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CAŁY SOPOT ŚPIEWA KOLĘDY

Wielkie kolędowanie w Sopocie rozpocznie się 

już 14 grudnia. Kolędy, pastorałki i pieśni 

adwentowe zabrzmią w Gwieździe Morza, 

Sopot Centrum oraz w Kościele Chrystu-

sowym. Międzynarodowy Festiwal Chóralny 

Muzyki Adwentowej i Świątecznej Mundus 

Cantat Sopot 2019 potrwa do 15 grudnia. 

Wstęp jest wolny.

SZPITAL GERIATRYCZNY JUŻ DZIAŁA!

To pierwszy szpital geriatryczny w wojewódz-

twie, który w sposób kompleksowy opiekować 

się będzie osobami starszymi. Centrum Opieki 

Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reuma-

tologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko 

w Sopocie uroczyście zostało otwarte 29 

listopada 2019 r. W szpitalu są już pierwsi 

pacjenci.

BUDŻET SOPOTU NA 2020 ROK

Jak będzie wyglądać struktura dochodów 

i wydatków miasta w przyszłym roku? Budżet 

Sopotu będzie budżetem trudnym. Przez 

decyzje władz centralnych stoimy przed 

niełatwymi wyborami, bo musimy ograniczyć 

inwestycje i remonty, a także wydatki na 

pomoc społeczną czy bezpieczeństwo.

str. 3-5 str. 6-7 str. 13

SOPOT DLA SENIORA /NASZ SAMORZĄD /

Sopot bajkowo oświetlony na święta
Miasteczko Noworoczne i zabytkowa karuzela str. 9
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Wszystkim sopocianom i gościom 

życzymy świąt wypełnionych miłością, 

niosących spokój i odpoczynek, 

by przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła 

i rodzinnej atmosfery. 

Niech radość Świąt Bożego Narodzenia

 towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. 

Niech będzie on pełen optymizmu, 

wiary, szczęścia i powodzenia.
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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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Święta i zakupy – o czym 
warto pamiętać

Na wniosek Sopockiej Rady Seniorów, od 24 listopada uruchomione zostały 

niedzielne i świąteczne kursy autobusu linii 185.

W godzinach od 13.00 do 18.00 autobus odjeżdża co ok. 90 minut. Ponadto 

zmieniona jest trasa. W kierunku Rynku Non-Stop autobusy kursować będą od 

przystanku  Bitwy pod Płowcami 02  ulicami: Bitwy pod Płowcami, Polną, Łokietka, 

Jana z Kolna i Głowackiego. Na nowej trasie obowiązują przystanki:

ź Polna 04  przy ul. Polnej;

ź Łokietka 01  przy ul. Łokietka.

Wszystkie kursy linii 185 w kierunku Rynku Non-Stop poprowadzone są nową trasą. 

Natomiast linie 144, 185 i 287 w niedziele i święta obsługuje jeden autobus.

Autobus 185 jeździ
również w niedziele

Czas przedświąteczny to często gorączkowe przygotowania i zakupy na ostatnią chwilę. 

Atakowani zewsząd reklamami i informacjami o promocjach zapominamy o rozwadze 

i ulegamy szałowi kupowania. Warto więc przypomnieć kilka najważniejszych zasad, by  

zakupy były udane i racjonalne.

1. Czy promocja naprawdę jest okazją do tańszego zakupu? Nie zawsze. Czasami handlowcy 

wcześniej stopniowo podnoszą ceny, aby w okresie świątecznego szczytu zakupowego kusić 

obniżkami, które wcale nimi nie są, bo wracają do cen wyjściowych. Czasami zdarza się też, że 

w promocji towar jest droższy niż zazwyczaj. Warto upewnić się, czy naprawdę kupujemy daną 

rzecz okazyjnie. 

2. Czy mamy prawo do zwrotu kupionego prezentu? Niekoniecznie – decyduje o tym sklep, 

nie przepisy. Tak więc należy upewnić się, zwłaszcza kupując  świąteczne  prezenty, czy będzie 

można towar wymienić lub zwrócić. A jeśli kupujemy w Internecie? Wtedy mamy prawo 

w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia zwrócić towar bez podania przyczyn do 

sklepu*. Należy jednak pamiętać, że ponosimy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości 

rzeczy (np. użytkowanie, uszkodzenie).** 

3. A co z żywnością? Żywność jest także towarem konsumpcyjnym. Należy zwracać szczególnie 

uwagę na daty ważności. Okres przedświąteczny jest idealny do „wietrzenia” magazynów 

i sprzedawania często w promocyjnych cenach żywności z kończącą się datą przydatności do 

spożycia. Zdarza się, że na półkach możemy trafić na już przeterminowaną żywność. Należy 

zatem sprawdzać etykiety i zawsze wybierać produkty z dłuższym terminem ważności. Wtedy 

możemy je zużyć nawet po świętach, jeśli zostanie nam nadmiar jedzenia. 

4. Co jest lepsze – duży słoik czy mały w podobnej cenie?  Należy przede wszystkim sprawdzać 

gramaturę i cenę za kilogram czy litr – przepisy zobowiązują sprzedawcę do podania tej 

informacji. Nie zawsze duże jest opłacalne. Często towar w mniejszym opakowaniu jest tańszy, 

bo ma mniejszą cenę za kg/l. Kupując duże opakowania popatrzmy też, czy na pewno ma ono 

taką pojemność, jak nam się wydaje. Niektóre sieci  sprzedają w niższych cenach te produkty, 

które wyglądają jak kilogramowe czy litrowe, jednak jest to np. 0,9 czy 0,8 l. Wtedy okaże się, 

że cena już nie jest tak atrakcyjna, jak na pierwszy rzut oka. 

* Art. 27 Ustawy z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, poz. 827

** Art. 34.4  ustawy  j/w

Informujemy wszystkich mieszkańców i interesantów, że we wtorek, 24 

grudnia Urząd Miasta Sopotu będzie czynny w godz. 8.00-14.00. 27 grudnia 

Urząd będzie pracował jak w każdy piątek, czyli w godz. 7.30-15.30. Natomiast 

w sylwestrowy wtorek, 31 grudnia, urzędowe sprawy będzie można załatwić 

w godz. 8.00-14.00.

F F PLot. otobank.  / UMS

W MIEŚCIE /

Godziny pracy Urzędu Miasta Sopotu 

w okresie świąteczno-noworocznym

Przewodniczący Rady Miasta SopotuPrezydent Miasta Sopotu

Jacek Karnowski Wieczesław Augustyniak
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Szanowni Państwo, Drodzy Sopocianie, 

w ostatnich kilkunastu latach, dzięki środkom europejskim i z budżetu miasta, mogliśmy 

zrealizować wiele inwestycji i projektów. Odnowione parki i inne tereny zielone, 

nowoczesne miejsca kultury i sportu, zrewitalizowane kamienice, termomodernizacja szkół 

i przedszkoli, budowa kanalizacji deszczowej i systemu zbiorników, remonty dróg 

i chodników, nowe mieszkania komunalne dla młodych – maksymalnie wykorzystaliśmy 

pieniądze unijne. 

Udało się wyremontować i odnowić nasz wspólny dom  –  Sopot. Przyszedł czas na kolejne 

kluczowe projekty – inwestowanie w zdrowie, kulturę i edukację, dużo większe wsparcie 

osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Nierzadko musieliśmy zastępować w tych 

obszarach niewydolne władze centralne.

To wszystko było możliwe dzięki dobrej sytuacji finansowej Sopotu, w której było wiele 

innych miast i gmin w Polsce.

Niestety, w ostatnim roku przedwyborczym rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął wiele 

decyzji politycznych, złożył obietnice, których koszty chce przerzucić na wspólnoty lokalne. 

Budżet Sopotu na 2020 rok

Zmiany podatkowe, wzrost pensji minimalnej, wzrost cen energii, niezrekompensowane 

podwyżki płac dla nauczycieli wpływają na realne obniżenie dochodów miasta. Dlatego 

przyszłoroczny budżet Sopotu będzie budżetem trudnym. Stoimy przed niełatwymi 

wyborami, bo musimy ograniczyć inwestycje i remonty, a także wydatki na pomoc 

społeczną czy bezpieczeństwo. A to dopiero początek zapowiadanego ograniczenia 

swobody finansowej miast i gmin, których już część stanęła na granicy bankructwa.

Na szczęście nie dotyczy to Sopotu. Mimo niesprzyjającej atmosfery i centralizacji państwa, 

staramy się dalej realizować wiele projektów  – upiększać nasz dom Sopot i wprowadzać 

udogodnienia dla mieszkańców.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z głównymi założeniami budżetu Sopotu na rok 

2020. Całościowy projekt budżetu znajdą Państwo na stronie sopot.pl. Zachęcamy do 

dyskusji i zgłaszania uwag. 

Jacek Karnowski

Prezydent Miasta Sopotu

NASZ SAMORZĄD /

Dochody miasta
Prognozowane wpływy do budżetu miasta to 365,5 mln zł. 

Mniej pieniędzy z PIT
Przez zmiany w prawie podatkowym wprowadzonym przez rząd, wpływy 

z podatków dochodowych PIT, będą mniejsze o 2,7 mln zł.

Wpływ z CIT, który odprowadzają przedsiębiorcy, przewidywany jest na poziomie 

9 mln zł co jest wynikiem utrzymującej się dobrej koniunktury gospodarczej. Do 

miejskiej kasy z obu podatków trafi w sumie ponad 111 mln zł. 
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Budżet Sopotu 
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NASZ SAMORZĄD /

Sopot przeznacza jedne z najwyższych w skali kraju środki na kulturę, prowadzi 
instytucje kultury oraz finansuje wydarzenia na wysokim poziomie, tworząc ciekawą 
ofertę dla mieszkańców i gości. W 2020 roku miasto przeznaczy na instytucje 
kultury: 

Od 2012 roku wskaźnik zadłużenia miasta spadł z poziomu 54,79% do 27,96% w 2016 roku. 
Była to istotna zmiana wynikająca z dobrego zarządzania posiadanymi zasobami. Obecnie 
zadłużenie gminy w niewielkim stopniu wzrosło, co jest spowodowane zaciągnięciem kredytów, 
na wkład własny na realizację inwestycji, na które miasto pozyskało środki unijne.

na 2020 rok c.d.
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Otwarcie Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie

Nową placówkę dzień przed oficjalnym otwarciem mogli zwiedzić mieszkańcy Sopotu, 
członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Sopockiej Rady Seniorów.

Centrum Geriatrii jest częścią Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie.

Do nowego szpitala przyjmowani są już pierwsi pacjenci. Dla seniorów przygotowano przestronne sale ze specjalistycznym wyposażeniem.

Zarówno personel, jak i pacjenci Centrum Geriatrii będą przebywać w komfortowych 
warunkach.

Nowoczesny budynek szpitala ma efektowną przeszkloną część.

F F PLot. otobank.  / UMS F F PLot. otobank.  / UMS

F F PLot. otobank.  / UMS F F PLot. otobank.  / UMS

F F PLot. otobank.  / UMS F F PLot. otobank.  / UMS
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To pierwszy szpital geriatryczny w województwie, który w sposób kompleksowy opiekować się 

będzie osobami starszymi. Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum 

Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie uroczyście zostało otwarte 29 listopada 

2019 r. W szpitalu są już pierwsi pacjenci.

Wspólnymi siłami wielu zaangażowanych osób, w tym marszałka województwa pomorskiego, prezydenta 

Sopotu, prezydentów Gdańska i Gdyni, wszystkich członków Obszaru Metropolitarnego, 

a przede wszystkim prezes Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie, udało się zbudować 

w Sopocie szpital, dedykowany starszym mieszkańcom: kurortu i metropolii. Szpital przyjmuje już pacjentów.

MOPS Sopot od 14 lat wypłaca takie same zasiłki pielęgnacyjne dla opiekunów 

osób z niepełnosprawnością, niezależnie czy niepełnosprawność nastąpiła przed 

czy po 18 roku życia. Jest to zgodne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2014 

roku, który mówił, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 

opiekunów osób z niepełnosprawnością ze względu na moment powstania 

niepełnosprawności narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania. 

Jednak władze centralne do tej pory nie wykonały wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nie 

przyjęły rozwiązań ustawowych zapewniających równe traktowanie wszystkich opiekunów 

osób z niepełnosprawnościami. W lipcu tego roku prezydent Sopotu otrzymał decyzję 

wojewody pomorskiego nakazującą zwrot części środków finansowych (846 310,26 zł), za 

wypłacone świadczenia pielęgnacyjne. Gmina Miasta Sopotu złożyła odwołanie od decyzji 

wojewody do Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Minister uchylił w całości 

zaskarżoną przez Gminę Miasta Sopotu decyzję wojewody i nakazał jej ponowne 

rozpatrzenie. 

Prezydent miasta stoi jednak na stanowisku, że potrzebne są rozwiązania ustawowe, 

dlatego też skierował do marszałka Senatu  RP pismo z apelem o zainicjowanie procesu 

legislacyjnego zmierzającego do uwzględnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r. 

W liście czytamy m.in. „21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, 

w którym orzekł, że art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób 

sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku 

określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest 

niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji – narusza konstytucyjną zasadę równego traktowania. 

Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność podjęcia bezzwłocznych działań 

ustawodawczych, które doprowadzą do przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucją RP, 

a więc równego traktowania opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością. Mimo 

upływu 5 lat, niekonstytucyjny przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych do dziś nie 

został dostosowany do wyroku TK. 

 (…) Większość samorządów z obawy przed konsekwencjami związanymi z możliwością 

kontroli i nałożeniem kary, nadal stosuje niekonstytucyjny przepis. Opiekunom pozostaje 

więc walczyć o swoje prawa w sądzie. 

(…) Mając na uwadze dobro osób z niepełnosprawnością oraz równy stosunek wszystkich 

wobec prawa, który gwarantuje nam Konstytucja, zwracam się do Pana Marszałka 

z apelem o zainicjowanie procesu legislacyjnego zmierzającego do uwzględnienia wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego”.  

Pełna treść apelu dostępna jest na stronie sopot.pl

Szpital geriatryczny już działa! Świadczenie pielęgnacyjne 
– petycja do Senatu RP

SOPOT POMAGA /

Decyzję o realizacji inwestycji podjął Zarząd Województwa Pomorskiego. Koszt utworzenia Centrum 

Opieki Geriatrycznej w Sopocie wyniósł ponad 31 mln zł. Projekt sfinansowano ze środków unijnych 

z Re-gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach 

mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 20,1 mln zł oraz ze środków Gminy Miasta 

Sopotu 10,9 mln zł i Pomorskiego Centrum Reumatologicznego.

Starsi pacjenci zostaną objęci stałą i kompleksową opieką medyczną. Seniorom zostanie zapewniona 

właściwa diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja. Wsparcie otrzymają również rodziny chorych.

W skład tego wysokospecjalistycznego ośrodka geriatryczno-rehabilitacyjnego wchodzą:
ź Oddział geriatryczny stacjonarny sprawujący całodobową kompleksową opiekę medyczną nad chorymi 

w podeszłym wieku; w strukturze oddziału działać będą 42 łóżka szpitalne na dwóch oddziałach, tj. 17 łóżek na 

oddziale rehabilitacji stacjonarnej oraz na oddziale geriatrycznym 25 łóżek,

ź Dzienny oddział geriatryczny sprawujący opiekę nad chorymi po 60. roku życia, którzy są samodzielni,        

ź Oddział dzienny psychogeriatryczny, którego celem będzie pomoc psychiatryczna i psychologiczna,

ź Poradnia geriatryczna wykonująca świadczenia medyczne w formie ambulatoryjnej.

ź Pracownia tomografii komputerowej,

ź Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej.

W celu zapewnienia całodobowej opieki nad osobami starszymi oraz wsparcia ich opiekunów i rodzin 

projekt przewiduje stworzenie systemu teleopieki. Głównym założeniem teleopieki jest telefoniczna 

konsultacja lekarska  na temat stanu zdrowia, zaburzeń w funkcjonowaniu i ewentualnych stanów 

zagrożenia życia lub zdrowia osób starszych. Kompleksowa oferta Centrum Opieki Geriatrycznej 

obejmuje również działania skierowane do rodzin pacjentów. W tym celu realizowana będzie pomoc 

w formie szkoleń przez działający w ramach Centrum Punkt Edukacyjny.

Kontakt do Centrum Opieki Geriatrycznej

Centrala: tel. 58 343 36 00

Koordynator Zespołu Fizjoterapeutów: tel. 607 125 749

Ordynator/lekarz dyżurny: tel. 58 343 36 60

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 nastąpiło 13 kwietnia 2017 r. Roboty budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2017 r., 

a zakończyły się w październiku 2019 r.

W uroczystości udział wzięli m.in. (od lewej: Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, Mieczysław Struk, marszałek 

województwa pomorskiego, Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu RP, Barbara Gierak-Pilarczyk, 

prezes Zarządu Pomorskiego Centrum Reumatologicznego, Jacek Starościak, przewodniczący Sopockiej Rady 

Seniorów oraz Magdalena Horodyska, przedstawicielka Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. polityki 

regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej. 

F F PLot. otobank.  / UMS

Spędzanie świąt w samotności dotyczy bardzo wielu osób w podeszłym wieku 

– skazani są na nią niemal wszyscy mieszkańcy domów seniora. Problem jest 

również w szpitalach, gdzie w wigilię pojawia się więcej osób starszych. W akcji 

„Odstawieni na święta” chodzi o to, by nikt nie był w święta sam.

By nikt w święta nie był sam

P o  ra z  d r u g i  C a r i t a s 

Archidiecezji Gdańskiej 

r e a l i z u j e  k a m p a n i ę 

społeczną pt. „Odstawieni 

na Święta”, partnerem akcji 

jest m.in. Dom Pomocy 

Społecznej w Sopocie. 

Dzięki zeszłorocznej edycji 

w Domach Seniora w So-

pocie i w Gdańsku 16 

seniorów spędziło święta 

w domach rodzinnych.

Mogą się zgłaszać rodziny, które chcą przyjąć samotną osobę oraz seniorzy, którzy 

takiego wsparcia potrzebują. Lista placówek, w których można zgłosić chęć przyjęcia 

seniora znajduje się na stronie www.caritas.gda.pl. A samotni starsi pragnący spędzić 

wigilijny wieczór w rodzinnej atmosferze mogą zadzwonić pod nr 515 423 919.

Będzie również możliwość spotkania się rodziny z seniorem na herbatce zapoznawczej, 

15 grudnia w DPS Caritas przy ul. Fromborskiej 24 w Gdańsku, w momencie kiedy 

„połączymy” rodzinę z seniorem.
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Pomóżmy rodakom na Białorusi   

Ciepły posiłek dla bezdomnych

Świętujmy razem Nowy Rok
bez fajerwerków

Wigilia dla wszystkich 
potrzebujących

Sopocka książka pod choinkę

Tradycyjnie już, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, Urząd Miasta Sopotu 

wspólnie z sopockim oddziałem stowarzyszenia Wspólnota Polska organizuje 

zbiórkę darów, które zostaną przekazane Polakom mieszkającym na Białorusi.

Dzięki pomocy miejscowego Związku Polaków na Białorusi zamierzamy przekazać 

potrzebującym artykuły żywnościowe o długim terminie przydatności do spożycia oraz 

słodycze.

Zimowe miesiące to bardzo trudny czas dla osób bez dachu nad głową. Dlatego 

Sopot dofinansuje ciepły posiłek dla osób bezdomnych. Posiłki będą wydawane 

w soboty i niedziele, aż do końca marcu 2020 r.

Miasto Sopot, tak jak Gdańsk i Gdynia, w trosce o bezpieczeństwo nas samych 

i naszych zwierząt, które również zajmują ważne miejsce w kurorcie, 

zrezygnowało z sylwestrowego pokazu fajerwerków.

Podobnie jak w zeszłym roku, zwracamy się z prośba do mieszkańców o nie odpalanie 

fajerwerków i petard, szczególnie pod oknami, na podwórkach na terenie osiedli 

mieszkaniowych czy w tłumie ludzi na ulicy.  

Informujemy również, że w sylwestrową noc, tak jak w poprzednich latach, ze względów 

bezpieczeństwa wejście na drewnianą część molo będzie zamknięte od godz. 22.30 do 

godz.1.00.

W ten wyjątkowy dzień nikt nie powinien być sam. Przygotowywana co roku przez 

Caritas wigilia dla osób ubogich, samotnych, chorych odbędzie się w Zespole Szkół 

Handlowych (Sopot, ul. Kościuszki 18/20), we wtorek, 24 grudnia, o godz. 9.00. 

Prezenty, które trafią do uczestników spotkania oraz samą wigilię, dofinansował 

sopocki MOPS. 

Będzie to spotkanie dla wszystkich potrzebujących, by w gronie innych osób mogli spożyć 

tradycyjne potrawy. Nie zabraknie barszczu, ryby czy makowca. Będzie również wspólne śpiewanie 

kolęd. Oprócz świątecznego poczęstunku wszyscy uczestnicy otrzymają świąteczne paczki.

Sopot od lat inspiruje pisarzy, poetów, fotografów, historyków czy podróżników. 

Opowieść o mieście znaleźć można na kartach wielu ich książek. Takie wydawnictwo 

może być doskonałym prezentem gwiazdkowym nie tylko dla mieszkańców, ale dla 

wszystkich miłośników naszego pięknego miasta, których w Polsce, ale i za granicą 

przecież nie brakuje.

SOPOT PRZED ŚWIĘTAMI /

F F PLot. otobank.  / UMS

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Wszystkie osoby, które chciałyby 

włączyć się w naszą akcję, prosimy 

o składanie darów  do 17 grudnia 

w pok. 15 na parterze Urzędu 

Miasta Sopotu (punkt ksero), 

w godzinach pracy urzędu:

ź  poniedziałek 10.00-18.00 

ź  wtorek-czwartek 8.00-16.00

ź  piątek 7.30-15.30

Natomiast w sobotę i niedzielę, 14 

i 15 grudnia, w godz. 11.00-16.00, 
dary można przynieść do dyżurki Straży Miejskiej w budynku UMS.

Prezenty trafią do polskich rodzin mieszkających na terenie Białorusi, 

w miejscowościach w okolicach Grodna.

Sopot od wielu lat wspiera organizacje polonijne na Białorusi. Co roku organizujemy 

w Sopocie wizyty studyjne Polonii,  pokrywamy koszty ich pobytu łącznie z  transportem. 

Ponadto od wielu lat przyjmujemy w Sopocie liczne grupy dzieci z polskich rodzin 

z Białorusi, w  ramach akcji Lato z Polską.

Ciepła strawa będzie czekać na 

osoby potrzebujące w jadłodajni 

Caritas w Sopocie przy al. Nie-

podległości 778, w godzinach 

15.00-16.00. 

Zimowy ciepły posiłek dla osób 

bezdomnych z terenu Sopotu to 

dodatkowe wsparcie miasta dla 

osób potrzebujących i działań 

sopockiej Caritas, wydającej 

posiłki w dni powszednie, w godz. 

12.30-14.00.

W Muzeum Sopotu znajdziecie Państwo wydawnictwa 

historyczne, idealne na świąteczny prezent. Miłośników 

historii zapraszamy do zakupu najnowszej publikacji 

„Herbstowie. Historia fabrykantów”, wydanej we współpracy 

z Muzeum Pałacu Herbsta. Godny uwagi jest też okraszony 

świetną grafiką zbiór wspomnień powojennych mieszkańców 

Sopotu pt. „Mewa na patyku”. Wielbicieli notesów 

z pewnością ucieszy „Książka do pisania”. Oprócz 

wymienionych tytułów, w   muzealnym sklepie czekają na 

Państwa katalogi wystaw oraz gadżety z fotografiami 

z muzealnych zbiorów.

Ciekawą propozycją na gwiazdkowy prezent może być także 

katalog z wystawy w Państwowej Galerii Sztuki. Instytucja 

oferuje obszerny zbiór bardzo starannie edytorsko 

przygotowanych wydawnictw, z najlepszych i aktualnych wystaw. Warto wyszczególnić: „Gry. 

Prace z kolekcji Galerii Starmach”, „Jan Matejko z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. 

B.G. Woźnickiego, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz z kolekcji prywatnych” oraz 

„Wielość porządków. Od Cybisa do Strzemińskiego. Kolekcja Grażyny i Jacka Łozowskich” 

i „Nazywam się Czerwień”. By prezent był pełniejszy, można go połączyć z biletem do PGS.

Książki, których Sopot jest bohaterem, oferuje także Sopocka Organizacja Turystyczna. 

Kupić je można w punktach Informacji  Turystycznej przy ul.  Dworcowej 4 

i

 na pl. Zdrojowym 2. Oto kilka propozycji: „Niezwykłe zwykłe zdjęcia Sopotu”, Fot. Kosycarz, 

„Sopockie spacery” (wersja polsko-angielska) Andrzeja Jastrzębskiego czy „Spacerownik 

sopocki – Pięć tras po magicznych zakątkach Sopotu” Tomasza Kota.
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W MIEŚCIE /

W tym roku zapraszamy sopocian i gości odwiedzających 

kurort do Sopockiego Miasteczka Noworocznego, czyli 

jarmarku w nowej, ciekawej odsłonie. 

Od 28 grudnia do 6 stycznia, w godz. 13.00-22.00 na pl. 

Przyjaciół Sopotu będą rozstawione kramy, w których będzie 

można kupić świąteczne przysmaki, tradycyjne zimowe 

napoje, artykuły spożywcze, pamiątki i produkty eko. 

Centrum miasteczka rozkręci zabytkowa wenecka karuzela, 

która już od 18 grudnia będzie bezpłatnie wozić dzieci.

Bajecznie przystrojone miasto, majestatyczne choinki, 

ozdoby i dekoracje przestrzenne, iluminacyjne 

girlandy i kurtyny – tak na tegoroczne święta 

i noworoczny czas przystrojony jest Sopot. 

Nowa choinka na Placu Przyjaciół Sopotu

W tym roku na pl. Przyjaciół Sopotu mieszkańcy i goście 

podziwiać mogą nową choinkę. To blisko 9-metrowy 

świerk, wykonany z niepalnych materiałów, którego gałęzie 

ozdobione są minidiodami LED, 30 świetlnymi kulami, 

a także 500 bombkami! Drzewko wieńczy ozdobna 

gwiazda. Choinkę otacza płotek świetlny, z motywem 

bombek o nieregularnych kształtach i różnej wielkości.

Nowymi dekoracjami w kształcie stojących, trój-

wymiarowych lilii ustrojonych zostało 18 latarni. Również 

na placu pojawiła się nowa dekoracja przestrzenna 

nawiązująca do sań Świętego Mikołaja wraz z zaprzęgiem 

reniferów. W saniach każdy może przysiąść i zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie.

Sopockie Miasteczko Noworoczne i zabytkowa karuzela 

Bajkowe iluminacje na święta
Świątecznie przystrojone główne ulice

W ciągu al. Niepodległości pojawiło się 16 nowych 

przewieszek świątecznych nad ulicą oraz 187 dekoracji na 

latarniach. Motywem przewodnim są płatki śniegu 

i gwiazdy. Trójwymiarowe dekoracje na latarniach 

zawieszone są też na ul. Kościuszki i rondzie przy ul. 

Kościuszki/Chopina. Przy kościele pw. św. Jerzego pojawił 

się dekoracyjny napis ♥SOPOT – idealny do świątecznych, 

rodzinnych selfie.

Odświeżone dekoracje z poprzednich lat

Starsze dekoracje wykorzystane są również w tym roku: na 

ul. Malczewskiego, na ul. Bohaterów Monte Cassino, na 

wysokości poczty przy ul. Kościuszki.

Jak co roku wykorzystane są drzewka rosnące przed: 

kościołem św. Jerzego, budynkiem Urzędu Miasta i przed 

siedzibą ZDiZ. Zdobią je kolorowe światełka.

Na pl. Zdrojowy zawitały dekoracje przestrzenne 

– bombka i anioł z harfą, a fontannę na pl. Przyjaciół 

Bajkowa karuzela działać będzie od 18 do 23 grudnia 

w godz. 11.00-20.00, 24 grudnia w godz. 11.00-15.00, 25-

27 grudnia w godz. 11.00-20.00, od 28 grudnia do 

6 stycznia w godz.13.00-22.00, za wyjątkiem Sylwestra 

– do 1.00 dnia następnego.

Miasteczko Noworoczne otworzy swoje podwoje 28 

grudnia o godz. 17.00 paradą karnawałową, którą 

poprowadzą szczudlarze w kostiumach retro. Punktem 

kulminacyjnym otwarcia będzie noworoczne spotkanie 

prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego z mieszkańcami 

i gośćmi, świąteczno-noworoczne życzenia, częstowanie 

kołaczem, ciepłą herbatą i słodkościami dla dzieci.

Ważnym elementem rodzinnej, przyjaznej atmosfery 

miasteczka będzie subtelna, nastrojowa muzyka świąteczna. 

Codziennie, w godzinach wieczornych (18.00-21.00) 

posłuchamy muzyki na żywo, w wykonaniu DJ-a i towarzy-

szących mu instrumentów: saksofonu, wiolonczeli czy bębna. 

Sopotu zdobi specjalna kompozycja świetlna. 14 białych kul 

z lampkami pojawiło się w parku Herbstów i na skwerze 

przed Urzędem Miasta. Również drzewa w ciągu ul. 

Bohaterów Monte Cassino zyskały świetlny przyodziewek.

Koszty

Zakup nowych dekoracji to koszt 599 277,01 zł, naprawa 

starych zamknie się w kwocie 34 317 zł, zaś montaż 

i demontaż wszystkich dekoracji to koszt 379 599,03 zł. 

Wszystkie podane kwoty są wartościami brutto.

Jarmarkowe domki zaoferują przede wszystkim świąteczne 

przysmaki, nie zabraknie też pamiątek i coraz bardziej 

popularnych produktów eko. W przytulnych jadalniach, 

wyposażonych w stoły i promienniki ciepła, goście 

odwiedzający Miasteczko będą mogli raczyć się także 

aromatyczną herbatą, grzańcami i nalewkami.

Napoje będzie można kupić w specjalnie przygotowanym na 

to wydarzenie ceramicznym kubku kolekcjonerskim. Co 

ważne, na jarmarku nie będzie plastikowych jednorazowych 

naczyń, słomek i sztućców – zgodnie z ideą Sopot naturalnie.

29 i 30 grudnia, w godz. 16.00-17.00, zapraszamy szczególnie 

rodziny z dziećmi. W Miasteczku pojawią się kuglarze i klauni, 

będą rodzinne warsztaty gry na różnych instrumentach, a od 

godz. 17.00 do 18.30 artyści szczudlarze będą zachęcać 

przechodniów do karnawałowej parady.

W ostatni dzień roku odbędzie się familijny Sylwester dla 

rodzin z dziećmi pod hasłem „Przyjdźcie w karnawałowych 

maskach i przebraniach”. Zabawa potrwa od godz. 15.00 do 

18.00. Następnie w godz. 19.00-00.30 będzie sylwestrowy 

chillout z DJ’ami. Północ wybije gong, witając początek 

Nowego Roku. 

Operatorem Wydarzenia są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

28 grudnia, sobota 

ź godz. 17.00-18.30 

- Noworoczne spotkanie prezydenta Sopotu z mieszkań-

cami i gośćmi

- Karnawałowy Sopot – Retro Parada

- Noworoczny kołacz 

ź godz.18.00-21.00

Sopocki chillout: DJ  Onetwo live, saksofon – Modestas Sax 

29-30 grudnia, niedziela-poniedziałek

ź godz. 16.00-17.00 

Przybywajcie i muzykujcie z nami! – rodzinne warsztaty 

rytmiczne i pokazy kuglarskie

ź godz. 17.00-18.30 

Karnawałowy Sopot – Retro Parada

ź godz.18.00-21.00

Sopocki chillout z Dj’ami i instrumentami na żywo

31 grudnia, wtorek (Sylwester)

ź godz. 16.00-17.30 

- Familijny Sylwester dla rodzin z dziećmi – Przyjdźcie 

w karnawałowych maskach i przebraniach!

- Karnawałowa parada

- Samba! Finał warsztatów gry na instrumentach

- Kuglarskie pokazy i animacje dla dzieci

ź godz. 19.00-00.30 

Sylwestrowy chillout: duet DJ’ski Montaż Atrakcji live, 

saksofon

ź godz. 23.59-00.15

- Spokojnego Nowego Roku! Wybijamy gongiem północ

- Gramy na hang drumie – Sławomir „Rodrigez” 

Porębski i Małgorzata „Aroma” Podjacka 

1-6 stycznia, środa-poniedziałek, godz.18.00-21.00

Sopocki chillout z Dj’ami i instrumentami na żywo

* Organizator zastrzega możliwość zmian w programie

Fot. Anna Wojciechowska

Fot. Paweł Klein
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SOPOT NATURALNIE /

Nowe harmonogramy odbioru odpadów Sopot broni jakości 
powietrza. Likwidacja 
pieców węglowych

By zmniejszyć koszty systemu odbierania odpadów od 

mieszkańców, od stycznia 2020 r. zmieni się 

harmonogram odbiorów. Nowe zapisy pojawią się 

w kalendarzach, które mieszkańcy otrzymają od 

Zakładu Oczyszczania Miasta.

Od nowego roku zmieni się sposób odbierania odpadów 

z nieruchomości, w których prowadzona jest segregacja 

workowa.  Worki zielone ze szkłem będą odbierane raz 

w miesiącu. Pozostałe posegregowane odpady w workach: 

niebieskich z papierem i makulaturą; żółtych z opakowaniami 

Do 2024 roku z Sopotu mają zniknąć wszystkie piece 

węglowe. W ciągu najbliższych dwóch lat miasto będzie 

w całości finansowało każdą wymianę urządzeń 

grzewczych opalanych węglem na ekologiczne. 

plastikowymi, metalowymi wielomateriałowymi; brązowych 

z odpadami biodegradowalnymi, będą odbierane co dwa 

tygodnie w jednym terminie.

Brązowe worki na odpady zielone – liście i trawy – należy 

odebrać w Zakładzie Oczyszczania Miasta: w poniedziałki 

w godz. 9.00-17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.  

Worki na odpady zielone są kodowane adresem właściciela 

nieruchomości. Wystawianie worków poza terminami 

wskazanymi w harmonogramie, co powoduje zaśmiecanie 

publicznej przestrzeni, będzie traktowane jako wykroczenie. 

Wystawienie odpadów zielonych w innych workach, niż 

pobranych z ZOM, będzie również traktowane jako 

zaśmiecanie przestrzeni publicznej.

Przypominamy, że w listopadzie w SM Kraszewskiego 

rozpoczęła się selektywna zbiórka dodatkowej frakcji 

odpadów – tzw. BIO, które powstają w  gospodarstwach 

domowych, przede wszystkim w trakcie przygotowywania 

posiłków. Są już pierwsze pozytywne efekty – po dwóch 

tygodniach z terenu spółdzielni odebrano ponad 600 kg 

odpadów biodegradowalnych. Co oznacza, że o tyle 

zmniejszyła się ilość odpadów zmieszanych, których koszt 

przetwarzania jest ponad 4-krotonie wyższy, niż odpadów 

BIO. Podobne rozwiązanie będzie wdrażane w kolejnych 

spółdzielniach mieszkaniowych, a następnie we wspólnotach 

i zabudowie jednorodzinnej.
Sopot od początku lat 90. konsekwentnie realizuje 

program poprawy jakości powietrza. W 1999 r., m.in. 

dzięki dobrym parametrom powietrza, miasto otrzymało 

status uzdrowiska. Utrzymanie tej jakości, a nawet poprawa 

wskaźników, to sprawa priorytetowa. Głównym źródłem 

zanieczyszczeń atmosfery w Sopocie jest niska emisja, 

pochodząca z ogrzewania węglowego. W mieście pozostało 

jeszcze ok. 350 pieców opalanych węglem. Ich likwidacja i 

zastąpienie systemem proekologicznym przyczyni się do 

redukcji emisji zanieczyszczeń. 

Działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza są 

prowadzone wspólnie z Gdańskiem i Gdynią. Samorządy 

skierowały w tej sprawie wniosek do marszałka województwa 

pomorskiego. Efektem jest przygotowanie przez samorząd 

województwa projektów uchwał w  sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa ograniczeń w możliwości eksploatacji 

urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. 

Zarząd Województwa Pomorskiego przygotowuje dla Sopotu 

odrębną uchwałę antysmogową. Określi ona termin, do 

którego wszystkie instalacje grzewcze, w których stosowane 

jest paliwo stałe, powinny zostać zlikwidowane. Po tym 

terminie na właścicieli i użytkowników domów czy mieszkań, 

w których będą jeszcze funkcjonowały węglowe urządzenia 

grzewcze, będą nakładane kary finansowe. Tą datą będzie 

prawdopodobnie 1 stycznia 2024 r. 

W związku z projektowaną dla Sopotu uchwałą 

antysmogową, Gmina zaproponuje modyfikacje w do-

tychczasowym systemie dopłat do likwidacji urządzeń 

grzewczych opalanych węglem. Propozycje te będą 

procedowane na grudniowej sesji Rady Miasta. Według 

projektu, w latach   2020-2021 miasto w stu procentach 

będzie finansowało wymianę urządzeń grzewczych na 

proekologiczne. W  kolejnych latach poziom dofinansowania 

będzie się stopniowo obniżał. W roku 2022 sięgnie 80 proc., 

a w roku 2023 – 60 proc. dofinansowania. Od stycznia 2024 

r. miasto nie będzie już finansować wymiany pieców. 

Maksymalny poziom dofinansowania to 800 zł na każdy 

kilowat zainstalowanej mocy nowego źródła ciepła. 

Przykładowo, dla urządzeń o mocy 24 kW, a takie są 

instalowane najczęściej, dofinansowanie wyniesie 19  200 zł. 

Więcej informacji: Wydział Inżynierii i Ochrony 

Środowiska UMS, pokój nr 88, telefon: 58 52 13  792. 

Fot. Fotobank.PL / UMS

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski wystosował pismo do Nadleśnictwa Gdańsk, w którym sprzeciwił się 

polowaniom na terenach administrowanych przez Gminę Miasta Sopotu. Pismo z wnioskiem o wyłączenie tych 

terenów z obwodu łowieckiego nr 69 otrzymał marszałek województwa pomorskiego. Z kolei w liście do 

wojewody pomorskiego prezydent Sopotu zaapelował o wyznaczenie miejsca odstawiania dzików po ich 

odłowieniu.

W odpowiedzi na pismo z Nadleśnictwa Gdańsk informujące o zaplanowanym na 21 listopada, a także 5 i 23 grudnia br. 

odstrzale dzików w lasach okalających Sopot (obwód łowiecki nr 69), prezydent Sopotu przesłał do Nadleśnictwa 

odpowiedź. Pisma wysłane zostały również do marszałka województwa i wojewody pomorskiego.

Nie dla polowań w sopockich lasach

ZWIERZĘTA /

W piśmie do nadleśnictwa, mając na względzie 

bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, 

prezydent wyraził swój sprzeciw wobec 

polowań odbywających się na terenach 

administrowanych przez Gminę Miasta Sopotu. 

Jacek Karnowski przypomniał, że tereny te są 

bardzo chętnie odwiedzane przez spacero-

wiczów i rowerzystów, sopocian i przyjezdnych. 

Powołał się również na tragiczne wydarzenia, 

do których dochodziło podczas polowań.

– W celu redukcji pogłowia dzikiej zwierzyny 

zalecam jej odławianie i wywóz z dala od granic 

administracyjnych Miasta Sopotu – napisał  

prezydent Sopotu.  

Przypomniał też, że Sopot znajduje się w tzw. 

strefie białej, czyli poza obszarem ochronnym, 

obszarem objętym ograniczeniami i obszarem 
zagrożonym. Nie jest też objęty § 14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków 

podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i nic nie stoi na przeszkodzie, by   wysyłać dziki 

z jego terenu do innego miejsca położonego na terenie Polski.

W piśmie skierowanym do Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego,  prezydent Sopotu wniósł 

o wyłączenie terenów administracyjnych Gminy Miasta Sopotu z obwodu łowieckiego nr 69. W liście do wojewody 

pomorskiego prezydent  zaapelował o wyznaczenie miejsca odstawiania dzików w przypadku ich odłowienia. Było to 

kolejne pismo przesłane do wojewody w tej sprawie. Odpowiedź na poprzednie nie nadeszła.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały prasowe ZOM
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Laureatów I edycji konkursu „Sopockie Perły” poznaliśmy 5 grudnia, podczas 

uroczystej gali w hotelu Sofitel Grand Sopot. Konkurs skierowany był do 

przedsiębiorców prowadzących w Sopocie działalność w szeroko pojętej branży 

turystycznej. Do udziału zaproszono wszystkie firmy, które kształtują wizerunek 

i ofertę turystyczną miasta. 

Kapituła Konkursowa oraz eksperci tematyczni w poszczególnych kategoriach 

konkursowych wyłonili zwycięzców w każdej kategorii. A zostali nimi: 

ź Proeko – za działania nastawione na ochronę środowiska – Ekosopot Katarzyna 

Maliszewska

ź Wydarzenie – za najlepsze sopockie wydarzenie sezonu – Outdoor Cinema Ent. 

Sp. z o.o. – Kino Letnie

ź Kulinaria – za najciekawszą, najbardziej regionalną ofertę kulinarną – restauracja 

Polskie Smaki

ź Debiut – za sukces działalności rozpoczętej w Sopocie w 2019 r. – Fijoł Usługi 

Florystyczne

ź Pobyt – za najciekawszą, najbardziej jakościową i kompleksową ofertę noclegową 

w Sopocie – hotel Haffner 

Karta Sopocka przysługująca każdemu mieszkańcowi miasta, który jest 

zameldowany w Sopocie lub rozlicza PIT w sopockim urzędzie skarbowym. 

Posiadacz karty może korzystać z wielu zniżek w sopockich instytucjach 

kulturalnych, obiektach sportowych oraz u wielu prywatnych dostawców usług. 

Projekt ma niemal 10 lat, w tym czasie zamieniono papierową kartę na plastikową, 

a obecnie trwa przygotowanie do przekształcenia jej w kartę wirtualną. W związku 

z przygotowywanymi zmianami, karty w obecnej formie będą wydawane do końca 2019 r. 

W styczniu przez maksymalnie 2 tygodnie chwilowo zawieszona będzie rejestracja 

nowych użytkowników karty. Wydane dotychczas karty będą ważne do czasu aktywowania 

nowej formuły. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają Kartę Sopocką, otrzymają 

szczegółowe informacje o zmianach listownie.

Sopockie Perły przyznane!

Karta Sopocka w nowej 
ulepszonej odsłonie

INFORMACJE MIEJSKIE /

Najem krótkotrwały – projekt 
nowelizacji ustawy
W ostatnich dniach Miasto zakończyło prace nad projektem nowelizacji Ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 238).

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami i deklaracjami, o których informowaliśmy na przestrzeni 

ostatnich miesięcy, skon-centrowaliśmy się na zapisach dotyczących przekazania delegacji 

prawnych samo-rządom. Szanując różną specyfikę i potrzeby miast dotyczące najmu 

krótkotrwałego przyjęliśmy, iż podobnie jak w państwach zachodnich, również w Polsce nie uda 

się uregulować tych kwestii na poziomie krajowym. Umożliwienie podejmowania decyzji 

i kontrolowania zjawiska najmu przez gminy, pozwoli skutecznie ograniczyć negatywne skutki 

najmu krótkotrwałego, nie doprowadzając do sytuacji wyludnienia miast czy innych problemów, 

z którymi walkę musiały podjąć europejskie miasta atrakcyjne turystycznie.

W nowelizacji ustawy zostały również doprecyzowane zapisy dotyczące tego, kto zobowiązany 

jest dokonać wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz jakie 

obowiązki z tego tytułu wynikają. Z naszego punktu widzenia istotna była również kwestia 

możliwości kontroli takich obiektów, ich wykreślenia z ewidencji oraz uzyskiwania informacji od 

przedsiębiorców pośredniczących w najmie o innych podmiotach, w których są świadczone 

usługi hotelarskie.

Projekt nowelizacji ustawy przekazaliśmy do konsultacji. Mamy nadzieję, że wypracowane przepisy 

będą możliwie szybko przyjęte, aby zapobiec eskalacji problemów przed sezonem wakacyjnym.

Treść nowelizacji ustawy została wysłana do: marszałka Senatu, Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu, ministra rozwoju, przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu 

i Turystyki, prezesa Związku Miast Polskich, marszałka województwa pomorskiego, prezydenta 

Krakowa, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Tekst ujednolicony ustawy z uwzględnieniem zmian dostępny jest na stronie sopot.pl.

Zapraszamy do zgłaszania uwag na adres mailowy najem@sopot.pl

Fot. materiały UMS

Nagroda za zajęcie I miejsca to budżet reklamowy w wysokości 5 tys. zł do wykorzystania 

na realizację wybranego działania promocyjnego w 2020 r. Organizatorem Konkursu jest 

Sopocka Organizacja Turystyczna. Nagrody pieniężne pochodzą ze środków Urzędu 

Miasta Sopotu. 

Fot. Sopocka Organizacja Turystyczna visit.sopot.pl

Wymiana dech Sopot – Zakopane
Tradycyjną wymianą dech między włodarzami Sopotu i Zakopanego rozpoczął się sezon 

zimowy pod Tatrami. 7 grudnia, deskę snowbordową na kitesurfingową wymienili 

prezydent Sopotu Jacek Karnowski i burmistrz partnerskiego miasta Zakopane Leszek 

Dorula.

Sopot i Zakopane od wielu lat 

wymieniają się doświad-

czeniami. Bardzo dobrze 

rozwinięta też jest wymiana 

dzieci i młodzieży z kilku szkół.

Podczas tegorocznej wizyty 

omawiano zagadnienia 

dotyczące działań kultu-

ralnych, m.in. projektów 

edukacji artystycznej.

Wspólna inauguracja se-

zonu miast partnerskich 

Zakopanego i Sopotu od-

była się już po raz szesnasty. 

Otwarcie sezonu letniego 

odbędzie się w Sopocie.
Fot. materiały UMS
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Sopot bez barier. 
Miasto dostępne 
dla wszystkich

Gala konkursu „Wolontariat. 
Aktywni w Sopocie” 2019

I  Ty możesz zostać asystentem 
osoby niepełnosprawnej

Sopot ma być bez barier dla seniorów, osób z niepełno-

sprawnościami, kobiet w ciąży, rodziców z małymi dziećmi. 

W Sopocie mają poprawić się warunki życia i funkcjo-

nowania mieszkańców narażonych na marginalizację lub 

dyskryminację np. ze względu na niepełnosprawność, 

ograniczony poziom sprawności z powodu wieku, choroby 

czy innych okoliczności. 

W programie „Dostępność plus” chodzi o zapewnienie 

dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej wszystkim mieszkańcom.  By niepełnosprawni, 

poruszający się na wózkach, niewidomi i słabowidzący, 

niedosłyszący, niepełnosprawni intelektualnie, ale także osoby 

starsze, rodzice z dzieckiem w wózku, kobiety w ciąży, osoby 

otyłe, niskie lub bardzo wysokie czy osoby z czasowymi 

ograniczeniami mobilności nie musieli zmagać się z barierami 

w przestrzeni publicznej, np. w urzędzie. 

W trosce o wszystkich mieszkańców miasto będzie sprawdzać 

poziom dostępności budynków użyteczności publicznej, 

które są w jego zarządzaniu oraz świadczonych usług. Kolejnym 

etapem będzie likwidacja zdiagnozowanych barier. Nie chodzi 

tylko o przeszkody w przestrzeni architektonicznej, ale i o cyf-

rowe czy komunikacyjne. Na przykład samorządowe strony 

internetowe dostosowane zostaną do standardów dostępności, 

pojawią się urządzenia wspomagające komunikację z osobami 

słabo-słyszącymi, wybrana grupa urzędników przejdzie kurs 

języka migowego. 

To szczególny moment w roku, gdy można podziękować osobom działającym na rzecz Sopotu i jego 

mieszkańców. Cieszy, że wolontariat staje się bardziej popularny, coraz więcej osób pragnie angażować się 

w życie lokalnej społeczności. Święto wolontariuszy i wolontariatu w Sopocie odbędzie się 17 grudnia 

o godzinie 17.00 w Teatrze na Plaży i klubie Atelier.

Jesteś osobą empatyczną, sumienną, 

otwartą? Lubisz pracować z ludźmi? 

Masz doświadczenie w pracy z osobą 

z niepełnosprawnością? Zgłoś się 

do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w  Sopocie  i  zostań 

asystentem osobistym osoby nie-

pełnosprawnej.

– Zachęcamy do współpracy nie tylko 

osoby wykształcone w zawodzie asystenta 

osoby niepełnosprawnej, ale również tych, 

k tórzy  pos iadają  doświadczenie 

w udzielaniu bezpośredniej pomocy 

osobom z  niepełnosprawnościami – 

mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora  

sopockiego MOPS. – Nie musi być to 

praca na etat. Towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością i wspieranie jej w codziennych czynnościach może być 

dodatkowym zajęciem np. dla studentów.  

Usługa asystencka może być realizowana przez 7 dni w tygodniu w zależności od indywidualnych potrzeb osoby 

z niepełnosprawnością. Czasem jest to godzina lub dwie kilka razy w tygodniu, w niektórych przypadkach kilka godzin 

dziennie. Asystent podpisuje umowę zlecenie z sopockim MOPS. Praca zostaje rozliczona na podstawie ewidencji 

zrealizowanych godzin. 

Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należeć będzie m.in.: pomoc w wyjściu, powrocie i w dojazdach, 

np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, do szkoły czy pracy lub do lekarza, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw 

urzędowych, a także towarzyszenie podczas wydarzeń kulturalnych – wyjścia do muzeum, teatru, do kina, na koncert czy 

wystawę. 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres: 

mops@mopssopot.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 551 17 10 wew. 232.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

To nie wszystkie działania. Sopot jest piątym miastem w Polsce, 

które przy projektowaniu przestrzeni publicznej stosować będzie 

opracowane na Politechnice Gdańskiej Standardy Dostępności, 

czyli reguły, według których kształtuje się przestrzeń przyjazną 

wszystkim użytkownikom. Stworzenie sprzyjających warunków 

rozwoju i samorealizacji osób niepełnosprawnych wymaga 

wprowadzenia takich rozwiązań przestrzennych, które zapewniałyby 

możliwe samodzielne i niezależne funkcjonowanie w lokalnej 

społeczności, w tym również możliwości korzystania z powszech-

nych usług i z atrakcji turystycznych. I takim miastem, jeszcze 

bardziej otwartym i dostępnym dla wszystkich, chce być Sopot. 

Część działań realizowana jest już teraz. By były one jeszcze 

skuteczniejsze, prosimy mieszkańców o zgłaszanie miejsc, 

obszarów, zagadnień, które trzeba w Sopocie zmoder-

nizować, by uczynić kurort miastem dla wszystkich. Uwagi 

można przesyłać na adres mailowy: bezbarier@sopot.pl.

SOPOT POMAGA /

Głównym punktem będzie rozstrzygnięcie konkursu 

„Wolontariat. Aktywni w Sopocie” 2019. Nagrody 

przyznane zostaną w kategoriach:

ź Sopocki Wolontariusz/ka Roku 2019, w kategorii 

indywidualnej,

ź Sopocki Wolontariusz/ka Roku 2019, w kategorii 

grupowej,

ź Sopocki/ka Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2019,

ź Otwarci na Wolontariat 2019.

Po konkursowych emocjach z krótkim recitalem wystąpią: 

Jagoda Jagson oraz dzieci z Sopockiego Teatru 

Muzycznego Baabus Musicalis. Koncert będzie promował płytę „Zima B”. Później część nieoficjalna – bankiet w klubie 

Atelier, gdzie będzie czas na rozmowy, wymianę doświadczeń w miłej atmosferze, przy małym poczęstunku. 

W przestrzeni klubu będzie można także zobaczyć wystawę zdjęć pt. „Aktywni w Sopocie. Różne oblicza wolontariatu”. 

Organizatorzy na wspólne świętowanie zapraszają wszystkich, którym temat wolontariatu jest bliski. Wstęp na 

wydarzenie jest wolny, jednak dla lepszej organizacji warto potwierdzić przybycie pod adresem: 

z.ostrowska@wolontariat.sopot.pl, telefonicznie: 58 341 83 52 lub osobiście: Sopockie Centrum Organizacji 

Pozarządowych I Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój nr 3.

Więcej informacji: www.wolontariat.sopot.pl

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay
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Wielkie kolędowanie w Sopocie rozpocznie się już 

14 grudnia. Kolędy, pastorałki i pieśni adwentowe 

zabrzmią w Gwieździe Morza, Sopot Centrum oraz 

w Kościele Chrystusowym. Piąta edycja  Między-

narodowego Festiwalu Chóralnego Muzyki Adwen-

towej i Świątecznej Mundus Cantat Sopot 2019  

potrwa do 15 grudnia.  Wstęp na wszystkie koncerty 

jest wolny.

W kościele p.w. NMP Gwiazdy Morza w Sopocie, 

w dniach 18-26 listopada br., realizowany był unikalny 

projekt fonograficzny Polskiej Filharmonii Kameralnej 

Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Było to 

pierwsze w historii światowej fonografii nagranie 

najnowszego, ukończonego w 2017 r. dzieła sym-

fonicznego Krzysztofa Pendereckiego „VI Symfonii 

– Pieśni Chińskich” oraz  nagranie wirtuozowskiego 

„Concerto per clarinetto ed archi, percussione 

e celesta" (1984).  

Polska Filharmonia Kameralna Sopot zaprasza 

w grudniu na dwa muzyczne spotkania w Sali 

Koncertowej PFK Sopot. 

W niedzielę, 15 grudnia o godz. 17.00 zapraszamy na 

Koncert „Śpiewnik domowy” z okazji 200. urodzin 

Stanisława Moniuszki. „Śpiewnik domowy” to zbiór 12 

zeszytów zawierających pieśni – w założeniu kompozytora 

przeznaczone do powszedniego domowego śpiewania dla 

każdego, które miały odpowiadać różnym nastrojom. 

„Wiersze starałem się wybierać z najlepszych naszych 

poetów” – mówił Moniuszko zapowiadając wydanie 

„Śpiewników domowych”. To właśnie ze „Śpiewników 

domowych” znamy tak popularne i lubiane pieśni jak 

„Prząśniczka”, „Znasz-li ten kraj", „Do Niemna", „Rozmowa", 

„Trzech budrysów", „Czaty”,  „Dziad i baba".

Pieśni usłyszymy w interpretacji Tatjany Hempel-Gierlach 

i Roberta Gierlacha – dwójki wybitnych solistów 

związanych z Polską Operą Królewską. Część pieśni 

zabrzmi  w wersji oryginalnej – na głos z towarzyszeniem 

fortepianu (pianistka Dagmara Dudzińska), a część 

w opracowaniu na głos i orkiestrę smyczkową w aran-

żacjach Kamila Cieślika i Macieja Małeckiego. Koncert 

poprowadzi Maestro Wojciech Rajski. Gospodarzem 

wieczoru będzie red. Tadeusz Deszkiewicz, znawca

 i popularyzator muzyki klasycznej, prezes Towarzystwa 

Miłośników Muzyki Moniuszki (2012-15). Od 2016 jest 

Prezesem Polskiego Radia RR „Radio dla Ciebie”.

Cały Sopot 
śpiewa kolędy

Nagrania dzieł Pendereckiego w Gwieździe Morza

Grudzień z Polską Filharmonią 
Kameralną Sopot

MUZYKA /

Chor Cantore Iuvenu z Polic

Fot. materiały promocyjne organizatora

Chor Cantore Iuvenu Police

Fot. materiały promocyjne organizatora

W sobotę, 21 grudnia o godz. 18.00  zapraszamy na 

tradycyjny Koncert świąteczny Polskiej Filharmonii 

Kameralnej Sopot, który wprowadzi naszych słuchaczy 

we wspaniały nastrój świąt Bożego Narodzenia. Solistką 

będzie skrzypaczka Kamila Wąsik-Janiak, laureatka wielu 

nagród na konkursach ogólnopolskich i międzyna-

rodowych. Podczas Koncertu zaprezentowane zostaną 

utwory J.S. Bacha, A. Vivaldiego, A. Corelliego, E. Griega. 

Obowiązkowym punktem programu będzie też wspólne 

śpiewanie kolęd z publicznością. PFK Sopot poprowadzi 

Maestro Rafał Janiak.

Bilety 20 zł (normalny), 10 zł (ulgowy) do nabycia on-line 

www.pfksopot.pl i w punktach stacjonarnych.

Nagranie w formie płyty trafi do katalogu renomowanej 

firmy NAXOS. Premiera płyty odbędzie się w I kwartale 2020 

r. Prawdopodobnie wydanych zostanie zaledwie 1000 

egzemplarzy. 

„VI Symfonia – Pieśni chińskie” na baryton i orkiestrę do 

poezji Li-Tai-Po, Thu-Fu, Ly-Y-Han, Thang-Schi-Yie-Tsai 

i Tschan-Jo-Su w niemieckim przekładzie dokonanym przez 

Hansa Bethge, trwa 28 minut. Powstawało na zamówienie 

Filharmonii w Dreźnie oraz Guangzhou Symphony Orchestra 

i skomponowane zostało w latach 2008-2017. Prapremiera 

Będzie to okazja, by posłuchać polskich kolęd i pastorałek 

oraz amerykańskich pieśni świątecznych w różnych 

kulturalnych przestrzeniach Sopotu. Publiczności 

zaprezentują się: Chór Nadzieja pod dyrekcją Michała 

Gacka, Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie pod 

dyrekcją Aleksandry Janos, Grace Gospel Choir pod 

dyrekcją Anny Baranowskiej-Bober, Zespół klarnetowy 

Sopockiej Szkoły Muzycznej pod kierunkiem Dariusza 

Egielmana, Gdański Chór Lekarzy pod dyrekcją Michała 

Kozorysa i Chór Festiwalowy SSW Mundus Cantat pod 

dyrekcją Beaty Wróblewskiej, Chór Cantore Iuvenum 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach pod dyrekcją Julii 

Figiel.

Podczas finałowego koncertu 15 grudnia 

w Kościele Chrystusowym przy ul. Obrońców 

Westerplatte 21 będą zbierane pluszaki, słodycze 

oraz środki opatrunkowe dla dzieci ze szpitala 

w Kijowie na Ukrainie.

Szczegóły programu na: munduscantat.pl

miała miejsce w 2017 r. w Xianghai Concert 

Hall w Guangzhou. Polska premiera dzieła 

pod dyrekcją Maestro Rajskiego odbyła się w 

listopadzie 2018 r. w Filharmonii Narodowej 

w Warszawie.  

„Concerto per clarinetto ed archi, per-

cussione e celesta" pochodzi z wcześniej-

szego okresu twórczości Pendereckiego 

i stanowi kwintesencję jego dojrzałego stylu 

kompozytorskiego. Wirtuozeria i trudności 

techniczne, którymi koncert jest wręcz 

usiany, stanowi wyzwanie dla najbardziej 

nawet doświadczonych klarnecistów. Utwór 

powstał w 1984 r. Jedynym polskim 

klarnecistą który podjął się grania „na żywo” 

„Concerto per clarinetto” jest Andrzej 

Wojciechowski, który wystąpił w tym 

repertuarze z Polską Filharmonią Kameralną 

w 2017 r. i który zagrał w Gwieździe Morza 

podczas rejestracji dzieła.

Chor Nadzieja z Nakła

Fot. materiały promocyjne organizatora

Fot. Fotobank.PL/UMS
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Cykl czytań i zwiedzanie 
Art Inkubatora

Sukcesy „W ramach Sopotu”
www.wramachsopotu.pl

www.goyki3.pl

Czytanie opowiadań goszczącej w ubiegłym roku w Sopocie brytyjskiej pisarki Zadie 

Smith i zwiedzanie remontowanej siedziby przy ul. Goyki 3 – to najbliższe propozycje 

nowej sopockiej instytucji kultury, Art Inkubatora.

Na uroczystej gali w Pałacu Sztuki w Krakowie wręczone 

zostały nagrody w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki. 

Nagroda Dzieło Medialne Roku 2019 przypadła 

ubiegłorocznej rezydentce Festiwalu Fotografii 

„W ramach Sopotu” Konstancji Nowina Konopce. 

Przyznano ją za pracę „Bóg, honor, ojczyzna i morze”. 

Zdjęcia  pokazywane były  we wrześniu 2018 r. 

w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, w czasie czwartej 

edycji sopockiego festiwalu fotografii. Projekt obecny był 

również na Miesiącach Fotografii w Mińsku i w Bratysławie. 

Praca Konstancji Nowina Konopki to zbiór tekstów 

i fotografii w groteskowym sosie. W warstwie wizualnej 

możemy zobaczyć zdjęcia wykonane podczas sopockiej 

rezydencji. W zbiór obrazów artystka włączyła również 

fotografie archiwalne miasta, wykorzystując przy tym różne 

źródła, m.in. Narodowe Archiwum Cyfrowe, Instytut Pamięci 

Narodowej, SPATiF czy zdjęcia z Muzeum Sopotu. Narracja 

w sposób subiektywny i osobisty dotyka problematyki 

www.pgs.pl

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza na wernisaż wystawy „Pięćdziesiąt 

na pięćdziesiąt” Andrzeja Dudzińskiego. To próba retrospektywnego spojrzenia 

na półwiecze twórczości jednej z najciekawszych osobowości XX-wiecznej sztuki 

polskiej. Wernisaż 19 grudnia, początek o godz. 19.30.

Andrzej Dudziński to rysownik, malarz, plakacista, ilustrator, instalator, performer, 

fotograf, twórca kolaży, asamblaży, a do tego oczywiście człowiek piszący i rymujący. 

„Pięćdziesiąt na pięćdziesiąt”

LITERATURA /

NR 17/2019

Sopocki Art Inkubator rozpoczyna cykl spotkań 

pod hasłem „Ocean Opowieści”. W jego 

ramach zaprezentowane zostaną najważniejsze 

i najciekawsze teksty współczesnych pisarek, 

których twórczość pomaga czytelnikom lepiej 

zrozumieć otaczający świat. Premierowe 

czytanie opowiadań Zadie Smith w wykonaniu 

Magdaleny Boć odbędzie się w czwartek, 12 

grudnia, o godz. 19.00. Miejscem spotkania 

będzie tymczasowa siedziba sopockiego Art 

Inkubatora przy ul. Sobieskiego 26/4. Wstęp 

wolny.

Zadie Smith ,  kultowa i kochana przez 

czytelników brytyjska pisarka. Jej pierwsza 

powieść „Białe zęby ”  zdobyła nagrodę 

Whitbread First Novel Award dla najlepszego 

debiutu w 2000 r. i szturmem zdobyła listy 

bestsellerów na całym świecie.

W zbiorze tym znalazło się także opo-

wiadanie, którego akcja toczy się w Sopocie, 

a które jest efektem wizyty Smith na 

festiwalu Literacki Sopot w 2018 r.

Urodzony w Sopocie, od 2001 r. 

honorowy obywatel tego miasta, 

dokładnie pięćdziesiąt lat temu, będąc 

jeszcze na studiach opublikował 

w prasie pierwsze lekko satyryczne 

rysunki. Wymyślił swoje alter ego 

w postaci rozczochranego ptaka 

Dudiego, który zdobył sympatię 

i popularność wśród czytelników 

i widzów.

Ukończył warszawską ASP w pracowni 

plakatu Henryka Tomaszewskiego. 

W 1970 r. wyjechał do Londynu 

i przez dwa lata współpracował 

z  undergroundowymi  pismami 

związanymi z ruchem hippisowskim. 

To doświadczenie było bardzo ważne 

dla młodego człowieka u początku 

zawodowej kariery. Po powrocie 

współpracował z licznymi krajowymi 

pismami, umacniając swoją pozycję 

wszechstronnego ilustratora i ry-

sownika. W 1977 r. zaproszony na 

Magdalena Boć, absolwentka PWST w Krakowie, aktorka teatralna i filmowa. Ukończyła też 

filozofię na Uniwersytecie Gdańskim. Wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku. Etatowo 

związana z Teatrem Wybrzeże. Obecnie pisze doktorat w Akademii Sztuk Teatralnych 

w Krakowie. 

Art. Inkubator zaprasza także na kolejny spacer po swojej remontowanej nowej 

siedzibie, czyli zabytkowej willi Jünckego, historycznym pałacyku z 1894 r., 

mieszczącym się przy ul. Goyki 3 w Sopocie. W oprowadzeniu po rewitalizowanej 

na potrzeby nowej sopockiej instytucji kultury willi weźmie udział Joanna Cichocka-

Gula, dyrektor Art Inkubatora, a także prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Spacer 

otwarty dla mieszkańców odbędzie się w sobotę, 14 grudnia. Początek o 11.00. 

WYSTAWA /

Międzynarodową Konferencję Grafików w Aspen w Kolorado, postanowił zostać w USA. 

Współpracował z najlepszymi pismami jak „The New York Times” czy „Times”, 

zdobywając znakomitą pozycję wśród artystów związanych z prasą i plakatem. Był 

wykładowcą akademickim. 

W ostatnim czasie z wielką pasją oddaje się malarstwu, które choć zawsze mu bliskie, 

przegrywało z potrzebami i zamówieniami ilustratorskimi czy wydawniczymi. 

Wystawę oglądać będzie można do 2 lutego 2020 r., od wtorku do niedzieli 

w godz. 11.00-19.00.

PO FESTIWALU /

tożsamości narodowej i historii Polski, spraw naj-

trudniejszych, wręcz niemożliwych do opisania, w dodatku 

często tragicznych. Narratorem w tej historii jest 

legendarna sopocka postać  – Peter Konfederat.

Inna wystawa fotografii, która swoją premierę miała na 

festiwalu „W ramach Sopotu” w 2018 r., od 12 grudnia 

będzie pokazywana w Pop-up galerii w Łodzi. „Eternal” to 

długoterminowy projekt poświęcony śmierci i temu co po 

niej. Fotografie powstały w czasie pobytów Grzegorza 

Wełnickiego w Indiach. W swoich pracach artysta łączy 

wiele nurtów fotograficznych,  od fotoreportażu 

i dokumentu aż po fotografię kreacyjną. Jego prace niosą 

ogromny ładunek emocjonalny, nie pozostawiając widza 

obojętnego.

Szósta edycja Festiwalu Fotografii „W ramach 

Sopotu” odbędzie się w dniach 4-20 września 2020 r.

Zadie Smith, fot. Dominique Nabokov 

Fot. materiały prasowe PGS

Fot. Mateusz Torbus
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Trefl szykuje się na mecz z beniaminkiem

W grudniu warto zajrzeć 
na Hipodrom

MOSiR zaprasza mieszkańców Sopotu na bezpłatne zajęcia nordic 

walking, tenisa stołowego i jogging. 

W kolejnym spotkaniu domowym koszykarze Trefla Sopot podejmie Enea Astorię Bydgoszcz. 

14 grudnia w ERGO ARENIE nie może zabraknąć kibiców, którym w piersi bije żółto-czarne 

#sercesopotu!

Na Hipodromie trwa sezon halowy. Po bardzo udanych i licznie obsadzonych kolejnych eliminacjach 

zawodów z cyklu JumpOFF (w każdej eliminacji bierze udział blisko 300 koni), organizatorzy 

w dniach 13-15 grudnia zapraszają na zawody w skokach przez przeszkody, w których udział wezmą 

tylko najmłodsi sportowcy. Wstęp jest bezpłatny.

Ogólnopolskie zawody dzieci i młodzieży to już grudniowa tradycja w sopockim ośrodku. Dla młodych 

jeźdźców, startujących głównie na kucykach, jest to bardzo ważny sprawdzian. 

W większości konkursów oceniana jest dokładność i styl jazdy – to bardzo istotne, by u progu kariery młodzi 

zawodnicy przede wszystkim szlifowali swoje umiejętności, uczyli się idealnej współpracy z koniem 

i poznawali swoje możliwości. 

Zajęcia z tenisa stołowego odbywają się w Szkole Podstawowej nr 8 

w poniedziałki, w godz. 19.00-20.30. 

Dla chętnych na bieganie po lesie z instruktorem – treningi biegowe 

odbywają się w środy od 18.00 do 19.30. Zbiórka przy wejściu głównym 

na molo. Miłośnicy nordic walkingu spotykają się na Przylesiu, przy 

ul. 23 marca, przy pawilonach SM Przylesie, w soboty o godz. 8.45. 

Wymarsz o 9.00. Zajęcia odbywają się na terenie Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego.

Do dyspozycji chętnych jest również kryta pływalnia przy ul. Haffnera 

57. Basen pływacki ma 6 torów i wymiary 25 metrów na 12,5 metrów, 

głębokość od 60 cm do 160 cm. Pływalnia jest świeżo wyremontowana, 

a także przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Zainstalowano m.in. podnośnik w hali basenowej. Umożliwia on 

opuszczenie do basenu osoby niepełnosprawnej, która może następnie 

samodzielnie pływać lub przebywać w wodzie pod nadzorem opiekuna. 

Więcej informacji, telefony kontaktowe i adresy e-mail do instruktorów 

poszczególnych dyscyplin, a także godziny otwarcia i ceny biletów na 

basen znaleźć można na stronie www.mosir.sopot.pl.

Ruszaj się – bezpłatne 
zajęcia z MOSiR

Fot. materiały MOSiR

AKTYWNIE /

KOSZYKÓWKA /

HIPODROM /

Zawody rozgrywane będą 

według takich samych zasad, 

jakie obowiązują dorosłych 

jeźdźców. W każdym konkursie 

będzie do pokonania kilka-

naście przeszkód ustawionych 

w określonej kolejności. Za 

prze jazd na l iczane będą 

punkty, zaś zwycięzcy odbiorą 

nagrody,  które wręczone 

zostaną podczas uroczystej 

dekoracji zwycięzców. 

Grudniowe zawody na Hipod-

romie to zawsze wspaniały 

moment, by na chwilę oderwać 

s ię  od  przedświąteczne j 

Spotkanie rozpocznie 

s ię o godz.  17.30, 

e m o c j e  s p o r t o w e 

g w a r a n t o w a n e . 

Następna okazja do 

kibicowania drużynie 

pod wodzą Marcina 

Stefańskiego będzie 29 

grudnia .  Wtedy  to 

żółto-czarni zmierzą 

się z HydroTruckiem 

Radom. Start o o godz. 

15.00.

Bilety na oba mecze są 

dostępne na stronie  

www.sercesopotu.pl. 

krzątaniny. Oglądanie zmagań sportowców można tutaj połączyć ze spacerem w przepięknej, zimowej 

scenerii zabytkowego ośrodka, którego historia sięga końca XIX wieku. Na widzów czekają również 

rozgrzewające napoje i smaczne dania, które przygotowują food trucki oraz restauracja znajdująca się na 

hali. Na zawodach można również poszukać pomysłów na świąteczne prezenty – organizatorzy zapraszają 

na stoiska rękodzielników, producentów biżuterii i gadżetów inspirowanych jeździectwem i nie tylko. 

Hipodrom Sopot, Hala Pomarańczowa, 13-15 grudnia,  godz. 9.00-16.00.

Fot. materiały prasowe Hipodromu Sopot

Fot. materiały prasowe Trefl Sopot

Jeśli pogoda dopisze, w połowie grudnia powinna ruszyć sztuczna 

ślizgawka na molo – prawdopodobnie jedyny tego typu obiekt 

w Polsce, na którym podczas jazdy można podziwiać morze. To 

ciekawa propozycja na aktywne spędzenie wolnego popołudnia dla 

całych rodzin. 

Sztuczne lodowisko znajduje się na głównym placu Skweru Kuracyjnego, 

w sąsiedztwie Domu Zdrojowego i hotelu Sheraton. Ma wymiary 35x18 m 

i jednorazowo może pomieścić do 100 osób.

W okresie świąteczno-noworocznym lodowisko będzie działało według 

następującego harmonogramu: 21 grudnia – 6 stycznia będzie otwarte 

według programu weekendowego (godz. 11.30-20.00), z wyjątkiem 24 

grudnia – zamknięte, a w Sylwestra (31 stycznia): dodatkowa jazda: 20:30 

– 21:30 i  Jazda Noworoczna: 22:45 – 00:30.

Godziny otwarcia lodowiska:

ź weekendy, święta i ferie: godz. 11.30-12.30; godz. 13.00-14.00; godz. 

14.30-15.30

ź wszystkie dni: godz. 16.00-17.00; godz. 17.30-18.30; godz. 19.00-

20.00 (ostatnie wejście)

Bilety są jednorazowe w cenie 5 zł (dni powszednie) i 8 zł (weekendy 

i Święta) lub w karnetach. Posiadacze Sopockiej Karty Rodziny 3+ dostaną 

rabat 50 proc. Przy lodowisku działa wypożyczalnia łyżew, kasków 

i podpórek dla dzieci oraz istnieje  możliwość naostrzenia łyżew.

Łyżwy z widokiem 
na morze
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Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora gościem specjalnym koncertu Polskiej Filharmonii Kameralnej 
Sopot pod batutą Maestro Rajskiego była Anna Seniuk, wybitna aktorka filmowa i teatralna.

Wanda Kwietniewska, piosenkarka, liderka zespołu Wanda i Banda, uczestniczyła w Finale 
konkursu plastycznego „Niech Żyje Rock N' Roll” w Młodzieżowym Domu Kultury.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

Spektakl muzyczny „Pora Umarłych Poetów” to autorska produkcja zrealizowana na 
deskach sopockiej sceny, która na stałe trafi do repertuaru Teatru na Plaży.

F F PLot. otobank.  / UMS

F F PLot. otobank.  / UMS
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FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

Rozmowy o budżecie na 2020 rok

PRZEPIS NA SOPOT 

Projekt budżetu Sopotu na 2020 rok będzie poddany pod głosowanie na sesji Rady Miasta 19 grudnia. Wcześniej 
odbył się cykl spotkań z mieszkańcami na ten temat. Na zdj. spotkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej na Przylesiu.

Nowy samochód, współfinansowany przez gminę, trafił do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. 
Przekazano także sprzęt: analizator spalin i miernik przepuszczalności światła w szybach aut. 

NR 17/2019


