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W Sopocie powstanie ZOL
W trosce o zdrowie mieszkańców
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JAŚNIEJ I BEZPIECZNIEJ NA ULICACH

WYKŁADY W MUZEUM SOPOTU

NAJLEPSI SPORTOWCY 2017 ROKU WYBRANI

Na wniosek mieszkańców, w Sopocie na wielu
ulicach realizowany jest projekt doświetlania
przejść dla pieszych i skrzyżowań. Zmiany te
poprawią bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zachęcamy sopocian,
by do Zarządu Dróg i Zieleni zgłaszali lokalizacje
miejsc, w których ich zdaniem doświetlenie jest
najpotrzebniejsze.

Wykłady Sopockie to program cyklicznych
spotkań o charakterze popularnonaukowym,
organizowanym przez Muzeum Sopotu.
Wspólnym mianownikiem dla wszystkich
wystąpień jest Sopot – zarówno jego historia,
jak i teraźniejszość. Najbliższe spotkanie,
dotyczące wpływu kapistów na sopockie
środowisko artystyczne już 6 lutego.

W Sali Balowej hotelu Soﬁtel Grand Sopot po raz
kolejny wręczone zostały nagrody i wyróżnienia
dla sopockich sportowców. Na Sopockiej Gali
Sportu, która odbyła się 25 stycznia, triumfowali
lekkoatletka Angelika Cichocka i rugbista Piotr
Zeszutek. Wyróżniono także Drużynę Roku,
trenerów, najlepsze imprezy i Mecenasa Sportu.
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Dobre efekty pracy policji
Sopoccy policjanci podsumowali 2017 rok. Z zaprezentowanych statystyk wynika, że było
mniej przestępstw najbardziej uciążliwych dla mieszkańców, m.in. rozbojów, bójek i pobić,
uszkodzeń ciała, kradzieży i włamań. To m.in. efekt działania na ulicach kurortu
mobilnego komisariatu.

W trosce o środowisko
Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych to okazja, by zgodnie z przepisami
i ekologią pozbyć się śmieci, których nie można wyrzucać do ogólnych pojemników.
16 lutego będzie możliwość oddania odpadów niebezpiecznych bezpośrednio do
specjalnego samochodu.
Zbiórkę organizuje Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Odpady należy
dostarczyć osobiście do samochodu Związku i przekazać kierowcy.
Co można przynieść:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg*),
baterie i akumulatory,
termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne,
środki ochrony roślin i owadobójcze,
farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (puste opakowania nie są przyjmowane),
przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.
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* Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest
bezpośrednio z domów i mieszkań po ich zgłoszeniu telefonicznym – 58 624 66 11, bądź
za pośrednictwem formularza internetowego: www.kzg.pl/formularz-odbiory
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W 2017 r. sopocka Policja odnotowała spadek przestępstw najbardziej uciążliwych dla
obywateli, jednocześnie odnotowując wzrost wykrywalności tych przestępstw i wzrost
zatrzymań ich sprawców. Ponad 4 mln zł to kwota mienia zabezpieczonego u podejrzanych,
przede wszystkim w sprawach gospodarczych.
Odnosząc się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w minionym roku doszło do mniejszej
liczby wypadków drogowych i – co ważne – nie było żadnego wypadku śmiertelnego. Policjanci
przebadali blisko 60 tys. kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i wyeliminowali z dróg blisko 120 nietrzeźwych kierowców. Ponadto złapali 59 kierowców, którzy
przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Zatrzymanych zostało także 32
kierowców, którzy kierowali samochodami pomimo cofnięcia uprawnień.
Przełomowym momentem dla sopockich policjantów było otrzymanie w czerwcu minionego roku
Mobilnego Centrum Monitoringu, potocznie nazywanego mobilnym komisariatem. Jest on
wykorzystywany w codziennej służbie na terenie miasta.
Sopocki Program Poprawy Bezpieczeństwa
W wyniku spotkań i konsultacji z właścicielami klubów i pubów a miastem, Policją i Strażą
Miejską udało się wypracować i podpisać Sopocki Program Poprawy Bezpieczeństwa.
Przewiduje on m.in. wpuszczanie do lokali osób powyżej 21. roku życia, wspólną ochronę,
szkolenia dla personelu obiektów gastronomicznych dotyczące zasad sprzedaży alkoholu.
25 stycznia podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Przestrzegania Prawa i Statutu
Miasta podsumowano dotychczasowe efekty tego programu. Obecnych było 18
przedstawicieli sopockich lokali oraz komendanci Policji i Straży Miejskiej.
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Harmonogram
piątek, 16 lutego 2018 r. – postoje przy szkołach
godz. 8.20 – Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kolberga 15
godz. 9.00 – Zespół Szkół Handlowych, ul. Wejherowska 1
godz. 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Haﬀnera 55
godz. 10.20 – Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kościuszki 22/24 lub Zespół Szkół
Handlowych, ul. Kościuszki 18/20
godz. 11.00 – Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 14
godz. 11.40 – Zespół Szkół nr 1, ul. Książąt Pomorskich 16/18
godz. 12.20 – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. 3 Maja 41
godz. 13.00 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54
godz. 13.40-14.00 – II LO, al. Niepodległości 751 (wjazd od ul. Marynarzy)
Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych
oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
(PZON) w siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta, al. Niepodległości 723 a. Punkt jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-15.00, w soboty 8.00-11.00.
Zużyte baterie zbierane są również w systemie pojemnikowym w placówkach oświatowych,
sklepach oraz w Urzędzie Miasta Sopotu, natomiast przeterminowane leki w aptekach.

– Cieszy mnie znaczna poprawa bezpieczeństwa oraz dużo lepsza i bardziej efektywna
współpracy pomiędzy klubami a służbami – podsumował radny Marcin Stefański,
przewodniczący Komisji. – Zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze sporo do zrobienia i dlatego
będziemy kontynuować wspólne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w naszym
mieście. Słowa dużego uznania dla Policji i Straży Miejskiej za ich dotychczasową pracę.
– Program przyniósł bardzo dobre efekty – potwierdza Komendant Miejski Policji w Sopocie
Piotr Bolin. – Z naszych statystyk wynika, że liczba przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu odnotowywanych w sąsiedztwie lokali zmalała o 50 procent. Bardzo dobrze
oceniam także współpracę z ochroną i managerami klubów – powiadamiają nas
o konieczności podjęcia interwencji, a w sytuacjach niecierpiących zwłoki sami interweniują do
czasu przybycia policji. Dużym wsparciem jest także nasz mobilny komisariat, który tylko
w weekendowe noce od czerwca 2017 wyjeżdżał ponad 60 razy. Oczywiście zdarzają się
przypadki łamania zapisów programu, ale jest to nie więcej niż 10 proc. monitorowanych klubów.
– Mieszkańcy czują się bezpiecznie – potwierdza Tomasz Dusza, komendant sopockiej Straży
Miejskiej. – Liczba zgłoszeń od sopocian do dyżurnego SM dotyczących zakłócania porządku
publicznego wyraźnie zmalała.
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PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH
Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim

– raz na dwa tygodnie w piątek

– raz na miesiąc w piątek

PRZEPIS NA SOPOT

NR 02/2018

W MIEŚCIE /

W Sopocie powstanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
W trosce o zdrowie wszystkich sopocian pojawiła się
potrzeba rozszerzenia zakresu usług Domu Pomocy
Społecznej w Sopocie o funkcje opiekuńczo-lecznicze.
Dlatego miasto, na wniosek m.in. oddziału rejonowego
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
w Sopocie, podjęło decyzję o rozpoczęciu prac przygotowujących w pobliżu DPS budowę Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego.
Sopocki DPS doskonale wkomponował się w krajobraz
Sopotu i odpowiada na potrzeby mieszkańców. Korzystają z
niego sopocianie – pensjonariusze i ich rodziny, które mają
pewność dobrej opieki nad bliskimi – ale także wielu seniorów
uczęszczających na zajęcia w Dziennym Domu Pobytu. Ponad
40 proc. uczestników dziennych zajęć to mieszkańcy
pobliskiego osiedla Mickiewicza.
„Obserwując sytuację w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
widzimy, że w placówce tej przebywa wiele osób
wymagających całodobowej opieki medycznej. Apelujemy
do Pana Prezydenta, aby podjął wszelkie możliwe działania na
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rzecz utworzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy DPS
w Sopocie. Uważamy, że powinna powstać placówka
medyczna, która przejęłaby opiekę medyczną nad pensjonariuszami DPS w Sopocie” – czytamy w piśmie Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oddział Regionalny.
Rada Miasta Sopotu rozpoczęła prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby móc ten
projekt zrealizować. Budowa ZOL, po dokonaniu zmian
w planie, mogłaby się rozpocząć w ciągu kilku najbliższych lat.
Obiekt byłby przeznaczony dla 30-60 chorych. Budynek,
podobnie jak Dom Seniora, liczyłby cztery kondygnacje.
Planowany budynek zajmie powierzchnię ok. 2,5 tys. m. kw.
Nie tylko boisko
Teren sąsiadujący z DPS i ZOL, o powierzchni prawie 3,8 tys.
m kw. przeznaczony jest na funkcje sportowo-rekreacyjne.
W ostatnich latach, na wnioski mieszkańców zgłaszane m.in.
w ramach Sopockiego Budżetu Obywatelskiego, miasto
wykonało tam wiele prac za prawie 200 tys. zł, m. in.: urządzenia siłowni zewnętrznej, ogrodzenie, modernizację placu gier.
Dalsze prace były wstrzymane w związku
z planami budowy ZOL na sąsiednim
terenie. Ponieważ zakres tak potrzebnej
sopocianom inwestycji jest już znany, miasto
przystępuje do kolejnego etapu urządzania
terenu rekreacyjno-sportowego.
Zgodnie z wolą mieszkańców zmodernizowane zostanie boisko wielofunkcyjne.
O pozostałych funkcjach i ich wymiarze
zadecydują okoliczni mieszkańcy. Zgodnie
z wolą mieszkańców powstanie: albo
wybieg dla psów, albo miejsce do rekreacji,
plac zabaw lub parking.
– Teren na os. Mickiewicza, obok Domu
Pomocy Społecznej, jest doskonałym
przykładem odpowiedzi na potrzeby
różnych grup sopocian – mówi Jacek
Karnowski, prezydent Sopotu. – Seniorzy
mają swoje przyjazne miejsce i wierzę, że
niedługo powstanie tam niezwykle

Sąd oddalił skargę inicjatorów referendum
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku podczas
posiedzenia 19 stycznia oddalił skargę inicjatorów
referendum w sprawie odwołania prezydenta Sopotu na
postanowienie komisarz wyborczej. Komisarz wyborcza
poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa
w związku ze zbieraniem podpisów pod wnioskiem
o referendum.
W ustnym uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z wykładnią
Naczelnego Sądu Administracyjnego, osoby podpisujące się
pod wnioskiem o referendum lokalne muszą zamieszkiwać
i posiadać czynne prawo wyborcze na terenie danej gminy
oraz że dane osób podpisujących muszą być kompletne.
W swoim wystąpieniu przed WSA, komisarz wyborcza
poinformowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia
o możliwości popełnienia przestępstwa w związku ze
zbieraniem podpisów pod wnioskiem o referendum.
Wskazała, iż identyczne numery PESEL są wpisane do różnych
osób, dane są niepełne, a cześć osób – w tym jeden
z inicjatorów Krzysztof Iwanow – podpisała się dwukrotnie,
niektórzy nawet czterokrotnie.
– Jest to bardzo smutna sytuacja, kiedy organizacja
pozarządowa, dla realizacji celu politycznego okłamuje
mieszkańców i próbuje budować swoją pozycję na

konﬂikcie – co obserwowaliśmy w trakcie kampanii
referendalnej – mówi prezydent Jacek Karnowski.
– Skala nieprawidłowości przy zbieraniu podpisów
przez członków stowarzyszenia Mieszkańcy dla Sopotu
jest dla mnie porażająca.
Irma Kul, komisarz wyborcza w Gdańsku, wydała 17
listopada 2017 r. postanowienie o odrzuceniu wniosku
Mieszkańców dla Sopotu o przeprowadzenie referendum
w sprawie odwołania prezydenta Sopotu. Przyczyną tego
odrzucenia było niespełnienie wymogów, jakim wniosek
powinien odpowiadać. Złożonych zostało w sumie 3071
podpisów. Po weryﬁkacji okazało się, że 741 podpisów było
dotkniętych wadą, niektóre zawierały nawet po kilka
uchybień. Najważniejszą przyczyną odrzucenia wniosku był
fakt, że aż 309 osób, które złożyły podpisy pod wnioskiem,
nie było do tego uprawnionych, nie ﬁgurowały ani
w ewidencji ludności, ani w rejestrze wyborców.
W pozostałych 432 podpisach wykryto m.in. błędne pesele
czy wadliwie podane imiona i nazwiska. Bardzo często
wpisywane były też zupełnie abstrakcyjne daty udzielenia
poparcia dla inicjatywy, a część osób podpisało się
dwukrotnie, trzykrotnie, a nawet czterokrotnie.
Mieszkańcy dla Sopotu zaskarżyli to postanowienie do
WSA. Wyrok WSA jest nieprawomocny. Przysługuje od
niego skarga do NSA.

potrzebny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który będzie
pomagał osobom przewlekle chorym i ich rodzinom. Teraz
nasi chorzy seniorzy przebywają w ośrodkach poza Sopotem,
co utrudnia codzienny kontakt ich bliskim. Budowa ZOL-u
jest dla nas koniecznością. Dzieci, młodzież i wszyscy
mieszkańcy os. Mickiewicza zyskują urządzony teren do
rekreacji w otoczeniu pięknych lasów. Współistnienie różnych
funkcji to symbol otwartego społeczeństwa i miasta
przyjaznego wszystkim – dodaje prezydent Karnowski.
Teren DPS, planowanego ZOL i projektowanej rekreacji
w całości jest własnością miasta.
ZOL, czyli Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – udziela
stacjonarnie i całodobowo usług medycznych przewlekle
chorym. Jego celem jest przywrócenie pacjentowi jak
największej sprawności ﬁzycznej oraz psychicznej, by
samodzielnie mógł funkcjonować. Pacjentami mogą być
osoby w różnym wieku, po przebytych np. udarach, czyli
niezdolne do samodzielnego funkcjonowania
w warunkach domowych.
Dom pomocy społecznej – placówka dla
samodzielnych osób starszych, które ze względu na
wiek, przebyte choroby, sytuację życiową lub
niepełnosprawność wymagają całodobowego wsparcia.
Pensjonariusze przebywają w środowisku osób w podobnym wieku, w warunkach zbliżonych do domowych.
Hospicjum – instytucja funkcjonująca w ramach
systemu opieki zdrowotnej, stosująca metody opieki
paliatywnej i dedykowana pacjentom przewlekle oraz
nieuleczalnie chorym.
Szpital geriatryczny – zajmuje się diagnozowaniem
i leczeniem osób w wieku starszym. Pacjent geriatryczny
to osoba, która ukończyła 60-65 lat i ma wiele
nakładających się na siebie chorób. Celem leczenia
geriatrycznego jest przywrócenie w miarę możliwości
dobrostanu ﬁzycznego, psychicznego i społecznego
choremu oraz jego utrzymywanie na dobrym poziomie.
Ponadto walczy się z chorobami dodatkowymi
i zapobiega ich rozwojowi.

Prezydent Sopotu ostatecznie
uniewinniony przez Sąd Najwyższy
Sąd Najwyższy na posiedzeniu 24 stycznia br. oddalił jako
bezzasadną kasację prokuratury w sprawie rzekomego
przyjęcia przez Prezydenta Sopotu korzyści od lokalnych
przedsiębiorców. Decyzja Sądu kończy trwającą 10 lat
sprawę, wywołaną zmanipulowanym nagraniem
Sławomira Julke.
– Dziękuję mieszkańcom i współpracownikom za
wsparcie podczas tych trudnych lat – mówi Jacek
Karnowski, prezydent Sopotu. – Od początku
mówiłem, że jestem niewinny, ale przez 10 lat, na
koszt podatników prokuratura i CBA na polityczne
zlecenie próbowały coś na mnie znaleźć. Cieszę się,
że ta gehenna się skończyła.

Fot. materiały prasowe UMS
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Jaśniej i bezpieczniej na ulicach
Na wniosek mieszkańców, w Sopocie na wielu ulicach realizowany jest projekt
doświetlania przejść dla pieszych i skrzyżowań. Te zmiany poprawią bezpieczeństwo
wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zachęcamy sopocian, by do Zarządu
Dróg i Zieleni zgłaszali lokalizacje miejsc, w których ich zdaniem doświetlenie jest
najpotrzebniejsze.

To już zostało zrobione:
ul. Powstańców warszawy – na wysokości hotelu Sheraton
ź ul. Sobieskiego – przejście od potoku Elizy w kierunku przychodni
ź ul. Armii Krajowej – na wysokości budynku Straży Pożarnej
ź ul. Sikorskiego – na wysokości Almy
ź ul. Armii Krajowej – przed skrzyżowaniem z ul. Krasickiego
ź ul. Grunwaldzka – na wysokości posesji nr 18
ź ul. Grunwaldzka – na wysokości posesji nr 12
ź ul. Haﬀnera – skrzyżowanie z ulicą Goyki przy szkole podstawowej
ź ul. Kościuszki – dojście z SKM do UM
ź ul. Władysława IV – przejście do szkoły przy skrzyżowaniu z ul. Syrokomli
ź ul. Władysława IV – przy ul. Jana z Kolna
ź

Projekt wymiany oświetlenia, z wykorzystaniem środków unijnych, realizowany jest na
terenie całego Dolnego Sopotu. Jego częścią jest specjalne doświetlanie skrzyżowań
i przejść dla pieszych.
Podczas wszystkich realizowanych obecnie inwestycji drogowych będzie też wykonywane
doświetlanie przejść i skrzyżowań. Przykładem może być budowa węzłów Wejherowska
– Obodrzyców, gdzie powstanie nowy układ komunikacyjny i wszystkie przejścia dla
pieszych w nowych miejscach zostaną doświetlone.
Ponadto na terenie Sopotu planowane jest doświetlenie ok. 6 skrzyżowań lub
samodzielnych przejść, za łączną kwotę ok. 100 tys. zł.
Pokaż, gdzie powinno być jaśniej i bezpieczniej

Fot. Fotobank.PL / UMS

Meldunek przez internet
Od 1 stycznia nie trzeba przychodzić do urzędu, by się zameldować. Można to zrobić
przez intenet. To duże ułatwienie dla mieszkańców.
Można się zameldować na pobyt stały, czasowy, przemeldować, zameldować czy
przemeldować i zameldować niepełnoletnie dziecko. Procedura zaczyna się na stronie
obywatel.gov.pl, na której wybieramy interesującą nas usługę i potwierdzamy swoją
tożsamość Proﬁlem Zaufanym (eGO). Następnie należy zaznaczyć, czy chodzi nam
o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy skorzystanie
z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby. W zależności od wybranej opcji będą
potrzebne skany pełnomocnictw, dokumentów potwierdzających prawo do lokalu,
oświadczenia właściciela itd.

Fot. Pixabay

Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu gminy,
odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego. Zostanie on automatycznie
wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania. Jeśli dołączyliśmy
wszystkie potrzebne dokumenty, urzędnik zamelduje nas od razu po otrzymaniu
zgłoszenia. Jeśli dołączyliśmy do formularza skany dokumentów, urzędnik może poprosić
o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości dokona meldunku.
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Zachęcamy mieszkańców miasta do wskazywania lokalizacji, które ich zdaniem
najpilniej wymagają doświetlenia. Propozycje należy przesyłać na adres e-mail:
zdiz@sopot.pl

Dom dla niepełnosprawnych
– przesadzamy drzewa
W ubiegłym roku został podpisany akt notarialny, na mocy którego Gmina Miasta Sopotu
przekazała Fundacji Nasz Przyjazny Dom działkę w sąsiedztwie dawnego parku Herbstów
i urzędu. Ma tam powstać ośrodek dla niepełnosprawnych. Zakończyły się już prace
projektowe, wydane zostało prawomocne pozwolenie na budowę. Już nic nie stoi na
przeszkodzie, by rozpocząć prace.
Kolejnym etapem prac
poprzedzającym rozpoczęcie
budowy jest przygotowanie
terenu. W tym celu od 23
stycznia trwa przesadzanie
drzew. Drzewa – 10 sztuk,
m.in.: lipy, brzozy, buk, klon,
dąb, jabłonie i śliwy, oraz
8 krzewów (m.in. jaśminowiec, 2 cyprysiki, tamaryszek,
cis) przesadzane są w okolicy
inwestycji. Całe zadanie prócz
przesadzenia drzew obejmuje również ich 3-letnią
pielęgnację. Koszt całości to
ok. 60 tys. zł.

Fot. materiały prasowe UMS

Planowana nieruchomość zlokalizowana będzie w sąsiedztwie parku należącego do Herbstów.
W ośrodku będzie 20 pokoi. Zamierzeniem Fundacji Nasz Przyjazny Dom jest stworzenie na
terenie Sopotu domu, w którym dożywotnie schronienie znajdą dorosłe osoby niepełnosprawne
intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
– Chcemy w ośrodku stworzyć warunki do wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
której nadrzędnym celem byłoby czuwanie nad kondycją ﬁzyczną podopiecznych oraz włączanie
ich w normalne życie społeczne – podkreśla Renata Birtus z Fundacji Nasz Przyjazny Dom.
– Rehabilitacja powinna przebiegać w czterech płaszczyznach: ﬁzycznej, psychicznej, społecznej
i zawodowej. Wymienione dziedziny działalności rehabilitacyjnej muszą przebiegać integralnie,
wzajemnie się wspierać i uzupełniać.

PRZEPIS NA SOPOT

NR 02/2018

INFORMACJE SPOŁECZNE /

Światowy Dzień Chorego – pozytywne podejście do choroby
Co roku 11 lutego obchodzimy Światowy Dzień
Chorego. Święto to zostało ustanowione przez
papieża Jana Pawła II w 1992 r. W sopockim Domu
Pomocy Społecznej również odbędzie się spotkanie,
podczas którego podopieczni pokażą, że nawet do
trudnej zmiany wynikającej z choroby można
podchodzić pozytywnie.

zwłaszcza przewlekła, zmienia życie, utrudnia je i ogranicza. Często sprawia, że musimy zrezygnować z tego co
lubimy, stosować dietę, pojawia się ograniczona
samodzielność i konieczność korzystania z pomocy osób
trzecich.

Światowy Dzień Chorego ma zwrócić uwagę świata na
problemy osób chorych – cierpiących zarówno duchowo,
jak i ﬁzycznie.
W codziennej pracy w Domu Pomocy Społecznej
w Sopocie personel pochyla się na chorymi, wspierając
ich i wspomagając w codziennym życiu. Każda choroba,

Fot. materiały DPS w Sopocie

Zostań opiekunem prawnym lub kuratorem
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza osoby pełnoletnie do
pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub kuratora.
Opiekun prawny to osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych dla
osoby bez zdolności do czynności prawnych, np. dla osoby małoletniej lub dla osoby
całkowicie ubezwłasnowolnionej. Opiekun powinien zadbać o potrzeby życiowe osoby
oddanej mu pod opiekę, powinien dbać także o jej majątek. Oznacza to, że powinien
zapewnić jej środki do życia, mieszkanie i wyżywienie, w razie potrzeby wystąpić o świadczenia
z ubezpieczeń społecznych (np. rentę) lub pomoc społeczną, zapewnić opiekę medyczną,
realizację obowiązku szkolnego itd. Opiekun prawny jest również przedstawicielem
ustawowym swojego podopiecznego, czyli może dokonywać czynności prawnych w jego
imieniu.
Kurator to przedstawiciel osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych,
która potrzebuje pomocy lub nie jest w stanie sama prowadzić swoich spraw (np. kurator dla
ubezwłasnowolnionego częściowo, kurator dla osoby niesamodzielnej).

Mieszkańcy Sopotu, którzy przeprowadzili się do DPS
udowadniają, że nawet do trudnej zmiany wynikającej
z choroby można podchodzić pozytywnie. Nie rozkładają
rąk, nie użalają się nad sobą. Nie skupiają się na tym, co
im choroba odebrała, ale na tym, co jeszcze przed nimi,
co jeszcze mogą zrobić, co przeczytać, kogo poznać,
czego się nauczyć. Takie nastawienie dodaje energii i sił,
aby cieszyć się każdym dniem.

Sopocki transport
dla osób niepełnosprawnych
W Sopocie każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy przy
przemieszczaniu się po mieście. Transport realizowany jest od poniedziałku do
piątku, w godz. 8.00-18.00.
Przewoźnik – Trójmiejskie Centrum Specjalistycznego Transportu Bemark – przyjmuje
zlecenia w dni powszednie w godz. 7.30-17.30. Transport trzeba zamawiać co najmniej
z jednodniowym wyprzedzeniem.
Pojazdy, którymi odbywa się przewóz, są komfortowe, przystosowane do osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Załoga samochodu to zawsze dwie osoby,
specjalnie przeszkolone, posiadające kurs pierwszej pomocy.
Zamówienie przewozu
w dni powszednie w godz. 7.30-17.30 pod numerem telefonu: 58 343 52 00
lub 600 366 664
Koszt transportu (opłata ponoszona przez zamawiającego):
ź w granicach miasta
– opłata ryczałtowa – 10 zł
– za każdy przejechany kilometr poza granice miasta – 3 zł
ź za wniesienie lub zniesienie na specjalistycznym krzesełku – 5 zł za każde piętro
ź wynajęcie dodatkowego samochodu z załogą na dalsze lub czasochłonne
wyjazdy to 3 zł/km lub 50 zł/godz.
Miasto od dekady wspomaga w ten sposób osoby niepełnosprawne w Sopocie,
ﬁnansując gotowość specjalistycznego samochodu i załogi do świadczenia takich usług.

Fot. Pixabay

Opiekunem prawnym lub kuratorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Opiekunem nie może być
osoba uprzednio pozbawiona przez sąd praw rodzicielskich lub zwolniona z opieki.
Sąd opiekuńczy, który ustanawia opiekuna prawnego, może przyznać opiekunowi
wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad inną osobą. Z takim wnioskiem musi wystąpić sam
opiekun.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji opiekuna prawnego lub kuratora mogą zgłaszać
się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Pracy Socjalnej, al.
Niepodległości 759 a, tel. 58 550 31 89; 58 551 40 54 (poniedziałek w godz. 13.00-15.00,
wtorek-piątek w godz. 8.00-10.00).

www.pinterest.com/sopot

Transport osób niepełnosprawnych odbywa się specjalistycznymi samochodami.
Fot. materiały prasowe
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WYSTAWA /

TEATR /
www.pgs.pl

Dynamiczne graﬁki
Graﬁki Barbary Kasperczyk oglądać będzie można w Państwowej Galerii
Sztuki w Sopocie. Wernisaż wystawy zatytułowanej „Dynamika Przestrzeni”
odbędzie się w czwartek, 1 lutego o godz. 19.30.
Głównym zagadnieniem
twórczości Barbary Kasperczyk
jest współczesne społeczeństwo, które symbolizują
kroczące tłumy ludzi nakładające się w jej graﬁkach na
wielu warstwach tworząc
wielowymiarową przestrzeń
„obrazu”.

www.teatrnaplazy.pl

Walczak i Łubieński w Teatrze na Plaży
Teatr na Plaży zaprasza 16 i 17 lutego na kolejny tematyczny weekend, podczas którego
zaprezentuje dwa gościnne spektakle, zrealizowane na podstawie tekstów Michała
Walczaka i Macieja Łubieńskiego – twórców, najgłośniejszego aktualnie kabaretu
politycznego „Pożar w Burdelu”, nominowanych m.in. do ostatnich nagród Paszportu
Polityki w kategorii teatr.
Widzowie zobaczą komediowy one-man-show
Rafała Rutkowskiego „Seks
polski. Reaktywacja” z warszawskiego Teatru Montownia, wg. tekstu Macieja
Łubieńskiego. Drugą gościnną propozycją będzie
komedia o uteatralizowanej
miłości i erotycznej inicjacji
mieszkańców miejskiego
blokowiska, czyli „Pierwszy

W poszukiwaniu nowej
możliwości przedstawienia
przestrzeni posługuje się
zarówno klasycznym warsztatem graﬁcznym, jak
i najnowszymi możliwościami
t e c h n o l o g i c z n y m i o b ra z u
i druku cyfrowego na różnych
materiałach.

raz” z Teatru im. Adama Mickiewicza z Częstochowy, w reżyserii Tomasza Mana, wg. tekstu
Michała Walczaka.
„Seks polski. Reaktywacja”, 16 lutego, godz. 19.00

Ekspozycja czynna będzie od
2 lutego do 4 marca 2018 r,
wt.- nd. w godz. 11.00-19.00.

„Pierwszy raz”, 17 lutego, godz. 18.00
Bilety: „Seks polski. Reaktywacja” – 40 zł, „Pierwszy raz” – 40 zł, 30 zł

MUZEUM SOPOTU /
www.muzeumsopotu.pl

Kapiści w Sopocie,
czyli wykłady w Muzeum Sopotu
Wykłady Sopockie to program cyklicznych spotkań o charakterze
popularnonaukowym, organizowanym przez Muzeum Sopotu. Najbliższe
spotkanie, dotyczące wpływu kapistów na sopockie środowisko
artystyczne, we wtorek, 6 lutego.
Wykłady odbywających się zazwyczaj w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca
(poza lipcem i sierpniem). Prelegentami są zarówno zawodowi naukowcy
(historycy, historycy sztuki, archiwiści, kulturoznawcy, socjologowie itd.), jak
i pasjonaci historii, kolekcjonerzy, wybitni rzemieślnicy czy badacze. Wspólnym
mianownikiem dla wszystkich wystąpień jest Sopot – zarówno jego historia, jak
i teraźniejszość; tradycje, tożsamość, społeczeństwo czy architektura
i urbanistyka tego nadbałtyckiego kurortu.
Wstęp na Wykłady Sopockie jest wolny, początek o godz. 17.30.
Harmonogram spotkań:
6 lutego – „Kapiści w Sopocie.
Wpływ Józefa Czapskiego, Janusza
Strzałeckiego, Jana Cybisa , Artura
Nachta-Samborskiego i Piotra
Potworowskiego na sopockie
środowisko artystyczne” – Andrzej
Zagrobelny
20 lutego – „Alternatywny Sopot.
Ruchy kontrkulturowe lat 19861996” – Artur Kawiński

Fot. Fotobank.PL / UMS
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13 marca – „Kurort w cieniu
swastyki” – dr Jan Daniluk
27 marca – „Doktor Benzler…”
– Justyna Gibbs
10 kwietnia – „Polskie pensjonaty
w Sopocie do 1939 r.” – dr Janusz
Dargacz
24 kwietnia – „Życie nocne
i przestępcze międzywojennego
Sopotu – dr Jan Daniluk

100 lat Niepodległości
– wspólne śpiewanie pieśni
2018 jest dla naszej Ojczyzny rokiem szczególnym ze względu na 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości. W Sopocie ten radosny fakt będziemy świętować przez cały
rok. Miejskie instytucje kultury oraz szkoły włączyły się w przygotowanie programu
sopockich obchodów. Zachęcamy, by na bieżąco śledzić kalendarz wydarzeń na stronie
internetowej oraz na łamach „Przepisu na Sopot”.
Zapraszamy mieszkańców na jedno z zaplanowanych wydarzeń, czyli wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych na Placu Przyjaciół Sopotu, które odbędzie się dwukrotnie: 3 maja i 11 listopada.
W kolejnych numerach „Przepisu na Sopot” ukażą się teksty najbardziej znanych i lubianych
pieśni patriotycznych. Na początek „Rota” Marii Konopnickiej.

Rota
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy!
My, polski naród, polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy, by nas zgnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!/bis
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha
Twierdza nam będzie każdy próg.
Tak nam dopomóż Bóg!/bis
Nie będzie Niemiec pluć nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Wstanie potężny huﬁec nasz,
Duch będzie nam hetmanił
W ten dzień, gdy zagrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!/bis

„Rota” powstała w 1908 r., podczas
pobytu Marii Konopnickiej w Cieszynie. Wiersz był wyrazem sprzeciwu
poetki wobec germanizacji i pruskich
ustaw wywłaszczających Polaków
z ziemi. Sześciu muzyków skomp o n ow a ł o d o n i e g o m u z y kę .
Najpopularniejsza jest melodia
napisana przez Feliksa Nowowiejskiego w Krakowie, w styczniu 1910 r.
Prawykonanie utworu odbyło się
w krakowskiej siedzibie Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”, podczas
spotkania poświęconego powstaniu
styczniowemu.
Wszystkie pieśni w specjalnym
śpiewniku wyda Muzeum Sopotu.
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HIPODROM /

Konie tańczą na Hipodromie
Miłośnicy koni i zawodów konnych będą mieli w lutym kilka powodów do
odwiedzenia sopockiego Hipodromu. Miesiąc zapowiada się pod tym względem
naprawdę atrakcyjnie. Zobaczymy skoki przez przeszkody, a także widowiskowe
i precyzyjne ujeżdżenie.
Na początku, w weekend 3 i 4 lutego, w Hali Pomarańczowej, rozegrane zostaną
zawody zaliczane do cyklu JumpOFF Hipodrom. To cykl zawodów halowych, które
rozpoczynają się w październiku, a kończą w marcu. Jeźdźcy w trakcie kolejnych startów
zbierają punkty, za które w czasie marcowego ﬁnału odbiorą nagrody ﬁnansowe.
Najwyższe przeszkody w tych konkursach zawieszane są na wysokości 140 cm.

GALA SPORTU /

Angelika Cichocka i Piotr Zeszutek
najlepszymi sopockimi sportowcami 2017 roku
W Sali Balowej hotelu Soﬁtel Grand Sopot po raz kolejny wręczone zostały
nagrody i wyróżnienia dla sopockich sportowców. Na Sopockiej Gali Sportu,
która odbyła się 25 stycznia, triumfowali lekkoatletka Angelika Cichocka
i rugbista Piotr Zeszutek. Wyróżniono także Drużynę Roku, trenerów, najlepsze
imprezy i Mecenasa Sportu.

Prawdziwą gratką dla widzów będą zawody ujeżdżeniowe. Tę dyscyplinę będzie można
podziwiać również w Hali Pomarańczowej, na Międzynarodowych Zawodach w Ujeżdżeniu, od 9 do 11 lutego. Ujeżdżenie nie bez powodu zwane jest czasami konnym
tańcem. W czasie przejazdu zwierzę, wykonując odpowiednie ﬁgury, musi być bardzo
precyzyjnie prowadzone, co wymaga od zawodnika dużego doświadczenia. Oceną
występu zajmuje się aż pięciu sędziów, którzy analizują każdy, najdrobniejszy nawet ruch
konia, płynność, zmiany tempa czy kierunku jazdy. Wszystkie ruchy konia powinny być
wykonywane przy użyciu niewidocznych pomocy i bez widocznego wysiłku ze strony
zawodnika. Koń i jeździec powinni prezentować elegancję i harmonię, spokój, równowagę
i wzajemne porozumienie. Całości dopełnia paradny strój zawodnika – czarny frak,
cylinder, białe bryczesy, długie czarne buty. Koń musi mieć zaplecioną grzywę. W czasie
konkursów na trybunach widzowie powinni zachowywać się spokojnie i nie używać ﬂesza
przy robieniu zdjęć – mogłoby to spłoszyć konia i zdekoncentrować jeźdźca.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Kandydatów do tytułów zgłaszały stowarzyszenia sportowe i media. Do nagród
i wyróżnień nominowała Kapituła Gali.
Tytuł Sportsmenki Roku otrzymała lekkoatletka Angelika Cichocka z Sopockiego Klubu
Lekkoatletycznego. Miejsca drugie i trzecie w tej kategorii zdobyły Maja Dziarnowska
z SKŻ ERGO Hestia Sopot i Małgorzata Cybulska z Sopockiego Klubu Jeździeckiego.
Sportowcem Roku został Piotr Zeszutek, rugbista Ogniwa Sopot, a na kolejnych
pozycjach znaleźli się: Paweł Tarnowski, windsurfer z Sopockiego Klubu Żeglarskiego
i Patryk Dobek, biegacz reprezentujący SKLA.

Ingrid Klimke. Fot. Monika Skowrońska

Weekend 17 i 18 lutego zdominują skoki przez przeszkody. Podczas regionalnych
zawodów rozgrywanych na Hali Pomarańczowej widzowie będą mogli podziwiać
jeźdźców i konie o rożnym stopniu przygotowania i w różnym wieku. Do pokonania
będzie parkur, na którym w zależności od stopnia trudności danego konkursu staną
przeszkody o różnej wysokości, ustawione w różnych konﬁguracjach.
Na wszystkie zawody wstęp wolny.
3-4 lutego, godz. 8.00-19.00 – JumpOFF Hipodrom (skoki przez przeszkody)
9-11 lutego, godz. 9.00-17.00 – Międzynarodowe Zawody w Ujeżdżeniu

Na gali wyróżniono również obiecujących młodych sportowców. Młodzieżowymi
Sportsmenkami Roku zostały: pływaczka Helena Schwarz („Siódemka” Sopot), Emilia
Kusy (SKLA) i jako trzecia Paulina Ligarska, wieloboistka z SKLA. Mateusz Plichta
(Ogniwo Sopot) i Łukasz Kolenda (Treﬂ Sopot) podzielili się tytułem Młodzieżowego
Sportowca Roku. Drugie i trzecie miejsce w tej kategorii zajęli Daniel Ziółkowski (UKS
Siódemka Treﬂ Sopot) i Cyprian Krassowski (MOSiR Sopot).
Tytuł Trener Roku przypadł ex aequo Karolowi Czyżowi z sopockiego Ogniwa
i Marcinowi Klozińskiemu (Treﬂ Sopot). Na miejscu drugim i trzecim uplasowali się
trener Tomasz Lewandowski z SKLA i trener windusrferów Maciej Dziemiańczuk (SKŻ).
Werdyktem kapituły Sopockiej Gali Sportu Drużyną Roku została ekipa MKS Ogniwa
Sopot, drugie i trzecie miejsce przypadło zaś Navigo A-class Saling Team
– organizatorom ubiegłorocznych mistrzostw świata katamaranów i koszykarzom
Treﬂa Sopot.

17-18 lutego, godz. 8.00-19.00 – Zawody w skokach przez przeszkody

Sportową Imprezą Roku 2017 zostały Mistrzostwa Świata Katamaranów A-class,
zorganizowane przez UKS Navigo. Na drugim miejscu Sopot Beach Rugby Fundacji
Edwarda Hodury i dalej Mistrzostwa Europy Formula Windsurﬁng, przygotowane
w minionym roku przez Sopocki Klub Żeglarski.

TENIS /

W kategorii Rekreacyjna Impreza Roku zwyciężyły zawody pływackie Memoriał
Andrzeja Pawińskiego, zorganizowane przez MOSiR Sopot. Drugie i trzecie miejsce
przypadło Street Challenge Sopot 2017 i Rajdowi Kobiet 2017 Po Japońsku, którego
organizatorem był Automobilklub Orski.

Skrzaty w akcji, czyli zmagania
tenisistów do lat 12
Na kortach Hali Widowiskowej Sopot Tenis Klubu od 9 do 13 lutego odbędzie się
Ogólnopolski Turniej Klasyﬁkacyjny Skrzatów Sopot Cup.
W piątek, 9 lutego, rozegrany zostanie turniej eliminacyjny (w zależności od liczby
uczestników). W sobotę, 10 lutego, wystartuje turniej główny. Początek gier o godz. 9.30.
W turnieju wystąpi czołówka zawodniczek i zawodników z list klasyﬁkacyjnych Polskiego
Związku Tenisowego w kategorii Skrzatów, czyli dzieci do lat 12.
www.instagram.com/miasto_sopot

Sportowcom i trenerom gratulowali i wręczali nagrody m.in. prezydent Sopotu Jacek
Karnowski i wiceprezydent Marcin Skwierawski. Były także podziękowania i wyróżnienie
dla ﬁrmy, która w minionym roku najaktywniej ﬁnansowo wspierała sopocki sport.
Tytułem Mecenasa Sportu przypadł Portowi Lotniczemu Gdańsk im. Lecha Wałęsy.
Świetną, muzyczną oprawę tegorocznej Sopockiej Gali Sportu zapewnił Irek Wojtczak,
sopocianin, saksofonista, który tym razem usiadł przy fortepianie towarzysząc na zmianę
sopranistce Lenie Gruszczyńskiej i zespołowi The Fruitcakes. Finałem uroczystości było
tradycyjne wspólne zdjęcie wszystkich uhonorowanych sportowców i trenerów.
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Wreszcie śnieg na Łysej Górze
Jak tylko pod koniec stycznia zima uraczyła nas w końcu śniegiem, na stoku Łysej Góry
pojawili się narciarze. Jak widać, dla niektórych był to pierwszy kontakt z deskami.
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26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 14 stycznia. Wielkoorkiestrowe atrakcje zawitały
także do Sopot Centrum.
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Nowe wystawy w Państwowej Galerii Sztuki. Od 18 stycznia można tu oglądać m.in.
ekspozycję „Zawartość Pamięci” Małgorzaty Kotłowskiej.
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Kibice koszykówki w niedzielne popołudnie, 21 stycznia, byli świadkami ekscytujących derbów. Treﬂ
Sopot pokonał Polpharmę Starogard Gdański 84:81.
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22 stycznia w Domu Pomocy Społecznej świętowano Dzień Babci i Dziadka oraz urodziny
styczniowych jubilatów.

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