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BARDZO DOBRY PROJEKT BUDŻETU 

Ponad  340 mln zł – tyle według projektu 

wyniesie budżet Sopotu w 2018 r. Miasto może 

pochwalić się bardzo wysokimi dochodami 

własnymi i niskim zadłużeniem. Dużo środków 

przeznaczono na oświatę, pomoc społeczną, 

kulturę oraz sport, a także realizację projektów 

i inwestycji dofinasowanych ze środków UE. 

WSPÓLNIE ZAPROJEKTUJMY ZIELEŃ 

NA PLACU PRZYJACIÓŁ

Otwarte warsztaty, których tematem będzie 

wzbogacenie zieleni na placu, odbędą się 

23 listopada w Sopotece. Będzie czas na 

rozmowę o wyzwaniach, jakie stawia archi-

tektura placu oraz jego funkcje w różnych 

porach roku. 

PRZEGLĄD TEATRALNY „MASSKA”

„MASSKA” to projekt kulturalny, w którym udział 

wezmą artyści niepełnosprawni i sprawni. 

Rokrocznie podczas przeglądu w profesjo-

nalnych warunkach występuje czołówka grup 

teatralnych z Pomorza. Trzydniowe święto 

rusza 22 listopada w sopockim Teatrze na 

Plaży. Będą spektakle i warsztaty.

str. 13str. 7str. 4-5

ZIELONY SOPOT /

Wizualizacja Parku Północnego (EMKA Architektura)

Park Północny przejdzie metamorfozę
Zielona rewolucja i nowe przestrzenie str. 3
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH 

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

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim 
 raz na miesiąc w piątek –
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Słońce, niekończące się plaże z pisakiem skrzypiącym pod stopami, 

restauracje, kluby... Wszystko, czego oczekujesz od pobytu na wybrzeżu, 

znajduje się w Sopocie. Nasze miasto zostało wymienione w rankingu 25 

najładniejszych plaż w Europie, który przedstawił szwedzki magazyn 

o podróżach „Vagabond”. 

Oto, co „Vagabond” mi.in. poleca turystom:

„(…)Koktajlbar, marinę i siatkówkę na plaży znajdziesz blisko Sheratona, także 

włoskie lody, które powoli topią się w słońcu. 

Ceny są polskie i przyjemnie niskie. Ponadto w Sopocie dobrze zjesz. Świeża ryba 

i pierogi w restauracji Polskie Smaki. Śródziemnomorskie jedzenie w wyra-

finowanej restauracji Wave. 

Tereny zielone, bliskość ścieżek rowerowych i molo dla spacerowiczów, które 

rozpoczyna się słoneczną drogą z watą cukrową i muzyką na żywo. W pobliżu 

czeka Gdańsk, miasto tętniące życiem i jego interesująca historia”. 

Najpiękniejsza riviera 
nad Bałtykiem

Fot. mat. promoc. UMS

NAPISANO O SOPOCIE /

Każdy z nas – pieszy, rowerzysta, kierowca – chciałaby poruszać się po mieście szybko, bezpiecznie 

i bez problemów. O tym, czy jest to możliwe, porozmawiać będzie można 30 listopada podczas 

spotkania z Lasse Schelde, dyrektorem i współzałożycielem duńskiego Bicycle Innovation Lab, 

jednego z najbardziej uznanych na świecie ośrodków opracowywania, testowania i wprowadzania 

w życie nowych koncepcji aktywnej mobilności oraz kształtowania ładu przestrzennego. 

Takie samo prawo do wygodnego przemieszczania się po mieście mają piesi, rowerzyści, kierowcy 

samochodów i osoby poruszające się transportem publicznym. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić 

sobie Sopot lub chociaż jego fragment, w którym najbardziej uprzywilejowaną osobą na drodze jest 

pieszy? Jak zmienić Aleję Niepodległości w Sopocie w przyjazną przestrzeń? Jak poradzić sobie 

z problemem parkowania w mieście, gdy odwiedza go tak wielu turystów?

Na te i inne pytania odpowie Lasse Schelde. Wykład otwarty jest dla każdego, będzie również 

możliwość dyskusji z ekspertem. 

Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie odpady wielkogabarytowe odbiera od mieszkańców 

raz w miesiącu, odpady zielone dwa razy w miesiącu, według ustalonego podziału na rejony 

1, 2, 3 i 4 (dokładna mapka z podziałem znajduje się na stronie www.zom.sopot.pl 

w zakładce Segregacja, Harmonogram wystawek).

Pilnuj terminów odbioru!

Rejon 1 (Dolny Sopot)

ź odpady wielkogabarytowe – 4 grudnia 2017 r., 2 stycznia 2018 r.

ź odpady zielone - w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, czyli 7 i 21 grudnia 2017 r. oraz 4 i 18 

stycznia 2018 r.

Rejon 2 (Dolny Sopot)

ź odpady wielkogabarytowe – 11 grudnia 2017 r., 8 stycznia 2018 r.

ź odpady zielone – w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, czyli 7 i 21 grudnia 2017 r. oraz 4 i 18 

stycznia 2018 r.

Rejon 3 (Górny Sopot)

ź odpady wielkogabarytowe – 20 listopada, 18 grudnia 2017 r., 15 stycznia 2018 r.

ź odpady zielone – w drugi i czwarty czwartek miesiąca, czyli 23 listopada, 14 i 28 grudnia 2017 r. 

oraz 11 i 25 stycznia 2018 r.

„Sopot bez samochodów 
– czy to możliwe?”

Odpady wielkogabarytowe i zielone 

– terminy wystawek

Spotkanie, które odbędzie się 30 listopada, w godz. 17.30-19.30, 

w auli B-4 Wydziału Zarządzania UG w Sopocie 

(ul. Armii Krajowej 101, obok budynku Państwowej Straży Pożarnej), 

będzie tłumaczone z języka angielskiego.

WYDARZENIA /

CZYSTY SOPOT /

Rejon 4 (Górny Sopot)

ź odpady wielkogabarytowe – 27 listopada, 27 grudnia 2017 r., 

22 stycznia 2018 r.

ź odpady zielone – w drugi i czwarty czwartek miesiąca, czyli 

23 listopada, 14 i 28 grudnia 2017 r. oraz 11 i 25 stycznia 2018 r.

Więcej informacji na stronie www.zom.sopot.pl.
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Zielona rewolucja i nowe przestrzenie 
– Park Północny przejdzie metamorfozę

ZIELONY SOPOT /

Nowa zieleń i ścieżki spacerowe, odkrycie Potoku Grodowego, przestrzeń do 

ekspozycji sztuki, pole do gry w boule, estetyczna mała architektura, wymiana 

oświetlenia i przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych – to tylko 

niektóre zmiany, jakie do czerwca 2019 r. przejdzie Park Północny w Sopocie. 

W sąsiedztwie parku, przy ul. Goyki 1-3 znajduje się zabytkowy zespół willowo-parkowy. 

Miasto zdecydowało o adaptacji tego zespołu na nowoczesną bibliotekę dla dzieci oraz 

Artinkubator, czyli przestrzeń dla młodych sopockich artystów. Planowana rewitalizacja 

Parku Północnego realizowana będzie w ścisłym związku z tym projektem. 

Parkowa przestrzeń dla sztuki i rekreacji

Ścieżki zyskają nową nawierzchnię oraz uporządkowany układ. W rejonie Teatru na Plaży 

i klubu Sfinks powstaną nowe, atrakcyjne przestrzenie publiczne otoczone zielenią, 

umożliwiające m.in.: organizację wydarzeń i wystaw w ramach Artinkubatora, a na co dzień 

służące jako miejsca rekreacji. Nowością będzie specjalne pole do gry w boule, czy nowe 

szerokie wejście do parku na osi ul. Goyki. Wymienione zostaną elementy małej architektury 

– ławki i kosze na śmieci. Projektowany też jest nowy układ oświetlenia parkowego. 

Teren Parku Północnego i jego otoczenie to obszary bardzo cenne przyrodniczo. Dlatego 

miasto zdecydowało, aby w ramach większego projektu związanego z przebudową układu 

drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych, przebudować koryto 

Potoku Grodowego oraz dojście do użytku ekologicznego Wąwozy Grodowe. 

Odkrycie Potoku Grodowego 

Potok Grodowy zostanie przebudowany na odcinku od torów kolejowych do plaży i co 

najciekawsze – na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Mamuszki potok będzie 

odkryty. Płynący w otoczeniu specjalnie zaprojektowanej zieleni potok, z ciekawymi 

elementami małej architektury wokół, będzie nowym atrakcyjnym miejscem do odpoczynku 

dla mieszkańców i gości. Sopot wzbogaci się także o inny teren zielony – uporządkowany 

zostanie cenny przyrodniczo 

obszar wokół Wąwozów Gro-

dowych. Będzie także bardziej 

dostępny dzięki  wykonaniu 

nowego dojścia.   

Pozostałe prace w ramach tego 

dużego projektu polegać będą na 

przebudowie infrastruktury na-

ziemnej i podziemnej, oświetlenia 

oraz modernizacji nawierzchni 

ulic: Haffnera, Wosia Budzysza 

i Powstańców Warszawy. 

Zieleń po nowemu

W Parku Północnym pojawią się nowe rośliny ozdobne, które bardzo uatrakcyjnią aleje 

spacerowe. Projekt zakłada nowe nasadzenia w czterech głównych punktach. Realizowane 

one będą w kilku etapach. Jako pierwsze nowy wygląd uzyskają wejście od ul. Goyki oraz 

wyniesienie z Czółnami Czasu przy al. Mamuszki. Następnie park zyska dodatkowe rabaty 

przy powstającym placu wypoczynkowym oraz odnowione zostanie wejście główne przy 

pomniku Jerzego Haffnera.

Wejście do parku podkreślą rabaty z zimozieloną laurowiśnią na tle ciemnozielonych cisów. 

Całości dopełnią kwitnące wiosną lilaki Meyera i królowe jesieni – hortensje. Pojawią się nowe 

drzewa – wiśnie w odmianach czerwonolistnej i japońskiej, obsypujące się na wiosnę 

różowymi, drobnymi kwiatami.

Idąc w kierunku al. Mamuszki zobaczymy rozpościerające się duże nieregularne rabaty 

podsadzone fioletowym bodziszkiem, kwitnącym od maja aż do późnej jesieni. A także 

zgrupowania krzewów: różaneczników oraz rzadziej spotykanych odmian hortensji. Nad całą 

kompozycją górować będą strzeliste formy cisów.

Nowy blask zyska rabata z Czółnami Czasu. Zostanie obsadzona dużą ilością roślin: 

formowanymi krzewami, kwitnącymi bylinami i trawami ozdobnymi. Pojawią się też tam 

dodatkowe ławki. 

Wejście od strony ul. Goyki przejdzie największą metamorfozę. Nowy układ ścieżek 

zostanie podkreślony cieniolubnymi bylinami i krzewami. Pojawią się kwitnące wczesną 

wiosną azalie, krzewiaste cisy i delikatne tawułki japońskie. Zaprojektowane zostały również 

duże połacie liliowców oraz rabaty z przywarką.

Wejście do parku od Goyki (wizualizacja EMKA Architektura)

Pole do gry w boule (wizualizacja EMKA Architektura)

Odkryty Potok Grodowy (wizualizacja)

Park zyska również nowe drzewa niespotykanych odmian: Tulipanowca amerykańskiego, 

Grujecznika japońskiego, Ambrowca amerykańskiego.

– Kompozycja rabat i dobór roślin będą w pełni wpisywały się w krajobrazowy charakter 

parku – mówi Paulina Sternik, architekt krajobrazu, projektantka zieleni w Parku 

Północnym. – Rabaty zostaną obsadzone elegancką roślinnością o różnym pokroju, barwie 

liści i kwiatów oraz terminie kwitnienia, by cieszyć użytkowników przez cały rok. 

Do końca listopada, na adres e-mail: zielen@sopot.pl, można jeszcze zgłaszać uwagi do 

projektu zmian w Parku Północnym.

Oba projekty (rewitalizacja Parku Północnego oraz modernizacja ulic wraz przebudową 

koryta Potoku Grodowego) uzyskały dofinansowanie unijne ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. 

Prace powinny zakończyć się do czerwca 2019 roku. 
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Bardzo dobry projekt budżetu Sopotu na 2018 rok

INFORMACJE MIEJSKIE /

Ponad  343 mln zł – tyle według projektu wyniesie budżet Sopotu w 2018 r. 
Miasto może pochwalić się bardzo wysokimi dochodami własnymi i niskim 
zadłużeniem. To pozwala przeznaczać dużo środków na oświatę, pomoc 
społeczną, kulturę oraz sport, a także realizować projekty i inwestycje 
dofinasowane ze środków europejskich, które ciągle podnoszą jakość życia 
mieszkańców.  

Planowane dochody 

Prognozowane wpływy do budżetu miasta to 320 mln zł. Aż 70 proc. tej kwoty 
(225 mln zł) to dochody własne miasta. A to świadczy o bardzo dobrej kondycji 
finansowej Sopotu i pozwala na dużą samodzielność przy kształtowaniu polityki 
finansowej. 

Zaplanowane wydatki

Planujemy, że wydatki Sopotu w 2018 r. wyniosą 343 758 162 zł i będą 
wyższe o 9,3 proc. w porównaniu do wydatków w 2017 r.

Największe środki w ramach wydatków bieżących miasto przeznacza na: 

ź oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 67 430 999 zł      

ź pomoc społeczną, rodzinę, ochronę zdrowia i pozostałe zadania 
z zakresu opieki społecznej – 50 759 748 zł

ź gospodarkę komunalną – 45 792 352 zł

Więcej pieniędzy z PIT i CIT

Warto podkreślić, że wciąż rosną wpływy z podatków dochodowych PIT i CIT, które 
w 2018 r. będą większe odpowiednio o 6,4 i 25,2 proc. Do miejskiej kasy trafi z tego tytułu 
ok. 93 mln zł.

28,6 mln zł środków unijnych 

W przyszłym roku spodziewany jest też wzrost wpływu środków zewnętrznych, 
głównie funduszy europejskich. Planujemy że będzie to 28,6 mln zł, w tym na projekty 
inwestycyjne – 26,4 mln zł. Takie środki, w połączeniu z wkładem własnym gminy, pozwolą 
na realizację w naszym mieście wielu różnorodnych projektów i inwestycji, ważnych dla 
mieszkańców. 

Sprzedaż terenów w Gdańsku

Miasto planuje także uzyskać ok. 18,5 mln zł ze sprzedaży nieruchomości, które posiada 
na terenie Gdańska. W Sopocie do sprzedaży przeznaczona jest tylko jedna działka przy 
ul. Bitwy pod Płowcami. Mogą tam powstać wyłącznie usługi związane z funkcją 
uzdrowiskową. 

Przedszkole dla każdego sopocianina

W projekcie budżetu zagwarantowano 9,8 mln zł na edukację przedszkolną. Jako jedna z 

nielicznych gmin w Polsce możemy się pochwalić tym, że każde dziecko od 3 do 

6 roku życia w Sopocie znajdzie miejsce w przedszkolu!

Szerokie wsparcie i dopłaty dla żłobków

Ważnym działem w wydatkach od lat jest także pomoc społeczna. W trosce o potrzeby 

mieszkańców w Sopocie obowiązują podwyższone kryteria uprawniające do korzystania 

z wielu świadczeń. Dzięki temu więcej osób, szczególnie starszych oraz rodzin 

wielodzietnych, może otrzymać pomoc. To przekłada się na poziom wydatków na te cele 

– całościowy budżet sopockiej pomocy społecznej i działań na rzecz rodziny to 43,3 mln zł. 

W tej sumie zawarta jest także kwota dofinansowania przez miasto pobytu dzieci w żłobku 

niepublicznym. Takie wsparcie otrzymuje 85 maluchów, dopłata wynosi 300 zł miesięcznie 

do każdego dziecka, co daje kwotę 290 tys. zł rocznie. 

Kosztowna reforma oświaty

Wzrost wydatków w budżecie Sopotu związany jest m.in. z koniecznością zwiększenia 

nakładów miasta na oświatę. To efekt wprowadzenia reformy edukacji. Miasto musi 

zagwarantować środki na podwyżki płac dla nauczycieli oraz na doposażenie placówek 

oświatowych. Na realizację zadań oświatowych związanych z funkcjonowaniem szkół 

zaplanowano 53,9 mln zł. Subwencja oświatowa przekazana przez rząd to zaledwie 35,8 mln 

zł, co po raz kolejny nie odpowiada rzeczywistym potrzebom i kosztom prowadzenia szkół. 

Dodatkowe 18 mln na edukację z budżetu miasta

Dlatego też w roku 2018 Sopot zamierza przeznaczyć ze środków własnych 18 mln zł, głównie 
na wynagrodzenia nauczycieli, utrzymanie, wyposażenie szkół oraz realizację dodatkowych 
obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć, programów i projektów edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży. Taka inwestycja w wielokierunkowy rozwój młodych ludzi zawsze ma sens. 
Spektakularnym efektem tych działań są najlepsze w województwie pomorskim wyniki 
egzaminu gimnazjalnego i matur uzyskiwane przez naszych uczniów.

Bogata oferta sportowa dla dzieci i młodzieży 

8,8 mln zł to wydatki bieżące na sopocki sport. W tym 3,7 mln zł przeznacza się dla 
sopockich stowarzyszeń sportowych, które skupiają zarówno olimpijczyków, mistrzów świata 
i Europy, jak i realizują szkolenie dla dzieci i młodzieży. W efekcie Sopot zajmuje czołowe 
miejsce w Polsce  w kategorii sportu młodzieżowego, a sopoccy uczniowie, korzystając z bazy 
sportowej, mogą w ramach szkoły żeglować, grać w tenisa czy trenować koszykówkę, pływanie 
oraz lekkoatletykę. 

Zielony Sopot wciąż się rozwija 

Gospodarka komunalna to wydatki rzędu 45,7 mln zł, przeznaczone głównie na utrzymanie 
czystości w mieście, dbałość o zieleń (w tym m.in.: rewitalizacja Potoku Grodowego i Skarpy 
Sopockiej), nowe nasadzenia, szpalery drzew wzdłuż Al. Niepodległości, modernizację 
oświetlenia ulicznego oraz porządkowanie sieci wód opadowych.

Sopockie szkoły realizują wiele dodatkowych obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć.

fot. Fotobank.PL / UMS

Zagospodarowanie Skarpy Sop (wizualizacja Pracowni PROGRES)   ockiej 

Sopot przeznacza znaczące środki na zajęcia dodatkowe dla sopockich dzieci.   

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Kulturalny rekord

24 mln zł Sopot przeznaczy w 2018 r. na wydatki związane z kulturą, w tym 7,7 mln zł 

na budowę Artinkubatora. Te środki, które w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 

714 zł i należą do najwyższych wydatków na kulturę w Polsce – pozwolą na stworzenie 

ciekawej oferty sopockich instytucji kultury oraz utrzymanie i podnoszenie rangi sopockich 

wydarzeń kulturalnych, do których należą m.in.: Festiwal Sopot Classic czy Literacki Sopot. 

Warto podkreślić znaczące wsparcie miasta dla organizacji pozarządowych działających 

w obszarze kultury. Na ten cel w 2018 r. przeznaczono około 800 tys. zł. 

Bardzo dobry projekt budżetu Sopotu na rok 2018 c.d.  

Trwa budowa I etapu nowego schroniska dla zwierząt.

Wizualizacja: mat. pras.

W trosce o zdrowie

Na działania związane ze zdrowiem swoich mieszkańców Sopot przeznacza 5,4 mln zł.  

Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że miasto nie może finansować służby zdrowia – to jest 

zadanie państwa, a jedynie przeznaczać środki na programy profilaktyczne. Turnusy w Leśniku 

dla seniorów, pielęgniarki i stomatolodzy w sopockich szkołach, badanie wzroku u osób 

starszych – to tylko niektóre z programów, na które Sopot przeznacza rocznie ok. 700 tys. zł. 

W przyszłorocznym budżecie zarezerwowano także 2 mln zł na wydatki związane z budową 

Szpitala Geriatrycznego przy ul. 23 Marca. 

Kolejny dobry rok inwestycji miejskich i unijnych    

Wydatki inwestycyjne to 92,4 mln zł (27 proc. wszystkich wydatków). To oczywiście 

konsekwencja pozyskania znacznych środków unijnych oraz dobrej kondycji finansowej 

miasta, umożliwiającej realizację różnych zadań, podnoszących jakość życia mieszkańców.

26,4 mln środków unijnych na inwestycje:

W ramach inwestycji dofinansowywanych z środków UE realizowane będą:

ź budowa Artinkubatora przy ul. Goyki – 12 911 000 zł

ź modernizacja oświetlenia ulicznego – 1 602 000 zł

ź przerzut wód opadowych z ul. Puławskiego do kanału potoku Bohaterów Monte 

Cassino  – 6 600 000 zł

ź rewitalizacja skarpy w ciągu ul. Sobieskiego, Winieckiego, zagospodarowanie Lasku 

Karlikowskiego – 3 600 000 zł

ź modernizacja ocieplenia w placówkach oświatowych TermoEco – 5 100 000 zł

ź rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej – 3 350 000 zł

Sopocki Budżet Obywatelski, czyli mieszkańcy decydują

Sopocianie zgłaszając, a później głosując na projekty w ramach Budżetu 

Obywatelskiego, zadecydowali o tym, co zrobić, by polepszyć jakość życia w kurorcie. 

W budżecie zabezpieczono również środki na realizację tych zadań. Najważniejsze to:

ź Sopockie Błonia (kontynuacja) – 200 000 zł

ź Zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu – 1 000 000 zł

ź Modernizacja wraz z wyposażeniem placów zabaw – 620 000 zł

ź Zielona przystań – zagospodarowanie terenu przy SP 1– 400 000 zł

ź Kontynuacja programu rewitalizacji sopockich kamienic i podwórek – 800 000 zł

ź Wymiana oświetlenia przy ul. Kolberga – 180 000 zł

ź Schody przy ul. Tatrzańskiej – 122 000 zł

ź Punk widokowy przy ul. Moniuszki i „Lisie wzgórze” – 320 000 zł

ź Ogródek Jordanowski przy ul. Armii Krajowej – 180 000 zł

ź Skrzyżowanie ul. Polnej/Łokietka, miejsca postojowe przy ul. Tatrzańskiej, siłownia 

na powietrzu przy ul. Kujawskiej – 180 000 zł

Łączne planowane koszty tych zadań to 4 mln zł.

Rekordowo niskie zadłużenie

Miasto może się pochwalić niskim poziomem zadłużenia, które na początek przyszłego 

roku wynosić będzie 91 mln zł, w tym z tytułu kredytów 67 566 665 zł, oraz z tytułu 

rozliczenia budowy ERGO ARENY 23 468 554 zł (pozostały 2 lata płatności po 11 734 277 zł 

rocznie, z czego ½ jest spłacona przez Miasto Gdańsk).

Obsługa długu zajmie tylko 1,19 proc. wydatków i będzie o milion złotych niższa niż w tym 

roku. Wynika to m.in. z faktu, iż Sopot nie zaciąga od czterech lat nowych kredytów, 

a oprocentowania utrzymują się na niskim poziomie. 

Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot 

wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, wynosi w 2018 r. 17,53 proc. 

Prognozowany wskaźnik dla Sopotu w 2018 r. będzie o ponad połowę mniejszy i wyniesie 

6,62 proc.

Inwestycje miejskie 

ź modernizacje ulic powiatowych i gminnych – 2 700 000 zł

ź budowa budynków komunalnych przy ul. Świemirowskiej 2-4, Malczewskiego, 

Niepodległości 652 – 9 339 000 zł

ź modernizacja budynku ratusza – 700 000 zł

ź budowa nowej kaplicy na cmentarzu komunalnym – 3 400 000 zł  

ź budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt – 1 677 000 zł

Festiwal Literacki Sopot co roku przyciąga rzesze miłośników książki.

Sopocianie chętnie spacerują i wypoczywają na Błoniach.

Fot. Fotobank.PL/UMS
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Pełny projekt budżetu miasta Sopotu na rok 2018 dostępny jest na stronie 
internetowej miasta (BIP, zakładka Budżet Miasta).



NR 15/20176 PRZEPIS NA SOPOT 

INFORMACJE SPOŁECZNE /

Strategia Integracji i Polityki Społecznej przyjęta

Podziękujmy naszym 
wolontariuszom!

MOPS pomoże ogrzać mieszkanie

Na sesji Rady Miasta Sopotu, 6 listopada, podjęta została ważna uchwała 

dotycząca przyjęcia Strategii Integracji i Polityki Społecznej Sopotu na lata 2017

-2026. Dokument pozwoli zaplanować, a także precyzyjnie ukierunkować 

działania sopockiego samorządu w obszarze polityki społecznej.

Strategia jest opracowywana, by przygotować jednostki samorządowe do 

rozwiązywania ważnych problemów społecznych. Jest to prognoza mogących wystąpić 

trendów, np. demograficznych czy innych związanych z rodzącymi się potrzebami 

sopocian. To również kompletny, uporządkowany zbiór celów, działań i metod, które 

ułatwią rozwiązywanie problemów, w konsekwencji prowadząc do zapewnienia 

mieszkańcom właściwej opieki i poprawy warunków i jakości życia. 

W dokumencie szczególnie uwzględniono grupy zagrożone marginalizacją i wyklu-

czeniem społecznym – niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, zagrożone 

Trwa 8. edycja konkursu Sopocki 

Wolontariusz Roku. Do 27 listopada 

2017 r. można nominować osoby 

wyróżniające się aktywnością 

społeczną oraz tych, którzy w szcze-

gólny sposób dbają o wolontariuszy 

tworząc dla nich przyjazną przes-

trzeń aktywności.  

Zbliżająca się zima jest czasem szczególnie ciężkim dla osób i rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji ze względu na konieczność ogrzewania mieszkań. Osobom 

potrzebującym pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, jak co roku, 

zapewnia wsparcie na dogrzanie mieszkania w sezonie grzewczym 2017/2018.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta, w Sopocie od wielu lat obowiązuje podwyższone 

kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku na zakup opału oraz ogrzanie 

mieszkania.  Dzięki temu więcej osób, szczególnie starszych oraz rodzin wielodzietnych, może 

skorzystać z pomocy. Wsparcie mogą otrzymać rodziny, w których miesięczny dochód na 

osobę nie przekracza kwoty 668,20 zł netto oraz osoby samotnie gospodarujące, których 

dochód nie przekracza 951 zł netto, co stanowi 150 proc. kryterium obowiązującego 

w pomocy społecznej.

Fot. Pixabay

dzieci i młodzież, migrantów. Strategia przedstawia także analizy zdiagnozowanych 

problemów społecznych. Strategia Integracji i Polityki Społecznej Sopotu na lata 2017-2026 

była po opracowaniu szeroko konsultowana. Podmioty, które wzięły udział w dyskusji na temat 

jej  ostatecznego kształtu to: Sopocka Rada Organizacji Pozarządowych, Sopocka Społeczna 

Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Honorowa Rada Seniorów, Stowarzyszenie 

Esperantystów Trójmiasta Torento, Fundacja „Nasz Przyjazny Dom” i Stowarzyszenie na rzecz 

Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Tęczowy Dom”, Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym SPON, Stowarzyszenie „Mieszkańcy dla Sopotu", a także Gdańskie 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Dokument uwzględnia uwagi 

przekazane przez te organizacje.

Ze strategią można zapoznać się na stronie sopockiego BIP w zakładce Prawo Lokalne, 

Strategia Integracji i Polityki Społecznej Sopotu 2017-2026.

W tym roku są cztery kategorie konkursowe:

1. Sopocki Wolontariusz Roku 2017 – wolontariat indywidualny

2. Sopocki Wolontariusz Roku 2017 – wolontariat grupowy

3. Sopocka Organizacja Pozarządowa/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom 2017

4. Sopocki/ka Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2017 – nowa kategoria dająca 

możliwość nominowania osób, które w sopockich organizacjach/instytucjach pracują 

lub działają w roli koordynatorów wolontariatu, a do ich zadań należy organizacja 

wolontariatu, zarządzanie wolontariuszami oraz bezpośrednia współpraca z nimi.

Celem konkursu jest przede wszystkim promocja wolontariatu i aktywności 

społecznej. W ten sposób możemy pokazać  mieszkańcom Sopotu  wyjątkowych, 

aktywnych, zaangażowanych wolontariuszy działających w różnych obszarach życia 

społecznego. Dla organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, dla tych wszystkich, 

którzy korzystają z wolontaryjnego wsparcia, to okazja, aby podziękować 

wolontariuszom, by publicznie okazać im uznanie i wdzięczność. Dla wolontariuszy to 

sposób, aby zwrócić uwagę na wyróżniających się koordynatorów wolontariatu oraz 

wskazać organizacje/instytucje, które tworzą dobrą atmosferę współpracy, będąc 

przykładem dla innych organizatorów i animatorów wolontariatu.

Kandydatów do konkursu zgłaszać mogą wszyscy mieszkańcy Sopotu, sopockie 

organizacje pozarządowe i instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami oraz 

wolontariusze współpracujący z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz 

mieszkańców Sopotu. Wnioski nominacyjne można składać do 27 listopada do godz. 

16.00 w biurze Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Marynarzy 4. 

Istnieje możliwość przesłania wniosków drogą mailową na adres: biuro@scop.sopot.pl. 

Laureatów Konkursu Sopocki Wolontariusz Roku 2017 poznamy podczas Gali 

Sopockich Obchodów Dnia Wolontariusza, która odbędzie się na początku grudnia.

Takie samo podwyższone kryterium obowiązuje przy wsparciu na zakup leków. Natomiast 

samotni seniorzy (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat) mogą otrzymać dofinasowanie do zakupu 

leków, jeśli ich dochód nie przekracza 200 proc. kryterium, czyli 1268 zł. 

Decyzja o przyznaniu wsparcia wydawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego i załączeniu niezbędnych dokumentów. Wnioski o pomoc można składać 

w Dziale Pracy Socjalnej MOPS Sopot, przy al. Niepodległości 759 a, poniedziałek w godz. 

13.00-15.00, wtorek-piątek w godz. 8.00-10.00.  

Apelujemy do mieszkańców Sopotu o szczególną wrażliwość na osoby bezdomne, 

starsze, niepełnosprawne, samotne i wymagające wsparcia. Zajrzyjmy czasem do sąsiada 

i sprawdźmy, czy nie potrzebuje naszej pomocy.

Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do służb miejskich: Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Policji lub Straży Miejskiej. Można również 

zadzwonić na numer alarmowy 112.

Więcej informacji: 

Agnieszka Kobierowska

Wolontariat. Aktywni w Sopocie

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych

a.kobierowska@wolontariat.sopot.pl

tel. 690 595 033
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Park Herbstów 
– drugi etap konsultacji
Park Herbstów po zeszłorocznej rewitalizacji zyskał nowe życie i stał się jednym 

z piękniejszych zakątków miasta. Ale to nie koniec. Jeśli chcecie Państwo, aby znalazło 

się w nim coś jeszcze, do końca listopada 2017 r. możecie nadsyłać opinie odnośnie 

rozwoju tego miejsca. 

Wiosną 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne, które stały się materiałem wyjściowym do 

pracy projektowej dla studentów z Sopockiej Szkoły Wyższej. Studenci zebrali opinie 

mieszkańców i podczas spaceru badawczego oraz wykładu o historii parku przedstawili dwie 

koncepcje zagospodarowania terenu.

Powstały w wyniku konsultacji i pracy studentów projekt został zrealizowany. Rozebrano 

ogrodzenie, wykonano ścieżki, ustawiono białe drewniane ławki oraz nasadzono ponad 

6 tys. cebulek kwiatów różnych odmian, 25 krzewów rododendronów, 150 szt. róż 

rabatowych i 20 szt. hortensji. 

Przez ostatni rok mieliśmy okazję obserwować, jak bardzo park zyskał sympatię sopocian. 

Kwiaty i krzewy miały szansę się rozrosnąć i cieszyć swoim pięknem oczy spacerowiczów. 

Jeżeli uważacie Państwo, że można jeszcze coś w Parku Herbstów zrobić, przyślijcie 

swoje propozycje. Opinie o tym miejscu prosimy nadsyłać na adres zielen@sopot.pl. 

Na Państwa sugestie czekamy do końca listopada 2017 r.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Wspólnie zaprojektujmy 
zieleń na Placu Przyjaciół
Zapraszamy na warsztaty, podczas których zastanowimy się nad wzbogaceniem 

zieleni na placu. Podczas spotkania będzie czas na rozmowę o wyzwaniach, jakie 

stawia architektura placu oraz jego funkcjach w różnych porach roku. Zainspirujemy 

się przeglądając dobre realizacje zieleni w przestrzeni miejskiej w różnych miejscach 

Polski i świata. Spotkanie odbędzie się 23 listopada w Sopotece.

Plan spotkania zakłada także, że uczestnicy usiądą przy stołach projektowych i postarają się 

wcielić w rolę projektantów. Warsztaty poprowadzą wykładowcy i studenci Sopockiej Szkoły 

Wyższej. W spotkaniu wezmą udział również architekci, których zadaniem jest wykonanie 

dokumentacji projektowej nowej zieleni na placu. Będą przyglądać się, dyskutować, ale 

przede wszystkim słuchać mieszkańców, czerpiąc inspirację z ich spostrzeżeń. 

Przypomnijmy, iż „Zieleń na Placu Przyjaciół” jest projektem, który wygrał w tegorocznym 

Budżecie Obywatelskim zdobywając najwięcej głosów wśród projektów ogólnomiejskich. 

Warsztaty odbędą się w czwartek, 23 listopada, o godz. 17.00 w Sopotece 

(Sopot Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 14, II piętro). 

Aby wziąć w nich udział, należy przesłać zgłoszenie na adres e-mail: zielen@sopot.pl  

lub sms na nr 666 011 281. 

Jak informowaliśmy we wrześniu tego roku Kon-

serwator Zabytków Miasta Sopotu dwukrotnie 

odmówił wycinki 25-metrowej topoli czarnej, rosnącej 

w centrum miasta, na terenie siedziby jednego 

z oddziałów SKOK, sąsiadujących z Sopot Centrum. 

Obszar ten wpisany jest do rejestru zabytków. 

Minister kultury i dziedzictwa narodowego uchylił decyzję 

miejskiego konserwatora, tym samym wydając zgodę na 

wycinkę drzewa. Zamiast 25-metrowej topoli o obwodzie 

pnia 266 cm, właściciel działki miał posadzić drzewko 

o obwodzie pnia 12-14 cm. Wnioskował o to właściciel 

działki, na której rośnie topola, firma Bila SC. 

Prezydent Jacek Karnowski skierował  31 sierpnia br. pismo 

do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą 

o zmianę decyzji i pozostawienie drzewa, które wpisało się 

doskonale w krajobraz centrum Sopotu. Topola, która 

została wycięta, była drzewem dojrzałym wiekowo, ale 

zdrowym. Była drzewem pięknym, o charakterystycznym dla 

topoli włoskich, malowniczym pokroju. 

Topola wycięta wbrew woli miasta

Fot. Fotobank.PL/UMS
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Przed wycięciem topoli

Po wycięciu topoli

W odpowiedzi Ministerstwa czytamy m.in. że „mając na 

względzie niewielką wolną powierzchnię działki, Minister 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego orzekł o obowiązku 

wykonania nasadzenia zamiennego jednego drzewa 

gatunku dąb szypułkowy. Przepisy ustawy o ochronie 

przyrody, na podstawie których została wydana powyższa 

decyzja nie dają możliwości wskazania wysokości 

nasadzenia zamiennego (…). Oczywistym jest, że sadzonka 

tej wielkości przez długi czas nie będzie widoczna 

w przestrzeni miasta i nie przyjmie od razu funkcji 

przyrodniczych i krajobrazowych usuwanej topoli, 

natomiast docelowo wybrany gatunek i odmiana 

nasadzenia o formie kolumnowej dorastająca do 15-20 m 

wysokości winna zrekompensować ten ubytek. (…) zmiana 

decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego byłaby 

niezasadna merytorycznie”. 

Na początku listopada topola została wycięta. 

 – Tak się kończy centralizacja władzy, szczególnie jak rządzą 

i wydają takie decyzje swoim – koledzy z ministerstwa z PiS. 

Zrobili to wbrew Urzędowi Miasta Sopotu. Strata tego 

drzewa jest odczuwalna i negatywnie wpłynęła na estetykę 

centralnej części miasta – mówi prezydent Jacek Karnowski.  

Fot. Fotolia
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Trefl Sopot z klasą w sopockich szkołach
Od początku trwającego sezonu Trefl Sopot realizuje program dla szkół 

podstawowych pod nazwą „Trefl Sopot z klasą”. W ramach akcji zawodnicy żółto-

czarnych odwiedzają sopockie szkoły, by pobudzać w dzieciach kreatywność oraz 

miłość do koszykówki. Przedstawiciele Trefla organizują dla najmłodszych 

interesujące zadania, wykorzystujące zdolności manualne i nawiązujące swoim 

charakterem do koszykówki.

W ostatnim czasie odbyły się dwa zadania w ramach projektu „Trefl Sopot z klasą”. 

W pierwszym z nich udział wzięły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Sopocie. 

Czwartoklasiści wraz z kapitanem Trefla Marcinem Stefańskim oraz absolwentką ASP, 

zaprojektowali koszulki, w których uczestniczy programu „Trefl Sopot z klasą” będą 

dopingować koszykarzy Trefla podczas meczów w ERGO ARENIE oraz Hali 100-lecia. 

Podczas drugiego zadania maluchy ze Szkoły Podstawowej nr 1 stworzyły atrybuty kibica 

– bębenki, pałeczki, trąbki czy też klaskacze. Wszystkie gadżety zostały wykonane wyłącznie 

z materiałów pochodzących z recyklingu, dzięki czemu uczniowie mogli dowiedzieć się jak 

ważne jest właściwe segregowanie odpadów. Atrybuty kibica wykonane przez 

czwartoklasistów będą wykorzystywane przez wszystkich uczestników projektu do 

wspierania drużyny „serca Sopotu” w meczach Polskiej Ligi Koszykówki.

Kolejne zadanie już niebawem, na przełomie listopada i grudnia. Wtedy uczniowie z SP nr 8 

będą mogli własnoręcznie stworzyć coś pysznego. Dzieci wraz z ambasadorem akcji upieką 

pierniczki w najbardziej wymyślnych i fantazyjnych wzorach. Po zakończeniu wszystkich 

zadań maluchy wspólnie odwiedzą koszykarzy z Sopotu na jednym z meczów domowych, 

gdzie przy wykorzystaniu stworzonych przez siebie gadżetów będą wspierać „serce Sopotu” 

głośnym dopingiem.

EDUKACJA /

Stypendia Prezydenta 
Miasta Sopotu

Za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artys-

tyczne uzyskane w roku szkolnym i akademickim 

2016/2017 r. stypendiami Prezydenta Miasta Sopotu 

uhonorowanych zostało 38 uczniów i 7 studentów 

– stałych mieszkańców Sopotu. Uroczyste wręczenie 

stypendiów odbyło się 15 listopada 2017 r. w Urzędzie 

Miasta Sopotu. 

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Sopotu Nr XXX/

353/2009 z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie zasad 

udzielania stypendiów uczniów podstawowych, gimnazjów, 

szkół ponadgimnazjalnych i studentom kierunków 

dziennych szkół wyższych, Regulaminu Funduszu 

Stypendialnego Miasta Sopotu dla uczniów klas IV-VI szkół 

podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych 

i studentów kierunków dziennych szkół wyższych, 

zdecydowano o przyznaniu stypendium na rok szkolny 

2017/2018 (od września 2017 r. do czerwca 2018 r. – okres 

10 miesięcy):

ź 20 uczniom szkół podstawowych w kwocie po 150 zł 

miesięcznie, 

ź 12 uczniom szkół gimnazjalnych w kwocie po 210 zł 

miesięcznie, 

ź 6 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w kwocie po 260 

zł miesięcznie.

W roku akademickim 2017/2018 (od października 2017 r. 

do czerwca 2018 r. – okres 9 miesięcy) stypendium 

Prezydenta Miasta Sopotu otrzyma 7 studentów, w kwocie 

po 350 zł miesięcznie.

Pełna lista stypendystów na stronie www.sopot.pl. 

Dwudniowe spotkanie, które odbędzie się 24 i 25 

listopada w Teatrze na Plaży,  poświęcone będzie 

obecności Sopotu w literaturze. Warto przyjść 

i posłuchać m.in. o tym, jak nasze miasto od ponad 

wieku inspiruje literatów. Wstęp jest wolny.

Do uczestnictwa w konferencji „Sopot w literaturze – 

literatura w Sopocie” zapraszamy wspólnie z pracownią 

„Literackie Trójmiasto” działającą w Instytucie Filologii 

Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Przedmiotem naukowej 

refleksji ma być wielopłaszczyznowo postrzegany, 

analizowany i interpretowany fenomen wzajemnych, 

obfitujących w niezwykle dynamiczne zwroty, związków 

Sopot w literaturze – literatura w Sopocie
miasta i literatury, które zaistniały w Sopocie na 

przestrzeni ponad 100 lat. 

Innymi słowy organizatorzy wspólnie z referentami pragną 

przedstawić studentom, naukowcom, nade wszystko zaś 

mieszkańcom Sopotu, w jaki sposób ich miasto inspiruje 

od ponad wieku literatów, kim byli i są twórcy mieszkający 

na stałe lub przebywający w nim przez jakiś czas, po jakie 

tematy związane z „sopockością” sięgają i jak są one 

interpretowane przez środowisko naukowe.

Szczegółowy program konferencji „Sopot w literaturze 

– literatura w Sopocie” jest dostępny na stronie 

www.sopot.pl w zakładce Kulturalny Sopot.

Fot. Trefl Sopot

Fot. Jakub Pavlinec
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Sopot bez całodobowej apteki

Już od 20 lat Sopot wspiera finansowo remonty zabytkowych budynków. Dzięki 

temu projektowi mieszkańcom łatwiej udźwignąć niemałe koszty prac, kamienice 

odzyskują swój dawny blask, a miasto staje się coraz piękniejsze. Co ważne, 

o renowacjach nie decyduje przypadek. Wszystko odbywa się przy wsparciu, ale też 

zgodnie z wizją i pod nadzorem konserwatora zabytków.

Program rewitalizacji prowadzony w Sopocie dotyczy kamienic wpisanych do Rejestru 

Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu. Jego skutkiem jest nie tylko 

poprawa estetyki otoczenia. Dzięki rewitalizacjom bardzo podnosi się standard życia 

mieszkańców, rośnie też atrakcyjność turystyczna miasta.

W ciągu 19 lat (od 1997 r. do 2016 r.) obowiązywania programu wyremontowano 

394 budynki  za kwotę ok. 63 mln zł. Przy czym prawie 70 proc. tej kwoty stanowią 

wydatki mieszkańców – ok. 44,1 mln zł, a 30 proc. to dofinansowanie ze środków 

gminnych – ok. 18,9 mln zł. W tym roku z programu refundacji remontów całkowitych 

skorzystało jeszcze pięć wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowym wsparciem dla Prog-

ramu Rewitalizacji Miasta są dotacje celowe przyznawane z puli konserwatora zabytków.

Od 1 listopada żadna z 16 aptek funkcjonujących 

w Sopocie nie pełni nocnych i świątecznych dyżurów. 

Od kilku tygodni władze miasta negocjowały 

z właścicielami i menagerami aptek w mieści. 

W efekcie tych negocjacji ustalono, że dyżury 

odbywać się będą w systemie rotacyjnym, czyli co noc 

inna apteka. Propozycję tę negatywnie zaopiniował 

samorząd aptekarski.

„W ocenie Prezydium Gdańskiej Okręgowej Rady 

Aptekarskiej powyższy projekt należy zaopiniować 

negatywnie z uwagi na to, iż nie jest on dostosowany do 

potrzeb ludności (…). Ich działalność (aptek) ma na celu 

świadczenie ludności usług farmaceutycznych, ale także 

osiągnięcie zysku. Aby funkcjonować, kierować się muszą 

także prawidłami racjonalnego gospodarowania i ren-

towności. (…) funkcjonowanie aptek w zaproponowanym 

kształcie zmusza przedsiębiorców do prowadzenia apteki 

w sposób nierentowny, generujący ogromne koszty i nie 

przynoszący zysków” – czytamy w piśmie podpisanym 

przez dra Pawła Chrzana, prezesa Gdańskiej Okręgowej 

Rady Aptekarskiej. 

INFORMACJE MIEJSKIE /

– Cały Sopot jest pod ochroną konserwatorską, nie wolno więc samemu decydować 

o remontach np. stolarki okiennej czy drzwiowej, bądź samowolnie jej wymieniać – mówi 

Danuta Zasławska, miejski konserwator zabytków. – Ostatnia nowelizacja ustawy 

o ochronie zabytków wprowadziła możliwość nakładania kar finansowych w przypadku 

łamania przepisów o ich ochronie. Jeśli zatem do Biura Konserwatora Zabytków zgłaszają się 

osoby chcące konserwować zabytkową stolarkę, to należy im pomagać, bo jest to stanowisko 

bardzo słuszne z punktu widzenia ochrony tych nielicznych, oryginalnych, historycznych 

elementów, które jeszcze nam w Sopocie zostały. Warto je chronić. Efekty zabiegów 

konserwatorskich często przerastają oczekiwania – podsumowuje Danuta Zasławska.

Na sesji Rady Miasta, 6 listopada, zapadła decyzja o przyznaniu kolejnych dotacji celowych 

z puli konserwatora zabytków. Miasto dofinansuje prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane w dziesięciu obiektach położonych w strefie ochrony 

konserwatorskiej. Dotacje pokryją od 25 do nawet 80 proc. kosztów prac remontowych 

czy konserwatorskich. Maksymalna kwota dofinansowania wyniosła w tym przypadku 

65 502,36 zł (przy ogólnym koszcie inwestycji wynoszącym 81 877,95 zł). Łączna suma 

dotacji sięga niemal 200 tys. zł.

W 2018 roku na program rewitalizacji miasta zarezerwowano w sopockim budżecie 

800 tys. zł. Zaplanowana kwota na dotacje celowe konserwatora zabytków to 

z kolei 420 tys. zł. Wnioski, a także regulamin są do pobrania na stronie 

www.bip.sopot.pl, w zakładce Urząd Miasta Sopotu, Sprawy do załatwienia, Biuro 

Konserwatora Zabytków, Wnioski.

Nowe stawki 
podatków lokalnych

Sopoccy radni podjęli kilka uchwał dotyczących 

nowych stawek podatków lokalnych.

Bez zmian pozostaje opłata za psa (66 zł rocznie, 

zwolnienie m.in. dla psów ze schroniska) oraz opłaty 

targowe.

Opłata uzdrowiskowa została podniesione do kwoty 4,30 

zł za dobę pobytu (było 4,20). Aktualnie w Sopocie jest 

zinwentaryzowanych 590 obiektów (hotele, pensjonaty, 

apartamenty)  zobowiązanych do poboru opłaty 

uzdrowiskowej .  Przychody  do  budżetu  miasta 

z tego tytułu prognozowane w 2018 roku to 2 mln 

400 tys. zł. Warto zaznaczyć, że drugie tyle miasto 

otrzymuje z budżetu państwa. Są to środki przeznaczone 

na utrzymanie i modernizację infrastruktury uzdrowiskowej.

Podatki od nieruchomości oraz podatki od środków 

transportu zostały podwyższone o wskaźnik inflacji, czyli 

o ok. 1,9 proc.

Od początku listopada żadna z aptek nie funkcjonuje 

w trybie nocnym i świątecznym. Nowe przepisy prawa 

dotyczące aptek nie pozwalają, by w Sopocie powstała 

kolejna tego typu placówka, gdyż przepisy mówią, że na 

3,5 tys. osób przypadać może tylko jedna apteka. 

Współczynnik ten w Sopocie jest przekroczony, stąd nie 

można otworzyć kolejnej placówki. Zgodnie z prawem 

Gmina nie może w żadnej finansowej formie dopłacać do 

apteki, by zrekompensować te koszty. Nie może też 

zmniejszyć czynszu, bo żadna z aptek nie jest w lokalu 

miasta. 

By zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, prezydent 

Sopotu zwrócił się do Wojewódzkiego Konsultanta 

w dziedzinie Farmacji o zgodę na odstępstwo od tej 

reguły tak, by miasto mogło wydzierżawić lokal miejski na 

nową aptekę za symboliczną złotówkę. W umowie byłaby 

klauzula, że apteka ta pracować będzie całodobowo. 

Informacja, czy jest to prawnie możliwe, jeszcze do 

urzędu nie wpłynęła. 

Kamienica przy ul. Kościuszki 11. Fot. materiały UMS

Kamienica przy Winieckiego 30. Fot. materiały UMS

Sopockie zabytki coraz młodsze



Dzwoni telefon stacjonarny, podnosisz słuchawkę

Osoba, z którą rozmawiasz, przekonuje Cię, 
że jest Twoim krewnym, jego znajomym 
lub inną bliską osobą z Twojej rodziny

Osoba ta informuje, że pilnie potrzebuje pieniędzy

Telefon dzwoni ponownie. Inna osoba informuje, 
że jest policjantem/policjantem CBŚ/agentem 
CBA itp. Przekonuje, że przed chwilą dzwonił 
oszust, a TY musisz pomóc go zatrzymać

Oszust informuje Cię, że potrzebne są pieniądze, 
które masz przekazać nieznanej Ci osobie…

 Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy!
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Pamięci Józefa Golca Inicjatywa budowy pomnika 
prof. BartoszewskiegoUrząd Miasta Sopotu, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Matejki oraz Muzeum 

Sopotu ogłaszają zbiórkę pamiątek po zmarłym w sierpniu tego roku Józefie Golcu. 

Zgromadzone przedmioty zostaną zaprezentowane na planowanej na wiosnę 2018 

wystawie poświęconej Jego pamięci.

Józef Golec był wybitnym pedagogiem, działaczem społecznym, esperantystą, badaczem 

i popularyzatorem dziejów kurortu, wreszcie ukochanym wychowawcą pokoleń sopocian. 

W kurorcie zamieszkał na stałe w 1957 r. Uczył w szkołach podstawowych nr 2 i 3, od 1965 r. 

do 1982 r. pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Matejki. Był autorem 

wielu publikacji, między innymi: „Sopot. Kronika XX wieku", „Sopocki słownik biograficzny", 

a wspólnie z Rajmundem Głembinem: „Dwa wieki sopockiego szkolnictwa" i „Poczet Ojców 

Miasta Sopotu".

Podczas XXXIV Sesji rady Miasta Sopotu, która odbyła się 6 listopada, na ręce 

przewodniczącego Rady Wieczesława Augustyniaka złożony został wniosek 

o budowę w Sopocie pomnika prof. Władysława Bartoszewskiego. 

Wniosek, razem z ponad 3 tys. podpisów poparcia, złożyli członkowie Społecznego 

Komitetu Budowy Pomnika, mecenas Jacek Taylor, Krzysztof Kolarz oraz Grzegorz Kuleta.

– Prof. Władysław Bartoszewski, Honorowy Obywatel Sopotu, przez ponad 20 lat co roku 

spędzał dwa tygodnie wiosennych wakacji w naszym mieście – mówił mecenas Jacek 

Taylor. – Był człowiekiem wyjątkowym, bez niego nie byłoby możliwe polsko-niemieckie 

pojednanie. Chcemy, aby symbolicznie z nami pozostał, stąd inicjatywa budowy pomnika 

w Sopocie.

Pomnik miałby stanąć w okolicach sopockiego dworca PKP.

– Chcemy, aby kształt pomnika był efektem konkursu – deklarował Krzysztof Kolarz. 

– Środki na jego budowę będą pochodzić ze zbiórki publicznej. Już mamy na koncie 

kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Wniosek komitetu zostanie teraz skierowany do Komisji ds. pomników, w której skład 

wchodzą urzędnicy, przedstawiciele Rady Miasta oraz organizacji pozarządowych. Jeśli 

opinia komisji będzie pozytywna, wniosek zostanie poddany pod głosowanie na Radzie 

Miasta Sopotu.

Fot. ze zbiorów rodziny Golców

Zachęcamy wszystkich po podzielenia się wspomnieniami i pamiątkami. Zbiórka jest 

częścią projektu „Sopocianie”. Przedmioty można przynosić do następujących miejsc:

ź Urząd Miasta Sopotu, sekretariat Prezydenta Miasta

ul. Tadeusza Kościuszki 25-27, 81-704 Sopot

ź Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Matejki, sekretariat szkolny

ul. 3 Maja 41, 81-735 Sopot

ź Muzeum Sopotu, sekretariat 

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

lub przesłać skany do koordynatora zbiórki, Katarzyny Kreft na adres e-mail: 

katarzyna.kreft@muzeumsopotu.pl, tel.: 58 551 22 66

W kwietniu na budynku ZAiKS przy ul. Mokwy w Sopocie odsłonięto tablicę poświęconą pamięci 

Władysława Bartoszewskiego. 

Sopot nagrodzony za przedsiębiorczość
Sopot zajął drugie miejsce w kraju wśród samorządów 

najdynamiczniej rozwijających przedsiębiorczość 

w latach 2003-2016. 6 listopada w Warszawie 

ogłoszono wyniki dorocznego Rankingu Zrównowa-

żonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.  

Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. 

Eugeniusza Sobczaka, jest 16 wskaźników, obejmujących 

trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz 

ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie 

polskie miasta i gminy, a materiałem źródłowym są 

niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wyniki rankingu w sposób wiarygodny i przekrojowy 

odzwierciedlają rozwój polskich jednostek samorządu 

lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy 

wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na 

prawach powiatu.   

Ranking Samorządów najdynamiczniej rozwijających 

przedsiębiorczość w latach 2003-2016. Kategoria 

– miasto na prawach powiatu:

1. miasto stołeczne Warszawa

2. Sopot 

3. Poznań 

– Brawo sopoccy przedsiębiorcy! – mówił odbierając 

nagrodę wiceprezydent Marcin Skwierawski. – Dzięki 

Waszej aktywności Sopot otrzymuje kolejne laury. A dzięki 

Waszym podatkom miasto może realizować śmiałe, ale 

i potrzebne inwestycje – dodaje wiceprezydent.Fot. UMS

Fot. Fotobank.PL/UMS
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SOPOCIANIE
Mieszkańcy w sopockim albumie

Mój ojciec, Roman Heising, był muzykiem, śpiewakiem operowym. Mama skończyła 
konserwatorium Muzyczne i Akademię Sztuk Pięknych. Malowała obrazy, tworzyła ceramikę. 
Początkowo mieszkaliśmy w Poznaniu. Po zakończeniu wojny w Poznaniu wszystko było 
spalone i ojciec stwierdził, że muzyczne życie tam już się dla nich zakończyło. Zdecydowali się 
przyjechać do Sopotu. Ja jestem 1932 rocznik, więc miałam wtedy 13 lat.

Bieruta – Haffnera

Ojciec sprowadził rodzinę do Sopotu na ul. Bieruta (obecnie ul.Haffnera) w lipcu 1945 r. i całe 
moje życie spędziłam w tym samym domu. Na miejscu hotelu Haffner był staw, w którym 
pływały przepiękne karpie i kaczki. Droga była wyboista, brukowa. Nie było ani hali tenisowej, ani 
szkoły, ani basenu. Cały róg, gdzie dziś jest szkoła nr 7 i korty, był terenem cmentarnym 
(wojskowym). Po kilku latach odbyła się wielka ekshumacja. Chyba to były lata 50. Przenieśli 
wszystkich na ul. Wybickiego. Na miejscu stawu powstał Teatr Letni.

Młodziutki Bernard Ładysz tu występował, a w późniejszych latach pamiętam przyjeżdżała 
Maryla Rodowicz i inne gwiazdy. Rodzice zabierali nas tam często. 

Ojciec Roman Heising

Inicjatorem życia w Operze Leśnej był właśnie mój ojciec. Był kierownikiem wydziału kultury. 
Opera zaczęła działać w 1947 r., o ile się nie mylę. Na samym początku były opery Wagnera. 
Ojciec zainicjował Festiwal Piosenki w Sopocie. Wiele lat prowadził tę imprezę. 

Ojciec zmarł na raka krtani w 1989 r. Pamiątki po nim przekazałam Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, której był wieloletnim rektorem. Dziś jest tam aula jego imienia.

Życie z muzyką

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

AMELIA HEISING-POSZOWSKA

Sopocka Szkoła Muzyczna

W Sopocie po wojnie nie było żadnej sali koncertowej. Była aula w Grand Hotelu, ale tam 
odbywały się głównie bale, konferencje, konkursy, brakowało salki dla orkiestry.  Dzięki inicjatywie 
mojego ojca powstała sala przy ul. Chopina 16. Lutosławski, Śledziński i wielu innych artystów 
przyjeżdżało z koncertami. 

Przy Obrońców Westerplatte mieszkał prof. Władysław Walentynowicz. To on stworzył z moim 
ojcem zalążek szkoły muzycznej, nazwany Gdańskim Instytutem Muzycznym z siedzibą 
w Sopocie, przy ul. Obrońców Westerplatte. Z czasem Instytut Muzyczny przeprowadził się na 
Grunwaldzką (potem przerodził się w Akademię Muzyczną), a na Obrońców Westerplatte 18 od 
1954 r. do dziś działa Sopocka Szkoła Muzyczna, w której uczyłam od początku przez 40 lat. Po 
dziś dzień mam bardzo miłe wspomnienia i świetne kontakty z moimi byłymi uczniami. Jednym 
z nich był m.in. Seweryn Krajewski.   

Rodzina Heising na molo, Sopot, lata 40. XX w. Fot. Muzeum Sopotu

Jednym z najnowszych eksponatów, które kupiło do swoich zbiorów Muzeum 

Sopotu, są pocztówki z 1914 r. Przedstawiają one willę Claaszena i okolice 

zniszczone po styczniowym sztormie. Dwie z tych pocztówek znajdowały się już 

w zbiorach muzeum. 

O wyjątkowości tych egzemplarzy świadczą napisy na nich widniejące. Na awersach kart 

ołówkiem zrobiono opisy, a w prawym, dolnym rogu znajduje się podpis Friedricha 

Basnera – mieszkańca Sopotu, kupca i znanego kolekcjonera dzieł sztuki. Po rozmowie ze 

sprzedającym okazało się, że pocztówki pochodzą z dziennika Basnera, datowanego na 

1914 r. Informacja o istnieniu takiego dziennika to rewelacja. Muzeum Sopotu już 

wcześniej zajmowało się historią Friedricha Basnera, między innymi publikując 

wspomnienia z lat 1939-1950 jego córki, dr Hildegard Fritzler. Dziennik jej ojca nie tylko 

poszerza wiedzę o losach rodziny, ale również o dziejach Sopotu podczas I wojny 

światowej.

„Odry, Węsiory, Leśno. Święte miejsca Gotów – mity i rzeczywistość” to tytuł nowej 

wystawy Muzeum Archeologicznego,  która otwarta zostanie 18 listopada 

w Skansenie Archeologicznym Grodzisko w Sopocie (ul. Haffnera 63). Wstęp jest wolny.

Po raz pierwszy wspólnie zaprezentowane zostaną trzy cmentarzyska gockie kultury 

wielbarskiej z pierwszych wieków naszej ery. Są tu m.in. wyjątkowe znaleziska z grobów 

książęcych i grobu szamana z Leśna. To zabytki ze zbiorów Instytutu Archeologii 

Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach i Muzeum 

Archeologicznego w Gdańsku. 

Można będzie poznać teorie dotyczące funkcji cmentarzysk gockich, a przede wszystkim 

ich domniemane związki z astronomią. Przykładem może być najbardziej znane 

cmentarzysko w Odrach. Obecnie archeolodzy nie mają wątpliwości, że kręgi były 

miejscem zgromadzeń plemiennych, podczas których odbywały się rytualne uczty 

i składano ofiary. Część przyrodnicza ekspozycji prezentuje zagadnienia dotyczące 

porostów naskalnych pokrywających głazy tworzące kręgi kamienne w Odrach. Są to 

gatunki charakterystyczne dla arktycznej tundry czy wysokich gór, mogące dożywać 

nawet kilku tysięcy lat.

Wystawie będzie towarzyszyła publikacja mówiąca o astronomii starożytnej, omawiająca 

historię Gotów ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich wędrówki oraz omawiająca 

poszczególne cmentarzyska oraz rolę, jaką pełnią obecnie jako rezerwaty-miejsca pamięci.

Magazyn
Muzeum Sopotu

Historia na pocztówkach

Kamienne kręgi Gotów 
na Grodzisku

Fot. Muzeum Sopotu
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Silwanowicz i przyjaciele na bursztynowym szlaku

Przegląd Teatralny „MASSKA” Między folkiem 
a teatrem tańca

Od 17 listopada 2017 r. do 7 stycznia 2018 r. w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie 

oglądać można wystawę „Silwanowicz i Przyjaciele. Bursztynowy Szlak”. Jest to już 

trzeci co do wielkości projekt  prezentujący sztukę współczesną z Białorusi 

w Sopocie. 

Dwa poprzednie odbyły się w 2010 r. („Koła”) i 2013 r. („Pantielejew i Przyjaciele") przy 

współpracy Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie oraz  Grodzieńskiej  Sali Wystawowej. 

Wśród uczestników są znani białoruscy artyści malarze: Aleksandr Silwanowich, Sergey 

Grinewich (Grodno), Alexander Zabawchik (Mińsk), graficy: Pavel Tatarnikow (Mińsk) i Jurij 

Yakowenko (Grodno), artysta-ceramik: Eugenij Odinochenko. Do udziału w projekcie został 

zaproszony również artysta z Litwy, Saulius Rudikas. Kuratorem wystawy jest Aleksander 

Silwanowicz.

Ten projekt artystyczny pokazuje prace różnych autorów, którzy pochodzą z różnych 

regionów, tworzą w różnych formach i technikach sztuki. Ale łączy ich przyjaźń, wspólny 

pogląd na świat, akademicka edukacja, wysoki poziom zawodowy. Tytułem wystawy jest 

„Bursztynowy Szlak”. Przed wiekami nasi przodkowie podtrzymywali handlowe stosunki 

z narodami zamieszkującymi wybrzeże Bałtyku. Wzdłuż rzeki Niemen płynęły statki 

z różnorakimi towarami, a w przeciwnym kierunku wracały, dostarczając bursztyn. Ten 

handlowy szlak nazwano bursztynowym. Tym razem malarze z Nadniemeńskiego kraju 

dostarczyli do Sopotu inne kosztowności – pokłosie swej pracy kulturalnej. Jest  to prawdo-

podobnie największa wystawa sztuki białoruskiej w Polsce w ostatnich latach. Na wystawie 

można będzie zobaczyć  ponad 200 prac powstałych w latach 2015-2017. 

Sopocki Teatr Tańca zaprasza w dniach 15-16 grudnia 

do Teatru na Plaży na premierę spektaklu „Lechistan 

Pany Arka” w reżyserii Joanny Czajkowskiej. 

Spektakl jest efektem wieloletniej obserwacji i przemyśleń 

autorki dotyczących ojczyzny, tożsamości Polaków 

i zjawiska patriotyzmu, a także efektem jej pracy ba-

dawczej zrealizowanej dzięki stypendium twórczemu 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod tytułem 

„Ojcowizna. Między folkiem a teatrem tańca. Adaptacja 

polskiej tradycji tanecznej do teatru tańca”. 

Trzydniowe święto artystów niepełnosprawnych 

i sprawnych rusza 20 listopada w sopockim 

Teatrze na Plaży. Będą spektakle i warsztaty.

„MASSKA” to otwarty projekt kulturalny, w którym 

udział wezmą artyści niepełnosprawni i sprawni. 

Rokrocznie podczas przeglądu w profesjonalnych 

warunkach występuje czołówka grup teatralnych 

z Pomorza, w tym teatry szkolne/młodzieżowe, co 

nadaje wydarzeniu charakter integracyjny. 

Przegląd to również konfrontacja artystów ze 

społeczeństwem, wymiana myśli, doświadczeń, 

wspólne świętowanie i przeżywanie wydarzeń. Zależy 

nam na Waszej obecności i wspólnym przeżywaniu 

trójmiejskiego teatralnego święta.

Potwierdzenie obecności, rezerwacja wejściówek 

indywidualnych/grupowych na spektakle / warsztaty:

Agnieszka Kobierowska (tel. 690 595 033) lub 

Zuzanna Ostrowska  (tel. 509 270 597).

Więcej informacji na www.sopot.pl.

WYSTAWA /

Aleksander Silwanowicz, „Czarny koń”, 2017, olej na płótnie 80x150. 

Fot. materiały prasowe PGS

TEATR /

Aleksander Silwanowicz i Przyjaciele. Szlak Bursztynowy
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Wystawa czynna do 7 stycznia 2018 r., od wtorku do niedzieli w godz. 11.00-19.00

Przegląd Teatralny „MASSKA”

20-22 listopada 2017 r.

Teatr na Plaży (Klub Atelier)

al. Mamuszki 2, Sopot 

„Lechistan Pany Arka”  - premiera

Sopocki Teatr Tańca

15-16 grudnia, godz. 19.00

Teatr na Plaży, al. Mamuszki 2

Fot. materiały prasowe Teatru na Plazy
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Jesienna pogoda nie zawsze zachęca do aktywności 

fizycznej. Warto się jednak przemóc i być aktywnym 

nawet, gdy za oknami plucha. Tym, którzy się 

przełamią, z pewnością się to opłaci. Zdrowie i lepsza 

kondycja gwarantowane. Do całorocznej aktywności 

fizycznej zachęca sopocki MOSiR, który zaprasza na 

zajęcia bezpłatne. 

Dla tych, którym aura nie straszna, od końca października 

prowadzone są zajęcia z nordic walkingu. Miłośnicy 

chodzenia z kijkami spotykają się w soboty, przed godz. 

9.00, na osiedlu Przylesie. Pobiegać można w środy. 

Entuzjaści joggingu startują o godzinie 18.00, spod 

wejścia głównego na molo. Zmarzlaków MOSiR zaprasza 

na salę gimnastyczną. Od połowy września w szkole 

podstawowej nr 8 przy ul. 3 Maja można pograć w tenisa 

stołowego. Treningi odbywają się w środy od godz. 18.15. 

Co ważne, mieszkańcy Sopotu mogą korzystać 

z wymienionych aktywności bezpłatnie. 

Więcej informacji na stronie www.mosir.sopot.pl.

Wysoka choinka prawie wybrana. Dzielne renifery 

zacierają kopyta, bo w tym roku sanie świętego 

Mikołaja będą po brzegi wypełnione upominkami 

i słodyczami dla najmłodszych! W imieniu Gościa 

z Laponii zapraszamy na najbardziej rodzinne Mikołajki, 

ho, ho, ho w mieście. Sopockie Mikołajki to inicjatywa 

Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych. Już 10 

grudnia, w Hali 100-lecia Sopotu, przy dźwięku kolęd 

i blasku świątecznego drzewka, będzie się wiele działo!

Mikołajkową przygodę rozpoczniemy nietypowym 

powitaniem. Wspólny taniec z Mikołajem z pewnością 

stanie się nie tylko wspaniałą tradycją na kolejne lata, ale 

przede wszystkim pozwoli z humorem rozpocząć 

magiczny czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

Ręka w rękę, pod artystycznym okiem wolontariuszy, 

zajmiemy się przygotowaniem ozdób i figurek solnych, 

które dzięki swej wyjątkowości z pewnością staną na 

Aktywna jesień 
z MOSiR

Sopockie Mikołajki, że ho, ho! 

DLA SOPOCIAN /

Fot. Pixabay

Zapraszamy na zakupy podczas Sopockiego Jarmarku 
Świątecznego, który będzie świąteczną edycją Pikniku 
SOPOT na Placu Przyjaciół Sopotu. Piknik będzie 
czynny w godz. 9.00-18.00 w weekendy:

ź 1-3 grudnia

ź 8-10 grudnia

ź 15-17 grudnia (edycja specjalna).

Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji oraz szeroką ofertę 
kulinarną, gastronomiczną, dekoracyjną oraz designerską.

SLOW FOOD

Na tegorocznym jarmarku pojawi się wielu producentów z 
różnych stron Polski. Każdy zaprezentuje bogatą w tradycję 
ofertę kulinarną. Łącznie wystawi się kilkudziesięciu 
wystawców z produktami regionalnymi: świeże i wędzone 
ryby, wędliny, dziczyzna, gęsina, długo dojrzewające sery, 
przetwory, wypieki, pierniki, garmaż, chałwa, miody, świeże 
zdrowe soki, wypieki bezglutenowe, sękacze, tzw. śledzik 
sopocki, świeżo palone kawy, słodycze, bigos, pierogi, 
makarony, pierożki, bakalie, chleby, oliwy.

CHOINKI

Sprzedaż i oprawa choinek, ozdoby choinkowe.

1-3 grudnia, 8-10 grudnia
15-17 grudnia  

plac przyjaciół sopotu

HAND MADE

Kilkunastu wystawców, niedużych producentów, artystów, 

rzemieślników przedstawi wysokiej jakości szeroką ofertę. 

Będą stoiska z gotowymi prezentami, dekoracjami, 

zabawkami, mydłem, kosmetykami, biżuterią, książkami, 

rzemiosłem artystycznym, ubraniami dla dzieci, galanterią.

GASTRONOMIA

Kilkanaście restauracji oferuje mnóstwo kulinarnych atrakcji 

na miejscu, w atmosferze świątecznej muzyki, zapachów, 

grzańca i bożonarodzeniowego nastroju. 

WIGILIA DLA MIESZKAŃCÓW

Serdecznie zapraszamy sopocian i gości na tradycyjną 

już WIGILIĘ, która odbędzie się na Placu Przyjaciół 

Sopotu 17 grudnia.

Tego dnia na scenie wystąpią ze świątecznym repertuarem 

artyści, m.in. Piotrek Kosewski z zespołem, Teatr Plama czy 

chór Gospel. Jak co roku zostanie przygotowany po-

częstunek dla mieszkańców, a dla kupujących na jarmarku 

- prezenty. Dla dzieci przewidziano świąteczne pokazy 

Królowej Śniegu oraz eksperymenty z Elfami i Mikołajem.

KARUZELA DLA DZIECI

Po Jarmarku świąteczny nastrój pozostanie na Placu 

Przyjaciół za sprawą XIX-wiecznej karuzeli, która będzie 

bezpłatnie wozić dzieci od 18 do 26 grudnia.

Więcej informacji na stronie internetowej sopot.pl oraz 

facebook.com/pikniksopot.

honorowym miejscu w wielu 

domach. Nim na niebie 

p o j a w i  s i ę  p i e r w s z a 

g w i az d ka ,  m i ko ł a j kow a 

skrzynka zapełni się listami 

do Świętego.

Na nudę nikt narzekać nie 

będzie, ponieważ w trakcie 

zajęć zumby i wielu war-

sztatów spędzimy czas krea-

tywnie, a co najważniejsze 

w doborowym towarzystwie!

Na nieco starszych uczestników czekać będą specjaliści, 

którzy udzielą porad prozdrowotnych i zrobią badania 

profilaktyczne. Uzupełnią je warsztaty psychoedukacyjne 

dla rodziców. 

W finale zabawy przeniesiemy uwagę i energię na boisko, 

na którym  zawodnicy i kibice przekonają się, że magia 

świąt działa, a sport łączy. I Turniej o Puchar Mikołaja to 

drużynowe rozgrywki w piłce nożnej, w których wezmą 

udział zespoły z organizacji samorządowych i poza-

rządowych wspierane przez znanych i lubianych ze świata 

sportu i kultury.

Wielkim, świątecznym marzeniem jest, aby Sopockie 

Mikołajki na stałe wpisały się w kalendarz miasta. Sopot to 

miejsce dla ludzi i otwarte na ludzi, dlatego liczymy, że 

10 grudnia od godz. 11.00 do 14.00 wielu miesz-

kańców przyłączy się do zabawy w Hali 100-lecia 

Sopotu. Wstęp jest wolny.

Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku Sopockiej Rady Organizacji Pozarządowych.

F F PLot. otobank.  / UMS
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Jesień, zima i konie w Sopocie

Udany sezon żeglarzy

HIPODROM /

Fot. Angelika Grabowska

Do udziału w Ogólno-

p o l s k i c h  Z a w o d a c h 

w Skokach przez przesz-

kody rozegranych na 

Hipodromie w dniach 

10-12 listopada, zgło-

szono aż pięćset koni! 

Z powodu ograniczonej 

liczby boksów i ze wzglę-

dów czasowych organi-

zatorzy mogli ich przyjąć 

tylko trzysta. Takie zain-

teresowanie z pewnością 

cieszy i świadczy o ros-

ŻEGLARSTWO / RUGBY /

nącej popularności jeździectwa w Polsce. Konkursy rozgrywane w Hali Pomarańczowej 

były trzecią eliminacją do Halowego Pucharu Polski.

Kolejne zawody, także w skokach, odbędą się 16 i 17 grudnia. Będzie to część stałego 

na Hipodromie cyklu zimowego „JumpOFF Hipodrom”. Zawody mają rangę regionalnych, 

ale ze względu na swoją cykliczność i atrakcyjne nagrody, przyciągają za każdym razem 

ponad dwustu jeźdźców. Zawodnicy walczą w nich o punkty, za które w marcowym finale 

odbiorą nagrody finansowe. 

Termin – ostatni weekend przed Bożym Narodzeniem – zobowiązuje. Organizatorzy 

zapowiadają specjalne atrakcje, także dla publiczności. Rozegrany będzie m.in. tradycyjny 

konkurs przebierany. Sopocka publiczność wspomina niepowtarzalną parę, która taki 

konkurs wygrała dwa lata temu w grudniu. Zwyciężyła pasterka, w pięknej długiej sukience 

i filuternym kapelusiku, startująca na wierzchowcu przebranym za… owieczkę. Szczególny 

podziw wzbudził koń, który ze spokojem i wielką cierpliwością nosił kostium owcy. 

Wstęp na zawody na Hali Pomarańczowej jest bezpłatny. Na publiczność czekają food 

trucki i stoiska z gorącymi napojami oraz przekąskami. 

Więcej na: www.hipodrom.sopot.pl oraz facebook.com/SopotHipodrom.

Ogniwo Sopot wicemistrzem Polski 

F F PLot. otobank.  / UMS

Na Hipodromie rozpoczął się sezon halowy, który potrwa do marca przyszłego 
roku. W związku z tym, że zainteresowanie jeździectwem rośnie z roku na rok, 
sopocki ośrodek przygotowuje coraz bogatszą ofertę zarówno dla zawodników, jak 
i dla publiczności podziwiającej zmagania koni i jeźdźców. 

Ponad 70 razy w tym sezonie stawali na podium żeglarze z sopockiego klubu UKS 
Navigo. Dobre wyniki sportowe uzyskali zawodnicy wszystkich klas, od 
najmłodszych na Optimistach, po tych startujących w Mistrzostwach Świata 
Katamaranów. Nie gorzej spisali się windsurferzy z SKŻ ERGO Hestia Sopot. Oba 
kluby uczestniczą w miejskim programie „Sopot pod żaglami”, którego celem jest 
morskie wychowanie sopockiej młodzieży. 

Żeglarze spod znaku Navigo reprezentowali klub we wszystkich ważniejszych imprezach 
sezonu. Do największych tegorocznych sukcesów zaliczyć  można z pewnością 
Mistrzostwa Świata A-class zorganizowane w Sopocie. Impreza tej rangi odbyła się tu po 
raz pierwszy. Sopocianie – gospodarze regat – licznie obstawili podium i pierwszą 
dziesiątkę. Na „pudle” stanęli Tymek Bendyk (wicemistrz świata) i Kuba Surowiec (III 
miejsce). Na miejscu szóstym regaty ukończył Jacek Noetzel, na siódmym Maciej Żarnowski. 
Żeglarze sopoccy nie mieli sobie równych także w Mistrzostwach Polski Katamaranów. 
Wśród startujących w klasie-A pierwsze trzy miejsca należały do sopocian. Z dużymi 
sukcesami zakończyły się także starty w wiosennych ME we Włoszech (I m-ce Kuba 
Surowiec) i Mistrzostwach Niemiec i Austrii (Kuba Surowiec I m-ce, Tymek Bendyk II m-ce).

Największą imprezą zorganizowaną tym roku przez klub SKŻ ERGO Hestia były 
czerwcowe Mistrzostwa Europy Formula Windsurfing. Z trzecim wynikiem regaty 
zakończył Paweł Tarnowski. Puchar Europy RS:X na Majorce (I m-ce), Puchar Świata 
w Gamagori w Japonii (złoty medal), czy Tydzień Olimpijski w duńskim Aarhus (II m-ce), to 
tylko niektóre ze sportowych imprez, na których w tym sezonie reprezentował Sopot 
Paweł Tarnowski. Dobrą formą mogła pochwalić się także Maja Dziarnowska, mistrzyni 
Polski w żeglarskim sprincie, piąta na Mistrzostwach Europy RS:X w Marsylii, trzecia w Sur 
Mer we Francji na mistrzostwach świata w slalomie. Dobrze rokują także deskarze 
młodzicy i juniorzy startujący w klasie Techno 293, którzy w październiku rywalizowali 
w Mistrzostwach Świata w Salou w Hiszpanii.

Utalentowani sopoccy żeglarze to kolejne pokolenie, które depcze po piętach swoim 
poprzednikom, z nadzieją na sukcesy, jakie odnosili olimpijczycy Piotr Olewiński, Anna 
Gałecka czy Przemysław Miarczyński. Wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie, 
świetna infrastruktura i sopocki program szkolenia młodzieży – to wszystko kształtuje 
umiejętności i miłość do morza wśród sopockich dzieci i młodzieży. W tym roku „Sopot 
pod żaglami” – miejski program szkolenia żeglarskiego, realizowany jest już po raz 
dziesiąty, a uczestniczy w nim niemal 200 dzieci. Całoroczna edukacja żeglarska obejmuje 
zajęcia teoretyczne i praktyczne na katamaranach, Optimistach i deskach wind-
surfingowych. W 2014 r., również z przeznaczeniem na szkolenia, miasto kupiło 
dwumasztowy jacht polskiej konstrukcji. S/Y Alf odbywa po kilkaset rejsów rocznie, 
zawijając przy tym do wielu bałtyckich portów. Efekty tych działań już widać. I  nie chodzi 
tylko o wyniki sportowe. Ważne jest, że udaje się zaszczepić młodym ludziom pasję 
i przywiązanie do morza. Pokazać, jak ciekawie i aktywnie można spędzać wolny czas, 
a przy okazji hartować ciało i ducha, uczyć współpracy i odpowiedzialności.

Rugbiści sopockiego Ogniwa kolejny raz stanęli do walki o najwyższe laury 

w Mistrzostwach Polski. W wielkim finale sezonu zmierzyli się z Budowlanymi Łódź 

S.A. Przeciwnik okazał się bardzo wymagający, zwłaszcza w obronie. Mimo, że nie 

udało się go pokonać, to jednak ciężka, systematyczna, całoroczna praca 

zawodników spowodowała, że możemy cieszyć się sukcesem jakiego nie było od lat.

– To był mecz na bardzo dobrym poziomie, z bardzo mocnym przeciwnikiem. Budowlani 

wysoko ustawili poprzeczkę, zwłaszcza w defensywie. Co tu dużo mówić, tego dnia byli po 

prostu lepsi i zasłużyli na to zwycięstwo – komentuje Bartosz Olszewski, dyrektor klubu 

Ogniwo Sopot. – Dla nas to wielki sukces, największy od kilkunastu lat, który tylko 

wyostrzył nam apetyty. Patrząc na ciężką pracę i postępy jakie robią zawodnicy, a także na 

osiągane wyniki, w przyszłym roku będziemy chcieli wywalczyć złoto – dodaje Olszewski.

Srebrny medal mistrzostw Polski jest siódmym w historii klubu i największym sukcesem 

sopocian od 14 lat. W ubiegłorocznym finale Ogniwo zdobyło medal brązowy, wcześniej 

były to miejsca czwarte i piąte.
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Występ The Party is Over zainaugurował cykl koncertów cyklu Katowicki Kurort Muzyczny 
w Sopocie. Spotkanie z muzyką alternatywną odbyło się 4 listopada w Teatrze na Plaży.

Hala 100-lecia Sopotu była 11 listopada miejscem rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki. Spotkanie Trefl 
Sopot vs. PGE Turow Zgorzelec było także jubileuszowym, sześćsetnym meczem Filipa Dylewicza w PLK.

Fot. fotobank.PL / UMS

Fot. fotobank.PL / UMS

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

29 października orkan Grzegorz przyniósł nam silny sztorm. Na szczęście betonowo-kamienny 
falochron zabezpieczający przystań jachtową przy głowicy mola doskonale się sprawdził.

W Muzeum Sopotu odbyła się 21 października konferencja poświęcona postaci Bolesława Srockiego. 
Odsłonięto także tablicę upamiętniającą B. Srockiego oraz żołnierzy batalionów „Zośka” i „Parasol”.
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IV strażacki przejazd samochodów zabytkowych i rowerów oraz  wysyłanie Światełka dla 

Polski – tak sopocianie 11 listopada  świętowali 99. rocznicę odzyskania niepodległości.

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Sopot świętował – Parada Niepodległości 


