SOPOT – NASZ WSPÓLNY DOM
Wspólnie udało się nam stworzyć
przyjazną przestrzeń domu i otoczenia.
Teraz zadbajmy o to, aby każdy
w naszym domu – Sopocie – czuł się dobrze.
Aby miał opiekę, zajęcie i możliwości
rozwoju swych pasji.
Aby był to nasz wspólny dom.

21 października idź na wybory – Twój głos jest ważny!
Szanowni Państwo, Drodzy Sopocianie,
w ostatnim czasie miałem ogromną przyjemność i zaszczyt
odebrać kilka nagród dla naszego miasta. Sopot wygrał
w rankingu jakości życia, został uznany za miasto
najbardziej obywatelskie oraz najbardziej wspierające
rozwój kultury.
Wiele osób, w tym włodarze innych miast, dziennikarze
i naukowcy pytają mnie o receptę, o przyczynę sopockiego
sukcesu.
Odpowiedź jest jedna – aktywni i zaangażowani mieszkańcy, których warto i trzeba słuchać, oraz codzienna praca
z dobrym zespołem radnych.
To Państwo, mieszkańcy, wskazują nam najlepiej, co
aktualnie należy w Sopocie, naszym wspólnym domu,
zrobić. I tak jak w domu, potrzeby się zmieniają. Inne
są na etapie odbudowy czy remontu, a inne na etapie
urządzania wnętrza.

Okręg 1
Centrum
i Dolny
Sopot

Czasami te potrzeby są sprzeczne, bo młodzi pragną czegoś
innego niż seniorzy, sportowcy chcą boiska, a melomani
sali koncertowej, jednemu drzewo za oknem przeszkadza,
bo daje cień, a drugi uwielbia na nie patrzeć.

Nie pozwólmy zaprzepaścić naszego wspólnego sukcesu.
21 października będziemy po raz kolejny decydowali
o naszym mieście, o kierunku jego rozwoju, o przyszłych
projektach.

Rolą gospodarza jest łączenie tych czasem pozornie
sprzecznych postulatów, troska o wszystkich, a szczególnie tych słabszych i tworzenie domu przyjaznego dla
wszystkich mieszkańców.

Polecam Państwu radnych z Platformy Sopocian i zachęcam do zapoznania się z naszym programem oraz tym,
co już udało nam się razem dla Sopotu zrealizować. Proszę
także o zaufanie dla mnie i dziękuję za wszystkie miłe słowa
i inspiracje do dalszych działań, które słyszę od Państwa na
co dzień, kiedy spotykamy się na ulicy czy w parku, w naszym
pięknym Sopocie.

Razem z Państwem, dzięki konsekwentnej pracy, wsparciu
funduszy europejskich oraz otwartości na różne potrzeby,
udało nam się stworzyć bardzo dobre miejsce do życia
– Sopot, z którego mamy prawo być dumni i którego nam
inni trochę zazdroszczą.
Potraﬁmy rozmawiać, mówimy sobie „dzień dobry” na
ulicy niezależnie od poglądów czy opcji, szanujemy się
i myślimy o słabszych.

Okręg 2
Sopot
Południe
i Karlikowo

str. 3
Modernizacja skweru
na Placu Rybaków

str. 4
Nasadzenia drzew
wzdłuż ul. Łokietka

Okręg 3
Sopot
Górny
i Przylesie
str. 5
Morskie Oko – aranżacja
stawu i okolicy

Okręg 4

Sopot
Kamienny
Potok
i Brodwino

str. 6
Kompleksowa modernizacja ulic
Mazowieckiej i Cieszyńskiego

Nasz program dla sopocian
W naszym domu Sopocie czujemy się
bezpiecznie, spotykamy się z bliskimi,
jesteśmy u siebie. W domu otoczonym
piękną, schodzącą do morza zielenią, domu,
z którego jesteśmy dumni.
Wielu nam zazdrości naszego domu, wielu by
chciało tu mieszkać ze względu na jego urok,
położenie i estetykę, ale przede wszystkim na
atmosferę, jaka tu panuje. Nasz dom, Sopot jest
wygodny, nie za duży, taki „skrojony na ludzką
miarę”, jak mawiała Agnieszka Osiecka. Jak
każdy dom, ma też swoje problemy, które jako
domownicy staramy się razem rozwiązywać.

Przez lata odnawialiśmy nasz dom, budowaliśmy nową infrastrukturę. To była ciężka,
czasem uciążliwa praca. Potem przyszła kolej na
otoczenie – parki, przyuliczne szpalery drzew.
Nasz dom jest otoczony zielenią, ale trzeba o nią
dbać, wymieniać stare i chore drzewa, tworzyć
nowe tereny zielone, jak m.in. elegancki Park
Herbstów czy rekreacyjne zielone błonia. W tym
zielonym otoczeniu powstały nowe lub zostały
zmodernizowane nasze atrakcje – Opera Leśna,
Hipodrom, Marina, Państwowa Galeria Sztuki.

Dla dzieci zbudowaliśmy place zabawi odnowiliśmy szkoły, a nasi dziadkowie zyskali
przyjazny Dom Seniora przy ul. Mickiewicza.
Teraz, po latach remontu i modernizacji
nadchodzi czas, kiedy możemy powiedzieć
– najcięższe prace zakończone.
Wspólnie udało nam się stworzyć przyjazną
przestrzeń domu i otoczenia. Teraz zadbajmy o to,
aby każdy w naszym domu Sopocie czuł się
dobrze. Aby miał opiekę, zajęcie i możliwości
rozwoju swych pasji. Aby był to nasz wspólny dom.

Więcej na www.platformasopocian2018.pl oraz na FB/PlatformaSopocian

SOPOT – NASZ WSPÓLNY DOM
...Pomocny
Szczególną troską otaczamy seniorów.
Przygotowujemy dla nich programy
zdrowotne, budujemy przy ul. 23 Marca
szpital geriatryczny. Dla tych, którzy
potrzebują całodobowej opieki, planujemy
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Chcemy,
aby w naszym domu wszyscy czuli się
dobrze, dlatego wspieramy budowę
ośrodka dla osób z zespołem Downa,
tworzymy integracyjne place zabaw oraz
rozwijamy programy wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

...Rodzinny
Najmłodsze pokolenie, zanim traﬁ do
naszych świetnych przedszkoli i szkół,
będzie mogło skorzystać z nowego żłobka
przy ul. Obodrzyców ze wspaniałym placem zabaw. A jak rodzina się powiększy, to
zadbamy, aby młodzi mogli mieć oddzielne,
nowe i wygodne mieszkanie w budynku
komunalnym.

...Mobilny

...Bezpieczny

Nie tylko w sezonie letnim zmagamy się
z nadmiarem samochodów na naszych
ulicach. Nie będziemy budować kolejnych
miejsc postojowych w centrum, tylko
organizować na obrzeżach parkingi
buforowe. I będziemy inwestować w rowery elektryczne oraz ekologiczną
i wygodną komunikację miejską.

Lubimy gości, ale zawsze prosimy ich, aby
zachowywali się z szacunkiem dla
mieszkańców. Będziemy dalej podejmowali działania, aby sopocianie mieli
poczucie domowego miru, a goście
komfort wypoczynku w pięknym miejscu.
Będziemy dbali o to, aby było więcej policjantów i strażników miejskich i aby byli
otwarci i szybko reagowali na potrzeby
mieszkańców. Pomoże w tym interaktywna platforma do komunikacji ze
służbami i miejski monitoring.

...Naturalnie Kulturalny
Czas wolny jest dla nas bardzo ważny.
Festiwale – muzyczne, literackie, ﬁlmowe,
świetne wystawy w galerii i muzeum, to
wydarzenia o randze często międzynarodowej. Jednocześnie stale rozwijamy
sieć domów sąsiedzkich i wzbogacamy
ofertę osiedlowych bibliotek. W otoczeniu parku powstaje ArtInkubator
z pracowniami dla sopockich artystów i biblioteką dla rodzin. Sopot to uzdrowisko,
dlatego będziemy rozwijać sieć basenów
solankowych.
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Chcemy, aby Sopot dalej był tak piękny i przyjazny,
jak obecnie. Abyśmy mogli w nim gospodarzyć
razem, według demokratycznych reguł. Nawet jeśli
czasami się różnimy, to zawsze darzymy się szacunkiem i staramy się dojść do porozumienia.
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Kandydaci do Rady Miasta Sopotu KKW Platforma Sopocian Jacka Karnowskiego

Okręg 1
Centrum i Dolny Sopot
Szanowni Państwo, mieszkańcy Sopotu,
w nadchodzącej kadencji zrealizujemy dla Państwa następujące projekty związane
z poprawą infrastruktury drogowej i rowerowej, kanalizacji deszczowej, zielenią w mieście
oraz zwiększeniem efektywności energetycznej w budynkach miejskich.
Poprawa infrastruktury drogowo-rowerowej oraz modernizacja kanalizacji deszczowej
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

ź
ź

Al. Niepodległości – chodniki, zieleń, retencja, ścieżka rowerowa
Ulice: Jakuba Goyki, Jana Jerzego Haﬀnera, Powstańców Warszawy, 3 Maja, Kazimierza
Wielkiego, Książąt Pomorskich, Mieszka I, Na wydmach – chodniki, oświetlenie
Ulice: Jana Winieckiego, Jana Jerzego Haﬀnera – oświetlenie
Ulice: Zamkowa Góra, Kubacza, Bohaterów Monte Cassino – ciąg pieszo-jezdny
Ulice: Jana Sobieskiego, gen. Kazimierza Pułaskiego, Jana Sobieskiego, Ogrodowa – jezdnia,
chodniki, oświetlenie
Ulice: gen. Jarosława Dąbrowskiego , Jana Sobieskiego – jezdnia, oświetlenie
Ulice: ks. Augustyna Kordeckiego, Parkowa, Bolesława Chrobrego, 3 Maja, Emilii Plater, Jana
Kilińskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Romualda Traugutta – jezdnia, chodniki,
oświetlenie, kanalizacja deszczowa
Ul. Lipowa – chodniki, jezdnia
Aleja Wojska Polskiego – ścieżka rowerowa, oświetlenie

Granice okręgu wyznaczają:
Granica miasta z Gdynią, linia kolei PKP do ul. 3 Maja, ulica 3 Maja strona parzysta, strona
nieparzysta nr 1-7, ul. Bitwy pod Płowcami, granica z Gdańskiem, wzdłuż Al. Wojska
Polskiego do mola, brzeg Zatoki Gdańskiej.

Renowacja zieleni
ź Park Północny, plac gier i sportów – kontynuacja modernizacji, wymiana nawierzchni
boiska
ź Plac Przyjaciół Sopotu – wyspy zieleni
ź Plac Rybaków – modernizacja skweru, nowa aranżacja, zabezpieczenie przed parkującymi
samochodami
ź Skwer przy ulicy Na wydmach – modernizacja terenu zieleni
ź Park Południowy – wymiana nawierzchni placu zabaw
ź Budowa nowego placu zabaw w Lasku Karlikowskim
ź Wymiana elementów małej architektury: ławki, kosze wzdłuż Alei Wojska Polskiego
Ekologia
Termomodernizacja w 7 budynkach oświatowych: wymiana oświetlenia wewnętrznego oraz
montaż systemu zarządzania energią – Przedszkole nr 10, Przedszkole nr 5 (plus prace termomodernizacyjne), CKU (plus prace termomodernizacyjne), SP nr 7, ZS nr 1, Szkoła Muzyczna,
ZS nr 5
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Jacek Karnowski

Maria Filipkowska-Walczuk

Jacek Pobłocki

Aleksandra Gosk

Prezydent Miasta Sopotu

Lekarz, radna obecnej kadencji

Architekt i prywatny przedsiębiorca
(Nowoczesna)

Aktywna mama, prywatny przedsiębiorca,
radna obecnej kadencji
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Zbigniew Duzinkiewicz

Jarosław Zieliński

Karolina Niemczyk-Bałtowska

Marcin Stefański

Ekonomista, radny obecnej kadencji
(Platforma Obywatelska)

Trener tenisa, dyrektor sportowy Sopot Tenis Klubu

Konserwator zabytków

Wieloletni kapitan koszykarzy Treﬂa Sopot,
trener młodzieży, radny obecnej kadencji

Dla Państwa i wspólnie z Państwem zrealizowaliśmy, w mijającej kadencji, nasze wyborcze zobowiązania:
Inwestycje drogowe – poprawa jakości oraz bezpieczeństwa pieszych i kierowców
ź 11 ulic przeszło modernizację obejmującą jezdnie, chodniki i miejsca postojowe. Przejścia dla
pieszych zostały wyniesione i doświetlone, zbudowaliśmy bezpieczne wyniesione
skrzyżowania. Prace prowadzone były na ulicach: Młyńska, Kościuszki, Grunwaldzka,
Powstańców Warszawy, Władysława IV, 3 Maja, Króla Jana Kazimierza, Książąt Pomorskich,
Bohaterów Monte Cassino, Sobieskiego, Haﬀnera
ź W ciągu ul. Obrońców Westerplatte zmodernizowana została kładka dla pieszych
ź Na 19 ulicach wykonano nakładkę bitumiczną
ź Odtworzono historyczne szpalery drzew wzdłuż sopockich ulic, w tym m.in. wzdłuż
Al. Niepodległości
Modernizacja sieci kanalizacji i ochrona wód
ź Odwodnienie przejść dla pieszych ul. Powstańców Warszawy/Morska
ź Prace modernizacyjne w ulicach: Króla Jana Kazimierza, Chopina, Sępia, Winieckiego
/Budzysza, Kościuszki/Marynarzy
ź Roboty budowlane projektu „Kanał przerzutowy wód opadowych z ul. Pułaskiego do Kanału
Potoku BMC”

www.facebook.com/PlatformaSopocian

Ekologia
Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10
Budownictwo komunalne
Sopockie rodziny zamieszkały w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 18 a
Zieleń i rekreacja
Place zabaw
Nowe urządzenia zabawowe na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Chopina i Grunwaldzkiej oraz
na skwerze pomiędzy ulicami Książąt Pomorskich i 3-go Maja
ź W ramach budżetu obywatelskiego wykonano plac zabaw dla dzieci na plaży
ź Modernizacja terenu gier i sportów w Parku Północnym, zieleńca przy ul. Ks. Pomorskich i ul. 3-go Maja
ź Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy pod Płowcami (Błonia) z budową placu zabaw od ul. Polnej
ź Przebudowa placu zabaw w Parku Południowym, nowe boisko poliuretanowe do gry
w koszykówkę w Parku Północnym
ź

Tereny zielone (w trakcie realizacji)
rewitalizacja skarpy ul. Sobieskiego
zagospodarowanie Lasku Karlikowskiego

ź
ź
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Okręg 2

Granice okręgu wyznaczają:
ul. 3 Maja strona nieparzysta od nr 9 do końca, Al. Niepodległości nr 716 i nr 718,
ul. Boczna, ul. Armii Krajowej do nr 95, ul. Andersa, wzdłuż ul. Abrahama, stadion przy
ulicy Wybickiego, granica z Gdańskiem, wzdłuż ulicy Bitwy pod Płowcami.

Sopot Południe
i Karlikowo
Szanowni Państwo, mieszkańcy Sopotu,

Ekologia

w nadchodzącej kadencji zrealizujemy dla Państwa następujące projekty związane
z poprawą infrastruktury drogowej i rowerowej, rewitalizacją terenów zielonych,
modernizacją placów zabaw oraz termomodernizacją w budynkach oświatowych.

Kolejny etap termomodernizacji 4 budynków oświatowych: Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 8,
SP nr 8, SP nr 1 – wymiana oświetlenia wewnętrznego oraz wdrożenie systemu zarządzania
energią

W trosce o bezpieczeństwo pieszych, kierowców i rowerzystów prace modernizacyjne
obejmą:
ź ulice: Karlikowska, 3 Maja, Skarpowa, Architektów, Pogodna, Smolna, Adama Mickiewicza,
Gen. Władysława Andersa, Paderewskiego – jezdnie, chodniki, oświetlenie, kanalizacja
deszczowa
ź ul. Okrzei – oświetlenie
ź Aleja Niepodległości, ul. Langiewicza – chodniki i zieleń
ź ul. Racławicka, Jana Kochanowskiego – chodniki
ź ul. Armii Krajowej – ścieżka rowerowa i chodnik
ź ul. Długosza – ciąg pieszo-jezdny
ź ul. Słowackiego – jezdnia i chodniki

Tereny zielone i rekreacyjne
Modernizacja skweru im. Andrzeja Grubby przy ul. Jana Kazimierza – nowa nawierzchnia
alejek, dodatkowe urządzenia na placu zabaw, nowe nasadzenia roślin ozdobnych
ź Jar Potoku Karlikowskiego przy ulicy Jana Kazimierza – odkrycie potoku, utworzenie
nowego terenu zieleni służącego mieszkańcom
ź Nowe nasadzenia alejowe wzdłuż ulicy Władysława Łokietka – od ERGO ARENY w stronę
ulicy Polnej
ź Modernizacja skweru przy pętli trolejbusowej – miejsce spotkań przed wędrówkami
pieszymi i rowerowymi po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym – łącznie z trójkątnym
zieleńcem u zbiegu ulic Armii Krajowej i Reja
ź Kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu przy Alei Niepodległości, plac
zabaw, utworzenie miejsca przyjaznego dla dzieci, młodzieży i osób starszych
ź
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Wieczesław Augustyniak

Natalia Pobłocka

Marcin Skwierawski

Jerzy Smolarek

Przewodniczący Rady Miasta
obecnej kadencji

Architekt i prywatny przedsiębiorca
(Nowoczesna)

Wiceprezydent Miasta Sopotu,
przewodniczący sopockiej Platformy Obywatelskiej

Dyrektor Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego,
radny obecnej kadencji
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Tomasz Tabeau

Dorota Stiebler

Barbara Woszczak

Prywatny przedsiębiorca,
były radny (Nowoczesna)

Działaczka społeczna,
pracownik sklepu charytatywnego Luk Luk

Ekonomistka,
pracownik służby zdrowia

Dla Państwa i wspólnie z Państwem zrealizowaliśmy, w mijającej kadencji, nasze wyborcze zobowiązania:
Inwestycje drogowe – poprawa jakości oraz bezpieczeństwa pieszych i kierowców
13 ulic przeszło modernizację obejmującą jezdnie, chodniki, skrzyżowania, przejścia dla
pieszych, miejsca postojowe i zatoki autobusowe. Prace prowadzone były na ulicach:
Polnej, Conrada, Jana z Kolna, Al. Niepodległości, Władysława IV, Leśnej, Świemirowskiej,
Syrokomli, Smolnej, Reymonta, Wybickiego, Władysława Łokietka, Skarpowej
ź Dokonano bieżącej naprawy chodników i jezdni na 16 ulicach: Bocznej, Kochanowskiego,
Al. Niepodległości, 3 Maja, Reja, Łokietka, Armii Krajowej, Jana z Kolna, Racławickiej,
Cieszyńskiego, Smolnej, Skarpowej, Długosza, Karlikowskiej, Polnej, Łokietka
ź ul. Konopnickiej – przebudowa schodów leśnych prowadzących na ul. Abrahama wraz z budową dojścia i części jezdni; ul. Mikołaja Kopernika – przebudowa schodów wraz z dojściem
prowadzących na ul. Reymonta
ź

Opieka nad dziećmi
ź Rozbudowa żłobka „Puchatek” – dodatkowych 18 miejsc dla najmłodszych
ź Rozpoczęto prace projektowe związane z budową nowego żłobka na ulicy Obodrzyców,
w lokalizacji wybranej przez mieszkańców
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Budownictwo komunalne
Oddano do użytku budynki przy Al. Niepodległości oraz przy ul. Świemirowskiej – łącznie
40 mieszkań dla młodych rodzin
Modernizacja sieci kanalizacyjnej i ochrona wód
Modernizacja odwodnienia 4 ulic: Władysława IV, Conrada, Armii Krajowej, Kochanowskiego
Oświetlenie ulic
ul. Armii Krajowej na wysokości przedszkola
Tereny zielone i rekreacyjne
Oświetlenie ścieżki rowerowej na terenie skweru przy ul. Reja/Armii Krajowej
ź Wyposażenie siłowni przy stawie Reja
ź Modernizacja placu zabaw wokół stawu Reja
ź
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Okręg 3

Granice okręgu wyznaczają:

Sopot Górny i Przylesie

ul. Abrahama, ul. Armii Krajowej od nr 96, wzdłuż Armii Krajowej do ul. Bocznej,
ul. 3 Maja od nr 50 do nr 56 parzyste, linia kolei PKP, do wiaduktu PKP – Kamienny Potok,
granica osiedla Kamienny Potok i Brodwino wzdłuż ul. Malczewskiego.

Szanowni Państwo, mieszkańcy Sopotu,

Ekologia

w nadchodzącej kadencji zrealizujemy dla Państwa następujące projekty związane
z poprawą infrastruktury drogowej i rowerowej, rewitalizacją i utworzeniem nowych
terenów zielonych, modernizacją placów zabaw oraz kompleksową termomodernizacją
w budynkach miejskich.

ź

Kompleksowa termomodernizacja obejmująca prace termo i renowacyjne, montaż
oświetlenia wewnętrznego i włączenie do systemu zarządzania energią w budynkach MDK
oraz Domu Dziecka

ź

W budynkach Sopockiego Ogniska Plastycznego, II LO wraz z salą gimnastyczną
planowany jest montaż oświetlenia wewnętrznego oraz systemu zarządzania energią

W trosce o bezpieczeństwo pieszych, kierowców i rowerzystów prace modernizacyjne
obejmą:
ź ulice: Abrahama, Kolejowa, Al. Niepodległości i Chodowieckiego – chodniki, jezdnie,
oświetlenie i kanalizacja deszczowa
ź ulice: Moniuszki, Zamenhofa, Broniewskiego, 1 Maja – chodniki
ź Al. Niepodległości – chodniki i zieleń
ź ul. Armii Krajowej – ścieżka rowerowa
ź ulice Piaskowa i Zacisze – jezdnia, chodniki i oświetlenie
ź ul. Okrężna – jezdnia i chodniki

Tereny zielone i rekreacyjne
Morskie Oko – aranżacja stawu i jego otoczenia
ź Teren u zbiegu ulic Moniuszki i 1 Maja wraz z ulicą 1 Maja – nowa aranżacja terenów zieleni
ź Plac przy ulicy 1 Maja, wyjście z tunelu – stworzenie nowej przyjaznej przestrzeni
ź Skwer przy dawnym postoju taksówek bagażowych przy ul. Sikorskiego – utworzenie
„parku kieszonkowego”
ź Skwer im. prof. Urbanka przy ul. Krasickiego – wymiana nawierzchni placu zabaw
ź Dojście do dworca PKP od strony Al. Niepodległości – nowa nawierzchnia, mała architektura
i zieleń
ź Kontynuacja prac związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Armii Krajowej – nowa
nawierzchnia boiska, dodatkowe atrakcje na placu zabaw, nasadzenia roślin ozdobnych
ź
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Piotr Bagiński

Tomasz Lipiński

Piotr Kurdziel

Halina Biernacka

Nauczyciel, trener i wychowawca młodzieży,
radny obecnej kadencji (Platforma Obywatelska)

Prywatny przedsiębiorca, radny obecnej
kadencji (Platforma Obywatelska)

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przylesie”

Była naczelnik Wydziału Kultury, doświadczony
pracownik samorządowy (Platforma Obywatelska)
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Edyta Dutkiewicz

Aleksandra Milewska

Paweł Kąkol

Dietetyk, psycholog,
prywatny przedsiębiorca

Rehabilitantka i prywatny przedsiębiorca
(Komitet Obrony Demokracji)

Ekolog, radny obecnej kadencji
(Platforma Obywatelska)

Dla Państwa i wspólnie z Państwem zrealizowaliśmy, w mijającej kadencji, nasze wyborcze zobowiązania:
Inwestycje drogowe w trosce o bezpieczeństwo pieszych i kierowców
Prace modernizacyjne objęły 7 ulic: Prusa, Abrahama, Armii Krajowej, Księżycowa,
Sienkiewicza, 23 Marca, Malczewskiego i dotyczyły remontów ulic i chodników oraz miejsc
postojowych
Oświata
Nowe boisko przy II LO
Budownictwo komunalne
Sopockie rodziny wprowadziły się nowych mieszkań przy ul. Malczewskiego
Powstała nowa kaplica na cmentarzu komunalnym
Sopotkowo – nowoczesne schronisko dla zwierząt powstało przy ul. Malczewskiego

www.platformasopocian2018.pl

Modernizacja sieci kanalizacyjnej i ochrona wód
Zakończono inwestycje przebudowy kanalizacji deszczowej, układu drogowego i infrastruktury podziemnej w ul. 23 Marca oraz budowy podziemnego zbiornika retencyjnego
na Potoku Kuźniczym
ź Modernizacja odwodnienia ulic: Księżycowa, Al. Niepodległości, Marynarzy, Malczewskiego
ź

Tereny zielone i rekreacyjne
Zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Malczewskiego
ź Modernizacja terenu rekreacyjnego przy DPS
ź Modernizacja boiska przy ul. Armii Krajowej
ź Schody na plac zabaw przy ul. 23 Marca
ź Modernizacja placów zabaw przy ulicach: Armii Krajowej, 23 Marca i Okrężnej
ź Siłownia zewnętrzna przy ulicy 1 Maja
ź
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Okręg 4

Granice okręgu wyznaczają:

Sopot Kamienny Potok
i Brodwino

Osiedla Kamienny Potok I i II oraz Brodwino obejmujące ulice: Cieszyńskiego, Junaków,
Kaszubską, Kolberga, Kraszewskiego, Kujawską, Łowicką, Łużycką, Małopolską,
Mazowiecką, Obodrzyców, Podgórną, Sienkiewicza, Tatrzańską, Wejherowską.

Szanowni Państwo, mieszkańcy Sopotu,

Ekologia

w nadchodzącej kadencji zrealizujemy dla Państwa następujące projekty związane
z poprawą infrastruktury drogowej, rewitalizacją terenów zielonych, modernizacją
placów zabaw oraz termomodernizacją w budynkach oświatowych.

Kolejny etap termomodernizacji – montaż oświetlenia wewnętrznego oraz systemu
zarządzania energią w 5 placówkach oświatowych:

W trosce o bezpieczeństwo pieszych i kierowców prace modernizacyjne obejmą:

ź

Przedszkole nr 4

ź

III LO (plus prace termomodernizacyjne)

ź

Przedszkole nr 12

ź

ulice: Henryka Sienkiewicza, Podgórna, Junaków – jezdnie i chodniki

ź

Szkoła Podstawowa nr 9

ź

ulice: Łużycka, Władysława Cieszyńskiego – chodniki

ź

Gimnazjum nr 2

ź

ul. Kujawska – chodniki i zatoki

ź

ul. Łowicka – chodniki, jezdnia i kanalizacja deszczowa

Tereny zielone i rekreacyjne

ź

ul. Mazowiecka – chodniki, jezdnia, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa

ź

Kontynuacja prac związanych z modernizacją placu zabaw – nowe urządzenie,
nasadzenia roślin ozdobnych

ź

Kontynuacja nasadzeń szpalerów drzew wzdłuż Alei Niepodległości
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Anna Łukasiak

Lesław Orski

Grzegorz Wendykowski

Tomasz Zarzycki

Emerytowana nauczycielka, działaczka
społeczna, radna obecnej kadencji

Były kierowca rajdowy, radny obecnej
kadencji (Platforma Obywatelska)

Ekonomista, działacz Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
radny obecnej kadencji (Platforma Obywatelska)

Ekonomista, pracownik UM Gdyni
(Nowoczesna)
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Hanna Dzieciniak

Piotr Zeszutek

Aneta Lechman

Nauczycielka plastyki
i nauczyciel akademicki

Zawodnik drużyny rugby
Ogniwo Sopot

Nauczycielka i działaczka społeczna

Dla Państwa i wspólnie z Państwem zrealizowaliśmy, w mijającej kadencji, nasze wyborcze zobowiązania:
Inwestycje drogowe w trosce o bezpieczeństwo pieszych i kierowców
Prace, polegające na modernizacji chodników, jezdni, zatok postojowych, budowie
schodów oraz bieżące remonty objęły 10 ulic: Kraszewskiego, Kujawską, Kaszubską,
Kolberga, Malczewskiego, Obodrzyców, Wejherowską, Cieszyńskiego, Mazowiecką,
Małopolską

ź

Tereny zielone i rekreacyjne
Budowa boiska przy ul. Kraszewskiego
Modernizacja placów zabaw:
ź

Rewitalizacja skweru przy ulicy Obodrzyców

ź

Na ul. Kolberga ustawiono dwa prędkościomierze

ź

Wykonanie siłowni przy ulicy Obodrzyców

ź

Wymiana słupów oświetleniowych na ul. Kolberga na odcinku od skrzyżowania z ul. Malczewskiego do III LO

ź

Zakup urządzeń na place zabaw przy ulicy Kolberga

Modernizacja sieci kanalizacyjnej i ochrona wód
ź

Zwiększenie retencji i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z układem drogowym,
oświetleniem ulicznym i infrastrukturą podziemną w ul. Kraszewskiego

ź

Prace modernizacyjne w ulicy Kolberga
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SOPOT – NASZ WSPÓLNY DOM
W każdy domu najważniejsi są jego mieszkańcy. Z myślą o Was, o sopocianach, w ostatnim
czasie zrealizowaliśmy wiele różnych projektów i inwestycji. Po to, aby było bezpieczniej
i aby nikt nie czuł się wykluczony. Konsekwentnie realizujemy potrzeby mieszkańców.

Sopot bezpieczny
Wsparcie policji – doﬁnansowanie
zakupu tzw. mobilnego komisariatu
wraz z wyposażeniem, pojazdów
specjalnych dla dzielnicowych. Finansowanie dodatkowych patroli.
Wsparcie pogotowia – doﬁnansowanie
zakupu ambulansów i motocykla ratunkowego, ﬁnansowanie ambulatorium
chirurgicznego w godzinach wieczornych oraz w dni wolne.
Wsparcie Straży Miejskiej – zakup
deﬁbrylatorów oraz kamer przenośnych.

Sopot pomaga
Sopot rodzinny
Edukacja – 1 milion złotych rocznie na
zajęcia i lekcje dodatkowe w sopockich
szkołach, w tym m.in.: matematyka, języki
obce, żeglarstwo, pływanie.
Opieka w żłobku – zwiększyliśmy o 18
liczbę miejsc w żłobku miejskim, a miasto
dopłaca rocznie prawie 300 tys. złotych do
pobytu dzieci w 6 niepublicznych żłobkach.
Budownictwo komunalne – tylko w ostatniej kadencji oddaliśmy młodym
sopockim rodzinom 126 mieszkań komunalnych. Przystępujemy do budowy
kolejnych 48.

Sopot naturalnie
kulturalny
Sopockie Domy Sąsiedzkie
Program realizowany przez miasto od
2015 roku oferujący mieszkańcom
szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć,
spotkań i warsztatów dla różnych grup
wiekowych. Działalność Sopockich
Domów Sąsiedzkich przyczynia się do
integracji międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej.
Aktualnie działa 5 ﬁlii Sopockich Domów
Sąsiedzkich na terenie całego miasta.

www.facebook.com/PlatformaSopocian

Programy zdrowotne dla mieszkańców
W Sopocie działają od kilku lat programy
zdrowotne mające pomóc mieszkańcom
miasta w utrzymaniu zdrowia i dostępie
do opieki medycznej. Rocznie na ten cel
wydajemy 800 tys. złotych. Do najważniejszych należą:
ź

Program Proﬁlaktyki Nowotworu
Piersi, Program Rehabilitacji Domowej,

ź

Program Wczesnego Wykr ywania
Chorób Narządu Wzroku Związanych
z Wiekiem AMD,

ź

Program Zwiększenia Dostępności do
Świadczeń Chirurgii Ogólnej.

Programy wsparcia
W ramach wsparcia dla Polaków mieszkających poza terytorium kraju Sopot
przyjął w ostatnich dwóch latach 6 rodzin
repatriantów z Kazachstanu.
Utworzono też Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, które
oferuje porady prawne, darmowe lekcje
polskiego i inną potrzebną pomoc.

Dla osób z niepełnosprawnościami
Plac zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 wyposażono w zabawki
integracyjne, przeznaczone dla dzieci
z niepełnosprawnościami i osób na wózkach. Powstały nowe pracownie dla osób
z niepełnosprawnościami. Utworzono
punkty dziennej i całodobowej opieki
wytchnieniowej.
Miasto wydało kompleksowy informator
dla osób z niepełnosprawnościami i ich
opiekunów.
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Mówią o prezydencie Jacku Karnowskim:

Małgorzata Tusk

Jerzy Buzek

Sopot to moje miejsce na ziemi. Przyjazne,
zielone, kameralne, a jednocześnie otwarte
i bardzo europejskie. Jestem dumna
z mojego miasta i cieszę się, że ma tak
dobrego gospodarza.

Przyjeżdżam do Sopotu co roku, na tydzień
lub dwa tygodnie. Miasto pięknieje w oczach.
Ktoś to robi, ktoś o to zabiega. Oczywiście
sami mieszkańcy, ale i prezydent Karnowski
oraz radni.

Popieram Jacka Karnowskiego w wyborach
2018. Bo Sopot potrzebuje odważnych
decyzji i sprawnego zarządzania. I jest takim
ukochanym miejscem, do którego zawsze
chce się wracać.

Gratuluję Wam!

Andrzej Dudziński
Krzysztof Kowalewski
Od lat przyjeżdżam do Sopotu i z radością
obserwuję, jak miasto z roku na rok
pięknieje. Dlatego razem z moją żoną
Agnieszką Suchorą chcielibyśmy tu
zamieszkać, a może nawet zamieszkamy
na stałe, wśród wspaniałych ludzi,
w mieście zarządzanym przez Jacka
Karnowskiego.

Aleksander Hall
Jacek Karnowski jest świetnym prezydentem naszego miasta. Wielki sukces Sopotu,
z którego jesteśmy dumni, to w dużej mierze
konsekwencja jego pracy.
Jacek jest człowiekiem z wizją.
Konsekwentnym, odważnym i rzetelnym.
Wysoko oceniam to, że odważnie broni
konstytucji, praworządności i uprawnień
samorządu terytorialnego.
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Popieram kandydaturę prezydenta Jacka
Karnowskiego na następną kadencję
ponieważ dobrobyt mojego rodzinnego
miasta nie jest mi obojętny. Każdy zachwyt
nad Sopotem sprawia mi wielką satysfakcję.
Szczególnie w ustach cudzoziemców, bo ich
zachwyt jest uwieńczeniem odkrycia tego
niezwykłego miejsca, gdzie historia łączy się
z nowoczesnością, bez uszczerbku dla
historii. Sopot mojego dzieciństwa i mojej
młodości był z wolna niszczejącym
przedwojennym kurortem. Prezydent Jacek
Karnowski doprowadził Sopot do rozkwitu.
Jego mądra, dalekowzroczna gospodarka
zasługuje na kontynuację.

Monika Lewandowska
Od niepełnosprawności dzielą każdego
sekundy... Popieram prezydenta Jacka
Karnowskiego, ponieważ to rozumie
i skutecznie zmienia nasze miasto, budując
system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.
Dzięki już zrealizowanym projektom naszej
rodzinie i wielu innym żyje się w Sopocie lepiej.
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