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CZAS NA DOSTOSOWANIE SZYLDÓW 

W Sopocie od 2018 r. obowiązuje uchwała 

dotycząca warunków usytuowania na terenie 

miasta obiektów małej architektury, urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń. Od 7 czerwca 2020 r. 

również wszystkie szyldy muszą spełniać wymogi 

uchwały. Zachęcamy przedsiębiorców, korzysta-

jących z tej formy reklamy, do kontaktu 

z Plastykiem Miejskim.

WYŻSZE OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

Radni przyjęli uchwałę określającą stawki opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których za-

mieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane 

w sposób selektywny. Sopot, podobnie jak inne 

samorządy, przez decyzje rządowe, zmuszony 

został do opracowania nowych, wyższych 

stawek.

SPORTOWCY NA GALOWO

Sopoccy sportowcy odebrali nagrody i wy-

różnienia za ubiegłoroczne sukcesy. Na 

Sopockiej Gali Sportu w hotelu Sofitel Grand, 

triumfowali lekkoatletka Anna Kiełbasińska 

i rugbista Piotr Zeszutek. Wybrano również 

Trenera Roku, Drużynę Roku, najlepsze imprezy, 

a także firmę najaktywniej wspierającą sopockich 

sportowców. 

str. 7str. 3 str. 4

UCHWAŁA RADY MIASTA / W MIEŚCIE /

www.sopot.pl

ZOL w Sopocie
Powstanie zakład opiekuńczo-leczniczy str. 3

ISSN 2543-4632 NR 02/2020  4.02.20

Fot. Fotobank.PL / UMS



2 NR 02/2020PRZEPIS NA SOPOT 

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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BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU
Prezydent Miasta Sopotu  informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu następujących uchwał: 

ź Nr  XII/212/2019 z 19 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego centralnej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej w Sopocie 

w zakresie terenu 16.MU (symbol planu R-3/06a),

ź Nr XII/213/2019 z 19 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Cieszyńskiego na osiedlu Brodwino 

(symbol planu M-1/01a), 

ź Nr XII/214/2019 z 19 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego centrum, rejonu ulic: Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, 

Jana Sobieskiego w zakresie karty terenu 09.U w Sopocie (symbol planu C-1/13a). 

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do tych projektów planów i prognoz oddziaływania na 

środowisko do 28 lutego 2020 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz 

adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Należy składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Sopotu, na adres: Wydział Urbanistyki 

i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub w siedzibie Urzędu 

Miasta, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16). Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
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Tegorocznym Laureatem prestiżowej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana 

Heweliusza został sopocianin, ks. bp prof. dr hab.  Marcin Hintz, proboszcz Parafii 

Ewangelicko-Augsburskiej, biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego w RP, kierownik katedry teologii systematycznej 

w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Ks. bp Marcin Hintz 
nagrodzony Heweliuszem!

Kultura dostępna dla wszystkich

Za 2019 rok w kategorii 

nauk humanistycznych 

i społecznych kapituła 

doceniła znaczący wkład 

bpa Hintza w zgłębianie 

myśli  społeczno-poli-

tycznej protestantyzmu, 

szczególnie pomiędzy 

eklezjologią a prawem 

kościelnym.

– To wyjątkowe wyróżnienie traktuję jako najważniejsze w całej mojej naukowej drodze 

– mówi ks. bp Marcin Hintz. – To nie tylko uznanie mego dorobku naukowego, ale także 

dowód na to, że teologia, w tym ewangelicka, należy do współczesnego dyskursu 

humanistycznego i ma wiele do powiedzenia na temat kondycji człowieka, jego problemów 

i wyzwań, z jakimi się zmaga. Niemal od 10 lat wraz z rodziną mieszkamy w Sopocie, 

w samym sercu Trójmiasta. Spotkaliśmy tutaj wielu życzliwych ludzi, atmosferę wzajemnego 

szacunku i tolerancji, a współpraca z naukowcami trójmiejskimi sprawia mi wiele satysfakcji. 

Jestem zaszczycony pracą w gremiach Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, wielkim 

wydarzeniem naukowym i kulturalnym były obchody 500-leica Reformacji, które miały 

miejsce w roku 2017 i odbywały się na wielką skalę także w Sopocie. 

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Więcej na ten temat na stronie www.sopot.pl. Jeśli mają Państwo propozycje zajęć lub spotkań, 

które mogłyby wzbogacić program rodzinnych bibliotek, prosimy o przesyłanie ich na adres: 

przyjaznabiblioteka@sopot.pl

Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Szanowni Państwo,

wiele lat temu prowadziliśmy gorące dyskusje w gronie mieszkańców i radnych, dotyczące 
planów zagospodarowania jednego z najbardziej charakterystycznych budynków w Sopocie, 
zabytkowego pałacyku przy ul. Goyki, a także otaczającego go cennego przyrodniczo terenu 
zielonego. Odpowiadając na postulaty sopocian, miasto zdecydowało o przeznaczeniu 
całego zespołu Goyki na cele publiczne, związane z kulturą. Swoje miejsce znajdzie tam 
nowa sopocka instytucja kultury, czyli Art Inkubator. Udało się pozyskać środki europejskie na 
sfinansowanie projektu rewitalizacji budynków przy Goyki. Koszt całego przedsięwzięcia to 
niespełna 12 mln zł, z czego 5 mln zł pochodzi z budżetu Miasta Sopotu.

Analizując możliwe i pożądane funkcje, od początku zakładaliśmy przeniesienie biblioteki 
z budynku przy ul. Obrońców Westerplatte do remontowanej dawnej wozowni, w sąsiedztwie 
Art Inkubatora. Budynek przy ul. Obrońców Westerplatte jest w złym stanie tech-
nicznym, ze starą instalacją elektryczną, bez dobrego zaplecza sanitarnego, wygodnego 
dojazdu i możliwości parkowania. Wymaga kompleksowego remontu czy wręcz przebudowy, 
i – co było kluczowe przy podejmowaniu decyzji o przeniesieniu – nie jest dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, czy  rodziców z wózkami. 

Cieszymy się bardzo, że popularność  zajęć w sopockich bibliotekach stale rośnie. Jesteśmy 
miastem rekordzistą w tej dziedzinie. Na terenie Sopotu działa 7 filii bibliotecznych, a każda 
z nich obejmuje swoim zasięgiem około 5 tys. mieszkańców (dla przykładu w Gdańsku jedna 
filia przypada na 15 tys. mieszkańców). W momencie podejmowania decyzji o przeniesieniu 
biblioteki korzystało z niej 1518 osób, z czego 131 w wieku do 12. roku życia. Dlatego 
pomieszczenia w budynku wozowni, odpowiednio zaaranżowane, wydawały się w pełni 
odpowiadać potrzebom rodzinnej biblioteki. Jednak w odpowiedzi na aktualne informacje 
o rosnącej liczbie dzieci uczestniczących w zajęciach w filii przy ul. Obrońców Westerplatte, 
zdecydowaliśmy o organizacji rodzinnych bibliotek w dwóch miejscach – w dawnej wozowni 
przy ul. Goyki oraz w filii Koc i Książka przy ul. Kazimierza Wielkiego. Rozważamy również 
możliwość stworzenia takiej placówki na Brodwinie i/lub w Kamiennym Potoku, aby 
umożliwić rodzinom z tego rejonu Sopotu jeszcze lepszy dostęp do zajęć dla najmłodszych.  

Po analizie warunków lokalowych oraz otoczenia i konsultacjach z dyrekcją Biblioteki 
ustaliliśmy wstępnie, że dla małych dzieci, które przychodzą na zajęcia z rodzicami 
i potrzebują większej przestrzeni, najodpowiedniejsze będą sale filii Koc i Książka (160 m kw. 
w porównaniu do 136 m kw. w filii przy ul. Obrońców Westerplatte). Biblioteka ta jest 
w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, wózków, graniczy też z zagospoda-
rowanym ogrodem i placem zabaw. Jest też możliwość wydłużenia godzin pracy tej filii, a tym 
samym zwiększenie jej dostępności. Natomiast przestrzeń na terenie wozowni będzie wg 
projektu dedykowana dzieciom od 10. roku życia, które samodzielnie uczestniczą w zajęciach. 
Będą one mogły korzystać także z czytelni artystycznej i zajęć w Art Inkubatorze.  

Należy podkreślić, że zajęcia dla różnych grup wiekowych mogą odbywać się i odbywają się 
we wszystkich filiach Biblioteki Sopockiej, a ich oferta jest i będzie sukcesywnie rozszerzana 
i dostosowywana do oczekiwań wszystkich czytelników. Jesteśmy również otwarci na Państwa 
sugestie dotyczące oferty zajęć w filii Koc i Książka czy w filii przy Goyki. 

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń

Pamiętaj! Nie jesteś sam z problemami. 

Telefon Zaufania: 58 301 00 00 w godz. 16.00-6.00     

ptpt@vp.pl całą dobę

SOPOT POMAGA /
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W Sopocie powstanie zakład opiekuńczo-leczniczy 
Diagnozowaniem i leczeniem osób starszych zajmuje się 

działające w Sopocie od listopada 2019 r. Centrum Opieki 

Geriatrycznej. Mają więc one zapewnioną fachową pomoc 

medyczną. Nierozwiązanym problemem jest stacjonarna 

opieka nad osobami obłożnie chorymi, które nie kwalifikują się 

do pobytu w placówce, takiej jak hospicjum czy Dom Pomocy 

Społecznej. Dlatego w trosce o obłożnie chorych i ich rodziny, 

Sopot planuje budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Są to osoby w różnym wieku, choć przeważają osoby starsze. Do 

DPS przy ul. Mickiewicza zgłaszają się coraz częściej rodziny 

chorych sopocian, które nie potrafią sobie poradzić z opieką nad 

nimi. Wynika to ze złożoności choroby, komplikacji, bólu, który 

trudno uśmierzyć. Tacy chorzy powinny znaleźć się w spec-

jalistycznej placówce, pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej 

kadry medycznej.

Dobrze, by ta placówka była w niewielkiej odległości od rodzin, 

przyjaciół i znajomych, bo częste odwiedziny bliskich mają 

dobroczynny wpływ na proces rekonwalescencji i utrzymywanie 

więzi. Obecnie osoby wymagające pobytu w zakładzie opiekuńczo-

leczniczym kierowane są do ośrodków poza Sopotem, nie tylko 

w Gdańsku czy Gdyni, ale również do Prabut, Nowego Dworu 

Gdańskiego czy Sztumu.

Z tego powodu oraz w odpowiedzi na postulaty środowisk 

seniorów, zrodziła się konieczność budowy w mieście zakładu 

opiekuńczo-leczniczego, który stacjonarnie, całodobowo i pro-

fesjonalnie zajmie się przewlekle chorymi sopocianami. 

www.facebook.com/MiastoSopot

Polskie samorządy w drastyczny sposób odczuwają skutki 

rządowej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Odbije się to na mieszkańcach, którzy zapłacą więcej 

za odbiór śmieci. Sopot, podobnie jak inne samorządy, zmuszony 

został do opracowania nowych, wyższych stawek opłat. Rada 

Miasta przyjęła je podczas styczniowej sesji. 

Wymuszona podwyżka

Istotny wpływ na podwyżki ma opłata środowiskowa (ustalane w drodze 

rozporządzenia przez Ministra Środowiska). W 2015 r. wynosiła ona 120 

zł, w 2019 już 190 zł, a w 2020 r. aż 270 zł (czyli o 59 proc. więcej).

Sopot zmuszony do zmiany stawek za odbiór odpadów

Po konsultacjach z mieszkańcami miasto przebudowało 

i zrewitalizowało pobliski teren rekreacyjny. Boisko oraz 

plac zabaw i siłownia zewnętrzna zostały przeniesione 

i przebudowane, powstała bieżnia oraz przejście dla osób 

z niepełnosprawnościami, pojawiło się wyposażenie 

strefy gier. Prace przeprowadzono w 2018 r., gmina 

zapłaciła za to ponad 1 mln zł.  

Ministerstwo wprowadziło zakaz składowania tzw. śmieci 

wysokokalorycznych – jest to ponad 1/3 odpadów, które 

wytwarzamy. Nie można już ich składować, trzeba przekazywać 

do przetwarzania. 

W Polsce jest tylko 7 instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów. Koszty ich utylizacji wzrosły od 200 zł/tonę do 700-900 

zł/tonę – co stanowi wzrost o 250-350 proc. 

Wpływ na koszty mają również: wzrost płacy minimalnej o 15,6 

proc., wzrost cen paliwa i energii elektrycznej. Elementy te 

przekładają się na znaczący wzrost opłat za zagospodarowanie 

odpadów przekazywanych do instalacji, w których są przetwarzane. 

Szacuje się, że ten wzrost wyniesie od 50 do 300 proc., 

w zależności od grupy odpadów przekazywanych do utylizacji.

Nowe stawki

Radni przyjęli  uchwałę określającą stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady 

są zbierane w sposób selektywny.

Od kwietnia opłaty wynosić będą:

ź 32 zł miesięcznie – opłata ryczałtowa od każdego 

gospodarstwa domowego danej nieruchomości,

ź 7,50 zł stawka opłaty za 1 m sześc. wody zużytej 

w gospodarstwie domowym, przy czym miesięczne zużycie 

wody przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo 

pomniejsza się o 4 m sześc.,

Rada Miasta podjęła w 2017 r. decyzję o rozpoczęciu prac 

nad zmianą planu miejscowego, co stworzy w przyszłości 

możliwość budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego. Po 

uzyskaniu stosownych uzgodnień miasto wkracza w kolejny 

etap zmiany planu – czyli wyłożenie do publicznego wglądu 

projektu planu miejscowego, który pozwoli wybudować ZOL.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu wschodniego fragmentu osiedla Mickiewicza 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest 

dostępny do 14 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta 

Sopotu (Wydział Architektury i Urbanistyki), ul. 

Kościuszki 25/27, pok. 107, w godz.: w pon. od 10.00 do 

18.00, wt.-pt. od 10.00 do 14.00.

W dwóch turach dyskusji publicznej nad zapisami 

zaproponowanymi w planie miejscowym wzięli udział 

podopieczni Domu Pomocy Społecznej oraz mieszkańcy 

Sopotu. Przedstawiciele magistratu zapewnili zgro-

madzonych na spotkaniu mieszkańców (blisko sto osób), że 

projektując ZOL, zadbają o to, żeby inwestycja była jak 

najmniej uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. 

ź 40 zł miesięcznie – opłata ryczałtowa od gospodarstwa 

domowego stanowiącego rodzinę wielodzietną.

ź Stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie 

wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny  

po podwyżce wynosić będą:

ź 96 zł miesięcznie – opłata ryczałtowa od każdego 

gospodarstwa domowego na danej nieruchomości,

ź 22,50 zł stawka opłaty za 1 m sześc. wody zużytej w gos-

podarstwie domowym, przy czym miesięczne zużycie wody 

przypadające na gospodarstwo domowe każdorazowo 

pomniejsza się o 4 m sześc.

Zmieniła się: opłata ryczałtowa o 77,8 proc., opłata zmienna 

o 56,3 proc., co daje średni wzrost opłaty o około 67 proc. Po 

podwyżce pojedyncze gospodarstwo domowe zapłaci 

miesięcznie ok. 32 zł, a rodzina wielodzietna 40 zł.

Program osłonowy

Osoby, które z uwagi na wprowadzoną regulację, znajdą się 

w trudnej sytuacji finansowej, będą mogły zgłosić się po wsparcie 

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, który 

udzieli pomocy w ramach zasiłku celowego na częściowe 

pokrycie różnicy między dotychczasowymi kosztami wywozu 

odpadów komunalnych a kosztami po zmianie.
Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Pixabay

Placówka miałaby powstać w sąsiedztwie Domu Seniora 

i mogłaby odciążyć DPS, przejmując pensjonariuszy 

kwalifikujących się do leczenia szpitalnego. Obiekt byłby 

przeznaczony dla minimum 40 chorych, miałby podobną 

wysokość do DPS, czyli maksymalnie do 15 m. 

System opieki i wsparcia nad chorymi – różnice:

Zakład opiekuńczo-leczniczy (ZOL) – świadczy 

stacjonarnie i całodobowo usługi medyczne dla 

przewlekle chorych. Jego celem jest przywrócenie 

pacjentowi jak największej sprawności fizycznej oraz 

psychicznej, by samodzielnie mógł funkcjonować. 

Pacjentami mogą być osoby w różnym wieku, np. po 

udarach, czyli niezdolne do samodzielnego fun-

kcjonowania w domu.  

Dom pomocy społecznej – placówka dla sa-

modzielnych, osób starszych, które ze względu na wiek, 

przebyte choroby, sytuację życiową lub niepełno-

sprawność wymagają całodobowego wsparcia. 

Pensjonariusze przebywają w środowisku osób 

w podobnym wieku, w warunkach zbliżonych do 

domowych. 

Hospicjum – instytucja funkcjonująca w ramach systemu 

opieki zdrowotnej, z opieką paliatywną, dla pacjentów 

przewlekle oraz nieuleczalnie chorych. 

Szpital geriatryczny – zajmuje się diagnozowaniem 

i leczeniem osób w wieku starszym. Pacjent geriatryczny 

często cierpi na kilka nakładających się na siebie chorób. 

Celem leczenia jest przywrócenie w miarę możliwości 

dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego 

choremu oraz utrzymywanie go na dobrym poziomie. 
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Porządek reklamowy w Sopocie. 
Do 7 czerwca czas na dostosowanie szyldów 

W tym roku kończy się obowiązywanie Planu 

strategicznego 2014-2020 dla Sopotu. Miasto rozpoczęło 

więc prace nad diagnozą, będącą podstawą do 

stworzenia strategii Sopotu na lata 2020-2030. Do prac 

nad planowaniem działań na najbliższe 10 lat zaproszeni 

zostaną mieszkańcy.

W tworzeniu diagnozy bardzo ważny będzie element konsultacji 

i wsparcia ze strony mieszkańców. Dlatego wykonawcy – Zespół 

Uniwersytetu SWPS wspólnie z prezydentem miasta 

zdecydowali, że trzeba dotrzeć do jak największej liczby 

mieszkańców, wykorzystując ankiety i spotkania. 

W Sopocie od 2018 r. obowiązuje uchwała dotycząca 

warunków usytuowania na terenie miasta obiektów małej 

architektury, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, zwana 

uchwałą krajobrazową. Wprowadzenie zapisów i kar za ich 

złamanie spowodowywało, że Sopot jest wolny od 

nielegalnych i szpecących reklam. Od 7 czerwca 2020 r. 

również wszystkie szyldy muszą spełniać wymogi uchwały. 

Zachęcamy przedsiębiorców, korzystających z tej formy 

reklamy, do kontaktu z Plastykiem Miejskim.

Uchwała Nr XXXIX/521/2018 z 26 marca 2018 r. dotyczy 

ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Sopotu 

obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 

mogą być wykonane. W czerwcu ubiegłego roku upłynął okres 

dostosowawczy dla tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, 

innych niż szyldy. Od tego czasu tablice i urządzenia reklamowe 

muszą wypełniać zapisy sopockiej uchwały krajobrazowej. 

Sukcesywnie miasto jest oczyszczane z reklam i banerów.

–  Walka z chaosem reklamowym przyniosła wymierne korzyści 

– podkreśla wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski. 

– Jeszcze we wrześniu z okolic najważniejszego ciągu 

komunikacyjnego – alei Niepodległości, zniknęły banery 

wielkoformatowe, co bardzo uatrakcyjniło panoramę tej ulicy 

oraz odsłoniło zabytkowe elewacje. A reklamy nie tylko zasłaniały 

kamienice, ale także niszczyły ściany budynków.

Podjęta w 2018 r. uchwała jest narzędziem, dzięki któremu 

zaszły w przestrzeni miasta zauważalne zmiany. Zarówno małe 

firmy, jak i znani przedsiębiorcy, gotowi są do zmian swoich 

identyfikacji wizualnych i rozumieją konieczność tych zmian. 

Podczas styczniowej sesji Rada Miasta zajęła się też tematami dotyczącymi 

najmłodszych sopocian. Radni zdecydowali o podwyżkach dotacji na dzieci 

w niepublicznych żłobki i kluby dziecięce oraz o dodatkowych punktach przy naborze 

do publicznych przedszkoli – za obowiązkowe szczepienia ochronne.

Dodatkowe punkty za szczepienia

Radni określili kryteria naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto. 

Dodatkową punktację otrzymają dzieci, które na dzień rekrutacji posiadać będą obowiązkowe 

szczepienia ochronne.

Dopłaty do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych

Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie 

Sopotu przeznaczona jest na każde dziecko mieszkające w mieście, zapisane do niepublicznego 

żłobka lub klubu dziecięcego. O dotacje mogą ubiegać się podmioty prowadzące taką 

działalność. Wysokość dotacji ustalono na 350 zł dla żłobka niepublicznego na każde dziecko. 

W przypadku klubów dziecięcych miasto do każdego dziecka dopłacać będzie 200 zł 

miesięcznie. Wcześniej miasto dopłacało 300 zł do każdego dziecka uczęszczającego do żłobka 

i 150 zł do klubu dziecięcego.

Od 3 lutego zajęcia wznawia Sopocki Klubu Malucha. 

Uczestnictwo w nim jest bezpłatne, zapraszamy rodziców 

(lub dziadków, opiekunów) z dziećmi w wieku 0-3 lata. 

Klub znajduje się na terenie Opery Leśnej (w budynku 

garderób, wejście z lewej strony sceny). 

W lutym klub będzie działał w każdy poniedziałek i czwartek 

w godz. 11.00-14.00. Bezpłatne wejście na teren Opery Leśnej 

możliwe jest na podstawie specjalnych identyfikatorów 

dostępnych w punkcie informacji Urzędu Miasta Sopotu.

Więcej informacji na temat klubu oraz harmonogram zajęć 

znaleźć można na: www.facebook.com/sopockiklubmalucha 

oraz na stronie www.sopot.pl.

Punkty za szczepienia i wyższy bon żłobkowy Sopocki Klub Malucha 
rusza w lutym

W MIEŚCIE /

Pierwsze ze spotkań zaplanowane jest na 20 lutego 

o godz. 18.00, w siedzibie SWPS przy ul. Polnej.

Nowa strategia miasta 
we współpracy z mieszkańcami
– przyjdź na spotkanie

Przed Po

Działania każdego samorządu lokalnego mają prowadzić do 

zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie, do poprawy 

jakości życia mieszkańców. Podczas styczniowego posiedzenia 

członkowie komisji Strategii Rady Miasta Sopotu spotkali się 

z wykonawcami Diagnozy miasta Sopotu – zespołem 

badawczym pod kierownictwem prof. Mikołaja Cześnika 

z Uniwersytetu SWPS (uniwersytetu, który ma swój oddział 

w Sopocie).

Diagnoza będzie efektem prac analitycznych oraz dyskusji 

przeprowadzonych w trakcie warsztatów i spotkań 

z mieszkańcami, dotyczących celów rozwoju i kierunków 

działań. W trakcie tych prac sformułowane zostaną wnioski, 

których uzasadnienie znajdzie się właśnie w diagnozie, 

a później przełożone zostanie na strategię.

– Prace podzieliliśmy na dwa etapy: opisanie stanu obecnego, 

czyli bilans otwarcia, w których znajdą się ankiety, spotkania 

z mieszkańcami i różnymi grupami docelowymi, zebranie 

danych statystycznych – mówi prof. Mikołaj Cześnik 

z Uniwersytetu SWPS. – Efektem będzie raport z badania 

podsumowujący stan i trendy kapitałów Sopotu. Drugim 

etapem będzie określenie zjawisk i trendów, które będą 

miały wpływ na rozwój miasta – czyli nowe horyzonty. 

Oba etapy chcemy zamknąć do 10 lipca tego roku.

Przy opracowywaniu pierwszego etapu diagnozy brane będą 

pod uwagę wskaźniki z czterech obszarów: naturalnego, 

ludzkiego, społecznego i gospodarczego. Będą one kluczowe 

dla stworzenia bilansu otwarcia.

Nowe reklamy powstają tylko i wyłącznie w zgodzie z zapisami 

uchwały.

Od 7 czerwca 2020 r. wszystkie szyldy na terenie kurortu 

muszą spełniać wymogi uchwały krajobrazowej. Zachęcamy 

więc przedsiębiorców do kontaktu z Plastykiem Miejskim 

(Małgorzata Całka, tel. 58 52 13 785, Biuro Konserwatora 

Zabytków Urzędu Miasta w Sopocie) w celu ustalenia, czy 

dany szyld spełnia stawiane mu w uchwale krajobrazowej 

wymagania. W razie ich niespełnienia, Plastyk wskaże, co 

należy zrobić, aby szyld dostosować do prawa miejscowego. 

Wszystkim przedsiębiorcom, którzy zamierzają umieścić nową 

reklamę w Sopocie, przypominamy, że są odpowiednie zasady 

umieszczania reklamy zarówno w pasie drogowym dróg 

publicznych, jak i poza nim. Wsparciem może być procedura, 

jak umieścić reklamę w Sopocie, którą znaleźć można na 

stronie sopot.pl.

Jednak sopockie dobre praktyki reklamowe mogą być zagrożone, 

a wypracowane dobre  rozwiązania mogą trafić do kosza.  

– Niepokoją nas prace nad kolejną reformą systemu 

planowania przestrzennego. Z projektu ustawy prawo 

o planowaniu przestrzennym, przygotowanego przez 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynika, że wygasną zapisy 

uchwał krajobrazowych przygotowanych przez samorządy, 

a regulacje będą mogły się znaleźć w planach miejscowych, jak 

dawniej. W projekcie jednak  brak wielu rozwiązań, które 

pozwolą  skutecznie realizować założone cele. Może to 

oznaczać powrót do dotychczasowego nieładu i anarchii, 

skasuje dotychczasowe osiągnięcia i spowoduje, że włożona 

w przygotowanie uchwał kilkuletnia praca samorządów trafi do 

kosza – podsumowuje wiceprezydent Skwierawski
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Aktywni mieszkańcy – dofinansowanie 
na aktywizację zawodową 

Mediacje rówieśnicze 
w sopockich szkołach
By pomóc młodzieży uczącej się w naszym mieście, we wszystkich 

szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych rozpoczął się 

projekt dotyczący mediacji rówieśniczych. Głównym celem będzie 

wprowadzenie tego typu mediacji jako skutecznej metody 

rozwiązywania konfliktów uczniowskich. 

– Założeniem projektu jest m.in. rozwijanie kultury dialogu,  kształtowanie 

postaw prowadzących do unikania przemocy w konflikcie, nauka 

decydowania o swoim życiu i dokonywania wyborów akceptowanych dla 

obu stron sporu – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent 

Sopotu. – Mediacje pozwalają walczyć z problemem, a nie z drugą 

Rok 2020 w ERGO ARENIE upłynie pod znakiem zmian i inwestycji zwiększających dostępność hali dla gości 

z niepełnosprawnościami. Pojawi się specjalistyczny sprzęt umożliwiający im pełniejsze korzystanie z oferty 

hali, w planach jest też likwidacja barier architektonicznych. 

W strefie A1, tuż przy wejściu głównym, powstał Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych (PION), który od 

stycznia tego roku na wybranych imprezach muzycznych funkcjonuje jako wypożyczalnia sprzętu audio dla osób 

niedosłyszących. 

Mieszkańcy Sopotu, zwłaszcza ci, których dotyka ubóstwo lub społeczne wykluczenie, będą mieli większe 

szansę na znalezienie pracy. 

Zadaniem projektu „Sopot – Aktywni mieszkańcy (etap 2)”  jest zmniejszenie liczby osób i rodzin dotkniętych lub 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki aktywności społeczno-zawodowej, a w konsekwencji 

znalezieniu pracy, poprawi się poziom życia tych osób i ich rodzin. 

– Walka z wykluczeniem społecznym to jedno z najważniejszych zadań samorządu. Musimy budować wspólnoty 

lokalne przyjazne dla wszystkich. Cieszę się, że udało się na ten ważny cel pozyskać dofinansowanie z zewnątrz 

– mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

Projekt zakłada indywidualne podejście do biorących w nim udział osób. Z każdym z uczestników będzie 

współpracował przydzielony mu asystent. Zaplanowane działania to przede wszystkim wszechstronna diagnoza, która 

oceni potrzeby, możliwości i zasoby, ale także ograniczenia uczestników. Następnym krokiem będzie opracowanie tzw. 

ścieżki reintegracji dla każdego z uczestników, uwzględniającej indywidualne predyspozycje, a także kompetencje 

ERGO  ARENA  oferuje  20  bez-

przewodowych odbiorników radiowych 

Sennheiser RR 840. Odbiornik może 

być wypożyczony z słuchawkami 

nagłownymi, pętlą indukcyjną Sen-

nheiser EZT 3011 lub transmiterem 

Bluetooth Audiocore Ac820. Odbiornik 

można też podłączyć do innego 

urządzenia osoby wypożyczającej. 

Ruszyła także modernizacja podestów 

dla osób niepełnosprawnych, by 

usprawnić poruszanie się i dojazd 

wózkiem inwalidzkim do platformy. 

Obniżone zostaną barierki, w plat-

formach zamontowane zostaną 

dodatkowe  półki  z  gniazdkami 

elektrycznymi. 

SOPOT POMAGA /

W tym roku podniesie się standard pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych na wybranych 

kondygnacjach.  

Ponadto poszerzona zostanie współpraca z fundacjami pomagającymi przystosować się do życia społecznego 

osobom  z zaburzeniami rozwoju i funkcjonowania. Podopieczni fundacji, działając jako wolontariusze pomogą też 

dotrzeć gościom do wybranej części hali. 

i kwalifikacje danej osoby. Uzupełnieniem tych działań 

będzie m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo 

zawodowe, szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje.

Szacunkowa wartość całkowita przedsięwzięcia to 

573 532,94 zł, kwota dofinansowania wyniosła 487 503 zł.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie mogą 

zgłaszać się do siedziby stowarzyszenia Na Drodze 

Ekspresji, ul. Marynarzy 4 w Sopocie, pok. nr 3.

Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa w Sopocie”  

jest zgodna z zapisami RPO WP 2014-2020 Oś 

Priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna 

integracja, Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno-

zawodowa – mechanizm ZIT.

Zostań asystentem osobistym 
osoby niepełnosprawnej

Jesteś osobą empatyczną, sumienną, otwartą? Lubisz pracować 

z ludźmi? Masz doświadczenie w pracy z osobą z niepełno-

sprawnością? Zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sopocie i zostań asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej. 

Usługa asystencka 

m o ż e  b y ć  r e a -

l i z o w a n a  p r z e z 

7 dni w tygodniu 

w zależności od in-

dywidualnych potrzeb 

osoby z niepełno-

sprawnością. Czasem 

jest to godzina lub 

dwie kilka razy w ty-

godniu, w niektórych 

przypadkach kilka 

osobą. Spieramy się, 

ale wzajemnie się 

szanujemy – tego 

bardzo brakuje obec-

nie w relacjach spo-

łecznych,  dlatego 

cieszę się, że taki 

p ro j e k t  o b e j m i e 

sopockich uczniów. 

Dyrektorzy i wice-

dyrektorzy sopockich 

szkół poznają zasady mediacji rówieśniczych, nauczyciele przejdą 

szkolenia z mediacji rówieśniczych i sposobu realizacji programu mediacji 

rówieśniczych. Do projektu włączeni zostaną oczywiście także uczniowie. 

Po przeszkoleniu, ok. 120 osób pełnić będzie funkcje mediatorów 

rówieśniczych. Opiekę nad nimi sprawować będzie ok. 24 nauczycieli.

Projekt realizowany jest przez Polskie Centrum Mediacji Oddział 

Trójmiasto przy współpracy z Wydziałem Oświaty oraz Wydziałem 

Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Friendly'ARENA, czyli hala bardziej dostępna  

godzin dziennie. Asystent podpisuje umowę zlecenie z sopockim MOPS 

i otrzymuje wynagrodzenie za liczbę zrealizowanych godzin pracy. Do 

zadań asystenta należeć będzie m.in.: pomoc w dotarciu do szkoły, 

pracy, urzędu czy lekarza,  wsparcie w zakupach i załatwieniu spraw 

urzędowych, a także towarzyszenie podczas uczestnictwa w wy-

darzeniach kulturalnych, sportowych czy społecznych.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy mogą przesłać list 

motywacyjny oraz CV na adres: mops@mopssopot.pl. 

Szczegółowe informacje: tel. 58 551 17 10 wew. 232.
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Pisarze nominowani do Nagrody Bookera, laureaci jednej z najbardziej 

prestiżowych kanadyjskich nagród literackich – Giller Prize, docenieni 

w rankingach „The Telegraph”, wezmą udział w 9. edycji festiwalu 

Literacki Sopot, która w tym roku odbędzie się w dniach 20-23 sierpnia 

2020 r.

Zaproszenie Art Inkubatora Goyki 3 do udziału w festiwalu Literacki Sopot 

przyjęli: Michael Crummey, Patrick deWitt, Esi Edugyan, David Szalay 

i Madeleine Thien.

www.literackisopot.pl

www.muzeumsopotu.pl

Kluczowym elementem współpracy festiwalu Literacki Sopot z branżą 

wydawniczą jest wydawanie książek, które swoją premierę będą miały właśnie 

na festiwalu. Na #LiterackiSopot2020 ukażą się „The Innocents” Michaela 

Crummeya, Esi Edugyan „Washington Black” oraz  Davida Szalaya polskie 

wydanie jego powieści „Turbulencje”.

Kanadyjska branża wydawnicza promuje kanadyjską tożsamość, 

różnorodność i związane z nimi wartości. 300 wydawnictw publikuje rocznie 

ponad 8 tys. książek w różnych formatach (druk, audiobooki itd.), a wielu z 25 

tys.  kanadyjskich autorów zdobywa nagrody w niemal każdym 

międzynarodowym konkursie literackim.

www.goyki3.pl

www.teatrnaplazy.pl

ART INKUBATOR /

W ramach cyklu „Ocean Opowieści” 13 lutego Magdalena Gorzelańczyk przeczyta fragmenty „Guguł” 

Wioletty Grzegorzewskiej, książki nominowanej do Nagrody Bookera. Wstęp wolny. Początek o 19.00.

Wioletta Grzegorzewska – polska pisarka mieszkająca i publikująca za granicą jako Wioletta Greg. 

Laureatka m.in. nagrody Brytyjskiego PEN Clubu, finalistka międzynarodowej Nagrody Poetyckiej im. 

Teatr na Plaży przygotowuje przedstawienie „Ginczanka. Przepis na prostotę życia”, realizowane 

wspólnie z krakowskim Teatrem Łaźnia Nowa. Spektakl opowie historię życia Zuzanny Ginczanki, 

urodzonej w Kijowie polskiej poetki pochodzenia żydowskiego.

Była utalentowana i podziwiana. O Zuzannie Ginczance mówiono „Tuwim w spódnicy”, „Gwiazda Syjonu”, 

„Murzynka z Równego”. Żydówka, Rosjanka, Cyganka czy jednak Polka? Urodziła się w rodzinie 

zasymilowanych rosyjskich Żydów, którzy osiedlili się w Polsce po wybuchu Rewolucji Październikowej. 

Chciała być Polką i do tej wyśnionej, wymarzonej Polski całe życie ją ciągnęło. Do języka, ludzi, książek 

i miejsc. Nawet wtedy, gdy w czasie studiów pedagogicznych w Warszawie, jako studentka musiała się 

poddać hańbiącemu gettu ławkowemu. 

W czasie okupacji mieszkała we Lwowie, później ukrywała się w Krakowie. Jesienią 1944 aresztowało ją 

gestapo. Została rozstrzelana na dziedzińcu więzienia przy Montelupich, zaledwie kilka tygodni przed 

wejściem do Krakowa Armii Czerwonej.

Sopocka premiera odbędzie się w dniach 8-9 lutego 2020 r. Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy.

Art Inkubator poleca

Życie Ginczanki w Teatrze na Plaży

Scotta Griffina.  

Magdalena Gorzelańczyk ukończyła wrocławską 

filię Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, od 

trzech lat jest etatową aktorką Teatru Wybrzeże. 

Laureatka Pomorskiego Sztormu w kategorii 

odkrycie roku.

W cyklu „Matematyczny wszechświat”, 26 lutego 

przy Sobieskiego 26/4 odbędzie się wykład dr. 

Tomasza Millera pt. „Zbyt piękne, żeby nie 

było prawdziwe”. Początek o 19.00, wstęp wolny.

Tomasz Miller (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński) – doktor, fizyk 

matematyczny, zgłębiający struktury geometryczne leżące na pograniczu ogólnej teorii względności 

i mechaniki kwantowej.

Art Inkubator poleca również cykl warsztatów redaktorskich „Praca ze słowem i dźwiękiem”. 

Najbliższe spotkanie, które poprowadzi Piotr Brysacz, odbędzie się w sobotę, 29 lutego, w siedzibie przy 

Sobieskiego 26/4. Informacje o zapisach i biletach na stronie www.goyki3.pl.

Pierwsi rezydenci sopockiego Art inkubatora 

Dziesięcioro francuskojęzycznych dramatopisarzy będzie gościć w Art Inkubatorze. Podczas rezydencji 

napiszą teksty literackie, które w sierpniu zostaną zaprezentowane premierowo na festiwalu Literacki 

Sopot. Sopocka rezydencja „10 sur 10" odbędzie się w dniach 7-23 lutego.

Tematem przewodnim tegorocznej, szóstej już edycji rezydencji, organizowanej w różnych krajach 

świata, będzie solidarność w bardzo szeroko rozumianym pojęciu. Dodatkowo goście spotkają się 

z sopocką młodzieżą licealną. Przetłumaczone na język polski teksty takich dramatów, jak wielokrotnie 

nagradzany „Strajk Buziaków” Camilli Rebetez (gościa rezydencji) będą podstawą do rozmowy 

o współczesnym świecie i problemach dotykających także młodych ludzi.

Dzięki wsparciu merytorycznemu Europejskiego Centrum Solidarności rezydenci poznają historię ruchu 

robotniczego, który obalił komunizm, a w tekstach, które stworzą, będą starali się odpowiedzieć na 

pytanie „co w dzisiejszym świecie oznacza być solidarnym?". 

Na rezydencji pojawią się autorzy z sześciu krajów: Francji, Szwajcarii, Kanady, Belgii, Beninu oraz Syrii 

(obywatelstwo francusko-syryjskie). Gośćmi Art Inkubatora będą: Sylvie Bazin (Francja), Martin Bellemare 

(Kanada), Claudine Berthet (Szwajcaria), Paul Emond (Belgia), Sédjro Houansou (Benin), Benjamin Knobil 

(Francja), Matthieu Mével (Francja), Fida Mohissen (Francja/Syria), Camille Rebetez (Szwajcaria), Merlin 

Vervaet (Belgia).

Michael Crummey Fot. Chris Miner

„Pod Słońcem Pokoju. Wolnomularze w Sopocie” to tytuł nowej 

wystawy, którą przygotowuje Muzeum Sopotu. Wernisaż odbędzie się 

7 lutego, o godz. 18.00, ekspozycja prezentowana będzie do 17 

kwietnia.

Cytując prof. Tadeusza Cegielskiego, masoneria to „szczególny system etyki, 

osnuty alegoriami i przedstawiony za pomocą symboli”. Zgodnie 

z wolnomularską koncepcją człowieka, winien on dążyć przede wszystkim 

O wolnomularzach w Muzeum Sopotu

do etycznego doskonalenia.

Wolnomularstwo to równocześnie 

międzynarodowy ruch, mający na 

celu duchowe doskonalenie jednostki 

i praktyczne braterstwo ludzi różnych 

religii, narodowości i poglądów.

Ekspozycja przygotowana przez 

Muzeum Sopotu będzie próbą 

przybliżenia dziejów wolnomularstwa 

w Europie, ze szczególnym naciskiem 

Laureaci prestiżowych nagród 
na kanadyjskiej edycji festiwalu

MUZEUM SOPOTU /

położonym na  historię przedwojennej masonerii działającej w Sopocie.

Wystawę uzupełnią fragmenty filmów, prezentacje multimedialne, fotografie 

i archiwalia. Ekspozycji towarzyszyć będą wykłady poświęcone współ-

czesnemu wolnomularstwu.

TEATR /

LITERACKI SOPOT /
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Międzynarodowe zawody w paraujeżdżeniu za nami

Kibice koszykówki już zacierają ręce. W niedzielę, 9 lutego, w ERGO ARENIE 

rozpocznie się mecz sopockiego Trefla z Anwilem Włocławek. Pierwsze 

spotkanie obu drużyn zakończyło się zwycięstwem żółto-czarnych. Goście 

z pewnością będą chcieli zrewanżować się za wynik z Hali Mistrzów, co 

zwiastuje spore emocje na parkiecie i trybunach.

KOSZYKÓWKA /

Mistrzowskie spotkanie 
pod koszem

Na Hali Pomarańczowej sopockiego Hipodromu od 22 

do 28 stycznia trwały zawody w ujeżdżeniu dla osób 

niepełnosprawnych. Zawodnicy z Polski, Austrii 

i Niemiec przyjechali do Sopotu po punkty, które 

pozwolą im na start w tegorocznych Igrzyskach 

Paraolimpijskich w Tokio. 

Zawody w randze 3*, przyciągnęły do Sopotu m.in. 

kilkukrotnego medalistę olimpijskiego Pepo Pucha 

z Austrii. Z tego samego kraju przyjechała Valentina 

Strobl, zawodniczka, która jako jedyna z obecnych 

startuje w zawodach w paraujeżdżeniu oraz w zawodach 

w ujeżdżeniu na poziomie Mistrzostw Europy. Z Polski 

wystartowało czterech zawodników, za których 

szczególnie trzymała kciuki sopocka publiczność. Dla 

zawodników ogromnym przeżyciem była możliwość startu 

przed sędzią z Niemiec, Marco Orsinim, który w tym roku 

będzie oceniał przejazdy podczas Igrzysk Para-

olimpijskich.

Sopoccy sportowcy odebrali nagrody i wyróżnienia za ubiegłoroczne sukcesy. Na 

Sopockiej Gali Sportu w hotelu Sofitel Grand triumfowali: lekkoatletka Anna Kiełbasińska 

i rugbista Piotr Zeszutek. Wybrano również Trenera Roku, Drużynę Roku, najlepsze 

imprezy, a także firmę najaktywniej wspierającą sopockich sportowców. 

Kandydatów do tytułów zgłaszały stowarzyszenia sportowe i media. Do nagród i wyróżnień 

nominowała Kapituła Gali. Tytuł Sportsmenki Roku otrzymała lekkoatletka Anna Kiełbasińska 

z Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego. Miejsce drugie w tej kategorii zajęła Maja Dziarnowska 

z Sopockiego Klubu Żeglarskiego, trzecie Aleksandra Wołkowicz-Śliwka reprezentująca Sopocki 

Klub Jeździecki.

Sportowcem Roku został Piotr Zeszutek, rugbista Miejskiego Klubu Sportowego „Ogniwo”. Na 

kolejnych pozycjach w tej kategorii uplasowali się Paweł Tarnowski z SKŻ-u i Artur Noga 

reprezentujący Sopocki Klub Lekkoatletyczny.

Na gali uhonorowano również obiecujących młodych sportowców. Młodzieżową Sportsmenką 

Roku zostały ex aequo Julia Damasiewicz, kitesurferka z Sopockiego Klubu Żeglarskiego 

i Aleksandra Formella z SKLA. Tytuł Młodzieżowego Sportowca Roku odebrał Jakub Burek 

reprezentant MKS „Ogniwo”.

Trenerem Roku został Karol Czyż z Miejskiego Klubu Sportowego „Ogniwo”, a sam klub 

zapracował na miano Drużyny Roku.

Miano Sportowej Imprezy Roku otrzymały Oficjalne Międzynarodowe Zawody w Skokach przez 

Przeszkody LOTTO CSIO5* Sopot 2019, organizowane przez Hipodrom Sopot. Tytuł 

Rekreacyjnej Imprezy Roku przyznano Biegowi Niepodległej, zorganizowanemu przez sopocki 

MOSiR z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tradycyjnie na sopockiej Gali kapituła przyznała także tytuł Mecenasa Sportu. Za najbardziej 

aktywne wspieranie sopockich sportowców w minionym roku wyróżniono Grupę GPEC.

JEŹDZIECTWO /

Sportowcy na galowo

WYDARZENIE /

Paraujeżdżenie, nazywane też paradresażem, to 
najstarsza i najbardziej popularna w Polsce forma 
parajeździectwa, uprawiana przez osoby z różnym 
stopniem niepełnosprawności. W ramach zawodów 
paraujeżdżeniowych rozgrywane są konkursy o różnych 
stopniach trudności: I a to jazda wyłącznie stępem, I b to 
jazda stępem z krótkimi odcinkami pokonywanymi 
kłusem, II to jazda stępem i kłusem, stopnień III zakłada, 
że zawodnik musi wykonywać figury i przejścia w stępie, 
kłusie raz galopie. Ostatni poziom trudności, IV, to jazda 
w trzech podstawowych chodach, a także chody boczne 
oraz wykonywanie półpiruetów w stępie. 

Sędziowie oceniają, podobnie jak w klasycznym 
ujeżdżeniu, rytm, posłuszeństwo konia, a także 
umiejętności jeźdźca, który niemal niewidocznie kieruje 
koniem. Polscy zawodnicy uprawiający ten niezwykły 
sport trzykrotnie startowali w igrzyskach paraolimpijskich, 
w Atenach, Pekinie i w Rio de Janeiro. Uczestniczą też 
aktywnie w Mistrzostwach Europy i Świata.

Fot. materiały Trefl Sopot

Fot. Aleksandra Ziętak Photography

Rozegrany 26 października we włocławskiej Hali Mistrzów mecz był pełen 

dramaturgii. Faworyzowani gospodarze na niespełna pięć minut przed końcową 

syreną prowadzili różnicą dziewiętnastu punktów. Sopocianie jednak szybko 

zmienili taktykę. Mistrzowie Polski nie potrafili przeciwstawić się drużynie Marcina 

Stefańskiego i w efekcie musieli uznać wyższość przyjezdnych przegrywając 

84:86. 

Żółto-czarni liczą na ponowne zwycięstwo, zwłaszcza, że mecz rozegrają na 

własnym parkiecie, w obecności niezawodnych sopockich kibiców. Spotkanie 

9 lutego rozpocznie się o godz. 17.30. Bilety na mecz dostępne są na stronie 

www.sercesopotu.pl. 

Sportowcom i trenerom 

gratu lowal i  i  wręcza l i 

nagrody wiceprezydenci 

Sopotu Magdalena Cza-

rzyńska-Jachim i Marcin 

Skwierawski, a także były 

prezydent Sopotu i euro-

p o s e ł  J a n  K o z ł ow s k i , 

Mirosław Goślicki, Skarbnik 

Miasta i sopoccy radni. 

W czasie uroczystości 

zaśpiewała finalistka prog-

ramu „Mam Talent” Natalia 

Capelik-Muianga. Fot. Fotobank.PL / UMS
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Jedną z atrakcji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sopocie były przejażdżki 
czołgiem po plaży. Chętnych nie brakowało!

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzymało dwie nowe łodzie 
ratownicze typu RIB. W sezonie wypoczywający w Sopocie będą jeszcze bezpieczniejsi.

Fot. Fotobank.PL / UMS Fot. Fotobank.PL / UMS

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

Derbowa rywalizacja koszykarzy Trefla Sopot z Asseco Arką Gdynia zakończyła się 
zwycięstwem tych drugich. Wynik 35. Derbów Trójmiasta to 79:86.

Budowa Europejskiego Centrum Rodziny INVICTA w Sopocie nabrała tempa. 31 stycznia na 
pierwszym powstającym budynku zawisła wiecha. 

Fot. Fotobank.PL / UMS Fot. Fotobank.PL / UMS

6 stycznia przez Sopot przeszedł tradycyjny Orszak Trzech Króli. Pochód wyruszył spod 

muszli na molo i zakończył się przedstawieniem Jasełek w kościele pw. Gwiazdy Morza. 

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Orszak Trzech Króli


