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W Sopocie powstanie
szpital dla seniorów
Rozpoczęcie budowy i piknik
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W środku karty do głosowania
na Sopocki Budżet Obywatelski!
Głosowanie od 18 września do 2 października 2017 r.

Zatoki Dialogu
Jedno z najbardziej merytorycznych, międzynarodowych wydarzeń politycznych i biznesowych – VII Europejskie Forum Nowych Idei – odbędzie się w Sopocie od 27 do 29 września
2017 r.
Konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych, towarzyszyć będą Zatoki Dialogu – spotkania
z wybranymi panelistami Forum, politykami i samorządowcami. Spotkania, które odbywają się
w muszli koncertowej na Skwerze Kuracyjnym, otwarte będą dla mieszkańców.
Gośćmi jednego ze spotkań będą prezydenci: Sopotu, Gdańska i Słupska. Szczegółowy program
Zatok Dialogu znajduje się na stronie www.sopot.pl.

Od lat prowadzimy politykę
zrównoważonego budżetu
Rozmowa z Mirosławem Goślickim, skarbnikiem miasta Sopotu
– Sopot zajął pierwsze miejsce w rankingu miast tygodnika „Wprost”
w kategorii kondycja ﬁnansowa. Co było brane pod uwagę?
– Oceniany był kompleksowo budżet miasta – dochody, zdolność kredytowa oraz
zadłużenie. Od wielu lat prowadzimy politykę zrównoważonego budżetu, dzięki
czemu mamy środki na wkład własny do realizacji projektów unijnych oraz środki
na programy i inwestycje ważne dla mieszkańców, jak np.: rewitalizacja zieleni,
dodatkowe zajęcia w szkołach, programy prozdrowotne czy wydarzenia kulturalne
i sportowe, w których tak chętnie uczestniczą sopocianie.
– Miasto zaciąga kredyty na zadania inwestycyjne, jak wygląda zadłużenie
miasta?
– Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów na koniec I półrocza wynosił 75 650 000
zł. Dobra sytuacja ﬁnansowa Sopotu powoduje, że przez cztery ostatnie lata miasto
nie musiało zaciągać nowych kredytów, a posiadane zadłużenie zmniejszyło się
w tym okresie o 64,7 mln zł.
– Jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych miast w Polsce.
– Tak. Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia to 60 proc. w stosunku do dochodów,
a w Sopocie jest 26,28 proc. planowanych dochodów. Dla porównania Gdynia ma
38,8 proc., a Gdańsk 32 proc.
– Trwają prace nad budżetem na 2018 rok. Jakie są założenia?

Fot. fotobank.PL / UMS

64 nowe wiaty dla Sopotu
Pierwszą z 64 nowych wiat przystankowych komunikacji miejskiej w Sopocie (ul. Kościuszki
/róg ul. Chopina, przy Sopot Centrum) w piątek, 25 sierpnia, odsłonili wiceprezydent Marcin
Skwierawski oraz Kalina Janicka, prezes Clear Channel Poland. Tym samym umowa
pomiędzy Gminą Miasta Sopotu a Clear Channel z 24 lutego 2017 r. przeszła z fazy
przygotowawczej w fazę realizacji.
Na podstawie umowy Clear Channel postawi 64 nowe wiaty w Sopocie w dwóch fazach: 30 wiat do
końca 2017 r., a następnie 34 wiaty w 2018 r. Dla potrzeb realizacji umowy zostały opracowane
przez Clear Channel trzy modele wiat – dostosowane do poszczególnych lokalizacji i charakteru
przestrzeni publicznej, wszystkie wyposażone w gablotę z rozkładem jazdy oraz ławkę. Projekt
i konstrukcja wiat pochodzi z katalogu mebli miejskich Clear Channel i jest indywidualnym
rozwiązaniem zaprojektowanym i uzgodnionym z miastem Sopot. Łączy w sobie funkcję estetyczną,
użytkową i reklamową. Na nowych wiatach będą łącznie 182 powierzchnie reklamowe typu citylight.

Fot. fotobank.PL / UMS

– To ważna inwestycja i projekt dla
obu stron – komentuje Kalina Janicka,
prezes Clear Channel Poland.
– Budowa systemu nowoczesnych,
funkcjonalnych i estetycznych wiat
w Sopocie to kolejny krok w rozwoju
mebli miejskich w Polsce, które są
standardem na rynkach europejskich.
Jest to również właściwy krok
w kierunku porządkowania przestrzeni
miasta, poprzez dostępność nowoczesnych i bardzo dobrej jakości
powierzchni reklamowych.

– Przy pracach nad budżetem wykorzystane będą następujące wskaźniki: Prognoza
realnego tempa wzrostu PKB (3,8 proc.), wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych (2,3 proc.), wzrost realnego wynagrodzenia brutto (2,4 proc.).
Wielkość dochodów i wydatków na 2018 r. będzie szacowana w oparciu o te
założenia oraz wykonanie budżetu z lat poprzednich i za 6 miesięcy tego roku,
a także przewidywane wykonanie za 2017 r.
– W rankingu Miast „Wprost” jesteśmy także na drugim miejscu w wydatkach na środowisko na mieszkańca…
– I wydajemy rekordową w skali Polski kwotę na osobę z Budżetu Obywatelskiego
– 110 zł na osobę, spośród miast organizujących taki budżet. Zachęcamy
wszystkich do współdecydowania o ﬁnansach miasta, a szczególnie o BO. To
przecież mieszkańcy wiedzą, co najpotrzebniejsze jest w ich najbliższej okolicy.

Zagłosuj na Sopocki BO
od 18 września
do 2 października
Więcej na stronach 7-10 tego wydania „Przepisu na Sopot”
oraz na www.sopot.pl/bosopot
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Natomiast Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu, podkreśla: – To kolejny etap porządkowania
i estetyzacji przestrzeni miasta. Sopocianie zyskują funkcjonalne i ciekawe wiaty, a miasto nie ponosi
żadnych kosztów tej inwestycji.
Segment mebli miejskich jest jednym z najbardziej przyszłościowych i dynamicznie rozwijających się
segmentów na rynku reklamy Out-of-Home, szczególnie w centrach miast. Clear Channel Poland
jest polskim oddziałem lidera reklamy zewnętrznej na świecie Clear Channel Outdoor i jedną
z wiodących ﬁrm reklamy zewnętrznej na polskim rynku, obecną od prawie 20 lat. Clear Channel
wyposaża polskie miasta w meble miejskie i wiaty przystankowe. Eksploatuje ponad 880 wiat w 14
miastach i aglomeracjach. Przy inwestycji na terenie Sopotu współpracuje z producentem wiat
– ﬁrmą Adboard oraz ﬁrmą Marpol, która wiaty będzie montować.
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Czytaj w „Gazecie Wyborczej Trójmiasto”

Czytaj w „Dzienniku Bałtyckim”

– raz na dwa tygodnie w piątek

– raz na miesiąc w piątek

PRZEPIS NA SOPOT

NR 12/2017

SOPOT DLA SENIORÓW /

Szpital geriatryczny za półtora roku
Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej opieki
medycznej, a co za tym idzie lepsza proﬁlaktyka
i profesjonalne leczenie osób starszych. W Sopocie
już za półtora roku będzie to możliwe. 22 września
oﬁcjalnie rozpoczyna się budowa Centrum Opieki
Geriatrycznej.
Starania Sopotu o szpital dla osób starszych
zakończyły się sukcesem. Dzięki pieniądzom z Unii
Europejskiej i środkom pochodzącym z budżetu
miasta, już w połowie 2019 r. oddane do użytku
zostanie centrum, w którym osoby starsze znajdą
profesjonalną opiekę. Nowoczesna aparatura
medyczna, oddziały dzienne, sieć poradni oraz system
szkoleń będą, dzięki szpitalowi, lepiej dostępne dla
potrzebujących, starszych osób. Proﬁlaktyka, a gdy

trzeba sprawne leczenie, wpłyną na poprawę komfortu
życia seniorów i ich rodzin.
– Dzięki nowemu Centrum Geriatrycznemu pomorscy
seniorzy będą mieli łatwiejszy dostęp do usług
zdrowotnych, jeszcze lepiej dopasowanych do ich
indywidualnych potrzeb – mówi Mieczysław Struk,
marszałek województwa pomorskiego. – Ośrodek
będzie świadczył kompleksowa opiekę ambulatoryjną.
Dzięki sprawnemu leczeniu i rehabilitacji pacjenci
szybciej powracać będą do zdrowia.
Przewidywany koszt budowy Centrum Geriatrycznego
to ponad 27 mln zł, z czego 7,6 mln pochodzić będzie
z budżetu miasta, czyli pieniędzy sopockich podatników.
Centrum będzie oddziałem Pomorskiego Centrum
Reumatologii im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.
Wizualizacja wejścia głównego

Rozpoczęcie budowy Centrum Opieki Geriatrycznej wraz z piknikiem dla mieszkańców
„Zdrowy Pomorzanin, zdrowy Sopocianin” nastąpi w piątek, 22 września, o godz. 15.00, przy
ul. 23 Marca 93 w Sopocie.
W programie prócz oﬁcjalnego rozpoczęcia prac zaplanowano konsultacje i porady medyczne, badania
poziomu cukru, cholesterolu i pojemności płuc, zajęcia sportowe i rehabilitacyjne dedykowane seniorom. Będą
również atrakcje sportowe dla dzieci i młodzieży, m.in. slalom piłki nożnej, boule czy badminton. Prócz
medycznych i sportowych atrakcji będzie okazja do rozmowy z przedstawicielami MOPS-u i DPS-u.
Warto zarezerwować sobie piątkowe popołudnie, by skorzystać z darmowych porad i aktywnie spędzić
popołudnie.
Wizualizacja ogrodu

Nowa forma wsparcia dla sopockich seniorów
Już niedługo najstarsi mieszkańcy Sopotu – osoby
samotne, niesamodzielne, z różnymi schorzeniami będą
mogły skorzystać z nowej formy wsparcia. Seniorzy,
którzy korzystają z usług opiekuńczych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
otrzymają ofertę dodatkowego wsparcia – gminnych
specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie
rehabilitacji ﬁzycznej i usprawnienia zaburzonych
funkcji organizmu.
– Ta dodatkowa forma wsparcia skierowana jest przede
wszystkim do osób starszych, schorowanych, które ze
względu na stan zdrowia i niepełnosprawność, mają bardzo
ograniczone możliwości korzystania z rehabilitacji w placówkach medycznych. Są to osoby leżące, wymagające
pomocy w codziennych czynnościach – mówi Anna Jarosz,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.
Opiekunki środowiskowe, które odwiedzają takie osoby są
często dla nich jednym wsparciem. Teraz dodatkowo
specjaliści z zakresu rehabilitacji zajmą się usprawnianiem
i rehabilitacją – dodaje A. Jarosz.
Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych będzie
ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb danej
osoby, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty
z zakresu rehabilitacji. Będzie to np. przywracanie
sprawności poruszania się, masaż, ćwiczenia oddechowe czy
terapia logopedyczna, tj. wszelkie czynności logopedyczne
www.facebook.com/MiastoSopot

zamierzające do uprawnienia mowy, np. po udarach,
w zaburzeniach o podłożu neurologicznym. Usługi będą
wykonywane przez profesjonalną kadrę posiadającą wiedzę
oraz umiejętności pozwalające świadczyć określone
specjalistyczne usługi.
Usługi będą płatne w zależności od dochodu. Osoby, które
znajdują się w trudnej sytuacji ﬁnansowej, będą mogły
skorzystać z częściowego obniżenia odpłatności.
– Rozpoczęcie pilotażu gminnych specjalistycznych usług
opiekuńczych w zakresie rehabilitacji ﬁzycznej i usprawnienia
zaburzonych funkcji organizmu planowane jest na
wrzesień/październik tego roku – mówi Anna Jarosz. Sopocki
MOPS ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych,

Fot. Pixabay

niestety żadna z organizacji nie złożyła oferty. Obecnie
poszukujemy ﬁrmy, która podejmie się realizacji tego
zadania. W pierwszych latach, specjalistycznymi usługami
opiekuńczymi będą objęte tylko osoby korzystające
z podstawowych usług opiekuńczych za pośrednictwem
sopockiego MOPS-u. To są najczęściej osoby samotne, które
nie mają wsparcia ze strony rodziny, stąd taka potrzeba aby
właśnie im w pierwszej kolejności zapewnić taką formę
wsparcia.
Poza tym sopocki MOPS od wielu lat oferuje seniorom inne
formy wsparcia, m.in. pomoc przy zakupie leków oraz
dogrzaniu mieszkania (podwyższone kryterium dochodowe), zapewnienie posiłku, dowóz ciepłego posiłku do
domu dla osób niesamodzielnych i samotnych, teleopiekę
(całodobowy system przywoławczy), wsparcie psychologiczne dla osób niesamodzielnych w miejscu
zamieszkania, doﬁnansowanie dla osób niepełnosprawnych
z zakresu rehabilitacji społecznej (doﬁnansowanie
do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, do
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier
technicznych, w komunikowaniu się, architektonicznych).
MOPS kieruje również seniorów do ośrodków wsparcia
– 2 placówki pobytu dziennego z opieką i wyżywieniem oraz
do domu pomocy społecznej. Realizuje projekty: Sopockie
Pudełko Życia oraz Kawiarnia dla Seniora.
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Po wichurze – Sopot wciąż pomaga poszkodowanym
Ostatnie tygodnie były dla nas wszystkich egzaminem
z solidarności, empatii i wrażliwości. Mieszkańcy
Sopotu ten egzamin zdali celująco, przekazując
różnymi kanałami pomoc oﬁarom nawałnic, które
przeszły nad Kaszubami w nocy z 11 na 12 sierpnia.
Prócz mieszkańców, którzy przynosili bardzo dużo darów
dla poszkodowanych, równie aktywnie w pomoc włączyły się
instytucje i służby. Z sopockiego Zarządu Dróg i Zieleni
dwukrotnie w miejsce zdarzenia pojechało trzech pilarzy.
Poszkodowanym pomagali także funkcjonariusze sopockiej
Państwowej Straży Pożarnej – jeden samochód terenowy
z czwórką ludzi.
Od 17 sierpnia w sumie siedmiu pracowników socjalnych
i administracyjnych z Sopotu wspierało pracowników
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku
i Brusach. Prezydent Jacek Karnowski poprosił proboszczów
sopockich paraﬁi o udostępnienie informacji o zbiórce
darów dla poszkodowanych. Mieszkańcy bardzo chętnie na
ten apel odpowiedzieli. Z Sopotu pojechało już kilka
transportów z różnorodnymi darami, nie tylko do gminy
Czersk, ale również do Brus.
Mamy nadzieję, że końcówkę wakacji mimo wszystko miło
wspominać będzie osiemnaścioro dzieci z gminy Brusy.
Wraz z dwójką opiekunów dzieciaki aktywnie odpoczywały
w Sopocie. Zakwaterowanie i program szkolenia
żeglarskiego zapewnił Piotr Orlikowski, właściciel Campingu
34 Sopot, wyżywienie oraz program zwiedzania i atrakcji
miejskich – Miasto Sopot.

Podczas festiwalu Top of The Top Sopot 2017 w Operze
Leśnej wolontariusze zebrali do puszek ponad 8800 zł.
Również telewidzowie TVN byli informowani przez trzy
festiwalowe dni o zbiórce organizowanej bezpośrednio na
konto Urzędu Miasta w Czersku.
Pieniądze były również zbierane podczas Koncertu dla
Mieszkańców, który odbył się 10 września.
– Sopocianie z wielkim sercem od razu zaangażowali się
w pomoc potrzebującym – mówi prezydent Jacek
Karnowski. – I wciąż wyjeżdżają samochody z darami dla
poszkodowanych. Za okazaną pomoc wszystkim serdecznie
dziękuje, również w imieniu tych, do których ona traﬁła.
Szczególne podziękowania należą się tym, którzy pomagali
na miejscu: strażakom, pilarzom, pracownikom MOPS.
Wasza praca, zaangażowanie jest godna najwyższego
uznania.

Mieszkańcy terenów zniszczonych przez żywioł
nadal potrzebują pomocy. Teraz najpotrzebniejsze są kontenery mieszkaniowe
(najlepiej ogrzewane) czy domki typu
holenderskiego, do których poszkodowani
mogliby się przenieść na czas remontów ich
domostw. Oprócz tego brakuje pokryć
dachowych, blachodachówki i różnych materiałów budowlanych: wełny mineralnej,
styropianu, pustaków oraz osuszaczy do
mieszkań. Nadal potrzebna jest żywność sucha
z długim terminem przydatności do spożycia,
konserwy, napoje i batony energetyczne oraz
środki czystości: proszki, mydła, szampony,
pasty do zębów, płyny do czyszczenia itp.
O możliwości pomocy można porozmawiać
w Punkcie Informacji UMS.

Wsparcie dla poszkodowanej gminy Brusy
i jej mieszkańców można także przekazywać na konto: 38 8144 0005 2005 0500
3400 0001, z dopiskiem „Pomoc”
Gmina Brusy, ul. Na Zaborach 1, 89-632 Brusy
Fot. UMS

Zrób coś dla siebie

Sopot solidarny z potrzebującymi

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie od kilku lat współpracuje z wolontariuszami. Są to osoby w różnym
wieku, z różnymi doświadczeniami i zainteresowaniami.
Łączy je jedno – chęć angażowania się w pracę na rzecz
drugiego człowieka. Jeżeli chcesz do nich dołączyć,
przyjdź na spotkania organizacyjne 16 i 18 września.

Zakup wózków inwalidzkich dla doświadczonych
koszmarem wojny niepełnosprawnych dzieci z Syrii
oraz niepełnosprawnych dzieci na Pomorzu – taki jest
cel zbiórki organizowanej przez Miasto Sopot
i Fundację Rozwoju Edukacji Treﬂ. Pierwsza kwesta już
się odbyła, kolejne planowane są na drugą połowę
września i październik.

– zostań wolontariuszem

W Domu Pomocy Społecznej w Sopocie wolontariusze,
oprócz opieki koordynatora, uczestniczą w bezpłatnych
szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy, podstaw
pielęgnacji czy języka migowego. Ważnym elementem
motywacji są spotkania integracyjne.
Poszukiwane są osoby kreatywne, ciepłe i otwarte, które
towarzyszyć będą mieszkańcom Domu. Mile widziani są
wolontariusze do zadań związanych z pielęgnacją ogrodu
oraz pracami porządkowymi.
Najbliższe spotkania organizacyjne odbędą się w sobotę, 16
września, o godz. 12.00 oraz w poniedziałek, 18 września,
w godz. 16.00-17.00 w Domu Pomocy Społecznej
w Sopocie przy ul. Mickiewicza 49.
Jeśli ktoś nie może przyjść na wyznaczone spotkania
organizacyjne, może skontaktować się z koordynatorem do
spraw wolontariatu, siostrą Karoliną Blok, pod tel. 781 327 111.

Jaka jest skala nieszczęścia i wynikających z tego potrzeb
przekonali się przedstawiciele Sopotu, którzy w lipcu
odwiedzili obozy dla syryjskich uchodźców na terenie Turcji.
W tureckich miastach Kilis i Gaziantep, położonych tuż przy
Fot. Pixabay
granicy z Syrią, mieszka ponad 500 tys. uchodźców, z czego
50 tys. żyje w obozach. – Pomagamy Syryjczykom jak możemy – mówią włodarze obu miast. – Staramy się też docierać do
osób niepełnosprawnych, które do tej pory siedziały zamknięte w domach – mówi szef jednego z centrów wsparcia
w Gaziantep. – Potrzebujemy m.in.: wózków inwalidzkich, wsparcia wolontariuszy, pomocy w leczeniu na miejscu oraz
w Polsce (głównie operacje oczu, oprotezowanie). Szczególnie dzieci, które doświadczyły koszmaru wojny, wymagają
szerokiego wsparcia psychologicznego.
W odpowiedzi na ten apel Miasto Sopot wspólnie z Fundacją Treﬂ i Miastem Gdańsk postanowiło zorganizować zbiórkę
środków na zakup wózków inwalidzkich oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z ośrodka w Gaziantep.
– Te dzieci przeszły koszmar wojny, a teraz siedzą uwięzione w domach. Wózki inwalidzkie dadzą im chociaż namiastkę
normalnego życia. Chcemy, aby były to lekkie i funkcjonalne wózki sportowe, które poza codziennym wykorzystywaniem
mogą służyć np. do gry w koszykówkę – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.
Mając na uwadze także potrzeby naszego regionu, wózki traﬁą również do niepełnosprawnych dzieci na Pomorzu.
Pierwsza zbiórka odbyła się 9 września, podczas Sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych na molo. Kolejne
zbiórki prowadzone będą podczas wydarzeń miejskich i meczów Treﬂa Sopot: 22.09 na festynie z okazji
rozpoczęcia budowy Centrum Opieki Geriatrycznej przy ul. 23 Marca; 23.09 na festynie Budżetu Obywatelskiego na
terenie sopockich Błoni; 30.09 na meczu Treﬂa Sopot ze Stelmetem BC Zielona Góra, ERGO ARENA; 5-7.10 na Sopot
Jazz Festiwalu; 9.10 na koncercie Sopocka Muza w kościele pw. Gwiazdy Morza; 15.10 na meczu Treﬂa Sopot z MKS
Dąbrową Górniczą, ERGO ARENA; 15.10 na koncercie w ramach konkursu na posesje, Hotel Sheraton.

Fot. Marlena Gołębiewska
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Wpłat można także dokonywać na konto Fundacji Rozwoju Edukacji Treﬂ:
89105017641000002301100547, z dopiskiem „Solidarni z potrzebującymi”.
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INFORMACJE MIEJSKIE /
Otwórz drzwi na świat i ugość
wolontariusza z zagranicy

Turystyczne podsumowanie lata

Chcesz poznać kulturę innych krajów? Dobrze znasz
język angielski, jednak nie masz gdzie go używać? Dzięki
Global Host można przyjąć do swojego domu
wolontariusza z jednego z ponad stu krajów świata
i pokazać mu piękny i gościnny Sopot.

Nawet nie najlepsza pogoda tego lata nie zniechęciła
turystów do odwiedzania pięknego Sopotu. Mimo
wyższych cen za noclegi w mieście, obłożenie
w hotelach było bardzo wysokie. Biorąc pod uwagę
rok ubiegły, turyści o wiele szybciej rezerwowali
noclegi w hotelach, a ich pobyt trwał dłużej. Jak co
roku, odwiedzający Sopot bardzo chętnie spacerowali
po molo – w tym sezonie było prawie milion wejść.

Global Host to inicjatywa organizacji AIESEC Gdańsk, dzięki
której można od 1 do 6 tygodni gościć u siebie w domu
wolontariusza z zagranicy. Wzięcie w niej udziału pozwala
przełamać barierę językową, poznać inne kultury i języki,
a przede wszystkim – pokazać polską gościnność i kulturę
osobie z zagranicy i wpłynąć na jej doświadczenie w naszym
kraju.
Wolontariusze z AIESEC podlegają międzynarodowemu
procesowi rekrutacji, który odbywa się jeszcze przed ich
przyjazdem do Polski. Realizując projekty społeczne
w szkołach oraz organizacjach pozarządowych spełniają
wyznaczone przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju,
związane m. in.: z zapewnieniem dobrej jakości edukacji,
wspieraniem przedsiębiorczości czy ochroną środowiska,
uświadamiając przy tym swoich uczniów.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na Global Host
znajduje się na www.gd.aiesec.pl/globalhost. Pytania można
kierować na: aiesec.gdansk@gmail.com.

Sopot jest nadal bardzo chętnie wybieranym miejscem na
wypoczynek, a ze względu na wiele wydarzeń i projektów
realizowanych w Trójmieście rośnie liczba klientów
biznesowych.
Dominowali turyści ze Skandynawii (w tym roku
odnotowano wzrost przyjazdów z Norwegii) oraz Niemiec.
W porównaniu z rokiem ubiegłym, do Sopotu zawitało
trochę mniej – choć nadal bardzo dużo – gości z Polski.
W okresie wakacyjnym Sopot najczęściej odwiedzały pary
i rodziny z dziećmi; nie brakowało również seniorów, gości
biznesowych oraz grup znajomych, którzy wspólnie
spędzali urlop. Branża hotelarska wiąże to z mniejszą
liczbą zagrożeń terrorystycznych w kurortach zagranicznych i większą otwartością Polaków na wyjazdy
zagraniczne. Potwierdzają to również dane z lotnisk, które
średnio odnotowywały 20-25 proc. wzrostu ruchu.

Fot. fotobank.PL / UMS

W sezonie letnim 2017 oba punkty informacji turystycznej
odwiedziło blisko 28 tys. turystów, to o 6 tys. więcej, niż
w roku ubiegłym. Przeważali turyści z Polski, Skandynawii
i Niemiec.
Wciąż rośnie liczba turystów z Wielkiej Brytanii, Czech,
Litwy, Hiszpanii oraz Francji. W porównaniu z rokiem
ubiegłym do Sopotu przyjeżdża mniej turystów z Rosji.
W Informacji Turystycznej goście najczęściej interesowali
się atrakcjami i wydarzeniami kulturalnymi w Sopocie,
pytali o dostępność komunikacyjną w regionie i możliwość
korzystania z Żeglugi Gdańskiej. Widać było mniejsze
zainteresowanie turystów noclegami w kwaterach
prywatnych, goście częściej pytali o obiekty skategoryzowane.
Na czele najchętniej odwiedzanych przez turystów i gości
miejsc w kurorcie nadal jest sopockie molo – do końca
sierpnia odnotowano 987 640 wejść.

Fot. mat. pras. AIESEC

Fot. fotobank.PL / UMS

Dzięki wyższym wpływom z turystyki (opłata uzdrowiskowa, CIT, podatki) miasto mogło przekazać 150 tys. na
pomoc oﬁarom nawałnic na Pomorzu.

Mobilny komisariat po pierwszym sezonie
Od czerwca tego roku dzielnicowi oraz policjanci prewencji do swojej codziennej
służby wykorzystują Mobilne Centrum Monitoringu, potocznie nazywane
mobilnym komisariatem, w którym pełnią dyżury w różnych częściach miasta.
Mobilny komisariat wyjeżdżał w rejon już ponad 60 razy, z policjantami spotkało się
ponad 200 mieszkańców miasta.

Policjanci z wydziału prewencji oraz dzielnicowi z Sopotu podczas pracy w swoim rejonie
wykorzystują mobilny komisariat po to, by być jak najbliżej sopocian, którzy z różnych
powodów nie mogą dotrzeć do jednostki Policji. Korzystają oni z tego, że policjanci są
dostępni tak blisko ich miejsca zamieszkania.
Mundurowi do tej pory w mobilnym komisariacie pełnili ponad 60 służb, podczas których
rozmawiali z mieszkańcami o nurtujących ich problemach, udzielali porad prawnych,
ostrzegali przed zagrożeniami i informowali o nowych metodach działania przestępców.
Jednocześnie reagowali na zgłoszenia dotyczące łamania przepisów prawa.
Dzielnicowi przekazywali także mieszkańcom ulotki dotyczące służby i specyﬁki pracy
dzielnicowego oraz zachęcali do korzystania z aplikacji „Moja Komenda” oraz nanoszenia
zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Mobilny komisariat ma przede wszystkim jeszcze bardziej wzmocnić bezpieczeństwo na
ulicach miasta, dlatego policjanci prewencji podczas nocnych służb w okolicach lokali
rozrywkowych skupiali się przede wszystkim na działaniu prewencyjnym. Funkcjonariusze
starali się nie dopuszczać do ulicznych awantur oraz przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu. W tym sezonie liczba przestępstw w 7 podstawowych kategoriach
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmniejszyła się o blisko 10 proc.,
nie odnotowano żadnego rozboju, zmalała również liczba kradzieży mienia. Mundurowi
odnotowali również mniej ulicznych awantur oraz interwencji w centrum kurortu.

Fot. fotobank.PL / UMS

www.instagram.com/miasto_sopot

Harmonogram dyżurów dzielnicowych w Mobilnym Centrum Monitoringu można
sprawdzić na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Sopocie pod adresem
www.sopot.policja.gov.pl w zakładce Mobilne Centrum Monitorujące.
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SOPOT DLA UCZNIA /

Sopockie szkoły najlepsze pod słońcem!
W nowym rok szkolnym 2017/2018 sopockie placówki
oświatowe oferują bardzo dobre warunki do nauki
wychowankom i pracy nauczycielom. 4560 uczniów
i przedszkolaków zdobywać będzie wiedzę pod okiem
621 pedagogów. Szkoły przygotowały wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych,
dzieci i młodzież zapraszają do siebie także miejskie
instytucje kultury i kluby sportowe.

Po zajęciach w przedszkolu czy szkole dzieci
i młodzież również mają co robić w Sopocie.
Biblioteka Sopocka
Warsztaty plastyczne, zajęcia edukacyjne, przedstawienia
teatralne, projekcje ﬁlmowe, gry planszowe, spotkania
autorskie, tematyczne spotkania z literaturą, Akademia
Małego Czytelnika, a nawet bale – to i jeszcze więcej dziać
się będzie we wszystkich punktach Biblioteki Sopockiej.

Uczniowski Klub Sportowy Navigo
UKS Navigo, które prze lata działalności wykształciło grupę
żeglarzy zdobywających mistrzowskie tytuły w Europie i na
świecie, prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnych
sekcjach, dla różnych grup wiekowych, także dla
początkujących.

Młodzieżowy Dom Kultury
Nauka gry na gitarze, zajęcia w modelarni czy karate.
A może klub bajek lub szachy? Młodzieżowy Dom Kultury
w Sopocie zaprasza do zapoznania się ze swoja bogata
i różnorodną ofertą.
Fot. fotobank.PL / UMS

Sopockie szkoły zapewniają dobre wykształcenie, opiekę
oraz możliwość realizacji swoich pasji.
Od lat, dzięki oddanym pracy nauczycielom oraz
ﬁnansowaniu przez miasto dodatkowych zajęć (przyrodniczo-matematycznych,
humanistycznych,
języka
obcego oraz innych przedmiotów wybranych przez
szkołę) nasze placówki zajmują pierwsze miejsca
w testach kompetencji w województwie pomorskim.
Wachlarz zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych jest
bardzo szeroki. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania
teatralne, przyrodnicze, plastyczne, muzyczne czy
komputerowe. Nauka pływania i żeglarstwo, dodatkowe
lekcje wychowania ﬁzycznego, treningi koszykówki, tenisa
stołowego, tenisa ziemnego czy rugby – to także młodzi
ludzie znajdą w sopockich szkołach.
Bardzo ciekawie oferta kształcenia wygląda w szkołach
ponadgimnazjalnych. W ciągu tego roku szkolnego
organizowane będą w ramach wybranych bloków
tematycznych dodatkowe zajęcia z ﬁlozoﬁi i logiki,
prowadzone przez nauczycieli akademickich WSPS.
Ponadto, w ramach współpracy z trójmiejskimi uczelniami
w sopockich liceach ogólnokształcących akademiccy
nauczyciele prowadzić będą dodatkowe zajęcia z m.in.
aksonometrii, nauki rysunku, historii sztuki, podstaw
prawa, medycyny, chemii i biologii.

Opera Leśna
Na kreatywne warsztaty edukacyjne, integracyjne warsztaty
muzyczne czy ruchowe zaprasza dzieci sopocka Opera
Leśna. Zajęcia rozwijają ich wrażliwość, zapoznają dzieci
z muzyczną terminologią i inspirują do tworzenia własnych
kompozycji brzmieniowych.
Państwowa Galerii Sztuki
PGS na rok szkolny 2017/2018 przygotowała specjalne
oferty dla przedszkolaków, szkół podstawowych
i gimnazjów, a także uczniów szkół średnich i studentów.
„Cierpliwa sztuka mozaiki”, „Kolorowy świat superbohaterów”, warsztaty rysunku czy fotograﬁi – warto
zaglądać do Państwowej Galerii Sztuki.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Pracownik
socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, aby rozpoznać potrzeby i zasoby danej osoby lub rodziny,
następnie proponuje odpowiednie formy pomocy (np.
zasiłek na zakup niezbędnych rzeczy, doﬁnansowanie
obiadów w szkole, pomoc w nauce, poradnictwo
specjalistyczne).
Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku z pomocy
społecznej wynosi 514 zł na osobę w rodzinie, dla osoby
samotnej 634 zł.
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Miejski Klub Sportowy Ogniwo Sopot
Rugby w Sopocie ma już ponad 50-letnią tradycję. MKS
Ogniwo Sopot organizuje dla dzieci i młodzieży w wieku
8-17 lat zajęcia – treningi i udział w rozgrywkach rugby.
Sopot Tenis Klub
Tu pod okiem wykwaliﬁkowanej kadry w szkółkach dla dzieci
mogą kształcić się – być może – przyszli mistrzowie białego
sportu.

Teatr na Plaży

Sopocki Klub Karate Randori

Teatr na Plaży proponuje najmłodszym niedzielne „Bajkowe
poranki teatralne”, a w ciągu tygodnia zajęcia teatralne dla
dzieci i młodzieży prowadzone przez Sopocki Teatr
Muzyczny Baabus Musicalis. Teatr wszystkie premiery,
spektakle i warsztaty prowadzi z profesjonalnymi
instrumentalistami z trójmiejskiej sceny muzycznej, a także
z absolwentami Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Zajęcia karate odbywają się w kilku sopockich szkołach
podstawowych. Treningi prowadzone są w grupach dla początkujących, średnio-zaawansowanych i zaawansowanych.

Uczeń ze wsparciem
Wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego to
dla wielu rodzin z dziećmi duży problem. Sopocki
MOPS oferuje wsparcie tym, którzy znajdują się
w trudnej sytuacji ﬁnansowej.

Fot. mat. pras. Navigo

Z ciepłego posiłku w szkole mogą skorzystać dzieci
i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, na
podstawie programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” oraz uchwały Rady Miasta Sopotu, która już
w 2004 r. skorzystała z możliwości podwyższenia przez
gminę kryterium dochodowego na dożywianie dzieci
w szkołach i ustaliła kryterium na doﬁnansowanie
ciepłego posiłku do 200 proc. kryterium dochodowego
obo-wiązującego w pomocy społecznej, tj. 1028 zł.
Rodziny z młodszymi lub starszymi dziećmi mogą ubiegać
się o zasiłek celowy na dożywianie dzieci, jeśli ich dochód
na osobę nie przekracza 150 proc. kryterium
dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej,
czyli 771 zł.
Więcej informacji: Dział Pracy socjalnej MOPS Sopot,
Al. Niepodległości 759 A, tel. 58 550 31 89; 58 550 04 23.

Więcej informacji o zajęciach znaleźć można na stronie
www.sopot.pl, w zakładce Rodzinny Sopot.

Zasiłek rodzinny
Rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji, mogą się
ubiegać o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku
rodzinnego, m.in. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego, który wynosi 100 zł, jeśli dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie. Jeśli
w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, kwota nie może
przekroczyć 764 zł miesięcznie.
Inne dodatki do zasiłku rodzinnego: z tytułu kształcenia
i rehabilitacji, dziecka niepełnosprawnego, z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, z tytułu urodzenia dziecka.
Informacji udziela oraz wnioski przyjmuje: Dział
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu fot.
Alimentacyjnego
MOPS
fotobank.PL / UMS
Sopot, Al. Niepodległości 876 Sopot, tel. 58 551 61 63.
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Szanowni Państwo, drodzy Sopocianie!
Po raz siódmy zapraszam Państwa do wyboru najlepszych projektów, spośród tych, które zgłosili Państwo do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Przez ostatnie sześć lat Państwa pomysły
były dla mnie i dla sopockich radnych inspiracją i wskazówką co jest potrzebne Sopocianom. Również projekty, które nie zostały przez mieszkańców wybrane w głosowaniu są dla nas ważne.
Staramy się odpowiadać na wszystkie potrzeby Sopocian. W tegorocznych wnioskach często pojawiają się pomysły dotyczące osób starszych. Potrzebom seniorów również miasto poświęca
dużo uwagi i kierunkuje swoje konkretne działania. Już we wrześniu rozpoczniemy budowę nowoczesnego Centrum Opieki Geriatrycznej. Uruchomiliśmy sieć domów sąsiedzkich, gdzie
organizowane są bezpłatne zajęcia, zaprosiliśmy sopockie kawiarnie do programu „Kawa dla Seniora”. Miasto ﬁnansuje także sopockim seniorom turnusy w sanatorium Leśnik. Dziękujemy za
kolejne podpowiedzi i wskazówki, chętnie z nich skorzystamy.

Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

Głosowanie od 18 września do 2 października
– tradycyjnie lub wypełnij kartę do głosowania przez internet na www.sopot.pl/bosopot
Wypełnione kraty do głosowanie można złożyć w Urzędzie Miasta Sopotu w godzinach pracy urzędu oraz w mobilnych punktach do głosowania, które zostaną uruchomione
m.in. w następujących miejscach:

poniedziałki i czwartki w godz. 16-18
ź
ź
ź

Sopot Centrum (budynek, w którym
znajduje się dworzec główny w Sopocie),
Brodwino centrum usługowe,
Park Herbstów (w razie deszczu Urząd
Miasta)

wtorki i piątki w godz. 9-11

środy i piątki w godz. 16-18

Sopocki Rynek przy
stacji Sopot Wyścigi

ź

soboty w godz. 10-13

okolice dworca Sopot Kamienny Potok,
przy przychodni przy ul. Chrobrego,
przy al. Niepodległości na wysokości
centrum handlowego Nova Skwer

ź
ź
ź

okolice dworca Sopot Kamienny Potok,
Brodwino centrum usługowe,
przy al. Niepodległości na wysokości
centrum handlowego Nova Skwer

ź
ź
ź

Na każdym stanowisku znajdą Państwo wolontariuszy w kolorowych kamizelkach, którzy pomogą w wypełnieniu karty do głosowania.
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Karta do głosowania

Uwaga: Aby głos był ważny, spośród 4 list zadań lokalnych, można wybrać zadania tylko z jednego okręgu.

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 uzyskał największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

koszt
podokręg szacunkowy
w zł*

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 1:
Grażyna Czajkowska
Aleksandra Gosk
Zbigniew Duzinkiewicz
Maria Filipkowska – Walczuk
Andrzej Kałużny
Marcin Stefański
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2018

1 Renowacja boiska w parku między ul. Książąt Pomorskich i 3 Maja wraz z ustawieniem sprzętu crossﬁt

1B

300 tys.

2 Rewitalizacja parku u zbiegu ulic Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach

1B

400 tys.

3 Czerwone kwiaty w kształcie litery "V", czyli zwycięstwo

1B

20 tys.

4 Modernizacja chodnika ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Na Wydmach do ul. 3 Maja

1B

198 tys.

5 Modernizacja chodnika przy ul. Sępiej wraz z budową zatok postojowych

1A

350 tys.

6 Modernizacja ul. Emilii Plater przy budynkach nr 20-34

1B

325 tys.

7 Modernizacja chodników przy ul. Lipowej

1B

345 tys.

8 Remont placu i schodów prowadzących z ul. Sępiej do Parku Północnego

1A

85 tys.

9 Przebudowa chodnika ul. Powstańców Warszawy na odcinku od Grand Hotelu do Parku Północnego 1A

270 tys.

10 Przebudowa schodów prowadzących z ul. Winieckiego do ul. Obrońców Westerpla e

1A

175 tys.

11 Renowacja boiska tartanowego i terenów zielonych przy ZS Nr 1 przy ul. Książąt Pomorskich

1B

300 tys.

12 Wyposażenie w meble miejskie oraz kwietniki ul. Królowej Jadwigi

1A

200 tys.

13 Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na sopockiej plaży

1A

60 tys.

14 Odnowienie pasa pod mostem ﬁoletowym przy ul. Obrońców Westerpla e

1A i 1B 200 tys.

wybrane
inwestycje

OKRĘG NR 2 - Sopot Wyścigi
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 uzyskał największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

koszt
podokręg szacunkowy
w zł*

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 2:
Wieczesław Augustyniak
Barbara Gierak – Pilarczyk
Jerzy Hall
Jerzy Smolarek
Michał Stróżyk
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2018

1 Boisko Sopot II - budowa altany do zajęć szkolnych
2 Zielona przystań - co w trawie piszczy! Zagospodarowanie terenu zielonego przy SP Nr1

2A
2B

200 tys.
400 tys.

3 Skrzyżowanie ul. Łokietka i Polna
4 Chodnik wzdłuż Armii Krajowej nr nieparzyste

2A

100 tys.

2B

205 tys.

5 Efektywne i proekologiczne wykorzystanie targowiska miejskiego w Sopocie

2A

20 tys.

6 Modernizacja nawierzchni ul. Rzemieślniczej przy stacji paliw

2A
2B
2B

165 tys.

7 Budowa kanalizacji deszczowej na ul. M. Kopernika
8 Estetyzacja ul. Josepha Conrada
9 Wybieg dla pupili w parku przy ul. Reja przy stawie
10 Budowa miejsc parkingowych przy kościele św. Bernarda w Sopocie
11 Wykonanie wygodnego dojścia od ul. Wybickiego przy Stadionie do ul. Abrahama
12 Modernizacja schodów prowadzących z ulicy Mickiewicza do kościoła św. Bernarda w Sopocie
13 Klub młodzieżowy zajęcia na Sopockich Błoniach

wybrane
inwestycje

100 tys.
15 tys.
5 tys.

2B
2B
2B

75 tys.
70 tys.

2B

185 tys.

2A

35 tys.

*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.
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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 uzyskał największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)

koszt
podokręg szacunkowy
w zł*

3A
2 Moje boisko, mój plac zabaw. Wyposażenie boiska leśnego przy 23 Marca w urządzenia do ćwiczeń i ławki 3A
3A
3 Budowa siłowni na świeżym powietrzu dla dorosłych przy Sanatorium Leśnik

30 tys.
50 tys.

4 Renowacja zabytkowego zegara na budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego 3B
3B
5 Pierwszy Ogród Społeczny w Sopocie przy MDK

15 tys.

1 Wyposażenie placów zabaw przy budynkach 23 Marca 91 B i 91 C

Prezydent Sopotu
Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta
Sopotu okręgu nr 3:
Piotr Bagiński
Wojciech Fułek
Paweł Kąkol
Tomasz Lipiński
Piotr Meler
zapraszają do głosowania
w Budżecie Obywatelskim
na rok 2018

35 tys.
150 tys.
250 tys.

6 Rewitalizacja punktu widokowego przy ul. Moniuszki (obok Hotelu Opera)
7 Remont chodników i jezdni ulicy Broniewskiego

3B
3B

310 tys.

8 Ławeczka Stefana - ustawienie wygodnych (niskich, z oparciem) ławek na Osiedlu Mickiewicza
9 Stół do ping ponga na boisku przy ul. Mickiewicza

3B

10 tys.

3B
3B

3 tys.

10 Remont nawierzchni przejścia do SP 1 od al. Niepodległości
11 Doﬁnansowanie instalacji kamer na osiedlu Mickiewicza

3B
12 Kontynuacja zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego - dostawienie zabawek i sprzętu do ćwiczeń 3A

wybrane
inwestycje

265 tys.
15 tys.
30 tys.

13 Łącznik spacerowy Piaskowa/Moniuszki

3A i 3B 440 tys.

14 Punkt widokowy „Lisie Wzgórze”

3A

70 tys.

15 Ogródek jordanowski przy Armii Krajowej - przestrzeń do kreatywnej zabawy (kontynuacja projektu)

3B

300 tys.

OKRĘG NR 4 - Sopot Kamienny Potok i Brodwino
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 uzyskał największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 500 tys. zł.

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)

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 2018

koszt
podokręg szacunkowy
w zł*

1 Sąsiedzki Dom w Kamiennym Potoku
2 Nowa aranżacja terenu „skate-parku” przy Orliku na Brodwinie

4A

3 Adaptacja miejsc postojowych oraz ustawienie sprzętu do ćwiczeń ul. Tatrzańska 2
4 Wymiana latarni ulicznych (oraz dodanie nowych) wzdłuż ul. Kolberga (kontynuacja projektu)
5 Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Kolberga (okolice SP nr 5) wraz z ustawieniem ławeczek

4A
4B

180 tys.

4B

25 tys.

6 Skrzydlaci goście na Brodwinie - stworzenie optymalnych warunków siedliskowych dla zwierząt i ptaków

4B

20 tys.

7 Renowacja zabytkowego budynku ujęcia drenażowego na Brodwinie oraz utworzenie ścieżki spacerowej
8 Naprawa, doposażenie urządzeń dla dzieci na placu między blokiem przy ul. Kolberga 12 a przedszkolem

4B

200 tys.

4B
4A

150 tys.

9 Remont chodników ulice: Junaków i Kujawska od Małopolskiej do Kościoła
10 Schody ul. Tatrzańska/Obodrzyców

4B

wybrane
inwestycje

15 tys.
500 tys.
50 tys.

4A

482 tys.
122 tys.

11 Rewitalizacja brzegu Stawu Mazowieckiego na os. Kamienny Potok
12 Modernizacja ul. Podgórnej

4A
4A

100 tys.
250 tys.

13 Modernizacja ul. Junaków

4A

395 tys.

14 Remont zatoki postojowej Mazowiecka 34
15 Remont zatoki postojowej Kujawska 35
16 Wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Kujawskiej 24

4A

60 tys.

4A

52 tys.

4A

30 tys.

17 Chrońmy sopockich seniorów - rewitalizacja chodnika przyjaznego dla pieszych ul. Kujawska
18 Modernizacja miejsc parkingowych na rogu ulic Wejherowskiej i Kraszewskiego - wykonanie projektu

4A

87 tys.

4A

20 tys.

19 Nowa nawierzchnia ul. Sienkiewicza - pętla od Kraszewskiego do Kraszewskiego, dojazd do Malczewskiego

4A

217 tys.

*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.

Tytuł projektu (oraz skrócony opis zadania)

koszt
szacunkowy
w zł*

1 Świąteczne iluminacje – naprawa i rozbudowa

1 mln

2 Zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu

1 mln

3 Lepsze oznakowanie dróg rowerowych – drogowskazy

15 tys.

4 Program Budowy Ogrodów Społecznych w Sopocie

100 tys.

5 Sopockie Błonia – dalsza rewitalizacja

200 tys.

6 Kontynuacja Programu Rewitalizacji Sopockich Kamienic

800 tys.

7 Wymiana chodnika przy 3 LO aż do końca bloków na Brodwinie wzdłuż ulicy Malczewskiego

726 tys.

8 Rewitalizacja ulicy Łokietka

800 tys.

9 Gimnastyka dla zdrowia i sprawności – zajęcia dla dorosłych

40 tys.

10 Remont i modernizacja ul. Moniuszki ze szczególnym uwzględnieniem drogi dojazdowej do numerów 3,5,7

535 tys.

11 Zajęcia dla dorosłych mieszkańców Sopotu związane z rekreacją w wodzie

80 tys.

12 Sprzątanie terenów leśnych wokół osiedli

30 tys.

13 Studio tańca. Zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych

10 tys.

14 Sprzątanie lasów komunalnych

30 tys.

15 Zajęcia kulturalno-sportowe – zajęcia ﬁtness, lekcje tańca, wycieczki po Sopocie z przewodnikiem

25 tys.

16 Upowszechnienie badań psychologicznych pod kątem depresji itp.

10 tys.

17 Kontynuacja zagospodarowania placu przy ul. Malczewskiego 19A, 11A, 21, 18 – wymiana nawierzchni

1,5 mln

18 Remont schodów przy ul. Jagiełły oraz monitoring

1,5 mln

19 Zagospodarowanie terenu przyległego do Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Haﬀnera 55 oraz Pływalni

700 tys.

20 Modernizacja ul. Zacisze

960 tys.

21 Modernizacja ul. Langiewicza

540 tys.

22 Stała trasa na orientację. Biegaj z mapą po Sopocie

20 tys.

23 Miejsca do wypoczynku – meble miejskie w postaci sznurowych leżaków w pasie nadmorskim

150 tys.

24 Wymiana nawierzchni i chodników – ul. Chodowieckiego

1,5 mln

25 Pisz z Ambelucją! – spotkania z kreatywnym pisaniem, darmowe zajęcia

15 tys.

26 Pieszo przez Sopot – sobotnie zajęcia (spacery, marsze Nordic Walking, gry terenowe itp.)

18 tys.

27 Czysty las w Sopocie

30 tys.

28 Organizacja zajęć gimnastyka i rehabilitacja kręgosłupa dla mieszkańców Sopotu dwa razy w tygodniu

25 tys.

29 „Witajcie w Sopocie” al. Niepodległości – instalacje artystyczne zaznaczające granice miasta

360 tys.

30 Przydworcowe podwórka lub podwórka sopockie wzbogacone ciekawymi muralami

150 tys.

31 Działania na rzecz zdrowego stylu życia młodzieży i seniorów

40 tys.

32 Doﬁnansowanie badań okulistycznych

40 tys.

33 Ustawienie znaków zakazu dotyczących wejścia na falochron, jazdy na deskorolce po fontannie itp.

20 tys.

34 Organizacja zajęć z jogi dla mieszkańców Sopotu

12 tys.

wybrane
inwestycje

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

Wypełnioną kartę można oddać w Urzędzie Miasta i mobilnych punktach do głosowania.
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Zielone inwestycje w mieście
Już niebawem rozpoczną się kolejne ważne dla miasta inwestycje związanie z utrzymaniem
zieleni. Projekty swoim zakresem obejmują dolny taras Sopotu oraz przepiękną zieloną skarpę.
Choć działania są rozsiane i bardzo różnorodne, mają jeden wspólny mianownik – pielęgnację
i drobną korektę stanu obecnego. Nie będą to więc spektakularne zmiany, ale związany ze
swoim miastem sopocianin na pewno je dostrzeże.
Lasek Karlikowski
Przepiękny las posadzony był jako bór
nadmorski. Zabezpieczał linię brzegową
morza, tuż za pasem wydm ograniczających
plażę. Sosny z rzadkimi koronami powodowały,
iż w las był świetlisty, a ściółka nie zarastały
krzewami. Do takiego stanu planuje się
przywrócić zarośnięty samosiejkami i krzewami las. Próbkę takiego wyglądu lasu można
zobaczyć w miejscu, gdzie znajduje się
camping.

Mobilny Sopot
czyli perspektywa życia przy lesie
i nad wodą w centrum miasta
Pieszo? Rowerem? Samochodem? SKM? Autobusem? Jak na co dzień
poruszamy się po Sopocie? Jak chcielibyśmy przemieszczać się po Sopocie za
kilka, kilkanaście lat? Czym jest podróż obligatoryjna? Jak zaprojektować łańcuch
ekomobilności? Zapraszamy do dyskusji o przyszłości mobilności w Sopocie.
Efektem warsztatów z mieszkańcami i prac ekspertów będzie „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej” – dokument wskazujący działania poprawiające
bezpieczeństwo i komfort poruszania się ludzi i pojazdów w przestrzeni
miejskiej.

Wizualizacja Lasku Karlikowskiego

Skarpa sopocka

Zrównoważony system mobilności i transportu nie oznacza prostego zakazu
używania samochodów. To zmiana sposobu myślenia o mieście – jak
projektować przestrzenie, aby zachęcać do poruszania się pieszo, rowerem czy
komunikacją publiczną. Jedną z możliwości jest wspieranie łagodnej mobilności
– takiego sposobu funkcjonowania miasta, w którym zarówno dzieci w wieku lat
7 jak i osoby w podeszłym wieku – 70+ mogą czuć się bezpiecznie i samodzielnie
korzystać z ponadprzeciętnych walorów środowiska miejskiego i przyrodniczego Sopotu.

Pas zieleni i przepięknych starych drzew przecina prawie cały Sopot. Kiedyś w tym miejscu na dolnym
tarasie, ograniczonym skarpą, były tereny podmokłe, które łączyły morze z lądem. Teraz jest to cześć
sopockiego krajobrazu na stałe wpisana np. w widok ulic Sobieskiego i Winieckiego. Dawniej rosły tu
tylko buki zwyczajne i dęby szypułkowe, obecnie pojawia się tam coraz więcej klonów. Skarpa wymaga
pielęgnacji oraz ustawienia nowego muru oporowego od strony ul. Sobieskiego. W tym celu będzie
konieczna wycinka 8 drzew i 42,7 m kw. krzewów, gdyż kolidują one z budową nowego muru. Drzewa
zostaną zastąpione nowymi po wykonaniu zabezpieczenia skarpy.
Park Północny

Wizualizacja: Koncepcja odkrycia
fragmentu Potoku Grodowego
na terenie Parku Północnego

Jeden z najważniejszych parków miejskich, znajdujący się tuż
przy sopockiej plaży, jest miejscem chętnie odwiedzanym
przez mieszkańców oraz turystów. W ramach projektu
zostaną skorygowane ślady ścieżek, powstaną ciekawe
wejścia do parku od strony ul. Goyki. Częściowo wymieniona
zostanie nawierzchnia ścieżek, pojawią się także ciekawe
rośliny. Zaprojektowano tu dwa pola do gry w boule o żwiro-

wej nawierzchni. Będzie miejsce na nowe elementy małej architektury – ławki i kosze na śmieci.
Przewidziane jest również odkrycie koryta Potoku Grodowego.

Więcej na temat inwestycji można będzie dowiedzieć się podczas spaceru z projektantami,
na który zaprasza Prezydent Miasta Sopotu 15 września o godz. 17.00. Spacer rozpocznie się
przy pomniku Haﬀnera obok Grand Hotelu.

Sukces dokumentu, czyli wprowadzenie go w życie, zależy od współpracy
mieszkańców, radnych, ekspertów i przedstawicieli Urzędu Miasta. Takie
połączenie pozwala, by proponowane działania były zgodne z oczekiwaniami
codziennych użytkowników miasta oraz odpowiadały współczesnym
standardom projektowania bezpiecznych i wygodnych przestrzeni miejskich.
Już dziś zapraszamy więc do oceny klimatu pieszego i rowerowego w Sopocie
– na stronie www.sopot.pl/mobilnosc do 20 października można wypełnić
ankietę i zgłosić chęć udziału w spotkaniach dotyczących mobilności w Sopocie.

Miejski Eko-Parking po pierwszym sezonie
Ponad 6 tysięcy osób skorzystało w lipcu i sierpniu (do 24
sierpnia) z przejazdów meleksami na trasie Miejski EkoParking – Centrum Sopotu – Miejski Eko-Parking.

Brak opłat za parkowanie w mieście w sobotę i niedzielę powoduje,
że w weekend Sopot jest zablokowany często źle zaparkowanymi
samochodami. Mieszkańcy nie mogą dojechać do swoich posesji,
rozjeżdżana jest zieleń, problemy mają też z przejazdem autobusy
komunikacji miejskiej.

Miejski Eko-Parking przy ERGO ARENIE na około 700 samochodów
to projekt pilotażowy miasta, który ma przyzwyczajać sopockich
turystów do pozostawienia aut poza ścisłym centrum. Parking
zakończył funkcjonowanie wraz z rozpoczęciem Mistrzostw Europy
w siatkówce w ERGO ARENIE.
– Jak każda nowość, tak i projekt eko-parkingu potrzebuje czasu, aby
kierowcy się do niego przekonali – mówi Marcin Skwierawski,
wiceprezydent Sopotu. – To, że w sierpniu skorzystało z niego o ok.
1000 osób więcej niż w lipcu, to dobry prognostyk na przyszłość.
Projekt odpowiada na uwagi mieszkańców, aby ograniczyć ruch
samochodowy w centrum miasta. Parkingi buforowe to trend
światowy i jedyna szansa na odkorkowanie miast, szczególnie
turystycznych – dodaje wiceprezydent Skwierawski.
www.instagram.com/miasto_sopot

Część osób korzystała z parkingu, a nie korzystała z meleksów.
Goście szli na plażę. Jednak kapryśna pogoda spowodowała, że dni
prawdziwie plażowych w tym sezonie był niewiele.
– Będziemy chcieli kontynuować projekt parkingów buforowych,
z jednoczesnym zaostrzaniem restrykcji wobec źle parkujących
w centrum miasta – podkreśla wiceprezydent Marcin Skwierawski.
Meleksy przewiozły: w lipcu – 1725 dorosłych i 860 dzieci, w sierpniu
– 2327 dorosłych i 1200 dzieci.
Fot. UMS

Ostateczny koszt, jaki poniosło miasto w związku z organizacją
parkingu i zapewnieniem transportu meleksami to 52 592,20 zł.

11

WOLANTARIAT /

Niecodzienny sposób na udział w ciekawych wydarzeniach
– sopocki wolontariat akcyjny
Wspierają najważniejsze sopockie wydarzenia kulturalne, sportowe,
społeczne, działają w różnych przestrzeniach miasta: na Stadionie Leśnym, na
sopockiej plaży, w Operze Leśnej, w Państwowej Galerii Sztuki, w Sopotece…
w pogodę i niepogodę, zawsze z dobrą energią, uśmiechem, życzliwością.
Sopoccy wolontariusze – akcjonariusze – dziękujemy, że jesteście, że można
na was liczyć!
Do sopockiego wolontariatu akcyjnego ciągle można się włączyć, ciekawych
wydarzeń do obsługi nie brakuje. Przyjdź i przekonaj się jak fajnie jest być
wolontariuszem w Sopocie!
Więcej informacji: Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych, Sopot,
ul. Marynarzy 4, www.wolontariat.sopot.pl oraz fb/Sopocki Wolontariat.
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Fot. Łukasz Łada.
Dobrze poinformowane. Wolontariuszki podczas Sopot Film Festival

Fot. Łukasz Łada.
Deszczowe spotkania z mistrzami. Wolontariat Grand Prix Sopotu im. J. Sidły

Fot. Łukasz Łada.
Ważny pierwszy kontakt. Wolontariat Literacki Sopot

Fot. Łukasz Łada.
Zawsze uważni. Wolontariusze Sopot Classic

Fot. Łukasz Łada.
Silne wsparcie. Wolontariusze Sopot Classic
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Festiwal Poezji w Sopocie

Wystawy „W ramach Sopotu”
Jeszcze do 24 września, w kilku punktach miasta, oglądać można wystawy
przygotowane na trzecią edycję Festiwalu Fotograﬁi „W Ramach Sopotu”. Prace min.
Zuzy Krajewskiej, Rafała Milacha, Tadeusz Rolke, a także Pszemka Dzienisa czy
studentów Sopockiej Szkoły Fotograﬁi pokazują jak tytułowe ramy zostały
uwolnione z dosłownego znaczenia. Wstęp na wystawy jest wolny.
Festiwal Fotograﬁi „W Ramach Sopotu” odbywał się w dniach 8-10 września. Miłośnicy
sztuki fotograﬁcznej mieli okazję zobaczyć m. in. efekty pracy festiwalowych rezydentów
– czołowych polskich artystów fotografów. W tym roku byli to: Kuba Dąbrowski, Zuza
Krajewska, Adam Lach, Rafał Milach, gość specjalny Tadeusz Rolke oraz Ilona Szwarc.
Festiwal przyniósł 6 premierowych cykli i 8 wystaw, a także warsztaty fotograﬁczne
i spotkania autorskie.

Po raz dziewiąty Sopot będzie miejscem świętowania tych, którzy piszą, i tych,
którzy czytają. Hasłem tegorocznego 9. Festiwalu Poezji są „rzeczy najważniejsze”.
Wydarzenia festiwalowe: spotkania autorskie, premiery książek, działania teatralne
i muzyczne, odbywać się będą od 21 do 23 września w różnych punktach w mieście.
– Zapraszamy do rozmowy o tym, co jest istotne, co konstytuuje nas jako ludzi piszących,
co pozwala oprzeć się płyciznom dookolnego świata – mówi Krzysztof Kuczkowski, dyrektor
Festiwalu Poezji. – Szukajmy tego co buduje, nie tego, co burzy. Rozmawiajmy. Piszmy
wiersze. Zawierzmy Słowu.
W tym roku Festiwal gościć będzie wybitne postacie świata literatury m.in.: K. Dybciaka,
J. Ławskiego, Z. Chojnowskiego, P. Dakowicza, W. Kudybę, W. Kassa, M. Dzienia, K.
Alichnowicza, aktorów: A. Seweryna, K. Gordona, M. Franaszka i muzyków (m.in. Trio
Targanescu). W dniach 21-23 września zaplanowano wystawy, koncerty, wieczory poetyckomuzyczne, spektakle teatralne i wiele spotkań autorskich i literackich związanych m.in. z
postaciami A. Asnyka, J. Kasprowicza i M. Konopnickiej.
Oczywiście nie zabraknie stałych punktów festiwalu – rozstrzygnięcia 11. Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego oraz 4. edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Poetycko-Plastycznego Wiersz+Obraz. Tegoroczny konkurs Wiersz+Obraz poświęcony jest
Jubileuszowi 150-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, a inspiracją do tworzenia prac
plastycznych są wiersze wspomnianych już wybitnych poetów, członków „Sokoła”: A. Asnyka,
M. Konopnickiej, J. Kasprowicza i K. Wojtyły. Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursach
będą prezentowane podczas wydarzeń festiwalowych.
Szczegółowy program na stronie www.tps-dworek.pl.

Państwowa Galeria Sztuki
(wystawy czynne do 20 września)
ź Wystawa główna prac rezydentów
ź Pszemek Dzienis „Freefall”
– wystawa indywidualna
Plac Przyjaciół Sopotu
ź wystawa Łukasza Gawrońskiego
„Mimochodem”
Sopot Centrum +1
ź Tadeusza Rolke „Miejsca.
Rekonstrukcja III” – wystawa
indywidualna
ź „Single Shot” – wystawa
zbiorowa
ź „Debuts” edycja 2017 – wystawa
„doc! photo magazine”

Fot. Tadeusz Rolke

„Sopot/Czytelnia nr 9” – prace studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Dwie Zmiany
ź Krzysztof Majewski, Michał Miziarski „Struktuały” – wystawa absolwentów Sopockiej
Szkoły Fotograﬁi
foyer Hotelu Molo
ź Insta Sopot. Wystawa Instagramersów.
ź

Gala Sopockiej Muzy
Tegoroczna gala wręczenia nagród Prezydenta Miasta Sopotu w dziedzinie kultury
i nauki odbędzie się w poniedziałek, 9 października, o godz. 19.30 w kościele pw.
Gwiazdy Morza. Uroczystość uświetni koncert Marcina Maseckiego „Chopin
Nokturny”.

MUZYKA /

Sopot Jazz Festival

Wstęp na koncert na podstawie bezpłatnych wejściówek, do odbioru od 25 września do
3 października w kasie Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART (Sopot, ul. Kościuszki 61).

Przygotuj się na muzyczną ucztę
Już teraz warto zarezerwować sobie czas od 5 do 7 października, kiedy to do miasta
zawita Sopot Jazz Festival. Będzie to druga edycja wydarzenia pod kierownictwem
artystycznym legendarnego, amerykańskiego saksofonisty jazzowego, Grega Osby.
Festiwal rozpocznie się koncertem wokalnych talentów, Alice Ricciardi z Włoch i Viktoriji
Pilatovic z Litwy. Towarzyszyć im będą włoski pianista Pietro Lussu, amerykański
kontrabasista Josh Ginsburg oraz
legendarny polski perkusista Czesław
Bartkowski.
A potem jeszcze wielu, wielu utalentowanych artystów pojawi się na
festiwalowych scenach w: Soﬁtel
Grand Sopot Hotel, Teatrze BOTO
i klubie Atelier.
Fot. mat. pras. Sopot Jazz Festival
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www.pinterest.com/sopot

Szczegółowe informacje i bilety na
www.sopotjazz.pl.

Fot. fotobank.PL / UMS
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Historia Opery Leśnej
Historia Opery
Leśnej
Wystawa czynna jest przez cały
rok, w godzinach zwiedzania
Opery Leśnej, tj. wrzesień 10-18,
październik 10-17, listopadkwiecień 11-15, 29 kwietniaczerwiec 10-18.

fot. Zbigniew Kosycarz (KFP)

Mieszkańcy Sopotu, którzy
mają Kartę Sopocką, mogą
zwiedzać obiekt za darmo.

Opera Leśna w Sopocie to jeden z najpiękniejszych obiektów amﬁteatralnych w Europie,
którego historia sięga 1909 r. Teraz jej bogate i ciekawe dzieje pokaże otwarta 9 września
2017 r. wystawa plenerowa na terenie obiektu.
U źródła powstania Opery Leśnej spoczywa idea stworzenia w Sopocie miejsca unikatowego,
doskonałego pod względem akustycznym teatru pod gołym niebem, będącego z jednej strony
świątynią sztuki, z drugiej – atrakcją przyciągającą do Sopotu tłumy kuracjuszy.
Bogata, ponad stuletnia historia obiektu, pokazuje, że zamysł jego twórców przez kolejne dekady był
realizowany z powodzeniem. Na deskach Opery Leśnej organizowano spektakle teatralne i operowe,
festiwale muzyki klasycznej i rozrywkowej.
Nowa wystawa plenerowa to ponad dwieście zdjęć w tym archiwalnych dokumentów, projektów
scenograﬁi i kostiumów pochodzących ze zbiorów Muzeum Sopotu, Biblioteki Gdańskiej PAN,
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie, Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, Polskiej Agencji
Prasowej i Agencji Fotograﬁcznej Kosycarz Foto Press KFP.
Ekspozycję będzie można oglądać na terenie Opery Leśnej przez cały rok. Organizatorami wystawy
są Muzeum Sopotu, Bałtycka Agencja Artystyczna i Urząd Miasta Sopotu.

Magazyn
Muzeum Sopotu
Fotele w stylu chippendale
– nowy nabytek Muzeum Sopotu
Kontynuując rekonstrukcję wnętrz mieszczańskich z początku XX wieku, muzeum kupiło dwa
fotele w stylu chippendale.
Wzorując się na albumach fotograﬁcznych rodziny Claaszen (pierwszych właścicieli willi, w której
mieści się Muzeum Sopotu) ustawiono je w salonie, przed kominkiem.
Fotele, wykonane
z drzewa orzec h ow e g o , m a j ą
s ko m p l i kow a n y,
ażurowy wzór na
oparciach, z roślinnym motywem
w centralnej części.
Szerokie siedziska
obite są jasną
tkaniną. Meble
datuje się na
połowę XIX wieku.
Fot. Muzeum Sopotu
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SOPOCIANIE
Niezwykłe historie mieszkańców

Pani doktor z pałacyku na Stawowiu
Urodziłam się w 1931 r. w Wilnie. Do Sopotu przyjechałam w styczniu 1946 r.
Tu moja mama próbowała stworzyć swoim dzieciom nowe życie. Było nas czworo,
ja miałam 15 lat. Warunki wówczas były bardzo trudne. Zamieszkaliśmy w domu
przy ul. Stalina 677 m. 11 (obecnie al. Niepodległości) w dwupokojowym mieszkaniu
z kuchnią, toaletą i spiżarnią. Lokal był strasznie zaniedbany, pełen szczurów
i insektów, a umeblowanie stanowiły dwa łóżka, lustro i uszkodzony kredens
kuchenny.
Pomału życie zaczęło się normalizować. Mama pracowała. My chodziliśmy do szkoły.
Działały urzędy, otwierano sklepy, kawiarnie. Pamiętam cukiernię-kawiarnię
Gajewskiego (późniejszy Złoty Ul.).
Rozwijała się tzw. prywatna inicjatywa. W najbliższej okolicy piekarnię otworzył
p. Cieślak. Przed świętami nosiło się do niego do upieczenia własne, domowe
ciasta. Przy ul. Jana z Kolna działalność ogrodniczą zaczął prowadzić p. Zdrojewski.
Em-Ka-Radio – ﬁrma
p. Karnickiego – znajdowała
się na parterze naszego
domu.
Wkrótce przeprowadzono
do Sopotu linię tramwajową – nr 7. Dzięki
tramwajowi miałam ułatwioną drogę na wykłady do
Akademii Lekarskiej, gdzie
w 1950 r. zaczęłam studia
na wydziale lekarskim.
1955 r. to moja pierwsza
praca – oddział noworodków w szpitalu ginekologiczno-położniczym im.
dr Heleny Wolf w Sopocie,
w pałacyku na Stawowiu.
Fot. Muzeum Sopotu
Powojenna służba zdrowia
w Sopocie rozpoczęła swą
historię. Działały przychodnie, prywatne gabinety lekarskie i dentystyczne. Było
prywatne laboratorium analityczne, położna miejska i wydział zdrowia w Urzędzie
Miejskim. Od roku 1946 r. funkcjonował szpitalik chirurgiczno-ginekologicznopołożniczy w willi przy ul. Abrahama 18. To była po prostu kamienica, w której
zorganizowano sale dla chorych. Willę przystosowano do pełnienia funkcji
szpitalnych, ale dziś trudno sobie wyobrazić, jakie tam warunki panowały.
Dyrektorem szpitala był dr Edward Drescher, chirurg. Szpital został przeniesiony do
pałacyku na Stawowie w 1954 r.
Nasz oddział był bardzo duży. Mieliśmy salę dla noworodków i drugą dla
wcześniaków. W tamtych czasach matki nie leżały z dziećmi. Maleństwa przynosiło
się im do karmienia. Do szpitala traﬁały kobiety nie tylko z Sopotu, ale i z Gdańska.
Szpital nie miał wtedy własnej karetki, ale w Sopocie można było skorzystać z karetki
pogotowia ratunkowego. Ordynatorem oddziału noworodków była dr Halina
Duszyńska, pediatra. Była moją Szefową i Przyjaciółką, mądrym, dobrym człowiekiem.
Praca nie była łatwa, ale ciekawa. I dająca zadowolenie! Np. gdy udało się utrzymać
przy życiu 900- gramowego wcześniaka, czy widząc uśmiech matki utrudzonej
ciężkim porodem 5 kg syna. Szczęśliwe urodzenie się trojaczków pod koniec lat 50.
było wielkim wydarzeniem opisywanym w prasie. Na tamte czasy i możliwości
medyczne – to były prawdziwe sukcesy!
Całość opowieści oraz historie innych sopocian znaleźć można w Encyklopedii
Sopocian na www.sopocianie.muzeumsopotu.pl

Zapraszamy obecnych i dawnych mieszkańców Sopotu do udziału
w projekcie Sopocianie – Opowiedz nam swoją historię.
Muzeum Sopotu, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
81-724 Sopot, tel. 58 551 22 66, 58 551 50 31

www.sopocianie.muzeumsopotu.pl
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ŻEGLARSTWO /

Mistrzostwa Polski Katamaranów w Sopocie jeszcze raz we wrześniu
Sopocki klub UKS Navigo przyzwyczaił nas tego lata do imprez na naprawdę wysokim
poziomie. Końcówka sezonu zapowiada się również bardzo atrakcyjnie. W sobotę
i niedzielę, 23 i 24 września ponownie zobaczymy startujące katamarany. Weekend
będzie należał do zawodników klasy F-18 i Open, którzy walczyć będą w mistrzostwach
Polski. Ponadto rozegrane zostaną regaty o puchar UKS Navigo w A-class i jednokadłubowych jednostkach Nautica 450.
O tytuły Mistrzów Polski w klasie F-18 będą walczyć między innymi Tymek Bendyk i Kuba
Surowiec – aktualni medaliści Mistrzostw Świata Katamaranów A-class (II i III miejsce), które
odbyły się w sierpniu. Obaj zawodnicy mają duże szanse na tytuły w kolejnej klasie. Formuła 18
to dwuosobowy katamaran, który posiada 3 żagle, fok, grot i genaker. Łódka osiąga duże
prędkości, szczególnie efektownie prezentując się na kursach pełnych. W regatach wystartuje
około 40 łódek.
Organizatorem regat jest Uczniowski Klub Sportowy Navigo. Mistrzostwa odbędą się pod
auspicjami Polskiego Związku Żeglarskiego.
Więcej informacji będzie można uzyskać na stronie www.katamaran.sopot.pl.

KOSZYKÓWKA /

#sercesopotu bije mocniej
Treﬂ Sopot wraca na parkiet
W sobotę, 23 września koszykarze Treﬂa Sopot zapraszają kibiców na otwarty
sparing z AZS-em Koszalin. Tydzień później żółto-czarni zagrają pierwszy mecz
sezonu 2017/2018. W sobotę 30 września zmierzą się z mistrzem Polski, Stelmetem
BC Zielona Góra. #sercesopotu zaczyna bić coraz mocniej, a sportowy rytm miasta
będą wyznaczać kolejne koszykarskie potyczki.
Treﬂ Sopot to #sercesopotu, ponieważ klub powstał z miłości do koszykówki, a dzięki
wsparciu kibiców, miasta oraz partnerów stał się sercem kurortu. Żółto-czarni chcą zarażać
miłością do basketu, a także dawać radość i kumulować dobre emocje. Nieodłączną częścią
#sercasopotu są kibice, zapewniający fantastyczny doping na trybunach. Niepowtarzalna
atmosfera koszykarskich spotkań już niebawem powróci do ERGO ARENY. W sobotę, 30
września, o godz. 16.00 żółto-czarni inaugurując sezon zmierzą się w gdańsko-sopockiej
hali z mistrzem Polski Stelmetem BC Zielona Góra. Bilety na to spotkanie są dostępne na
stronie https://treﬂ.ticketsoft.pl/, a ich ceny rozpoczynają się od 10 zł.
Zanim rozpocznie się zacięta walka o fazę play-oﬀ, koszykarze zapraszają na otwarty
sparing dla kibiców, który odbędzie się w sobotę, 23 września, o godz. 18.00 w ERGO
ARENIE. Będzie to świetna okazja, by jeszcze przed sezonem zobaczyć w akcji nowego
centra Treﬂa Sopot Steve’a Zacka oraz przyjrzeć się drużynie tuż przed startem rozgrywek.
Wstęp na mecz jest wolny. Więcej informacji na treﬂsopot.pl.

fot. UKS Navigo

RUGBY /

Dzień Otwarty z Rugby
Sopockie rugby ma już ponad 50 lat. By przybliżyć tę dyscyplinę sportu, Miejski
Klub Sportowy Ogniwo przygotował specjalny program, w którym dzieci i młodzież
z sopockich szkół będą mogli sprawdzić swoje umiejętności. Dzień Otwarty
z Rugby odbędzie się w środę, 20 września, na stadionie im. Edwarda Hodury.
Podczas imprezy uczestnicy będą mogli skorzystać z atrakcji całodniowego programu
przygotowanego przez trenerów i reprezentantów Polski w rugby. Konkurencje będą
dopasowane do wieku uczestników, a startujących uczniów klas IV-VI ocenią fachowcy
związani z tą dyscypliną. Organizatorzy przygotowali także profesjonalne,
certyﬁkowane przez Polski Związek Rugby, szkolenie dla nauczycieli wychowania
ﬁzycznego. Zdobyte w trakcie 3-godzinnego kursu umiejętności i praktyczna wiedza
pomogą nauczycielom urozmaicić lekcje wf-u i pomogą bezpiecznie wykorzystywać
na zajęciach nietypową piłkę do rugby.
Uczestnicy Dnia Otwartego z Rugby, oprócz sporej dawki sportowych emocji na
świeżym powietrzu, otrzymają także ciepłe posiłki.
Dzień Otwarty z Rugby – 20 września 2017 r.
godz. 10.00-12.00 – zajęcia dla uczniów, między
godz. 13.00-16.00 – certyﬁkowane szkolenia dla nauczycieli
Stadion im. Edwarda Hodury, Sopot, ul. Jana z Kolna 18.

Fot. fotobank.PL / UMS

Mecz o awans do ﬁnału Mistrzostw Polski

Fot. mat.pras.

www.facebook.com/MiastoSopot

A już w sobotę, 30 września, będzie można zobaczyć profesjonalnych zawodników
rugby w akcji. Na stadionie im. Edwarda Hodury, o godz. 15.00 Ogniwo Sopot
zmierzy się z Pogonią Awenta Siedlce. Będzie to spotkanie z liderem tabeli, a jego
wynik zdecyduje o awansie jednego z zespołów do ﬁnału Mistrzostw Polski. Sopoccy
rugbiści liczą na gorący doping. Wstęp wolny.
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Fot. fotobank.PL / UMS

Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły
16 sierpnia, podczas XX jubileuszowego Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły, Stadion Leśny SKLA
zalały strugi deszczu. Nie przeszkodziło to jednak sportowcom w zaciętej rywalizacji.

Fot. fotobank.PL / UMS

Fot. fotobank.PL / UMS

Święto literatury w Sopocie obchodzone było również na plaży. 17 sierpnia przy klubie Atelier
i Teatrze na Plaży spotkanie z Katarzyną Boni poprowadził Michał Nogaś.

Sopot Non-Fiction, czyli VI Festiwal Teatru Dokumentalnego, odbył się w dniach 26 sierpnia
-2 września. Na zdjęciu „Is it Pamela/Inkarnacje” w wykonaniu Łódź Czterech Kultur.

Fot. fotobank.PL / UMS

Fot. fotobank.PL / UMS

30 sierpnia przyjechały do Sopotu na kilka dni wypoczynku dzieci z dotkniętej nawałnicą gminy Brusy.
Mieszkały na terenie Campingu 34, w programie miały m.in. zajęcia żeglarskie.

78. rocznica agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę uczczona została 1 września pod pomnikiem
Martyrologii Mieszkańców Sopotu, w wojskowej asyście honorowej Garnizonu Gdynia.

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