
                                     Zaproszenie na happening                      Sopot, 28.03.2014r

Termin:  01 kwietnia, godz. 9.00 / w prima aprilis / pod Urzędem Miasta Sopotu.

Cel:  propagowanie informacji o remoncie ulicy 23 Marca, budowie ścieżki rowerowej w dzielnicy 
Przylesie, rozpoczęciu sezonu rowerowego i wypożyczalni rowerów na Przylesiu. W podtekście 
zwrócenie uwagi na oczekiwania wysokiej jakości wykonawstwa i terminowości rozpoczęcia i 
zakończenia robót. Wszystko „pół żartem, pół serio”.
Uczestnicy:  mieszkańcy Przylesia, Sopotu, pracownicy SM Przylesie, przypadkowi przechodnie, 
urzędnicy.  Ubiór bezpośrednich organizatorów – stroje robocze, kamizelki odblaskowe, znaczniki, 
kaski budowlane.

Miejsce imprezy: przed wejściem głównym: do Urzędu Miasta Sopotu.

Dekoracja i atrybuty:  koparka. Wyznaczona czerwoną wykładziną ścieżka rowerowa, kilka osób z 
rowerami. Teren „inscenizowanej budowy oznaczony taśmą drogową, ostrzegawczą biało-czerwoną. 
Drogowskazy „Przylesie” i „ul. 23 Marca”. Ponadto specjalne oznakowanie znakami drogowymi 
ostrzegawczymi i informacyjnymi o budowie / „uwaga roboty budowlane”, „inne niebezpieczeństwa”, 
tablica informacyjna o budowie”, „uwaga wykopy”/.

Zaparkowana pod UM koparka, przyczepa z betoniarką, worki z cementem, żwirem, 
keramzytem. Dodatkowo rozłożone kilka sztuk kostki betonowej, płyt meba. Drobny sprzęt budowlany 
m.in.: taczki, szpadle, kilofy, wiadra, piła spalinowa, gaśnica. Miniaturowa piaskownica z wiaderkami i 
akcesoriami dziecinnymi. 
Przygotowane tablice z hasłami mającymi związek z planowaną budową np.”  To nie żarty proszę Was, 
drogę chcemy mieć na czas!”,  „3 * TAK dla 23 Marca”, „Czas ucieka, remont czeka”, „ul.23 Marca to 
nasza ulica”, „Czas na remont ul. 23 Marca” ,” Przylesianie na rowery!”, „Odwiedź Przylesie rowerem”, 
Jack budowniczy zawsze da radę”, „Jack budowniczy zdąży na czas”/.   
Ponadto, na czas „pikiety”  tablica informacyjna UM Sopot zmieni się w UM Przylesie a Rada Miasta 
Sopotu w Radę Miasta Przylesie – to tak prima aprilisowo.

ROZPOCZĘCIE godz. 9.00.               Czas trwania  ok. 20 min.  

Pod wejście główne UM Sopot, na miejsca parkowania służbowych pojazdów podjeżdża duża koparka, 
oflagowana informacjami o celu happeningu – banery i flagi Sopotu.
Uczestnicy rozdają ulotki informacyjne przechodniom i urzędnikom o celu happeningu. Z głośnika 
płyną informacje o celu happeningu. Dodatkowo poczęstunek ciastka, cukierki i wata cukrowa – 
oczywiście, wszystko w zielonym kolorze Przylesia.
Skandowanymi hasłami wywołujemy Prezydenta.  Radny okręgu III w Sopocie - Piotr Kurdziel w 
imieniu mieszkańców Przylesia przekazuje Prezydentowi swoją interpelację z wnioskami dotyczącymi 
remontu ulicy 23 Marca. We wnioskach jest prośba o przekazanie dokumentacji remontowej ulicy.
Pikietujący przekazują Prezydentowi dwa szpadle jak dwa nagie miecze, „co by ich na budowie nie 
zabrakło”.  Prezydent w ramach rewanżu przekazuje do przygotowanych skrzyń dokumentację budowy. 
Dla zaskoczenia zebranych nie będą to opasłe segregatory, a zapis elektroniczny na pendrivie 
wyciągnięty z segregatora. 
W odwecie pikietujący przekazują Prezydentowi mały gadżet elektroniczny, odpowiednio 
spreparowany. Podobny prezent przekazany zostanie przedstawicielowi mediów, żeby dużo i dobrze o 
happeningu i Sopocie pisali.

Po serii haseł jak poprzednio, pikieta zostaje zakończona, teren uporządkowany, sprzęt zapakowany i 
wraca na Przylesie w Sopocie.
Akcja nie spowoduje ograniczeń komunikacyjnych, ani utrudnień w obsłudze gości UM Sopot.
Serdecznie Zapraszam na ten oryginalny, przy okazji prima-aprilisowy happening do Sopotu.

                                                                                 Piotr Kurdziel  Radny Miasta Sopotu
                                                                                 e-mail: piotrm300@wp.pl     tel: 504-99-77-55
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