GŁÓWNE TEZY PROGRAMU
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP
DLA SOPOTU NA LATA 2006-2010
ZIELONO, CZYSTO, Z PIĘKNĄ ARCHITEKTURĄ
• rozwój programu „100 elewacji na 100-lecie miasta” wspierającego wspólnoty
• rozwój Lokalnego Programu Rewitalizacji przywracającego dawną świetność zabytkowym
kwartałom Sopotu w całym mieście
• budowa Nowego Centrum z Domem Zdrojowym zniszczonym w czasie wojny,
tunelem pod ul. Grunwaldzką i podziemnym parkingiem
• remont bocznej ostrogi mola z wykorzystaniem środków unijnych wraz z budową przystani jachtowej.
• współpraca z PKP, która doprowadzi do powstania w Sopocie nowoczesnego dworca głównego
• modernizacja przystanku SKM Sopot Wyścigi
• rozwój programu kapitalnych remontów sopockich chodników, połączonego z inwestycjami
w małą architekturę
• dbanie o zieleń i stary drzewostan w mieście
• rewitalizacja dalszej części Parku Północnego oraz uporządkowanie terenów rekreacyjnych przy
ul. Bitwy pod Płowcami wraz z organizacją bezpiecznych placów zabaw dla dzieci
• budowa nowych stawów retencyjnych
• dalsza poprawa czystości w mieście poprzez rozszerzenie programu zatrudnienia bezrobotnych, edukację
ekologiczną i zakup nowego sprzętu

BEZ KORKÓW I SPALIN
• budowa tunelu samochodowego pod ul. Grunwaldzką
• budowa nowych dróg i rond oraz synchronizacja sygnalizacji świetlnej na alei Niepodległości
• ograniczenie w Sopocie emisji spalin oraz zmniejszenie poziomu hałasu – budowa ekologicznych
ekranów dźwiękochłonnych
• budowa z wykorzystaniem środków unijnych, przy wsparciu Gdańska i Gdyni, 2,6 kilometrowego
tunelu samochodowego w ciągu alei Niepodległości, jako alternatywy dla ruchu tranzytowego
• budowa nowych, pojemnych parkingów, także podziemnych

DLA MŁODYCH
• system budownictwa komunalnego dla ludzi młodych
• rozwój Centrum Przedsiębiorczości, którego zadaniem jest pomoc w zakładaniu nowych firm,
a także wspieranie istniejących małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez bezpłatne szkolenia
dotyczące prowadzenia firmy oraz korzystania ze środków unijnych i budżetu państwa.
• projekt E-Sopot dzięki któremu mieszkańcy uzyskają dostęp do szerokopasmowego Internetu
i będą mogli załatwić wszystkie formalności urzędowe on-line
• dalsze finansowanie zajęć pozalekcyjnych, nauki języka angielskiego już w pierwszych klasach
szkoły podstawowej i nauki pływania w drugiej i trzeciej klasie

MIASTO LUDZI ZAANGAŻOWANYCH
• rozwój przyjaznego, przejrzystego i efektywnego systemu finansowania sektora pozarządowego
• dalszy rozwój działalności Uniwersytetu III Wieku

KULTURA W ZASIĘGU RĘKI
• nowa, przestronna siedziba PGS w Domu Zdrojowym
• modernizacja Opery Leśnej - nowe zadaszenie, widownia i zaplecze
• budowa w centrum miasta nowych sal kinowych odpowiadających aktualnym standardom
• modernizacja Dworku Sierakowskich, siedziby Towarzystwa Przyjaciół Sopotu

SPORT I REKREACJA
• rozwój infrastruktury, sportowej dla młodzieży (boisk i sal gimnastycznych)
• dalsze finansowanie dodatkowych lekcji wychowania fizycznego
• rozwój nowatorskich programów edukacji sportowej
• budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na granicy z Gdańskiem
• budowa przystani jachtowej z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej i stworzenie
silnego ośrodka żeglarskiego
• rozwój sieci ścieżek rowerowych w Sopocie, w pełni zintegrowanej z sieciami Gdańska i Gdyni

MODNY KURORT
• wydłużenie sezonu turystycznego, m.in. poprzez organizację atrakcyjnych wydarzeń
poza okresem letnim
• zmniejszenie uciążliwości ruchu turystycznego w centrum miasta
• rozbudowa infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej w celu stworzenia nowych miejsc pracy
dla sopocian, ale także dla możliwości bezpośredniego korzystania przez mieszkańców
z walorów kurortu

BEZPIECZNIE I SOLIDARNIE NA KAŻDYM KROKU
• dalsze inwestowanie w wyposażenie policji, straży miejskiej i nowoczesnego
pogotowia ratunkowego
• dofinansowanie dodatkowych etatów i dyżurów dla policjantów w sezonie letnim
• rozwój monitoringu wizyjnego
• rozwój systemu programów prozdrowotnych i profilaktycznych dla mieszkańców
• budowa, zgodnie z postulatami osób starszych, nowoczesnego Domu Seniora
z Domem Spokojnej Starości
• stworzenie nowoczesnej i kameralnej kliniki położniczej
• rozwój polityki społecznej mającej na celu wyprowadzanie ludzi z ubóstwa
i bezrobocia poprzez programy pomocowe oraz terapie

