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113 rodzin wprowadziło się do mieszkań 

komunalnych, wiechę mają już Centrum Opieki 

Geriatrycznej i dom dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie, powstało Sopotkowo. Na Sopot 

Classic gościliśmy tenora Piotra Beczałę i świa-

tową czołówkę jeźdźców podczas CSIO 5*. To dla 

Sopotu i jego mieszkańców był naprawdę dobry 

rok!

SOPOT ROZDZIELIŁ GRANTY 

Prawie 6 milionów zł w ramach konkursów 

grantowych w tym roku trafi do organizacji 

pozarządowych na realizację zadań z ochrony 

zdrowia, polityki społecznej, profilaktyki i terapii 

uzależnień, kultury i sztuki, sportu (również dla 

osób z niepełnosprawnościami), działalności na 

rzecz integracji cudzoziemców, edukacji, ekologii 

i ochrony środowiska. 

Z MUZYKĄ W NOWY ROK!

Jak co roku, Polska Filharmonia Kameralna Sopot 

zaprasza na Koncert Noworoczny, nawiązujący 

do koncertów ze Złotej Sali wiedeńskiej 

Musikverein. Maestro Wojciech Rajski zaprasza 

do udziału w sopockich Koncertach Nowo-

rocznych uznanych wokalistów. 19 stycznia, 

o godz. 20.00, w kościele św. Jerzego, solistką 

będzie polska sopranistka Agnieszka Wolska.
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W narożniku posesji przy ul. Sikorskiego 3/5 rośnie robinia akacjowa. Niestety drzewo jest 

bardzo pochylone nad ul. Sikorskiego i opiera się o ogrodzenie. Dodatkowo pień styka się 

z pniem drugiego drzewa, także robinii. Na styku pień jest już mocno uszkodzony. 

Przechył drzewa jest na tyle duży, że istnieje realne zagrożenie wyłamaniem się drzewa. 

Gdy już przestanie zachwycać swoją majestatyczną urodą, a stanie się sypiącym 

problemem, warto pomyśleć, co z nią zrobić. Z pomocą przychodzi Zakład 

Oczyszczania Miasta, który odbierze od mieszkańców Sopotu naturalną choinkę.

W oparciu o obowiązujący regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Sopotu, 

zbiórka choinek odbywa się przez cały styczeń, raz w tygodniu.   

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców oraz nauczony doświadczeniem, ZOM odbiera 

choinki do 15 lutego według informacji zamieszczonej w kalendarzach (odbiorów 

poszczególnych frakcji śmieci) dla mieszkańców na 2019 r.  

W trosce o bezpieczeństwo przechodniów 
– wycinka robinii akacjowej

Co zrobić z choinką po świętach? 

Rozważane było podjęcie próby za-

bezpieczenie drzewa poprzez zasto-

sowanie podpór, wiązań do innych drzew 

w sąsiedztwie lub zastosowania odciągów 

kotwionych w gruncie. Ale w wyniku opinii 

zewnętrznego rzeczoznawcy oraz wizji 

w terenie ustalono, że  w przypadku tego 

konkretnego drzewa nie ma możliwości 

zastosowania takich zabezpieczeń, które 

pozwolą na zachowanie drzewa (ew.  

podpory musiałyby zostać postawione 

poza posesją w pasie drogowym, nie ma 

w sąsiedztwie drzew o odpowiednich 

gabarytach, które umożliwiałyby do-

wiązanie się i utrzymanie pochylonego 

drzewa, kąt przechyłu jest zbyt duży, aby 

zastosować odciągi zakotwione w gruncie). 

W związku z tym Konserwator Zabytków 

Miasta Sopotu wyraził zgodę na wycinkę, 

warunkując ją nasadzeniem 10 sztuk cisa  

w terminie do końca kwietnia 2019 r. 

Wyprzedaże, zwroty 
poświąteczne, przeceny…
Styczeń to pora wyprzedaży w sklepach, a także często zwrotów nietrafionych 

prezentów.  Warto poznać swoje konsumenckie prawa.

Nie zawsze można zwrócić towar do sklepu stacjonarnego. Prawo nie daje nam takiej 

możliwości, to sklep sam decyduje, czy można oddać lub wymienić kupione rzeczy i na 

jakich warunkach. Jeśli więc kupujemy coś dla innej osoby, to najlepiej w sklepach, które 

zwroty przyjmują.  Nie dotyczy to zakupów dokonanych poza lokalem przedsiębiorstw lub 

na odległość (w tym przypadku mamy prawo do zwrotu rzeczy bez podania przyczyn 

w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki ) lub zakupu poza siedzibą przedsiębiorcy 

(np. na pokazach).*

Każdy towar nowy jest objęty tymi samymi przepisami.** Oznacza to, że nie jest istotne, czy 

towar jest pełnopłatny czy przeceniony i kupiony na wyprzedaży. Podlega on ochronie 

prawnej – 2 lata odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Często konsumenci i sami 

przedsiębiorcy mylnie utożsamiają pojęcie towaru przecenionego z niepełnowartościowym. 

Pierwszy to pełnowartościowy towar, tylko z obniżoną ceną, drugi – nie jest pełnowartoś-

ciowy, posiada wadę, uszkodzenia. 

Jeżeli kupujemy towar niepełnowartościowy (oczywiście po obniżonej cenie), też jesteśmy 

chronieni, jeśli okaże się, że będzie wadliwy. Ale uwaga, nie możemy reklamować takiego 

towaru z powodu wady, przez którą została obniżona cena, ale z powodu wady, która się 

ujawniła  i nie była przedmiotem przeceny. 

* Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r., poz. 827

** Art. 560 i dalsze kodeksu cywilnego

Miejski Rzecznik Konsumentów w Sopocie przyjmuje w Urzędzie Miasta Sopotu, ul. 

Kościuszki 25/27, pokój 11 A, w środy w godz. 8.30-16.00 i w piątki w godz. 8.30-13.30, 

tel. 58 52 13 670. Rzecznik udziela porad wyłącznie mieszkańcom Sopotu. 

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–

ZIELONY SOPOT / Miejski Rzecznik 
Konsumentów RADZI
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i Komunikacji Społecznej UMS: Magdalena Czarzyńska-Jachim, 
Anna Dyksińska, Anetta Konopacka, Marek Niziołek, Jolanta Kownacka
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Do publicznego wglądu wyłożony został projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego rejonu Hipodromu w Sopocie (symbol planu R-4/06), wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. Jest on dostępny od 21 stycznia do 12 lutego Urzędzie 

Miasta Sopotu, pok. 107, w pon. godz. 10.00-18.00, wt.-pt. godz. 10.00-14.00.

Fot. materiały UMS

Choinki mogą być wystawiane wraz z odpadami zielonymi, przed posesją, w terminach 

określonych w kalendarzach dla poszczególnych rejonów.

Po zgłoszeniu telefonicznym do Zakładu Oczyszczania Miasta (tel. 58 551 38 27) choinki 

odbierane są również z terenu posesji. Warunkiem jest, by choinka była wystawiona przy 

zasieku oraz by umożliwiony był dostęp na teren posesji.

Fot. materiały UMS

Miejscowy plan zagospodarowania 

INFORMACJE MIEJSKIE /

28 stycznia o godz. 16.00 w UMS w sali nr 39 zostanie przeprowadzona 

dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  rozwiązaniami. 

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, w Kancelarii ogólnej, z podaniem imienia 

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 

której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego  2019 r. 
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Podczas grudniowej sesji sopoccy radni uchwalili budżet 

miasta na rok 2019, a także zajęli się m.in. bonifikatą 

przy sprzedaży mieszkań komunalnych i stawkami za 

przejazd taksówkami.

400 000 zł z rezerwy ogólnej w budżecie miasta na 2019 r. 

przeznaczonych zostanie na interaktywną platformę do 

komunikacji z mieszkańcami. Ma być ona narzędziem 

ułatwiającym informowanie mieszkańców i gości o wyda-

rzeniach / sprawach miasta (np.: imprezy kulturalne 

i sportowe, dostępność parkingów, prace drogowe, 

konsultacje i spotkania z mieszkańcami) oraz ma umożliwiać 

sopocianom przesyłanie zgłoszeń do odpowiednich służb czy 

wydziałów urzędu (np.: kwestie związane z zielenią 

i porządkiem w mieście, pomysły w ramach BO). Planowane 

jest zintegrowanie platformy z Kartą Sopocką i Kartą Turysty.

Niższa bonifikata przy sprzedaży mieszkań 

komunalnych

Obniżona została bonifikata przy sprzedaży mieszkań 

komunalnych na rzecz najemców – obowiązywać będzie boni-

fikata w wysokości 20 proc. od ustalonej ceny mieszkania 

(obecnie 50 proc.). Ma to na celu ograniczenie wykupu 

i sprzedaży mieszkań na wynajem. W wielu przypadkach lokale 

nabyte z bonifikatą od miasta zostały sprzedane na rynku 

wtórnym, przy czym należy zaznaczyć, że nowi właściciele w 75 

proc. nie meldują się w nabytych mieszkaniach.

Na początku stycznia w Sopocie rozstrzygnięto 

I konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych na 

realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia, polityki 

społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, kultury 

i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

działalności na rzecz integracji cudzoziemców, edukacji, 

ekologii i ochrony środowiska. II edycja konkursu 

odbędzie się wiosną.

Niemal milion na kulturę

Dla stowarzyszeń i fundacji na ich zadania z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przeznaczono łącznie 

960 tys. zł. W pierwszym konkursie komisja konkursowa 

przyznała organizacjom większość środków, tj. 943 tys. zł. 

Część zadań, na które przyznawane są dotacje, to zadania 

całoroczne, np. dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Sopotu na 

Platforma do kontaktów z mieszkańcami i lokalne standardy zabudowy

Ponad 6 mln zł na konkursy grantowe w 2019 r. 

To już sopocka tradycja, wizyta u Polaków na Białorusi 

w okresie okołoświątecznym. 28 i 29 grudnia z wizytą 

u Polaków ze Związku Polaków na Białorusi przebywała 

delegacja Sopotu, w której uczestniczyli m.in. prezydent 

Jacek Karnowski i radny Tomasz Lipiński.

Delegacja odwiedziła rodaków w Grodnie, Adamowiczach 

i Indurze. Spotkała się również z Konsulem Generalnym RP 

w Grodnie i płk Weroniką Sebastionowicz, żołnierzem AK i NSZ, 

aresztowaną przez NKWD i wywiezioną na Sybir.

Rozmawiano o akcji „Lato z Polską”, w ramach której Sopot od 

lat przyjmuje na wakacyjny wypoczynek 50 dzieci z okolic 

Grodna oraz o wymianie nauczycieli. Rozmowy dotyczyły 

również możliwości zorganizowania wyjazdu grup młodzieży 

z Sopotu do Grodna oraz wymiany między parafiami. Rozmowy 

o wymianie wystaw artystów plastyków, m.in. w Dworku Siera-

kowskich, prowadził Jan Kozłowski, uczestnik delegacji, prezes 

Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. Członkowie delegacji odwiedzili 

w Grodnie groby żołnierzy 1920 roku, którym złożyli hołd.

Dzięki wielkodusznym i hojnym mieszkańcom Sopotu i przed-

siębiorcom, dzieci i kombatantów obdarowano paczkami.

U Polaków na Białorusi 

Miejsce na nowe mieszkania komunalne

Radni uchwalili nowy miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu pomiędzy torami kolejowymi i ul. 

Jana z Kolna, 3 Maja i Króla Jana Kazimierza. Na terenie 

pomiędzy obecnym osiedlem Karlikowski Młyn a torami 

dopuszczono funkcje mieszkaniową. Mają tam powstać nowe 

mieszkania komunalne w  wielorodzinnych budynkach.

Lokalne Standardy Urbanistyczne

W trosce o wygląd miasta i jakość życia mieszkańców, sopoccy 

radni uchwalili Lokalne Standardy Urbanistyczne. Chodzi 

o ochronę sopockiej zabudowy przed negatywnymi 

konsekwencjami ustawy tzw. lex developer. Decyzja radnych 

www.facebook.com/MiastoSopot

zostały zaostrzone wskaźniki i parametry nowej zabudowy 

mieszkaniowej na terenie miasta. M.in. wskazano, że budynki 

mieszkalne nie mogą być wyższe niż 4 kondygnacje 

nadziemne. Jeśli zaś w odległości nie większej niż 250 m od 

planowanej inwestycji są już budynki wyższe niż 4-kondy-

gnacyjne, to nowobudowane nie mogą przekroczyć 50 proc. 

wysokości sąsiadującej zabudowy.

Maksymalne stawki za przejazd taksówkami

Radni ustalili maksymalne ceny i określili strefy stawek za 

przejazdy taksówkami na terenie Sopotu. Wprowadzenie 

regulacji proponowały same korporacje taksówkowe, by 

ograniczyć działania nieuczciwych przewoźników. Takie same 

regulacje obowiązują w Gdańsku, dzięki czemu mieszkańcy 

i goście poruszający się pomiędzy miastami będą wnosić 

opłaty wg jednego systemu.

Dwie taryfy:

ź Taryfa 1, od pon. do sob. w godz. 6.00-22.00

ź Taryfa 2, od pon. do sob. w godz. 22.00-6.00, w niedziele 

i święta ustawowo wolne od pracy w ciągu całej doby oraz 

w godz. 16.00-6.00 w dniach 24 i 31 grudnia.

Maksymalne ceny za przejazdy:

ź opłata początkowa za wynajęcie taksówki – 9 zł,

ź cena za przejazd 1 km w taryfie 1 – 4 zł,

ź cena za przejazd 1 km w taryfie 2 – 6 zł,

ź opłata za 1 godzinę postoju dla wszystkich taryf – 50 zł.

Mieszkania komunalne na ul. 3 Maja.Fot. Fotobank.PL / UMS

Specjalne podziękowania pragniemy przekazać: 

Mieszkańcom Sopotu oraz Jackowi Kielochowi – SAUR 

Neptun Gdańsk, ks. Januszowi Steciowi – Caritas 

Archid iecez j i  Gdańskie j ,  Katarzynie  i  Macie jowi 

Dobrzynieckim – Business Centre Club Loża Gdańska, 

Jackowi Droszczowi  Studio Architektoniczne KWADRAT, 

Zenonowi Ziaja – Ltd Zakład Produkcji Leków, Leszkowi 

Kłosińskiemu – Oceanik SA, Krzysztofowi Gonetowi 

– Społem, Kazimierzowi Wierzbickiemu – Trefl SA, 

Krzysztofowi Koszewskiemu – Combidata Poland Sp. z o.o., 

Andrzejowi Mrozińskiemu – Delikatesy Sopot.

projekt: „Prowadzenie Centrum Kultury dla 

mieszkańców Sopotu w zabytkowym 

Dworku Sierakowskich”. Inne dotyczą 

organizacji cyklicznych wydarzeń, które już 

na stałe wpisały się w kalendarz kulturalny 

miasta, np.: Sopot Film Festival, Open 

Source Art Festival, Międzynarodowy 

Festiwal Chóralny Mundus Cantat czy 

Międzynarodowy Festiwal Kalejdoskop Form 

Muzycznych im. Marii Fołtyn.

Zdrowie i sport ze wsparciem

Wsparcie kobiet po mastektomii, zajęcia 

sportowe dla osób z niepełnospraw-

nościami,  wyjazdy  rehabi l i tacyjne 

i integracyjne, pomoc w wychodzeniu 

z uzależnień czy zajęcia i wydarzenia 

sportowe – to tylko niektóre programy 

dotyczące zdrowia, profilaktyki i sportu, które organizacje 

pozarządowe będą realizować w Sopocie w 2019 r. 

Nowością jest zadanie fundacji Sport na Zdrowie, która 

prowadzić będzie sekcję sportów wodnych dla osób 

z niepełnosprawnością. Na realizację tego zadania 

fundacja otrzymała 21 950 zł. Uczestnicy będą trenować 

żeglarstwo oraz brać udział w treningach ogólno-

rozwojowych. Pozostałe działania polityki społecznej to 19 

projektów za kwotę 100 290 zł. 

25 organizacji i klubów sportowych otrzymało prawie 

milion zł na 50 zadań popularyzujących sport wśród 

dzieci i młodzieży.                                                                                                         

Szczegółowe informacje na temat przydzielonych dotacji 

można znaleźć na stronie sopockiego Biuletynu 

Informacji Publicznej.

Koncert muzyki filmowej podczas Sopot Film Festivalu 2018 r. 

Fot. Fotobank.PL/UMS
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30 września w ERGO ARENIE, podczas meczu Trefl Sopot vs. Stelmet Zielona Góra odsłonięto tablicę 
pamięci Adama Wójcika oraz prowadzono zbiórkę w ramach akcji „Solidarni z Potrzebującymi”. 

FOTOGRAFICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ 2018

Sopot naturalnie

Po raz pierwszy w historii w Polsce odbyły się najbardziej prestiżowe Międzynarodowe Zawody w Skokach 
przez Przeszkody CSIO 5* rozgrywane w ramach pierwszej dywizji rozgrywek FEI o Puchar Narodów. 
Sopocki hipodrom gościł światową czołówkę jeźdźców. Wszystkie ekipy narodowe chwaliły nie tylko 
warunki na sopockim hipodromie, ale także klimat i położenie Sopotu.

Park Północny po rewitalizacji jest jeszcze ładniejszy. Potok Grodowy na odcinku od ul. Powstańców 
Warszawy do ul. Mamuszki został odkryty. Płynący w otoczeniu specjalnie zaprojektowanej zieleni potok, 
z ciekawymi elementami małej architektury wokół, jest nowym atrakcyjnym miejscem do odpoczynku dla 
mieszkańców i gości. 

7. francuskojęzyczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Literacki Sopot przyciągnęła rekordową liczbę 
18 tys. osób. Festiwal był rekordowy także pod innym względem – ekwiwalent reklamowy wyniósł niemal 
7 mln zł. Literacki Sopot jest coraz silniejszą marką i jednym z ważniejszych festiwali poświęconych 
literaturze w Polsce. W 2019 r. festiwal będzie poświęcony literaturze anglojęzycznej.

Z myślą o różnych potrzebach mieszkańców Sopot kupił sprzęt umożliwiający kąpiel osobom 
z niepełnosprawnościami. Korzystanie z wózka-amfibii jest bezpłatne. W sopockim Domu Pomocy 
Społecznej uruchomiona została całodobowa opieka wytchnieniowa. Chodzi o zapewnienie opieki 
niepełnosprawnemu dziecku lub osobie dorosłej, na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun.

8. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic miał niezwykłe otwarcie. Podczas Koncertu 
Inauguracyjnego w Operze Leśnej wystąpił światowej sławy tenor Piotr Beczała, któremu towarzyszyła 
Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Wojciecha Rajskiego. Artysta do Sopotu przyjechał prosto 
z Bayreuth, gdzie na słynnym Festiwalu Wagnerowskim śpiewał partię tytułową w „Lohengrinie”. 

Wprawdzie ze względu na bezprawną okupację sopockich kortów Międzynarodowy Turniej Tenisowy Sopot 
Open odbył się na kortach w Gdyni, jednak pokazał, że ranga sopockich turniejów rośnie i miasto 
konsekwentnie dąży do powrotu wielkiego tenisa. Gośćmi turnieju byli m.in. Tommy Robredo, olimpijczyk 
i zdobywca m.in. Pucharu Davisa, a także utytułowani polscy gracze: Jerzy Janowicz i Kamil Majchrzak. 

Światowa czołówka jeźdźców

Zielony Sopot

Rekordowy Literacki Sopot

Wszyscy jesteśmy sopocianami

Sopot kulturalny

Spotkanie z gwiazdami tenisa

Fot. M. Szymończyk

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS
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FOTOGRAFICZNY PRZEGLĄD WYDARZEŃ 2018

Od połowy sierpnia schronisko dla bezdomnych zwierząt, którego lokalizację i nazwę Sopotkowo, wybrali 
mieszkańcy, mieści się przy ul. Malczewskiego 38. Nowoczesne, funkcjonalne i komfortowe schronisko 
zajmuje powierzchnię 7777 m kw. Boksy są zdecydowanie większe, z oddzielnymi wybiegami, 
z ogrzewaniem podłogowym. Zwierzęta mają tam komfortowe warunki.

Sopockie Centrum Opieki Geriatrycznej z oddziałem szpitalnym, którego współwłaścicielem jest miasto 
Sopot oraz ośrodek dla dorosłych osób z zespołem Downa „Nasz Przyjazny Dom” to dwie niezwykle 
ważne instytucje, które już jesienią będą otwarte dla potrzebujących. W 2018 roku na obu inwestycjach 
zawisły symboliczne wiechy.  

Żydowska społeczność odegrała ważną rolę w przedwojennych dziejach Sopotu. Prezentowana w Mu-
zeum Sopotu wystawa „Pamięć. Sopocka społeczność żydowska” jest pierwszą próbą przedstawienia 
losów sopockich Żydów w postaci ekspozycji. Narrację rozciągnięto w czasie również na okres powojenny, 
wskazując na często zapominany fakt odrodzenia się żydowskiego życia w polskim już Sopocie. 

Tegoroczna edycja Sopockiego Budżetu Obywatelskiego to aż trzy rekordy: rekord liczby zgłoszonych 
projektów przez mieszkańców – 285 wniosków; rekord liczby projektów poddanych pod głosowanie – 170 
projektów (62 ogólnomiejskie i 108 lokalnych); rekordowa frekwencja – 19,3 proc., czyli 5592 głosy. Na 
realizację projektów wybranych przez mieszkańców miasto przeznaczy 4 mln zł.

Przemysław Staroń, nauczyciel etyki, wiedzy o kulturze i filozofii w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 
w Sopocie wygrał prestiżowy konkurs i otrzymał tytuł Nauczyciela Roku 2018 w Polsce. Warto dodać, że 
znakomita praca wielu innych sopockich pedagogów przynosi wymierne efekty – od lat sopoccy 
gimnazjaliści i maturzyści osiągają na egzaminach jedne z najlepszych wyników w województwie.

W trosce o zwierzęta

Powstaje Centrum Opieki Geriatrycznej

Sopocka pamięć

Zaangażowani mieszkańcy

Sopocka edukacja na szóstkę

kulturalny

W 2018 r. do mieszkań komunalnych w Sopocie wprowadziło się 113 rodzin. Sopocki Program 
Budownictwa Komunalnego trwa od 14 lat. W tym czasie, za kwotę prawie 43 mln zł, miasto wybudowało 
dla sopockich rodzin 240 mieszkań. Budowa kolejnych rusza w tym roku. W planach jest także budowa 
mieszkania wielopokojowego, tzw. gniazda, dla wychowanków domu dziecka.

Sopot pomaga
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Od stycznia do czerwca mieszkańcy Sopotu będą mogli znów korzystać z cyklu bezpłatnych zajęć, 

warsztatów i wykładów w ramach kolejnej edycji programu Sopockie Domy Sąsiedzkie. 

Program działa nieprzerwanie od 2015 r. i jest w całości finansowany z budżetu miasta. Sopockie Domy 

Sąsiedzkie to społeczny program, który każdego roku oferuje szeroki wachlarz zajęć, spotkań czy 

warsztatów dla różnych grup wiekowych. Działalność Domów Sąsiedzkich ma między innymi służyć 

wykreowaniu miejsc spotkań i wzajemnych inspiracji dla mieszkańców Sopotu oraz przyczynić się do 

integracji międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej. 

W pierwszym kwartale 2019 r. planowane jest otwarcie przy ul. Mazowieckiej kolejnej filii Domu Sąsiedzkiego. 

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już 13 stycznia, oczywiście 

Sopot dołącza do wspólnego grania. Młodzieżowy Dom Kultury wraz z Miastem 

Sopot zapraszają do klubu Scena (al. Mamuszki 2) oraz na sopocką plażę.

Sopockie Domy Sąsiedzkie 
– startuje kolejna edycja 

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w Sopocie

domy
Sopockie

sąsiedzkie 

Jak co roku, Polska Filharmonia Kameralna Sopot zaprasza na 

tradycyjny Koncert Noworoczny, nawiązujący do tradycyjnych 

koncertów ze Złotej Sali wiedeńskiej Musikverein. O ile jednak koncerty 

wiedeńskie mają charakter wyłącznie instrumentalny, Maestro Wojciech 

Rajski zaprasza do udziału w sopockich Koncertach Noworocznych 

uznanych wokalistów. 19 stycznia, o godz. 20.00, w kościele św. Jerzego 

solistką będzie polska sopranistka Agnieszka Wolska.

Z muzyką w nowy rok!

www.pfksopot.pl

Agnieszka Wolska jest absolwentka łódzkiej Akademii Muzycznej, wieloletnią 

solistką warszawskiego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Od kilkunastu 

lat związana jest zawodowo z Danią. Występowała w całej niemal Europie; 

śpiewa przede wszystkim Belliniego, Donizettiego, Rossiniego, Verdiego. 

Podczas koncertu noworocznego zabrzmią między innymi utwory 

Johannesa Straussa, G. Verdiego, V. Belliniego, G. Pucciniego.

Gospodarzem wieczoru będzie Sławomir Pietras – znawca opery i baletu, 

wieloletni dyrektor polskich teatrów operowych (m.in. Opery Narodowej 

w Warszawie, Opery Wrocławskiej, Teatru Wielkiego w Poznaniu), autor 

książek, felietonista „Angory”.

Bilety: normalny 15 zł, ulgowy 10 zł.

KONCERT /

www.muzeumsopotu.pl

MUZEUM SOPOTU /

Sopot lat powojennych to miasto niezwykle barwne, wielokulturowe, w którym przeplatają się 

losy ludzi przybyłych z różnych stron kraju. Ich historie, doświadczenia i wspomnienia tworzą 

wyjątkową i fascynującą opowieść, której możemy być świadkami. Wszystko dzięki najnowszej 

książce „Mewa na patyku” autorstwa Barbary Caillot i Aleksandry Karkowskiej. Spotkanie 

autorskie odbędzie się 25 stycznia o godz. 17.30 w Muzeum Sopotu. Wstęp jest wolny. 

„Mewa na patyku”
Opowieści z życia sopocian

– „W tym moim domu ja byłam ze Świętokrzyskiego, nade 

mną mieszkała pani ze Lwowa, do Sopotu przyjechałam 

w 1946 roku na wiosnę, myśmy wszyscy byli z innych miast” 

– tak zwykle rozpoczynają się wspomnienia mieszkańców 

uzdrowiska – mówi Karolina Babicz-Kaczmarek, dyrektor 

Muzeum Sopotu. – Wilno, Lwów, Warszawa, Lesko, 

Grudziądz, Bydgoszcz, Jędrzejów, Kraków, Gdynia, 

Kościerzyna, Poronin, Nasielsk – to tylko niektóre z miej-

scowości, z których przyjechali powojenni sopocianie. Byli 

w różnym wieku, z różnym bagażem doświadczeń 

i wspomnień. Wybrali Sopot. Ponad 60 lat później wzięli 

udział w projekcie poświęconym losom mieszkańców 

i podzielili się swoimi historiami – dodaje dyrektor 

sopockiego muzeum.

„Mewa na patyku” to opowieść o życiu codziennym 

mieszkańców kurortu obejmująca lata 1945-1960. Składają 

się na nią wzruszające wspomnienia z dzieciństwa 

i młodości spędzonych w Sopocie, dopełnione anegdotami

 i niepowtarzalnymi wspomnieniami bohaterów. Książka 

wzbogacona została także licznymi fotografiami, rysunkami, 

listami i wieloma innymi materiałami pochodzącymi 
z archiwów sopocian.

Publikacja, wydana przez Muzeum Sopotu, została przygotowana również z myślą o najmłodszych 

czytelnikach oraz ich dziadkach i pradziadkach. Stylem i narracją znosi międzypokoleniowe bariery i uczy 

młode generacje otwartości oraz zachęca do zgłębiania historii, również tej rodzinnej.

Od godz. 10.00 na 

plaży będzie można 

przejechać się czołgiem, 

wozami wojskowymi, a 

także  skosztować 

wojskowej grochówki. 

S o p o c k i e  W O P R 

przygotowało m. in. 

pokazy  pierwszej 

pomocy i inne atrakcje.

O  godz.  12.00  w 

Klubie  Muzycznym 

Scena (przy plaży) rozpoczną się koncerty i pokazy artystyczne. Wystąpią dzieci 

i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury, młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 8, 

Flamenco la Paloma, Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

Po godz. 15.00 rozpoczną się koncerty zespołów: TKM, Kruki, SaiN oraz szykują się 

niespodzianki. Będą także licytacje gadżetów WOŚP i innych, stoiska z książkami 

(Biblioteka Sopocka), gadżety z Muzeum Sopotu, stoiska kosmetyczne Oceanic i Ziaja. 

Trefl Sopot także gra wielkoorkiestrowo, na niedzielnym meczu pojawią się 

wolontariusze ze sztabu 2296. Oczywiście zaprzyjaźniona Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych z Gdańska zmierzy ciśnienie, wykona pomiar BMI oraz inne badania. 

Zapraszamy!

Fot. Edyta Rembala

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały DS „Dwie Zmiany”

Aktualnie działa w Sopocie pięć filii Domów 

Sąsiedzkich, w których odbywa się wiele 

różnych rodzajów spotkań: 

ź DS „Koc i  Książka” Filia 5 MBP 

(ul. Kazimierza Wielkiego 14)

ź DS „Broadway” Filia 7 MBP (ul. Kolberga 9)

ź DS „Centrum” Filia „Dwie Zmiany” 

(ul. Bohaterów Monte Cassino 31)

ź DS „Centrum” Filia Dworek Siera-

kowskich (ul. Czyżewskiego 12)

ź DS „Potok” Fi l ia „Klub Potok” 

(ul. Kraszewskiego 31)

Szczegółowy harmonogram zajęć w Sopockich 

Domach Sąsiedzkich znaleźć można w ulotkach 

w każdej z filii DS oraz na stronie internetowej 

www.miasto.sopot.pl. 
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Rozmowa z medalistą olimpijskim, wind-
surferem Przemysławem Miarczyńskim 

– Na Sopockiej Gali Sportu oficjalnie zakończyłeś 
sportową karierę. Co czułeś stojąc na scenie? 

– Byłem ogromnie wzruszony i zaskoczony filmem, który 
został wyświetlony, słowami mistrzów olimpijskich Doriana 
van Rijsselberghe i Nicka Dempseya, z którymi się wiele lat 
ścigałem. Wszystko przeleciało mi przed oczami w jeden 
wieczór, w kilka minut – nie sposób się nie wzruszyć…

– Twoje największe sukcesy sportowe i porażki o których 
nie zapomnisz, to…

– Zwycięstwa wymieniłbym trzy. Zaczęło się w 1995 r. od dość 
niespodziewanego mistrzostwa świata w juniorach, co dało 
mi przepustkę do kadry olimpijskiej. Potem rok 2003 i złoty 
medal MŚ już w windsurfingu olimpijskim, no i medal 
olimpijski z 2012 r. z Londynu. Długo na to czekałem 
i musiałem wiele razy udowadniać, że cały czas jestem 

„Ze sportem się nie rozstaję”

Koszykarze Trefla rozegrali już spotkania z prawie wszystkimi zespołami Energa Basket Ligi. 

Prawie, bo do zakończenia pierwszej rundy rozgrywek pozostał jeszcze jeden mecz z AZS-em 

Koszalin. To zespół, który rozkręca się ze spotkania na spotkanie i 13 stycznia może być bardzo 

groźny. Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00, w ERGO ARENIE. Bilety czekają na sercesopotu.pl.

Sopoccy sportowcy odebrali nagrody i wyróżnienia za sukcesy 

odniesione w minionym roku. Na Sopockiej Gali Sportu, która 

odbyła się 3 stycznia w hotelu Sofitel Grand, triumfowali 

lekkoatletka Anna Kiełbasińska i żeglarz Paweł Tarnowski. 

Wyróżniono także Drużynę Roku, trenerów, najlepsze imprezy 

i Mecenasa Sportu. W czasie uroczystości oficjalnie karierę 

sportową zakończył Przemysław Miarczyński, windsurfer, brązowy 

medalista olimpijski z Londynu.

Kandydatów do tytułów zgłaszały stowarzyszenia sportowe i media. Do 

nagród i wyróżnień nominowała Kapituła Gali. Tytuł Sportsmenki Roku 

otrzymała lekkoatletka Anna Kiełbasińska z Sopockiego Klubu 

Lekkoatletycznego. Sportowcem Roku został Paweł Tarnowski, 

windsurfer z Sopockiego Klubu Żeglarskiego ERGO Hestia Sopot.

Na gali wyróżniono również obiecujących młodych sportowców. 

Młodzieżową Sportsmenką Roku została Paulina Ligarska, wieloboistka 

z Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego. Tytuł Młodzieżowego Sportowca 

Roku przypadł Sebastianowi Matuszewskiemu, reprezentującemu 

Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski. 

Trenerem Roku został Karol Czyż z Miejskiego Klubu Sportowego 

Ogniwo. Sopoccy rugbiści odebrali tytuł Drużyny Roku.

Miano Sportowej  Imprezy Roku 2018 otrzymały Oficjalne 

Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody LOTTO 

CSIO5* SOPOT 2018, organizowane przez Hipodrom Sopot Sp. z o.o. 

Tytułem Rekreacyjna Impreza Roku podzielili się sopocki Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji i Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub 

Orski. Nagrodzono Wyścigi Pływackie Dookoła Molo pod patronatem 

Prezydenta Sopotu Timex Cup 2018 i Rajd Kobiet 2018 po Włosku.

Sopocka Gala Sportu. 
Wyróżnienia przyznane!

KOSZYKÓWKA /

Dobrze zakończyć rundę! Trefl gra z AZS-em Koszalin

SOPOCKIE SUKCESY / ŻEGLARSTWO /

Sportowcom i trenerom gratulowali i wręczali nagrody prezydent Sopotu 

Jacek Karnowski oraz wiceprezydenci Joanna Cichocka-Gula i Marcin 

Skwierawski, a także Jan Kozłowski, Janusz Lewandowski i sopoccy radni. 

Były również podziękowania i wyróżnienie dla firmy, która w minionym 

roku najaktywniej wspierała sopocki sport. Tytuł Mecenasa Sportu w tym 

roku przypadł firmie Porsche Centrum Sopot Lellek Group.

W czasie wczorajszej Sopockiej Gali Sportu swoją sportową karierę 

oficjalnie zakończył Przemysław Miarczyński z Sopockiego Klubu 

Żeglarskiego ERGO Hestia Sopot. Popularny „Pont” to jeden z najbardziej 

utytułowanych polskich żeglarzy, czterokrotny reprezentant Polski na 

igrzyskach olimpijskich, brązowy medalista olimpijski z Londynu, 

multimedalista mistrzostw świata i Europy. Miarczyński jest obecnie 

trenerem zawodników olimpijskiej klasy RS:X w SKŻ ERGO Hestia Sopot.

W przerwach tegorocznej Sopockiej Gali Sportu zaśpiewała Ania Karwan, 

znana szerszej publiczności jako finalistka programu „The Voice of 

Poland” z 2016 r. 

Pełna lista nagrodzonych sportowców i klubów sportowych na 

www.sopot.pl.
Fot. Fotobank.PL / UMS

w czołówce. Medal w Londynie to zdecydowanie największy sukces. Porażka, która mnie dużo nauczyła, to 
Igrzyska w Pekinie. W roku przedolimpijskim byłem wicemistrzem świata, w roku olimpijskim również, a na 
igrzyskach zająłem 16. miejsce… Zastanawiałem się wtedy, czy nie skończyć kariery. Powstrzymało mnie 
tylko to, że to była moja pasja, hobby, które nadal kocham. Więc pracowałem dalej i koniec końców 
olimpijski medal wywalczyłem.

– Ale łatwo nie było. Dotarcie do olimpijskiego podium zajęło Ci 16 lat.

– Tak. Cztery kampanie olimpijskie. Od 1996 r., kiedy dostałem się do kadry, do 2012 r. kiedy zdobyłem 
medal w Londynie. To było 16 lat orki. I mimo, że byłem cały czas na topie, to igrzyska „nie wchodziły”. 
W Sydney zająłem 8. miejsce, w Atenach byłem 5. Po tych lokatach był idealny moment, żeby znaleźć się na 
pozycji medalowej, a w Pekinie byłem 16. 

– Ze sportem nie kończysz, jesteś trenerem kadry narodowej klasy RS:X Polskiego Związku 
Żeglarskiego. Jak się czujesz w tej roli?

– Bardzo dobrze, mam świetnych zawodników. W kadrze są ci najbardziej doświadczeni: Paweł Tarnowski, 
Radek Furmański, Maciek Kluszczyński i Piotrek Myszka. Mamy ze sobą bardzo dobry kontakt, wiele razy 
się ścigaliśmy. Mam nadzieję, że wspólna praca przyniesie te najważniejsze sukcesy – nie tylko na 
mistrzostwach świata czy Europy, ale także na igrzyskach olimpijskich.

– Próbujesz też swoich sił w nowych dyscyplinach windsurfingowych, wykorzystujących 
hydroskrzydło. Na ile poważnie to traktujesz?

– Poważnie, bo się w tych dyscyplinach ścigam. Nie jest to klasa olimpijska i nie jestem w takim reżimie 
treningowym, jak zawodowcy, dlatego nie można tego nazwać ściganiem zawodowym. Kiedy mogę, to 
startuję, kiedy mogę, to trenuję – zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może to właśnie foil będzie kiedyś na 
igrzyskach. W Tokio jeszcze RS:X, w Paryżu też najprawdopodobniej, ale może na kolejnych? 

Zespół z Sopotu w ostatnich tygodniach mocno się zmienił 

i wzmocnił, co w dwóch ostatnich domowych pojedynkach dało 

widoczne efekty w poprawie poziomu gry. Najpierw żółto-czarni 

pokonali TBV Start 77:75, a następnie minimalnie ulegli liderowi 

Energa Basket Ligi – Arce Gdynia. W obu meczach Trefl pokazał, że 

jego gra się rozwija i funkcjonuje coraz lepiej. Pozytywny trend 

powinien przełożyć się na lepsze wyniki, zwłaszcza w meczach 

z zespołami z dolnej połówki tabeli, a do takich zaliczany jest AZS.

Koszalinian należy jednak docenić, ponieważ ta drużyna w ostatnich 

tygodniach zupełnie odmieniła swoją postawę. Początek rozgrywek 

w wykonaniu „Akademików” był nieudany, ale po zmianie trenera 

AZS gra już wyraźnie lepiej, pnąc się w górę tabeli Energa Basket 

Ligi. Dlatego 13 stycznia zapowiada się bardzo interesujące i zacięte 

spotkanie, w którym dwa punkty dla „serca Sopotu” będą wyjątkowo 

istotne. Warto spędzić tę niedzielę w ERGO ARENIE, wspierając 

koszykarzy Trefla!  Bilety na mecz dostępne są na sercesopotu.pl.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały SKŻ

Fot. materiały Trefl Sopot
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21 grudnia mieszkańcy Sopotu i goście spotkali się na Placu Kuracyjnym na tradycyjnej 
sopockiej wigilii. Były występy artystyczne, prezenty i poczęstunek przy wspólnym stole.

Piotr Zaleski (drugi z lewej) za kierownicą Porsche 911 SC SR, po zmaganiach w cyklu Motul 
Historyczne Samochodowe Mistrzostwa Polski, zdobył tytuł Mistrza Polski 2018 FIA 3. 

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

Fot. materiały UMS

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

Dobiegły końca prace drogowe w rejonie skrzyżowań ulic Wejherowska – Obodrzyców oraz 
Kraszewskiego. Przywrócony został również ruch na  wiadukcie w ciągu Al. Niepodległości.

Najlepsze sopockie inwestycje 2017 r. nagrodzone. Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta 
Sopotu otrzymał budynek mieszkalny przy ul. Ceynowy 4, projektant arch. Andrzej Kwieciński.

Fot. materiały UMS

Sopocki przemarsz z okazji święta Trzech Króli zorganizowano po raz czwarty. Pochód wyruszył z Placu Kuracyjnego, gdzie w muszli 

koncertowej uczniowie SP nr 7 i parafianie z Gwiazdy Morza przedstawili jasełka. Orszak zakończył się przy kościele św. Jerzego. 

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Sopocki Orszak Trzech Króli 


