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SOPOCKA UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA

Sopot pracuje nad uchwałą krajobrazową, która 

porządkować będzie m. in. lokalizowanie 

obiektów małej architektury, szyldów i reklam. 

Jej głównymi założeniami są ochrona wartości 

krajobrazowych miasta oraz wypracowanie 

zasad dla mieszkańców, przedsiębiorców 

i branży reklamowej.

CIEPŁO SYSTEMOWE DLA WSZYSTKICH

Członek zarządu GPEC – Anna Jakób 
opowiada, jaką ofertę na przyłączenie do 
sieci ciepłowniczej przygotował dla sopocian 
GPEC oraz w jaki sposób mieszkańcy  
spółdzielni oraz odbiorcy indywidualni mogą  
przyłączyć się do sieci.

SOPOCKA MAJÓWKA

Cztery dni wypełnione koncertami, spekta-

klami, rozgrywkami sportowymi, warsztatami 

i pokazami… Atrakcje dla dorosłych i dla 

dzieci, na plaży, na błoniach, w parku i w Gro-

dzisku. Sopocka Majówka rusza już 

w niedzielę, 30 kwietnia.
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Nowy szpital w Sopocie
Pierwsze na Pomorzu centrum opieki geriatrycznej
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH 

Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto 
– raz na dwa tygodnie w czwartek

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim 
 raz na miesiąc w piątek –
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Do końca kwietnia można zgłaszać projekty i zadania, które mieszkańcy miasta 

chcieliby zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt można zgłosić 

przez stronę www.sopot.pl/bosopot lub złożyć w Urzędzie Miasta. 

Sopocki budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu 

zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Można zgłosić własny projekt, można zagłosować 

na projekty zgłoszone przez innych. W tym roku do dyspozycji jest 4 mln zł.

Jak budżet obywatelski wpłynął na rozwój Sopotu? Mówią radni Rady Miasta Sopotu:

Anna Łukasiak – Budżet obywatelski jest najlepszym motorem do rozkręcenia 

aktywności mieszkańców. To oni najlepiej widzą sprawy drobne z pozoru, ale bardzo 

ważne dla jakości życia sopocian. Mogąc uczestniczyć w planowaniu lokalnych inwestycji 

i zatwierdzaniu ich poprzez głosowanie, czują się gospodarzami swoich dzielnic. Dzięki 

takiej aktywności zacieśniają się więzy sąsiedzkie, rozwija się społeczeństwo 

obywatelskie. To ogromna korzyść społeczna, którą Sopot zawdzięcza budżetowi 

obywatelskiemu.

Marcin Stefański – Budżet obywatelski to bardzo dobry pomysł pozwalający 

mieszkańcom decydować samym o tym, czego chcą w swojej dzielnicy (okręgu). 

Mieszkańcy maja prawo sami wymyślać ciekawe zadania i na nie głosować. Ja sam co 

roku biorę udział w budżecie: głosuję, ale także składam projekty. Udało mi się 

zmodernizować boisko w parku Północnym, jak również powiększyć plac zabaw przy 

Sfinksie. 

Wojciech Fułek – Sopot był pierwszym polskim miastem, które wprowadziło  budżet 

obywatelski, zapraszając mieszkańców do jego współtworzenia. Tą drogą poszło później 

wiele innych miast. Osobiście uważam, że to jedno z najważniejszych samorządowych 

narzędzi nie tylko do aktywizacji i integracji mieszkańców wokół atrakcyjnych pomysłów, 

ale i przekonania ich, że mogą mieć istotny, bezpośredni wpływ na podejmowanie 

decyzji .  

NASZ SAMORZĄD /

Wszystkich chętnych, którzy chcą zobaczyć jak wygląda praca Sopockiej Szkoły 

Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki, placówka zaprasza 6 maja na dzień 

otwarty. 

Będzie można zobaczyć lekcje otwarte w klasach skrzypiec, fletu, wiolonczeli, gitary, 

saksofonu, klarnetu, fortepianu. Ponadto w programie koncert i zajęcia rytmiki. 

Szkoła mieści się przy ul. Obrońców Westerplatte 18/20, dzień otwarty trwać będzie od 

godz. 10.00-13.00. Więcej informacji: www.sopockaszkolamuzyczna.pl

Wystawcy z trzech kontynentów, możliwość kupienia rzadkich gatunków roślin 

i warsztaty o uprawie storczyków – od 12 do 14 maja na sopockim Hipodromie 

(Hala Pomarańczowa) zagości Międzynarodowa Wystawa „Świat Storczyków 

– The World of Orchids”.

To pierwsze w Polsce wydarzenie tego typu o zasięgu międzynarodowym. Na 

Hipodromie pojawią się  wystawcy i sprzedawcy z trzech kontynentów, w tym m.in. 

z Ekwadoru, Tajwanu, Portugalii, Węgier, Niemiec, Austrii, Litwy i oczywiście Polski. 

Wystawa to niecodzienne aranżacje oraz możliwość kupienia pięknych i rzadkich 

gatunków, ekspozycje roślin owadożernych, bogata oferta żywych kamieni, czy oplątw 

(Tillandsia). To warsztaty o uprawie storczyków i pokazy florystyczne. Wreszcie, to forum 

wymiany myśli i porad oraz poznania miłośników tych pięknych roślin z całej Polski, 

Europy i świata. 

Dzień otwarty Sopockiej Szkoły Muzycznej

Hipodrom w kwiatach

Mieszkańcy mają wpływ na zmiany
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MAPA PRZEBIEGU SIECI 

Sopockie spółdzielnie już korzystają z ciepłą systemowego. A co z odbiorcami 
indywidualnymi? Domami jednorodzinnymi? 

– Sieć ciepłownicza w Sopocie jest szansą dla wszystkich, nie tylko tych „dużych” klientów. 
Będziemy stopniowo rozbudowywać sieć, która mamy nadzieję obejmie także odbiorców 
indywidualnych. To dla nas ważna grupa klientów, którą będziemy chcieli pozyskać. Niemniej 
o dalszej rozbudowie decydują różne kryteria, między innymi względy ekonomiczne. To tak 
jak z naszym domowym budżetem: zainwestujemy wtedy, kiedy uznamy to za opłacalne. 
W przypadku tych podłączeń ważna jest również odległość potencjalnych odbiorców od sieci. 
To wszystko musimy brać pod uwagę przy planowaniu rozbudowy.

Jaki wpływ mają na to mieszkańcy?

– Im większe będzie zainteresowanie mieszkańców przyłączeniem, tym szybciej będziemy 
w stanie podjąć decyzję o realizacji kolejnych etapów inwestycji. Dlatego bardzo ważne jest, 
aby sopocianie składali zapytania o możliwość przyłączenia do sieci, do czego już dziś 
gorąco zachęcamy. Warto też dodać, że przyłączenia nie mogą odbyć się zimą, ponieważ 
przyłączenie nowych odbiorców często wiąże się z chwilową przerwą technologiczną 
w dostawie dla pozostałych. 

Co muszą zrobić mieszkańcy, aby przyłączyć się do sieci GPEC?

–  Należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, najlepiej pod numerem 
telefonu 58 52 43 580 lub drogą e-mailową: bok@gpec.pl. Nasi eksperci odpowiedzą na 
wszystkie pytania i wyjaśnią co należy zrobić, aby przyłączyć się do miejskiej sieci 
ciepłowniczej.

Ciepło systemowe dla wszystkich
Rozmowa z Anną Jakób, członkiem zarządu GPEC

źródło: GPEC

A jakie osiedla lub ulice biorą Państwo pod 
uwagę przy dalszej rozbudowie? 

–  Ze względu na aktualny przebieg sieci 
ciepłowniczej  do składania zapytań 
o przyłączenie szczególnie zachęcamy 
mieszkańców okolic ulicy Wejherowskiej, 
Podgórnej, Sienkiewicza, Pokoroniewskiego, 
Obodrzyców, Mazowieckiej, Małopolskiej, 
Malczewskiego, Łużyckiej, Łowickiej, Kujaw-
skiej, Kraszewskiego, Kaszubskiej, Junaków 
i Niepodległości. Jesteśmy otwarci również na 
zgłoszenia z pozostałych rejonów Sopotu, bo 
każdy z przypadków zawsze rozpatrujemy 
indywidualnie.

W sobotę, 13 maja, od godz. 19.00 

rozpocznie się Noc Orchidei , 

podczas której będzie możliwe 

wieczorne zwiedzanie wystawy, 

zrobienie zakupów oraz wzięcie 

udziału w loteri i  charytatywnej 

i innych atrakcjach przygotowanych 

przez organizatorów. 

Bi lety wstępu można kupować 

w kasie podczas wszystkich dni 

wystawy. 

fot. mat. pras.



3www.facebook.com/MiastoSopot

W Sopocie powstanie pierwsze na Pomorzu centrum opieki geriatrycznej

W najbliższych latach teren w sąsiedztwie przystanku SKM Sopot Kamienny Potok zmieni 
swoje oblicze. 25 kwietnia prezydent Jacek Karnowski podpisał umowę o dofinansowanie 
dla projektu „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami 
dojazdowymi”. Projekt otrzymał ponad 14,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Głównym celem projektu, realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
jest zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego korzystających z węzła 
integracyjnego Sopot Kamienny Potok.

Projekt obejmuje swoim zakresem teren w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku SKM Sopot 
Kamienny Potok, ciąg dróg dojazdowych (ul. Wejherowska, al. Niepodległości) oraz ścieżek 
rowerowych (wzdłuż ul. Wejherowskiej, al. Niepodległości oraz ul. Armii Krajowej).

– Warunki, w jakich sopocianie i goście odwiedzający Sopot podróżują komunikacją miejską 
bardzo się poprawią – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Dzięki 
uprzywilejowaniu transportu publicznego zwiększy się jego punktualność, odnowione 
zostaną wiaty przystankowe, otoczenie przystanku SKM Kamienny Potok. Co ważne, łatwiej 
będzie też dojechać do przystanku SKM Kamienny Potok rowerem oraz zaparkować rower 
lub auto w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku i przesiąść się na kolejkę, autobus lub 
trolejbus. Projekt zakłada:

ź przebudowę bezpośredniego otoczenia przystanku SKM Sopot Kamienny Potok;

ź przebudowę układu drogowego w okolicy przystanku SKM Sopot Kamienny Potok 
(budowa dwóch rond w ciągu ul. Wejherowskiej, wymiana nawierzchni jezdni, budowa 
ścieżki rowerowej);

ź budowę parkingu P&R przy ul. Wejherowskiej (na ok. 70 miejsc);

ź przebudowę skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Malczewskiego z uwzględnieniem 
preferencji dla transportu publicznego;

ź przebudowę skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Wejherowską;

ź budowę (wzdłuż ul. Wejherowskiej) i przebudowę (wzdłuż al. Niepodległości od ul. 
Haffnera do ul. Armii Krajowej oraz wzdłuż ul. Armii Krajowej) dróg rowerowych.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020. Przewidywany koszt to ok. 23 mln zł, 
dofinansowanie wyniosło ponad 14,5 mln zł.

Sopot jest w trakcie prac nad uchwałą krajobrazową, która ma za zadanie 

uporządkowanie lokalizowania m.in. reklam (w tym szyldów) i obiektów małej 

architektury w mieście. Jej głównymi założeniami są ochrona wartości 

historyczno-krajobrazowych miasta oraz wypracowanie czytelnych zasad dla 

mieszkańców, przedsiębiorców i branży reklamowej.

Podczas spotkania, które odbyło się 20 kwietnia się w Sopotece, zaprezentowana 

została koncepcja uchwały wysłana do uzgodnień. Chodziło o zebranie sugestii od 

mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli branży reklamowej, gdyż zapisy 

w projekcie uchwały nie są jeszcze ostateczne. 

Po uzyskaniu uzgodnień i ewentualnych wytycznych od organów uzgadniających oraz 

po uwzględnieniu sugestii ze spotkania, uchwała zostanie zaprezentowana ponownie na 

etapie proceduralnego wyłożenia. Będzie wówczas okazja do składania formalnych 

uwag w terminach. 

Do współpracy przy powadzeniu konsultacji społecznych Sopot zaprosił stowarzyszenie 

Inicjatywa Miasto, które zajmuje się przekształcaniem przestrzeni publicznej w mieście 

oraz ożywieniem uczestnictwa społecznego w pielęgnowaniu i kształtowaniu ładu 

przestrzennego, a w szczególności przestrzeni publicznych.

– Zależy nam na ochronie walorów krajobrazowych Sopotu i uporządkowaniu 

środowiska wizualnego w mieście – mówi Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, plastyk 

miejski. – A przede wszystkim na ustaleniu 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.

Założenia do projektu sopockiej uchwały reklamowej:

ź priorytetem jest 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.

Diagnostyka, rehabilitacja, pomoc psychologiczna, a wszystko to w jednym dobrze 

wyposażonym miejscu. W Sopocie, dzięki unijnym funduszom, powstanie pierwsze 

i jedyne na Pomorzu centrum opieki geriatrycznej.

Centrum będzie działało w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-

Kosko. – Podpisujemy niezwykle ważną umowę, która ma zmienić kształt rzeczywistości 

geriatrycznej, której nie ma w Pomorskiem – mówił Mieczysław Struk, marszałek 

województwa pomorskiego.

Oferta dla seniorów

Ma to być modelowy ośrodek kompleksowej, zintegrowanej opieki nad osobami starszymi, 

tzn. w wieku powyżej 60 lat, który powstanie w 2019 r.

W centrum opieki geriatrycznej będą działać:

ź oddział geriatryczny stacjonarny (szpital z 41 łóżkami),

ź oddziały dzienne geriatryczne,

ź oddział dzienny psychogeriatryczny,

ź oddziały dzienne rehabilitacyjne

ź poradnia geriatryczna (ambulatoryjna opieka geriatryczna),

ź poradnia rehabilitacyjna,

ź poradnia psychologiczno-psychiatryczna.

SKM Sopot Kamienny Potok po nowemu Sopocka uchwała krajobrazowa

INFORMACJE MIEJSKIE /

W przyszłości będzie można skorzystać z: konsultacji telemedycznych dla lekarzy POZ, 

świadczeń z zakresu teleopieki dla osób starszych, współpracy z lokalnymi centrami opieki 

społecznej i pomocy rodzinie. W Sopocie, w porównaniu z innymi miastami 

w województwie pomorskim i Polsce, mieszka najwięcej osób w podeszłym wieku. Osoby 

starsze stanowią ok. 30 proc. Mieszkańców Sopotu. Specjalistyczna opieka geriatryczna 

pozwala rozwiązywać problemy zdrowotne osób starszych. – To wyjście do przodu, na 

Europę, na świat, kiedy ludzi leczy się na oddziałach geriatrycznych – mówił Jacek 

Karnowski, prezydent Sopotu. – To będzie najnowocześniejszy oddział na Pomorzu i drugi 

po Lęborku – dodał prezydent.

Koszt inwestycji

Wartość projektu to około 25 mln zł, z funduszy europejskich przeznaczonych zostanie 

ponad 19 mln zł. Blisko 5 mln to wkład własny Sopotu. Pieniądze zostaną wydane na 

rozbudowę WZR, zakup sprzętu medycznego i wyposażenia. Do centrum geriatrii będą 

kupione: tomograf komputerowy, cyfrowy aparat rentgenowski, densytometr do badania 

gęstości kości, aparaty EKG i USG oraz sprzęt do intensywnego nadzoru. Projekt 

przewiduje również szkolenia i kursy dla personelu lekarskiego, pielęgniarskiego, 

fizjoterapeutów i rehabilitantów. Planowany termin realizacji to III kwartał 2019 r.

Centrum jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Strategicznego Zdrowie dla 

Pomorzan zawartego w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Geriatria w Polsce i na Pomorzu

W Polsce nie ma procedur i systemu geriatrycznej opieki medycznej nad osobami 

w podeszłym wieku. Na Pomorzu nie ma ośrodków geriatrycznych, które zaopiekują 

się pacjentem kompleksowo, zbadają fizyczny i psychiczny stan zdrowia chorego oraz 

jego funkcjonowanie w społeczeństwie. W województwie pomorskim jest tylko 28 

geriatrów, a w trakcie specjalizacji – 4 (stan na luty 2017 r.). Na Pomorzu nie było ani 

jednego szpitalnego oddziału geriatrycznego. Seniorzy przebywają na oddziałach 

chorób wewnętrznych. Według NIK leczenie pacjentów opuszczających oddziały 

geriatryczne jest tańsze o 1380 zł na pacjenta za rok niż leczenie chorych po pobycie 

na oddziałach chorób wewnętrznych.

fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS
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Historia Polski według komiksu w Grodzisku Zdrowi i Aktywni 
wychodzą w plener

Przedszkole dla wszystkich sopockich maluchów

Ta wystawa ma uczyć, ale także w możliwie 

atrakcyjny sposób pokazać historię Polski. Ma za 

zadanie nie nudzić – jak zwykłe podręczniki historii 

mają w zwyczaju czynić, a zaciekawiać do dalszej 

przygody z nauką. Niechby każdy zapamiętał jedną 

datę, jedno nazwisko skojarzył z jakimś wydarzeniem 

– to już coś! Otwarcie ekspozycji „Historia Polski 

według komiksu” autorstwa Wojciecha Łowickiego 

odbędzie się w sobotę, 29 kwietnia. 

Łatwiej uczyć się w oparciu o ilustracje. A jeszcze łatwiej, 

gdy treść opowiadana jest za pomocą komiksu, który 

łączy w sobie tekst i obraz, prezentując historię w sposób 

przejrzysty i łatwy do przyswojenia.

Filia 5 „Koc i Książka” Biblioteki Sopockiej 

Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 14, tel. 58 551 51 12

10, 17, 24, 31 maja (środy), godz. 12.00 – Gimnastyka 

dla seniorów z elementami jogi. Prowadzenie: Justyna 

Borkowska 

12, 19 maja (piątki), godz. 12.00-14.00 – Treningi 

pamięci i koncentracji dla seniorów - spotkania z psy-

chologiem Agnieszką Małecką-Jagła

8, 15, 22, 29 maja (poniedziałki), godz. 17.00-18.45 

– Zajęcia plastyczne dla dorosłych. Prowadzenie: Maria 

Balcerska 

Bezpłatne wykłady i zajęcia dla mieszkańców Sopotu

domy
Sopockie

sąsiedzkie Dom sąsiedzki Centrum z filią w Spół-

dzielni Socjalnej „Dwie Zmiany” 

Sopot ul. Bohaterów Monte Cassino 31, tel. 58 380 21 27

7, 28 maja (niedziele), godz. 12.00-15.00 – warsztaty 

plastyczne dla dzieci                      

Dom sąsiedzki Centrum z filią w Dworku 

Sierakowskich 

Sopot, ul. Czyżewskiego 12, tel. 58 551 07 56

10 maja (środa), godz. 15.00-17.00 – Dziedziczenie 

w praktyce – prelekcje i dyskusje prowadzi notariusz, 

wieloletni wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Tematyka spotkań: testamenty, wydziedziczenie, przyjęcie 

i odrzucenie spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe, 

zachowek, podatek od spadki i darowizn i in.    

Filia 7 „Broadway” Biblioteki Sopockiej 

Sopot Brodwino, ul. Kolberga 9 (wejście obok Nau-
czycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Brodwino), 
I piętro (winda), tel. 58 551 98 40

4, 11, 18, 25 maja (czwartki), godz. 13.00-14.00 
– Zajęcia taneczne dla seniorów, prowadzi Tomasz Bień 
(lady latino + country)

12, 19 maja (piątki), godz. 14.30-16.30 – Treningi 
pamięci i koncentracji dla seniorów – spotkania 
z psychologiem Agnieszką Małecką-Jagła 

8, 29 maja (poniedziałki), godz. 15.00-17.00 – „Radość 
tworzenia” – warsztaty terapeutyczne dla seniorów, 
prowadzi Krystyna Skowron. 

2, 9, 16, 23 i 30 maja (wtorki), godz.16.30 – Akademia 
Małego Czytelnika – zajęcia dla najmłodszych 

22 maja (poniedziałek), godz. 17.30 – Spotkanie 
z dietetykiem Aleksandrą Spychalską – temat spotkania:  
„Napary ziołowe – czystek, mięta, głóg i inne ziółka”

Autor rysunku: Henryk Jerzy Chmielewski (Papcio Chmiel)

Sprawdź, co dzieje się w TWOIM SĄSIEDZTWIE w maju!

Ekspozycja prezentuje mity i legendy, na których 

wyrosła słowiańska kultura, to, jak obrastała 

w wierzenia spisane później w klechdach, jak 

chrześcijaństwo zmieniało społeczną mentalność, 

a jednocześnie przybliżało Polskę do europejskich 

państw. Opowiada o bitwie pod Grunwaldem, 

o odkryciach i wynalazkach, o kulturze, obyczajach 

różnych epok, o bitwach II wojny światowej, o naszej 

najnowszej historii – o „Solidarności” i odzyskaniu 

niepodległości oraz o problemach i radościach z tym 

związanych. 

Wystawa skierowana jest do wszystkich pokoleń, 

a szczególnie do dzieci i młodzieży uczącej się. 

Grodzisko w Sopocie zaprasza zatem również całe 

klasy i zorganizowane grupy, a także miłośników 

komiksu, gdyż na wystawie znajdą się przykłady 

najlepszych osiągnięć tej dziedziny sztuki, od 

pierwszych dzieł do powstałych współcześnie.

fot. fotobank.PL / UMS

Sopockie Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni zaprasza do 

wspólnych ćwiczeń: 4 maja wiosenny sezon rozpoczyna 

zumba. 

Oprócz tego na 8 maja przygotowało ciekawą propozycję 

dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. W Sopotece 

odbędzie się bowiem spotkanie z psychoterapeutą 

i dyskusja w oparciu o film „Niewinność”. 

Spotkanie dla rodziców dzieci w wieku szkolnym i gim-

nazjalnym poświęcone będzie tematyce dojrzewającej 

seksualności dziewczynek w wieku wczesno szkolnym.  Film 

„Niewinność” (reż. Lucile Hadžihalilović, Belgia, Francja 

& others z 2004 r.) dotyczy lęków i fantazji rozwojowych, 

subtelnych rywalizacji pomiędzy dziewczynkami. To 

symboliczny obraz pokazującym edypalny rozwój 

u dziewczynki, obraz wnikliwy i ciekawie ujęty. Dyskusję 

merytoryczną poprowadzi psychoterapeuta Dorota 

Modrzyńska. Początek spotkania w Sopotece o godz. 17.30. 

Stałe bezpłatne zajęcia rekreacyjne Zdrowych i Aktywnych: 

ź zumba – start 4 maja (czwartek), godz. 18 30 w muszli 

koncertowej na molo; od 13 maja (w soboty) zajęcia na 

sopockich błoniach przy ul. Polnej, w godz. 10.00-11.00

ź fitness – czwartki, godz.  17.30-19.00 w sali III Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Kolberga 15

ź joga – od 9 maja (we wtorki), godz. 19.15-20.45 w sali III 

Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kolberga 15.

„Historia Polski według komiksu” 

Grodzisko w Sopocie, oddział Muzeum Archeo-

logicznego w Gdańsku, ul. Haffnera 63, Sopot

wernisaż: 29 kwietnia, godz. 12.00

wystawa czynna: od 30 kwietnia do 30 

września 2017 r., wtorek-niedziela w godz. 

10.00-18.00

autor wystawy: Wojciech Łowicki

Doskonała wiadomość dla sopocian: wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat biorące udział w naborze zostaną 

przyjęte do sopockich przedszkoli.                                                       

21 kwietnia zakończyliśmy rekrutację do przedszkoli ogłoszeniem oficjalnych wyników w poszczególnych placówkach. 

W porównaniu do roku poprzedniego utworzono łącznie 30 oddziałów ( o 1 więcej niż w poprzednim roku). Przewiduje 

się, iż na 1 września br. edukację rozpocznie 720 dzieci (20% - 3 latków; 27% - 4 latków; 26% - 5 latków; 27% - 6-latków).

Tym samym Miasto Sopot w pełni zrealizowało oczekiwania rodziców i spełniło wymagania  wynikające z zapewnienia  

dostępności  do edukacji przedszkolnej.
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fot. Muzeum Sopotu
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SOPOCIANIE
Mieszkańcy w sopockim albumie

Domicela Wardynszkiewicz

Znalazłam się w Sopocie w lipcu 1945 r. Rodzice byli repatriowani z Wilna. Ale mnie 

wojna z nimi rozdzieliła. Wychowywałam się w Warszawie u cioci, siostry matki. 

Ostatnią wiadomość od rodziców miałam z lutego 1944 r. Wiedziałam, że żyją, ale 

nasz dom w Wilnie został zbombardowany. Później Wilno przechodziło z rąk do rąk, 

nie wiedziałam, co się z nimi działo.

Byłam w Warszawie do 2 października. Przeżyłam powstanie jako cywil na ul. Złotej, 

czyli na Śródmieściu. Po kapitulacji część mieszkańców wychodziła przez Ursus, ja 

też. Wywieziono nas do Niemiec, do Lipska. Z Lipska trafiliśmy do obozu pracy 

w Sulau.  Po miesiącu ciężkiej pracy potraktowano mnie jako dziecko, miałam 17 lat. 

Dzieci zawieziono do Sosnowca, gdzie mieliśmy pracować w rodzinach. Pomagałam 

w domu, sprzątałam. Tam pierwszy raz od 1 sierpnia spałam w nocnej koszuli… 

Sosnowiec został wyswobodzony chyba w lutym. Ponownie trafiłam do Warszawy. 

Tam dowiedziałam się, że moi rodzice i brat żyją. Ale spotkałam się z nimi dopiero 

w Sopocie – oni dotarli tu z Wilna, ja z Warszawy.

Przed powstaniem w Warszawie skończyłam trzecią klasę gimnazjum na tajnych 

kompletach. Tutaj więc zaczęłam się dalej uczyć. W roku 1945/1946 napisałam tzw. 

małą maturę. Najpierw uczyliśmy się przy al. Niepodległości, a później przy Książąt 

Pomorskich. Po skończeniu szkoły w Sopocie zdawałam na farmację w Gdańsku. Na 

studiach była niesamowita rozpiętość wieku. Ja miałam 20 lat, a kolega 36.

Mieszkałam z rodzicami przy ul. Fornalskiej (później Chodowieckiego), w okolicy 

cmentarza. 13 lutego 1946 r. poczułam silny ból brzucha. Rodzice wiedzieli, że na 

Abrahama jest szpital. Wzięli sanki, bo był olbrzymi śnieg. Postawili wiklinowy fotel na 

tych sankach i tak zwieźli mnie do szpitala. To była po prostu willa przy ul. Abrahama. 

Na dole była duża sala. Leżałam na łóżku i przyszedł pan doktor. – Nie boli? To może 

nie będziemy operować? – uśmiechał się do mnie. Do był doktor Edward Drescher, 

Cała opowieść pani Domiceli oraz historie innych sopocian znaleźć można 

w Encyklopedii Sopocian na stronie sopocianie.muzeumsopotu.pl.

Powojenna służba zdrowia…

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

fantastyczna postać. On miał wtedy 36 

lat, ja 18. Wędrowałam na górę po 

schodach do salki operacyjnej. Na nos 

założyli mi maskę, eter kapał, kazali 

policzyć. Cała załoga to były dwie osoby. 

Doktor i pielęgniarka… Zbudziłam się na 

dole. – Jest pani po operacji – powie-

działa mi pielęgniarka. – Ale jak tu się 

znalazłam? – zapytałam zdziwiona. 

– Pan doktor panią operował i potem 

zniósł na rękach! A w czasie operacji 

były problemy. Światło zgasło i szycie 

było przy lampie karbidowej! 

Pamiętam na sali po operacji obok 

leżała kobieta po porodzie i płakał 

noworodek. Była też kobieta z Kaszub, 

której maszyna rolnicza obcięła nogę. 

W nocy ruch się zrobił. Chyba milicja 

przywiozła młodą kobietę, która topiła 

się w morzu z powodu nieszczęśliwej 

miłości…

W sopockim muzeum trwa rekonstrukcja wnętrz mieszczańskich z początku XX w. 

Przywrócono dawny wygląd salonu z czasów pierwszych właścicieli willi, rodziny Claaszenów. 

Na swoje miejsca wróciły między innymi krzesła, stolik, gazon i niezwykle cenna chłodziarka do wina. 

Planowane jest uzupełnianie wyposażenia o kolejne oryginalne eksponaty.  Obecnie poszukiwany 

jest telefon, który pierwotnie wisiał koło kominka.

Magazyn
Muzeum Sopotu

Muzeum Sopotu

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 81-724 Sopot, 

tel. 58 551 22 66, 58 551 50 31, www.muzeumsopotu.pl

W salonie u Claaszenów

Wystawa i czytanie w Dworku Sierakowskich

fot. Muzeum Sopotu

Gertruda Kuziemska-Wilczopolska

6

„Twórcza chwila, przygoda kolorem – to uczucie spełnienia. 

Malując jestem uspokojona, pocieszona i usatysfakcjonowana” 

– tak o swoim malarstwie mówi Gertruda Kuziemska-

Wilczopolska, dla której wystawa w Galerii Dworku Siera-

kowskich jest podsumowaniem twórczości. Można ją będzie 

oglądać od 8 maja. Tego samego dnia odbędzie się także 

kolejne spotkanie w Teatrze przy Stole. 

Swoje przeżywanie i postrzeganie świata artystka przelewa na 

płótno i tkaninę unikatową, utrwala w ceramice i formach 

medalierskich. Wystawę „Barwy radości. Malarstwo, ceramika, 

gobelin” będzie można oglądać od 8 maja do 4 czerwca, 

codziennie w godz. 12.00-18.00. Wernisaż odbędzie się 12 maja 

o godz. 18.00. Wstęp wolny. 

„Ocalmy od zapomnienia – Polskie przeboje lat 
60.- 80.” to hasło Konkursu Piosenki Seniora, do 
udziału w którym zaprasza Młodzieżowy Dom 
Kultury w Sopocie. Zgłoszenia od solistów, duetów, 
instrumentalistów czy chórków przyjmowane są 
do 22 maja.

Piosenki Czerwonych Gitar, Miry Kubasińskiej, Anny 
Jantar, Marka Grechuty, Maryli Rodowicz, Zdzisławy 
Sośnickiej czy Krzysztofa Krawczyka usłyszeć będzie 
można 5 czerwca, o godz. 10.00, w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Sopocie, al. Niepodległości 763.

Celem konkursu jest upowszechnianie i promowanie 
amatorskiej twórczości artystycznej w każdym wieku, 
inspirowanie do poszukiwań nowych twórczych form 
pracy artystycznej oraz ocalenie od zapomnienia 
historii polskiego rocka. 

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu 
można pobrać ze strony www.mdk.sopot.pl. Dodat-
kowe informacje: Edyta Dawidowska, MDK Sopot, tel. 
507 533 615 lub 58 551 41 31.

fot. mat. pras.

Domicela Wardynszkiewicz, Sopot 1946 r.

Od 23 kwietnia 2017 r. Muzeum 

Sopotu jest czynne od wtorku do 

niedzieli, w godz. 10.00-18.00. W 

niedzielę wstęp do muzeum jest 

darmowy.

Także 8 maja, podczas czytania w Teatrze przy Stole, zaprezentowany zostanie monodram 

autorstwa Jerzego Łukosza. „Grabarza królów” przeczyta Krzysztof Gordon, aktor Teatru Wybrzeże. 

Opiekę artystyczna sprawuje Małgorzata Jarmułowicz. Wstęp jest wolny, początek o godz. 18.30.

Seniorzy na scenę!
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Juniorzy Trefla Sopot wkraczają w decydującą fazę 

ogólnopolskich rozgrywek U18. Od 5 do 7 maja 

podopieczni trenera Kociołka rozegrają w Przemyślu 

turniej półfinałowy. Na dalekie Podkarpacie, gdzie 

gospodarzem będzie ekipa Hensfortu Przemyśl, 

udadzą się także drużyny Zastal Fatto Deweloper 

Zielona Góra i King BC Szczecin. 

– Turniej półfinałowy nie jest naszym głównym celem 

– mówi trener sopockich juniorów Janusz Kociołek. 

– Przez cały sezon skupiamy się na sobie, pracujemy nad 

swoją motoryką, siłą i zgraniem. Wierzę, że efekty tej 

całorocznej pracy zaprezentujemy w Przemyślu i zreali-

zujemy plan, jakim jest gra w turnieju finałowym. Sukcesy 

i medale cieszą jednak przede wszystkim zawodników, 

pracujemy więc tak, by chłopcy mieli z tej młodzieżowej 

gry jak najwięcej radości. Zadaniem sztabu jest 

wyszkolenie nastolatków, którzy w przyszłości grać będą 

zawodowo, taki turniej półfinałowy to możliwość 

sprawdzenia siebie i ogrania się z rywalami z całej Polski. 

Młode talenty tenisowe odkryć może program nauki 
gry w tenisa, z którego od września  2017 r. korzystać 
będą uczniowie pierwszej klasy ogólnej Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Sopocie. 

Rekrutacja dla dzieci, które będą uczestniczyły w dodat-
kowych  zajęciach prowadzonych przez Sopot Tenis Klub, 
trwa do 28 kwietnia. Realizacja programu nauki gry 
w tenisa będzie się odbywać bezpośrednio przed lub po 
zajęciach szkolnych, na obiektach Sopot Tenis Klubu 
(korty ziemne i halowe), według programu Tenis 10 
– International Tennis Fedreation. Prowadzić go będzie 
wykwalifikowana kadra trenerska z licencjami Polskiego 
Związku Tenisowego. W planie są zajęcia 2 razy 
w tygodniu. Opłata klubowa za zajęcia w wysokości 50 zł 
miesięcznie będzie pobierana przez STK.

Informacja dla rodziców: wnioski – formularze rekru-
tacyjne dziecka są do pobrania na stronie internetowej 
www.sportowa3.sopot.pl lub w sekretariacie SP nr 7.

Warto zainwestować trochę wysiłku 

w poprawę swojej kondycji i zdrowia. 

Dlatego bezpłatne zajęcia nordic walking, 

joggingu oraz tenisa stołowego proponuje 

mieszkańcom Sopotu Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji. 

Nordic walking  

ź poniedziałki, godz. 17.00

ź zbiórka o godz. 16.50 na Przylesiu w oko-

licy pawilonów SM Przylesie

 Jogging

ź środy, godz.18.30-19.30

ź zbiórka przy molo

Tenis stołowy

ź poniedziałki, godz. 18.30-20.00

ź w Szkole Podstawowej nr 8 (ul. 3 Maja 41).

Sopot miastem tenisa 
– zapisz dziecko na zajęcia

Sopocka podróż po awans

Do końca kwietnia trwają nabory dla przyszłych 

pierwszoklasistów do Szkoły Podstawowej z Oddzia-

łami Sportowymi nr 7 w Sopocie, która działa pod 

patronatem Trefla Sopot. 

Zapewnienie dzieciom odpowiedniego rozwoju od 

najmłodszych lat to z jednej strony szansa na późniejsze 

osiąganie przez nie sukcesów, ale przede wszystkim 

możliwość zarażenia pociech miłością do koszykówki. 

KOSZYKÓWKA /

fot. Trefl Sopot

Zapytany o mecze na Podkarpaciu szkoleniowiec żółto-

czarnych podkreśla: – Rocznik 1999 pełen jest wartoś-

ciowych graczy, dlatego czeka nas turniej półfinałowy na 

wysokim poziomie. My do Przemyśla udamy się młodym 

składem, tylko pięciu spośród naszych juniorów to 

chłopcy urodzeni w roku 1999. Poznajemy mocne i słabe 

strony półfinałowych rywali, jedziemy pokazać efekty 

naszej dotychczasowej pracy i zagrać swoją najlepszą 

koszykówkę – kończy trener Trefla U18.

– Przed nami długa, męcząca podróż, a zaraz po niej trzy 

ciężkie mecze – mówi rozgrywający Wiktor Kujtkowski. 

– Ominął nas turniej ćwierćfinałowy, jesteśmy więc 

bardzo głodni gry. Z dnia na dzień stajemy się lepszą 

drużyną, pracujemy z trenerami indywidualnie, ale też 

ćwiczymy zagrywki i poprawiamy naszą grę jako zespół. 

Wierzę, że po majówce będziemy w optymalnej formie. 

Zespoły ze Szczecina, Zielonej Góry i Przemyśla to 

uznane marki w koszykówce młodzieżowej, ale dla nas 

liczy się tylko awans do rozgrywek finałowych – uzupełnia 

podstawowy zawodnik juniorskiego Trefla.

TENIS /

Obecnie trwają nabory do klasy sportowej, w której 

realizowanych będzie 10 godzin wychowania fizycznego 

– pięć godzin pływania, cztery godziny zajęć sportowych 

ukierunkowanych na gry zespołowe (przede wszystkim 

koszykówkę), a także godzina gier i zabaw z wychowawcą. 

Po trzech latach na bazie klasy sportowej powstaną dwa 

oddziały na poziomie klasy czwartej: klasa sportów 

wodnych, gdzie dyscyplinami kierunkowymi będą 

pływanie i żeglarstwo oraz klasa koszykarska, gdzie 

realizowanych będzie 10 godzin szkolenia z basketu.

By zapisać dzieci do klasy sportowej, należy do 28 kwietnia 

wypełnić formularz na www.sportowa3.sopot.pl oraz 

przedstawić wymagane dokumenty, m.in. orzeczenie 

lekarskie o zdolności do uprawiania pływania lub koszykówki.

Następnie w dniach 8-11 maja odbędą się testy 

predyspozycji sportowych. Wszystkie szczegóły znajdują 

się na stronie szkoły, a informacje można uzyskać także 

w sekretariacie, tel. 58 551 01 11 (w godz. 9.00-15.00).

Pierwsze kroki w koszykówce

fot. Trefl Sopot

Ruszaj się na wiosnę!

MOSiR /

fot. fotobank.PL / UMS
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Tablica prof. Władysława Bartoszewskiego
Na budynku ZAiKS, w którym podczas wizyt w Sopocie mieszkał Władysław Bartoszewski, 23 kwietnia została odsłonięta 

tablica jego pamięci. Tablicę odsłonili były prezydent RP Bronisław Komorowski i wicemarszałek Senatu RP Bogdan 

Borusewicz. W uroczystości uczestniczył także Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. 

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Sezon letni 2017 otwarty! Prezydent Sopotu Jacek Karnowski i burmistrz Zakopanego Leszek 
Dorula w muszli koncertowej na Placu Kuracyjnym wymienili deskę surfingową na snowboardową.

Sala Herbowa w Urzędzie Miasta Sopotu stała się areną turnieju szachowego między 
zawodnikami z partnerskiego miasta Frankenthal a szachistami sopockimi.

fot. fotobank.PL / UMS

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

Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego na sopockim Hipodromie trwał od 21 do 23 
kwietnia. Na zdjęciu Paweł Spisak podczas próby terenowej.

Tajemnice Sopotu odkrywali 22 kwietnia uczestnicy gry miejskiej zorganizowanej przy okazji składania 
wniosków do siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego. 

fot. fotobank.PL / UMS

fot. fotobank.PL / UMS

fot. Monskoo


