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Sopocki Budżet Obywatelski
W kwietniu zgłoś swój projekt! str. 3-4

ROWEROWY SOPOT /KULTURALNY SOPOT /

INWESTYCJE ROWEROWE NA WIOSNĘ

Z początkiem wiosny w Sopocie dużo prac 

dotyczy infrastruktury rowerowej. Remon-

towane i rozbudowywane są ścieżki rowerowe, 

przed wakacjami rozszerzona zostanie strefa 

uspokojonego ruchu „tempo 30”, a w marcu 

sopockimi ulicami pojechały pierwsze rowery 

Mevo. 

NOWE STAWKI I ZASADY

Podczas marcowej sesji Rady Miasta radni 

podjęli decyzję o zmianie zasad najmu 

mieszkań komunalnych. Nowe przepisy obo-

wiązywać będą od 21 kwietnia. 

Radni zajęli się także stawkami opłat za wywóz 

odpadów w mieście. Dotychczasowe stawki 

obowiązywały blisko 6 lat.

SOPOT Z DWOMA SZTORMAMI 2018

Festiwal Literacki Sopot w kategorii wydarzenie 

kulturalne roku oraz lekkoatletka Anna 

Kiełbasińska w kategorii sportowiec roku – oto 

spoccy triumfatorzy plebiscytu Pomorskie 

Sztormy 2018. Plebiscyt wyróżnia ludzi,  

wydarzenia, inwestycje, ważne dla całego 

regionu.
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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 –
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Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27

81-704 Sopot, tel. (+48) 58 5213 633

e-mail: przepisnasopot@sopot.pl

BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń

Pamiętaj! Nie jesteś sam z problemami. 

Telefon Zaufania: 58 301 00 00 w godz. 16.00-6.00     

ptpt@vp.pl całą dobę

Zmiana stawek opłat za śmieci
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sopotu, radni zdecydowali o nowych 

stawkach opłat za gospodarowanie odpadami. Dotychczasowe stawki opłat za 

wywóz śmieci obowiązywały blisko 6 lat. Od tego czasu wzrosły koszty 

transportu, koszty wynagrodzeń oraz koszty utylizacji odpadów i opłat 

środowiskowych. Jednocześnie spadły ceny skupu makulatury, szkła i plastiku. 

Opłaty za śmieci – nieruchomości zamieszkałe

Biorąc pod uwagę konieczność zbilansowania systemu, ustawowy wymóg podniesienia 

płacy minimalnej, coraz większe koszty zagospodarowania odpadów, rosnące koszty 

utrzymania taboru wraz z wymianą starych pojazdów na ekologiczne oraz konieczność 

wprowadzenia kolejnej frakcji, tzw. BIO, radni zdecydowali o podniesieniu opłaty za 

odbiór śmieci w Sopocie z 14 na 18 zł (opłata ryczałtowa) plus 4,80 zł stawka opłaty za 

1 m sześc., wody zużytej w gospodarstwie domowym, przy czym miesięczne zużycie 

wody przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo pomniejsza się o 4 m 

sześc.   

W porównaniu do obecnie obowiązującej opłaty nowe stawki spowodują wzrost 

kosztów ponoszonych przez gospodarstwo domowe średnio o ok. 29 proc. Ze zmiany 

opłat wyłączone będą rodziny wielodzietne (30 zł opłata ryczałtowa dla rodzin 

wielodzietnych). 

Porównując:

Wzrost opłat nastąpił 

r ó w n i e ż  w  i n n y c h 

gminach.  I  tak  np. 

Kartuzy – 65 proc., 

R u m i a  –  3 6  p ro c . , 

Tarnobrzeg – 100 proc., 

Ostrów Wielkopolski - 

63 proc., Łódź – 85 

proc., Gorzów - 15,4 

proc.

Opłata za śmieci – nieruchomości niezamieszkałe

Sopoccy radni zajęli się również cennikiem opłat za odbiór śmieci od nieruchomości 

niezamieszkałych (np. hotele, firmy), które od 4 lat się nie zmieniły. 

W uchwale ustalone zostały stawki opłaty za jednorazowe opróżnianie pojemnika 

z odpadami komunalnymi, w zależności od jego pojemności.

Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w ramach wnoszonej opłaty odbierane 

są bez ograniczeń ilościowych odpady zmieszane, odpady kuchenne biodegradowalne, 

selektywnie zebrane: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania 

wielomateriałowe oraz odpady zielone: skoszona trawa, odpady z pielęgnacji ogrodów, 

jak również zebrane liście. I tak, dla przykładu, odbiór pojemnika 60-litrowego 

z odpadami posegregowanymi będzie kosztował 9 zł, zaś z nieposegregowanymi 18 zł. 

Koszty wzrosną tu również o około 29 proc.

Dodatkowe, płatne usługi ZOM 

Radni zdecydowali również o rodzajach i stawkach dodatkowych usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów. Dotyczy to przede wszystkim:

ź wynajmowania pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych,

ź mycia, dezynfekcji oraz usuwaniu larw i robactwa z pojemników do zbierania odpadów,

ź odbioru i zagospodarowania od właścicieli nieruchomości odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych w workach lub kontenerach.

Wzór deklaracji

Radni zdecydowali również w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

na której zamieszkują mieszkańcy, terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami. 

Konsekwencją wprowadzenia zmiany stawek opłat była również konieczność zmiany 

druków deklaracji w sekcjach dotyczących obliczenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie opłatami. 

Wprowadzono nowy wzór deklaracji dla tzw. nieruchomości mieszanych, które w części 

są zamieszkałe, a w części nie zamieszkałe (np. na parterze jest prowadzona 

działalność gospodarcza). Obowiązek złożenie deklaracji według tego nowego wzoru 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Zasady najmu mieszkań 
komunalnych po nowemu
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie 

Kodeksu Cywilnego, została zmieniona. Nowe przepisy obowiązywać będą od 21 

kwietnia 2019 r. 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, nałożyła na gminy 

obowiązek dokonywania weryfikacji zarobków najmujących. Przyjęto, że nie częściej niż co 

3 lata, najemcy lokali mieszkalnych, z którym zawarto umowy najmu na czas nieokreślony, 

w oparciu o przepisy przyjętej uchwały, podlegają weryfikacji spełniania kryterium wysokości 

dochodu uzasadniającej oddanie w najem zajmowanego lokalu.

Jeśli zarobki najemców danego mieszkania komunalnego znacznie wzrosną, wówczas 

zostanie ustalona inna, wyższa stawka czynszu.

Wszystkie osoby składające  wnioski o lokale: socjalne, mieszkalne, nowe i do samoremontu, 

muszą spełniać wymóg posiadania centrum życiowego w rozumieniu nowej uchwały.

Brak posiadania centrum życiowego na terenie Gminy Miasta Sopotu lub jego utrata 

skutkuje odrzuceniem 

wniosku.  Odmowę 

stosuje się również, 

jeśli ubiegający o lokal 

mieszkalny, jest po-

s i a d a c z e m  n i e -

ruchomość miesz-

kalnej w Sopocie lub 

p o b l i s k i e j  m i e j s -

cowości  (przez co 

r o z u m i e ć  n a l e ż y 

Powiat Gdańsk i Po-

wiat Gdynia). Fot. Fotobank.PL / UMS

SOPOT POMAGA /
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godz. 10.00-14.00 
ź produkcja kosmetyków naturalnych 
ź szycie na maszynie – szycie ze starych firanek torebek na owoce i warzywa
godz. 14.00-18.00  
ź ekobiżuteria – warsztaty tworzenia ekobiżuterii 
ź produkcja ekologicznych środki czystości

  w godz. 10.00-18.00 
ź animacje i konkursy tematyczne dla dzieci, m.in. tworzenie i dekorowanie koszyczków z tektury, 

dekorowanie kartonowych/papierowych ozdób na święta, sadzenie rzeżuchy, quiz, konkursy 
– prowadzone przez Zająca Wielkanocnego

ź sklep charytatywny LukLuk – można kupić wyjątkowe przedmioty, oddać to, czego nie używamy
ź Miasteczko Rowerowe Mevo
ź wywiady i miniwykłady o tematyce ekologicznej
ź stoliki eksperckie dotyczące m.in. proekologicznych dotacji, jakie można uzyskać od miasta, 

segregacji śmieci, jakości wody w sopockich kranach
ź stoisko Budżetu Obywatelskiego – możliwość konsultacji i złożenia wniosku w tegorocznej edycji
ź stoiska trójmiejskich organizacji pozarządowych zajmujących się ekologią
ź zbiórka małych elektrośmieci – baterii, świetlówek, płyt CD, drobnej elektroniki, pilotów, 

przewodów, telefonów i ładowarek

Ważne 
Teren, na którym będzie realizowany projekt, musi być 
ogólnodostępny.

W przypadku usytuowania na terenie spółdzielni 
mieszkaniowej, inwestycja może być wykonana, 
gdy zaakceptuje ją zarząd spółdzielni.

Inwestycja / projekt muszą być możliwe do sfinansowania 
w ramach jednej edycji BO (w ciągu roku kalendarzowego).

Katalog zadań jest bardzo różnorodny, obejmuje wszystko, 
co może być finansowane przez gminę. Mogą to być inwestycje 
lub działania, np.:

ź remonty ulic i chodników,

ź budowa elementów sportowych i rekreacyjnych, 
modernizacja boisk, wyznaczenie tras sportowych 
lub spacerowych np. tras do nordic walking,

ź ustawienie urządzeń do zabawy dla dzieci i młodzieży, 
rozbudowa istniejących placów zabaw,

ź modernizacja terenów zielonych, nasadzenie zieleni, 
zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne,

ź uatrakcyjnienie pasa nadmorskiego, dostawienie ławek, 
ustawienie przyrządów do ćwiczeń lub zabawy, 

ź budowa ścieżek rowerowych,

ź budowa wybiegów dla psów,

ź działania na rzecz zdrowego stylu życia (odżywiania, 
aktywności fizycznej, radzenia sobie ze stresem),

ź programy aktywizujące społeczności lokalne (festyny, kluby 
seniora, warsztaty dla dzieci, domy sąsiedzkie itp.). 

Co może być zadaniem 
w Budżecie Obywatelskim?BOBO

NASZ SAMORZĄD /

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski 

oraz Radni Miasta Sopotu zapraszają do udziału 

w Sopockim Budżecie Obywatelskim na rok 2020

Więcej na www.sopot.pl/bosopot

Twój głos w budżecie miasta!

4 mln zł na projekty mieszkańców

Zapraszamy na Targi Ekologiczne
13 kwietnia, sobota, Sopot Centrum, ul. Kościuszki 14

w godz. 10.00-18.00 

BO  SOPOT jest EKO  

Udział 
bezpłatny!

Warsztaty

Targi
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Formularz zgłaszania projektów

Załączniki (nieobowiązkowe)

(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

(można wypełnić także on-line na )www.sopot.pl/bosopot

Zdjęcie/a, mapa, inne

Wyrażam zgodę na udostępnienie imienia i nazwiska / nazwy wnioskodawcy
na stronie internetowej Gminy Miasta Sopotu w ramach prezentacji projektów. 

Klauzula informacyjna
Informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Prezydent 
Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, w Sopocie (kod pocztowy: 81-704), tel.: 58 5213751, 
adres e-mail: kancelaria@sopot.pl.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@sopot.pl.
3. Celem zbierania danych jest udział w Sopockim Budżecie Obywatelskim 2020.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wskazanego w punkcie 3. W przypadku niepodania danych 
nie będzie to możliwe.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko 
instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do przeprowadzenie procedury wyboru i realizacji wniosków.

Należy przedstawić opis projektu, w tym jego główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego 
realizacji oraz komu będzie służył projekt.

NASZ SAMORZĄD /

ul. Kościuszki 
25/27, p. 102 

ul. Marynarzy 4 ul. Kolejowa 14Al. Niepodległości 
930 

Al. Niepodległości 
930 

ul. Kościuszki 
25/27, p. 69 

ul. Kościuszki 
25/27, p. 97 

ul. Bitwy pod 
Płowcami 67 C 

ul. Kościuszki 
25/27, p. 88 

Więcej informacji pod nr tel. 58 52 13 682, mailowo: budzet2020@sopot.pl oraz na stronie www.sopot.pl/bosopot  

Harmonogram prac nad budżetem
1-30.04
Zgłaszanie projektów

do 7.06
Weryfikacja projektów

10-23.06
Czas na odwołania

8-23.09
Głosowanie internetowe

Głosowanie w UM

do 30.09
Ogłoszenie wyników

Mieszkańcy składają propozycje zadań 
i inwestycji do budżetu na rok 2019. Można to 
zrobić on-line za pomocą formularza na stronie 
www.sopot.pl/bosopot lub składając 
wypełniony formularz w Urzędzie Miasta Sopotu

10.06
Wyniki weryfikacji
Pierwsza publikacja na
www.sopot.pl/bosopot  

dla wnioskodawców www.sopot.pl/bosopot  

do 30.06
Publikacja projektów 
Publikacja ostatecznej listy projek-
tów poddanych pod głosowanie

Pomożemy napisać wniosek
Przez cały kwiecień, w każdą środę, w godzinach 11.00-15.00 osobiście lub telefonicznie można porozmawiać z ekspertami w danej dziedzinie:

Ulice, 
chodniki

Tereny 
zielone

Rewitalizacja 
i rozwój miasta

Własność 
gruntów

Plaże i pas 
nadmorski

Inżyniera i ochrona 
środowiska

Zgodność 
z planem 

Działania na rzecz 
zdrowego stylu życia 

Pomoc 
społeczna 

Radosław 
Laskowski

Monika 
Sawicka

Hanna 
Chabierska

Ewa 
Skibska 

sekretariatsekretariat Dorota 
Ławrynowicz

Izabela 
Strzelczak

Agnieszka 
Niedałtowska

58 551 72 61 
w. 40

58 521 37 99 58 521 38 04 58 550 12 15 58 521 37 94 58 521 37 80 58 521 36 20 58 551 17 10 
w. 251

58 551 03 51

Zarząd Dróg 
i Zieleni Sopot

Zarząd Dróg 
i Zieleni Sopot

UM Sopotu
Wydział Strategii 
Rozwoju Miasta

UM Sopotu
Wydział Geodezji

UM Sopotu
Wydział Inżynierii 

i Ochrony Środowiska  

UM Sopotu
Wydział Urbanistyki

i Architektury

UM Sopotu
Wydział Zdrowia 

i Spraw Społecznych 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Sopocie 

MOSiR 
w Sopocie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych 
Prezydenta Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 (kod pocztowy: 81-704), 
tel.: 58 5213751, adres e-mail: kancelaria@sopot.pl, w celu udziału w Sopockim Budżecie 
Obywatelskim 2020.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania.
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Art Inkubator – nowa 
instytucja kultury w Sopocie
Podczas marcowej sesji Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę w sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji kultury Goyki 3 Art Inkubator i nadania jej statutu. Art 

Inkubator powstaje w zabytkowej willi Jünckego przy ul. Goyki 3. Miejsce posłuży 

twórcom do pracy i spotkań, a także integracji środowiska artystycznego.

Powstaną tam sale wystawiennicze i pracownie artystyczne. Z wszystkich przestrzeni Art 

Inkubatora będą mogli korzystać również mieszkańcy Sopotu. Znajdą się tam także: Muzeum 

Miejsca, punkt widokowy na wieżyczce oraz kameralna restauracja. W dawnej wozowni 

powstanie nowoczesna biblioteka dla dzieci i rodzin. W ramach Art Inkubatora organizowane 

będą wystawy, koncerty, spotkania i warsztaty. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

dostosowywane są winda, toalety, wszystkie sale i pracownie. Willa otoczona jest parkiem 

z bezcennym drzewostanem i zabytkowym bindażem. 

– Art Inkubator będzie 

miejscem otwartym – mówi 

Joanna Cichocka-Gula , 

wiceprezydent Sopotu. 

– Chcemy, by służył młodym 

twórcom i miał ciekawą 

ofertę  dla  mieszkańcy 

Sopotu. Będzie to instytucja 

kultury prototypowa w skali 

Polski – dodaje wicepre-

zydent.

Projekt  „Adaptacja za-

bytkowego zespołu willowo-

parkowego przy ul. Jakuba 

Goyki 1-3 oraz części Parku 

Północnego w Sopocie na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej” dofinansowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Dzień coraz dłuższy, słońce mocniej grzeje – to znak, że wielkimi krokami zbliża się 

prawdziwa wiosna. A wraz z wiosną fontanna kolorów i zapachów kwitnących 

roślin. Już za chwilę sopockie skwery i rabaty zakwitną feerią barw. Kwiaty 

pojawią się również na pasach rozdziału między ulicami. 

Jesienią sopocki Zarząd Dróg i Zieleni posadził blisko 44 tys. cebul kwiatów. Wiosna 

najbardziej kojarzy nam się z pięknymi narcyzami i takie kwiaty w różnych odmianach 

wkrótce pojawią się na sopockich kwietnikach. Oko będą cieszyć również wielobarwne 

tulipany w różnych odmianach, czosnki ozdobne, cebulice, śnieżyce, szachownice, ranniki. 

Cześć kwiatów już zakwita, część sadzonek przygotowuje się do kwitnienia, czekając na 

intensywniejsze promienie słońca – by w pełnym słońcu pokazać swoja krasę. Najdłużej 

będziemy musieli poczekać na tulipany i czosnki. Ale warto uzbroić się w cierpliwość, bo 

ich elegancja i piękne kolory warte są naszej cierpliwości. 

Klasycznie, wiosną stawiamy również na bratki, których zasadzimy 4600 sztuk, m.in. na 

skwerze im. Miłosza, przy Urzędzie Miasta, w Parku Herbstów oraz w donicach 

ustawionych w przestrzeni miasta. 

Wiosna w Sopocie na pewno będzie barwna. 

Prezydent Miasta Sopotu  informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania dla terenu szkoły przy ul. Wejherowskiej 1 

w Sopocie (symbol planu M-2/02a), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt wyłożony będzie do 16 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy 

ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 107, w godzinach: w poniedziałki od 10.00 do 18.00, od 

wtorku do piątku od 10.00 do 14.00.

W oczekiwaniu na wiosnę

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego

ZIELONY SOPOT /

INFORMACJE MIEJSKIE /

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub w prognozie 

oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

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

Urząd Miasta Sopotu, Wydział Urbanistyki i Architektury 

ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot

lub w siedzibie Urzędu, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16), z podaniem imienia 

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 

kwietnia  2019 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Prezydent Miasta Sopotu.

F F PLot. otobank.  / UMS

KULTURA /

Festiwal Literacki Sopot w kategorii wydarzenie kulturalne roku oraz lekkoatletka Anna 

Kiełbasińska w kategorii sportowiec roku – oto sopoccy triumfatorzy plebiscytu 

Pomorskie Sztormy 2018. Podczas gali 14. Edycji plebiscytu, która odbyła się 27 marca 

2019 r. w gdyńskim Muzeum Emigracji, statuetki odebrali Joanna Cichocka-Gula, 

wiceprezydent Sopotu oraz – w imieniu Anny Kiełbasińskiej – trener Michał Modelski.

„Pomorskie Sztormy” to plebiscyt „Gazety Wyborczej Trójmiasto” i Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego. Wyróżnia ludzi,  wydarzenia, inwestycje, ważne dla całego regionu.

Siódma, francuskojęzyczna edycja festiwalu Literacki Sopot była rekordowa – wydarzenie 

odwiedziło ok. 18 tys. gości. Organizatorzy zaprosili grono francuskojęzycznych pisarzy, 

dramaturgów, filozofów, zorganizowali warsztaty dla dzieci, pokazy filmowe i czytania 

performatywne.

Tegoroczna, 8. edycja festiwalu Literacki Sopot, której tematem przewodnim będzie literatura 

brytyjska, odbędzie się od 15 do 18 sierpnia.

Anna Kiełbasińska (SKLA Sopot) w 2018 roku była członkinią sztafety 4x100 m, która 

zajęła 6. miejsce na mistrzostwach Europy. Pobiła rekordy życiowe na dystansach od 60 

do 400 m.

W 2019 r. nadal pokazuje swoja klasę. Zdobyła złoty medal lekkoatletycznych Halowych 

Mistrzostw Europy w Glasgow. Sopocianka pobiegła w pierwszej zmianie sztafety 4×400 m 

wypracowując sporą przewagę nad rywalkami. Dziewczyny z kolejnych zmian tę przewagę 

utrzymały, dobiegając do mety z czasem 3.28,77. To drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki!

Kultura i sport – Sopot 
z dwoma Sztormami 2018
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Więcej policyjnych patroli 
w mieście

Sopot pięknieje dzięki 
dotacjom na remonty 
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sopotu radni jednogłośnie zdecydowali 

o udzieleniu w 2019 r. dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz do Gminnej 

Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej 

zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sopotu. Tym samym zakończył się pierwszy, 

zimowy, nabór wniosków w tym roku. 

Dofinansowanie otrzymają 3 obiekty wpisane do rejestru zabytków:

ź budynek kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Gwiazda Morza, 

w wysokości do 484 955,33 zł, 

ź budynek kościoła pw. Zbawiciela, dotacja na dokumentację projektową remontu, 

dla parafii ewangelicko-augsburskiej w Gdańsku, w wysokości do 62 484,00 zł, 

ź budynek stajni zespołu Hipodromu, dotacja na dokumentację zawierającą 

program prac konserwatorskich oraz inwentaryzację architektoniczno-

konserwatorską, w wysokości do 29 460,00 zł

Porozumienie o przekazaniu 60 tys. zł na dodatkowe patrole w mieście podpisali 

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i insp. Piotr Bolin, komendant miejski Policji 

w Sopocie.

NR 05/2019PRZEPIS NA SOPOT 

INFORMACJE MIEJSKIE /BEZPIECZNY SOPOT /

Na wniosek prezydenta Sopotu radni zdecydowali także o dofinansowaniu dotacją 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 17 obiektów 

wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie 

ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Sopotu. Łączna 

kwota dotacji to 1 658 314,24 zł.

Budynki rejestrowe mogą uzyskać dotację w wysokości do 50 proc. nakładów, 

a budynki ewidencyjne do 30 proc.  Zakres dotowanych prac remontowych obejmuje 

głównie remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, renowację stolarki okiennej 

i dokumentację projektowo-konserwatorską.

W ciągu 21 lat obowiązywania programu (1997-2018) 

wyremontowano 408 budynków za kwotę ok. 69 mln zł. Przy 

czym 70 proc. tej kwoty stanowią wydatki mieszkańców, tj. ok. 

45 mln zł, a 30 proc. stanowi dofinansowanie ze środków 

gminnych, tj. ok. 24 mln zł. W 2019 r. wpłynęło ponad 40 

wniosków od podmiotów zainteresowanych remontem 

obiektów wpisanych do rejestru województwa pomorskiego 

bądź gminnej ewidencji obiektów chronionych. Część z nich 

otrzyma dofinansowanie. 

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Służba umundurowanych patroli 

pieszych i zmotoryzowanych 

będzie 8-godzinna, od 20.00 do 

7.00, głównie w piątki i soboty, 

a w inne dni tygodnia w za-

leżności od istniejących potrzeb 

związanych ze zwiększonym 

ruchem turystycznym i odby-

wającymi się na terenie miasta 

imprezami kulturalnymi, roz-

rywkowymi, sportowymi czy 

innymi uroczystościami.

– Cieszę się, że jest wśród policjantów jest chęć patrolowania Sopotu – mówi prezydent 

Jacek Karnowski. – Na razie przekazujemy 60 tys. złotych na dodatkowe patrole. Ale 

budżet przeznaczony na Policję jest zdecydowanie większy. Rozmawiamy z Policją o za-

kupie dodatkowego sprzętu oraz zakwaterowaniu policjantów w okresie wakacyjnym, 

którzy w Sopocie odbywać będą proces adaptacyjny po szkole policyjnej. Od wielu lat 

systematycznie wspieramy finansowo policję. Efekty tej dobrej współpracy, również ze 

Strażą Miejską, są widoczne – dodaje prezydent Karnowski. 

W budżecie miasta zapisano w tym roku 195 tys. zł, które mają być przeznaczone na 

Policję. W tym 48 tys. zł stanowić będzie opłatę za utrzymanie 30 policjantów (koszty 

wyżywienia), którzy w okresie lipiec-sierpień zostaną skierowani w ramach adaptacji 

zawodowej do pełnienia służby na terenie Sopotu. Dodatkowo 35 tys. zł zostało 

przewidziane na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia 10 policjantów 

delegowanych do pełnienia służby w okresie letnim na terenie Sopotu. Na zakup radiowozu 

na potrzeby KM Policji w Sopocie zagwarantowano sumę  45 tys. zł.

– Takie wsparcie jest nam bardzo potrzebne – komentuje insp. Piotr Bolin, 

komendant miejski Policji w Sopocie. – To już kolejny rok, kiedy policjanci, nie tylko 

z Sopotu, mają możliwość dodatkowo zarabiać pieniądze na służbie patrolowej. W tym roku 

zaprosimy do patrolowania, szczególnie w weekendy, policjantów nie tylko z Sopotu, ale 

z całego Trójmiasta. Podczas patroli funkcjonariusze skupiają się przede wszystkim na 

zapewnieniu porządku publicznego, nie tylko w ścisłym centrum Sopotu, ale w całym 

dolnym mieście. W poprzednich latach miasto wsparło nas w zakupie mobilnego 

komisariatu, w zakupie bardzo potrzebnego sprzętu teleinformatycznego i łączności oraz 

zakupu samochodów oznakowanych i nieoznakowanych. W tym roku planujemy jeszcze 

zakup, ze wsparciem miasta, kolejnego auta oznakowanego.

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Sopot dla dzieci

Ruszył Sopocki Klub Malucha

Programy rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 

Rusza wypożyczalnia sprzętu dla niepełnosprawnych
Opłaty za żłobek

Gmina Miasta Sopotu od lat konsekwentnie wspiera i finansuje różnorodne 

zdrowotne i rodzinne programy, których beneficjentami są najmłodsi mieszkańcy 

miasta. Są to:   

ź program „Profilaktyka próchnicy zębów” – program realizowany we wszystkich szkołach 

podstawowych i gimnazjach;

ź program „Promocja zdrowia w zakresie medycyny szkolnej” – opieka profilaktyczna 

prowadzona przez pielęgniarki we wszystkich sopockich szkołach publicznych;

ź program „Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia p HPV” 

– szczepienia ochronne u 12-letnich dziewczynek;

ź program edukacji żywieniowej w sopockich przedszkolach;

ź program wsparcia rozwoju psychicznego dzieci – prowadzenie poradnictwa 

psychiatrycznego, psychoterapeutycznego;

ź zniżki  dla posiadaczy Sopockiej Karty Rodziny 3+ (wstęp na lodowisko, pływalnię, do 

Muzeum Sopotu, PGS, na opłatę stałą w żłobku publicznym i przedszkolach);

ź dofinansowanie w wysokości 300 zł miesięcznie do opłaty stałej za pobyt w żłobkach 

niepublicznych dla każdego dziecka;

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i konsultacje dla rodziców 

oferuje Sopocki Klub Malucha, który na terenie Opery 

Leśnej wystartował 21 marca. Jest to miejsce dla 

rodziców z dziećmi w wieku 0-3 lat. Sopocki Klub 

Malucha powstał z inicjatywy miasta w odpowiedzi na 

głosy rodziców, którzy wskazali potrzebę stworzenia 

takiego miejsca. Korzystanie z niego oraz wszystkich 

organizowanych tam zajęć jest bezpłatne.

Klub Malucha to przede wszystkim miejsce spotkań dla 

rodziców, w którym dodatkowo w czasie godzin otwarcia 

organizowane będą zajęcia sensoryczne lub umu-

zykalniające dla dzieci oraz konsultacje psychologiczne dla 

rodziców.

Na te potrzeby oddane zostało przestronne po-

mieszczenie usytuowane w otoczeniu przyrody. Sopocki 

Podczas sesji Rady Miasta Sopotu radni podjęli także uchwały dotyczące zdrowia 

i spraw społecznych, m.in. dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i programu rehabilitacji domowej, który w Sopocie działa od 20 lat.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazał Gminie 

Miasta Sopotu 291 216 zł. 

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (finansowanie kosztów szkoleń 

organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, jednorazowe dofinansowanie na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni 

socjalnej) zostanie z tej sumy przeznaczone 80 000 zł.

Pozostała kwota – 211 216 zł – to środki na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: 

dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie do 

likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, dofinansowanie do 

zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 

Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja domowa”

W trosce o mieszkańców podejmowane są działania zmierzające do polepszenia stanu ich 

zdrowia, pod szczególną ochroną jest zdrowie dzieci i młodzieży oraz osób starszych 

i niepełnosprawnych. Podczas sesji radni przyjęli do realizacji program polityki zdrowotnej 

„Rehabilitacja domowa”, realizowany na terenie Gminy Miasta Sopotu w latach 2019-2021, 

którego głównym celem jest usprawnienie funkcji fizycznych u osób cierpiących na 

stwardnienie rozsiane, porażenia i niedowłady wielokończynowe, zaawansowane, 

zaburzające samoobsługę choroby reumatoidalne oraz choroby zwyrodnieniowo 

zniekształcające, choroby mięśni powodujące zaburzenia lokomocji i samoobsługi (poza 

programem NFZ) oraz umożliwienie kontynuacji rehabilitacji osób po złamaniach 

i operacjach kończyn dolnych po zakończeniu rehabilitacji w ramach NFZ.

Ruszył w Sopocie punkt nieodpłatnego użyczania sprzętu dla niepełnosprawnych 

mieszkańców miasta. Sprzęt dla osób dorosłych, m.in. wózki inwalidzkie, chodziki czy 

podnośniki wannowe, można wypożyczać na czas nieokreślony.

Chęć wypożyczenia sprzętu należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 570 356 

992, w godz. 8.00-17.00, w dni powszednie. Sprzęt można odbierać w budynku 

Przychodni Lekarskiej na Brodwinie przy ul. Kolberga 7 – wejście boczne z zewnątrz 

do piwnicy. 

Osoba biorąca sprzęt w użyczenie podpisuje umowę bezpłatnego użyczenia na czas 

nieokreślony. Sprzęt jest używany, lecz w bardzo dobrym stanie. Gmina Miasta 

Sopotu otrzymała go od prywatnego darczyńcy z Niemiec. Prowadzenie zadania 

użyczania sprzętu zostało przekazane Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. 

Od 2011 r. w samorządowym żłobku Gminy Miasta Sopotu obowiązują 

niezmienione stawki za pobyt dziecka, które wynoszą miesięcznie:

ź do 7 godzin dziennie pobytu dziecka w żłobku – 175 zł,

ź do 10 godzin dziennie pobytu dziecka w żłobku – 250 zł,

ź za  wydłużony ponad 10 godzin, na wniosek rodzica pobyt dziecka w żłobku – 50 zł za 

każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

W związku ze wzrostem kosztów produktów używanych do przygotowywania posiłków dla 

dzieci w wieku do lat 3 przyjętą uchwałą radni zmienili wysokość opłaty za wyżywienie 

dziecka w żłobku na 6 zł dziennie (do tej pory było to 5 zł dziennie).

RODZINNY SOPOT /

Klub Malucha czynny będzie w czwartki: 4, 11 i 25 kwietnia 

w godz. 11.00-14.00. W tym czasie, poza możliwością 

skorzystania z różnego rodzaju zajęć, rodzice będą mogli 

również napić się kawy lub herbaty i powymieniać 

doświadczenia z innymi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w nadziei, że 

Sopocki Klub Malucha już wkrótce zatętni życiem. 

Korzystanie z Sopockiego Klubu Malucha i odbywających 

się tam zajęć jest bezpłatne.

Wiosenne spotkania w Klubie Malucha trwać będą do 25 

kwietnia, po wakacyjnej przerwie ruszą znów we wrześniu.

Identyfikatory uprawniające do bezpłatnego wejścia na 

teren Opery Leśnej dla uczestników Sopockiego Klubu 

Malucha można odbierać w Punkcie Informacyjnym 

Urzędu Miasta Sopotu.
F F PLot. otobank.  / UMS

Fot. Pixabay

ź dofinansowanie dla  or-

ganizacji pozarządowych 

p row a d z ą c y c h  z a j ę c i a 

dogoterapii,  hipoterapii, 

rehabilitacyjnych, na basenie;

ź finansowanie  i  prowa-

dzenie Sopockiego Klubu 

Malucha;

ź finasowanie działalności 

Sopockich Domów Sąsiedz-

kich – zajęcia, warsztaty dla 

dzieci;

ź finansowanie świetlic tera-

peutycznych.
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Sopoccy radni przyjęli uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia 

się na terenie Sopotu czterem kolejnym rodzinom polskiego pochodzenia, 

podlegającym repatriacji. Polacy przyjadą z Kazachstanu. 

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza na spotkanie 

edukacyjne skierowane w szczególności do osób, które zainteresowane są Wolontariatem 

Sąsiedzkim, a także do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o procesach starzenia 

i którym problemy seniorów są bliskie.

Gościem będzie Marlena Meyer, gerontopedagog, pierwsza w Polsce licencjonowana trenerka 

w programie „Pozytywne podejście do opieki”.

Spotkanie 9 kwietnia, godz. 17.30 - Różne techniki pomocne w opiece

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Marynarzy 4, sala nr 1

Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności na adres: z.ostrowska@wolontariat.sopot.pl

Więcej o Wolontariacie Sąsiedzkim w Sopocie: www.wolontariat.sopot.pl.

„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta RP, na pięknej 

uroczystości w Urzędzie Miasta Sopotu odebrały kolejne pary jubilatów, świętujące 

imponujące, bo 50. i 54. rocznice ślubu.

Spotkanie edukacyjne 
– jak pomagać osobom starszym

Pół wieku razem! Sopoccy jubilaci świętowali rocznice ślubu

NR 05/2019PRZEPIS NA SOPOT 

Sopot przyjmie kolejnych 
repatriantów

SOPOCIANIE /

Fot. Pixabay

– Życzę Państwu wielu okazji do wspólnych wzruszeń oraz doczekania w zdrowiu kolejnych 

jubileuszy – mówił Jacek Karnowski, wręczając medale i składając gratulacje jubilatom.

„Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymali:

ź Teresa i Antoni Albrechtowie (50-lecie)

ź Maria i Wieczesław Augustyniakowie (50-lecie)

ź Jolanta i Władysław Bem (50-lecie)

ź Zdzisława i Franciszek Dominiakowie (50-lecie)

ź Aleksandra i Bogdan Frąckowiakowie (50-lecie)

ź Teresa i Roman Gruńscy (50-lecie)

ź Anita i Aleksander Juniewiczowie (50-lecie)

ź Krystyna i Romuald Krzykowscy (50-lecie)

ź Jolanta i Tadeusz Misterek (50-lecie)

ź Teresa Mościńska-Kibort i Bogusław Kibort (50-lecie)

ź Barbara i Stanisław Parulisowie (50-lecie)

ź Halina i Janusz Rybiccy (54-lecie)

ź Barbara i Czesław Socha (50-lecie)

ź Zyta i Wiesław Szpara (50-lecie)

ź Teresa Waśniewska-Muskat i Mariusz Muskat (50-lecie)

ź Barbara i Andrzej Włodarscy (50-lecie)F F PLot. otobank.  / UMS

Sopot od ponad 20 lat pamięta i konsekwentnie pomaga rodakom ze 

Wschodu. Pierwszymi osobami zaproszonymi już w 1995 r. była trzyosobowa 

rodzina z Kazachstanu. W następnych latach z Kazachstanu, Ukrainy 

i Białorusi przyjechało jeszcze dwanaście osób pochodzenia polskiego. W 2011 

r. została zaproszona do Sopotu trzyosobowa rodzina z Gruzji, a w 2015 Rada 

Miasta wyraziła zgodę na osiedlenie w Sopocie czteroosobowej rodziny 

polskiego pochodzenia, która została ewakuowana przez Rząd RP z Donbasu 

na Ukrainie. W 2017 i 2018 r. osiedliło się w Sopocie sześć kolejnych rodzin 

repatriantów z Kazachstanu (w sumie 21 osób).

Rada Miasta na marcowej sesji podjęła uchwałę o zaproszeniu czterech kolejnych 

rodzin z Kazachstanu. Łącznie w drugiej połowie roku w Sopocie zamieszka 14 nowych 

obywateli. 

– Rodacy mieszkający na Wschodzie, którzy chcieliby wrócić do ojczyzny swoich 

przodków, wciąż potrzebują naszej pomocy. A my możemy im pomóc i od wielu lat 

staramy się to robić, zapraszając ich do Sopotu – mówi Jacek Karnowski, prezydent 

Sopotu. – Jako samorząd bierzemy na siebie odpowiedzialność i wynikające z tego 

obowiązki. Cieszę się, że kolejny raz się udało, i że wkrótce będziemy mogli przyjąć 

cztery rodziny Polaków z Kazachstanu. 

Repatrianci, którzy przyjeżdżają do Sopotu, są pod opieką samorządu. Urzędnicy 

pomagają im w załatwieniu wszelkich spraw formalnych (w urzędach i przy zawieraniu 

umów – energia, media, Internet, bank itp.). Otrzymują wsparcie w staraniach 

o znalezienie pracy, korzystają z kursów języka polskiego. W zależności od sytuacji 

i potrzeb danej rodziny, repatrianci objęci są wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sopocie w formie pracy socjalnej oraz pomocą finansową. Sopocki MOPS 

opłaca żłobek lub przedszkole dla dzieci, a także obiady w szkole. Repatrianci mogą 

również liczyć na wsparcie wolontariuszy, którzy posługują się językiem rosyjskim. 

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców oferuje bezpłatnie m.in. kursy 

języka polskiego, doradztwo prawne i pobytowe oraz zawodowe. Wszystkie rodziny, 

które osiedliły się w Sopocie w ramach repatriacji otrzymują mieszkania komunalne 

z niezbędnym wyposażeniem.
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Drugie spotkanie z cyklu „Przystanek praca” nosiło tytuł „Branża TSL pod lupą”. 

Tym razem sopoccy uczniowie mogli skorzystać z wiedzy przedstawicieli firmy SKAT 

Transport. Spotkanie odbyło się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie.

Specjalnie dla uczniów sopockich szkół CKU przygotowało cykl spotkań zawodo-

znawczych. „Przystanek praca” to odpowiedź na rosnące potrzeby kształcenia młodzieży 

w kierunku podejmowania świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych, możliwość 

poznania praktyków biznesu, właścicieli firm reprezentujących kluczowe branże w regionie 

oraz freelancerów z branży kreatywnej i przedstawicieli zawodów niszowych.

Ponad 236 tys. zł z budżetu miasta będą mogli w tym roku wykorzystać sopoccy 

nauczyciele na różne formy doskonalenia zawodowego. Miejscy radni zdecydowali 

o tym podczas marcowej sesji Rady Miasta Sopotu.

Na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz na szkolenia rad pedagogicznych w tym roku kalendarzowym przeznaczonych 

zostało 236 336 zł.

Korzystanie z różnych form doskonalenia umożliwia nauczycielom ich rozwój zawodowy, 

co wpływa na podniesienie jakości kształcenia w Sopocie.

Dofinansowanie może być przyznane w szczególności na następujące:

formy kształcenia:

ź studia wyższe: licencjackie, magisterskie, magisterskie uzupełniające, doktoranckie;

ź studia podyplomowe;

ź kursy: kwalifikacyjne, doskonalące;

ź szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje,

Corocznie sopockie szkoły ponadpodstawowe przedstawiają swoją ofertę podczas 

dni otwartych. Uczniowie i rodzice mają okazję do bezpośrednich spotkań 

i rozmów z młodzieżą i nauczycielami sopockich szkół.

To świetna okazja, by zapoznać się z interesującą oraz bogatą ofertą edukacyjną 

sopockich szkół ponadpodstawowych, które przygotują ucznia do studiowania na 

kierunkach politechnicznych, medycznych, przyrodniczych czy artystycznych, ale również 

oferując szeroki wachlarz zajęć, imprez, wydarzeń szkolnych i pozaszkolnych oraz 

miejskich.

Na Sopockich Targach Szkół, 22 marca w ZS nr 1, uczniowie mogli przekonać się, jak 

ciekawą ofertę kontynuacji nauki oferują im sopockie szkoły ponadpodstawowe. 

„Przystanek praca” – uczniowie 
spotykają się z pracodawcami

Dni otwarte sopockich 
szkół ponadpodstawowych

Miasto wspiera kształcenie nauczycieli

EDUKACJA /

specjalności kształcenia umożliwiające realizację w szczególności następujących 

priorytetów: 

ź rozwijanie kompetencji nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym 

z zakresu edukacji kulturalnej, prozdrowotnej, obywatelskiej oraz doradztwa 

zawodowego;

ź przygotowanie nauczycieli do zmian programowych wynikających z reformy oświaty;

ź zwiększanie szans edukacyjnych i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 

wychowanków i uczniów;

ź rozwiązywanie problemów wychowawczych i konfliktowych;

ź rozwijanie kompetencji cyfrowych umożliwiających korzystanie z zasobów 

informatycznych i multimedialnych;

ź efektywne zarządzanie szkołą;

ź wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych;

ź podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych.

W trakcie półtoragodzinnych spotkań pracodawcy prezentują swoją firmę pod kątem 

specyfiki branży, w jakiej działają, jakich ludzi poszukują do współpracy oraz jakich 

kompetencji oczekują od pracowników. Młodzież ma szansę zapytać o to, jak wygląda 

typowy dzień pracy, jakie są warunki i tajniki pracy w danej firmie. To też okazja, by 

dowiedzieć się, w jaki sposób zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w danej firmie. 

W trakcie spotkań organizatorzy skupią się na przedstawieniu firm z branż rozwijających 

się w regionie, takich jak: branża transportowo-logistyczna, kreatywna, hotelarsko-

turystyczna oraz ICT/nowe technologie.

Zespół Szkół nr 1 (ul. Książąt Pomorskich 16-18) – 25 kwietnia i 18 maja

II Liceum Ogólnokształcące (al. Niepodległości 751) – 3 kwietnia

III  Liceum Ogólnokształcące (ul. Oskara Kolberga 15) – 25 kwietnia

Zespół Szkół Handlowych (Tadeusza Kościuszki 18/20) – 24 kwietnia

F F PLot. otobank.  / UMS

F F PLot. otobank.  / UMS

Kolejne, trzecie już, wydarzenie dla uczniów sopockich szkół w ramach cyklu 

– tym razem w formie warsztatów – 4 kwietnia, w CKU. Do końca roku szkolnego 

w planach są jeszcze cztery wydarzenia, w tym wizyty u pracodawców.
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W MIEŚCIE /

W Sopocie modernizowane jest oświetlenie uliczne. Inwestycja wpłynie na poprawę 

bezpieczeństwa, przyniesie także miastu wymierne korzyści ekonomiczne. Lampy przy hali 

ERGO ARENA zostały zmodernizowane już dwa lata temu, teraz czas na kolejne ulice 

w dolnym Sopocie. W kwietniu ruszy następny etap realizacji projektu wartego w sumie 

12 mln zł. 

Projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii” 

realizowany jest na terenie dolnego Sopotu oraz wokół hali ERGO ARENA, która jest partnerem 

projektu. W ramach inwestycji planowane jest zmodernizowanie niemal 1300 punktów 

świetlnych, czyli 30 proc. wszystkich latarni oświetlających miasto. 

Projekt zakłada wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Oświetlenie LED, 

w połączeniu z nowoczesnym sterowaniem, będzie bardziej efektywne, co wpłynie na wysokość 

kosztów, jakie ponosi gmina. Nowe lampy poprawią bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów 

i kierowców, a dzięki spójnej stylistyce również estetykę miasta.

Rada Miasta Sopotu podczas ostatniej sesji uchwaliła zaktualizowany plan zagos-

podarowania przestrzennego dla terenu Hipodromu. To miejsce znaczące dla miasta, 

świadczące o jego tożsamości – ośrodek jeździecki i tor wyścigów konnych o ponad 100-

letniej tradycji, wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Zdecydowaną 

większość terenu o łącznej powierzchni 39,5 ha zajmuje zielona murawa. 

Po gruntownej rewitalizacji hipodrom stał się jednym z najnowocześniejszych ośrodków 

hippicznych na świecie. Uzyskał prawo do organizacji najbardziej prestiżowych w świecie zawodów 

w skokach CSIO 5*, jest też krajowym i europejskim liderem w liczbie organizowanych zawodów, 

halowych i plenerowych.   

Inwestycje, takie jak nowe stajnie, hala z zapleczem, przestrzenie biurowe i pokoje hotelowe, 

bardzo poszerzyły możliwości organizacji imprez hippicznych oraz innych, np. konferencji czy 

wystaw. Tym bardziej kontrastują z tym fragmenty obiektu, które nie zostały zrewitalizowane, 

z substandardową zabudową sąsiadującą z zabytkowymi odrestaurowanymi trybunami.   

Inteligentne lampy – bezpieczeństwo i oszczędności

Nowy plan dla sopockiego Hipodromu 

Wymierne efekty działania nowego oświetlenia widać w przypadku ERGO ARENY. Operator hali, 

Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o., wymienił oświetlenie w 2017 r. Koszt tej części projektu wyniósł 

ponad 714 tys. zł netto, z czego 85 proc. pochodziło z dofinansowania Unii Europejskiej. 

W ramach projektu wymieniono 502 oprawy oświetleniowe wokół ERGO ARENY, zastępując stare 

oprawy halogenowe nowymi typu LED. Oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej, 

w okresie od 1 października 2017 r. do 28 lutego 2019 r., wyniosły 237 614 zł netto. Dzięki 

wymianie oświetlenia, zużycie energii elektrycznej zmalało w tym czasie o 565 748 kWh, 

a skutkiem było również zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o około 503 tony.

W kwietniu, w ramach kolejnego etapu realizacji projektu, zmodernizowane będzie 

oświetlenie na al. Wojska Polskiego w Sopocie. Ten etap przewiduje ustawienie 69 

pięciometrowych słupów oświetleniowych i położenie 2500 m kabla. Lampy będą 

wymieniane na al. Wojska Polskiego, na odcinku od molo do granicy z Gdańskiem. 

Przed wakacjami, do 15 czerwca, oświetlenie zostanie zmodernizowane na odcinku 

od granicy z Gdańskiem do ul. Na Wydmach. Wymiana lamp na pozostałym odcinku, 

od ul. Na Wydmach do molo, ruszy po wakacjach. Wcześniej oświetlenie wymieniono 

już na odcinkach ulic: Wosia Budzysza, Haffnera, Powstańców Warszawy oraz części 

al. Mamuszki (patrz mapa). 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 10.4 „Redukcja Emisji”.

Nowe oświetlenie na Alei Mamuszki. Fot. UMS

Celem strategicznym miasta jest zachowanie funkcji sportowej i rekreacyjnej 

hipodromu. Dlatego zabudowa towarzysząca i uzupełniająca funkcje hippiczne 

możliwa jest jedynie wzdłuż granicy z terenami kolejowymi oraz wzdłuż południowej 

granicy Hipodromu od strony nowej trasy komunikacyjnej, tzw. Nowej Spacerowej.

Nowy plan umożliwia budowę hotelu na działce około 2 tys. m kw., zlokalizowanej przy 

torach kolejowych, przy wejściu od strony ul. Polnej. Wg zapisów hotel może mieć 

maksymalnie 3 kondygnacje (trzecia niepełna). 

W sąsiedztwie zrekonstruowany zostanie historyczny budynek wagi, a przy głównym 

placu hipodromu, tam gdzie odbywają się m.in. zawody w skokach, powstanie 

niewielki budynek sędziówki (ok. 40 m kw.), nawiązujący stylem do zabytkowych 

trybun. Obecnie sędziowie nawet podczas najbardziej prestiżowych zawodów mają do 

dyspozycji jedynie kontenery. 



Z początkiem wiosny w Sopocie kontynuowane są 
prace związane z modernizacją i rozbudową 
infrastruktury rowerowej. W mieście remontowane 
i rozbudowywane są ścieżki rowerowe, przed wakac-
jami rozszerzona zostanie strefa uspokojonego ruchu 
„tempo 30”, a w marcu sopockimi ulicami pojechały 
pierwsze rowery Mevo. 

– Sopot jest miastem, w którym rowerem można dojechać 
wszędzie i szybko. Mamy największy w Polsce wskaźnik 
dróg rowerowych względem pozostałych ulic, aż 30 
procent – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent 
Sopotu. – Znaczenie ma też fakt, że rower jest ekologiczny, 
przyjazny środowisku. Stąd nasza troska o utrzymanie 
w dobrym stanie istniejącej infrastruktury i budowę nowej, 
ale również o zmianę przyzwyczajeń sopocian. Celem jest 
zrównoważenie transportu, a co za tym idzie poprawa 
bezpieczeństwa – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Sopockie inwestycje rowerowe ruszają na wiosnę

ROWEROWY SOPOT /

Droga rowerowa przy ul. Wejherowskiej

Wraz z wiosną ruszają prace przy budowie i remontach 
sopockich dróg rowerowych. Asfaltem pokryty został 
odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Wejherowskiej. Ten 
brakujący odcinek o długości 525 m połączył drogi 
rowerowe wzdłuż al. Niepodległości i Obodrzyców. Trwa 
przetarg na wykonawcę drugiego etapu prac. Będzie to 
budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wejherowskiej do 
SKM Kamienny Potok, a następnie wzdłuż ul. Wejhe-
rowskiej do al. Niepodległości, co ostatecznie domknie 
układ dróg rowerowych w tej części Sopotu. Droga 
połączy Brodwino i Kamienny Potok z al. Niepodległości.

Prace te są elementem projektu „Budowa węzła 
integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami 
dojazdowymi” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.

Międzynarodowa trasa rowerowa R-10

W kwietniu rusza także jedna z bardziej spektakularnych 

inwestycji rowerowych Sopotu – przebudowa alejki 

nadmorskiej w ramach projektu budowy europejskiego 

szlaku rowerowego R-10. Przed wakacjami, do 15 

czerwca, droga zostanie przebudowana na dwóch 

odcinkach od granicy z Gdańskiem do ul. Chopina. 

Przebudowa pozostałych odcinków, od ul. Chopina do 

molo oraz od hotelu Sopot Marriott Resort&Spa do ul. Na 

Wydmach, ruszy po wakacjach. Inwestycja ta będzie się 

wiązała niewątpliwie z utrudnieniami w ruchu rowerowym 

na tych odcinkach.  

W ramach inwestycji wykonane zostaną również 3 miejsca 

wypoczynkowe dla rowerzystów o łącznej pojemności 80 

rowerów. 

Na czas prowadzenia prac przewidziano objazd 

umożliwiający bezpieczne ominięcie placu budowy. 

Objazd uruchomiony zostanie 10 kwietnia, a trasa 

zaznaczona jest na mapce obok.

Rower Metropolitalny Mevo

Rowery Mevo pojawiły się na ulicach Sopotu i pozostałych 

uczestniczących w projekcie gmin 26 marca. Projekt 

wszedł tym samym w kolejny etap realizacji, w ramach 

którego w gminach uczestniczących pojawiło się 30 proc. 

docelowej liczby jednośladów (1224 szt.) oraz cała 

infrastruktura postojowa i zaplecze teleinformatyczne. 

W sumie w całym systemie będzie funkcjonować 4080 

rowerów. Na terenie Sopotu, który jest trzecim naj-

większym udziałowcem projektu Roweru Metro-

politalnego, docelowo pojawi się 170 wspomaganych 

elektrycznie jednośladów i 26 stacji postojowych.

– Flota rowerów Mevo składa się w całości  z rowerów IV 

generacji wspomaganych elektrycznie. Wnioskowaliśmy 

o takie rozwiązanie, bo to bardzo ważne z punktu 

widzenia użytkowników w Sopocie miejskiego – wyjaśnia 

Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Wynika to 

ze specyfiki miasta i ukształtowania terenu, a także 

wymagań osób starszych, chętnych do korzystania 

z roweru miejskiego.

Wszystkie rowery są wyposażone w moduły GPS, GSM 

i elektrozamek. Wypożyczenie jest intuicyjne i proste. 

Można zrobić z pomocą aplikacji mobilnej, karty 

zbliżeniowej lub Biura Obsługi Klienta. W systemie 

abonamentowym opłata miesięczna wynosi 10 zł, 

a roczna opłata to 100 zł.

Trasa rowerowa R-10 to międzynarodowy szlak 

sieci Euro Velo, biegnący przez terytoria państw 

basenu Morza Bałtyckiego i łączący najważniejsze 

nadmorskie miasta. Całkowita długość to 8539 

km. Polski odcinek trasy, o długości 588 km, 

przebiega przez województwa: zachodnio-

pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. 

Do Sopotu należy 5,5-kilometrowy fragment tej 

międzynarodowej trasy. W ramach pierwszego 

etapu prac, na początku 2018 r., wyremontowany 

został odcinek wzdłuż al. Mamuszki. Całkowity 

koszt przebudowy i oznakowania na sopockim 

odcinku R-10 to 9,6 mln zł. 

Prace są elementem projektu „Pomorskie trasy 

rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 

i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – odcinek Sopot” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020.

Kontraruch rowerowy i strefy „tempo 30”

Strefa uspokojonego ruchu „tempo 30” obejmuje już 
niemal cały kurort. Docelowo jedynie na trzech 
sopockich ulicach (al. Niepodległości, ul. Malczewskiego 
i ul. Armii Krajowej) dopuszczona będzie wyższa prędkość 
maksymalna. Na ul. Malczewskiego i Armii Krajowej – obo-
wiązuje ograniczenie do 40 km/h. Na wielu sopockich 
ulicach prędkość jest ograniczona nawet do 20 km/h. 
Dodatkowo na wielu ulicach zainstalowane są progi 
zwalniające.Przy okazji budowy rond Wejherowska 
/Kraszewskiego i Wejherowska/Obodrzyców pojawiła się 
inicjatywa rozszerzenia strefy „tempo 30” o ulice: 
Wejherowską i Obodrzyców. Strefa „tempo 30” obejmie 
również ul. Łokietka od Drogi Zielonej do ul. Polnej oraz 
Polną od Łokietka do ul. Bitwy pod Płowcami. Jeszcze 
przed wakacjami na 33 ulicach dolnego Sopotu 
dopuszczony zostanie kontraruch rowerowy, czyli 
możliwość poruszania się rowerów pod prąd ulicami 
jednokierunkowymi. Wprowadzony kilka lat temu pilotaż 
w górnym Sopocie, jak również doświadczenia innych 
miast pokazują, iż jest to rozwiązanie wygodne i bez-
pieczne.

F F PLot. otobank.  / UMS

Fot. materiały UMS

Źródło: Google Maps
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SPOTKANIA /

Sopoteka zaprasza na ciekawe spotkania z interesującymi rozmówcami. Na wszystkie wstęp jest wolny.

Zanim w październiku dźwięki muzyki jazzowej rozniosą się po nadmorskim kurorcie, wybrzmi 

prolog festiwalu Sopot Jazz – koncert Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu. Już 29 czerwca 2019 

o godz. 20.30 w Operze Leśnej w Sopocie wraz z zespołem zagra norweski saksofonista, 

światowej sławy muzyk, ojciec skandynawskiej sceny jazzowej. To pierwszy element programu 

Rainera Kerna – nowego kuratora Sopot Jazz.

Nikt nie gra na saksofonie w taki sposób, jak Jan Garbarek. Jego brzmienie stało się znakiem 

rozpoznawczym i zyskało inny wymiar niż to, co jest ogólnie nazywane jazzem. Niezliczone nagrania 

płytowe, koncerty w najważniejszych salach koncertowych na całym świecie, wiele lat współpracy 

z Keithem Jarrettem czy jego bezprecedensowa kooperacja z Hilliard Ensemble sprawiły, że ten 

wyjątkowy saksofonista stał się popularny we wszystkich gatunkach muzycznych i krajach.

Nigdy nie ułatwiał życia krytykom, którzy muszą znaleźć wygodne etykiety, aby pogrupować artystów na 

kategorie muzyczne. Garbarek wymyka się tym próbom. Jego nagrania znajdują się w katalogach 

z napisem jazz, muzyka klasyczna, a nawet pop.

Mann, Warda, Iwan Iliczew-Wolkanowski w Sopotece

Nagrobki w PGSJan Garbarek w czerwcu 
wystąpi w Operze Leśnej

www.pgs.plwww.bart.sopot.pl

www.mbp.sopot.pl

WYSTAWA /KONCERT /

Małgorzata Warda, 5 kwietnia, godz. 17.00

W ramach projektu „NIE-zwykła biblioteka” gościem 

będzie pisarka Małgorzata Warda. Za swoją pierwszą 

powieść młodzieżową otrzymała nagrody IBBY 2015. 

Za tę samą powieść otrzymała prestiżowe mię-

dzynarodowe wyróżnienie literackie White Ravens 

2016 i powieść znalazła się wśród książek roku 2016 

polecanych przez Internationale Jugendbibliothek, 

International Youth Library. Dwukrotnie nominowana 

do nagrody głównej Festiwalu Literatury Kobiecej, 

w 2013 otrzymała nagrodę za powieść o tematyce 

wykluczenia, a w 2016 r. odebrała grand prix dla 

najlepszej powieści napisanej przez kobietę za 

„Najpiękniejszą na niebie”. Jej powieści dotykają 

trudnych tematów społecznych takich jak: przemoc 

w rodzinie, gwałt, zaginięcia dzieci. 

„Spalam się” to najnowsza wystawa kultowego zespołu muzycznego 

Nagrobki współtworzonego przez artystów wizualnych – Macieja Salamona 

i Adama Witkowskiego. Wernisaż odbędzie się 4 kwietnia o godz. 19.30 

w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie (pl. Zdrojowy 2).

Nagrobki w ostatnich latach stały się jednym z ważniejszych zjawisk polskiej sceny 

muzycznej.  Funkcjonują jednak z powodzeniem na wystawach sztuki, 

w przestrzeni teatru, spotykając się z entuzjastyczną recepcją publiczności.

Od początku istnienia kultowej wytwórni ECM z Monachium 

Garbarek był jednym z jej najbardziej popularnych artystów. 

W koncercie w Sopocie Garbarkowi towarzyszyć będą: jego 

wieloletni współpracownik, niemiecki pianista Rainer 

Brüninghaus, basista z Brazylii Yuri Daniel i mistrz perkusji 

Trilok Gurtu z Indii.

– Najlepszym przewodnikiem po kulturalnym dziedzictwie 

Sopotu, jego historii i współczesności są odbywające się 

tutaj festiwale – mówi Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent 

Sopotu. – Z jednej strony nawiązanie do spektakli 

wagnerowskiego teatru operowego, którego spektakle 

wystawiano w Operze Leśnej i organizowany przez Polską 

Filharmonię Kameralną Sopot festiwal Classic, będący 

prezentacją najwybitniejszych utworów światowej klasyki 

muzycznej z udziałem sław, solistów, teatrów muzycznych 

ze świata. Z drugiej strony tradycja jazzowa, którą 

zapoczątkował w 1956 Krzysztof Komeda organizując Jazz 

Festival. Dzisiaj godnym kontynuatorem tego festiwalu jest 

właśnie Sopot Jazz Festival z nowym kuratorem Rainerem 

Kernem – dodaje wiceprezydent Cichocka-Gula.

Bilety na koncert w przedziale 80 zł – 160 zł już 

w sprzedaży na stronie www.bart.sopot.pl

Wojciech Mann, 6 kwietnia, godz. 12.00

Polski dziennikarz muzyczny, satyryk, 

aktor, pedagog, autor tekstów piosenek, 

publicysta. Już w czasie studiów, w 1967 

r., rozpoczął trwającą do dziś współpracę 

z Programem Trzecim Polskiego Radia. 

Spotkanie poświęcone będzie książce 

Wojciecha Manna „Artysta. Opowieść 

o moim ojcu”. Kazimierz Mann we 

wspomnieniach syna to człowiek nie-

zależny, zbuntowany wobec peerelowskiej 

rzeczywistości, zawsze na pierwszym 

miejscu stawiający najbliższych. Dzięki 

emocjonalnemu, choć nie pozbawionemu 

poczucia humoru językowi „Artysta” to wzruszająca i zabawna opowieść 

o niezwykłym człowieku, jego talencie i poruszających wyobraźnię 

dziełach, a także o sile pamięci i rodzinnych więziach.

W i z u a l n a  s t r o n a 

twórczości  zespołu 

ucieleśnia się poprzez 

obsesyjne odwoły-

wanie  do  tematu 

i ikonografii śmierci, 

współczesne vanitas, 

tanatyczno-funeralny 

design. W pracach 

w i d e o ,  r z eź b a c h , 

plakatach, okładkach 

płyt czy koszulkach. Nie 

stanowią one jednak 

jedynie dodatku do 

muzycznej twórczości, 

ale pokazują świadome 

relacje między pracami 

i silnie uwidaczniają paradoksalną żywotność śmierci!

Na sopocką wystawę składa się monumentalna kompozycja malarska – fresk 

sklepienny „Sądu ostatecznego” Maćka Salamona, wypełniony Nagrobkową 

ikonografią, a także wielokanałowa instalacja tytułowej piosenki „Spalam się”, która 

wykorzystuje wiele stworzonych już wcześniej artefaktów grupy Nagrobki.

Tytuł wystawy nawiązuje do motywu ognia, ciałopalenia i Sądu Ostatecznego, ale 

też luźno do piosenki Kazika Staszewskiego i wątków lokalnych, przede wszystkim 

obrazu Hansa Memlinga – najliczniej oglądanego obrazu w Trójmieście.

Wystawę oglądać można do 5 maja.

Iwan Iliczew-Wolkanowski, 13 kwietnia, godz. 

18.00

„Wokół postaci Anny German” to tytuł kolejnego 

spotkania, które będzie promocją książki biografa 

piosenkarki, Iwana Iliczewa-Wolkanowskiego, „Anna 

German. 100 wspomnień o wielkiej piosenkarce” 

połączoną z koncertem piosenek z jej repertuaru. Iwan 

Iliczew-Wolkanowski jest laureatem międzynarodowego 

festiwalu „Tańczące Eurydyki" w Zielonej Górze. Od 

najmłodszych lat interesował się historią Anny German. 

Ma polskie korzenie, języka polskiego nauczył się sam. 

W czasie spotkania zaśpiewają Agnieszka Babicz, 

mieszkająca w Sopocie aktorka i piosenkarka, laureatka 

Grand prix międzynarodowego festiwalu Tańczące 

Eurydyki w Zielonej Górze i Ekaterina Brodska, rosyjska 

piosenkarka, mająca w swoim repertuarze wiele 

utworów Anny German.

Fot. Tomasz Pawluczuk

Fot. materiały prasowe
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LITERATURA /

Numer sto sześćdziesiąty czwarty dwumiesięcznika literackiego „Topos” otwiera lista stu 

najlepszych tomów wierszy z lat 1918-2018 zebranych z okazji stulecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Ranking został stworzony na podstawie ankiety, skierowanej do krytyków 

literackich, badaczy literatury, wydawców, publicystów i dziennikarzy różnych mediów. Oprócz 

samej listy, na łamach pisma publikowane są uzasadnienia wybranych osób, biorących udział 

w typowaniu, co znajdzie swoją kontynuację w kolejnych numerach.

W dziale eseistyki Cezary Dobies pisze o związkach Zbigniewa Herberta z Henrykiem Elzenbergiem 

(„Mistrz”), Andrzej Pisowicz próbuje odpowiedzieć na pytanie Zbigniewa Herberta o Rovigo, natomiast 

Najlepsza poezja w „Toposie”

www.tps-dworek.pl

Małgorzata Juda-Mieloch bierze pod lupę psy, które stają się ważnym 

bohaterem w najnowszym tomiku Jana Polkowskiego. Polecamy 

również esej Kazimierza Nowosielskiego „Słowiki i Fotografia. 

O dwóch wierszach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”.

W Teologii poetów Zofia Zarębianka przestawia „Metafizyczne 

konstelacje: Krzysztof Kuczkowski i Wojciech Kudyba. Głosy 

niezobowiązujące”.

Dział poezji to przede wszystkim utwory Tadeusza Dąbrowskiego, ale 

także wiersze Krzysztofa Budziakowskiego, Bogdana Jaremina, 

Bogusława Kierca, Jadwigi Nowak, Józefa Kurylaka oraz Mirosława 

R. Kanieckiego.

Zachęcamy także do przeczytania rozmowy Małgorzaty Czermińskiej 

z prof. Michaelem Edwardsem o polskim wydaniu jego książki 

„Ku poetyce chrześcijańskiej”.

Do „Toposu” 1 (164) 2019 dołączono 2 tomiki poetyckie:

ź Mirosław Dzień „Thambos”;

ź ks. Jan Sochoń „Brewiarz celnika”.

Fot. materiały prasowe TPS 

Wiosna to dobry czas, żeby zadbać o swoją formę fizyczną 

i kondycję psychiczną. Kwietniowa „Aktywna Niedziela” to sopocka 

inauguracja sezonu biegowego i masa atrakcji dla całych rodzin. Do 

hali na granicy Gdańska i Sopotu zapraszają operator ERGO ARENY 

oraz Sopockie Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni. Zapraszamy 

7 kwietnia 2019 w godz. 10.00-16.00. 

Aktywne Niedziele na stałe wpisały się już do sopockiego kalendarza. 

Podczas weekendowych spotkań w ERGO ARENIE nie brakuje zajęć 

sportowych. Tak jak w ubiegłych latach, meta „Sopockiej Wiosny na 5” 

zlokalizowana będzie na terenie ERGO ARENY. Zajęcia z zumby dla 

małych i dużych prowadzi uznana trenerka Anna Cegłowska, rozciąganie 

podczas zajęć kalisteniki i jogi prowadzone jest zarówno dla 

najmłodszych, jak i seniorów.

7 kwietnia zainaugurowany zostanie również nowy projekt w ra-

mach kampanii „Po zdrowie do ERGO ARENY”. „Inkubator biegania 

w ERGO ARENIE” to otwarta grupa biegowa, której poczynania 

koordynować będą specjaliści z Rehasport Clinic. Zapisy na zajęcia 

prowadzone będą przez całą imprezę w niebieskim namiocie. 

Po porady ortopedyczne i na trening funkcjonalny zapraszamy do stoiska 

AS-MED Solidea, a złe nawyki żywieniowe zmieniać będziemy 

z trójmiejskim Fit Klubem oraz załogą sklepu ZielonySpichlerz.pl. O skórę 

po sezonie zimowym postaramy się zadbać z kosmetologiem i diagnostą 

skóry Małgorzatą Krzykowską. Strefę masażu dla tych, którzy wezmą 

udział w naszych ćwiczeniach, poprowadzą studenci AWFiS oraz WSZ 

w Gdańsku. 

ZDROWO I AKTYWNIE /

www.muzeumsopotu.pl

MUZEUM SOPOTU /

Nowa wystawa, wykłady historyczne i spotkanie w ramach cyklu „O mowie nienawiści” to 

propozycje, które powinny zainteresować nie tylko dorosłych, ale także młodzież. 

26 kwietnia w Muzeum Sopotu zostanie otwarta wystawa „Cisza przed burzą. Lato 1939 roku 

w Sopocie”. Będzie ona poświęcona sytuacji w Sopocie w ostatnim sezonie letnim przed 

wybuchem II wojny światowej.

Cisza przed burzą...

Wystawę podzielono na dwie części. Pierwsza 

koncentrować się będzie wokół codziennego życia 

w kurorcie tuż przed wybuchem wojny. Omówione 

zostaną wydarzenia kulturalne i towarzyskie odbywające 

się m.in. w Operze Leśnej i teatrze w Domu Zdrojowym, 

a także koncerty orkiestry zdrojowej oraz wydarzenia 

w klubach i sopockich kinach. 

Druga część wystawy poświęcona będzie nazyfikacji 

Sopotu. Omówione zostaną rozwój NSDAP w mieście, 

okoliczności przejęcia władzy oraz prześladowania 

Polaków i Żydów po 1933 roku. 

W kwietniu w Muzeum Sopotu odbędą się również 

wykłady. 

16 kwietnia o godz. 17.30 odbędzie się wykład 

historyczny Marty Pawlik-Flisikowskiej „Fotograficy 

i fotografie Sopotu w świetle zbiorów PAN Biblioteki 

Gdańskiej”.

Muzeum Sopotu zaprasza także do udziału w cyklu 

spotkań O mowie nienawiści. Wykład prof. Igora 

Lyubashenko,  „Między bezkompromisowością 

a poszukiwaniem „prawdy dialogicznej” – o znaczeniu 

Podczas kwietniowej Aktywnej Niedzieli nie zabraknie też warsztatów 

z uznanymi coachami i psychologami. Swój „Dekalog Szczęścia” 

przedstawi nauczyciel roku z sopockiego II LO, Przemysław Staroń, 

a terapeutka i trenerka Bogusława Gontarz całym rodzinom pod-

powiadać będzie „co robić, gdy nie ma co robić”. 

Zapraszamy też na trening mindfulness dedykowany tym razem 

rodzicom z dziećmi. O pomyślnym rodzicielstwie porozmawiamy 

z Bartoszem Karczem z Uniwersytetu SWPS w Sopocie. (Przyszłe) mamy 

zapraszamy do świata Natalii Wojdak – projekt „Dream Mama” to 

propozycja dla pań, które właśnie przez wzgląd na maleństwo, chcą być 

w pełni sił.  

W strefie zabawy, która działać będzie przez całe wydarzenie, najmłodsi 

będą mogli poskakać na trampolinie z JumpCity, zagrać w planszówki 

firmy Trefl SA i spróbować swoich sił na rolkach. Waszymi pociechami 

zajmą się wykwalifikowani trenerzy i opiekunowie, tak, byście spokojnie 

skorzystali z oferty treningowo-warsztatowej. 

Więcej informacji, zapisy: www.ergoarena.pl 

Aktywna Niedziela na początek 

wiosny w ERGO ARENIE

narracji dla pojednania na przykładzie konfliktu w Donbasie” zaplanowany został na 10 kwietnia. 

Wykład skupi się na problematyce trwającego konfliktu w Donbasie, który zostanie przedstawiony 

z perspektywy narracji władz ukraińskich. Wykład rozpocznie się o godz. 18.00.

Fot. Fotobank.PL / ERGO ARENA
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Kto zwycięży na Hipodromie? 

Większość zawodników  to stal i  bywalcy 

Hipodromu. Przyjeżdżają na zawody z kilkoma 

końmi, na których startują w  różnych konkursach, 

w zależności od wieku, umiejętności i stopnia 

przygotowania konia. Takie zawody to doskonała 

szkoła charakterów, tutaj bowiem liczy się 

opanowanie i umiejętność podejmowania 

rozsądnych decyzji, które nie zagrożą ani 

jeźdźcowi, ani jego wierzchowcowi, ale mogą 

zwiększyć szansę na zwycięstwo. 

Zawody w skokach rozgrywane są na parkurze, a 

poszczególne konkursy różnią się od siebie 

stopniem trudności i wysokością przeszkód 

(nawet do 145 cm wysokości). Zawodnicy 

pokonują przeszkody według ustalonej kolejności, 

a pomyłka lub pominięcie którejś z nich powoduje 

RUGBY /

eliminację. Podobnie, gdy koń odmówi przeskoczenia przeszkody. Punkty liczone są za 

czas przejazdu, a odejmowane za zrzutki i przekroczenie normy czasu. 

Rozgrywki odbędą się w weekend, od 12 do 14 kwietnia, w godz. 8.00-19.00. Wstęp dla 

publiczności jest bezpłatny. Na widzów będą też czekać dodatkowe atrakcje: stoiska 

handlowe (między innymi z biżuterią inspirowaną jeździectwem), a także food trucki. 

Ogniwo kontra Budowlani

Przed nami finał cyklicznych zawodów w skokach przez przeszkody JumpOFF, 

tradycyjnie rozgrywanych na Hipodromie w sezonie zimowym. Zawodnicy od 

października startują w kolejnych eliminacjach zbierając punkty, za które podczas 

finału odbiorą atrakcyjne nagrody finansowe. Kto tym razem zatriumfuje na 

sopockim parkurze? Przekonamy się już podczas rozgrywek w dniach 12-14 

kwietnia. 

Ekstraliga rugby ruszyła na dobre. W najbliższych dniach będą aż dwie okazje, żeby 

kibicować sopocianom. Ogniwo Sopot dwa kolejne spotkania rozegra u siebie. 

W sobotę, 6 kwietnia, o godz. 17.00 sopocianie podejmą na stadionie im. Edwarda 

Hodury KS Budowlanych Łódź. 

W tym meczu podopieczni Karola Czyża będą zdecydowanym faworytem. Tydzień później 

przeciwnik będzie już o wiele bardziej wymagający, a naszych rugbistów czeka o wiele 

trudniejszy sprawdzian. W kolejną sobotę, 13 kwietnia, o godz. 16.00 w Sopocie będą 

musieli stanąć do walki ze swoim odwiecznym rywalem, Pogonią Siedlce. Ten mecz będzie 

miał wielkie znaczenie, bo w przypadku wygranej zbliży sopockie Ogniwo do występu 

w wielkim finale ekstraligi. 

Zapraszamy na oba spotkania, a zawodnicy Ogniwa liczą na gorący doping.

Hipodrom Sopot, Hala 

Pomarańczowa

Wejście bramą od ul. 

Łokietka lub bramką dla 

p i e s z y c h  o d  s t ro n y 

Żabianki.

F F PLot. otobank.  / UMS

Więcej o zawodach 

można znaleźć na 

stronie internetowej: 

hipodrom.sopot.pl 

o r a z  n a  p r o fi l u 

Hipodromu na FB 

/SopotHipodrom

HIPODROM /

Alicja Stój
Alicja Stój,  siedemnastolatka, trenuje bieganie w Sopockim Klubie 

Lekkoatletycznym. Jest wychowanką Ryszarda Urbanka, obecnie trenuje pod 

okiem Krzysztofa Szałacha. W roku 2018 przebojem wdarła się do czołówki 

zawodniczek naszego kraju. 

Jako jedyna z Pomorza 

uczestniczyła w Igrzyskach 

Olimpijskich U18, a awans 

w y w a l c z y ł a  n a  M i s t -

rzostwach Europy w Gyor, 

gdzie zajęła VI miejsce. 

W minionym roku wiele 

razy stawała na podium 

w zawodach krajowych. 

Z a j ę ł a  I I  m i e j s c e  n a 

Halowych Mistrzostwach 

Polski U18 w Toruniu (600 

m). Również druga była 

w Chorzowie na Ogólno-

polskiej Olimpiadzie Młodzieży (MP U18, 800 m), a w rozgrywanej tam sztafecie 4x100 m 

wywalczyła II miejsce. Na drugim stopniu podium stanęła na Mistrzostwach Polski 

w Sztafetach w Suwałkach (4x800 m).

Tylko w tym roku, w styczniu i w lutym, Ala przywiozła z Torunia, gdzie odbyły się 

Mistrzostwa Okręgu i Halowe Mistrzostwa Polski, 2 złote medale – za starty na 400 i 800 

metrów.

Kadrowiczka z Sopotu to jedna z najbardziej utalentowanych biegaczek na średnich 

dystansach, czego dowodem są cztery medale zdobyte w krajowych czempionatach 

w roku 2018. Mamy nadzieję, że Alicja będzie następczynią naszej wspaniałej Mistrzyni 

Europy z Amsterdamu i Wicemistrzyni Świata z Sopotu Angeliki Cichockiej. Trzymamy 

kciuki!

SOPOCKIE NADZIEJE SPORTOWE /

Fot. materiały prasowe

Fot. © SweetieisafruitFot. © Sweetieisafruit
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Podczas koncertu w Teatrze Witkacego w Zakopanem artystom z Zakopiańskiej Akademii 
Śpiewu towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie.

„Milczenie syren” – widowisko z pogranicza teatru, filmu, performansu i koncertu 30 marca 
zagościło na deskach Teatru na Plaży. Na scenie Magdalena Cielecka i Michał Pepol.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

28 marca minęła 3. rocznica śmierci ks. Jana Kaczkowskiego. Z tej okazji w kościele św. Jerzego 
odbyła się msza św. oraz koncert PFK Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.

Kibice w Ergo Arenie 30 marca mieli powody do radości. Małe derby, czyli mecz Trefl Sopot 
vs Polpharma Starogard Gdański, nasi koszykarze wygrali 82:71.  

F F PLot. otobank.  / UMS

Fot. materiały UMS

Największy i najnowocześniejszy w Europie system wspomaganych elektrycznie rowerów publicznych oficjalnie wystartował 26 marca. 

W 14 miastach i gminach Obszaru Metropolitalnego Gdansk – Gdynia – Sopot można korzystać z 1224 rowerów, docelowo będzie ich 4080.  

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Mevo wystartowało na sopockim molo 
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