie
s z ko l e ń z a w o d ow y c h
oraz zatrudnienie osób wykluczonych społecznie i długotrwale bezrobotnych, czyli
tych, którym z różnych powodów ciężko jest odnaleźć się na rynku pracy. Motto
sklepu to: „Dajemy drugą szansę ludziom i drugie życie rzeczom”.
Przy przekazywaniu większej ilości darów można skorzystać z transportu Spółdzielni.
Czyste rzeczy trzeba przygotować w workach lub kartonach i umówić się na odbiór,
tel. 730 930 859.
Godziny otwarcia Sklepów Charytatywnych LukLuk w okresie zimowym:
Al. Niepodległości 754 A

10.00-18.00

ul. Wejherowska 11

9.00-17.00

www.pinterest.com/sopot

Fot. Fotobank.PL / UMS

Pamiętajmy, że gorąca herbata czy zupa, ciepły koc, kiedy na
dworze jest siarczysty mróz, może niejednokrotnie uratować życie
osobie bezdomnej, ale jest to tylko pomoc doraźna. Pozostawienie
osoby bezdomnej na mrozie może doprowadzić do tragedii.
Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do służb miejskich:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie (58 551 17 10),
Policji (997) lub Straży Miejskiej (986). Można również zadzwonić
na numer interwencyjny 112.
Wsparciem osób bezdomnych zajmuje się Sekcja ds. Osób
Bezdomnych w Dziale Pracy Socjalnej MOPS Sopot,
Al. Niepodległości 759 a, tel. 58 551 40 54, godziny przyjęć:
poniedziałek 13.00-15.00, wtorek-piątek 8.00-10.00.

Ostrzeżmy seniorów – oszuści nadal
dzwonią na telefony stacjonarne
Oszuści podający się za pracowników banku, poczty i policjantów wciąż próbują oszukać
seniorów. W ostatnich dniach co najmniej sześciu seniorów odebrało telefony od oszustów.
Dzwoniący mężczyźni podawali się za policjantów i pod pozorem prowadzonego postępowania
próbowali nakłonić seniorów do wyjawienia informacji na temat kont bankowych. W jednym
przypadku oszuści poinformowali seniorkę, że próbują jej dostarczyć przesyłkę pocztową, której
wcześniej nie przyjęła. Apelujemy o ostrożność w kontaktach z obcymi i nie wpuszczanie do
mieszkań osób, których nie znamy.
Gdy dzwonią do nas osoby podające się za policjantów, pracowników banku lub poczty i proszą
nas o przekazanie informacji na temat danych osobowych i kont bankowych oraz proszą
o zaangażowanie w działania, nie przekazujmy im żadnych informacji oraz nie wpuszczajmy do
mieszkań. Przypominamy, że Policja nigdy nie informuje o prowadzonych przez siebie sprawach
telefonicznie i nigdy nie prosi o przekazanie jakiejkolwiek gotówki! Jeżeli taki telefon otrzymamy,
bądźmy pewni, że mamy do czynienia z oszustem!
Apelujemy także do osób młodych. Rozmawiajcie z rodzicami i dziadkami o tym, że są
osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzcie im, jak zachować się
w sytuacji, kiedy zadzwoni do nich osoba podająca się za wnuczka, policjanta albo
pracownika banku lub poczty i zacznie wypytywać o różne informacje. Zwróćmy
uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.
Zwykła ostrożność może uchronić ich przed utratą zbieranych latami oszczędności.

Zbliża się święto Wolontariuszy!
Zapraszamy wszystkie osoby, którym temat wolontariatu jest bliski, na uroczystą Galę
Sopockiego Wolontariatu 2018. Uroczystość odbędzie się 18 grudnia w Teatrze na Plaży.
Początek o godz. 16.00.
Spotkajmy się, by podziękować wolontariuszom i wolontariuszkom, którzy swoim czasem
i zaangażowaniem wspierają sopockie organizacje pozarządowe i instytucje publiczne.
Zobaczmy, ile osób w Sopocie angażuje się społecznie, jakie inicjatywy były wspierane w 2018
roku i zainspirujmy się na przyszłość!
Wydarzenie ma charakter otwarty. Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności do
17 grudnia, e-mail: z.ostrowska@wolontariat.sopot.pl, tel. 58 341 83 52.
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BIBLIOTEKA /
www.literackisopot.pl

Festiwal Literacki Sopot
– rekord frekwencyjny i medialny
Tegoroczna, siódma edycja Międzynarodowego Festiwalu Literacki Sopot, odbyła się od 16 do 19 sierpnia.
Wydarzenia festiwalowe, w ciągu czterech dni, przyciągnęły rekordową liczbę 18 tys. osób. Festiwal był rekordowy
także pod innym względem – wartości marketingowej wydarzenia. Ekwiwalent reklamowy wyniósł niemal 7 mln zł.
Analiza przeprowadzona przez ﬁrmę Press Service Monitoring Mediów Sp. z o.o. objęła doniesienia medialne dotyczące
Literackiego Sopotu, które ukazały się od stycznia do listopada br. Ocenie poddanych zostało ponad 1100 monitorowanych
tytułów prasowych, 100 stacji radiowych i telewizyjnych, a także 5 mln źródeł internetowych, w tym najważniejszych mediów
społecznościowych.
Na temat Literackiego Sopotu 2018
zebrano 2951 publikacji, z których
największą część stanowiły posty w
social media (1777). Warto podkreślić,
że nie odnotowano materiałów
negatywnych. Z badań wynika, że
przekaz dotyczący sopockiego festiwalu
literackiego dotarł do 21 051 955
odbiorców, zaś zweryﬁkowana wartość
ekwiwalentu reklamowego (wskaźnika
określającego kwotę, jaką należałoby
wydać na publikację lub emisję
przekazu, gdyby był on reklamą)
wyniosła 6 948 791 zł.
Przeprowadzona analiza dowodzi, że
Literacki Sopot jest coraz silniejszą
marką i jednym z ważniejszych festiwali
poświęconych literaturze w Polsce.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Publiczność coraz chętniej odwiedza wydarzenia festiwalowe, licząc na ciekawych gości, a takich w czasie minionych 7 lat nie
brakowało. Gościem i gwiazdą Literackiego Sopotu 2018 (edycja francuskojęzyczna) była znana na całym świecie brytyjska pisarka
Zadie Smith, która swoją obecnością zapowiedziała festiwal przyszłoroczny. Tematem przewodnim będzie literatura brytyjska.
Międzynarodowy Festiwal Literacki Sopot od 2012 r. organizują Miejska Biblioteka Publiczna i Miasto Sopot.

MUZEUM SOPOTU /
www.muzeumsopotu.pl

Z muzealnej kolekcji
Zbiory Muzeum Sopotu wzbogaciły się o komplet 6 łyżeczek do lodów, pochodzących z dawnego sopockiego kasyna.
Wykonane z białego metalu przedmioty, datowane na lata 30. XX wieku, noszą stempel „KASINO – HOTEL ZOPPOT”.
Obok szklanych kieliszków, metalowych pater, tac, dzbanków, sztućców oraz wielu innych elementów zastawy
stołowej, stanowiły typową część wyposażenia sopockiego Kasino-Hotel.
Historia kasyna w Sopocie sięga roku 1919, kiedy do władz kurortu, zgłosiło się dwóch przedsiębiorców z Berlina, z propozycją
otwarcia „jaskini gier”. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, a jego realizacja przebiegła w piorunująco szybkim tempie.
20 lipca 1919 r., w pomieszczeniach wynajętych w Domu Zdrojowym (w latach 1922-1923 specjalnie dla kasyna wzniesiono
nowy budynek w południowej części skweru Kuracyjnego), rozpoczęło działalność kasyno, które natychmiast zaczęło
przyciągać tłumy spragnionych nowych wrażeń graczy. W niedługim czasie stało się kwitnącym miejscem rozrywki dla elit, ale
także prężnie rozwijającym się ośrodkiem
życia kulturalnego. Niejednokrotnie było także
powodem wybuchających skandali oraz
obiektem wywołującym wiele kontrowersji.
Coraz liczniej przybywający do kurortu turyści
– wśród których nie brakowało majętnych
gości kasyna – przyczynili się wkrótce także do
podjęcia decyzji o budowie nowego,
luksusowego hotelu, który ostatecznie został
otwarty 1927 roku i otrzymał nazwę KasinoHotel.

Fot. materiały promocyjne Muzeum w Sopocie
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Sopockie kasyno, w okresie, gdy Sopot był
częścią Wolnego Miasta Gdańska, stanowiło
jedną z najbardziej popularnych atrakcji
miasta.

www.mbp.sopot.pl

Jacek Hugo-Bader
w Sopotece
Biblioteka Sopocka zaprasza miłośników literatury
faktu na spotkanie z dziennikarzem i reportażystą
Jackiem Hugo-Baderem. Spotkanie odbędzie się 21
grudnia w Sopotece, o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

Urodzony w 1957 r. Hugo-Bader w latach 80. XX w. działał
w opozycji demokratycznej wiążąc się z podziemnymi
strukturami Solidarności. Od lat 90. Związany z „Gazetą
Wyborczą”, w której dołączył do działu reportażu. Jednym
z jego ulubionych tematów jest Rosja i kraje byłego ZSRR.
Na rowerze pokonał całą Azję Środkową, pustynię Gobi,
Chiny, Tybet, a jezioro Bajkał przepłynął kajakiem. W zimie
2007 r. samotnie przejechał z Moskwy do Władywostoku,
co później opisał w zbiorze reportaży „Biała gorączka”
(Nagroda im. Arkadego Fiedlera „Bursztynowy Motyl” 2010).
W 2011 roku ukazały się jego „Dzienniki kołymskie”, owoc
samotnej podróży z Magadanu do Jakucka. Jest też
autorem książek „Długi ﬁlm o miłości. Powrót na Broad
Peak” oraz „W rajskiej dolinie wśród zielska”, nominowanej
do Nagrody Literackiej Nike i współautorem ﬁlmu
dokumentalnego „Jacek Hugo-Bader. Korespondent
z Polszy”. Dwukrotnie uhonorowany nagrodą Grand Press
i głównymi nagrodami Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich. Laureat nagrody MediaTory 2016 w kategorii
AuTORytet. Jego ostatnia książka „Skucha” została
nominowana do Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej
oraz do Nagrody Literackiej Nike, a także uznana przez
Magazyn Literacki Książki za najlepszą książkę 2016 r.

W Pracowni
Świętego Mikołaja
Chcesz ozdobić pokój na
święta?
Wraz z elfami Mikołaja
będziesz mógł wyczarować
niepowtarzalny świąteczny
nastrój. Biblioteka Sopocka
zaprasza dzieci do Miniteki
(ul. Obrońców Westerplatte
16) do Pracowni Świętego
Mikołaja w czwartek,
20 grudnia, o godz. 17.00.
Wstęp jest wolny.

PRZEPIS NA SOPOT

NR 20/2018

ŻEGLARSTWO /

Najlepsi żeglarze Pomorza
uhonorowani, nominacje
do kadry wręczone
Na Scenie Nowej gdyńskiego Teatru Muzycznego, już po raz
dziesiąty, odbyła się Pomorska Gala Żeglarska. Na
uroczystości, która odbyła się 30 listopada, wręczone zostały
Nagrody Pomorskiego Związku Żeglarskiego. Kilka dni później
w Warszawie najlepsi żeglarze odebrali nominacje do kadry
narodowej. Na obu uroczystościach nie zabrakło sopocian.
Statuetkę Kryształowego Żagla, tytuł Pomorskiego Żeglarskiego
Talentu Roku 2018, a także nagrodę ﬁnansową w wysokości tysiąca
złotych otrzymała m.in. Aleksandra Wasiewicz reprezentująca
Sopocki Klub Żeglarski ERGO Hestia.
Nagrodę Specjalną prezesa PoZŻ Bogusława Witkowskiego
przyznano Konradowi Machurze (SKŻ ERGO Hestia Sopot), który
w tym roku zdobył Mistrzostwo Europy U15, w windsurﬁngowej
klasie Techno 293.
Za wzorową działalność organizacyjną w żeglarstwie nagrody
odebrały również kluby. Tytuł Pomorskiego Żeglarskiego Klubu Roku
2018 przyznano m.in. Sopockiemu Klubowi Żeglarskiemu ERGO
Hestia.

KOSZYKÓWKA /

Treﬂ zagra jeszcze przed świętami
Tuż przed Wigilią, 23 grudnia, na kibiców
koszykówki czekać będzie jedno z najważniejszych spotkań dla sopockiego Treﬂa w tym
sezonie Energa Basket Ligi!

zmiany, więc kibice mają nadzieję, że gra „serca
Sopotu” ulegnie znaczącej poprawie. Tuż przed
świętami, 23 grudnia o godz. 12:35 w ERGO ARENIE
potrzebne będzie gorące wsparcie fanów Treﬂa!

Zawodnicy trenera Jukki Toijali potrzebują kolejnych
punktów, by walczyć o awans w tabeli. Zadanie nie
będzie łatwe, bo do ERGO ARENY przyjeżdża TBV
Start Lublin – zespół, który w tym
sezonie gra bardzo solidnie, dając
kibicom w całej Polsce wiele emocji.
W przedświątecznym starciu będzie
podobnie – Treﬂ i TBV Start to
drużyny, które bardzo potrzebują
zwycięstw, więc fani na trybunach
zobaczą w przedwigilijny wieczór
sporą dawkę emocjonującego
basketu.

Zapraszamy na trybuny, bilety są dostępne na stronie
sercesopotu.pl.

Grudzień jest dla koszykarzy żółtoc z a r n y c h b a r d z o i s t o t n y, b y
odrabiać straty poniesione na
początku sezonu. W ekipie zaszły

Fot. materiały prasowe Treﬂa Sopot

ZDROWIE /

Czas na „Aktywne Niedziele”

Fot. Robert Hajduk. Na zdjęciu Weronika Marciniak

Uroczystą Galą zwieńczono także kolejny rok działalności
Polskiego Związku Żeglarskiego. 7 grudnia, w Centrum
Olimpijskim PKOl w Warszawie wręczone zostały nominacje do
kadry narodowej, wyróżnienia i nagrody specjalne PzŻ.
W przyszłym sezonie Polskę reprezentować będzie 278
zawodniczek i zawodników w 26 klasach. Mocna, bo aż 45-osobowa
jest reprezentacja sopocian. W kadrze narodowej znalazło się 34
zawodników i zawodniczek Sopockiego Klubu Żeglarskiego ERGO
Hestia oraz 11 z Klubu Żeglarskiego UKS Navigo. Gratulujemy!

W ramach kampanii społecznej „Po zdrowie do
ERGO ARENY” w kalendarzu hali pojawiły się
„Aktywne Niedziele”. W ramach cyklu można
skorzystać z bezpłatnych treningów sportowych,
warsztatów psychologicznych i wykładów
o zdrowiu. Spotkanie już w niedzielę, 16 grudnia
br., w godzinach od 10.00 do 15.00.
Program najbliższej „Aktywnej Niedzieli” jest bardzo
bogaty i obejmuje spotkania z zaproszonymi
prelegentami, możliwość skorzystania z porad
i konsultacji ﬁzjoterapeutów i rehabilitantów, porady
dotyczące zdrowego odżywiania oraz aktywne zajęcia
ruchowe. Tematy wykładów dotyczą współczesnych
problemów, takich jak depresja, uzależnienie od
Internetu, relacje z drugim człowiekiem. Uczestnicy
dowiedzą się jak czerpać z życia satysfakcję, jak
budować relacje a także dlaczego Boże Narodzenie
jest fenomenem kulturowym, religijnym, społecznym

i psychologicznym. Wśród wykładowców są m.in.
dr Konrad Bocian, psycholog społeczny, autor
międzynarodowych publikacji dotyczących poznania
społecznego, Hanna Wilczyńska-Toczko, psycholog,
terapeutka i dziennikarka radiowa, czy Przemysław
Staroń, psycholog i kulturoznawca, wykładowca
uniwersytecki i nauczyciel w II sopockim LO. Na sali
treningowej będzie można wziąć udział w zajęciach
Zumby i ćwiczeniach Qigong, na które składają się
ćwiczenia zdrowotne opracowane w starożytnych
Chinach.
Wstęp wolny, zapraszamy wejściem C1.
Na wybrane zajęcia obowiązują wcześniejsze
zapisy: aktywnaniedziela@ergoarena.pl.
„Aktywna Niedziela” w ERGO ARENIE
16 grudnia, od 10.00 do 15.00.

SOPOCKIE NADZIEJE SPORTOWE /

Aleksandra Wasiewicz
Urodzona w 2005 r. mieszkanka Sopotu uczy się
w Sopockiej Szkole Autonomicznej. Interesuje się fotograﬁą
i jeździectwem, ale największe sukcesy odnosi w windsurﬁngu, trenując w Sopockim Klubie Żeglarskim ERGO
Hestia, pod okiem Jana Sulińskiego.
Jak mówi trener, pierwszy trening Oli, latem ubiegłego roku, nie
trwał zbyt długo, bo zaraz po rozpoczęciu zderzyła się z kolegą
klubowym i rozerwała żagiel… Ale od razu widać było, że jest
wesołą, energiczną dziewczyną, która ma dużą frajdę z pływania.
Fot. Patrik Pollak. Na zdjęciu Ola Wasiewicz i Marc Cardon – szef
Oceniając Olę po roku – mówi Jan Suliński – widzę, że bardzo
międzynarodowego
materiały
promocyjne
organizatora stowarzyszenia windsurﬁngu klasy Techno 293.
się rozwinęła jako zawodniczka. Jest wulkanemFot.
energii,
zawsze
www.instagram.com/miasto_sopot

gotowa do ciężkiej pracy. Potwierdzeniem tych słów są
wyniki sportowe: 1. Miejsce na Mistrzostwach Polski
Młodzików w Pucku, pierwsze na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Goczałkowicach, wysoka
czwarta pozycja na Mistrzostwach Świata w Liepaji na
Łotwie, wreszcie tytuł wicemistrzyni Europy, zdobyty
w październiku na ME w greckiej Varkizie.
Po fantastycznym sezonie Ola przechodzi do wyższej
grupy sportowej, gdzie będzie startować na większym
żaglu ze starszymi zawodniczkami. Pierwsze próby,
zakończone sukcesami ma już za sobą. Trzymamy
kciuki za jej sportową karierę!
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Fot. Fotobank.PL / UMS

„Odmowa” Rafała Milacha w Państwowej Galerii Sztuki
Do 10 lutego 2019 r. w PGS oglądać można wystawę fotograﬁi Rafała Milacha. Artysta w swoich
pracach podejmuje tematy związane z transformacją w państwach dawnego bloku wschodniego.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Niezwykła inwestycja, jaką jest budowa domu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
ma już wiechę. Uroczystość była świętem przyszłych mieszkańców domu i ich bliskich.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Sopot już pięknie udekorowany i rozświetlony czeka na święta! Nowością w tym roku są
m.in. projektory rzucające ruchome gwiazdki na płytę placu Przyjaciół Sopotu.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Sopockie Mikołajki zgromadziły w Hali 100-lecia sporą gromadkę chętnych na spotkanie z Gościem
z Laponii, który miał oczywiście worek pełen prezentów i słodyczy. Było aktywnie i wesoło.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Osiedle Przylesie przechodzi kompleksową termomodernizację i rewitalizację. Najciekawsza jest
budowa nowych balkonów na konstrukcji samonośnej przy 11-kondygnacyjnych budynkach.

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