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Projekty Sopockiego Budżetu Obywatelskiego
W środku karta do głosowania
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ZADBA JMY O NASZE ŚRODOWISKO

WSPARCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KONCERT DLA MIESZKAŃCÓW

Sopot naturalnie – pod takim hasłem miasto
rozpoczyna szeroką kampanię edukacyjną
adresowaną do mieszkańców, przedsiębiorców i branży turystycznej. Projekt ma na celu
zmianę nawyków dotyczących produkcji
odpadów, lepszej segregacji śmieci, picia
zdrowej sopockiej kranówki i ograniczenia
marnowania żywności.
str. 3

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie
rehabilitacji dzieci do 16. roku życia,
indywidualne wsparcie psychologiczne dla
opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
a także dzienne miejsca opieki wytchnieniowej
to dodatkowe formy wsparcia oferowane od
września przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sopocie.
str. 5

Na doroczny Koncert dla Mieszkańców
zapraszamy 8 września. Tym razem będzie on
muzyczną wędrówką przez ponad stuletnią
historię Opery Leśnej, a w programie znajdą
się utwory, które wybrzmiewały z leśnej sceny
od początku istnienia amﬁteatru. Usłyszymy
najbardziej znane arie operowe i przeboje
muzyki popularnej.
str. 6
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Wkręć się w Sopot
Zapraszamy wszystkich pracowników sopockich ﬁrm do udziału w drugiej edycji
gry rowerowej „Wkręć się w Sopot”. Gra potrwa od 1 września do 31 października
i jest pierwszą kampanią, w której liczy się nie liczba kilometrów, ale regularność
w dojazdach. Aby dołączyć do rywalizacji, wystarczy pobrać aplikację Activy,
wybrać w niej do sopocką kampanię oraz dołączyć do ﬁrmowego zespołu.
W rywalizacji nagradzane są zarówno ﬁrmy jak i osoby indywidualne. Pula nagród w tej
edycji wynosi ponad 10 tys. zł, ponadto każda ze zgłoszonych ﬁrm, której pracownicy
aktywnie włączą się w rywalizację, otrzyma certyﬁkat „Sopot Naturalnie Mobilny” oraz
ekologiczną statuetkę.
Firmową drużynę może
zgłosić dowolny pracownik.
Jest na to czas do 31
sierpnia. Udział w rywalizacji,
zarówno dla ﬁrm jak i pracowników, jest bezpłatny.
Informacje oraz formularz
zgłoszeniowy dla ﬁrm na
www.grarowerowa.pl/sopot

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Prezydent Miasta Sopotu
następujących uchwał:

informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu

ź

Nr VIII / 138 / 2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu hali widowiskowo-sportowej
przy Placu Dwóch Miast w mieście Sopocie (symbol planu R-4/01),

ź

Nr VIII / 139 / 2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Obrońców
Westerplatte, Czyżewskiego w mieście Sopocie w zakresie terenu 09.Uk (symbol planu
C-1/08a).

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do tych projektów planu i prognoz
oddziaływania na środowisko do 13 września 2019 r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub w siedzibie Urzędu
Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16).
Prezydent Miasta Sopotu zawiadamia również o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko:

REMONT /

Modernizacja wiaduktu na ul. Jana
z Kolna rusza we wrześniu
We wrześniu rozpocznie się wyczekiwany remont wiaduktu nad torami
kolejowymi w Sopocie-Wyścigach (ul. Jana z Kolna). Za 1 351 440,13 zł brutto,
Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. wzmocni m.in. konstrukcję obiektu.
Podczas prac trzeba będzie się liczyć ze zmienioną organizacją ruchu.
W poniedziałek, 2 września, nastąpi przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót
budowlanych związanych z remontem wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul.
Jana z Kolna. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace i odbiory powinny
zakończyć się do końca tego roku. Zakres prac jest szeroki. Obejmuje:
ź oczyszczenie oraz torkretowanie spodu konstrukcji przęseł (torkretowanie
– skuteczna technologia napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych; torkret to
dynamicznie nakładana mieszanka mineralna, składająca się z cementu i kruszyw,
np. betonu lub zaprawy
oraz ew. dodatków),
ź oczyszczenie oraz malowanie konstrukcji stalowej,
ź wymiana starych osłon
przeciwporażeniowych,
ź oczyszczenie, uzupełnienie i malowanie balustrad,
ź wykonanie nowych balustrad między chodnikiem
a jezdnią nad przęsłami 1-3,
ź montaż dylatacji w ciągu
chodnika pomiędzy
Fot. Fotobank.PL / UMS
przęsłem 3 i 4,
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

wymianę krawężnika oraz nawierzchni kap chodnikowych nad przęsłami 1-3,
uszczelnienie szczelin wzdłuż dźwigarów przęsła 4,
oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej przęsła 4,
zabezpieczenie wystających prętów zbrojeniowych,
uzupełnienie lokalnych ubytków betonu,
konserwację łożysk,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Całość prac – również remont żelbetowego spodu płyty wiaduktu nad torami SKM
– prowadzonych będzie przy trwającym płynnie ruchu pociągów. W kolejnych
komunikatach będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacji ruchu
pojazdów w tym rejonie. Prosimy użytkowników dróg o śledzenie informacji
dotyczących możliwości występowania utrudnień.
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1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic 23 Marca,
Zacisze, Piaskowa, Okrężna, Księżycowa w mieście Sopocie (M-3/01), w zakresie
objętym kartą terenu nr 13,
2. dla terenu położonego między al. Wojska Polskiego, Laskiem Karlikowskim a ul.
Bitwy pod Płowcami w mieście Sopocie (R-3/05a)
od 26 sierpnia do 16 września 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, a od wtorku do piątku od
10.00 do 14.00.
By mieszkańcy mogli wziąć udział w opracowaniu projektu tego dokumentu, 9 września 2019 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27 w sali nr 58 zostaną
przeprowadzone dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami:
1. dla rejonu ulic 23 Marca, Zacisze, Piaskowa, Okrężna, Księżycowa w zakresie objętym kartą
terenu nr 13 o godzinie 15.30,
2. dla terenu położonego między al. Wojska Polskiego, Laskiem Karlikowskim a ul. Bitwy pod
Płowcami o godzinie 16.30.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub w prognozie oddziaływania na
środowisko, może wnieść uwagi. Należy składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na
adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704
Sopot lub w siedzibie Urzędu Miasta, 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 3 października 2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Prezydent Miasta Sopotu.
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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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Zadbajmy razem o nasze środowisko
Tylko jednego dnia na sopockim rynku zużywa się…
10 tysięcy foliowych torebek! Każda z nich, średnio
używana przez 25 minut, rozkłada się nawet 400 lat!
A wystarczy, aby każdy przyszedł po zakupy na rynek
z własnymi materiałowymi woreczkami wielokrotnego
użycia. Zacznijmy walkę ze zmianami klimatu od
siebie!
Sopot naturalnie – pod takim hasłem miasto rozpoczyna
s z e ro k ą k a m p a n i ę e d u k a c y j n ą a d re s ow a n ą d o
mieszkańców, przedsiębiorców i branży turystycznej.
Projekt ma na celu zmianę nawyków dotyczących
produkcji odpadów, a w szczególności plastikowych,
lepszej segregacji śmieci, picia zdrowej sopockiej kranówki,
ograniczenia marnowania żywności.
Wiele z tych propozycji będzie miało nie tylko dobry wpływ
na środowisko, w którym żyjemy, ale także na nasze

ﬁnanse. Można zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale i czas,
np. rezygnując z zakupu wody w plastikowych butelkach, a
pijąc naszą smaczną i zdrową sopocką kranówkę. Jeśli
przemyślimy przed zakupami ilość kupowanego jedzenia –
też spora suma zostanie nam w portfelu.

o środowisko i co można zmienić wokół siebie. Miasto
zaplanowało także wiele konkursów i akcji, w których za
działania proekologiczne będzie można wygrać specjalnie
przygotowane gadżety (m.in.: wielorazowe torby, woreczki na
warzywa i owoce, bidony do wody).

Kampania Sopot naturalnie to kolejny krok po zakazie
używania plastikowych naczyń na terenie urzędu i podczas
imprez organizowanych przez miasto. Plastikowe butelki
z wodą też zostały zastąpione przez szklane karafki
i dystrybutory ze zdrową sopocką kranówką.
Na terenie miasta można już zobaczyć plakaty kampanii
Sopot naturalnie. We wrześniu planowane są pikniki
(główny 21 września na sopockim rynku) oraz wydanie
poradników dla mieszkańców, przedsiębiorców i branży
turystycznej. Powstanie także blog na Facebooku
o tematyce ekologicznej, z praktycznymi radami jak dbać

Bądź ekoodpowiedzialny:
1. Plastikowe reklamówki i foliowe woreczki zamień na bawełniane torby i pojemniki
wielokrotnego użytku.
2. Unikaj opakowań lub wybieraj opakowania zbiorcze, np. używaj dozowników do mydła
i płynów do naczyń.
3. Ogranicz korzystanie z produktów jednorazowych, np. plastikowych sztućców, słomek.
4. Pij wodę z kranu, w szklance lub bidonie, zamiast w plastikowej butelce a poza domem noś
swój termos, butelkę na wodę, kubek na kawę.
5. Wykorzystuj już posiadane rzeczy.
6. Ogranicz szkodliwy mikroplastik
7. Segreguj odpady i maksymalnie zmniejszaj ich objętość poprzez zgniatanie. Przemyśl
domowy system gromadzenia odpadów.
8. Nie marnuj jedzenia.
9. Dziel się dobrymi praktykami z innymi.

www.facebook.com/MiastoSopot
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XVII Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych
W drugą sobotę września na Skwerze Kuracyjnym przy
molo swoją działalność zaprezentuje ponad 50
podmiotów działających na rzecz sopocian. Odwiedzającym 17. edycję festynu zaproponują różnorodne
warsztaty, konsultacje, porady, gry, konkursy i zabawy,
a także występy artystyczne i koncerty.
Festyn 14 września rozpocznie Parada Pozarządowa.
W okolicach kościoła pw. św. Jerzego od godz. 11.30 będą
zbierać się sopoccy społecznicy, którzy na czele z grupą
perkusyjną Taraban, przejdą ul. Bohaterów Monte Cassino
do skweru Kuracyjnego, by w muszli koncertowej ok. godz.
12.00 uroczycie rozpocząć święto pozarządowców.
Początek festynu od wielu lat stanowi także okazję do
przyznania organizacji pozarządowej szczególnie
zaangażowanej w sprawy miasta Nagrody Prezydenta
„Sopockie Serce”.

sprawnościami. Dla tych, którzy chcieliby włączyć się
w społeczne, kulturalne i sportowe życie miasta, będzie to
również okazja do poznania możliwości zaangażowania
w sopocki wolontariat.
Na stoiskach będą m.in. warsztaty artystyczne, zabawy,
konkursy i quizy z nagrodami, prezentacja i sprzedaż
wyrobów podopiecznych organizacji pozarządowych,
a także pozarządowe kawiarenki i badania proﬁlaktyczne.
Na swoje stoiska zaprosi również Straż Pożarna, Sopocka
Policja oraz Straż Miejska,
Fot. Fotobank.PL / UMS

Uczestnicy festynu przygotowali wiele atrakcji. Nie
zabraknie propozycji dla dzieci, młodzieży, rodzin, osób
aktywnych zawodowo, seniorów oraz osób z niepełno-

Dni Solidarności z Osobami
Chorującymi Psychicznie
Dni Solidarności, będące częścią kampanii społecznej pt: „Odmień swoją
głowę”, mają na celu zmianę stereotypów wiążących się z wizerunkiem
osób chorujących psychicznie. Wydarzenia, które dziać się będą w całym
Trójmieście, rozpoczną się 15 września Festynem Tolerancji na skwerze
Kuracyjnym przy sopockim molo.
Obchody potrwają do 20 września. W programie znajdują się m.in. konferencja,
warsztaty, festyny, dni otwarte różnych placówek związanych ze zdrowiem
psychicznym w całym Trójmieście. Cały program na www.otwartebramy.org
Festyn Tolerancji – Inauguracja
Dni Solidarności z Osobami
Chorującymi Psychicznie
15 września, godz. 12.00-15.00,
skwer Kuracyjny przy molo;
koncerty: Cafe y Son, Krzysztof
Nawrocki, Babu Król, Beata
Bartelik, punkt Informacyjny
Placówek Zdrowia Psychicznego,
happening „Słowa leczą, słowa
ranią”.

Całość festynu dopełnią pokazy i koncerty na scenie.
Uczestników wydarzenia w szczególności porwą żywiołowe
ﬂamenco z Flamenco La Paloma (godz. 12.15), a także
latynoskie i hiszpańskie rytmy CAFÉ Y SON (godz. 13.15).
Wydarzenie na FB: XVII Sopocki Festyn Organizacji
Pozarządowych

Unijne środki na walkę z cukrzycą
Osoby zagrożone cukrzycą otrzymają szybką diagnostykę i konieczną opiekę medyczną. Badania
przesiewowe, konsultacje medyczne, działania proﬁlaktyczne i edukacyjne to główne założenia
programu, który realizowany będzie w Sopocie.
Prezydent Jacek Karnowski oraz Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, podpisali
umowę na sﬁnansowanie projektu „Program proﬁlaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta
Sopotu”. Program będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami medycznymi dysponującymi
zapleczem niezbędnym do prowadzenia proﬁlaktyki – SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” oraz SPZZOZ Miejska
Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie.
Proﬁlaktyka przede wszystkim
Sopocianie w wieku aktywności zawodowej, tj. osoby od 35 do 64 lat, będący w grupie podwyższonego
ryzyka, otrzymają kompleksowe wsparcie w walce z cukrzycą typu 2. To do nich adresowany będzie
program. Spośród 578 przebadanych osób 96 zostanie objętych trzyletnim programem proﬁlaktycznym.
Celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Sopotu przez: zmniejszenie
zachorowalności na cukrzycę typu 2, podniesienie świadomości zdrowotnej, redukcję czynników ryzyka
rozwoju cukrzycy typu 2. Zakładanym efektem programu będzie zmniejszenie liczby nowych przypadków
cukrzycy typu 2 wśród osób ze stanem przedcukrzycowym oraz wykrywanie nowych przypadków cukrzycy
typu 2 w celu podjęcia jak najszybszego leczenia.
Unia na zdrowie
Projekt pn. „Program proﬁlaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Gminy Miasta Sopotu” doﬁnasowany jest w
ramach Działania 5.4.Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm
ZIT RPO WP na lata 2014-2020.
Koszt całkowity projektu: 262 251 zł. Kwota doﬁnasowania: 249 138,45 zł

Wieczór z teatrem Biuro Rzeczy
Osobistych
15 września, godz. 17.00, Teatr na
Plaży, al. Mamuszki 2
Dzień otwarty klubu Ster dla osób
niepełnosprawnych

Miś Wojtek w Sopocie
Fot. Fotobank.PL / UMS

18 września, godz. 14.00-17.00, ul. Marynarzy 4. Spotkanie z ekspertem „Praca, a
niepełnosprawność”, warsztaty artystyczne dla osób z niepełnosprawnością. Zapisy:
scop@sopot.pl, tel. 513 743 810.
Wykład „Krzywda, odpowiedzialność, prze-budzenie – ucząc się od
Antoniego Kępińskiego”, prowadzenie: dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
18 września środa, godz. 10.00, Sopoteka
Piotr Bucki, spotkanie. Złap równowagę – co mi dała terapia poznawczobehawioralna i nowe nawyki
18 września, środa, godz. 17.00, Sopoteka
XIV Sopocka Giełda Pracy
19 września, godz. 10.00-13.00, Sopoteka
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Fundacja na Rzecz Budowy Pomnika Misia Wojtka w Sopocie oraz Paraﬁa Kościoła pw. Św. Jerzego w Sopocie
zapraszają na uroczystość odsłonięcia rzeźby Misia.
Uroczystość odbędzie się w niedzielę, 1 września o godz.
13.30 na terenie paraﬁi, od strony ul. Boh. Monte Cassino.
Autorem pomnika jest Paweł Sasin. Więcej informacji o samej
inicjatywie budowy pomnika oraz zaangażowanych w budowę
osobach można znaleźć na www.miswojteksopot.org.
Miś Wojtek (ur. 1941 w pobliżu Hamadan w Persji, zm.
2 grudnia 1963 w Edynburgu) – syryjski niedźwiedź
brunatny ado-ptowany przez żołnierzy 22. Kompanii
Zaopatrywania Artylerii w 2. Korpusie Polskim dowodzonym
przez gen. Władysława Andersa. Niedźwiedź brał udział
w bitwie o Monte Cassino. W jednostce nadano mu
stopień kaprala.

Fot. Wikipedia, domena publiczna
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Więcej wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami
oraz ich opiekunów
wsparcie, opiekun powinien przedstawić orzeczenie
o znacznym stopień niepełnosprawności, w przypadku
dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności
osoby, którą się opiekuje.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie
rehabilitacji dzieci do 16. roku życia, indywidualne
wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób
z niepełnosprawnościami. a także dzienne miejsca
opieki wytchnieniowej to dodatkowe formy wsparcia
oferowane od września przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sopocie.
W Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku
Adaptacyjnym MOPS uruchomione zostaną miejsca
dziennej opieki wytchnieniowej. Osoba, która na co dzień
opiekuje się swoim niesamodzielnym krewnym, będzie
mogła znaleźć dla siebie chwilę wytchnienia, odpocząć
lub załatwić swoje sprawy. W tym czasie podopiecznym
zajmie się terapeuta. W Ośrodku Adaptacyjnym osoba
niesamodzielna będzie miała także zapewniony posiłek
oraz terapię zajęciową dostosowaną do swoich
możliwość.

Dzieci do 16. roku życia będą mogły z skorzystać z usług
opiekuńczych w zakresie rehabilitacji ﬁzycznej
i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Zakres
usług ustalony będzie zgodnie z zaleceniami lekarskimi
lub specjalisty rehabilitacji ruchowej lub ﬁzjoterapii.
Specjalistyczne usługi rehabilitacyjne będą dostosowane
do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności. Może to być np. terapia logopedyczna, ćwiczenia, nauka chodu czy masaż.
Fot. Pixabay

Opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad
osobami niesamodzielnymi, będą mogli również
skorzystać z dodatkowego indywidualnego wsparcia
psychologa w miejscu zamieszkania. Aby otrzymać takie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale
Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym
MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10
wew. 235, 249.

Sopot odwołał się od decyzji
wojewody pomorskiego

Wyższe kryterium dochodowe
w Funduszu Alimentacyjnym

Do końca października Minister Finansów rozpatrzy
odwołanie Sopotu na decyzję wojewody pomorskiego
Dariusza Drelicha w kwestii zwrotu do budżetu
państwa ponad 846 tys. złotych. Jest to kwota
świadczeń pielęgnacyjnych, które MOPS Sopot
wypłacił opiekunom dorosłych niepełnosprawnych
zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
Według władz centralnych jest to niezgodne z obowiązującą ustawą.

Od nowego okresu świadczeniowego 2019/2020 będzie obowiązywało wyższe kryterium dochodowe
uprawniające do otrzymania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenie to będzie przysługiwało,
jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 800 zł. Wnioski można składać online lub w formie papierowej.
Osobą uprawnioną do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica
alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z Funduszu przysługują na dziecko do
ukończenia przez nie 18 lat lub do 25. roku życia jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenie
przysługuje bez względu na wiek dziecka.

MOPS w Sopocie
wypłaca świadczenia pielęgnacyjne opiekunom
osób niepełnosprawnych
w wysokości 1583
zł, bez względu na
Fot. Pixabay
to, kiedy powstała
niepełnosprawność
i czy miało to miejsce po ukończeniu przez ich
podopiecznych 18. roku życia lub 25. w przypadku nauki
w szkole. Pomorski Urząd Wojewódzki twierdzi, że
pieniądze zostały wydane niezgodnie z prawem i powołuje
się na ustawę, według której to świadczenie przysługiwało
tylko tym osobom, które doświadczyły niepełnosprawności
do 18. roku życia albo 25., jeżeli się uczą.
21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wskazał
jednak, że takie różnicowanie osób niepełnosprawnych ze
względu na wiek jest sprzeczne z konstytucją. Wyrok ten
nie spowodował jednak do tej pory zmian w prawie.
– Było tyle lat, żeby tę sprawę uporządkować, żeby
zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego, żebyśmy nie
jednak dodatkowo nie krzywdzili ludzi, którzy zostali już
bardzo dotknięci przez los i są osobami niepełnosprawnymi – komentuje Jacek Karnowski, prezydent
Sopotu. – Myślę, że jest to jakaś bezduszność, zupełnie
niepotrzebna. Zamiast skupić się na zmianie prawa, złego
prawa, na co wskazywał Trybunał Konstytucyjny, nakłada
się na nas olbrzymią karę – dodaje prezydent.
www.instagram.com/miasto_sopot

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługują w
wysokości bieżąco ustalonych
alimentów, jednakże nie
wyższej niż 500 zł miesięcznie.
Nowy okres świadczeniowy
rozpocznie się 1 października
2019 r. i potrwa do 30
września 2020 r.
Mieszkańcy Sopotu mogą
uzyskać szczegółowe
informacje oraz złożyć
wniosek w Dziale Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego MOPS
Sopot, al. Niepodległości 876,
tel. tel. 58 551 61 63.
G o d z i n y p r z y j ę ć i n t e re santów: poniedziałek 12.0017.00, wtorek, środa,
czwartek i piątek 10.0014.00.

Fot. Pixabay

– Pracownicy działu chętnie wyjaśnią wszelkie wątpliwości oraz pomogą w wypełnieniu wniosku – mówi Marlena
Jasnoch, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. – Wnioski o świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego można również składać on-line za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, ePUAP
oraz platformy usług elektronicznych ZUS. Osoby, które mają utrudniony dostęp do internetu, mogą skorzystać ze
stanowiska komputerowego, które znajduje się w punkcie przyjmowania wniosków. Dla rodziców, którzy przyjdą do
nas wraz z dziećmi, przygotowane są udogodnienia, m.in. kącik zabaw dla dzieci oraz przewijak – podkreśla Jasnoch.
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MUZYKA /

Koncert dla Mieszkańców
z historią Opery Leśnej w tle
Na doroczny Koncert dla Mieszkańców zapraszamy 8 września. Tym razem
inspiracją dla twórców programu muzycznego wydarzenia stała się Opera
Leśna. 110-letnia historia unikatowego sopockiego amﬁteatru zostanie
opowiedziana muzyką, która na tej scenie rozbrzmiewała od 1909 roku.

SOPOT DLA UCZNIA /

Nowy rok szkolny w Sopocie
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 za pasem. Jak będzie on wyglądał
w samorządowych placówkach oświatowych w Sopocie?
Do szkół i przedszkoli uczęszczać będzie 4130 uczniów i wychowanków (do szkół
podstawowych – 1651 uczniów). Pracować z nimi będzie 654 nauczycieli zatrudnionych
w sopockich placówkach. Po raz pierwszy w ławce szkolnej zasiądzie 190 pierwszoklasistów.
Z uwagi na nabór dwóch roczników młodzieży do szkół ponadpodstawowych, podwojona
została liczba klas pierwszych w liceach ogólnokształcących. Do sopockich szkół
ponadpodstawowych uczęszczać będzie 1750 uczniów – o 370 więcej niż w poprzednim
roku szkolnym.
W sopockich przedszkolach opiekę znajdzie ok. 720 wychowanków. Liczba miejsc
zaoferowana przez miasto w pełni zaspokoiła potrzeby mieszkańców. Oznacza to, że
kolejny rok z rzędu wszystkie chętne maluchy będą korzystać z edukacji przedszkolnej.
Bogata oferta edukacyjna
Na każdym poziomie kształcenia i dla każdej klasy w zależności od potrzeb, zapewniono
dodatkowe godziny zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych z przedmiotów
humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych oraz języka obcego i wychowania
ﬁzycznego.

Koncerty dla Mieszkańców od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością.
Dedykowane sopocianom, w podziękowaniu za udany sezon letni, umożliwiają
kilkutysięcznej publiczności spotkania z interesującymi artystami i popularnym
repertuarem. Tym razem koncert będzie muzyczną wędrówką przez ponad stuletnią
historię Opery Leśnej, a w programie znajdą się utwory, które wybrzmiewały z leśnej
sceny od początku istnienia amﬁteatru. Usłyszymy najbardziej znane arie operowe
i przeboje muzyki popularnej.

W ramach współpracy z trójmiejskimi uczelniami w sopockich liceach ogólnokształcących
nauczyciele akademiccy prowadzić będą dodatkowe zajęcia m.in. z aksonometrii,
historii sztuki, nauki rysunku, podstaw prawa, medycyny, chemii i biologii.
Także w tym roku we wszystkich szkołach kontynuowany będzie innowacyjny projekt
„indywidualni.pl”. To nowoczesny program edukacyjny ukierunkowany na personalizację
kształcenia uczniów. Indywidualni.pl umożliwia identyﬁkację i rozwój potencjału oraz
predyspozycji uczniów i jednocześnie oferuje nauczycielom najbardziej skuteczne metody
i techniki nauczania.

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

Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego, z gościnnym
udziałem solistów – Aleksandry Kubas-Kruk i Marcina Bronikowskiego, przypomni arie
z popularnych oper „Straszny dwór”, „Halka” i „Hrabina” Stanisława Moniuszki,
uwerturę do opery „Fidelio” Ludwiga van Beethovena, „Kuplety Torreadora” z opery
„Carmen” Georges'a Bizeta oraz „Walc Musetty” z opery „Cyganeria” Pucciniego.
Nie zabraknie również przebojów polskiej muzyki rozrywkowej, które zdobywały serca
publiczności podczas sopockich festiwali piosenki. Usłyszymy m.in.: „Walc Embarras”,
„Eurydyki tańczące”, „O mnie się nie martw”, „Po prostu jestem”, „Ludzkie gadanie”,
„Lubię wracać tam gdzie byłem”, „C'est la vie – Paryż z pocztówki”, „Szał niebieskich
ciał”. Utwory, w nowych aranżacjach autorstwa Irka Wojtczaka, przypomną Gaba
Kulka, Natalia Grosiak i Sławek Uniatowski z towarzyszeniem Irek Wojtczak Grupa
Trójmiasto. Koncert poprowadzi Artur Orzech.
Koncert dla Mieszkańców odbędzie się w Operze Leśnej, w niedzielę 8 września.
Początek o godz. 18.30. Bilety kosztują 12 i 15 zł, a z Kartą Sopocką 5 i 10 zł
(bliższe lub dalsze miejsca). Do kupienia w kasie Opery Leśnej, punkcie
informacji Kulturalny Sopot na placu Przyjaciół Sopotu, a także w sprzedaży
elektronicznej na stronie www.bart.sopot.pl.
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Remonty i modernizacje
Podczas przerwy wakacyjnej i we wrześniu w sopockich placówkach oświatowych
prowadzone są prace termomodernizacyjne oraz elektryczno-budowlane. Projekt
z zastosowaniem rozwiązań Smart City ma na celu zmodernizowanie zarządzania energią.
Przedszkole nr 5 i Zespół Szkół Handlowych przechodzą kompleksowy remont, m.in.
docieplenie budynków, renowację zabytkowej elewacji, wymianę oświetlenia, instalację
systemu zarządzania energią oraz wykonanie towarzyszących prac termomodernizacyjnych.
W Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 9, II Liceum Ogólnokształcącym,
III Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespole Szkół nr
1, Sopockiej Szkole Muzycznej oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 wymienione
zostanie oświetlenie, zainstalowany system zarządzania energią oraz wykonane będą
towarzyszące prace termomodernizacyjne.
Remonty realizowane są w ramach przedsięwzięcia „Kompleksowa modernizacja
energetyczna” – I etap. To część projektu unijnego, doﬁnansowanego w wysokości 9,89
mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna
– mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT
– wsparcie dotacyjne.

PRZEPIS NA SOPOT

NR 12/2019

Szanowni Państwo, drodzy sopocianie!
Dziękuję bardzo za Wasze dotychczasowe zaangażowanie w Sopocki Budżet Obywatelski. Dzięki Waszym inspiracjom, Sopot stale się zmienia i pięknieje.
Mamy także coraz więcej działań angażujących i integrujących różne grupy mieszkańców.
Zachęcam gorąco do głosowania w tegorocznej edycji BO. Wspólnie wybierzmy najlepsze dla Sopotu projekty.

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Głosowanie od 8 do 23 września
tradycyjnie lub przez internet na www.sopot.pl/BOsopot
Wypełnione karty do głosowania można złożyć w Urzędzie Miasta Sopotu
(w godzinach pracy urzędu) lub w mobilnych punktach do głosowania.

OKRĘGI I PODOKRĘGI KONSULTACYJNE W SOPOCIE
Swelin

wtorki i piątki, w godz. 10-12
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Mobilne punkty do głosowania
na terenie Sopotu (od 8 do 22 września)

Ogródki Działkowe
im. Józefa Wybickiego

2B
Smolna

Smolna

warsztaty: naturalne detergenty, szycie ekoworeczków, gotowanie bez marnowania
jak być eko w praktyce – praktyczna nauka proekologicznych działań
targ zero waste (produkty ułatwiające bycie ekoodpowiedzialnym)
strefa gastronomiczna
punkt do głosowania na budżet obywatelski
instalacja artystyczna „RE: USE” autorstwa Gosi Golińskiej i Grażyny Rigall
wykłady i dyskusje

21 września (sobota)
w godz. 11-15

WIELKI EKO PIKNIK
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
na Sopockim Rynku,
Sopot Wyścigi, ul. Polna 8-10

www.pinterest.com/sopot

Podczas pikniku odbierz zestaw startowy Sopot Naturalnie
i ogranicz produkcję śmieci!
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Karta do głosowania

Uwaga: Aby głos był ważny, należy wybrać zadania lokalne tylko z jednego okręgu.
Przed wrzuceniem karty do urny, konieczne będzie wypełnienie informacji o danych osobowych głosującego.
Głosujący ma prawo wyrazić opinię negatywną na temat jednego zadania z listy zadań ogólnomiejskich oraz jednego z listy zadań lokalnych.

OKRĘG NR 1
Sopot Dolny

Zadania lokalne okręg 1
Na poniższej liście można zaznaczyć maksymalnie pięć inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie. Z każdego podokręgu
(A i B) zostanie zrealizowany co najmniej jeden projekt, który uzyska największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

podokręg

koszt
w zł*

1 Przebudowa schodów między ul. Winieckiego i ul. Obrońców Westerpla e przy Szkole Muzycznej

1A

450 tys.

2 Rewitalizacja skweru ul. Na Wydmach

1B

450 tys.

3 Remont chodników i uliczki w ciągu posesji ul. Książąt Pomorskich 13 do 23

1B

300 tys.

4 Przebudowa i powiększenie placu zabaw w Parku Południowym

1B

300 tys.

5 Postawienie dwóch zadaszonych altanek z ławkami i stolikiem w formie grzybka w Parku Północnym

1A

150 tys.

6 Remont drogi dojazdowej od ul. Chopina 23

1B

90 tys.

7 Orkiestra promenadowa – koncerty wakacyjne

1B

50 tys.

8 Kaczkomat do dokarmiania ptaków przy molo

1B

35 tys.

9 Zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu

1B

20 tys.

1A

15 tys.

Tytuł projektu

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 1:
Grażyna Czajkowska
Aleksandra Gosk
Zbigniew Duzinkiewicz
Maria Filipkowska-Walczuk
Jan Karasowski
Marcin Stefański
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2020

OKRĘG NR 2
Sopot Wyścigi

10 Wodopojka przy siłowni zewnętrznej w Łazienkach Północnych
Negatywnie opiniuję projekt nr ..........

*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

Zadania lokalne okręg 2
Na poniższej liście można zaznaczyć maksymalnie pięć inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie. Z każdego podokręgu
(A i B) zostanie zrealizowany co najmniej jeden projekt, który uzyska największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

Tytuł projektu

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 2:
Wieczesław Augustyniak
Natalia Pobłocka
Jerzy Hall
Jerzy Smolarek
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2020

wybrane
inwestycje

podokręg

koszt
w zł*

2B
2B
2A

300 tys.
300 tys.
250 tys.

2A
2A
2B
2A
2B
2A
2A

190 tys.
180 tys.
180 tys.
154 tys.
150 tys.
100 tys.
100 tys.

1 Remont nawierzchni przejścia do SP nr 1 od al. Niepodległości
2 Rozbudowa placu zabaw przy al. Niepodległości 694
3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Wyścigi – budowa wzniesionego skrzyżowania
ul. Łokietka z ul. Architektów, montaż znaków drogowych
4 Naprawa drogi miejskiej między budynkami ul. Karlikowska 14-16
5 Bezpieczna droga do domu – budowa chodnika przy ul. Świemirowskiej
6 Naprawa nawierzchni jezdni ul. Bocznej
7 Łąka kwietna wokół ERGO ARENY – założenie ok. 5 tys. m kw.
8 Zmiana nawierzchni i montaż oświetlenia na drodze łączącej ul. Karlikowską i ul. Bitwy pod Płowcami
9 Świąteczna iluminacja ul. Łokietka
10 Kontynuacja modernizacji skarpy i błoni, dokończenie ścieżki rowerowo-spacerowej
górą nad polaną rekreacyjną (od ul. Polnej do ERGO ARENY)
11 Utworzenie zielonego skweru z małą architektura między chodnikiem a budynkiem przy ul. Kopernika 3
12 Ustawienie 10 ławek i pojemników na śmieci w Górnym Sopocie
13 Budowa elementów sportowych i rekreacyjnych na placu im. Grubby
14 Bezpieczna ul. 3 Maja – montaż licznika prędkości
15 Ścieżka edukacyjna na Hipodromie
16 Rewitalizacja ścieżki wokół Stadionu Leśnego
17 Sporządzenie broszury dla mieszkańców południowej części Sopotu – Karlikowa i Świemirowa,
dotyczącej przyszłych planów przewidzianych dla terenów zielonych

2B
2B
2A
2A
2A
2B
2A i B

wybrane
inwestycje

80 tys.
40 tys.
35 tys.
30 tys.
30 tys.
25 tys.
7 tys.

Negatywnie opiniuję projekt nr ..........
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

8

PRZEPIS NA SOPOT

NR 12/2019

BO SOPOT /

OKRĘG NR 3
Sopot Górny

Zadania lokalne okręg 3
Na poniższej liście można zaznaczyć maksymalnie pięć inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie. Z każdego podokręgu
(A i B) zostanie zrealizowany co najmniej jeden projekt, który uzyska największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

Tytuł projektu
1 Ujednolicenie chodnika przy ul. Broniewskiego, wykonanie chodnika wzdłuż nasypu
graniczącego z boiskiem oraz dojście do boiska

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 3:
Piotr Bagiński
Wojciech Fułek
Piotr Kurdziel
Tomasz Lipiński
Paweł Petkowski
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2020

2 „Dawna Cegielnia” – uporządkowanie, utwardzenie, oświetlenia leśnej drogi od ul. Piaskowej
do ul. Moniuszki oraz ustawienia tablic edukacyjnych
3 Zjeżdżalnie dla dzieci przy placu zabaw na przy Okrężnej
4 Ogródek jordanowski przy ul. Armii Krajowej 68 - część II
5 Linarium na boisku przy ul. Mickiewicza
6 Zmiana aranżacji, doposażenie i rozbudowa boiska i placu zabaw przy Sopockiej Szkole Autonomicznej
7 Budowa dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów na terenie os. Mickiewicza w Sopocie
8 Minipark i miniboisko przy ul. Gro gera na tyłach budynku Policji
9 „Przylesie – odnowa biblioteczna” – odświeżenie wnętrza Filii nr 6 Sopockiej Biblioteki, wyposażenie
10 Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Mickiewicza przy bloku ul. Mickiewicza 61
11 Sopocka Polana Leśna – doposażenie urządzeniami do rekreacji polany leśnej przy ul. 23 Marca
naprzeciwko posesji 55 i 57
12 „Bezpieczny Mickiewicz” – zakup i instalacja systemu monitoringu na osiedlu Mickiewicza
13 Aktywizacja Górnego Monciaka – organizacja wydarzeń dla mieszkańców na górnym odcinku
ul. Boh. Monte Cassino między tunelami
14 Ławki są passe! Leżaki miejskie na osiedlu Przylesie – idealna szansa na relaks zaledwie trzy kroki od domu
15 Pokrycie winobluszczem zadaszeń przejścia podziemnego pod al. Niepodległości przy II LO
16 Stacja naprawcza dla rowerów na osiedlu Mickiewicza

podokręg

koszt
w zł*

3B

450 tys.

3A i B

320 tys.

3A
3B
3B
3B
3B
3B
3A
3B
3A

200 tys.
200 tys.
150 tys.
149 tys.
120 tys.
100 tys.
100 tys.
100 tys.
70 tys.

3B
3B

40 tys.
30 tys.

3A
3B
3B

20 tys.
10 tys.
5 tys.

wybrane
inwestycje

Negatywnie opiniuję projekt nr ..........
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

OKRĘG NR 4
Sopot Kamienny
Potok i Brodwino

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 4:
Jarosław Kempa
Bartosz Łapiński
Anna Łukasiak
Lesław Orski
Grzegorz Wendykowski
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2020

Zadania lokalne okręg 4
Na poniższej liście można zaznaczyć maksymalnie pięć inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie. Z każdego podokręgu
(A i B) zostanie zrealizowany co najmniej jeden projekt, który uzyska największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

podokręg

koszt
w zł*

1 Monitoring ul. Kraszewskiego
2 Renowacja zabytkowego budynku drenażowego ujęcia wody na Brodwinie
oraz utworzenie ścieżki spacerowej
3 Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w miejscu po boisku

4A
4B

500 tys.
500 tys.

4A

460 tys.

4
5
6
7
8

4A
4A
4B
4A
4A

450 tys.
380 tys.
350 tys.
280 tys.
200 tys.

4A
4A
4B
4A
4A

200 tys.
180 tys.
100 tys.
50 tys.
30 tys.

4A
4B
4A

25 tys.
20 tys.
10 tys.

Tytuł projektu

9
10
11
12
13
14
15
16

Budowa parkingu obok budynku przy ul. Wejherowskiej 5
Kontynuacja remontu ul. Sienkiewicza
Nowe miejsca do wypoczynku, nowa aranżacja terenów zielonych – na terenie całego osiedla Brodwino
Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Kraszewskiego
Przebudowa i powiększenie placu zabaw pomiędzy blokami ul. Tatrzańska 6, ul. Kraszewskiego 21
a budynkiem ul. Tatrzańska 19
Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Mazowieckiej 32
Sopocka Strug ARTnia – stworzenie i wyposażenie miejsca do majsterkowania na Kamiennym Potoku
Siłownia dla uczniów III LO, szkoły podstawowej i mieszkańców
Wymiana ławek na terenie dzielnicy Kamienny Potok
Dojście do przystanku autobusu linii 185 od strony północnej, na odcinku od budynku przy
ul. Mazowieckiej 15, do ul. Kujawskiej pomiędzy budynkami numer 12 i 14
Dom Sąsiedzki w Kamiennym Potoku ALTERNATYWY 5
Piknik obywatelski dla mieszkańców Brodwina
Wybieg dla psów na Kamiennym Potoku

wybrane
inwestycje

Negatywnie opiniuję projekt nr ..........
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

www.facebook.com/MiastoSopot
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Zadania ogólnomiejskie
Prosimy o wybranie maksymalnie pięciu, Państwa zdaniem, najważniejszych inwestycji (zadań) poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie.
koszt
w zł*

Tytuł projektu
1 Remont schodów przy ul. Jagiełły

wybrane
inwestycje

1,5 mln
1,26 mln

2 Remont nawierzchni i chodników przy ul. Langiewicza, ul. Racławickiej
3 24-godzinne ambulatorium chirurgiczne

1 mln

4 Przebudowa ul. Sobieskiego od ul. Pułaskiego do ul. Chopina w przestrzeń przyjazną pieszym

1 mln

5 Oświetlenie świąteczne na al. Niepodległości, wymiana i uzupełnienie
6 Zagospodarowanie terenu przyległego do SP nr 7 przy ul. Haﬀnera 55 i Krytej Pływalni MOSiR przy ul. Haﬀnera 57

900 tys.

7 Modernizacja parkingu przy ul. Sienkiewicza 25
8 Miejskie Obserwatorium Astronomiczne

750 tys.

9 Remont ul. Moniuszki w części prowadzącej do numerów 3, 5 i 7

565 tys.

850 tys.
700 tys.

10 Renowacja cmentarza komunalnego
11 Sopockie centrum rehabilitacji dzieci z pierwszej linii działań wojennych z Mariupola – turnusy rehabilitacyjne

500 tys.
300 tys.

12 Toaleta miejska przy wejściu na cmentarz komunalny na wysokości schroniska

250 tys.

13 Profesjonalne pole do gry w minigolfa na sopockich błoniach

250 tys.

14 Deﬁbrylator (AED) na quadzie na wyposażeniu WOPR pomocny przy zawałach serca
15 Butelkomaty do skupu butelek w SP nr 8, SP nr 9 i III LO

200 tys.

16 Znaki informujące o prędkości – buźki sopockie

140 tys.

17 Pergole z różami nad wejściem do tunelu pod al. Niepodległości w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino
18 Trasy do nart biegowych w sopockich lasach

100 tys.

19 „Kontroluj władzę” – aplikacja mobilna dla mieszkańców ułatwiająca komunikację z radnymi

100 tys.

150 tys.

100 tys.

20 Zajęcia kulturalne – malarstwo na ceramice oraz ceramika i mozaika ceramiczna

80 tys.
55 tys.

21 „Czujka czadu – uratuj życie!” – kampania informacyjna oraz wyposażenie lokali mieszkalnych w czujki czadu
22 Ustawienie ławek na plaży

50 tys.

23 Góralska muzyka na Jarmarku Świątecznym

50 tys.

24 „Z solanką ku zdrowiu” – przeprowadzenie zajęć na basenie solankowym dla dzieci oraz organizacja zajęć proﬁlaktycznych
z zakresu edukacji prozdrowotnej
25 „Podbij Sopot z Kajko i Kokoszem!” – szlak edukacyjny złożony z 5-7 interaktywnych ławek

50 tys.

26 Badania proﬁlaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu proﬁlaktyki wad postawy
27 „Senior sopocki” – spotkania z animatorami zdrowego stylu życia i żywienia na terenach siłowni zewnętrznych

30 tys.

28 „Sopot miasto magnolii” – nasadzenie kolejnych 100 magnolii na terenie miasta

20 tys.

29 Spacery historyczne z Muzeum Sopotu

20 tys.

30 Licznik długu publicznego Polski – aktywna tablica informacyjna

20 tys.

31 Opracowanie projektu kartograﬁcznego w zakresie wytyczenia granic dzielnic i osiedli

10 tys.

32 „Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne” – program proﬁlaktyczny
Obroń się
sięsam!
sam!”
– zajęcia
– zajęcia
samoobrony
samoobrony
i sztuki
i sztuki
walki
walki
Karate
karateKyokushinkai
kyokushinkaidla
dlamłodzieży
młodzieżyi dorosłych
i dorosłych
33 „Obroń

10 tys.
10 tys.

40 tys.
30 tys.

34 Zajęcia jogi, TRE, i mindfulness dla mieszkańców Sopotu

4 tys.

35 Taniec w przestrzeni publicznej – warsztaty dla mieszkańców

3 tys.

36 Namalowanie szachownicy na skwerze Kuracyjnym

3 tys.

Negatywnie opiniuję projekt nr ..........
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
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Kulturalne lato w Sopocie
Z danych do 15 sierpnia wynika jednoznacznie, że sezon letni w Sopocie był bardzo
udany i lepszy od poprzedniego.
Już w czerwcu padł rekord wejść na molo – 202 858 osób, czyli około 26 tys. więcej niż
w 2018 roku. Wyjątkowy był także długi weekend sierpniowy – podczas pięciu dni
sopockie molo odwiedziło 72 tys. gości. Według informacji Sopockiej Organizacji
Turystycznej wzrosła liczba turystów zagranicznych odwiedzających nasze miasto (44
proc. w porównaniu do 39 proc w roku ubiegłym). Największą grupę wśród nich stanowią
Skandynawowie i Niemcy, ale zwiększyła się liczba turystów z Włoch i Hiszpanii. Nowością
w tym roku jest duża liczba turystów z Czech.
Od czerwca działa nowy portal turystyczny miasta Sopotu www.visit.sopot.pl, który
zawiera bogatą bazę informacji o ofercie turystycznej Sopotu i aktualny kalendarz
wydarzeń.

Policjanci z referatu wykroczeń odnotowali 63 postępowania związane z nieprawidłowym
parkowaniem, a w analogicznym okresie 2018 r. tego typu spraw było ok.120. Dodatkowo
sopoccy policjanci odholowali na parking 17 samochodów w związku z nieprawidłowym
parkowaniem.
WOPR
Do 20 sierpnia sopocki WOPR interweniował 87 razy. Najczęściej były to przypadki
zaginięcia – zarówno dzieci jak, i dorosłych w wodzie i na plaży, interwencje medyczne
i interwencje w wodzie. Ratownicy pełnią dyżury na strzeżonych kąpieliskach w godzinach
9.30-17.30, ale również pełnią dyżury społeczne. W tym sezonie było to ponad 3000
godzin.
Straż Miejska
Od 15 czerwca do 20 sierpnia dyżurni odebrali 1239 zgłoszeń. Najwięcej z nich, bo aż 587,
dotyczyło nieprawidłowego parkowania. Funkcjonariusze wystawili 451 mandatów na
łączna kwotę 52 400 zł. Założono 452 blokady, odholowano 51 nieprawidłowo
zaparkowanych aut. Sopoccy strażnicy podjęli 6092 interwencje, wylegitymowali 1101
osób. W omawianym czasie strażnicy miejscy wystawili 710 mandatów, na kwotę 88 210 zł.
W celu ograniczenia ruchu samochodowego w centrum miasta, kolejny sezon funkcjonuje
darmowy Miejski Eko Parking przy ERGO ARENIE. Do 19 sierpnia skorzystało z niego
prawie 12 tys. osób

Fot. Fotobank.PL/UMS

Kulturalne lato
Bardzo nas cieszy, że sopoccy turyści doceniają nie tylko uroki plaży i aktywnego
wypoczynku, ale chętnie korzystają z bogatej oferty kulturalnej miasta.
W 17 wydarzeniach organizowanych przez BART na terenie Opery Leśnej udział wzięło
niemal 75 tys. osób. (ponad 30 tys. więcej niż w ubiegłym roku). Muzeum Sopotu
odwiedziło ponad 4 tys. gości, a Państwową Galerię Sztuki na 6 wystawach aż 37 704
osoby. Przerwy wakacyjnej nie miała także sopocka Biblioteka, która zorganizowała 151
wydarzeń, w których wzięło udział ponad 35 tys. sopocian i turystów.
Prawdziwym hitem kulturalnego lata w Sopocie był Festiwal Literacki Sopot. W niezwykle
interesujących i różnorodnych wydarzeniach festiwalu uczestniczyło około 20 tys. osób!
Udany i bogaty sezon oznacza większą liczbę turystów, a tym samym wzmożoną
pracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Policjanci w akcji
Od 15 czerwca do 15 sierpnia policjanci przeprowadzili 1785 interwencji w miejscach
publicznych i wylegitymowali ponad 3600 osób. W porównaniu do 2018 roku to
zauważalny spadek ilości interwencji (w analogicznym okresie ubiegłego roku
funkcjonariusze przeprowadzili 2206 interwencji). Złożyło się na to wiele działań, m.in.
wykorzystanie mobilnego komisariatu, współpraca z samorządem (dodatkowe płatne
przez miasto patrole), wykorzystanie monitoringu miejskiego oraz wprowadzony nocny
zakaz sprzedaży alkoholu. W wyniku działań funkcjonariuszy zatrzymanych zostało 40
sprawców na gorącym uczynku, rok wcześniej było to 39 osób.
W omawianym okresie sopoccy policjanci ruchu drogowego odnotowali 1373
wykroczenia popełnione przez wszystkich uczestników ruchu. W zdecydowanej większości
sprawcami tych wykroczeń byli kierujący pojazdami. Policjanci odnotowali też 561
przekroczeń prędkości, z czego 20 kierujących pojazdami przekroczyło dopuszczalną
prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym i straciło prawa jazdy na trzy
miesiące. W tym czasie policjanci drogówki przebadali na zawartość alkoholu ponad 16
t y s . k i e r u j ą c y c h p o j a z d a m i i row e ra m i ,
sprawdzali też, czy kierujący nie znajdują się pod
w p ł y w e m n a r ko t y ków. W w y n i k u p r z e prowadzonych kontroli funkcjonariusze ujawnili
22 kierujących pojazdami, którzy znajdowali się
w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu
oraz 17 rowerzystów będących pod wpływem
alkoholu. Policjanci zatrzymali też 3 osoby, które
kierowały samochodami będąc pod wpływem
Fot. Fotobank.PL/UMS
narkotyków.
www.instagram.com/miasto_sopot

Wbrew samorządowi Polskie Wody
zdecydowały o podwyżkach cen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wbrew stanowisku samorządu
sopockiego, zdecydowało o podwyżce opłat za wodę i odprowadzenie ścieków. Od
2018 roku, decyzją PiS, taryfy opłat za wodę i ścieki zatwierdza nie samorząd, ale
instytucja centralna – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Saur Neptun Gdańsk, który zaopatruje mieszkańców Sopotu w wodę i odbiera od nich
ścieki, we wniosku taryfowym złożonym w marcu 2018 r. do Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie zaproponował podwyżkę cen wody i ścieków w Sopocie. Wody
Polskie nową taryfę w wyższymi opłatami zatwierdziły.
Prezydent Miasta Sopotu, nie widząc żadnego uzasadnienia dla podwyżek, zaskarżył
decyzję Państwowego Gospodarstwa Wodnego zatwierdzającą nową, wyższą taryfę.
Niestety, po zakończonym w lipcu tego roku procesie odwoławczym Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podtrzymało swoją pierwotną decyzję, zatwierdzającą podwyżki opłat dla mieszkańców Sopotu.
Według taryfy przedstawionej przez SNG i zatwierdzonej przez Wody Polskie ceny wody
i odbioru ścieków w Sopocie wzrastają następująco (podane kwoty są wartościami netto):
ź

woda – 3,11 zł obecnie, po podwyżce 3,17 zł; w 2020 r. – 3,27 zł; w 2021 r. – 3,36 zł

ź

ścieki – 5,57 zł obecnie, po podwyżce 5,79 zł; w 2020 r. 5,85 zł; w 2021 r. – 5,92 zł

Opłaty wraz z podatkiem VAT za 1 m sześc. wody i ścieków po podwyżce od 30 lipca br.
wynoszą w 9,68 zł; 9,85 zł w roku 2020; w roku 2021 – 10,02 zł. Wcześniej ta opłata
wynosiła 9,37 zł za m sześc.
Prezydent Sopotu wystąpił do spółki Saur Neptun Gdańsk z informacją, że jeżeli Saur
Neptun Gdańsk nie zmieni zaproponowanych podwyżek, Gmina rozważy rozwiązanie
umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków przez spółkę.
– To już kolejny przykład na centralizację państwa, kiedy instytucja państwowa
w Warszawie wie lepiej i decyduje, ile mieszkańcy powinni płacić, m.in. za wodę
– komentuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Do grudnia 2017 r. to
samorząd zatwierdzał taryfy opłat za wodę i ścieki. Rada Miasta Sopotu wielokrotnie
odmawiała zatwierdzenia taryfy, kiedy były ku temu wątpliwości. Tak było na grudniowej
sesji w 2017 r., wówczas RM po raz kolejny odmówiła zatwierdzenia podwyżki
proponowanej przez SNG. Samorząd działał w interesie mieszkańców. Prezydent i radni
sprzeciwiali się podwyżkom, które nie były niczym konkretnym umotywowane. Nie
przedstawiono nam twardych danych, z których wynikałoby, że obecne podwyżki są
racjonalne i uzasadnione. Będziemy walczyć o przywrócenie samorządom prawa do
podejmowania decyzji zatwierdzających taryfy opłat za wodę i ścieki, bo jest to bardzo
niebezpieczny precedens, gdy ktoś z góry nam coś narzuca i podejmuje decyzję w imieniu
samorządu – dodaje wiceprezydent Skwierawski.
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Zagospodarowanie
wód opadowych
– to się opłaca!
Gwałtowne opady deszczu, które pojawiają się coraz
częściej, to efekt zmian klimatycznych. Takie nawalne
deszcze mogą powodować podtopienia ulic i zalewanie
prywatnych posesji. Jednym ze sposobów na walkę ze
skutkami zmian pogodowych jest gospodarowanie
wodą deszczową. Miasto wspiera i doﬁnansowuje
rozwiązania realizowane na własnej posesji .
Odprowadzenie wody opadowej z działki do miejskiej
kanalizacji deszczowej jest rozwiązaniem najprostszym.
Jednak bardziej ekonomiczne i rozsądne z punktu widzenia
ekologii jest zagospodarowanie i zatrzymanie wody
deszczowej na własnej działce.
Urządzenia do przydomowej retencji ograniczają
przesuszanie gruntów w mieście. Gospodarując
deszczówką na własnym terenie odciążamy miejską
kanalizację deszczową i zyskujemy wodę, którą
możemy wykorzystać do podlewania roślin w ogrodzie,
prania, sprzątania, a nawet spłukiwania toalet.
W konsekwencji możemy więc liczyć na spore
oszczędności.
W Sopocie, na mocy uchwały Rady Miasta z 2011 r.,
projekty dotyczące zagospodarowania wody opadowej na
własnej posesji są doﬁnansowywane. W uchwale zapisana
jest możliwość doﬁnansowania wykonania systemów
drenażowych i systemów do gromadzenia wody
deszczowej w granicach nieruchomości. Mogą to być tzw.
ogrody deszczowe, muldy lub studnie chłonne, naziemne
lub podziemne zbiorniki na deszczówkę, systemy bądź
komory rozsączające, szczelne zbiorniki z przelewem do
systemu rozsączającego. Wybór zależy od lokalnych
uwarunkowań i jakości gruntu.
Na realizację inwestycji związanych z zagospodarowaniem deszczówki Gmina Miasta Sopotu udziela
dotacji w wysokości 50 proc. jej kosztów, nie więcej niż
1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 5 tys. zł dla
wielorodzinnego. Szczegółowych informacji udzielą
pracownicy Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Sopotu, pok. 89, tel. 58 52 13 792.
Wnioski o doﬁnansowanie należy składać przed
rozpoczęciem prac.

Worki na odpady budowlane i zielone
– ważne zasady
Selektywna zbiórka odpadów oraz utrzymanie czystości w mieście to wspólny cel zarówno służb odpowiedzialnych
za porządek oraz mieszkańców miasta. Wiedza o segregowaniu odpadów jest coraz większa i takie zbieranie
śmieci w naszych domach staje się powoli powszechnym zachowaniem. Sopot jest też jednym z nielicznych miast,
w którym mieszkańcy mogą raz do roku otrzymać worek, tzw. big bag, na odpady budowlane powstające
w trakcie remontów mieszkań, domków jednorodzinnych.
Na rynku działają też ﬁrmy, które oferują odbiór odpadów poremontowych. Przed zawarciem umowy z taką ﬁrmą warto
sprawdzić, czy rzetelnie realizuje ona swojej usługi i odbiera worki/kontenery w deklarowanym terminie. Jeśli tak nie jest,
odpady zalegają na chodnikach, a dookoła pojawiają się inne śmieci podrzucane przez niesfornych mieszkańców
i zanieczyszczają nasze miasto.
Ustawienie worka big bag czy też kontenera na odpady na chodniku (tzn. w pasie drogowym) wymaga uzyskania
zgody od sopockiego Zarządu Dróg i Zieleni (siedziba: al. Niepodległości 930, przy przystanku SKM Sopot Kamienny
Potok, tel. 58 551 52 82), na terenach gminnych niebędących w zarządzie ZDiZ – Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Sopotu. W przypadku ujawnienia umieszczenia kontenera/worka big bag w pasie drogowym, niezgodnie z
obowiązującymi przepisami, tj. ustawą Prawo o ruchu drogowym, Ustawą o drogach publicznych lub uchwałą Rady Miasta
Sopotu w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu, Zarząd Dróg i Zieleni oraz Straż
Miejska będą podejmować czynności prawne.
Na wizerunek naszego miasta wpływa również niestosowanie się części mieszkańców i innych podmiotów do ustalonych
harmonogramów wystawiania odpadów zielonych. W związku z tym od października tego roku worki na odpady zielone
będą kodowane adresem właściciela nieruchomości. Nowy system pozwoli Straży Miejskiej na identyﬁkację
wystawiającego worki z odpadami zielonymi niezgodnie z harmonogramem. Wystawianie worków z odpadami poza
terminami wskazanymi w harmonogramie, czyli powodujące zaśmiecanie publicznej przestrzeni, będzie traktowane jako
wykroczenie.
Zakodowane worki będzie trzeba odbierać w Zakładzie Oczyszczania Miasta: w poniedziałki w godz. 7.00-17.00, od wtorku
do piątku w godz. 7.00-15.00. By nie oczekiwać w kolejce na odbiór, zapotrzebowanie na worki na odpady zielone będzie
można zgłosić wcześniej e-mailem (obsluga@zom.sopot.pl), telefonicznie (nr 58 551 38 27) lub poprzez stronę internetową
www.zom.sopot.pl. Worki na odpady zielone nie będą już dostarczane do nieruchomości, jak dotychczas.
Wystawienie odpadów zielonych w innych workach, niż pobranych z ZOM, będzie również traktowane jako
zaśmiecanie przestrzeni publicznej.

„Czyste powietrze” – nabór wniosków
Od 1 września będzie można składać
wnioski na doﬁnansowanie w ramach
programu „Czyste powietrze”. Celem jest
poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących
jednorodzinnych budynków mieszkalnych
lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych
jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Gmina Miasta Sopotu podpisała porozumienie
z Wo j ew ó d z k i m F u n d u s z e m O c h ro n y
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
dotyczące realizacji programu „Czyste
powietrze”. Właściciele istniejących i nowo
Fot. Fotobank.PL / UMS
budowanych budynków jednorodzinnych (w
myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane) będą mieli możliwość składania wniosków o doﬁnansowanie od 1 września 2019 r. w Urzędzie Miasta Sopotu.
Program przewiduje doﬁnansowanie m.in. na:
wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe);
ź zakup i montaż nowych źródeł ciepła z przyłączami;
ź zakup i montaż/modernizację instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.;
ź docieplenie przegród budynku;
ź wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
ź instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
ź montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
ź

Fot. materiały UMS

Tak pięknie wygląda jeden z sopockich ogrodów, gdzie do
podlewania roślin używana jest woda deszczowa.
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Pracownicy Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska UMS pomogą wnioskodawcom w przygotowaniu i wypełnieniu
wniosku o doﬁnansowanie oraz wstępnie go zweryﬁkują. Pozytywnie zweryﬁkowane wnioski zostaną przez Urząd Miasta
przekazane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Szczegółowe informacje: Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, pok. 89, nr tel. 58 52 13 793 lub 58 52 13 792.
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ERGO ARENA – nowe plany z okazji urodzin
ERGO ARENA świętuje 9 rok działalności. Sopockogdańska hala gościła dotychczas już ponad 3,5 miliona
uczestników blisko 1500 imprez! Na tle innych aren
w Polsce obiekt wyróżnia chęć integrowania – zarządzana przez spółkę miejską ERGO ARENA jako cel
stawia sobie nie tylko promocję regionu, ale i aktywizację lokalnej społeczności.
– Ciągle poszerzamy ofertę bezpłatnych imprez. Hasło
„Twoje Miejsce Rozrywki” skierowane jest do każdego
mieszkańca Sopotu i Gdańska, niezależnie od wieku czy
statusu społecznego – mówi Magdalena Sekuła, prezes
Zarządu spółki Hala Gdańsk – Sopot, operatora ERGO
ARENY. – Tu każdy ma znaleźć coś dla siebie i właśnie
dlatego stworzenie atrakcyjnego, wypełnionego wydarzeniami o różnej tematyce kalendarza to jeden
z naszych głównych celów – dodaje Magdalena Sekuła.
W ramach kampanii „Po zdrowie do ERGO ARENY” hala od
dwóch lat zaprasza na Zdrowe Soboty i Aktywne Niedziele.
Bezpłatne treningi z trójmiejskimi sportowcami, warsztaty
psychologiczne i wykłady o zdrowiu organizowane są raz
na kwartał, a ideą spotkań dla ciała i ducha jest gwarancja
aktywności dla wszystkich pokoleń – od najmłodszych po
seniorów!
Latem na płycie głównej ERGO ARENY królują rolkarze. Na
powierzchni 4 tys. metrów kwadratowych, w każdą
dostępną niedzielę wakacji, odbywają się warsztaty pod
okiem instruktorów z podziałem na strefy, można też
swobodnie pojeździć.

www.pinterest.com/sopot

W dziewiątym roku funkcjonowania w hali zadebiutowały
czworonogi. Podczas Dnia Psa w ERGO ARENIE właściciele
zdobywali wiedzę z zakresu treningu czystości czy
wychowania psa w mieście. Nie zabrakło również
energicznych wolontariuszy ze schroniska Sopotkowo.

w związku z tym ponosimy, musimy myśleć o odnawialnych źródłach, dlatego chcemy inwestować w np.
fotowoltaikę. Mamy też plany na zagospodarowanie
terenów wokół obiektu, by uzupełnić funkcje hali. Chcemy
sopocianom i gdańszczanom proponować jak najbardziej
różnorodną ofertę kulturalna i rekreacyjną, dlatego
podejmujemy działania, żeby obiekt służył nam wszystkim
przez kolejne lata – podsumowuje gospodyni sopockogdańskiego obiektu.

Efektem 9 lat intensywnej eksploatacji są również pomysły
na nowe projekty w hali i wokół niej. – Staramy się
utrzymać obiekt w dobrej kondycji technicznej, ale ciągle
chcemy w niego inwestować – zdradza prezes Sekuła.
– Spółka wykorzystuje w tym celu m.in. środki własne
Tymczasem przed mieszkańcami Sopotu i Gdańska
(dotychczas 8 mln zł). Przygotowaliśmy nowy plan
koncertowa jesień i sportowe emocje ligowe. Więcej
inwestycyjny, wyodrębniliśmy w nim cztery obszary
informacji o imprezach: www.ergoarena.pl.
priorytetowe, które
dotykają kwestii
ekologicznych,
związanych z przeciwdziałaniem
wykluczeniom,
modernizacją tego,
co już w hali mamy
oraz rozwojem IT.
Chcemy, żeby hala
zachowała swoją pozycję na rynku. Przy
ciągle rosnących cenach energii elektrycznej i ogromFot. materiały promocyjne ERGO ARENY
nych kosztach, jakie
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MUZEUM SOPOTU /
www.mbp.sopot.pl

Biblioteka Sopocka poleca
Będzie o książkach, będzie o kuchni i modzie – Sopoteka (Sopot Centrum, ul.
Tadeusza Kościuszki 14) zaprasza na swoje wydarzenia. Wstęp jest wolny.
2 września o godz. 17.00 Sopoteka zaprasza na spotkanie autorskie z Iwoną
Kienzler, autorką książki „Maria Skłodowska-Curie. Złodziejka mężów. Życie
i miłości”. Maria Skłodowska-Curie była wybitną osobowością: jako pierwsza
przedstawicielka płci pięknej w 1893 r. uzyskała licencjat nauk ﬁzycznych i matematycznych
na Sorbonie, była pierwszą kobietą profesorem Sorbony, pierwszą kobietą i jedną
z czterech osób, której przyznano dwukrotnie Nagrodę Nobla. Nasza rodaczka jest też
pierwszą i jedyną kobietą spoczywającą w paryskim Panteonie i jednocześnie pierwszą
osobą tam pochowaną, o innej niż francuska, narodowości.
Maria Skłodowska-Curie w książce Iwony Kienzler to postać wielowymiarowa. Jest wybitną
uczoną ale także kobietą, kochającą i odtrąconą przez mężczyznę, której przyszło
przełamywać kłamliwe stereotypy i która była w stanie wiele dla miłości poświęcić. Jest
także żoną i samotną matką mającą skomplikowane relacje z córkami.
6 września o godz. 18.00
spotkanie wokół książki „Smak
kwiatów pomarańczy. Rozmowy o kuchni i kulturze”.
Książka opowiada o związkach
łączących kuchnię ze sztuką,
historią, architekturą i muzyką. Jak
przez lata zmieniała się rola
kobiet w kuchni? Jak zmieniła się
kuchnia w Polsce w ciągu
ostatnich 25 lat? Jak jedzenie
wpłynęło na zjednoczenie Włoch?
Co jest w jedzeniu i w życiu
najważniejsze? Odpowiedzi na te
i wiele innych pytań przynosi
książka Agnieszki Drotkiewicz
i Tessy Capponi-Borawskiej.
Usłyszymy je także na spotkaniu
w Sopotece.

www.muzeumsopotu.pl

Bajarka opowiada dzieciom
Aż do końca roku Muzeum Sopotu zaprasza dzieci na cykliczne rodzinne warsztaty
twórcze z baśnią. Comiesięczne niedzielne spotkania z baśnią i twórczym
rękodziełem prowadzi Agata Półtorak. Najbliższe 15 września. Wstęp jest wolny.
Program cyklu „Bajarka opowiada”
ź

15 września – baśń arabska „Aisha i wąż” w konwencji teatru kamishibai; w części
plastycznej wykonamy miękkie węże – maskotki do przytulania

Fot. materiały prasowe Muzeum Sopotu

Fot. materiały prasowe Muzeum Sopotu

13 września Targoteka. Sopoteka zaprasza tego dnia wszystkich, którzy interesują się
modą retro i stylem vintage. W nowoczesnym wnętrzu biblioteki współczesność spotka się
z historią. Jeśli macie w swoich szafach dobrze zachowane ubrania czy przedmioty
należące do waszych babć i dziadków i chcielibyście je wymienić lub sprzedać, to Targoteka
jest dla was. Wymagane są wcześniejsze zgłoszenia mailowe na adres:
targoteka@gmail.com, a liczba miejsc jest ograniczona. Na chętnych czekać będą
przygotowane wieszaki i stoły. Początek Targoteki o godz. 14.00.

ź

13 października – baśń bułgarska „Maryjka i jej brat jeleń” w technice żywego
słowa; wykonamy oryginalne dekoracje ścienne – głowy jeleni z kartonu zdobione
techniką decoupage

ź

17 listopada – baśń kazachska „Kupiony sen” w teatrze cieni; w części twórczej
wykonamy łapacze snów z naturalnych tworzyw

ź

15 grudnia – baśń norweska „Bjorn i niedźwiedź” w konwencji teatru kamishibai;
w części plastycznej wykonamy niedźwiedzie polarne na tle zorzy w technice suchych
pasteli

Zajęcia odbywają się w godz. 12.00-13.30, wstęp jest wolny.

MUZYKA /
www.aquaparksopot.pl

www.boto.art.pl

„Czerwień” w Boto
Książka „Czerwień” jest debiutem kryminalnym Małgorzaty Oliwii Sobczak.
Akcja powieści rozgrywa się w kurorcie
i opowiada o zbrodniach, które przed laty
wstrząsnęły miastem, a które wydarzyły
się na trójmiejskich plażach.

Raz Dwa Trzy „Ważne piosenki”
Grupa od wielu lat podąża własną drogą i od wielu lat cieszy się niesłabnącą
sympatią fanów i życzliwością krytyków muzycznych – Raz Dwa Trzy wystąpi 30
sierpnia, o godz. 20.00 na Tarasach przy sopockim Aquaparku.

Autorka pisze z dużą dbałością o szczegóły
i po mistrzowsku oddaje w książce lokalny
koloryt. Jest to o tyle proste, że sama jest
mieszkanką Sopotu.
Powieść traﬁ do księgarń 4 września.
Spotkanie wokół książki odbędzie się
w Teatrze Boto przy ul. Bohaterów Monte
Cassino 10 września o godz. 19.00.
Spotkanie z autorką poprowadzi Marcin
Meller.
Wydarzeniu patronuje festiwal Literacki
Sopot.
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Fot. materiały promocyjne

Świetne skonstruowane teksty,
bogactwo instrumentów, pasja
i doskonałe aranżacje – to ich
cechy charakterystyczne. „Ważne piosenki” to wyjątkowa
podróż po świecie muzycznych
inspiracji zespołu Raz Dwa Trzy.
Na ich tle Adam Nowak snuje
opowieści o życiu, miłości
i zakamarkach ludzkiej duszy.
Zapraszamy do spędzenia
wspólnego wieczoru i wysłu-

chania historii zamkniętych w „Ważnych piosenkach”.
Bilety kosztują 70, 90 i 120 zł, są do kupienia na stronach Biletyna, Kup Bilecik, Ebilet,
Interticket, a także w kasach Aquaparku i biurze organizatora w Gdańsku, ul. Zabytkowa 4/3.
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RUGBY /

Derby na początek
Ekstraligi Rugby
Pierwszy mecz Ekstraligi Rugby 2019-2020 rozegrany
zostanie w Sopocie. Gospodarze, Ogniwo Sopot, 31
sierpnia podejmą na własnym stadionie drużynę
gdyńskiej Arki.
Sopocianie są zdecydowanymi faworytami w tym
pojedynku, to aktualni mistrzowie Polski, którzy w czerwcu
wywalczyli ten tytuł po raz dziesiąty. Jednak mecze
derbowe zwykle dostarczają kibicom i graczom
dodatkowych emocji. Tym razem także dlatego, że
O g n i w i a c y t y m s p o t k a n i e m roz p o c z n ą o b ro n ę
mistrzowskiego tytułu.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Mecz odbędzie się w sobotę, 31 sierpnia, o godz. 18.30
na stadionie im. Edwarda Hodury przy ul. Jana z Kolna 18.

KOSZYKÓWKA /

Walczę dla #sercasopotu!
Drużyna Treﬂa Sopot 12 sierpnia rozpoczęła okres
przygotowawczy przed rozgrywkami 2019/2020. Pod
okiem trenera Marcina Stefańskiego żółto-czarni
s ez o n z a i n a u g u r u j ą 2 8 w r z e ś n i a d o m ow y m
spotkaniem z Kingiem Szczecin.
Zanim jednak sezon zostanie zainaugurowany, na
koszykarzy „serca Sopotu” czeka kilka spotkań
sprawdzających. Pierwsze z nich zostanie rozegrane 27
sierpnia w Sopocie – Treﬂ zmierzy się z Czarnymi Słupsk.
31 sierpnia i 1 września żółto-czarni będą rywalizować
w Toruniu z popularnymi „Twardymi Piernikami”, zaś
4 września sprawdzą się z Polpharmą Starogard Gdański.
Spotkanie odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej
w Bojanie w gminie Szemud i będzie otwarte dla kibiców.
Trzy dni później, 7 września, meczem z beniaminkiem
Energa Basket Ligi Eneą Astorią Treﬂ rozpocznie turniej
w Bydgoszczy. Następnego dnia zagra z Kingiem
Szczecin lub Polskim Cukrem Toruń. 13 września
koszykarze udadzą się w krótką podróż do Gdyni, aby
zagrać z tamtejszą Arką, a na 15 września zaplanowane
zostało domowe spotkanie z wicemistrzem kraju z Torunia, które będą mogli obejrzeć kibice.
Ostatnim akcentem okresu przygotowawczego będzie
zamknięty mecz kontrolny w Sopocie 21 września
przeciwko Enea Astorii Bydgoszcz. Według wstępnego
terminarza sezon zainaugurowany zostanie 28 września
spotkaniem w Sopocie z Kingiem Szczecin.

www.facebook.com/MiastoSopot

JEŹDZIECTWO /

Babie lato na Hipodromie
Za nami wielkie imprezy jeździeckie, które tradycyjnie
rozgrywane są na Hipodromie wiosną: dwutygodniowe WKKW Tour Sopot na przełomie kwietnia
i maja oraz czerwcowe LOTTO CSIO5* Sopot, które
jest największą taką imprezą w Polsce. Po bardzo
udanym sezonie wiosennym i wakacyjnej przerwie
Hipodrom znowu zaczyna tętnić sportowym życiem.

Na Hali Pomarańczowej rozegrane zostaną – po raz
pierwszy w Sopocie – Mistrzostwa Polski w Paraujeżdżeniu. Impreza ta będzie nie tylko bardzo ważnym
wydarzeniem dla uprawiających jeździectwo osób
niepełnosprawnych, ale także wspaniałą okazją do
integracji i dobrej, wspólnej zabawy.

Na początku września odbędą się międzynarodowe
zawody we Wszechstronnym Konkursie Konia
Wierzchowego (WKKW). Impreza potrwa trzy dni (6-8
września), w czasie których zawodnicy wezmą udział w
trzech różnych próbach: ujeżdżenia, terenowej i skoków
przez przeszkody. Każdego dnia będzie rozgrywana jedna
z nich. Ujeżdżenie i skoki będzie można oglądać na placu
konkursowym, zaś sobotnia próba terenowa, obejmie
niemal cały teren Hipodromu. Podczas zawodów
rozegrane zostaną również Mistrzostwa Polski Młodych
Jeźdźców w tej dyscyplinie.
Dwa tygodnie później, 21 i 22 września, zapraszamy do
kibicowania skoczkom podczas Mistrzostw Pomorza
w skokach przez przeszkody. Zawody odbędą się na
placu konkursowym i będzie to zarazem ostatnia w tym
roku impreza na Hipodromie rozgrywana „pod chmurką”.
W ostatni weekend września zapraszamy już pod dach.

Fot. A. Ziętak

Wstęp na wszystkie zawody jest bezpłatny.
Szczegóły dotyczące godzin konkursów i wyników
można znaleźć na www.zawodykonne.com.

LEKKOATLETYKA /

Świetny występ Ani Kiełbasińskiej na ME
Polska reprezentacja zwyciężyła na rozgrywanych na początku sierpnia w Bydgoszczy Drużynowych
Mistrzostwach Europy w lekkoatletyce. W zwycięstwie sztafety 4x400 metrów swój znaczący wkład miała Anna
Kiełbasińska z Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego
W żeńskiej sztafecie 4x400 m wystartowały: Iga Baumgart-Witan, Anna
Kiełbasińska, Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Justyna Święty-Ersetic.
Podopieczne trenera Aleksandra Matusińskiego kolejny raz pokazały
prawdziwą klasę, uzyskując znakomity wynik 3.24.81 – najlepszy w tym
sezonie na europejskiej bieżni i najlepszy czas polskiej sztafety od 14 lat.
Anna Kiełbasińska, biegaczka Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego,
dzięki znakomitemu występowi w biegu sztafetowym, dołożyła do
klasyﬁkacji generalnej mistrzostw 12 punktów, a dodatkowych
siedem również za bieg na 200 m. Przełożyło się to na drużynowe
mistrzostwo Polski dla naszej reprezentacji lekkoatletycznej, która zdobyła
345 punktów, pokonując rywali z 11 krajów. Polacy zwyciężyli m.in.
Niemców (317,5 pkt) i Francję (316,5 pkt).

Anna Kiełbasińska
Fot. materiały promocyjne SKLA

Rodzinny piknik na stadionie!
Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie odbędzie się w tym roku już po raz trzeci. Tym razem Sopocki Klub
Lekkoatletyczny zaprasza 8 września. Piknik na Stadionie Leśnym to propozycja aktywnego spędzenia czasu
w gronie rodziny na świeżym powietrzu. Tradycyjnie na uczestników czekać będzie wiele nie tylko sportowych
atrakcji. W streﬁe sportowo-rekreacyjnej ustawiona będzie wielka trampolina, dmuchany plac zabaw
i zjeżdżalnia, tor przeszkód, boiska do koszykówki, siatkówki i badmintona. Będzie też strzelnica, miasteczko
lekkoatletyczne i pokazy samoobrony. Do dyspozycji uczestników festynu będą food trucki, grille i ognisko.
Odbędą się też występy wokalne i taneczne, swoje umiejętności zaprezentują karatecy i tancerki zumby.
Będzie też możliwość oddania głosu w Budżecie Obywatelskim. Początek pikniku o godz. 11.00.
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Fot. Fotobank.PL / UMS

Literacki Sopot 2019 za nami
W tym roku poświęcony był literaturze brytyjskiej. W niezwykle interesujących i różnorodnych wydarzeniach
festiwalu uczestniczyło około 20 tys. osób! Gościem honorowym festiwalu był Éric- Emmanuel Schmitt.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Tak wyglądała parada katamaranów przy molo z okazji Mistrzostwa Polski Katamaranów
Sopot 2019. O tytuły najlepszych w Polsce walczyło ponad 40 dwukadłubowych jednostek.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Top of the Top Sopot Festival, czyli muzyka, energia, zabawa. Widzowie w Operze Leśnej
przez cztery dni mieli okazję podziwiać plejadę gwiazd – polskich i zagranicznych.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się z udziałem wojskowej asysty
honorowej z 33. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej z Gdyni.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Pogoda pozwoliła i aż 149 uczestników wzięło udział w II Wyścigu Pływackim dookoła Molo Ziaja Cup
2019. Zwycięzcą został sopocianin Filip Zaborowski.

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