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Sopocki Budżet Obywatelski
W kwietniu zgłoś swój projekt!
Fot. Fotolia

str. 3

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Sopocianom i Przyjaciołom naszego miasta życzymy,
by ten czas był okazją do serdecznych spotkań w gronie rodziny i znajomych,
do spacerów po rozświetlonym wiosennym słońcem kurorcie,
by wypełniał serca nadzieją i radością, dając siłę do realizacji planów i zamierzeń.
Wesołego Alleluja!!!
Jacek Karnowski

Wieczesław Augustyniak

Prezydent Sopotu

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu

KONCERT /

Muzyczne wspomnienie
o księdzu Janie
„Pamiętamy o Księdzu Janie Kaczkowskim” to tytuł koncertu, na który w drugą
rocznicę śmierci tego niezwykłego człowieka i duszpasterza zaprasza Fundacja im.
Ks. Jana Kaczkowskiego. Koncert odbędzie się 28 marca, w kościele św. Jerzego
w Sopocie. Wstęp jest wolny.

SOPOT POMAGA /

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń
Pamiętaj! Nie jesteś sam z problemami.
Telefon Zaufania: 58 301 00 00 w godz. 16.00-6.00
ptpt@vp.pl całą dobę

Wieczór uświetni występ Resiny – Karoliny Rec, niezwykle utalentowanej wiolonczelistki,
absolwentki Akademii Muzycznej w Gdańsku. Koncert poprzedzony będzie mszą świętą
w intencji księdza Jana Kaczkowskiego o godz. 18.00.
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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

Fot. materiały Fundacji im. Ks. Jana Kaczkowskiego
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Twój głos w budżecie miasta!

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski
oraz Radni Miasta Sopotu zapraszają do udziału
w Sopockim Budżecie Obywatelskim na rok 2019

Więcej na www.sopot.pl/bosopot

4 mln zł na projekty mieszkańców

Działam lokalnie,

BO mam ﬁlm
BO Sopot

2
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na SOPOT!
Zróbmy razem ﬁlm
o Sopockim Budżecie
Obywatelskim!
Zainspirujmy innych
do udziału w BO!

Weź udział w ﬁlmie i zarejestruj się przez stronę www.sopot.pl/ﬁlm. Scenariusz do każdej
ze scen wymyślą uczestnicy. Zdjęcia wykona profesjonalna ekipa ﬁlmowa, która zajmie się
również montażem. Zgłoszenia przyjmowane będą do 4 kwietnia, zdjęcia odbędą się 7 kwietnia.
Efekty wspólnej pracy zobaczymy już tydzień później podczas premiery ﬁlmu, która odbędzie się
w Teatrze na Plaży. Będzie to także okazja do rozmów o Sopockim Budżecie Obywatelskim.
do 4 kwietnia – zgłoszenia do udziału w ﬁlmie, rejestracja przez stronę www.sopot.pl/ﬁlm
7 kwietnia (sobota) – nagranie ﬁlmu (tylko zgłoszone osoby)
14 kwietnia, godz. 14:30, Teatr na Plaży – premiera ﬁlmu, punkt informacyjny BO.
Premiera jest otwarta dla wszystkich mieszkańców, miejsca nie są numerowane i nie obowiązują zapisy.

www.facebook.com/MiastoSopot

BO

Co może być zadaniem
w Budżecie Obywatelskim?

Katalog zadań jest bardzo szeroki, obejmuje wszystko, co może być
ﬁnansowane przez gminę. Mogą być to inwestycje lub działania, np.:
ź remonty ulic i chodników,
ź budowa elementów sportowych i rekreacyjnych, modernizacja
boisk, wyznaczenie tras sportowych lub spacerowych np. tras do
Nordic Walking,
ź ustawienie urządzeń do zabawy dla dzieci i młodzieży, rozbudowa
istniejących placów zabaw,
ź modernizacja terenów zielonych, nasadzenie zieleni,
zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne,
ź uatrakcyjnienie pasa nadmorskiego, dostawienie ławek,
ustawienie przyrządów do ćwiczeń lub zabawy,
ź budowa ścieżek rowerowych,
ź budowa wybiegów dla psów,
ź działania na rzecz zdrowego stylu życia (odżywiania, aktywności
ﬁzycznej, radzenia sobie ze stresem),
ź programy aktywizujące społeczności lokalne (festyny, kluby
seniora, warsztaty dla dzieci, domy sąsiedzkie, itp.)

Ważne
Proponowana inwestycja musi być zlokalizowana na terenie
należącym do gminy. W przypadku usytuowania na terenie
spółdzielni mieszkaniowej, inwestycja może być wykonana, gdy
zaakceptuje ją zarząd spółdzielni (i zgodzi się ją współﬁnansować).
Teren, na którym będzie realizowany projekt, powinien być
ogólnodostępny.
Inwestycja / projekt muszą być możliwe do sﬁnansowania w ramach
jednej edycji BO (w ciągu 1 roku kalendarzowego).
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Harmonogram prac nad budżetem
1-30.04
Zgłaszanie projektów

do 10.06
Weryﬁkacja projektów

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

10.06
Wyniki weryﬁkacji

11-24.06
Czas na odwołania

10-24.09
Głosowanie internetowe

do 30.06
Publikacja projektów

Głosowanie w UM

dla wnioskodawców

Pierwsza publikacja na
www.sopot.pl/bosopot

www.sopot.pl/bosopot

Publikacja ostatecznej listy
projektów poddanych głosowaniu

do 30.09
Ogłoszenie wyników

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

Tereny
zielone

Rewitalizacja
i rozwój miasta

Własność
gruntów

Plaże i pas
nadmorski

Inżyniera i Ochrona
Środowiska

Zgodność
z planem

Działania na rzecz
zdrowego stylu życia

Pomoc
Społeczna

Radosław
Laskowski

Monika
Sawicka

Hanna
Chabierska

Ewa
Skibska

sekretariat

sekretariat

Dorota
Ławrynowicz

Izabela
Strzelczak

Agnieszka
Niedałtowska

58 551 03 51

58 551 72 61
w. 40

58 521 37 99

58 521 38 04

58 550 12 15

58 521 37 94

58 521 37 80

58 521 36 20

Zarząd Dróg
i Zieleni Sopot

Zarząd Dróg
i Zieleni Sopot

UM Sopotu
Wydział Strategii
i Rozwoju Miasta

UM Sopotu
Wydział Geodezji

MOSiR
w Sopocie

UM Sopotu
Wydział Inżynierii
i Ochrony Środowiska

UM Sopotu
Wydział Urbanistyki
i Architektury

UM Sopotu
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

58 551 17 10
w. 251
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Sopocie

Al. Niepodległości
930

Al. Niepodległości
930

ul. Kościuszki
25/27, p. 69

ul. Kościuszki
25/27, p. 97

ul. Bitwy pod
Płowcami 67 C

ul. Kościuszki
25/27, p. 88

ul. Kościuszki
25/27, p. 102

ul. Marynarzy 4

ul. Kolejowa 14

Więcej informacji pod nr tel. 58 52 13 682, mailowo: budzet2019@sopot.pl oraz na stronie www.sopot.pl/bosopot

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

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

Załączniki (nieobowiązkowe)
Zdjęcie/a, mapa, inne

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

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

Zgłoś swój pomysł! Od Ciebie zależy, jak zmieni się Twoja okolica!
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Syndyk niezadowolony z ochrony
konserwatorskiej kortów
W lutym 2018 r., na wniosek Prezydenta Miasta Sopotu, zespół kortów tenisowych
wraz ze starodrzewem oraz budynkami został przez Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków wpisany do rejestru zabytków nieruchomych
województwa pomorskiego. Odwołanie od tej decyzji złożył syndyk masy upadłości
Sopockiego Klubu Tenisowego w upadłości z siedzibą w Siedlcach.

Od słów do czynów
– miasto usunęło bilbordy
Zaczęliśmy od siebie. Z przestrzeni naszego miasta zniknęły bilbordy – wszystkie
sześć wielkopowierzchniowych reklam, których właścicielem i inwestorem jest
miasto.
Ma to związek z przygotowaną na najbliższą sesję Rady Miasta (26 marca) uchwałą
krajobrazową. Zakończył się proces konsultacji społecznych z mieszkańcami. Projekt
uzyskał wymagane prawem uzgodnienia instytucji, w tym Konserwatora Wojewódzkiego.
Uchwała jest już gotowa do procedowania przez radnych Sopotu.
Celem opracowania uchwały reklamowej dla Sopotu jest ochrona walorów krajobrazowych
miasta, uporządkowanie środowiska wizualnego w mieście i ustalenie zasad i warunków
sytuowania: obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, w tym
szyldów, ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane oraz sformułowanie czytelnej oferty dla
przedsiębiorców i producentów reklam.

Sopockie korty. Fot. materiały archiwalne Muzeum Sopotu

Odwołanie będzie rozpatrywał Minister Kultury. Działanie syndyka klubu w upadłości SKT
pokazuje prawdziwe intencje, które niewiele mają wspólnego z dobrem kortów
tenisowych, zachowaniem ich wartości i dziedzictwa, a teren traktuje jako działkę budowlaną, na której wpis Konserwatora Zabytków uniemożliwia działalność deweloperską.
– Odwołanie syndyka w zestawieniu z dotychczasową próbą sprzedaży części kortów przez
zawieszony zarząd SKT (prezes Waldemar Białaszczyk ma wyrok prawomocny za okradanie
klubu!), na rzecz dewelopera, pokazują, że gdyby nie zdecydowane działanie sądów na
wniosek miasta, część kortów mogłaby być już zabudowana apartamentowcami – nie kryje
rozżalenia Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.
Fot. Fotobank.PL/UMS

Wątpliwości sądu do zmian statutowych SKT w upadłości
Zmiany statutowe SKT w upadłości (nowy zarząd z prezesem Bartłomiejem Białaszczykiem i nowa siedziba) zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego budzą
wątpliwości prawne Sądu Okręgowego w Gdańsku. Podczas posiedzenia 19 marca Sąd
postanowił o wystosowaniu do Sądu Najwyższego zapytania prawnego. Wątpliwości
Sądu budzi fakt zwołania walnego zebrania członków i wybór nowego zarządu z inicjatywy przedstawiciela SKT do prowadzenia spraw bieżących Elżbiety Jakubiak.
Sąd ma także wątpliwość, czy wybieg zastosowany przez SKT w upadłości ze zmianą
siedziby z Sopotu na Siedlce oznacza automatycznie, że organem nadzorczym SKT
przestaje być prezydent Sopotu, a zostaje prezydent Siedlec.

Priorytety sopockiej uchwały reklamowej to:
ź

ochrona wartości historyczno-krajobrazowych miasta,

ź

wypracowanie czytelnych zasad dla mieszkańców, przedsiębiorców i branży reklamowej,

ź

ograniczenie rodzajów reklam, tylko do tych, które zostały wymienione w uchwale.

Praktycznie cały obszar miasta Sopotu objęty jest ochroną konserwatorską i od dawna
skutecznie prowadzone są działania podnoszące estetykę przestrzeni publicznej
i ograniczające bałagan reklamowy w mieście. Ale uchwała da skuteczniejsze narzędzie
egzekwowania
tego.
Fot. Fotobank.PL/UMS

ZIELONY SOPOT /

Nowe drzewa i bezpieczny mur na Skarpie Sopockiej
Trwają prace związane z zagospodarowaniem Skarpy Sopockiej wzdłuż ul. Sobieskiego. Będą nowe drzewa i chodnik. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków
unijnych.
Powstaną nowe mury oporowe wzdłuż ul. Sobieskiego, których główną funkcją będzie
podtrzymanie skarpy. W ramach inwestycji wykonywany jest remont schodów terenowych
prowadzących do Urzędu Miasta oraz renowacja ceglano-betonowej muszli (groty),
zlokalizowanej w sąsiedztwie przebudowywanych schodów.
W ramach prac planowane jest odtworzenie chodnika wzdłuż muru oporowego,
uporządkowanie zieleni na skarpie, czyli konieczne wycinki chorych lub zagrażających
bezpieczeństwu drzew (30 sztuk) oraz nasadzenia zamienne 10 dębów i 43 buków.
Koszt prac budowlanych, wycinki i nasadzeń powinien zamknąć się w kwocie 3 271 427,04 zł
brutto i zakończyć do 30 czerwca.
www.instagram.com/miasto_sopot

Fot. Fotobank.PL/UMS
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Nowy żłobek w Sopocie – mieszkańcy wybiorą miejsce
Od wielu lat jednym z priorytetowych działań miasta jest wspieranie rodzin, czego
efektem jest m.in. zapewnienie każdemu dziecku miejsca w przedszkolu. Teraz
przyszła kolej na najmłodszych sopocian, bowiem w kolejce na przyjęcie do żłobka
oczekuje ok. 120 dzieci. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców,
władze Sopotu zdecydowały o budowy nowej placówki. Pod uwagę brane są dwie
lokalizacje: przy ul. Obodrzyców 18-20 oraz Kolberga 8.
W mieście działa jeden publiczny żłobek – Puchatek, przy ul.
Armii Krajowej 58. Uczęszcza do niego 56 dzieci. W kurorcie
f u n kc j o n u j e rów n i eż 5 ż ł o b ków n i e p u b l i c z n y c h ,
opiekujących się 75 dzieci oraz 1 klub dziecięcy. Miasto od
2012 r. wspomaga rodziców, których pociechy chodzą do
żłobków niepublicznych, doﬁnansowując pobyt każdego
dziecka kwotą 300 zł miesięcznie.
Potrzeba stworzenia nowego żłobka w mieście jest duża,
w Sopocie mieszka 861 dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Powstała
mapa demograﬁczna, z której wynikło, że najwięcej dzieci

w wieku żłobkowym mieszka w północnej części Sopotu. A tam najlepsze warunki do budowy
nowego obiektu są w dwóch lokalizacjach: przy ul. Obodrzyców 18-20 oraz Kolberga 8.
Teren przy ul. Obodrzyców 18-20 znajduje się w sąsiedztwie Przedszkola nr 4, ma dobry
dojazd i infrastrukturę. Teren przy ul. Kolberga 8, przy Przedszkolu nr 12, jest również
atrakcyjny, mimo dużo mniejszej działki i konieczności
zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego i ewentualnego przebiegu magistrali
grzewczej.
W nowej placówce, która powinna mieć powierzchnię ok.
500 m kw., powstałoby 60 miejsc dla maluchów. Budowa
żłobka mogłaby się rozpocząć w ciągu kilku najbliższych
lat – w zależności od tego, jaką lokalizację wybiorą
mieszkańcy.
Na stronie internetowej miasta znajduje się ankieta,
w której można oddać swój głos, wskazując
najbardziej dogodne miejsce na budowę nowego
żłobka.

Fot. Pixabay

SOPOT POMAGA /

Wspieraj lokalnie,
czyli sopocianie sopocianom

Sopocianie zawsze
chętni do pomocy

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych kolejny rok z rzędu namawia mieszkańców
kurortu, by w ramach akcji „Sopocianie sopocianom 1%” przekazywali procent swojego
podatku na organizacje pożytku publicznego działające się w naszym mieście.

W sopockich paraﬁach podczas mszy został odczytany list, który do
mieszkańców miasta wystosował prezydent Sopotu. Za pośrednictwem
proboszczów prezydent namawia sopocian do wsparcia akcji „Solidarni
z Potrzebującymi”, czyli zbiórki sprzętu rehabilitacyjnego dla przebywających
w obozach dla uchodźców na terenie Turcji Syryjczyków, dotkniętych
koszmarem działań wojennych.

Szanowni Państwo,

Ważne jest, by sopoccy podatnicy wiedzieli, którym organizacjom można przekazać 1%
i czym się zajmują. Wykaz uprawnionych organizacji znajduje się na stronach stron
www.sopot.pl oraz www.scop.sopot.pl. Informacje o uczestnikach kampanii można
znaleźć również w Bibliotece Głównej wraz z pięcioma ﬁliami oraz Sopotece, Urzędzie Miasta
Sopotu oraz w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Marynarzy 4.
W tym roku można również skorzystać z bezpłatnego programu rozliczeniowego dla
Sopotu zawierającego wykaz sopockich organizacji. Program dostępny na
www.miasto.sopot.pl umożliwia bezpłatne, bezpieczne i samodzielne rozliczenie podatku
dochodowego od osób ﬁzycznych bez wychodzenia z domu.
Również emeryci i renciści mogą przekazać swój 1% wybranej organizacji. Ci, którzy rozliczani
są przez organ rentowy (ZUS), a chcą przekazać swój 1% podatku, do 30 kwietnia 2018 r.
powinni złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-OP, na której należy wskazać
WYŁĄCZNIE KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego oraz swoje dane identyﬁkacyjne.
Pamiętaj!
ź Dla rozliczenia PIT ważne jest miejsce zamieszkania (nie zameldowania)
ź Złóż zeznanie podatkowe do 30 kwietnia 2018 r.
ź Przekaż 1% lokalnej organizacji i ciesz się z procentującego dobra
ź Zachowaj deklarację PIT i Urzędowe Poświadczenie Odbioru
ź Jeśli nie masz Karty Sopockiej – złóż w Urzędzie Miasta Sopotu wniosek o jej
wyrobienie
ź Przy odbiorze Karty Sopockiej okaż formularz PIT i korzystaj ze zniżek w blisko stu
obiektach
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w przygranicznych miastach Turcji przebywa ponad pół miliona Syryjczyków,
wygnanych przez wojnę z własnego kraju. Wśród nich są setki szczególnie
poszkodowanych w czasie tego strasznego konﬂiktu dzieci. Wiele z nich
poddano ratującym życie amputacjom: uwięzione w czterech ścianach
domów, nie mają szans na normalne życie, edukację, integrację z rówieśnikami.
Jesienią ubiegłego roku w ramach akcji „Solidarni z Potrzebującymi”
rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy na sprzęt rehabilitacyjny dla poszkodowanych syryjskich dzieci. Dzięki oﬁarności wielu osób udało się
zgromadzić środki na zakup blisko czterdziestu wózków inwalidzkich.
Sopocianie zawsze okazywali solidarność w niesieniu pomocy potrzebującym – chcę podziękować za Waszą wielką wrażliwość i wspaniałe
owoce tej akcji, a także zaapelować, by ta pomoc trwała możliwie długo.

Bardzo dziękujemy, że są już pierwsze odpowiedzi na ten apel. Jak zwykle
niezawodni sopocianie przekazali wózki inwalidzkie, które traﬁą do
potrzebujących.
Nadal zbieramy sprzęt rehabilitacyjny (przede wszystkim wózki
inwalidzkie) – może być używany, ale w dobrym stanie. Jeśli ktoś chce
i może wesprzeć sopocką akcję, prosimy o kontakt z Punktem
Informacyjnym na parterze Urzędu Miasta, tel.: 58 521 37 51, e-mail:
kancelaria@sopot.pl.
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Reaktywuje się klub seniora
z osiedla Mickiewicza
Po dwóch latach przerwy seniorki, które w sopockim Domu
Pomocy Społecznej spotykały się w takim klubie, wznawiają
swoją działalność. W planach mają wycieczki, spotkania,
wyjścia do kina. Panie liczą, że dołączą do nich nowi
klubowicze.
– Spotykamy się i pomagamy sobie od 2008 r. – mówi Iwona
Demel, liderka grupy seniorek. – Na początku w spółdzielni mieszkaniowej, a kiedy w 2010 r. powstał DPS, przeniosłyśmy się tam.
Urszula Wojtkiewicz, kiedyś harcerka, dziś jest nie tylko członkinią
klubu seniora, ale także – do niedawna – wolontariuszką DPS
w Sopocie. Stąd też jej uczestnictwo w klubie jest naturalną
konsekwencją stylu życia. Podobnie jest z Ireną Karpiuk.
– Zawsze mówię, że w domu to ludzie umierają – twierdz Irena
Karpiuk. – Trzeba się ruszać, nawet jak człowiek jest trochę słabszy.
Trzeba się zmobilizować, a w grupie, wiadomo, raźniej.

Misterium Męki Pańskiej
Przy blasku pochodni, w sobotni wieczór 24
marca, na Łysej Górze odbędzie się inscenizacja
Misterium Męki Pańskiej. Przygotowywane przez
sopocką młodzież z placówki Caritas przejmujące przedstawienie rozpocznie się o godz.
19.00, wstęp jest wolny.
Przedstawienie, które po raz pierwszy wystawiono
w 2007 r., to pokazanie ostatnich chwil z życia Pana
Jezusa – samotność, pojmanie, osądzenie, biczowanie i ukrzyżowanie. Efekty użyte w przedstawieniu,
takie jak żywy ogień czy reﬂeksyjna muzyka, pozwolą
przeżyć i zrozumieć to, co wydarzyło się w tamtych
czasach. Wszystkim osobom przybyłym na
misterium zostaną wręczone pochodnie, które będą
symbolizować jedność z Jezusem…

Fot. materiały prasowe Caritas

Misterium przygotowali młodzi ludzie z placówki
Caritas w Sopocie, wystąpi 18 osób, którym
towarzyszyć będą statyści – wolontariusze.

Wielkanocne śniadanie dla potrzebujących
Nawet 250 miejsc znajdzie się przy wspólnym
stole z tradycyjnymi wielkanocnymi potrawami,
który stanie w gmachu budynku Zespołu Szkół
Handlowych im. Danuty Siedzikówny „Inki”
w Sopocie, przy ul. Tadeusza Kościuszki 18/20.
W tym roku świąteczne śniadanie dla potrzebujących odbędzie się w sobotę, 1 kwietnia,
o godz. 9.30.
Fot. Andrzej Zięba

Biały namiot, postać Jezusa Zmartwychwstałego,
kolorowe kwiaty, baranki i zające. Długie rzędy

Rozmowy dotyczące reaktywacji klubu seniora, który kiedyś działał
w DPS niezwykle prężnie, trwały od kilku miesięcy.
– Dla zachęty zaproponowałam mieszkańcom osiedla Mickiewicza
gimnastykę – mówi Agnieszka Cysewska, dyrektor DPS w Sopocie.
– W każdą środę w godz. 13.00-14.00 ﬁzjoterapeuci z DPS będą
prowadzić ćwiczenia dla pań, bo jeśli stan zdrowia przeszkadza
w aktywności, to podeprzemy to zdrowie gimnastyką. Po
ćwiczeniach sala zostaje do dyspozycji seniorek.
Klub seniora w Domu Pomocy Społecznej przy ul.
Mickiewicza 49 jest otwarty w każdą środę od godz. 13.00

Fot. Caritas Archidiecezji Gdańskiej

elegancko nakrytych stołów, zastawionych sałatką,
żurkiem, jajkami, białą kiełbasą, ciastami… A przy
nich – goście zaproszeni na wspólne świętowanie.
Gdańska Caritas, wzorem lat ubiegłych, przygotowuje dla osób samotnych i bezdomnych śniadanie
wielkanocne.
Tak jak w latach ubiegłych, Miejski Ośrodek Pomocy
S p o ł e c z n e j w S o p o c i e w s p i e ra ﬁ n a n s ow o
przygotowanie paczek świątecznych oraz zakup
produktów do przygotowania śniadania wielkanocnego dla osób potrzebujących. Każda osoba,
która przyjdzie na to śniadanie otrzyma paczkę
z żywnością.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.
metropolita gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź
oraz Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Przez kilka
chwil wszyscy zebrani będą tworzyć rodzinę. Ubodzy
i samotni choć na moment będą mogli zapomną
o tym, czego doświadczają w życiu: niedostatku, lęku,
odrzuceniu, niezrozumieniu. W ten wyjątkowy
poranek zapraszamy również mieszkańców Sopotu,
którzy zapragną razem świętować.

Poznaj Sopot za pół ceny!
Przed nami kolejna edycja weekendu za pół ceny w Sopocie.
24 i 25 marca 2018 można będzie skorzystać z ciekawych
propozycji restauracji, pubów, instytucji kultury i spa oraz hoteli.
Dzięki tym ofertom osoby spoza Trójmiasta mogą liczyć na
zdecydowanie tańszy pobyt w Sopocie. Z kolei mieszkańcy będą mieli
możliwość poznania nowych, ciekawych miejsc i wypróbowania
wybranych produktów w atrakcyjnych cenach. A oferta jest szeroka
i różnorodna. Nie tylko będzie można skosztować rarytasów w stylu
kaczki pieczonej po sopocku czy galaretki z maślanki, ale także kupić
tańsze bilety do Państwowej Galerii Sztuki czy Teatru Wybrzeże.
Lista partnerów weekendu za pół ceny dostępna jest na
stronie www.sts.sopot.pl.

www.instagram.com/miasto_sopot
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Pokazy towarów – na co uważać
przy ewentualnych zakupach
Pokazy towarów są coraz bardziej popularne. Uczestniczące
w nich osoby, nierzadko seniorzy, czują się zobowiązane do
zakupu prezentowanych towarów. Potem okazuje się często,
że towar jest zbyt drogi, niepotrzebny. Czy można go zwrócić?
Jeżeli byłeś na pokazie i zawarłeś umowę na zakup towarów, to
masz prawo do odstąpienia od umowy. Jest to zawsze możliwe,
jeżeli złożysz oświadczenie w ustawowym 14-dniowym terminie.
Termin liczy się od dnia zawarcia umowy – art. 27*. Masz
obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie
upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie,
jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od
umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam ją
odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed
jego upływem.
Musisz liczyć się z faktem, że za odesłanie rzeczy będziesz musiał
zapłacić, chyba że przedsiębiorca zgodził się ponieść koszty lub nie
poinformował Cię o tej konieczności – art. 34, par. 2.
Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował Cię o prawie odstąpienia od
umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu
terminu 14 dni zgodnie z art. 27. W takiej sytuacji masz rok na
odstąpienie od umowy – art. 29.
Musisz pamiętać, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował
Cię o prawie odstąpienia od umowy – art. 34, par. 4.
Jeżeli na pokazie wpłaciłeś zadatek lub zaliczkę, przedsiębiorca ma
obowiązek zwrócić Ci wpłacone pieniądze w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – art. 32.
Pamiętaj!
ź Mimo nacisków prezenterów nie musisz podpisywać umowy.
ź Towary na pokazie nie zawsze warte są swojej ceny. Upewnij
się, czy na pewno mimo otrzymania rabatu czy kilku prezentów,
towar nadal nie jest zbyt drogi. Warto porównać ceny
w sklepach stacjonarnych lub internetowych.
ź Nie wierz bezkrytycznie we wszystko, co mówią prezenterzy,
zwłaszcza o zdrowotnych właściwościach produktów. Ich
zadaniem jest jak największa sprzedaż na pokazie.
ź Przemyśl, czy jakość towaru jest odpowiednia do często bardzo
wygórowanej ceny.
ź Nigdy nie dawaj zaliczek – możesz mieć potem problem z ich
zwrotem.
ź Nigdy nie podpisuj umowy w ciemno – najpierw sprawdź, czy
wszystko się zgadza, jeśli jednak chcesz podpisać umowę.
ź Zawsze żądaj swojego egzemplarza umowy – jeśli nie będziesz
go miał, skąd będziesz wiedział, że masz prawo do odstąpienia
od umowy, a co ważniejsze, nie będziesz wiedział, z kim
zawarłeś umowę.
ź Nigdy nie podawaj danych osób trzecich (rodziny, znajomych)
– nie wiesz, czy tego sobie życzą.
ź Jeżeli zawarłeś umowę i chcesz z niej zrezygnować lub masz
z tym problem – możesz zawsze poprosić o pomoc Rzecznika
Konsumentów lub Federację Konsumentów.
* Podstawa prawna: Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta Dz.U. 2017, poz. 827.
Anna Gut – Miejski Rzecznik Konsumentów w Sopocie,
przyjmuje w Urzędzie Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27,
pokój 11 A, w środy w godz. 8.30-16.00 i w piątki w godz. 8.3013.30, tel. 58 52 13 670. Rzecznik udziela porad wyłącznie
mieszkańcom Sopotu. W celu otrzymania porady prosimy
o podanie pełnego adresu zamieszkania.
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Ankiety i kasetki na leki wśród
sopockich seniorów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
przeprowadził wśród osób objętych taką formą
pomocy badanie jakości usług opiekuńczych.
Ankieterzy odwiedzili wybraną wcześniej grupę
sopockich seniorów, przekazali im też specjalne
kasetki na leki oraz ulotki na temat różnych form
wsparcia oferowanych seniorom przez miasto. Taki
prezent dostaną także pozostali sopoccy seniorzy,
którzy korzystają z pomocy opiekunek.
Celem badania była ocena jakości usług świadczonych
w ramach systemu pomocy społecznej, a także
przyjrzenie się sytuacji życiowej usługobiorców, jak
również ocena pracy opiekunek świadczących usługi
oraz pracowników socjalnych.

Fot. materiały prasowe MOPS

– Ankietę przeprowadzali studenci kierunku praca
socjalna na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego, którzy odbywali u nas praktyki zawodowe
– mówi Alina Cysewska, z-ca dyrektora MOPS Sopot.
– Ankieterzy przekazali również seniorom specjalne
kasetki na leki oraz ulotki na temat różnych form
wsparcia oferowanych seniorom przez miasto, np.
doﬁnasowania do zakupu leków, zapewnienia posiłku,
w tym również dowozu posiłku do domu, wizyty
psychologa w domu czy teleopieki (systemu przywoławczego, który zwiększa bezpieczeństwo w sytuacji
zagrożenia życia lub zdrowia), a także o rehabilitacji
społecznej dla osób z niepełnosprawnościami.
Po zakończeniu badania takie przydatne kasetki na leki
traﬁą także do pozostałych seniorów, którzy korzystają
z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
W Sopocie jest ich średnio miesięcznie 250. Usługi
opiekuńcze w Sopocie świadczy ok. 100 opiekunek
zatrudnionych w dwóch organizacjach pozarządowych.
– Kasetki z przegródkami na leki na cały tydzień, są
bardzo dobrym pomysłem, szczególnie dla osób
niesamodzielnych i samotnych – podkreśla Maria
Filipkowska-Walczuk, lekarz rodzinny. – Opiekunka
środowiskowa, która odwiedza seniora w domu, może
przygotować zestaw leków na tydzień. Osoby starsze
często borykają się z różnymi schorzeniami i zażywają
bardzo dużo medykamentów, ważne jest, by leki
przyjmować je regularnie i zgodnie ze wskazaniami
lekarza – dodaje M. Filipkowska-Walczuk.

Wiosenne porządki z ZOM
Dłuższe dni, wyższa temperatura i słońce,
które coraz częściej pojawia się na błękitnym
niebie, sprzyjają myślom o wiosennym
sprzątaniu. Wzorem lat ubiegłych sopocki
Zakład Oczyszczania Miasta ułatwi pozimowe
sprzątanie mieszkańcom w ramach akcji
Wiosenne Porządki 2018.
Sopocian zachęcamy do zaplanowania
generalnych porządków od 6 do 16 kwietnia.
Wtedy mieszkańcy mają możliwość wystawienia
odpadów po porządkowaniu domów, piwnic,
strychów, terenów przed posesją lub obok
zasieku śmietnikowego (w przypadku zabudowy
wielolokalowej).

Fot. Fotobank.PL / UMS

W trosce o naszą wspólną okolicę, byśmy
wszyscy cieszyli się estetyczną przestrzenią,
przypominamy, by zbędne rzeczy wystawiać po godz. 18.00 lub rano do godz. 8.00. O ich wystawieniu prosimy
poinformować Zakład Oczyszczania Miasta telefonicznie (58 551 38 27), mailowo (obsluga@zom.sopot.pl) lub osobiście.
Wystawione rzeczy odbiorą specjalne pojazdy, które będą patrolować miasto przez cały czas akcji Wiosenne Porządki 2018.
Co można wystawić:
elementy wyposażenia mieszkania – meble, dywany, wykładziny
ź meble ogrodowe
ź duże AGD: kuchenki, lodówki, pralki…
ź małe AGD: telewizory, sprzęt komputerowy, odbiorniki radiowe…
ź

Duży sprzęt AGD bezpośrednio z mieszkań odbierze Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, zgłosić to można
telefonicznie pod nr 58 624 66 11 lub online przez formularz dostępny na stronie www.kzg.pl.
W przypadku wystawiania innych odpadów niż wielkogabarytowe, prosimy o kontakt z Zakładem Oczyszczania Miasta, by
uzgodnić miejsce składowania oraz termin odbioru odpadów. Mieszkańcy, którzy będą mieć większą ilość odpadów, mogą
skorzystać bezpłatnie z kontenera, który zostanie podstawiony na teren lub przed ich posesję.
Przypominamy, że na terenie bazy ZOM w Sopocie przy Al. Niepodległości 723 a znajduje się Punk Zbiorki Odpadów
Niebezpiecznych, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00, w którym można bezpłatnie zostawić odpady
niebezpieczne.
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Spotkajmy się na Sopockich Targach Seniora
Stoiska z ofertami produktów i usług przyjaznych seniorom, bezpłatne badania,
warsztaty i pokazy, a na zakończenie potańcówka – to tylko część propozycji na
wyjątkowy weekend. 14 i 15 kwietnia w Hali 100-lecia Sopotu odbędzie się 8. edycja
Sopockich Targów Seniora. Wstęp oraz udział we wszystkich wydarzeniach jest
bezpłatny.
– Tym razem spotkamy się wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia – mówi Anna Jarosz,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, pomysłodawczyni
i organizator Targów. – Parafrazując słowa piosenki z Kabaretu Starszych Panów, w tym
roku nasze hasło brzmi: „… a w sercu ciągle wiosna”. Chcemy pokazać seniorom, że warto
zachować pogodę ducha niezależnie od wieku, zachęcamy do aktywności i zdrowego
stylu życia. Jak mówią eksperci, to, jaka będzie nasza starość, w dużej mierze zależy od nas
samych – nie tylko od genów, ale również od stylu życia i naszego nastawienia – dodaje
Anna Jarosz.
Badania i warsztaty
Uczestnicy targów będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań, m.in. wzroku, słuchu,
gęstości kości, badania stóp, zmierzyć ciśnienie, poziom cukru i tkanki tłuszczowej. Przed
halą staną specjalne busy: osteobus, słuchobus i kardiobus, w których będzie można
wykonać badania. Na Jarmarku Zdrowego Żywienia będzie można kupić żywność bez
konserwantów i dodatków chemicznych. Warsztaty artystyczne będą nawiązywały do
wiosny: ozdabianie doniczek techniką decoupage czy kompozycje kwiatowe w naczyniu.
Dietetyk pokaże, jak zrobić smaczne i zdrowe pasty kanapkowe. Będzie można skorzystać
z porad wizażystki i wykonać makijaż.
– Na Targach zaprezentujemy szeroki wachlarz ofert dla seniorów odpowiadających na ich
zróżnicowane potrzeby – podkreśla Agnieszka Niedałtowska, koordynator Sopockich
Targów Seniora. Ta młodsza starość chce być aktywna i poszukuje pomysłów na ciekawe
spędzanie czasu, ale coraz więcej mamy osób w zaawansowanym wieku, często
niesamodzielnych, które wymagają wsparcia i opieki – dodaje Agnieszka Niedałtowska.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Osoby odwiedzające Targi będą mogły zapoznać się z ofertą usług i produktów dla
seniorów prezentowaną przez przedsiębiorców, organizacje oraz instytucje. Seniorzy
znajdą tu m.in. wyroby prozdrowotne, sprzęt rehabilitacyjny, oferty z zakresu: pielęgnacji
ciała i urody, opieki nad osobami niesamodzielnymi, zdrowego odżywiania, wypoczynku
i podróży, edukacyjne oraz propozycje aktywnego spędzania czasu.
Aktywnie i kulturalnie
– Warto zabrać wygodny strój i sportowe obuwie, by skorzystać z zajęć ruchowych,
m.in. warsztatów tańca, karate, samoobrony czy ćwiczeń na zdrowy kręgosłup – dodaje
Agnieszka Niedałtowska. – Polecamy również warsztaty z obsługi laptopów czy wykłady
prozdrowotne, na temat zaćmy, leków ziołowych, teleopieki. O zasadach bezpieczeństwa
oraz jak się uchronić przed oszustami stosującymi metodę „na wnuczka” będzie można
porozmawiać z Policją i Strażą Miejską.
Podczas Targów nie zabraknie ciekawych propozycji kulturalnych i rozrywkowych: występy
na scenie, wiosenny pokaz mody z udziałem modelek 50 +, a na zakończenie Targów,
w niedzielę o godz. 15.00 potańcówka. W niedzielę na scenie zaprezentują się sopockie
Domy Sąsiedzkie oraz odbędzie się konkurs „Wiosenne Kapelusze”. Organizatorzy
zachęcają do przygotowania kapelusza ozdobionego kwiatami i innymi wiosennymi
ozdobami oraz zaprezentowania go na scenie. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie,
proszone są o zgłoszenie się w niedzielę do godz. 12.00 do Punktu Informacyjnego Targów.

Fot. Fotobank.PL / UMS

www.pinterest.com/sopot
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Dla kogo Złote Pióro Sopotu?
Wszystkich, którym pisanie jest bliskie, Biblioteka Sopocka zaprasza do udziału
w konkursie „O Złote Pióro Sopotu 2018”. To konkurs z tradycjami, w tym roku
odbędzie się już XXIII jego edycja. Jedną z jego laureatek była także Dorota Masłowska.
Prace – trzy wiersze lub trzy strony prozy – nadsyłać można do 30 kwietnia.
Organizatorami konkursu są Miejska
Biblioteka Publiczna
im. Józefa Wybickiego
i Sopocki Klub Pisarzy im. Jerzego
To m a s z k i e w i c z a .
Konkurs jest otwarty,
mogą w nim wziąć
udział osoby piszące
w języku polskim,
należące do związków twórczych, jak
i niezrzeszone.

E-czytelnicza wiosna w Sopocie
Czytelnicy Biblioteki Sopockiej mogą korzystać już z niebagatelnego
rozwiązania: 30 czytników PocketBook i pakietu 22 tysięcy e-booków Legimi.
Urządzenia są wypożyczane, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Biblioteki,
na miesiąc wraz z kodem aktywującym dostęp do wirtualnej biblioteki osobom, które
są mieszkańcami Sopotu i posiadają kartę biblioteczną.

Uroczysty Finał oraz wręczenie nagród odbędzie się w Państwowej Galerii Sztuki
w Sopocie, 7 czerwca o godz. 18.00.

– Cieszy nas, że możemy
dotrzeć do nowych użytkowników, w tym osób
starszych, bowiem
czytnik może okazać się
przyjaznym i bezpiecznym dla wzroku
urządzeniem, pozwalającym na długie
lektury nawet w trudnych warunkach
o ś w i e t l e n i a – m ów i
Maksym Zhelezniak, szef
sprzedaży PocketBook.

Regulamin i obowiązkowe Oświadczenie uczestników konkursu do pobrania na stronie
Biblioteki Sopockiej www.mbp.sopot.pl. Informacji udziela Kierownik Filii 7 Broadway:
Wiesława Wiśniewska, tel. 58 551-98-40, e-mail: ﬁlia7@mbp.sopot.pl.

Elektroniczne zasoby platformy Legimi są znane sopocianom od trzech lat. W tym
czasie e-booki były dostępne na tabletach, smartfonach i nielicznych czytnikach, co
znacznie ograniczało miłośnikom e-czytania możliwość korzystania z nich.

Fot. Pixabay

Dyrekcja Biblioteki Sopockiej, zachęcona dużą popularnością elektronicznych form
czytania, przygotowała wiele wydarzeń promujących modele PocketBook i ofertę
Legimi.

WARSZTATY /
www.bart.sopot.pl

Dzieci chodzą do opery
Las pełen dźwięków – EDU OPERA 2018 to trzecia już odsłona projektu edukacyjnego
realizowanego przez Bałtycką Agencję Artystyczną BART w pracowniach Opery Leśnej
w Sopocie.
– Tegoroczny program warsztatów kreatywnych został przygotowany w oparciu
o współczesne trendy i zjawiska w pracy warsztatowej z dziećmi do 12. roku życia – mówi
Hanna Jasiewicz, koordynator projektu. – Do udziału w tworzeniu projektu zaprosiliśmy
doświadczonych w tej dziedzinie artystów, muzyków, plastyków, animatorów i pedagogów.
Wśród propozycji przygotowanych przez Bałtycką Agencję Artystyczną BART znajdują się
tematyczne zajęcia muzyczne i teatralne, interaktywne koncerty na żywo, warsztaty
przestrzenno-plastyczne oraz przyrodnicze. Tegoroczną nowością są warsztaty kulinarne
i… zajęcia z robotyki klockami LEGO oraz warsztaty fotograﬁczne i wykłady w formie spotkań
coachingowych przygotowane z myślą o gimnazjalistach.

Fot. materiały prasowe BART

Najbliższe zajęcia,
dedykowane dzieciom w wieku
6-10 lat, „Wiosna
na moim talerzu
– warsztaty kulinarne” odbędą
się 5 kwietnia.
Ich tematem przewodnim będzie
polska kuchnia
i potrawy przygotowywane na bazie
sezonowych, polskich warzyw
i owoców.

Kolejne warsztaty dotyczące biologii, ekologii i entomologii z udziałem żywych okazów
owadów „Przytul Karalucha” i podstaw robotyk dla najmłodszych „LEGO edukacja” odbędą
się w drugiej połowie miesiąca, 19 kwietnia. Szczegółowe informacje na
www.bart.sopot.pl.
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Fot. materiały pras. MBP Sopot
Fot. materiały prasowe Biblioteki Sopockiej

– Co roku organizujemy około tysiąca wydarzeń o różnej skali i tematyce – mówi
Roman Wojciechowski, dyrektor Biblioteki. – Bierze w nich udział ponad 25 tys. osób,
a wiele z nich jest żywo zainteresowana nowymi formami czytelnictwa. Spotkania
klubów dyskusyjnych, czytanie książek najmłodszym, czy spotkania autorskie to
doskonała okazja, aby popularyzować e-czytanie. Jednak najbardziej cieszy nas chęć
naszych czytelników do uczestniczenia w kursie korzystania z czytników. Teraz mamy
nie tylko o czym, ale i z czym prowadzić takie spotkania.

WYSTAWA /
www.pgs.pl

Józef Czerniawski. Inne Pejzaże
Wernisaż prac Józefa Czerniawskiego odbędzie się 29 marca o godz. 19.30,
w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Ekspozycję będzie można oglądać do 6 maja.
Bogusław Deptuła, historyk i krytyk sztuki, kurator wystaw:
„Pejzaż można zobaczyć i namalować na nieskończenie wiele sposobów. Józef
Czerniawski znalazł własny, niepodrabialny zapis pejzażowej rzeczywistości, balansując
między odtworzeniem a stworzeniem go na nowo.
Nie są to konkretne przestrzenie, pola, drogi czy łąki. To ich idee zapisywane własnym
malarskim alfabetem, który musiał stworzyć na potrzeby swoich obrazowych
krajobrazów. Tak dzieje się nawet w przypadku obrazów, które przy pierwszym
spotkaniu, nie ujawniają tej inspiracji. Często bowiem są subtelną grą między tym co
ujawnić, zaprezentować, przedstawić, a tym co ukryć, schować, by pozostały
enigmatyczne i niejako nierozpoznane. Malarz bawi się naszymi wizualnymi
przyzwyczajeniami, by nie powiedzieć - lenistwem w patrzeniu. Jednak równie często
i chętnie robi nam niejako prezenty, ujawniając wszelkie tropy od razu i bez żadnych
gier, ukazując w pełni pochodzenie obrazowych form. Pejzaż, to bez wątpienia
pierwsza największa inspiracja jego dzieł (...)”.
Józef Czerniawski:
„Chodzi o kontemplację. Formy najprostsze, abstrakcyjne pozwalają się zatopić
w niczym niezmąconej kontemplacji. W swoich pracach koncentruję się na
poszukiwaniach strukturalnych i iluzyjnych, korzystam z wolności w doborze tematyki
i środków wyrazu. Staram się „namalować” w sposób wymagający od odbiorcy
dostrzeżenia pod zewnętrzną tkanką materii czegoś, co jest istotne”.

PRZEPIS NA SOPOT
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TENIS /

Puchar Davisa ponownie w Sopocie
Tradycja gry w tenisa jest w Sopocie starsza niż prawa miejskie. Nic dziwnego, że
nadmorski kurort jak magnes przyciąga duże imprezy tenisowe. Już za dwa
tygodnie w hali 100-lecia odbędzie się mecz II rundy prestiżowego Pucharu Davisa.
7 i 8 kwietnia tenisowa reprezentacja Polski zagra się z Zimbabwe.
Najlepsi polscy tenisiści: Łukasz Kubot (aktualny mistrz Wimbledonu i lider światowego
rankingu deblowego), Kamil Majchrzak, Hubert Hurkacz, Michał Przysiężny i Marcin Matkowski
zmierzą się z zawodnikami w Zimbabwe.
D o b ó r p r z e c i w n i ków
tenisowej reprezentacji
Polski wynika z pucharowej matematyki, ale
wybór miejsca rozgrywania meczu jest dla Polski
przywilejem. W meczu
pierwszej rundy pokonaliśmy faworyzowaną
wówczas Słowenię, mecz
Fot. Andrzej Szkocki/PZT
II rundy odbędzie się

ŻEGLARSTWO /

Żeglarski Puchar Trójmiasta
Tradycyjnie w ostatni weekend maja, żeglarze będą mieli okazję rozpocząć sezon
w ramach Żeglarskiego Pucharu Trójmiasta. Regat, które już szósty raz odbywają
się w każdym z trójmiejskich miast. Tegoroczna edycja zostanie zainaugurowana
w Gdyni w piątek, 25 maja. W sobotę zawodnicy będą rywalizowali na trasie Gdynia
– Sopot, niedzielne zakończenie odbędzie się w Gdańsku.
– Spodziewamy się nawet 500 żeglarzy. Corocznie obserwujemy wzrost profesjonalizmu
załóg – mówi Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego.
Żeglarski Puchar Trójmiasta to również świetna okazja dla młodych adeptów żeglarstwa
do spróbowania swoich sił w nowych warunkach, na wieloosobowym nowoczesnym
jachcie. W tegorocznej edycji na starcie regat pojawi się sopocka załoga złożona
z młodzieży uczestniczącej w programie szkolenia żeglarskiego „Sopot pod żaglami”.
Program, realizowany od wielu lat i ﬁnansowany przez miasto, adresowany jest do
wszystkich uczniów. Dzięki niemu sopockie dzieci i młodzież mają okazję posmakować
żeglarstwa. Wielu z nich kontynuuje swoją przygodę z morzem w klubach żeglarskich.

w Polsce. Wybór padł właśnie na Sopot i Halę 100-lecia.
Szykują się prawdziwe sportowe emocje. Biało-czerwoni mogą liczyć na gorący doping,
sopocka hala może pomieścić niemal 2 tys. osób. Oprócz spotkań, które odbędą się
w ramach meczu II rundy Pucharu Davisa, w tygodniu poprzedzającym rozgrywki
przeprowadzony zostanie również trening polskiej reprezentacji z udziałem dzieci
z sopockich szkół.
Puchar Davisa, Davis Cup, to największy międzynarodowy turniej tenisowy drużyn
męskich na świecie. Coroczne rozgrywki organizuje Międzynarodowa Federacja Tenisowa.
Kobiecym odpowiednikiem jest Puchar Federacji, Fed Cup. Za organizację meczów
Pucharu Davisa w Polsce odpowiada Polski Związek Tenisowy.
Tenisowe mecze w ramach Pucharu Davisa były już rozgrywane w Sopocie. W 2010 r.
nasza reprezentacja grała z Finlandią, a w 2016 z Argentyną. W ramach Pucharu Federacji
Fed Cup mecze rozgrywały tu także polskie tenisistki, które w 2010 r. walczyły się
z Hiszpankami.
Mecze II rundy Pucharu Davisa Polska – Zimbabwe odbędą się 7 i 8 kwietnia
w Sopocie, w Hali 100-lecia, ul. Goyki 7. W sobotę, 7 kwietnia, rozegrane zostaną
2 pojedynki singlowe, początek o godz. 14.00. W niedzielę, 8 kwietnia, od godz.
12.00 zaplanowano mecz deblowy i maksymalnie dwa pojedynki singlowe.

RUGBY /

Wielka Sobota pod znakiem rugby
Ogniwo Sopot rozpoczyna rozgrywki ekstraligi. 31 marca w Wielką Sobotę o godz.
14.30 wicemistrzowie Polski podejmą na własnym stadionie bieniaminka ekstraligi
– Skrę Warszawa.
Sopocianie celują w Mistrzostwo Polski, więc
niezwykle ważne jest
mocne wejście w rozgrywki.
Jak zwykle istotną kwestią
będzie doping trybun na
stadionie im. Edwarda
H o d u r y, p r z y u l . J a n a
z Kolna 18. Serdecznie
zapraszamy na mecz!
Fot. Fotobank.PL / UMS

II Zlot Morsów w Sopocie
Kąpielą w lodowatym Bałtyku, której towarzyszyć będzie oczywiście doskonała
zabawa, zamierzają pożegnać zimę miłośnicy morsowania, którzy 25 marca
spotkają się na sopockiej plaży. Uczestnictwo dla wszystkich chętnych jest
darmowe, konieczne wcześniejsze zapisy.
Więcej informacji na stronie: www.sopockiemorsy.pl

Fot. biuro prasowe ŻPT

Sopot po ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata Katamaranów, ponownie będzie
miejscem regat najwyższej próby. W drugiej połowie sierpnia Sopocki Klub Żeglarski
będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w klasie RS:X, gdzie wśród faworytów będzie
kilkoro naszych rodaków i sopocian! Więcej na www.zeglarskipuchartrojamista.pl.
www.instagram.com/miasto_sopot

Fot. materiały prasowe Sopockiego Klubu Morsów
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Fot. Fotobank.PL / UMS

Kobieta waleczna, czyli kurs samoobrony dla pań
Jak się zachować podczas ataku, co zrobić, by przeciwdziałać aktom przemocy – tego uczyły
się mieszkanki kurortu na zajęciach zorganizowanych 10 marca przez sopocką Straż Miejską.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Teatr na Plaży świętuje 5. urodziny. 10 marca, podczas wieczoru otwierającego cykl imprez
jubileuszowych, wystąpił zespól EABS.

Fot. Fotobank.PL / UMS

W Sopotece 17 marca odbyło się spotkanie z Przemysławem Wilczyńskim z okazji premiery
biograﬁi ks. Jana Kaczkowskiego. Specjalnym gościem był Józef Kaczkowski, ojciec księdza Jana.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Prawie 200 koni zaprezentowało się podczas Halowego Pucharu Polski na sopockim
Hipodromie. Finał zawodów w skokach przez przeszkody odbył się 9-11 marca.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Podczas Sopockich Targów Szkół, które odbyły się 21 marca w Zespole Szkół nr 1, młodzi ludzie
mogli poznać bogatą i różnorodną ofertę kształcenia w sopockich szkołach ponadgimnazjalnych.

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