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15 lat Polski w UE
1 maja świętujmy razem: sopocianie,
Polacy, Europejczycy!
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W MIEŚCIE /

LITERACKI SOPOT /

SOPOCKA MA JÓWKA /

ZASADY NA JMU KRÓTKOTRWAŁEGO

SPOTKANIE Z JEFFREYEM ARCHEREM

„POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT…”

Dbając o wysoką jakość życia mieszkańców
oraz zapewnienie im spokoju podczas
wzmożonego okresu ruchu turystycznego,
zachęcamy tych z Państwa, którzy decydują
się wynająć swoje mieszkania, do podpisania
umowy z jedną z działających na terenie
Sopotu ﬁrm pośredniczących w najmie.

Mocny akcent jako wprowadzenie do tegorocznego Festiwalu Literacki Sopot. 4 maja
o godz. 17.00 na Scenie Kameralnej Teatru
Wybrzeże w Sopocie odbędzie się spotkanie
z Jeﬀreyem Archerem. Wizyta pisarza to zapowiedź brytyjskiej edycji festiwalu, który
odbędzie się w dniach 15-18 sierpnia 2019 r.
Wstęp wolny.
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Sopocka Majówka to kilkudniowa impreza,
odbywająca się w różnych miejscach w Sopocie. W programie wydarzenia artystyczne,
kulturalne i sportowe, m.in. pokazy ﬁlmowe
i spektakle teatralne, koncerty, wystawy, warsztaty rodzinne, pikniki, spacery historyczne.
Inspiracją dla wybranych wydarzeń jest okres
dwudziestolecia międzywojennego.
str. 7
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Przedstawicielka Sopotu w Zarządzie
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim Sopocianom
i Przyjaciołom naszego miasta
życzymy, aby świąteczny stół łączył
wszystkich i aby zawsze było przy
nim miejsce dla potrzebujących.
Niech ten czas będzie okazją do
spotkań z drugim człowiekiem
i zatrzymania się w codziennym
biegu. Życzymy pięknych chwil
oraz nadziei i radości płynących
z pustego grobu.
Wesołego Alleluja!!!

Aleksandra Gosk, sopocka radna, weszła do Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
RP. Podczas walnego zebrania członków, które odbyło się w Muszynie, wybrano nowe
władze na 5-letnią kadencję.
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia został ponownie Jan Golba,
burmistrz Muszyny, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2001 r.
Najważniejsze kierunki działalności Stowarzyszenia na kadencję
2019-2023, to m.in.: monitorowanie procesów legislacyjnych
i podejmowanie działań zabezpieczających interesy gmin
uzdrowiskowych w aktach prawnych odnoszących się do
problematyki gmin uzdrowiskowych; zabieganie o wsparcie rządu
i władz regionalnych dla realizacji programu aktywizacji gmin
uzdrowiskowych, pozyskiwanie przez gminy i podmioty
uzdrowiskowe środków na realizację infrastruktury uzdrowiskowej,
turystycznej i rekreacyjno-sportowej, a także promocja polskich
uzdrowisk w kraju i za granicą.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Jacek Karnowski
Prezydent Sopotu

Wieczesław Augustyniak
Przewodniczący Rady Miasta Sopotu

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Sopotu
17 kwietnia 2019 r. (środa), godz. 15.00 – Komisja Sportu i Młodzieży, Komisja Turystyki
i Uzdrowiska oraz Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami, sala 36
ź

Debata przed sezonem turystycznym w mieście.

ź

Sprawy bieżące.

25 kwietnia 2019 r. (czwartek), godz. 15.30 – Komisja Strategii Rozwoju, sala 58

Wielkanocne śniadanie
dla potrzebujących
Nawet 300 miejsc znajdzie się przy wspólnym stole z tradycyjnymi wielkanocnymi
potrawami, który stanie w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie, przy ul. Tadeusza
Kościuszki 18/20. W tym roku świąteczne śniadanie dla potrzebujących odbędzie się
w sobotę, 20 kwietnia, o godz. 9.00.
Po raz kolejny Caritas Archidiecezji Gdańskiej organizuje śniadanie wielkanocne dla osób
samotnych i potrzebujących. Wszyscy, którzy choć przez chwilę nie chcą być sami, przy
tradycyjnym i wspólnym stole świętować będą ten najważniejszy czas.

ź

Opinia dotycząca zmiany umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Bitwy pod Płowcami.

ź

Sprawy bieżące.

Sopockie Targi Pracy
Interesuje Cię praca w branży hotelarsko-gastronomicznej? Przyjdź na Sopockie Targi Pracy,
które odbędą się 25 kwietnia w Sopotece. Oprócz zapoznania się z ofertami pracy, będzie
można także skorzystać z konsultacji CV z doradcami zawodowymi.
Sopockie Targi Pracy dla branży hotelarsko-gastronomicznej
ź

25 kwietnia 2019 r. w godz. 10.00 - 11.30

ź

Sopoteka w Sopot Centrum, poziom +2, ul. T. Kościuszki 14

Więcej informacji i zapisy: PUP Gdynia, u. Kołłątaja 8, pok. 114 b, tel. 58 621 11 50 w. 127
e-mail: j.nowak@pupgdynia.pl, a.ruskowiak@pupgdynia.pl
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Każdy uczestnik śniadania otrzyma paczkę świąteczną. Tak jak w latach ubiegłych, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie wspiera ﬁnansowo przygotowanie paczek świątecznych
oraz zakup produktów do przygotowania śniadania wielkanocnego dla osób potrzebujących.

PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim

– raz na dwa tygodnie w piątek

– raz na miesiąc w piątek

W ten wyjątkowy poranek zapraszamy również mieszkańców Sopotu, którzy zapragną
razem świętować.
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Sopocianie, Polacy, Europejczycy – 15 lat w UE
#DziękUEmy
1 maja 2019 r. będziemy świętować 15. rocznicę wejścia
Polski do Unii Europejskiej. Przez te wszystkie lata, dzięki
współpracy, wymianie doświadczeń, środkom europejskim oraz zaangażowaniu lokalnych społeczności
wokół europejskich wartości, nasz kraj przeszedł
niesamowitą metamorfozę.
W naszych miastach, gminach widzimy to najlepiej. To nie tylko
nowa infrastruktura, zrewitalizowana zieleń czy nowe obiekty
sportowe i kulturalne. To także liczne programy wymiany dla
naszych uczniów, szkolenia i kursy dla pracowników różnych
branż, rozwój turystyki oraz wiele projektów społecznych
podnoszących jakość życia oraz niwelujących nierówności.

Niech 1 maja będzie dla nas radosnym świętem!

„Weź zagłosuj” – konkurs europejski dla młodzieży

O godz. 12.00 zapraszamy wszystkich na wspólne
śpiewanie „Ody do Radości” na deskach sopockiego mola.
Każdy, kto przyniesie ze sobą symbole unijne (ﬂagi, balony,
koszulki etc.) wejdzie na molo na czas śpiewania „Ody” bez
biletu. Po śpiewaniu będzie wspólne zdjęcie!

Jeśli macie od 14 do 21 lat, mieszkacie bądź uczycie się na
terenie Metropolii Gdańsk – Gdynia – Sopot, to możecie
wziąć udział w konkursie „Weź zagłosuj”, który pokazać ma
inicjatywy promujące udział w głosowaniu w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

O godz. 20.00 zapraszamy do ERGO ARENY na koncert
europejski „Zjednoczeni w różnorodności” (szczegóły na str. 8)

Inicjatywą może być kampania w mediach społecznościowych, ale też akcja przeprowadzona w „realu”, np.
ﬂash mob, debata, happening itp. Przygotujcie więc akcję
i pokażcie jury ﬁlmiki, fotorelacje, graﬁki, memy. Jury ocenia
inicjatywę, a nie formę jej dokumentacji.

Pochwalmy się naszymi sukcesami! Europa to nie jest jakaś
„odległa Bruksela”. Europa to my! Nasze gminy i miasta są
gminami i miastami europejskimi! Jesteśmy Europejczykami!

A jest o co walczyć – wśród nagród znalazły się m.in. bilety
Interrail oraz stypendia na podróż w wysokości 5 tys. zł
i 2-dniowe wyjazdy do Parlamentu Europejskiego.
Konkurs organizują: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny
Gdańsk-Gdynia-Sopot i Fundacja Edukacyjna ODiTK.

Jak zmienił się Sopot dzięki funduszom
europejskim?
Zobacz na stronie: www.sopot.pl/europejski

Fot. Fotobank.PL / UMS

O najmie krótkotrwałym w Sopocie
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu przypominamy, iż każda ﬁrma/osoba, która prowadzi
wynajmem pokoi, kwater i apartamentów, zobowiązana jest do pobrania opłaty uzdrowiskowej od
nocującego turysty. Dzięki tym funduszom możemy
dbać o rozwój miasta. Uzbieraną kwotę pomnożymy
przez dwa – drugie tyle Sopot dostanie z budżetu
państwa na działania wspierające rozwój uzdrowiska.
Opłata uzdrowiskowa
Czyste plaże, rozbudowa ścieżek rowerowych, nowe
ławeczki, place zabaw, atrakcje turystyczne, dużo zieleni
i piękne odrestaurowane kamieniczki to dodatkowe atuty
Sopotu, które możemy ﬁnansować dzięki opłacie
uzdrowiskowej.
Do pobierania opłaty zobowiązani są wszyscy oferujący
miejsca noclegowe. W 2019 r. stawka wynosi 4,40 zł za
dobę za osobę. Informacje o poborze opłaty
uzdrowiskowej można uzyskać pod numerami tel.: 58 521
36 46 oraz 58 521 36 48. W zamian za uiszczoną opłatę
uzdrowiskową turysta może odebrać kartę uprawniającą do
zniżek w instytucjach kultury, restauracjach czy na molo.
Karty Turysty wydawane są przez Informację Turystyczną
Sopot (pl. Zdrojowy 2 oraz ul. Dworcowa 4). Można także
odebrać czyste druki i osobiście wydawać Karty swoim
gościom.

Zasady najmu krótkotrwałego
Dbając o wysoką jakość życia mieszkańców oraz
zapewnienie im spokoju podczas wzmożonego okresu
ruchu turystycznego, zachęcamy tych z Państwa, którzy
decydują się wynająć swoje mieszkania, do podpisania
umowy z jedną z działających na terenie Sopotu ﬁrm
pośredniczących w najmie. Firmy te zajmują się najmem
profesjonalnie, dbają o odpowiedni poziom usług, a także
wymagają od gości poszanowania zasad związanych
z pobytem. Część ﬁrm udostępnia również swój
całodobowy numeru telefonu sąsiadom, tak, aby w przypadku problemów, mogli skontaktować się z ﬁrmą
zarządzającą apartamentem.
Prezydent Sopotu od dłuższego czasu stara się również
o spotkanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wnioski
dotyczące uregulowania najmu wysłał zarówno do
Ministerstwa, jak też Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu,
Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych oraz wszystkich posłów ziemi pomorskiej, z prośbą
o pomoc w zajęciu się tą kwestią. Z wnioskami dotyczącymi
koniecznych regulacji zgodzili się, podczas spotkania
z prezydentem, przedstawiciele ﬁrm zajmujących się najmem
krótkotrwałym w Sopocie. Miasto nie chce ograniczać najmu,
jednak chce otrzymać narzędzia, które pozwolą na reakcję w
trudnych przepadkach zakłócania spokoju czy też
nierespektowania ogólnie przyjętych norm zachowania.
Turysto szanuj Sopot!

Fot. Pixabay

www.facebook.com/MiastoSopot

Sopot ponawia również kampanię „Turysto szanuj Sopot!”.
Podobnie jak w zeszłym roku, dwujęzyczne plakaty (po
polsku i po angielsku) zawierające zasady turystycznego
savoir-vivre, pojawią się na słupach miejskich oraz zostaną
dostarczone do spółdzielni mieszkaniowych. Będą także
dystrybuowane w punktach Informacji Turystycznej,
skąd możecie je Państwo odbierać i rozwiesić u siebie
na klatce. W kampanii miasto zwraca uwagę na kilka
aspektów: uszanowanie spokoju sąsiadów, czystość, korzystanie z toalet publicznych oraz prawidłowe parkowanie.

Szczegóły i regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie
organizatora oraz od 17 kwietnia na stronie internetowej
www.wezzaglosuj.pl.

Sopockie szkoły najlepsze
pod słońcem!
Wszystkim poszukującym najlepszej dla siebie szkoły
ponadpodstawowej podpowiadamy: profesjonalna
kadra nauczycielska, świetnie wyposażone zaplecze
dydaktyczne i sportowe, współpraca z uczelniami
wyższymi i wymiany zagraniczne – to i jeszcze więcej
oferują sopockie placówki uczniom ósmych klas szkół
podstawowych oraz trzecich klas gimnazjów.
Wniosek o przyjęcie do
szkoły ponadpodstawowej
/ponadgimnazjalnej wraz
z dokumentami należy
składać od 13 maja do 18
czerwca 2019 r.
Sopockie szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodsta
wowe to propozycja dla
każdego młodego człowieka, który szuka lekcji
z nauczycielami z pasją,
bogatej oferty kół naukowych i zajęć dodatkowych. A także
interesujących znajomych spotykających się w przyjaznym,
niebanalnym miejscu.
Sopot może pochwalić się jednym z najwyższych
wskaźników zdawalności matury w Trójmieście. Nauka
w tutejszych szkołach to poczucie bezpieczeństwa
i pewność zdania nawet najtrudniejszego egzaminu.
90 proc. absolwentów sopockich szkół ponadgimnazjalnych
/ponadpodstawowych dostaje się na studia. Miasto oferuje
dodatkowe
godziny
Fot. Fotobank.PL
/ UMSna zajęcia obowiązkowe (m.in.
matematykę i języki obce), by uczniowie jeszcze lepiej mogli
przygotować się do matury.
Więcej informacji o ofercie sopockich szkół
ponadpodstawowych na stronie internetowej
szkolyponadpodstawowe.sopot.pl
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W Sopocie bezpieczniej dzięki nowym rondom
przebudowę ulicy Wejherowskiej i budowę parkingu przy
rondzie Obodrzyców oraz przebudowę kanalizacji
deszczowej w rejonie tunelu SKM Kamienny Potok”,
przewiduje:
ź przebudowę układu drogowego ul. Wejherowskiej na
odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Obodrzyców
do ul. Łowickiej, w tym: przebudowę jezdni i chodników
oraz budowę ścieżki rowerowej,
ź przebudowę pętli autobusowej przy przystanku SKM
Sopot Kamienny Potok,
ź budowę parkingu przy rondzie na skrzyżowaniu
ul. Wejherowskiej z ul. Obodrzyców,
ź budowę oświetlenia ulicznego,
ź przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową
3 podziemnych zbiorników retencyjnych,
ź budowę rurociągu teletechnicznego dla monitoringu
miejskiego,
ź nasadzenia drzew i wykonanie trawników.

Usprawniona komunikacja publiczna i poprawa
bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego – oto
niektóre plusy budowy dwóch nowych rond w Sopocie.
Inwestycja została zakończona, odebrana przez
odpowiednie służby i oddana do użytku. Teraz pora na
kolejny etap, polegający m.in. na budowie parkingu
park&ride.
Budowa rond zakończona
Prace budowlane przy inwestycji „Przebudowa skrzyżowań
w Sopocie u zbiegu ulic Wejherowska – Kraszewskiego oraz
Wejherowska – Obodrzyców na skrzyżowania typu małe
rondo” trwały od 30 lipca 2018 r., a cała inwestycja
kosztowała 11,5 mln zł.
W ramach inwestycji powstały dwa ronda. Wybudowane
zostały chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe
i ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne w technologii LED,
wykonane są nowe elementy małej architektury, ogrodzenie wzdłuż torów kolejowych. Dzięki realizacji tej
inwestycji powstał duży teren zieleni przyulicznej, docelowo
będzie tam zasadzonych 46 drzew.
Inwestycja jest częścią projektu „Budowa węzła
integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami
dojazdowymi”, ﬁnansowanego ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 o całkowitej
wartości około 25 mln zł.

Kolejny etap inwestycji
Od 15 kwietnia Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
rozpoczyna kolejny etap realizacji inwestycji w zakresie
programów ZIT (zintegrowane inwestycje terytorialne) oraz
POIiŚ 2014-2020 (Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko).
Zakres zadania „Reorganizacja układu drogowego węzła
integracyjnego Sopot Kamienny Potok obejmująca

Całość drugiej części inwestycji powinna zamknąć się
w kwocie 4,5 mln zł.
Na części tzw. ryneczku przy stacji SKM Kamienny Potok
będzie wybudowany parking na 80 miejsc postojowych.
Najemcy, którzy faktycznie prowadzili tam działalność
handlowo-usługową, otrzymali propozycję pozostania na
części terenu. Rozmowy z ewentualnymi najemcami
trwają.

ZIELONY SOPOT /

Chcesz mieszkać w czystym
mieście? Nie śmieć!
Wzmożone kontrole podwórek, placów, skwerów i ulic,
które prowadzi sopocka Straż Miejska, przynoszą
efekty – udaje się identyﬁkować coraz więcej osób
zaśmiecających miejsca publiczne w kurorcie. Podrzucane były stare kanapy, zużyty sprzęt RTV, a także
o d p a d y z e s k l e p ów s p oż y w c z y c h . Ws z y s t k i e
zaśmiecające osoby zostały ukarane mandatami
karnymi w wysokości od 200 do 500 zł.
W pracy strażnikom pomagają kupione 2 lata temu
przenośne kamery, które montowane są w miejscach,
w których najczęściej wyrzucane są zanieczyszczania.
Wytypowanych jest już kilka kolejnych miejsc, gdzie takie
urządzenia niebawem zostaną zamontowane.
Zaśmiecanie miasta starymi kanapami, sedesami czy
telewizorami stanowi naruszenie prawa i będzie przez Straż
Miejską z ogromną konsekwencją ścigane.
Wszyscy oczekujemy czystej przestrzeni miejskiej.
Zadbajmy więc o nią wspólnie.

Fot. materiały prasowe Straży Miejskiej
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Sopot bez plastiku
W trosce o środowisko naturalne oraz mając na
uwadze regulacje prawne w ramach Unii Europejskiej,
prezydent Sopotu podjął decyzję o zakazie używania
przez Urząd i miejskie jednostki naczyń i opakowań
jednorazowych, które nie są biodegradowalne. Dotyczy
to również imprez i wydarzeń współﬁnansowanych
przez miasto. Zakaz będzie obowiązywał od 1 maja.

Autobus 181
stał się trolejbusem
Na trasie gdyńsko-sopockiej linii autobusowej nr 181
pojawił się pojazd zasilany elektrycznie. Trolejbus 181
zastąpi autobus i część trasy pokona na bateriach
elektrycznych. Na razie jest to jeden pojazd.

Jednocześnie w ramach zespołów roboczych, z przedstawicielami branży turystycznej, przedsiębiorcami, miasto
będzie opracowywać poradniki dla mieszkańców, restauracji oraz innych ﬁrm, jak w praktyce można ograniczać
plastik w codziennym życiu.
Miasto wystosowało także apel do organizacji pozarządowych, aby w swoich działaniach również
wykorzystywali tylko materiały biodegradowalne.
– Zaczynamy od siebie
i planujemy szeroką
akcję edukacyjną,
skierowaną zarówno
do mieszkańców, jak
i do przedsiębiorców
czy turystów – mówi
prezydent Jacek
Fot. Pixabay
Karnowski. – Niektóre
zmiany można wprowadzić od razu – jak chociażby
zastąpienie wody w butelkach plastikowych zdrową sopocką
wodą z kranu, serwowaną w szklanych dzbankach, inne
zmiany wymagają więcej czasu. Ale wszyscy musimy mieć
świadomość, że ograniczenie używania plastiku to
konieczność.

Fot. Fotobank.PL / UMS

– Sopot jest uzdrowiskiem, a to zobowiązuje.
Konsekwentnie realizujemy działania proekologiczne
i wspierające komunikacje publiczną – mówi Marcin
Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Krokiem w walce
o czyste powietrze jest zastępowanie autobusów
spalinowych elektrycznymi. I tak wspólnie z gdyńskim ZKM
robimy.
W Sopocie w trosce o środowisko, czyste powietrze
i myśląc o kolejnych pokoleniach zachęcamy np. do
segregacji śmieci, picia doskonałej jakości wody z kranu,
a nie z plastikowych butelek, a na drogach zamieniamy
– co się da – ze spalinowego na elektryczne.

PRZEPIS NA SOPOT

NR 06/2019

W MIEŚCIE /

Zgłoś projekt do Budżetu
Obywatelskiego!
Do 30 kwietnia mieszkańcy Sopotu mogą zgłaszać propozycje zadań, które mogą zostać
zrealizowane w 2020 r. Do tej pory, przez osiem lat funkcjonowania pierwszego w Polsce
Budżetu Obywatelskiego, zrealizowaliśmy ponad 160 inwestycji i zadań za łączną kwotę
ponad 30 mln zł.

Nagrody za PIT
w Sopocie czekają
Mieszkasz w Sopocie? Płać tutaj swoje podatki. 50 proc. kwoty z każdego
podatku PIT zasila budżet miasta. Tylko w 2018 roku była to kwota 92 mln
360 tys. złotych.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do rozliczania się w Sopocie. Wśród osób,
które zarejestrują się na stronie pitwsopocie.pl, rozlosowane zostaną bardzo
atrakcyjne nagrody.

Propozycje projektów do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać w tradycyjnej
formie papierowej oraz za pomocą formularza internetowego na www.sopot.pl/bosopot.
Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec miasta (nie musi być zameldowany), który ukończył 16 lat
oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Sopotu. W dalszym ciągu nie jest wymagana
lista poparcia projektu podczas jego składania. Bez zmian zostają również kwoty przeznaczone
na projekty ogólnomiejskie (2 mln zł) i lokalne (po 500 tys.) na każdy z okręgów konsultacyjnych.
W sumie Sopot przeznacza 4 mln zł na projekty wybrane przez mieszkańców.

Do wygrania są:
ź

1 skuter elektryczny trójkołowy,

ź

2 skutery elektryczne,

ź

3 rowery elektryczne,

ź

5 laptopów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja. Losowanie nagród odbędzie się
11 maja, o godz. 12.00, w muszli koncertowej na molo.

Rozlicz się w Sopocie i wspieraj swoje miasto!

Fot. Anna Wojciechowska

Głosować może każda osoba deklarująca zamieszkanie na terenie Sopotu, która ukończyła
16 lat, nie jest wymagane, aby była ona zameldowana.

Autobus SOS zakończył sezon
Zakończył się pierwszy sezon funkcjonowania Autobusu SOS w Sopocie. Od 1 grudnia do
31 marca z tej formy wsparcia skorzystało ponad 1600 osób, wydano 3800 posiłków, a 173
osoby pojechały do ogrzewalni w Gdańsku, gdzie autobus kończył swoją trasę.
Codziennie z mobilnej oferty pomocy korzystało średnio 14 osób. Nie wszystkie te osoby
pochodziły z Sopotu.
W grudniu 2018 r. Sopot dołączył do akcji Autobus SOS, prowadzonej przez Gdańsk. Usługę tę
realizowało Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”, natomiast Sopot doﬁnansował
kursowanie autobusu do Sopotu. Specjalny autobus, w którym można było otrzymać gorącą zupę,
czystą, ciepłą odzież,
a w razie potrzeby również pomoc ratownika
medycznego, zatrzymywał się w górnej
części ul. Bohaterów
Monte Cassino codzienne, w godz. 19.1519.45. Następnie autobus jechał do Gdańska,
gdzie miał kilka postojów, by zakończyć
swoją trasę przy noclegowni przy ul. Mostowej.
Fot. Wojciech Bystry

www.pinterest.com/sopot

Połowa Twoich podatków zasila budżet miasta i przeznaczona
jest na projekty podnoszące jakość życia w Sopocie!

Zamiana dech, czyli Zakopane
i Sopot otwierają sezon letni
Jak co roku letni sezon turystyczny w Sopocie rozpocznie się symboliczną
wymianą dech z Zakopanym, które jest miastem partnerskim kurortu.
W sobotę, 11 maja, o godz. 14.00 w muszli koncertowej na molo
przedstawiciele miast wymienią deskę snowboardową na kitesurﬁngową.
Będzie to również symboliczne rozpoczęcie sezonu żeglarskiego.
Oczywiście otwarcie sezonu uatrakcyjni program
artystyczny. Na wszystkich
gości będą czekały zakopiańskie oscypki i sopockie
ogórki kiszone w solance.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Miasta partnerskie – Sopot i Zakopane – wspólnie
symbolicznie inaugurują
sezony. Letni rozpoczyna
się w Sopocie, a zimowy
w Zakopanem.

Tego samego dnia, również w muszli na molo, o godz. 12.00 rozpocznie się
losowanie nagród za rozliczenie PIT w Sopocie. Okaże się wtedy, do kogo
traﬁą skutery i rowery elektryczne oraz laptopy. Przypominamy, że w loterii
promocyjnej „Nagrody za PIT w Sopocie” można wziąć udział do 5 maja.
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BIBLIOTEKA /

KOSZYKÓWKA /
www.mbp.sopot.pl

Warsztaty teatralne, teatrzyk Kamishibai,
spotkanie z Jackiem Dukajem
Biblioteka Sopocka zaprasza do Sopoteki na warsztaty teatralne rozwijające
kreatywność i pobudzające wyobraźnię. Warsztaty są przeznaczone dla młodzieży
gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i dorosłych. Odbędą się 11 i 19 kwietnia
w Sopotece. Początek o 18.00, wstęp wolny.
Biblioteka Sopocka prowadzi też konkurs poetycki „O Złote Pióro Sopotu 2019” pod
patronatem prezydenta Sopotu. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2019 r.
Uroczysty ﬁnał oraz wręczenie nagród odbędzie się w Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie, 6 czerwca o godz. 18.00.
Najmłodszym proponujemy wizytę w Minitece i przedstawienie teatralne w poetyce
teatrzyku kamishibai. To stara japońska technika opowiadania wywodząca się z Japonii
wykorzystująca papier i kartonowe plansze z obrazkami. Premierowo pokazana będzie
„Bajka o Wiśle” autorstwa Magdaleny Zarębskiej z ilustracjami Karoliny Szopy.
Po przedstawieniu odbędą się warsztaty plastyczne. Miniteka zaprasza 2 maja o 17.00,
ul. Obrońców Westerplatte 16 w Sopocie. Wstęp wolny.
Miłośników literatury science-ﬁction i fantasy w wydaniu Jacka Dukaja zapraszamy na
spotkanie z autorem i jego najnowszą książką „Po piśmie” w Sopotece. Spotkanie
odbędzie się 10 maja o godz. 17.00.

Literacki Sopot: spotkanie z Jeﬀreyem Archerem
Mocny akcent jako wprowadzenie do tegorocznego Festiwalu Literacki Sopot.
4 maja o godz. 17.00 na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie
odbędzie się spotkanie z Jeﬀreyem Archerem, którego najnowsza powieść „I tak
wygrasz”, niedawno ukazała się w Polsce. Wizyta pisarza to zapowiedź
brytyjskiej edycji festiwalu, który odbędzie się w dniach 15-18 sierpnia 2019 r.
Wstęp wolny.

Treﬂ powalczy z Kingiem
Koszykarze Treﬂa Sopot podejmą na własnym parkiecie zespół Kinga Szczecin.
Będzie to ostatnie domowe spotkanie sezonu 2018/2019. Mecz w ERGO ARENIE
rozpocznie się w sobotę, 20 kwietnia, o godz. 17.00. Bilety są dostępne na stronie
sercesopotu.pl.
Sopocki Treﬂ cały czas walczy
o utrzymanie w Energa Basket
Lidze – sopocianie muszą wygrywać, żeby na koniec sezonu
uniknąć zajęcia miejsca w streﬁe
spadkowej. Mecz z Kingiem może
okazać się kluczowy, by bezpiecznie pozostać w lidze i móc ze
spokojem rozpocząć przygotowania do kolejnych rozgrywek.
Po spotkaniu ze szczecinianami
do końca sezonu pozostanie
jeszcze jedno starcie, na wyjeździe
z AZS-em Koszalin. Warto jednak
już wcześniej zapewnić sobie
utrzymanie, by w ostatniej kolejce
Fot. materiały Treﬂ Sopot
nie grać „meczu o wszystko”.
Do tego potrzebne jest właśnie zwycięstwo 20 kwietnia w ERGO ARENIE.
Zadanie nie będzie łatwe. King ma mocny skład, cały czas walczący o czołową ósemkę,
gwarantującą awans do fazy play-oﬀ. Liderem szczecinian jest były zawodnik Treﬂa – Paweł
Kikowski, który rozgrywa najlepszy sezon w całej karierze. „Kiko” rzuca najwięcej punktów
ze wszystkich Polaków w Energa Basket Lidze.
Solidne wsparcie 32-latkowi dają Litwini: Tauras Jogela, Martynas Sajus i Martynas
Paliukenas. Dopełnieniem tej mocnej pierwszej piątki jest kolejny były koszykarz Treﬂa
– Jakub Schenk. Sopocianie jednak już raz pokonali Kinga, więc w ERGO ARENIE mają
szansę na dwa punkty. Będzie to zdecydowanie łatwiejsze, przy gorącym wsparciu
sopockiej publiczności.

MUZEUM SOPOTU /
www.muzeumsopotu.pl

„Sopot w rzeczy samej” dłużej
dla zwiedzających
Wystawa „Sopot w rzeczy samej” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
zwiedzających, dlatego będzie dostępna nieco dłużej, do 5 maja. Można ją
oglądać w Muzeum Sopotu od początku lutego.

PIKNIK RODZINNY /

Wielkie sąsiedzkie grillowanie
na stadionie
Pierwsza tegoroczna edycja Pikniku Rodzinnego na Stadionie Leśnym w Sopocie
odbędzie się w niedzielę,12 maja. „Wielkie sąsiedzkie grillowanie” jest propozycją
na rodzinne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
W trzech strefach: sportowo-rekreacyjnej, gastronomicznej oraz artystycznej każdy
znajdzie coś dla siebie. Do dyspozycji małych i dużych sopocian będzie m.in. wielka
trampolina, dmuchana zjeżdżalnia, plac zabaw, boiska sportowe, miasteczko
lekkoatletyczne czy strzelnica. Dzieci będą też mogły profesjonalnie pomalować buzie,
a nieco starsi spróbować skoku o tyczce. Na zgłodniałych uczestników pikniku czekać
będą foodtrucki, grill
i ognisko. Na scenie
wystąpią śpiewające
i tańczące dzieci, odbędą się też pokazy
samoobrony i judo.

Zapraszamy od
godz. 11.00 na
sopocki Stadion
Leśny.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Na ekspozycję składają się obiekty związane z historią kurortu i jego mieszkańców
– meble, obrazy, fotograﬁe, pocztówki, mapy, graﬁki a także stroje z epoki, bibeloty,
biżuteria czy ceramika. Wszystkie obiekty przekazali Muzeum Sopotu, w ciągu 18 lat
działalności placówki, mieszkańcy i miłośnicy kurortu.
W związku z tym wernisaż kolejnej wystawy, pt. „Cisza przed burzą. Lato 1939
roku w Sopocie”, odbędzie się 18 maja o godz. 19.00.
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Wstęp jest wolny.
Fot. materiały SKLA
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