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ŚWIĘTUJEMY ROCZNICĘ 4 CZERWCA

Ogólnopolskim akcentem obchodów „Święta 

Wolności i Solidarności”, będzie wspólne 

odśpiewanie hymnu narodowego. W Sopo-

cie spotykamy się 4 czerwca o godz. 12.00 

na Placu Przyjaciół Sopotu. Po śpiewaniu 

zapraszamy wystawę plenerową fotoreporte-

rów „Gazety Wyborczej” i Festiwalu Fotografii 

„W Ramach Sopotu”.

JAN GARBAREK W OPERZE LEŚNEJ 

Zanim w październiku dźwięki muzyki jazzowej 

rozniosą się po nadmorskim kurorcie, wybrzmi 

prolog festiwalu Sopot Jazz – koncert Jan Garbarek 

Group feat. Trilok Gurtu. Już 29 czerwca o godz. 

20.30 w Operze Leśnej w Sopocie wraz z zes-

połem zagra norweski saksofonista, światowej sławy 

muzyk, ojciec skandynawskiej sceny jazzowej. 
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ŚWIATOWA CZOŁÓWKA NA HIPODROMIE

Najważniejsze zawody w skokach przez przeszkody, 

rozgrywane 13-16 czerwca na sopockim Hipodro-

mie CSIO5*, w tym roku ponownie znalazły się 

w pierwszej dywizji europejskich rozgrywek Pucharu 

Narodów FEI Longines Jumping Nations CupTM. 

Pula nagród, o które walczyć będzie światowa 

jeździecka czołówka, to ponad 2 mln zł.
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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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Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do 

nagrody Prezydenta Miasta Sopotu 

dla organizacji pozarządowych, które 

w tym roku wykazały się największą 

aktywnością i niosły pomoc oraz 

radość mieszkańcom Sopotu. Zgło-

szenia konkretnych organizacji można 

wysyłać do 30 sierpnia. 

Wnioski należy składać w kancelarii 

ogólnej Urzędu Miasta (ul. Kościuszki 

25/27). Do złożenia wniosku uprawniony 

jest  każdy,  k to  dostrzeg ł  dobrą , 

oczekiwaną i pożądaną pracę organizacji 

pozarządowej i chciałby taką organizację 

wyróżnić. 

Prezydent Miasta Sopotu ustanowił 

nagrodę „Sopockie Serce” w roku 2006 r. 

Od tego czasu przyznawana jest 

Zgłoś sopocką organizację pozarządową 
do nagrody „Sopockie Serce”

Miasto Sopot otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych 

zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. 

Dofinansowane zostaną dwa sopockie projekty: „Bezpieczne dzieci na drodze”, 

przygotowany przez Straż Miejską oraz „Bezpieczne i zdrowe lato w Sopocie”, złożony 

przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sopotu.

Do wojewody pomorskiego z całego województwa wpłynęło 35 projektów. Po weryfikacji, 

Pomorski Urząd Wojewódzki przesłał do MSWiA 12 projektów. Dofinansowanie otrzymały 3, 

w tym 2 projekty sopockie. Kwota dofinansowania to 43 391 zł (80 proc. wydatków 

wymaganych na realizację projektów).

W ramach obchodów 20. Rocznicy wizyty Jana Pawła II w Sopocie, 5 czerwca (środa) 

o godz. 18.00 odprawiona zostanie msza święta w kościele św. Michała Archanioła. 

Po mszy wierni przejdą pod Krzyż Papieski (ul. Polna) gdzie złożone zostaną kwiaty 

i odbędzie się apel.

Wśród wydarzeń organizowanych z okazji rocznicy wizyty papieża Polaka w Sopocie jest 

również Koncert Papieski w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, który 

odbędzie się 7 czerwca, o godz. 18.45, w kościele św. Jerzego. W trakcie koncertu zabrzmi 

m.in. „W drodze do Emaus” Bernarda Stillera – utwór napisany z dedykacją dla Jana Pawła II. 

Nie zabraknie także muzyki Jana Sebastiana Bacha czy Georga Friedricha Haendla. Partie 

solowe wykonają  Marta Studzińska (sopran) oraz Aleksandra Koczurko (mezzosopran). 

Orkiestrą zadyryguje Przemysław Stanisławski. Wstęp na koncert jest bezpłatny. 

Szczegółowy program obchodów 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Sopocie na: 

www.sopot.pl

Sopockie projekty 
z dofinansowaniem MSWiA 

Msza święta i Koncert Papieski 

Wyniki loterii „Nagrody 
za PIT w Sopocie”

Wąwóz imienia profesora Hermana

corocznie organizacji pozarządowej za znaczące osiągnięcia na rzecz miasta i jego 

mieszkańców. Wniosek zgłoszeniowy i regulamin dostępny na stronie www.sopot.pl.
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Projekt „Bezpieczne dzieci na 

drodze”  to  kontynuacja  pro-

wadzonych od wielu lat  akcji 

„Bezpieczna droga do szkoły”, 

skierowanych do dzieci i młodzieży. 

Zajęcia prowadzone są w przed-

szkolach i szkołach podstawowych. 

Dzieci i młodzież poznają zasady 

korzystania z drogi, przejść dla pie-

szych, uczą się znaków drogowych 

i podróżowania komunikacją miejską. 

Projekt „Bezpieczne i zdrowe lato 
w Sopocie” skierowany jest do młodzieży w wielu 13-15 lat i dorosłych – m.in. rodziców i 

nauczycieli. Projekt inicjuje działania mające wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie 

pozytywnych postaw dzieci i młodzieży. Celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie używania 

przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy.

Znani są już zwycięzcy loterii „Nagrody za PIT w Sopocie”. Losowanie odbyło się 

11 maja w muszli na molo, podczas otwarcia letniego sezonu turystycznego. 

Po dopełnieniu wszystkich wymaganych regulaminem formalności wiadomo już, do 

kogo trafią elektryczne skutery i rowery oraz laptopy. Szczegóły dostępne są na stronie 

www.pitwsopocie.pl. 

Wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca (ok. godz. 13.50-14.30) na Hipodromie, 

podczas zawodów w skokach przez przeszkody CSIO5* (więcej o zawodach na str. 3).

Wąwóz pod mostkiem przy ul. Obrońców Westerplatte otrzymał imię Profesora 

Stefana Hermana.

W uroczystości uczestniczyła m.in. Krystyna Herman, córka Profesora. Stefan Herman 

(1902-1981) był wybitnym pedagogiem czołówki polskich skrzypków (m.in. Konstantego 

A. Kulki, E. Zienkowskiego, J. Mędroszkiewicz, Z. Kowalskiego, M. Sobczaka i in.), 

uznanym muzykologiem oraz niestrudzonym popularyzatorem kultury muzycznej. 

Fot. materiały UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Najważniejsze zawody w skokach przez przeszkody, rozgrywane 13-16 czerwca na 

sopockim Hipodromie CSIO5*, w tym roku ponownie znalazły się w pierwszej dywizji 

europejskich rozgrywek Pucharu Narodów FEI Longines Jumping Nations CupTM. Pula 

nagród, o które walczyć będzie światowa jeździecka czołówka, to ponad 2 mln zł.

Święto jeździectwa w Sopocie 

Drugi etap remontu 
wiaduktu   

Pierwsza Europejska Dywizja w Pucharze Narodów to absolutna 

czołówka, odpowiednik piłkarskiej Ligi Mistrzów, do której zaliczane 

są tylko najwyżej oceniane zawody. To ogromne wyróżnienie jest 

ukoronowaniem wielu lat ciężkiej pracy, dzięki której sopockie 

zawody są bardzo wysoko cenione zarówno przez czołowych 

światowych zawodników,  jak  również  przez  władze 

Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI. 

CSIO to impreza o długiej tradycji. W Polsce po raz pierwszy 

odbyły się w 1927 r., na stadionie hippicznym w Łazienkach 

w Warszawie. W Sopocie CSIO po raz pierwszy pojawiło się 

w roku 1983, a tegoroczne zawody będą 22. rozegranymi na 

terenie Hipodromu Sopot. 

Sopockie CSIO od lat tradycyjnie rozgrywane są w połowie 

czerwca, od czwartku do niedzieli. Każdego dnia przeprowadzone 

zostaną konkursy w ramach Małej Rundy (wysokość przeszkód do 

140 cm), Średniej Rundy (do 145 cm) oraz Dużej Rundy (150 cm), 

a także nowość – konkursy dla koni 6- i 7-letnich. 14 czerwca 

miłośnicy jeździectwa będą mogli kibicować swoim ulubieńcom 

w konkursie Grand Prix, natomiast w 16 czerwca odbędzie się 

Ogólnopolskim akcentem obchodów „Święta Wolności 

i Solidarności”, czyli 30. rocznicy pierwszych częściowo 

wolnych wyborów, będzie w całej Polsce wspólne 

odśpiewanie hymnu narodowego. W Sopocie spotykamy się 

4 czerwca o godz. 12.00 na Placu Przyjaciół Sopotu. Po 

śpiewaniu zapraszamy na odsłonięcie wystawy plenerowej 

fotoreporterów „Gazety Wyborczej” i Festiwalu Fotografii 

„W Ramach Sopotu”. Zaprezentujemy szerokiej publiczności 

31 zdjęć z 1989 r., przełomowego w najnowszej historii Polski.

Przez trzy dekady fotoreporterzy „Gazety Wyborczej” 

dokumentowali życie codzienne, ale też wydarzenia polityczne, 

które na stałe już zapisały się w naszej pamięci. Świętując 30-lecie 

wolnej Polski będziemy mieli okazję wrócić do zdjęć z tego 

wyjątkowego okresu.

Warto wykorzystać ten czas, by odbyć wirtualną podróż do 

niezamierzchłej, a jednak przeszłości. Niektóre z tych zdjęć dla 

współczesnych, młodych odbiorców mogą być zupełną abstrakcją: 

kolejki w sklepach, puste półki czy handel z polowego łóżka. 

Zdjęcia pokazują także strajki czy obrady Okrągłego Stołu. 

4 czerwca 1989 r. to jedna z najważniejszych dat w najnowszej 

historii Polski. W efekcie obrad Okrągłego Stołu odbyły się 

pierwsze po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do 

Parlamentu. Skala zwycięstwa opozycji solidarnościowej i jedno-

czesny stopień klęski komunistycznej władzy doprowadziły do 

W poniedziałek 3 czerwca rozpoczną się prace 

przy remoncie drugiej części wiaduktu nad 

torami kolejowymi w ciągu Al. Niepodległości, 

pomiędzy ulicami Haffnera i Wejherowską. Prace 

powinny zakończyć się do 30 sierpnia tego roku.  

W pierwszym etapie wyłączone z użytkowania będą:  

chodnik oraz jeden, prawy pas jezdni na kierunku do 

Gdańska. Ruch samochodowy będzie odbywał się na 

dotychczasowym, lewym pasie na kierunku do Gdańska 

oraz dotychczasowej dwupasowej  jezdni w kierunku 

Gdyni, według schematu: dwa pasy dla pojazdów 

poruszających się w kierunku Gdyni, jeden pas dla 

pojazdów poruszających się w kierunku Gdańska.  

www.facebook.com/MiastoSopot

najważniejszy konkurs, drużynowy Puchar Narodów, czyli Longines FEI Jumping Nations CupTM, 

w którym rywalizować będą zespoły z Irlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Austrii, Brazylii, Polski, 

a także zeszłoroczni zwycięzcy, Belgowie. W zawodach startują również zawodnicy indywidualni, 

którzy są zapraszani przez organizatorów. Polska, oprócz ekipy, może wystawić aż 12 zawodników. 

CSIO5* to także wiele atrakcji 

dodatkowych. Tuż obok placu 

konkursowego organizowany 

jest festiwal food trucków. 

B ę d z i e  m o ż n a  r ó w n i e ż 

spróbować piwa z małych 

lokalnych browarów, a także 

kupić sprzęt i stroje jeździec-

kie, przepiękną, inspirowaną 

tym wspaniałym sportem 

biżuterię oraz jedyne w swoim 

rodzaju unikatowe pamiątki. 

Więcej na www.csio.sopot.pl
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Fot. materiały prasowe CSIO

powstania całkowicie nowej sytuacji politycznej. Nowo wybrany 

parlament znowelizował konstytucję, wykreślając m.in. 

postanowienia o kierowniczej roli PZPR oraz dokonując zmiany 

nazwy państwa z Polski Rzeczypospolita Ludowa na 

Rzeczypospolita Polska. Wybory czerwcowe również na arenie 

międzynarodowej zostały uznane za sygnał dla innych narodów 

Europy Środkowo-Wschodniej. Sejm RP VII kadencji ustanowił 

dzień 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. 

– Taki rok, jak 1989, nie zdarzał się w naszej historii często 

– mówi prezydent Sopotu Jacek Karnowski. – Bez przelewu krwi 

udało się dokonać czegoś wielkiego. Dla nas, dla Pomorzan, 

pierwszy rząd Tadeusza Mazowieckiego rozpoczął wielkie 

przemiany. Rok później odbyły się pierwsze wybory 

demokratyczne do rad miast, odmieniła się nasza rzeczywistość 

i spełniły marzenia o wolnej Polsce. Spotkajmy się 4 czerwca 

na Placu Przyjaciół Sopotu, razem pokażmy nasze 

przywiązanie do ideałów, które przyświecały opozycji 

demokratycznej i pierwszej „Solidarności”: wolności, 

sprawiedliwości, poszanowania trójpodziału władzy i przede 

wszystkim szacunku dla drugiego człowieka – zaprasza 

prezydent miasta.

Fot. Krzysztof Miller / Agencja Gazeta 

Z użytkowania zostaną wyłączone również: przejście 

dla pieszych przez Al. Niepodległości na wysokości 

ul.  Wejherowskiej  oraz przejście przez ul. 

Wejherowską przy wiadukcie. Pozwoli to, dla 

zwiększenia przepustowości, wyłączyć sygnalizację 

świetlną na skrzyżowaniu Al. Niepodległości z ul. 

Wejherowską. Prosimy kierowców o zachowanie 

szczególnej ostrożności w bezpośrednim sąsiedztwie 

budowy. Koszt prac powinien zamknąć się w kwocie 

1 544 006,09 zł brutto. 

Fot. Fotobank.PL/UMS
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Hymnem i wystawą uczcimy trzydziestolecie wolności
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Sopockie Dni Seniora 10-14 czerwca 2019 r.

10 czerwca – Aktywność obywatelska

godz.13.00-15.00 Uroczysta Sesja Rady Seniorów (impreza 

zamknięta) 

Imprezy towarzyszące:

ź godz. 15.00-17.00 – warsztaty „Kwiat w makramie”; 

DS Miejsce, ul. Boh. Monte Cassino 11 A

ź godz. 15.30-16.15 – „Zmiany w ochronie zdrowia, m.in. 

e-recepta”; Sopoteka, ul. Koścuszki 14

ź godz. 16.30-17.30 – „Wolontariat – aktywność dla 

seniora”; Sopoteka, ul. Koścuszki 14

ź godz. 17.00-19.00 – Pasty kanapkowe, warsztaty 

z dietetykiem; DS przy Filii Koc i Książka Biblioteki 

Sopockiej, ul. Kazimierza Wielkiego 14

ź godz. 17.30-18.45 – Qigong – gimnastyka dla duszy 

i ciała; DS Potok, ul. Kraszewskiego 31

ź godz. 18.30 –Teatr przy Stole: „Szach mat”; Dworek 

Sierakowskich, ul. Czyżewskiego 12

11 czerwca – Bezpieczeństwo; Sopoteka

ź godz. 11.05 – „Sopocki System Wsparcia Osób Starszych”

ź godz. 11.20 – „Jak nie dać się oszukać przy zawieraniu 

umów konsumenckich”

ź godz. 12.15 – „Wolontariat sąsiedzki – bezpieczeństwo 

w sąsiedztwie”

ź godz. 13.15 – „Bezpieczny Senior”, wykład z zakresu 

prawa rzeczowego, rodzinnego i spadkowego 

Imprezy towarzyszące:

ź godz. 10.00-15.00 – Dzień otwarty w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 14

ź 12.00-14.30 – Zdrowy senior to aktywny senior, gim-

nastyka usprawniająca; DS Potok, ul. Kraszewskiego 31

ź godz. 13.00-13.45 – oprowadzanie kuratorskie po 

wystawie „Cisza przed burzą. Lato 1939 w Sopocie”; 

Muzeum Sopotu, ul. Poniatowskiego 8

ź godz. 16.00-17.00 – Joga na trawie; DS przy Filii Koc 

i Książka Biblioteki Sopockiej, ul. Kazimierza Wielkiego 14

ź godz. 18.00-19.30 – Akademia Dobrych Relacji: wykład 

pt. „Jak być lubianym”; DS Centrum, przy Filii Dworek 

Sierakowskich, ul. Czyżewskiego 12

12 czerwca – Sport i rekreacja; Festyn Sportowy, Dom 

Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 49

ź godz. 11.00-16.00 – występy na scenie, atrakcje dla 

dzieci, młodzieży i seniorów, gry i zabawy, turniej 

szachowy, część wystawiennicza, poczęstunek 

ź godz. 13.00-14.00 – pokazy sportowe aktywnych 

sopockich seniorów

ź godz. 14.00-16.00 – potańcówka z muzyką na żywo

Imprezy towarzyszące:

ź godz. 12.00-13.30 – Warsztaty plastyczne dla seniorów; 

ogród Muzeum Sopotu, ul. Poniatowskiego 8

ź godz. 15.00-17.00 – warsztaty „Komiks o babci, komiks 

o wnuczku”; DS Miejsce, ul. Boh. Monte Cassino 11 A

ź godz. 17.00-18.30 – Warsztaty herbaciane dla 

seniorów; DS Dwie zmiany, ul. Boh. Monte Cassino 31

13 czerwca – Edukacja

godz. 11.00-13.00 Uroczyste zakończenie roku akade-

mickiego Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

(impreza zamknięta)

Imprezy towarzyszące:

ź godz. 10.00-13.30 – Spotkanie z archeologią, Skansen 

Archeologiczny Grodzisko , ul. Haffnera 63

ź godz. 10.00 – Ludzie epoki kamienia, prelekcja 

z pokazem wykonywania narzędzi krzemiennych

ź godz. 11.00 – Uzbrojenie Słowian i wikingów, prelekcja 

z pokazem uzbrojenia

ź godz. 12.00 – ognisko i strzelanie z łuku (kiełbaski we 

własnym zakresie)

NR 08/2019

ź godz. 13.00 – zwiedzanie z przewodnikiem wystawy 

„Ostrów Lednicki – kulturowe dziedzictwo Europy”

ź godz. 15.00-17.30 „Piknik na Grodzisku” Sopockiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku (impreza zamknięta)

ź godz. 18.00-19.00 – Czwartkowy Wieczór Muzyczny: 

koncert kameralny z nutą słodyczy; Dworek Siera-

kowskich, ul. Czyżewskiego 12

14 czerwca – Zdrowie i kultura; muszla koncertowa na 

molo

ź godz. 12.00-15.00 – koncerty, występy i pokazy na 

scenie: zumba, taniec country, taniec hiszpański;  „Jak 

wykorzystać owoce i warzywa – soki”, pokaz oraz 

degustacja, warsztaty tańca hiszpańskiego, fotobudka

ź godz. 12.15 – koncert zespołu Kobiety Duo

ź godz. 14.15 – koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej 

Sopot 

Imprezy towarzyszące:

ź godz. 9.00-10.00 – Poranny stretching; Park Północny

ź godz. 10.00-11.00 – Mindfulness – relaksacja i uważ-

ność; Państwowa Galeria Sztuki, pl. Zdrojowy 2

ź godz. 11.00-12.00 – „Młoda, młodsza, coraz młodsza 

– czyli jak zatrzymać proces starzenia skóry", Pań-

stwowa Galeria Sztuki, pl. Zdrojowy 2

ź godz. 13.00-14.30 – Warsztaty plastyczne dla seniorów; 

ogród Muzeum Sopotu, ul. Poniatowskiego 8

ź godz. 15.00-17.00 – warsztaty „Ukwiecamy nasz świat; 

DS Potok, ul. Kraszewskiego 31

ź godz. 15.00-17.15 – „Kwartet” w reż. Dustina Hoff-

mana, seans filmowy oraz dyskusja po filmie; 

Państwowa Galeria Sztuki, pl. Zdrojowy 2

ź godz. 17.00-18.30 – „Od nowa czas mi służy”, warsztat 

wizażu; Pracownia Artystyczna Sztuka Odnowa, ul. 

Władysława IV 17 

ź godz. 17.30-19.00 – „50-tka dookoła świata”, spotkanie 

z autorką książki Katarzyną Kozłowską; PGS, pl. 

Zdrojowy 2

SOPOT DLA SENIORÓW /

Kapituła w konkursie o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla 

Seniora", którą stanowili członkowie Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, docenili Sopot 

trzykrotnie. Nagrody przyznane zostały w kategoriach: Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, 

Samorząd przyjazny Seniorom oraz Przyjaciel Seniora.

Wśród laureatów w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior znalazła się Irena Głowacka. 

Pani Irena swoją postawą pokazuje, że wolontariat akcyjny nie jest tylko dla młodzieży. Organizacje 

czy instytucje, w których pomaga pani Irena, podkreślają, że zawsze mogą na niej polegać. 

Laureatem w kategorii Przyjaciel Seniora został prof. Krzysztof Sperski, wiolonczelista, 

wykładowca, działający społecznie niestrudzony popularyzator kultury. Krzysztof Sperski jest twórcą 

cyklu koncertów kameralnych Czwartkowe Wieczory Muzyczne, odbywających się w każdy czwartek, 

od 45 lat, w sopockim Dworku Sierakowskich. Jest nie tylko pomysłodawcą tego cyklu, autorem 

programów, prelegentem, ale także wykonawcą. 

W kategorii Samorząd Przyjazny Seniorom Kapituła Konkursu postanowiła docenić m.in. Sopot. 

Miasto ze względu na strukturę wiekową mieszkańców, wśród których 35 proc. stanowią osoby 

powyżej 60. roku życia, podejmuje od wielu lat różne działania na rzecz seniorów, aby zapewnić im 

jak najlepszą jakość życia. Z jednej strony wspiera osoby niesamodzielne i samotne, ale również 

stwarza warunki i możliwości do rozwijania różnych form aktywności wszystkim tym, którzy w życiu 

miasta chcą uczestniczyć. 

Wręczenie nagród odbędzie się 14 czerwca podczas Sopockich Dni Seniora.

Pomorskie dla Seniora – Sopot i sopocianie docenieni

Fot. Fotobank.PL / UMS

Na wydarzenia wstęp wolny. Program może ulec 

zmianom, więcej informacji na www.scs-sopot.pl



SOPOT – RAPORT O STANIE MIASTA 2018

I

Drodzy mieszkańcy Sopotu Stabilny budżet 

Wsparcie oświaty i ochrony zdrowia 

Racjonalne wydatki 

Najwyższa jakość życia 

Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie miasta 

2018”, który podsumowuje działania prezydenta 

miasta w 2018 roku w obszarach, które mają 

największy wpływ na jakość życia w Sopocie. 

Zadania, realizowane dla mieszkańców, wynikają 

ze strategii miasta oraz są konsekwencją przyjętych 

przez Radę Miasta uchwał, polityk, strategii 

szczegółowych oraz programów dotyczących 

poszczególnych dziedzin. 

Raport będzie prezentowany podczas Sesji Rady 

Miasta Sopotu 27 czerwca, na którą serdecznie 

zapraszamy wszystkich mieszkańców.

 

Bo to dzięki mieszkańcom, ich zaufaniu, zaan-

gażowaniu i aktywności Sopot jest jednym z lepszych 

miejsc do życia, pracy i odpoczynku. Zielonego, 

kulturalnego i obywatelskiego miasta zazdrości nam 

wielu gości. Nasze działania doceniają także eksperci 

– w 2018 roku nasze miasto zajęło pierwsze miejsce 

w trzech ważnych rankingach  polskich miast. Sopot 

zwyciężył w ogólnopolskim rankingu miast na 

prawach powiatu pod względem jakości życia. To 

naukowe opracowanie przygotowane zostało przez 

zespół naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej 

oraz tygodnik „Polityka”. To nie wszystko – Sopot na 

najwyższych stopniach podium znalazł się także 

w rankingu miast obywatelskich oraz rankingu miast 

– kreatorów rozwoju kultury.

– Jakość życia to zjawisko wielowymiarowe – piszą 

organizatorzy rankingu. – Mają na nie wpływ 

zarówno czynnik i  mater ia lne (np.  warunki 

mieszkaniowe czy poziom płac), jak też niematerialne 

(edukacja, zdrowie, stan środowiska czy bez-

pieczeństwo). Te wszystkie elementy znajdą Państwo 

w prezentowanym „Raporcie o stanie miasta 2018".  

Realizację wielu zadań i projektów ważnych dla 

mieszkańców umożliwia dobra kondycja finansowa 

Sopotu. W 2018 roku dochody miasta wyniosły 

329,3 mln zł. Najważniejsze źródła dochodów miasta 

to dochody własne (73,58 proc.), subwencje, dotacje 

celowe oraz środki zewnętrzne, w tym pochodzące 

z budżetu Unii Europejskiej. Warto przy tym 

zaznaczyć, że ponad 92 mln zł stanowią wpływy 

z podatku PIT płaconego przez mieszkańców, a 15 

mln zł pozyskane środki europejskie (sprawozdanie 

z wykonania budżetu miasta za 2018 rok jest 

dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.sopot.pl w zakładce Budżet Miasta).  

Ponad 30 mln zł stanowią szacunkowe dochody do 

budżetu miasta z turystyki. Miasto stawia na rozwój 

usług uzdrowiskowych w oparciu m.in.: o sopocką 

solankę oraz utrzymanie całorocznego ruchu 

turystycznego. W 2018 roku wpływy z tytułu opłaty 

uzdrowiskowej wyniosły 2,8 mln zł. Drugie tyle 

wpływa to budżetu miasta z Ministerstwa Finansów.    

 

Dzięki dochodom miasto miało wystarczające środki 

na finansowanie bieżących zadań z dziedziny 

gospodarki komunalnej niezbędnej do codziennego 

sprawnego funkcjonowania miasta, kultury i ochrony 

środowiska. Także na dofinasowanie budowy 

kolejnych mieszkań komunalnych, działań z dzie-

dziny oświaty i zdrowia oraz realizację inwestycji 

potrzebnych dla mieszkańców, a finansowanych 

w całości z budżetu miasta, jak nowa kaplica 

pogrzebowa na cmentarzu komunalnym, schronisko 

dla bezdomnych zwierząt czy projekty wybrane przez 

sopocian w ramach Budżetu Obywatelskiego. Sopot 

mógł także zapewnić wkład własny do projektów 

dofinansowanych ze środków europejskich, jak m.in.: 

termomodernizacja placówek oświatowych, budowa 

Art Inkubatora, rewitalizacja Parku Północnego, 

nowe ścieżki rowerowe czy budowa węzła komuni-

kacyjnego na Kamiennym Potoku.  

Wśród wydatków budżetowych największą pozycję 

stanowiły środki finansowe przekazane na oświatę 

i wychowanie (70,6 mln zł), pomoc i politykę 

społeczną wraz z ochroną zdrowia (55,4 mln zł) oraz 

gospodarkę komunalną (53,3 mln zł).

Miasto z własnych środków dopłaca do oświaty 

(ponad 18 mln zł), głównie na dodatkowe zajęcia

i lekcje dla sopockich uczniów oraz dodatki i szko-

lenia dla nauczycieli. 

Służba zdrowia nie należy do kompetencji samorządu, 

ale wobec trudności z dostępem do specjalistów, 

miasto w 2018 roku wykupiło dodatkowe świadczenia 

okulistyczne i z zakresu urologii dla mieszkańców, 

finansowało Ambulatorium Chirurgiczne oraz 

przeznaczyło 700 tys. zł na programy profilaktyczne 

i zdrowotne dla mieszkańców.

Bardzo dziękuję wszystkim Mieszkańcom, orga-

nizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom 

i pracownikom samorządowym za wspólny trud 

na rzecz naszej społeczności lokalnej, naszej małej 

ojczyzny – Sopotu.

Prezydent Sopotu



Sopockie parki

W trosce o czyste powietrze

Recykling i segregacja 

Pomniki przyrody i użytki ekologiczne

Ekonagrody  

W ramach projektu unijnego zrewitalizowano część 

Parku Północnego. Dokonano nowych nasadzeń 

drzew, krzewów oraz kwiatów i rewitalizacji 

trawników oraz ścieżek spacerowych. Zakończona 

została, dofinansowana z funduszy europejskich, 

przebudowa koryta Potoku Grodowego wraz 

z budową kanalizacji deszczowej w ul. Wosia 

Budzysza, Haffnera i Powstańców Warszawy. Część 

tego potoku, znajdujaca się na terenie Parku 

Północnego, została odkryta i stała się kolejnym 

ciekawym miejscem do odpoczynku. 

II

ZIELONY
SOPOT

Nowe oblicze zyskał także Lasek Karlikowski. 

Usunięto samosiejki obcych drzew i krzewów, 

posadzono 30 sosen. Odświeżone zostały drewniane 

balustrady i  pojawiły się drewniane słupki 

uniemożliwiające parkowanie w lasku.

Prowadzone były także kompleksowe prace na 

Skarpie Sopockiej .  Wzdłuż ul .  Sobieskiego 

zbudowano nowy mur chroniący skarpę przed 

osuwaniem, wyremontowano także schody przy 

parkingu Urzędu Miasta i odtworzono chodnik 

u podnóża skarpy. Warto zobaczyć także odre-

staurowaną kamienno-betonową grotę. Na skarpie 

jest też ponad 60 nowych drzew i ponad 2000 

nowych krzewów.

W ramach rewitalizacji terenu wokół Morskiego Oka 

wykonano nową alejkę parkową z mieszanki 

żwirowo-gliniastej i granitowe obrzeża.  

Na sopockich błoniach zamontowano systemowe 

ogrodzenie boisk do piłki nożnej. Zakupiono również 

ogrodzenie dla boiska  treningowego. 

Miasto sukcesywnie uzupełnia i odtwarza przyulicz-

ne szpalery drzew. W 2018 r. przy al. Niepodległości 

posadzono 120 drzew za kwotę 560 tys. zł, a przy ul. 

Sienkiewicza zasadzono 10 nowych drzew – lip 

drobnolistnych.

19 lutego, na wniosek Prezydenta Miasta, Rada 

Miasta Sopotu podjęła uchwałę zwiększającą  

wysokość dopłaty miasta do wymiany pieca 

opalanego węglem na ogrzewanie ekologiczne 

– z 2,5 tys. zł do maks. 5 tys. zł. 

Gmina wspiera także mieszkańców lokali komu-

nalnych. Zarządzeniem prezydenta z 30.01 2018 r. 

stawka czynszu została obniżona o 50 proc., jeżeli 

najemca komunalny przeprowadzi na własny koszt 

modernizację ogrzewania w okresie od 1 kwietnia 

2017. Obniżka czynszu obowiązuje teraz nie 3, ale 

6 lat! W 2018 roku skorzystało tego 7 najemców. 

Gmina pozyskała także z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej 

w Gdańsku dotację w wysokości 41 040 zł na 

wymianę pieców dla 12 mieszkańców oraz 

dofinansowała montaż 2 instalacji fotowoltaicznych. 

W październiku 2018 r. na dwóch sopockich 

osiedlach: SM Kraszewskiego i SM Mickiewicza 

zostały zainstalowane mierniki poziomu pyłu PM 10 

i  PM 2 .5 .  Mieszkańcy mogą  obserwować 

bezpośrednio jakość powietrza poprzez obserwację 

barwy światła emitowanej przez miernik lub 

pośrednio na stronie www.armaag.gda.pl. Szcze-

gółowa informacja o miernikach znajduje się na 

stronie miasta Sopotu w zakładce Zielony Sopot.

Straż Miejska utworzyła ekopatrole, których 

zadaniem jest interweniowanie na otrzymane 

zgłoszenia spalania śmieci  w piecach oraz 

wykorzystywania materiałów szkodliwych jako 

opału.

W Sopocie osiągane są jedne z najwyższych w kraju 

wskaźników segregacji ,  zdecydowanie prze-

kraczające normy Unii Europejskiej. Osiągnięty 

poziom recyklingu dla papieru, plas�ku i szkła 

wyniósł 76 proc. i jest wyższy o 46 proc. wobec 

poziomu wymaganego dla roku 2018. Szczegółowe 

informacje o gminnym systemie gospodarki 

odpadami są przedstawione w dokumencie „Analiza 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

miasta Sopotu w roku 2018”, dostępnym w BIP 

w zakładce gospodarka odpadami. 

By ułatwić mieszkańcom skuteczną segregację, 

miasto kupiło 7 urządzeń do gromadzenia 

małogabarytowych elektroodpadów. Urządzenia 

służą do segregacji w oddzielnych, oznaczonych 

komorach odpadów takich jak: żarówki, baterie, płyty 

CD, telefony komórkowe, ładowarki, kartridże itp. 

Sopockie dzieci i młodzież  w ramach konkursu  

„Chrońmy drzewa, zbierajmy makulaturę” orga-

nizowanego przez urząd miasta w roku 2018 zebrali 

31 105 kg makulatury. W konkursie uczestniczyło 

1912 uczniów i przedszkolaków. Placówki otrzymały 

nagrody finansowe w wysokości 9060 zł.

W projekcie „Eko-Wakacje za własne pieniądze” 

udział wzięło 785 dzieci i młodzieży z 29 sopockich 

organizacjach pozarządowych. Grupy biorące udział 

w konkursie od marca do czerwca sprzątały tereny 

zielone Sopotu. Suma wypłaconych nagród wyniosła 

59 400 zł. Nagrody przekazano na konta posz-

czególnych organizacji, z przeznaczeniem na 

organizację letniego wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży.

W granicach administracyjnych Gminy Miasta 

Sopotu znajduje się 38 pomników przyrody. W 2018 

r. status pomnika przyrody uzyskał wiąz szypułkowy 

przy ul. Mieszka I 5, o obwodzie pnia wynoszącym 

338 cm, mierzonym na wysokości 130 cm. 

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę 

pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla 

zachowania różnorodności biologicznej. Do listy 

dwóch istniejących na terenie Sopotu użytków 

ekologicznych (Jar Swelini i Wąwozy Grodowe) 

w 2018 r. dołączyły trzy kolejne. Cisowe Zbocze 

– odcinek Skarpy Sopockiej w Parku Północnym na 

południe od schodów biegnących od ul. Sępiej. Na 

tym terenie objęte ochroną zostały zachowane 

obszary występowania cisa pospolitego oraz cebulicy 

dwulistnej.  

Kokoryczkowe Zbocze – obejmuje północne zbocze 

wąwozu, pomiędzy mostkiem łączącym dwie części 

ul .  Obrońców Westerpla�e a schodami na 

przedłużeniu ul. Majkowskiego. Objęte ochroną 

zostały rośliny z gatunku kokorycz pusta i kokorycz 

wątła. Wiosną gatunki te tworzą biało-fioletowy 

kobierzec. 

Konwaliowe Wzgórze – na południe od stoku 

narciarskiego na Łysej Górze. Ochroną objęte są 

stanowiska konwalii majowej oraz świetlistej 

dąbrowy. 

Szczegółowa lokalizacja sopockich pomników 

przyrody i użytków ekologicznych wskazana jest na 

mapie,  dostępnej  na stronie internetowej: 

www.miasto.sopot.pl/strona/ochrona_srodowiska

Jak co roku miasto nagrodziło mieszkańców 

w Konkursie na Najładniejszą Posesję w kategoriach: 

posesje indywidualne, posesje instytucji oraz 

balkony. 

Natomiast przedszkole nr 10 w Sopocie otrzymało 

Oskara Ekologii – Różę Ekologii 2018. Jest to 

wyróżnienie, które przyznawane jest za wybitne 

osiągnięcia w edukacji ekologicznej, realizowane we 

współpracy z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki”. 



SOPOT
KULTURALNY

We wrześniu 2018 r. Sopot zajął pierwsze miejsce 
wśród polskich miast w Rankingu Kreatorów 
Rozwoju Kultury Miejskiej. Jak uzasadniali eksperci, 
nasze miasto wyróżnia się przede wszystkim 
dostępnością do infrastruktury kulturalnej, działal-
nością miejskich instytucji kultury i znaczącymi 
kwotami przeznaczonymi dla organizacji poza-
rządowych w ramach otwartych konkursów.

W 2018 r. miasto przeznaczyło 16 082 136 zł na 
wydatki związane z kulturą,  w tym 861 300 zł na 
wsparc ie  projektów proponowanych przez 
organizacje pozarządowe oraz 50 000 zł na 
stypendia dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną i upowszechnianiem kultury. Prezydent 
Miasta Sopotu przyznaje co roku nagrody: „Sopocka 
Muza” w dziedzinie kultury, sztuki i nauki oraz 
Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu dla Młodych 
Twórców. 

  

Ponad 20 wystaw zorganizowała w 2018 r. w swojej 
siedzibie Państwowa Galeria Sztuki. Zwiedziło je 
kilkadziesiąt tysięcy osób – mieszkańców oraz 
turystów. Do najpopularniejszych wystaw należały: 
„Żywioły i Maski” prezentująca dzieła m.in. Olgi 
Boznańskiej, Jacka Malczewskiego, Tadeusza 
Makowskiego z kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich; 
„Wielcy Nieobecni Światowego Plakatu” oraz 
jubileuszowa ekspozycja 75 prac Edwarda Dwurnika. 
W galerii były także prezentowane prace 4 artystów 
z Sopotu (Czerniawski, Gliszcyński, Florczak, Haras) 
oraz projekty fotograficzne. Zakupiono także, jak co 
roku, kilkanaście prac sopockich artystów. 

Bałtycka Agencja Artystyczna BART zorganizowała 
na deskach Opery Leśnej koncerty: Fisz Emade 
Tworzywo i Rebeka jako finał Sopockiej Majówki 
2018, Zaleski śpiewa Niemena, widowisko muzyczne 
SOPOT'68 RE_MAKE z udziałem znakomitych 
polskich wokalistów młodego pokolenia oraz zespołu 
wybitnych instrumentalistów; coroczny Koncert dla 
Mieszkańców, który nawiązywał do przypadającego 
w 2018 r. 60-lecia Kabaretu Starszych Panów, 
Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. 
BART kontynuował także w Operze Leśnej projekt 
edukacyjny Las Pełen Dźwięków. Odbyło się 12 
spotkań dla dzieci i dorosłych obejmujących m.in.: 
zajęcia muzyczne, teatralne, warsztaty i spotkania 
z artystami. Na terenie Opery Leśnej, we współpracy 
z Muzeum Sopotu powstała wystawa pierwsza część 
wystawy „Historia Opery Leśnej” ,  która za 
pośrednictwem ponad 200 zdjęć opowiada historię 
obiektu od 1909 r.  

W Muzeum Sopotu w 2018 r. frekwencja wyniosła 
15 492 osoby. Odbyły się m.in. wystawy: „Ludzie 
– wystawa fotografii Magdy Małyjasiak”, „Jak sobie 
pościelisz, tak się wyśpisz. Rekonstrukcja sypialni 
z początku XX wieku”, „Kasyno w Sopocie (1919-
1944)”, „Pamięć. Sopocka społeczność żydowska”, 
„Eugeniusz Kwiatkowski i jego pobyt w Sopocie” oraz 

Bogata oferta instytucji kultury   

Różnorodność fes�walowa 

III

dwie konferencje: o historii miasta i poświęcona 
Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. Muzeum było także 
organizatorem bardzo popularnych spacerów 
historycznych wg czterech opracowanych tras. 

Ponad 34 tys. osób uczestniczyło w 1225 wy-
darzeniach zorganizowanych przez Bibliotekę 
Sopocką, która zanotowała w 2018 r. łącznie 212 
629 odwiedzin (176 028 osób odwiedziło Sopotekę, 
16 905 wzięło udział w wydarzeniach). 11 224 
czytelników mogło skorzystać z niemal 100 tys. 
książek i prawie 4 tys. mul�mediów. Biblioteka 
prowadziła coroczny „Cykl spotkań autorskich 
i Biesiad Literackich”, których gośćmi byli m.in.: 
Zanussi, Dehnel, Hugo-Bader, Bonda, Weiss, Modze-
lewski,  Łętowska.  

Całoroczny Teatr na Plaży zaprezentował widzom 
w 2018 r. 28 spektakli, 14 koncertów, 6 fes�wali 
i konferencji, 6 teatralnych weekendów tematycznych, 
spektakle repertuarowe rezydentów i partnerów oraz 
pokazy filmowe z cyklu Kino Studyjne w Teatrze.

Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą 
Wojciecha Rajskiego koncertowała w minionym roku 
29 razy, z czego 20 przed sopocką publicznością. 
Orkiestra gościła wielu znakomitych solistów, jak 
m.in. Włodzimierz Nahorny czy Ma�hias Hoefs. 

Sopockie fes�wale – muzyczne, teatralne, literackie, 
filmowe i prezentujące inne dziedziny sztuki, dają 
możliwość spotkania z ciekawymi ludźmi i artystami 
światowego formatu. 

- Sopocka Majówka 2018 obfitowała w wydarzenia 
artystyczne, kulturalne i sportowe: pokazy filmowe 
i spektakle teatralne, animacje cyrkowe, targ kuli-
narny, warsztaty rodzinne, piknik patriotyczny 
i spacery historyczne. 

- IX Fes�wal Literatury i Teatru Between.Pomiędzy. 
W ramach fes�walu odbyły się m.in.: spotkania 
autorskie, przedstawienia teatralne, koncerty, projekcje 
filmowe, wystawy, warsztaty i sesje naukowe. 

- Międzynarodowy Fes�wal Chóralny Mundus 
Cantat. Niemal 6 tys. słuchaczy wzięło udział w 11 
koncertach i 3 performance'ach w wykonaniu 16 
chórów z Polski i świata. 

- Międzynarodowy Fes�wal Teatrów Dziecięcych. 
Rangę fes�walu wyznaczają doskonali artyści i twór-
cy kultury, którzy w każdej edycji wejdą w skład jury 
fes�walu oraz kapituły honorowej. Do pierwszej 
edycji (2018) zaproszeni zostali: Magdalena Grzebał-
kowska, Joanna Czajkowska, Leszek Możdżer. 

- Fes�wal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji 
Polskiej Dwa Teatry 2018 jak co roku zaprezentował 
niemal 7,5 tys. widzom najnowsze spektakle 
telewizyjne i słuchowiska radiowe. Były także liczne 
spotkania z aktorami i autorami. 

- Polsat Superhit Fes�val 2018 

- Sopot Film Fes�val 2018. 6 tys. widzów obejrzało 
pokazy ponad 100 filmów z całego świata – pełno-
metrażowych fabuł, dokumentów oraz filmów 
krótkometrażowych. W ramach fes�walu odbył się III 
Koncert Muzyki Filmowej, udane połączenie muzyki 
klasycznej oraz elektronicznych aranży i remiksów 
w wykonaniu PFK Sopot oraz zaproszonych muzyków 
i solistów, m.in.: P. Przybysz, L.U.C-a, Olo Walickiego.

- Międzynarodowy Fes�wal Muzyczny NDI Sopot 
Classic zgromadził na 4 koncertach niemal 11 tys. 
widzów. Główną gwiazdą fes�walu był Piotr Beczała, 
polski tenor o międzynarodowej renomie. 

- Międzynarodowy Fes�wal Literacki Sopot 2018 
/ edycja francuska. Do Sopotu przyjechali m.in. Pierre 
Lemaitre, Alain Mabanckou, Eduard Louis, Romain 
Peurtolas, Ingrid Betancourt. Zapowiedzią edycji 
2019 było spotkanie z Zadie Smith. Oprócz spotkań 
z literaturą uczestnicy fes�walu mieli także możliwość 
udziału w targach książki, projekcjach filmowych, 
wydarzeniach teatralno-muzycznych, warsztatach dla 
dzieci. W prawie 70 wydarzeniach i targach książki 
udział wzięła rekordowa liczba 18 000 osób. 

- XIII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą 
Żydowską 2018, czyli koncerty i recitale wybitnych 
artystów z całego świata oraz warsztaty tańca.

- Open Source Art Fes�val 2018 prezentujący 
innowacyjne projekty wykorzystujące szeroko i łą-
czące dźwięk, obraz i ruch. 

- Top of the Top Sopot Fes�val 2018. W Operze 
Leśnej wystąpiło ponad 60 wykonawców, w tym 14 
zagranicznych gwiazd. 

- VII Fes�wal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja 
Artystyczna Sopot Non-Fic�on 2018. Podczas 
rezydencji 40 artystów (reżyserzy, dramaturdzy 
i aktorzy) pracowało nad projektami teatralnymi, do 
których bazą były reportaże, wywiady, artykuły 
prasowe i inne materiały dokumentalne.

- Fes�wal Fotografii „W Ramach Sopotu” – znani 
artyści fotografii robią zdjęcia w Sopocie, potem 
prace prezentowane są na wystawie w PGS. 

- II Sopockie Konsekwencje Teatralne 2018 
– ogólnopolski przegląd małych form scenicznych. 

- Sopot Jazz Fes�val – podczas fes�walu wystąpiło 
blisko 40 artystów z 14 krajów. Po koncertach 
odbywały się bardzo popularne jam session. 

Art Inkubator 

W 2018 r. rozpoczęły się  prace budowlane przy ul. 
Jakuba Goyki 1-3. W zabytkowym zespole willowo-
parkowym powstanie Art Inkubator, czyli przestrzeń 
łącząca sale wystawiennicze, pracownie udostępniane 
na określony czas artystom, punkt widokowy, resta-
uracja oraz nowoczesna biblioteka. Zgodnie z harmo-
nogramem budowy wykonawca wykonał m.in. prace 
rozbiórkowe, renowację dachu i stropów budynku 
Goyki 3 oraz zabezpieczenie zabytkowych elementów.



Bezpieczne skrzyżowania

Sopot stawia na rowery 

Ekologiczny transport publiczny 

Mniej samochodów w centrum

W 2018 r. zakończone zostało opracowywanie 

Studium Zrównoważonej Mobilności dla miasta 

Sopotu. Chodziło o wskazanie, jakie działania należy 

podjąć w wielu obszarach i sferach życia miasta, by 

doprowadzić do prawdziwie zrównoważonego 

rozwoju i poprawy jakości życia. Jest to szczególnie 

ważne w Sopocie, w mieście, w którym od wielu lat 

liczba zarejestrowanych samochodów jest większa 

niż liczba stałych mieszkańców, a tranzytowe 

położenie w metropolii wywołuje duży ruch aut, 

generujący uciążliwości dla mieszkańców. Dokument 

nadaje pierwszeństwo w ruchu miejskim pieszym 

i rowerzystom. 

W 2018 r. przebudowano skrzyżowania u zbiegu ulic 

Wejherowska – Kraszewskiego oraz Wejherowska 

– Obodrzyców na skrzyżowania typu małe rondo. 

Modernizacja, która bardzo poprawiła bezpie-

czeństwo i usprawniła komunikację w tej części 

miasta, polegała m.in. na przebudowie sieci 

podziemnych, wykonaniu nowej nawierzchni  jezdni, 

chodników, ścieżki rowerowej, nasadzeniach  zieleni 

(25 drzew i ponad 2,5 tys. krzewów), montażu 

oświetlenia i elementów małej architektury. 

Na terenie całego miasta, w celu poprawy bez-

pieczeństwa pieszych wykonano modernizację 

4 skrzyżowań – wyniesienie przejścia, 8 przejść 

zostało doświetlonych oświetleniem ledowym.

Na terenie niemal całego miasta, z wyłączeniem Al. 

Niepodległości, ul. Malczewskiego oraz ul. Armii 

Krajowej obowiązuje strefa Tempo 30.   

Po udanym pilotażu w 2017 r., w sezonie letnim 

2018 miasto kontynuowało  program Eko Parkingu. 

Od 16 czerwca dla wszystkich gości dostępny był 

całodobowy, bezpłatny parking na ponad 700 miejsc 

przy ERGO ARENIE. W dwa weekendy czerwca oraz 

codziennie od 30 czerwca do końca sierpnia można  

było skorzystać z transportu meleksami na sopocką 

plaże czy do centrum miasta. W odpowiedzi na 

oczekiwania użytkowników z wcześniejszego roku, 

trasa została wydłużona. Meleksami można było 

dojechać w okolice plaży, a następnie do centrum 

Sopotu i z powrotem na parking przy ERGO ARENIE. 

W sezonie 2018 z Eko Parkingu skorzystało prawie 

15 tys. osób, z czego prawie 10,2 tys. dotarło do 

centrum sezonową linią meleksową. 

Funkcjonowanie parkingu buforowego jest ele-

mentem szeroko zakrojonej polityki mobilności, 

mającej na celu ograniczenie ruchu samochodowego 

w centrum miasta. Jednocześnie Straż Miejska 

MOBILNY
SOPOT

i Policja, w każde wakacje, intensyfikują działania 

wobec nieprawidłowo parkujących kierowców. 

Niestety brak możliwości pobierania opłat za 

parkowanie w sobotę i niedzielę utrudniają 

skuteczne przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji 

samochodów w popularnych rejonach kurortu.

Na wnioski mieszkańców poszerzana jest także 

Strefa Płatnego Parkowania, która obejmuje 

aktualnie około 2200 miejsc na ponad 50 ulicach. 

W 2018 r. strefa objęła także ul. Obrońców 

Westerpla�e od kładki do ul. Goyki. Mieszkańcom, 

zamieszkującym przy ulicach objętych strefą 

płatnego parkowania, przysługują bezpłatne karty 

abonamentowe na jeden prywatny pojazd. W 2018 r. 

Straż Miejska wydała 2065 bezpłatnych kart 

abonamentowych.

Całkowite roczne koszty funkcjonowania komu-

nikacji publicznej w Sopocie wynoszą ok. 7,87 mln zł. 

Dochody ze sprzedaży biletów nie pokrywają tej 

kwoty, dlatego 52 proc. kosztów dopłaca miasto. 

Ponad 50 proc. pasażerów to osoby korzystające 

z darmowych bądź ulgowych przejazdów. 

Miasto zachęca mieszkańców i turystów do 

korzystania z komunikacji publicznej. Od 1 czerwca 

2018 r. dzieci i sopocka młodzież w wieku do 20 lat 

korzystają bezpłatnie z komunikacji miejskiej na 

terenie Sopotu. Ulga obowiązuje na liniach 

autobusowych i trolejbusowych, nie obowiązuje 

w pociągach SKM. Ponadto  sopockie dzieci 

i młodzież mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów 

także na liniach wyjazdowych nr 122, 117 i 143 na 

terenie Gdańska. Decyzja ta spowodowała wzrost 

dopłaty miasta do komunikacji publicznej o 263 tys. zł.

Mobilny, zielony Sopot – ten cel jest konsekwentnie 

realizowany. Firmom obsługującym komunikację 

publiczną na terenie Sopotu stawiane są warunki 

posiadania we flocie jeżdżącej po Sopocie coraz 

większej liczby pojazdów niskoemisyjnych. Celem 

jest, by była to flota pojazdów bezemisyjnych. Od 

1 października 2018 r. trolejbus nr 31 rozpoczął 

regularne kursy na wydłużonej trasie, z Gdyni do 

ERGO ARENY. Nowy trolejbus, dzięki baterii 

elektrycznej, dojeżdża z Gdyni aż do ERGO ARENY 

bez konieczności budowy sieci trakcyjnej. Do tej 

pory linia 31 miała pętlę przy ul. Reja. Dzięki nowej 

trasie mieszkańcy i turyści zyskali bezpośrednie 

połączenie ERGO ARENY z centrum Sopotu oraz z 

Gdynią. Wpisuje się to w miejską strategię 

mobilności oraz konsekwentną politykę ograniczania 

samochodów i spalin w mieście. 

Miasto wybudowało już ponad 20 km dróg 

rowerowych, co stanowi ponad 30 proc. ogółu 

sopockich ulic. Jesienią 2018 r. oddano do użytku 

kolejny, 500-metrowy odcinek ciągu pieszo-

rowerowego, który połączył osiedle Przylesie 

z sanatorium Leśnik. Był to pierwszy etap odnowy 

leśnych szlaków rekreacyjnych w Sopocie.

W 2018 r. wykonano także  pierwszy etap prac 

związanych z przebudową drogi rowerowej w ciągu 

al. Franciszka Mamuszki. 

Na odcinku od Parku Północnego do molo 

wymieniona została nawierzchnia ścieżki, która 

została dodatkowo odseparowana od ciągu pieszego. 

Stary, zniszczony asfalt zastąpiła gładka, niefazowana 

kostka betonowa. Przebudowywany odcinek alei 

nadmorskiej jest częścią międzynarodowej trasy 

rowerowej R-10, przebiegającej dookoła basenu 

Morza Bałtyckiego i łączącej najważniejsze miasta 

nadmorskie. Koszt pierwszego etapu przebudowy  

wyniósł 2,3 mln zł. Trasa docelowo będzie częścią 

międzynarodowej sieci szlaków rowerowych Euro 

Velo.

W 2018 r. podpisano umowę na realizację systemu 

roweru miejskiego MEVO – w Sopocie jest to flota 

170 sztuk. Urząd Miasta Sopotu wyposażył też 

swoich pracowników w rowery elektryczne. Mogą 

być wykorzystywane w godzinach pracy, do porusza-

nia się po mieście w sprawach służbowych. 

W 2018 r. odbyła się  3. edycja kampanii Rowerowy 

Maj, skierowana do sopockich uczniów i przed-

szkolaków. Ponad 1500 sopockich uczniów i przed-

szkolaków „wykręciło” jeden z najlepszych wyników 

w Polsce, zajmując piąte miejsce na trzydzieści miast 

i drugie na Pomorzu. Dzieci wykonały 37 378 

przejazdów! 

1 września 2018 r. miasto wystartowało z dwu-

miesięczną kampanią zachęcającą do jazdy rowerem 

do pracy pod hasłem „Wkręć się w Sopot”. 

Uczestnicy rywalizowali na szczeblu indywidualnym 

i firmowym za pomocą aplikacji na smar�ona. 

Udział w kampanii wzięło 27 firm, których 227 

pracowników przejechało łącznie ponad 120 tys. km, 

tym samym trzykrotnie okrążając świat!

W 2018 r. Sopot po raz drugi otrzymał certyfikat 

Gmina Przyjazna Rowerzystom. Wyróżnienie 

przyznano w kategorii gmin do 40 tys. mieszkańców, 

za „twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej”. 

IV
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W trosce o seniorów

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 
w 2018 r. pracę socjalną na rzecz osób bezdomnych, 
bezrobotnych, rodzin z dziećmi, osób starszych 
niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami 
oraz usamodzielniających się wychowanków pieczy 
zastępczej. Pomocą objęto 1232 rodziny/1903 
osoby. Ok. 37 proc. z nich to rodziny emerytów 
i rencistów. 572 osoby otrzymały świadczenia 
pieniężne, 521 niepieniężne. Miasto dofinansowało 
działalność MOPS kwotą 14,6 mln zł (37 proc. 
wszystkich wydatków MOPS).  

Sopot od wielu lat dba o jak najlepszą jakości życia 
seniorów, którzy stanowią 32 proc. mieszkańców. 
Z jednej strony są to działania pozwalające seniorom 
jak najdłużej przebywać w ich środowisku, z drugiej 
– zapewnienie wszechstronnej opieki osobom 
niesamodzielnym. Z usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania skorzystało 357 osób. 22 osoby 
skorzystały z systemu przywoławczego – teleopieki, 
działającego 24 h / 7 dni w tygodniu. W sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia naciśnięcie przycisku 
alarmowego (w zegarku bądź wisiorku) powoduje 
połączenie się w kilka sekund z Centrum Ope-
racyjno-Alarmowym. Pomoc seniorom zapewnia też 
Dzienny Dom Pobytu (32 osoby), organizując 
aktywności w miejscu zamieszkania. W sytuacji, gdy 
osoby wymagają specjalistycznej pomocy, kierowane 
są do placówek całodobowych – domów pomocy 
społecznej. W DPS w Sopocie przebywało 103 
seniorów, a w domach poza Sopotem – 63. Gmina 
dopłaca do utrzymania jednej osoby średnio ok. 
2700 zł/mc.  

Z uwagi na potrzeby osób starszych w Sopocie 
powstaje Centrum Opieki Geriatrycznej. To pierwszy 
szpital geriatryczny w województwie, który w sposób 
kompleksowy opiekować się będzie osobami 
starszymi. Powstanie wysokospecjalistyczny ośrodek 
geriatryczno-rehabilitacyjny posiadający m.in. 
poradnie przyszpitalne: rehabilitacyjną i psycho-
logiczno-psychiatryczną oraz oddziały dzienne. 
Miasto, które stało się współwłaścicielem nowego 
szpitala, wsparło budowę kwotą 7,6 mln zł. Powinna 
się ona zakończyć jesienią tego roku. 

W celu zapewnienia opieki medycznej mieszkańcom, 
na terenie Pogotowia Ratunkowego cały rok 
funkcjonowała Nocna Opieka Chorych. W paź-
dzierniku, listopadzie i grudniu funkcjonowało 
Ambulatorium Chirurgiczne. Zmodernizowano tam 
sprzęt, Pogotowie Ratunkowe zostało wyposażone 
w nowoczesną karetkę.

Miasto przeznaczyło 700 tys. zł na programy 
profilaktyczne i zdrowotne dla mieszkańców. 
259 seniorów powyżej 70. roku życia skorzystało 
z turnusów w sanatorium Leśnik, 66 osób objęto 
rehabilitacją domową. Miasto wykupiło świadczenia 
dla mieszkańców z zakresu okulistyki (208 osób) 
i urologii (98 osób). Kontynuowany był też program 
„Zdrowi i Aktywni”, oferujący zajęcia zumby, 
kalisteniki, jogi, w którym uczestniczyło średnio 100 
osób tygodniowo. 

Z myślą o osobach starszych oraz z niepełno-
sprawnościami, działają środowiskowe domy 
samopomocy oraz kluby samopomocy. W 2018 r. 
wprowadzono nową formę wsparcia – Asystenta 
Osoby z Niepełnosprawnością, ułatwiającego 
kontakt z otoczeniem oraz udział w życiu 
społecznym. Dostrzegając i odpowiadając na 
potrzeby mieszkańców, rozpoczęto budowanie 
systemu pomocy i wsparcia dla osób opiekujących 
s ię  bl iskimi ,  osobami niepełnosprawnymi, 
niesamodzielnymi. Pierwszym elementem jest 
Telefon Wsparcia Opiekuna, gdzie opiekunowie 
mogą otrzymać poradę psychologa. Drugim 
elementem jest opieka wytchnieniowa, finansowana 
z budżetu miasta: dwa miejsca w budynku DPS. Daje 
to możliwość zapewnienia opieki osobie z nie-
pełnosprawnością na czas, gdy nie może jej 
sprawować opiekun. Z opieki skorzystały 3 osoby, 
łącznie przez 62 dni. 

Miasto dofinansowuje także specjalistyczny  
transport. W 2018 r. wykonano 1650 przewozów.   

Od 2018 r. działa bezpłatna wypożyczalnia rowerów  
trójkołowych dla osób z niepełnosprawnościami, 
a przy wejściu na plażę nr 23 w sezonie letnim 
udostępniana jest bezpłatnie amfibia umożliwiająca 
kąpiel osobom niepełnosprawnym ruchowo. 20 
pracowników Urzędu Miasta zostało przeszkolonych 
z obsługi osób z niepełnosprawnościami. 

Sopot jest jednym z nielicznych miast w Polsce 
przeznaczających na rehabilitację społeczną własne 
środki poza pieniędzmi z PFRON. W 2018 r. Gmina 
wydatkowała 122,7 tys. zł, m.in. na turnusy 
rehabilitacyjne, zakup sprzętu, terapię zajęciową czy 
likwidacje barier. 

W jednostkach miasta zatrudnienie znalazły osoby 
z niepełnosprawnością ruchową. 

Aby przekazać kompleksowe informacje o moż-
liwościach wsparcia dla osób z niepełnospraw-
nościami i ich opiekunów, miasto wydrukowało 
i rozdystrybuowało 1700 egz. Sopockiego Infor-
matora dla Osób z Niepełnosprawnością (dostępny 
na www.sopot.pl w zakładce Rodzinny Sopot).

Programy i działania dla bezrobotnych

Pomimo, iż stopa bezrobocia dla Sopotu wynosiła 
zaledwie 1,8 proc. (350 osób zarejestrowanych 
w PUP w Gdyni) miasto podejmuje wiele działań 
aktywizujących zawodowo osoby bezrobotne. 

Centrum Integracji Społecznej, prowadzone przez 
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, oferuje 
szansę na zatrudnienie osobom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym – bezdomnym, uza-
leżnionym, bezrobotnym. MOPS skierował do CIS 38 
osób, z których 13 podjęło pracę po projekcie. 
W ramach prac społecznie użytecznych osoby 
wytypowane przez MOPS pracowały odpłatnie do 
10 godzin. Z 17 osób 2 podjęły zatrudnienie po 
projekcie. 

Celem projektu „Twoja Szansa. Kompleksowe 
wsparcie  osób zagrożonych ubóstwem lub 

Pomoc osobom bezdomnym

Dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej

Dom dla repatriantów i pomoc obcokrajowcom 

Bezdomne zwierzęta w nowym schronisku

wykluczeniem społecznym”, realizowanego ze 
Spółdzielnią Socjalną Kooperacja, była aktywizacja 
społeczna i zawodowa. Projektem objęto 25 osób, 
w tym 13 osób z niepełnosprawnością. 7 osób 
podjęło pracę. 

Projekt „Sopot – Aktywni mieszkańcy” ma na celu 
zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, 
młodzieży w wieku 18-27 lat, osób 50+. W 2018 r. 
do projektu przystąpiło 21 osób. 4 osoby uzyskały 
zatrudnienie, a 3 kwalifikacje zawodowe. 

Dzięki wspólnym patrolom pracowników socjalnych, 
Straży Miejskiej i Policji zlokalizowano na terenie 
miasta 95 osób bezdomnych. 22 osoby zostały 
objęte wsparciem Asystenta Osoby Bezdomnej, 
10 mieszkało w mieszkaniach chronionych, a 8 w tre-
ningowych. Pracownicy socjalni zawarli 74 kontrakty 
socjalne oraz 14 Indywidualnych Planów Wy-
chodzenia z bezdomności. Uruchomiony został na 
trasie Sopot – Gdańsk Autobus SOS, gdzie osoby 
bezdomne mogły skorzystać z ciepłego posiłku, 
odzieży, pomocy ratownika medycznego. 

Aby nie dopuścić do bezdomności, Gmina prowadzi 
program pomocy dla dłużników komunalnych lokali 
mieszkalnych i socjalnych. 59 dłużników zde-
cydowało się odpracowywać zaległości. Budżet 
miasta pozyskał łącznie kwotę niemal 275 tys. zł. 

Usamodzielniający się wychowankowie pieczy 
zastępczej otrzymali pomoc w formie m.in.: pobytu 
w mieszkaniu chronionym, dopłaty do wynajmu 
mieszkania, 3 osoby otrzymały mieszkania z zasobu 
komunalnego Miasta Sopotu.

Z Punktu Interwencji Kryzysowej korzystają osoby 
doświadczające przemocy, stosujące przemoc, 
w żałobie, po doświadczeniu traumy, przechodzące 
kryzysy psychiczne, zagrożone samobójstwem oraz 
inne osoby potrzebujące. Pomoc otrzymało 261 
osób, w tym 83 ofiary przemocy w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie objął opieką 99 rodzin, 
w których wprowadzono procedurę Niebieskiej Karty. 

Od ponad 20 lat Sopot konsekwentnie wspiera 
Polaków ze Wschodu. W 2018 r. nowy dom 
w Sopocie znalazło kolejnych 12 repatriantów 
z Kazachstanu. Otrzymali oni mieszkania komunalne 
z wyposażeniem oraz wsparcie w znalezieniu pracy 
i kursy językowe. Dzieci repatriantów uczęszczają do 
sopockich szkół i przedszkoli. 

Z usług Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia 
Cudzoziemców skorzystało bezpośrednio 241 osób. 
Przez maila czy telefon i uczestnicząc w otwartych 
zajęciach – dużo więcej. Centrum oferuje darmowe 
lekcje polskiego, pomoc prawną związaną z legalnym 
zatrudnieniem i pobytem, pomoc np. w zapisaniu 
dzieci do szkół czy przedszkoli. 

Od lipca 2018 r. bezdomne psy i koty zyskały 
nowoczesne schronisko, którego lokalizację i nazwę 
wybrali mieszkańcy. Sopotkowo zapewnia wygodne 
boksy z oddzielnymi wybiegami i ogrzewaniem. Jest 
też zaplecze weterynaryjne oraz specjalna woliera 
dla ptaków. Otoczone zielenią schronisko ma 
wygodny dojazd dla wolontariuszy i gości.



Na mocy uchwały RMS (XXXIX/522/2018 z 26.03 

2018 r.) obowiązuje zaktualizowane Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sopotu. Studium, którego 
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Sopocki Budżet Obywatelski

Rewitalizacja sopockich zabytków 

Uchwała krajobrazowa

Lokalne standardy urbanistyczne

Aktualizacja Studium  

Rewitalizacja ulicy Parkowej 

Sopocka Rada Seniorów

Organizacje pozarządowe

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja

Bezpłatne konsultacje z prawnikiem

2018 rok był ósmym rokiem funkcjonowania 
budżetu obywatelskiego. Był to rok wyjątkowy, 
padły trzy rekordy: 
ź rekord liczby zgłoszonych  projektów przez 

mieszkańców – 285 wniosków,
ź rekord liczby projektów poddanych  pod 

głosowanie – 170 projektów (62 ogólnomiejskie 
i 108 lokalnych),

ź rekordowa frekwencja – 19,3 proc. czyli 5 592 głosy. 

3025 osób oddało swój głos przez internet, 2567 
w głosowaniu papierowym. 

Miasto od wielu lat wspiera finansowo rewitalizację 

zabytkowych budynków Sopotu. W 2018 roku na 

ten cel Sopot przeznaczył łącznie 1 mln 326 tys. zł. 

Dotacje na prace konserwatorskie i roboty 

budowlane, w łącznej wysokości 710 tys. zł, 

otrzymało 13 wspólnot mieszkaniowych z budynków 

wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. 6 z nich 

przeprowadziło remont całkowity, inne prace 

Na realizację projektów wybranych przez miesz-
kańców miasto przeznaczyło 4 mln zł, z czego 2 mln 
zł na projekty ogólnomiejskie i po 500 tys. zł na 
lokalne w czterech okręgach.  

Sopocianie, poza tradycyjnymi formularzami wrzu-
canymi do urn, mogli głosować przez internet oraz 
w 66 mobilnych punktach na terenie miasta.

Dotychczas we wszystkich edycjach zrealizowano po-
nad 150 projektów wybranych przez mieszkańców. 

    

Trzykrotnie organizowane były spotkania z miesz-
kańcami oraz ekspertami od spraw mobilności, 
urbanistyki i architektury, dotyczące koncepcji 
rewitalizacji kwartału ulic: Parkowa, Poniatowskiego, 
Traugu�a, Drzymały, Chrobrego, Kordeckiego. 

Wspólnie została wypracowana koncepcja rewi-
talizacji tego rejonu miasta, poprzez stworzenie 
przyjaznej dla pieszych przestrzeni, z uwzględ-
nieniem  możliwości dojazdu samochodów. Projekt 
przewiduje też nową aranżację zieleni i małej 
architektury oraz wymianę sieci podziemnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem kanalizacji deszczowej. 
Rozpoczęcie prac planowane jest na jesień 2019 r. 
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obejmowały m.in.: zagospodarowanie posesji, 

renowację schodów, remont elewacji, dachu oraz 

rekonstrukcję okien witrażowych.   

Miasto dofinansowało także remont dwóch 

zabytkowych kościołów wpisanych do rejestru 

zabytków województwa pomorskiego. Kościół pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Gwiazda 

Morza otrzymał 500 tys. zł  dotacji na remont 

elewacji północnej, natomiast kościół pw. Zbawiciela 

– 116 tys. zł na zabezpieczenie elementów 

architektonicznych wieży.

Od maja 2018 r., na mocy uchwały RMS (Nr 
XXXVII/492/2018) oraz zarządzenia Prezydenta 
Miasta Sopotu, funkcjonuje Rada Seniorów Gminy 
Miasta Sopotu. Celem jest zapewnienie seniorom, 
którzy stanowią dużą część mieszkańców, realnego 
wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej 
oraz reprezentowanie ich interesów wobec władz 
samorządowych. 

zapisy były konsultowane z mieszkańcami, wyznacza 

nowe tereny cenne przyrodniczo do ochrony, 

proponuje również ochronę obiektów stanowiących 

dobro kultury współczesnej: kościół pw. św. Michała 

Archanioła, gmach Wydziału Ekonomicznego UG,  

kamienica „Krzywy Domek”, hala widowiskowo-

sportowa ERGO ARENA,  bar Meduza. Polityka  

przestrzenna miasta zakłada wzmocnienie funkcji 

uzdrowiskowej. Studium wyznacza kierunki systemu 

transportowego, m.in.: wzmacniając transport 

publiczny, zalecając uspokojenie ruchu lokalnego 

i budowę parkingów ogólnomiejskich na obrzeżach. 

Studium zakłada także wzrost zasobów miesz-

kaniowych. Szacuje się możliwość budowy ok. 250 

mieszkań w rozproszeniu  oraz  ok. 500 mieszkań 

przy granicy z Gdańskiem. Część lokali przeznaczona 

będzie na  mieszkania komunalne. 

Sopot jako jedna z pierwszych gmin w Polsce 

przyjął 26 marca uchwałę krajobrazową (nr XXXIX 

/521/2018), która była szeroko konsultowana 

z mieszkańcami, z branżą reklamową oraz sopockimi 

przedsiębiorcami. Uchwała znacząco ogranicza 

użycie reklam w formie bilbordów, reklam wielkopo-

wierzchniowych na budynkach oraz banerów. 

W dalszym ciągu praktycznie na całym obszarze 

miasta dopuszczone będą reklamy na wiatach 

przystankowych oraz na słupach ogłoszeniowych. 

Musimy jednak pamiętać, że uchwała krajobrazowa 

nie dotyczy reklam i informacji w okresie przed 

wyborczym, który reguluje kodeks wyborczy. Dla 

istniejących nośników reklamowych przewidziano 

okresy przejściowe: rok dla reklam, 2 lata dla 

szyldów, 4 lata dla ogrodzeń. Każdy nowy nośnik 

musi być zgodny z obowiązującą uchwałą. 

  

Celem przyjęcia przez Radę Miasta standardów dla 

Sopotu (uchwała nr III/33/2018 z 20.12.2018) było 

maksymalne ograniczenie negatywnych skutków 

lokalizowania zabudowy na podstawie przepisów 

ustawy, która mogłaby w sposób nieprzewidywalny 

naruszać ustalenia polityki przestrzennej miasta oraz 

zawartą w niej równowagę interesów publicznych 

i prywatnych. Lokalne standardy urbanistyczne 

zaproponowane w uchwale zaostrzają wskaźniki oraz 

parametry nowej zabudowy mieszkaniowej na 

terenie Sopotu. 

Miasto konsultuje także działania strategiczne w różnych 
obszarach z Sopocką Radą Organizacji  Pozarządowych. 
W Sopocie  rekordow  zarejestrowanych jest o dużo, bo
ponad 360 organizacji pozarządowych, które działają 
w bardzo różnych obszarach. Miasto przeznaczyło na 
realizację zadań 7 159 840 zł, w takich obszarach jak: 
ochrona zdrowia, pomoc społeczna, profilaktyka 
i terapia uzależnień, pomoc osobom z niepełnospraw-
nością, pomoc osobom wykluczonym, edukacja, kultura, 
sport, ochrona środowiska. 

Kooperacja, dla której Gmina Miasta Sopotu jest 
współzałożycielem, zorganizowała Dom Gościnny 
w budynku przy ul. Armii Krajowej. W 2018 r. trwały 
prace remontowe i adaptacyjne. Jest to miejsce 
pracy m.in. dla osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną intelektualną i psychiczną ze wsparciem 
trenera pracy. Spółdzielnia będzie w Domu 
Gościnnym prowadziła usługi hostelowe.

Spółdzielnia zajmowała się również prowadzeniem  
5 parkingów sezonowych oraz parkingu całorocznego 
przy ul. Armii Krajowej oraz sklepu charytatywnego 
Luk Luk. Obecnie trwają prace związane z urucho-
mieniem Klubu Integracji Społecznej.

Mieszkańcy Sopotu, którzy nie są w stanie ponieść 
kosztów odpłatnej pomocy prawnej, mogą skorzystać 
z darmowych porad. Punkt nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
działa przy ul. Bohaterów Monte Cassino 25.
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Duże wsparcie oświaty 

W trosce o najmłodszych 

Rodzinna oferta kulturalna 

Sport dla dzieci i młodzieży

Mieszkania komunalne dla sopockich rodzin 

Dobra edukacja dzieci i młodzieży oraz zapewnienie 

dobrej opieki i możliwości rozwoju – to jeden 

z głównych priorytetów sopockiego samorządu. 

Dlatego miasto dopłaca z własnego budżetu znaczące 

środki na edukację. W 2018 r. Sopot przeznaczył 68 

532 728 zł na całościowe zadania oświatowe, 

subwencja oświatowa wyniosła 35 489 970 zł.  

W 2018 r. trudnym zadaniem, do którego zostały 

zmuszone samorządy, było wprowadzanie reformy 

likwidującej gimnazja i zmieniającej strukturę szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. Wiązało się 

to z dodatkowymi wydatkami z budżetu miasta 

w kwocie 300 000 zł, przeznaczonymi przede 

wszystkim na zapewnienie bardzo dobrych warun-

ków organizacyjnych i lokalowych w szkołach 

podstawowych, przygotowanie szkół ponadpod-

stawowych do podwójnego naboru uczniów, zakup 

dodatkowego wyposażenia do pracowni przed-

miotowych dla klas VII- VIII SP i przygotowanie 

uczniów do egzaminów. Do sopockich szkół 

samorządowych w 2018 r. uczęszczało łącznie 3333 

uczniów. 

Znaczące dodatkowe środki miasta na dodatkowe 

lekcje oraz dodatki motywacyjne i kształcenie  

nauczycieli  (kursy kwalifikacyjne, szkolenia, 

warsztaty, seminaria, studia wyższe) przełożyły się 

na bardzo dobre wyniki sopockich uczniów. 

Gimnazjaliści osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminów 

w naszym województwie, a uczniowie sopockich 

liceów – najwyższą zdawalność matury. 

Każda sopocka szkoła ponadpodstawowa współ-

pracuje z trójmiejskimi uczelniami: Gdańskim 

Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską, 

Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Morskim 

czy Akademią Sztuk Pięknych. Uczniowie uczestniczą 

w zajęciach laboratoryjnych, prelekcjach, wykładach 

i ćwiczeniach organizowanych przez uczelnie wyższe. 

Ponadto nauczyciele akademiccy prowadzą 

w szkołach cotygodniowe zajęcia z dodatkowych 

przedmiotów (nauki  rysunku, aksonometrii, podstaw 

prawa, ekonomii, historii sztuki).

Dzieciom, które wymagają specjalnego kształcenia 

zapewniono pomoc i opiekę psychologiczno-peda-

gogiczną przy wsparciu nauczycieli wspomagających, 

terapeutów i organizacji dodatkowych zajęć wy-

równawczych i rewalidacyjnych. 

Z myślą o uczniach Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 

w okresie wakacji letnich zorganizowano po raz 

pierwszy na terenie szkoły półkolonie dla 25 dzieci 

z niepełnosprawnościami. W ramach programu „Za 

życiem” i działalności Wiodącego Ośrodka Ko-

ordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ZSS 

nr 5 zorganizowano zajęcia dla dzieci z nie-

pełnosprawnością oraz z deficytami w celu 

usprawnienia i pomocy w ich rozwoju. Opieką 

objęto 15 dzieci w wieku do 7 lat. Przeprowadzono 

konsultacje neurologiczne, logopedyczne oraz 

z zakresu rehabilitacji medycznej. Oferowano m.in. 

zajęcia na basenie solankowym, z hipoterapii oraz 

dogoterapii. 

We wszystkich sopockich szkołach działają finan-

sowane przez miasto programy profilaktyczne 

i zdrowotne. Dzięki temu uczniowie sopockich szkół 

mają zapewnioną opiekę pielęgniarki oraz sto-

matologa, a dziewczynki otrzymały szczepionki 

przeciw HPV.

Sopot jest jednym z nielicznych miast w kraju, który 

zapewnia miejsca w przedszkolach dla wszystkich 

chętnych mieszkańców w wieku 3-6 lat. W 2018 r. 

sopockie przedszkola samorządowe objęły opieką 

710 dzieci. 

W celu zwiększenia dostępności miejsc w żłobkach, 

miasto przeprowadziło prace adaptacyjne i uzyskało 

dodatkowych 18 miejsc. Dzięki temu w żłobku 

samorządowym jest miejsce dla 74 dzieci sopocian. 

Rodziny posiadające Sopocką Kartę Rodziny 3+ 

otrzymują 50-proc. zniżkę na opłaty za pobyt dziecka 

w żłobku samorządowym Gminy Miasta Sopotu.

Ruszyły przygotowania do budowy drugiego żłobka. 

W 2018 r. mieszkańcy w ankiecie umieszczonej na 

stronie internetowej miasta zdecydowali, że 

placówka zostanie wybudowana przy ul. Obo-

drzyców. Znajdzie się tam miejsce dla ok. 60 

sopockich maluchów.

Z myślą o rodzicach, których dzieci uczęszczają do 

niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, miasto 

wprowadziło miesięczne dopłaty: 300 zł na każde 

dziecko uczęszczające do żłobka i 150 zł na każde 

dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego – łącznie 

dopłaty otrzymało 52 dzieci. O te kwoty rodzice 

płacili mniej za pobyt dziecka w placówkach 

niepublicznych.

Sopockie szkoły oferowały bogaty i różnorodny 

program sportowy w ramach zajęć obowiązkowych 

i pozalekcyjnych. Dzieci i młodzież miały możliwość 

podnoszenia swoich umiejętności w klasach 

sportowych o profilu: piłka koszykowa, pływanie, 

żeglarstwo. W oddziałach o rozszerzonym programie 

kultury fizycznej w dyscyplinie tenis ziemny i rugby. 

Ponadto po lekcjach organizowane były zajęcia 

ogólnorozwojowe oraz gry i zabawy. 

W ramach obowiązkowych zajęć z wychowania 

fizycznego w kl. II-III prowadzona była nauka 

pływania, a w kl. VII zajęcia z żeglarstwa we 

wszystkich szkołach  podstawowych.

Najmłodsi mogą korzystać z 15 miejskich placów 

zabaw oraz miejsca zabawy na sopockiej plaży przy 

wejściu nr 15.  

Jako miasto wydajemy najwięcej na kulturę 

w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w 2018 r. 

było to ponad 700 zł. Wszystkie sopockie instytucje 

kultury oferują zniżki na Kartę Sopocką, Sopocką 

Kartę Dużej Rodziny 3+. Każda placówka prowadzi 

także zajęcia edukacyjne dla dzieci, organizuje 

półkolonie czy festyny. Specjalnie z myślą o naj-

młodszych sopocianach miasto dofinansowuje 

działalność Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus 

Musicalis oraz zapewnia bogaty program zajęć w 

Minitece i innych filiach biblioteki (m.in. Teatr 

Pacynka, warsztaty, kino, wspólne czytanie). Bogatą 

ofertę zajęć i pracowni ma także Młodzieżowy Dom 

Kultury, gdzie nowością od 2018 r. jest m.in. 

młodzieżowa orkiestra dęta. MDK zaprasza dzieci 

m.in.: na zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, 

teatralne, karate, naukę szachów i brydża czy do 

pracowni modelarskiej. 

Miasto wspiera nie tylko pres�żowe wydarzenia 

fes�walowe, ale także bardzo szeroko działalność 

osiedlowych domów kultury i Domów Sąsiedzkich 

(ok. 10 tys. uczestników zajęć). Instytucje kultury 

organizują także wiele zajęć, wykładów, warsztatów 

czy spotkań adresowanych nie tylko do dzieci 

i młodzieży, ale także do sopockich seniorów. Warto 

wymienić np. wykłady o sztuce dla seniorów w PGS 

czy wyjazdowe spotkania Muzeum Sopotu o te-

matyce historycznej we współpracy z filiami bibliotek 

i Sopockim Centrum Seniora.

Miasto od kilku lat buduje nowe mieszkania 

komunalne, głównie z myślą o młodych sopockich 

rodzinach. W 2018 r. Gmina wybudowała 76 

mieszkań. Najwięcej trzymały rodziny 3- i 4-osobowe 

(43 i 24 mieszkania). Miasto ogłosiło także konkursy 

na 6 mieszkań do samoremontu. W 2018 r. 

skorzystały z tego 2 rodziny, a 5 innych wprowadziło 

się do mieszkań otrzymanych w 2017 r. 
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Wsparcie służb

Termomodernizacja placówek edukacyjnych 

Nowoczesne i oszczędne oświetlenie

E-usługi i e-płatności urzędowe

Nowoczesny monitoring 

Efektywna współpraca

Miasto od kilku lat prowadzi konsekwentne działania 

mające na celu stałe zwiększanie bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz gości odwiedzających Sopot. 

W 2018 roku miasto na ten cel wydatkowało 686 800 zł.  

Z tych środków opłacone były m.in. dodatkowe 

patrole policji oraz dodatkowych 40 funkcjonariuszy 

pełniących służbę na terenie Sopotu, zakup dwóch 

radiowozów  i czterech rowerów elektrycznych na 

potrzeby KMP. 

Sopoccy strażacy otrzymali od miasta nowego quada 

oraz przeciwpowodziowe rękawy wodne, zabez-

pieczające przez skutkami wystąpienia ekstremalnych 

opadów atmosferycznych i związanym z tym 

przelaniem zbiorników retencyjnych. W ramach 

projektu unijnego „Rozbudowa systemów infor-

mowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczegól-

ności powodziowych dla Gdańska i Sopotu” 

w Sopocie zamontowano trzy nowe elektroniczne 

syreny alarmowe i zmodernizowano system stero-

wania syrenami w mieście, na zbiornikach retencyjnych 

zamontowano trzy sondy pomiarowe poziomów wody, 

w czterech punktach miasta zainstalowano elek-

troniczne stacje pogodowe. 

Sezon letni 2018 był kolejnym sezonem bez utonięć na 

sopockich kąpieliskach. Miasto wsparło kwotą 80 000 

zł sopockie WOPR, które prowadzi całodobowy dyżur 

w Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego pod 

alarmowym numerem telefonu 601 100 100. W so-

pockiej marinie, od  maja do sierpnia funkcjonowała 

karetka wodna z pełną obsadą medyczną.

W 2018 roku w Sopocie rozpoczęto realizację bardzo 

ważnego dla miasta projektu, polegającego na  

kompleksowej termomodernizacji 25 budynków 

oświatowych, w tym 12 szkół, 2 sal gimnastycznych, 

7 przedszkoli i żłobka, 2 ośrodków kultury oraz Domu 

Dziecka i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Projekt, o wartości ponad 37,5 mln zł, z czego 9,89 mln 

to dofinansowanie unijne, zakłada zastosowanie 

rozwiązań Smart City: głęboką termomodernizację 

(11 budynków), modernizację oświetlenia wewnę-

Sam monitoring miejski także został uzupełniony 

i unowocześniony. Zamontowanych zostało 51 

nowoczesnych kamer w rejonie Parku Północnego, na 

Placu Przyjaciół Sopotu analogowe kamery zostały 

wymienione na cyfrowe. 

Straż Miejska została wyposażona w 7 kamer 

– 4 nasobne i 3 mobilne oraz 2 defibrylatory. W celu 

lepszego kontaktu z mieszkańcami utworzono nowy 

posterunek Straży Miejskiej, który mieści się przy 

ul. Tenisowej.

Aby ograniczyć niekontrolowany wjazd samochodów 

na ul. Bohaterów Monte Cassino zainstalowano trzy 

zdalnie sterowane opuszczane słupki. Miejsca te są 

również dozorowane przez nowo zainstalowane 

kamery monitoringu miejskiego. 

Pracownicy MOPS, Straży Miejskiej i Policji realizowali 

wspólne patrole pomocy dla osób bezdomnych. 

Kontynuowany był także program współpracy 

z sopockimi restauratorami, który przyczynia się do 

znacznej poprawy bezpieczeństwa w lokalach i ich 

rejonie oraz lepszej współpracy  branży ze służbami. 

Ograniczono nocną sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie Sopotu między godzinami 2:00 a 6:00 

(uchwała RMS Nr XL/533/2018 z 24.04.2018).

Zmniejszone zostały limity zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w lokalach:  A (piwo) – 245, 

B (wino) – 245, C (mocne alkohole) – 230 oraz 

w sklepach: A (piwo) – 75, B (wino) – 65, C (mocne 

alkohole) – 50 (uchwała RMS Nr XXXIX/518/2018 

z 26.03 2018). 
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trznego (25 budynków), instalację odnawialnych 

źródeł energii (w 17 budynkach montaż ogniw 

fotowoltaicznych oraz w 2 budynkach montaż 

instalacji solarnych), wdrożenie Systemu Zarządzania 

Energią we wszystkich 25 budynkach. System 

umożliwi zdalny odczyt temperatur i  zdalne 

sterowanie instalacją grzewczą. W ramach projektu 

wykonywanych jest także wiele prac dodatkowych, 

głównie robót konserwatorskich w zabytkowych 

budynkach. Projekt potrwa do 2033 r. 

Dzięki projektowi miasto uzyska oszczędności 

w wysokości ponad miliona złotych rocznie (mniejsze 

rachunki za energię), które będą wykorzystane na 

spłatę kosztów inwestycji termomodernizacyjnej. 

Rezultatem będzie także redukcja emisji gazów 

cieplarnianych do otoczenia o 771,31 Mg CO2/rok 

oraz mniejsze o 3 059 101,02 kWh roczne zużycie 

energii pierwotnej. 

Na terenie Sopotu, w ramach projektu unijnego 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie 

z zastosowaniem najnowszych technologii” (wartość 

całkowita to ponad 12 mln zł, środki unijne to  ponad 

9,5 mln zł) następuje sukcesywna wymiana oświetlenia 

ulicznego na terenie Dolnego Sopotu  na nowe 

energooszczędne lampy LED-owe wraz z słupami 

oświetleniowymi. Wymieniono już 104 punkty 

świet lne przy u l icach:  Haffnera ,  Budzysza , 

Powstańców Warszawy oraz al. Mamuszki. Docelowo 

wymienionych zostanie 1293 punktów. 

Nowe energooszczędne lampy montowane są także 

przy przebudowie ulic w górnym Sopocie (m.in.: 

w rejonie skrzyżowania u zbiegu ulic Wejherowska 

– Kraszewskiego oraz Wejherowska – Obodrzyców) 

– łącznie 41 opraw.

W 2018 roku w ramach projektu „Inowrocław, 

Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) – przyjazny 

e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie 

podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania 

nieruchomościami” finansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego na Elektronicznej Pla�ormie 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP) zostały 

uruchomione 54 usługi elektroniczne. 

Od 2017 roku, przy współpracy z firmą Blue Media, 

działa system e-Płatności za czynności urzędowe pod 

adresem h�ps://platnosci.miasto.sopot.pl
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Trwają prace przy przebudowie ul. Wejherowskiej. 

Remont obejmuje m.in. jezdnię, chodniki, pętlę 

autobusową przy przystanku SKM Sopot Kamienny 

Potok, powstaną także parking i ścieżka rowerowa. 

W związku z pracami od 20 maja zmieniona została 

organizacja ruchu w tym rejonie.

Inwestycja: „Reorganizacja układu drogowego węzła 

integracyjnego Sopot Kamienny Potok obejmująca 

przebudowę ulicy Wejherowskiej i budowę parkingu przy 

Dziko żyjące gatunki zwierząt bez problemu potrafią przetrwać w środowisku 

miejskim cały rok. Prosimy więc mieszkańców Sopotu, aby zwrócili uwagę na 

to, że takie dokarmianie nie jest wskazane. Dokarmiać można jedynie ptaki. 

Jednak powinno to być wyłącznie wspomaganie zwierzyny w trudnym 

okresie zimowym. 

Należy to robić w taki sposób, aby zwierzę nie oduczyło się samodzielnego 

pozyskiwania pokarmu. Błędem jest dokarmianie ptaków np. chlebem. Pieczywo 

źle wpływa na zdrowie ptaka, a poza tym pokruszone na chodnikach czy 

trawnikach wygląda nieestetycznie. Jeśli chcemy dokarmiać ptaki zimą, należy 

wybrać karmę, która przypomina ich naturalny pokarm, tj. mieszankę zbóż i nasion, 

Sopockie plaże są codziennie sprzątane i już od początku maja dozorowane przez WOPR. 

Przygotowania idą pełną parą, bo turystów coraz więcej, a oficjalne otwarcie sezonu na 

kąpielisku przy molo już 15 czerwca. Potem otwartych zostanie kolejnych osiem 

sopockich kąpielisk. 

Sprzątanie dotyczy w Sopocie nie tylko plaż miejskich, ale także tych fragmentów plaż, które są 

dzierżawione np. przez restauratorów. Od maja do września plaże sprzątane są siedem dni 

w tygodniu. Sprzątanie obejmuje czyszczenie ręczne, opróżnianie koszy na śmieci, usuwanie 

glonów i tego, co wyrzuci morze z linii brzegowej. 

Remont ul. Wejherowskiej i budowa parkingu

Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt Sopockie plaże przygotowane 
do sezonu

INFORMACJE MIEJSKIE/

rondzie Obodrzyców oraz przebudowę kanalizacji 

deszczowej w rejonie tunelu SKM Kamienny Potok” 

obejmuje:

ź przebudowę układu drogowego ul. Wejherowskiej na 

odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Obodrzyców 

do ul. Łowickiej, w tym przebudowę jezdni i chodników 

oraz budowę ścieżki rowerowej,

ź przebudowę pętli autobusowej przy przystanku SKM 

Sopot Kamienny Potok, budowę postoju taxi i 2 miejsc 

kiss&ride,

ź budowę parkingu dla 75 samochodów, w tym 

3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, przy rondzie 

na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej z ul. Obodrzyców,

ź budowę oświetlenia ulicznego w technologii LED,

ź przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową 

3 zbiorników retencyjnych wód deszczowych,

ź budowę rurociągu teletechnicznego dla monitoringu 

miejskiego,

ź nasadzenia drzew i wykonanie trawników,

ź nowe elementy małej architektury.

Wykonawcą jest firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. 

z Gdyni. Realizacja inwestycji powinna się zamknąć do 11 

września 2019 r. Wartość robót to 3 992 983 zł brutto.

Zmiany w organizacji ruchu

W trzecim etapie realizacji inwestycji planowane są 

następujące zmiany w organizacji ruchu:

ź zamknięcie ul. Wejherowskiej od ronda przy 

ul. Obodrzyców do ulicy Małopolskiej,

ź zakaz parkowania przy ulicy Małopolskiej,

ź zmiana organizacji ruchu – objazd w kierunku 

ul. Obodrzyców przez ul. Łużycką,

ź wystąpią okresowe zmiany tras linii autobusowych 

– ich zakres i terminy będą zamieszczane na stronach 

internetowych ZKM i ZTM. 

Zmiany organizacji ruchu będą obowiązywać do 19 czerwca. 

Wizualizacja Biura Projektów Highway

lub gotowane bez soli 

drobno pokrojone 

warzywa. 

Natomiast dokarmia-

nie dziko żyjących 

gatunków – w tym 

dzików – absolutnie 

nie jest wskazane. 

Głównym powodem 

pojawienia się dzików 

w mieście jest właśnie 

ł a t w y  d o s t ę p  d o 

pożywienia. Karmiony 
dzik przyzwyczaja się i przekazuje wyuczone postawy swojemu potomstwu. 

Niestety, wielu mieszkańców rozrzuca suchy chleb na trawnikach lub wiesza 

w woreczkach na wiatach śmietnikowych. Zdarzają się również liczne przypadki 

wyrzucania resztek jedzenia w miejscach dostępnych dla dzików. A dziki to 

zwierzęta inteligentne. Będą zawsze wracać tam, gdzie pokarm jest dla nich łatwo 

dostępny. Skutek jest taki, że w wielu miejscach są zniszczone trawniki 

i przydomowe ogródki oraz przekopane śmietniki. Dlatego też pojemniki na śmieci 

powinny być zabezpieczone. 

Apelujemy zatem o niedokarmianie zwierząt, mając na uwadze przede wszystkim 

nasze bezpieczeństwo, zdrowie, a także wygląd naszego miasta. O czystości 

i porządek musimy dbać wszyscy.

Raz w tygodniu (a przy molo 

2 razy w tygodniu) przeprowa-

dzane jest sprzątanie mecha-

niczne z przesiewaniem piasku. Do 

sprzątania mechanicznego wy-

korzystywane są 3 ciągniki rolnicze, 

2  p r z e s i e w a r k i  d o  p i a s k u , 

ładowarka, włóka do wyciągania 

śmiec i ,  wyg ładzania  i  napo-

wietrzania piasku. Dane z ubiegłych 

lat pokazują, że w weekendy, przy 

ładnej pogodzie, z plaży (miejskiej) 

zbieranych jest średnio około 800 

kg śmieci (z koszami na śmieci 

3 tony). W tygodniu, przy ładnej pogodzie jest to około 500 kg śmieci. Poza sezonem (październik 

– kwiecień) plaże sprzątane są 3 razy na tydzień. 

O zbliżającym się sezonie letnim świadczą też przygotowania ratowników. Sopockie WOPR 

dozoruje plaże przez 24 h/dobę już od początku maja. W sezonie bezpieczeństwa kąpiących się 

strzeże ok. 50 ratowników.

Z psem na plażę

Na plaże w Sopocie można zabierać psy, ale dotyczy to tylko wyznaczonych miejsc, 

czyli odcinka między wejściami nr 43, 44 i 45, a także od wejścia nr 2 do granicy 

z Gdynią (wejścia 1 i 2). Poza tymi strefami, w okresie od 1 maja do 30 września, 

obowiązuje zakaz wprowadzania psów na plażę.

Fot. Fotobank.PL/UMSFot. Pixabay
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Zanim w październiku dźwięki muzyki jazzowej rozniosą się po nadmorskim kurorcie, 

wybrzmi prolog festiwalu Sopot Jazz – koncert Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu. Już 

29 czerwca 2019 o godz. 20.30 w Operze Leśnej w Sopocie wraz z zespołem zagra 

norweski saksofonista, światowej sławy muzyk, ojciec skandynawskiej sceny jazzowej. 

To pierwszy element programu Rainera Kerna – nowego kuratora Sopot Jazz. 

Wszystkich miłośników mocnych wrażeń Sopoteka zaprasza 11 czerwca na niezwykłe 

spotkanie z Vincentem Severskim, autorem szpiegowskich hitów m.in. „Nielegalni”, 

„Niepokorni”. Wstęp jest wolny, początek o godz. 18.00.

Jan Garbarek 29 czerwca 
w Operze Leśnej 

Spotkajmy się w Sopotece

www.teatrnaplazy.pl

www.ictfsopot.com

www.mbp.sopot.pl

www.sopotjazz.pl

8 czerwca spektaklem pt. „Polacy wyjaśniają przyszłość” w reżyserii Wojtka 

Ziemilskiego (Nowy Teatr, Warszawa) Teatr na Plaży zamknie sezon – na wakacje 

sala przechodzi we władanie Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej.

 „Za 100 lat nie będzie kolei, nie będzie włosków na ciele, nie będzie wystających żył, nie 
będzie jajek, nie będzie czapek z daszkiem, niestety nie będzie skarpetek, nie będzie ogni 
sztucznych, nie będzie teatru, nie będzie. Nie będzie teatru. Teatr okaże się zupełnie 
nieuniwersalny. I się skończy. Wbrew poprzednim przewidywaniom. Ale jeśli w ogóle coś 
będzie, to na pewno będą Matki. Także te zatroskane”.

Polacy nie nadają się do wyjaśniania przyszłości tak samo, jak cała reszta świata. A mimo to 
z entuzjazmem rzucają się w amatorską futurologię. Samplując i remiksując dziedzictwo 
marudzenia, rodzeństwo Jaśminy i Piotra Polaków buduje siłę wywrotową. Set dj'ski 
Polaków to przewrotne zmaganie z pesymistyczną wersją przyszłości. Czy potrafią uwolnić 
się od czarnowidztwa własnej matki?

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych ICTF Sopot 

powstał z potrzeby oddania w ręce dzieci i młodzieży, działających w grupach 

teatralnych i warsztatowych, inicjatywy tworzenia kultury widowiskowej. 

Tegoroczna edycja odbędzie się od 10 do 14 czerwca.

Polacy wyjaśniają przyszłość 
w Teatrze na Plaży 

Dzieci na scenie

KONCERT /

NR 08/2019

SPOTKANIA AUTORSKIE /

TEATR /

Nikt nie gra na saksofonie w taki sposób, jak Jan 

Garbarek. Jego brzmienie stało się znakiem 

rozpoznawczym i zyskało inny wymiar niż to, co 

jest ogólnie nazywane jazzem. Niezliczone 

nagrania płytowe, koncerty w najważniejszych 

salach koncertowych na całym świecie, wiele lat 

współpracy z Keithem Jarrettem czy jego 

bezprecedensowa kooperacja z Hilliard 

Ensemble  sprawiły,  że  ten wyjątkowy 

saksofonista stał się popularny we wszystkich 

gatunkach muzycznych i krajach.

Nigdy nie ułatwiał życia krytykom, którzy muszą 

znaleźć wygodne etykiety, aby pogrupować 

artystów na kategorie muzyczne. Garbarek 

wymyka się tym próbom. Jego nagrania 

znajdują się w katalogach z napisem jazz, 

muzyka klasyczna, a nawet pop.

Spektakl bierze udział w 25. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej.

Nakładem wydawnictwa Czarna Owca ukazała 

się nowa książka Vincenta V. Severskiego. 

„Zamęt” to początek nowej ośmiotomowej 

serii szpiegowsko-kryminalnej.

– „Zamęt” to moja próba stworzenia nowego 

gatunku, łączącego klasyczny kryminał 

z powieścią szpiegowską – wyjaśnia pisarz. 

– Trochę jakbym wpuścił Kurta Wallandera 

w świat George'a Smileya – lub odwrotnie. 

Znajdziemy tu wszystkie elementy, które 

kojarzą się z kryminałem: trupa, dochodzenie

 i pytanie: kto zabił? Nie zabraknie labo-

ratorium kryminalistycznego i żmudnego 

badania śladów. Ale wszystko to połączyłem 

ze światem sensacji i szpiegów. 

Oprócz tego w Sopotece: 14 czerwca wykład 

„Człowiecze oblicze Noblisty. O Sienkiewiczu 

(nie)pomnikowo”, a 15 czerwca  spacer 

śladami Henryka Sienkiewicza. Przewodnikiem 

będzie Tomasz Kot, bibliotekarz Biblioteki 

Sopockiej, autor „Spacerownika sopockiego”.

Fot. Maurycy Stankiewicz

Od początku istnienia kultowej wytwórni ECM z Monachium Garbarek był jednym 

z jej najbardziej popularnych artystów. W koncercie w Sopocie Garbarkowi towarzyszyć będą: 

jego wieloletni współpracownik, niemiecki pianista Rainer Brüninghaus, basista z Brazylii Yuri 

Daniel i mistrz perkusji Trilok Gurtu z Indii.

Podczas festiwalu 

ICTF (International 

Children’s Theatre 

F e s t i v a l )  b ę d z i e 

m o ż n a  o b e j r z e ć 

spektakle dziecięcych 

lub młodzieżowych 

g r u p  t e a t ra l n y c h 

z Polski i ze świata. 

W różnych punktach 

miasta dzieci, młodzież i dorośli mogą liczyć – oprócz spektakli – na wiele atrakcji.

Dziś na świecie jest wiele festiwali dedykowanych dzieciom i młodzieży, lecz w więk-

szości są tworzone przez dorosłych. ICTF Sopot kładzie nacisk na formę teatralną, 

muzyczną i musicalową, tworzoną przez dzieci i młodzież do 18. roku życia. 

Przegląd zespołów dramatycznych – dziecięcych i młodzieżowych z całego świata, 

pozwoli także na poznanie tradycji i obyczajów reprezentowanych przez różne 

narodowości. 

Wydarzenia festiwalowe odbywać się będą w różnych miejscach w Sopocie: w Teatrze 

na Plaży, w Teatrze Wybrzeże (scena kameralna), Skansenie Archeologicznym Grodzisko, 

Muzeum Sopotu, Państwowej Galerii Sztuki.

Organizatorem festiwalu jest fundacja Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis.

Fot. Guri Dahl

Bilety można kupić na www.sopotjazz.pl lub w Punkcie Informacji Kulturalnej na 

Placu Przyjaciół Sopotu.
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Po ukończeniu dwóch edycji biegów w ramach 

Sopockich 4 Pór Roku MOSiR zaprasza 8 czerwca na 

Sopockie Lato i bieg na 5 km pod górę. 

Start zawodników o godz. 12.00 na stoku Łysej Góry, na 

wysokości restauracji Klakier. Meta w miejscu startu. 

Biuro zawodów, szatnie i depozyt będą zlokalizowane na 

stoku Łysej Góry i  czynne w godz. 9.00-11.30.

Sopockie Lato – Bieg na Łysej Górze 

W weekend 15-16 czerwca w Sopocie rozegrane zostaną regaty katamaranów Trzy Mola. Impreza 

zaliczana jest do klasyfikacji Pucharu Polski Katamaranów 2019.

Jubileuszowa, czterdziesta edycja Pucharu Prezydenta Sopotu, najstarszych windsurfingowych 

regat rozgrywanych w Polsce, odbędzie się w dniach 7-9 czerwca w Sopocie. Na wodzie 

zobaczymy wind- i kitesurferów.

Rozgrywane od 40 lat regaty o Puchar Prezydenta Sopotu są starsze niż ich organizator, Sopocki Klub 

Żeglarski. Puchar Prezydenta Sopotu to jednocześnie najstarsza cykliczna impreza windsurfingowa 

w kraju. Potwierdza to prekursor windsurfingu w Polsce – Ryszard Cybulski. 

Parada i regaty katamaranów 

40. Puchar Prezydenta Sopotu Tyczka na Molo 
znów w formule par!

LEKKOATLETYKA /

Tyczka na Molo to już właściwie znak firmowy Sopotu, rozpoznawany 

poza kurortem. Lekkoatletyczny konkurs rozgrywany jest już od 35 

lat. Kolejny – XXXII – odbędzie się 8 czerwca. Początek o godz. 16.30.

Tyczkarze znów poskaczą w formule par, a ściślej mikstów, czyli 

w konfiguracji kobieta – mężczyzna.  

– Rywalizacja w takim systemie zaowocowała ustanowieniem nowego 

rekordu mityngu po 30 latach od 5.80 Mirosława Chmary – mówi Jerzy 

Smolarek, dyrektor Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, organizatora 

mityngu. – Być może świadomość, że walczy się nie tylko dla siebie, 

spowodowała, że Paweł Wojciechowski potrafił się zmobilizować i pokonać 

poprzeczkę na 5.81 metra. 

BIEGANIE /

Organizatorzy przewidują udział 

p o n a d  4 0  d w u k a d ł u b o w c ó w. 

W zawodach wystartują żeglarze 

ścigający się na katamaranach klasy 

A, Nacra 15, Nacra 17, Hobie Cat 16, 

F18 i Open. Planowane jest roze-

granie 6 wyścigów up and down dla 

każdej klasy.  

Regaty rozpoczną się tradycyjną 

paradą katamaranów przy sopockim 

molo. Parada ruszy w sobotę o godz. 

11.30. Wyścigi wystartują w sobotę 

o godz. 12.00, a w niedzielę o godz. 

11.30. Trasa regat ustawiona będzie 

w pobliżu molo w Sopocie, więc 

Drugą „połówką” Wojciechowskiego w 2018 r. była Justyna Śmietanka. 

Wiadomo, że i w tegorocznej edycji pojawi się aktualny halowy mistrz 

Europy z Glasgow. Nie wiadomo tylko, z którą tyczkarką stworzy 

konkursową parę.  

Już sama obecność byłego mistrza świata gwarantuje sporą dawkę emocji. 

Tym bardziej, że po triumfie w halowym czempionacie chyba uwierzył, 

że znów jest w stanie skakać na wysokim poziomie. 

Na pl. Zdrojowym mieszkańcom i turystom zaprezentuje się pięć par 

tyczkarzy, których łączny wynik zaliczony zostanie do końcowej klasyfikacji. 

Oprócz najlepszych polskich zawodników, na rozbiegu zobaczymy 

reprezentantów Wielkiej Brytanii, Szwecji, Grecji i Izraela. 

Tyczka na Molo w tym roku święci mały jubileusz – pierwszy konkurs 

rozegrano w 1984 r. Pierwotnie wyłącznie w męskiej obsadzie. Od tamtego 

czasu minęło 35 lat, ale atmosfera towarzysząca zawodom, piękne 

otoczenie i pełnia sezonu turystycznego sprawiają, że cieszy się 

niesłabnącą popularnością. 

ŻEGLARSTWO /

Fot. Rafał Czepułkowski FotoSurf

rywalizacja będzie doskonale widoczne z molo oraz sopockich plaż. Zapraszamy do kibicowania!

Na wszystkich zawodników czeka unikatowy medal, a za 

pierwsze miejsca w szesnastu kategoriach wiekowych 

oraz za miejsca I-III w kategorii open kobiet i mężczyzn 

pamiątkowe puchary i nagrody rzeczowe.

Klasyfikacja po dwóch biegach w poszczególnych 

kategorii biegowych, mapka trasy i regulamin biegu 

znajdują się na stronie www.mosir.sopot.pl i na 

elektroniczne zapisy.pl.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Fot. materiały prasowe MOSiR Sopot

– Puchar Prezydenta 

Sopotu, 1979 rok. To 

były pierwsze regaty na 

morzu, rozgrywane na 

lewo od sopockiego 

m o l o .  R e g a t y  b y ł y 

organizowane przez 

t ych  samych  ludz i , 

którzy później zakładali 

klub. Wątek jak najbar-

dziej sopocki. Regaty 

b y ł y  w i d o w i s k o w e 
i obserwowane przez tłumy. Ścigaliśmy się w formule otwartej. Każdy na takim sprzęcie, jaki miał – mówi 

Ryszard Cybulski, pierwszy zwycięzca regat. – Wtedy byłem na topie, wróciłem z Mistrzostw Europy, gdzie 

niespodziewanie zająłem 6. miejsce na 100 startujących i tu wygrałem w cuglach (śmiech). Ja wygrałem 

w kategorii ciężkiej. W kategorii lekkiej zwyciężył kolega klubowy Antoszewski. Sopot, trzeba przyznać, 

dominował – dodał Cybulski.

Od piątku do niedzieli, 7-9 czerwca, na wodzie zobaczymy rywalizację windsurferów żeglujących 

w klasach od Techno293 4.0 (najmłodsi) po olimpijską RS:X (juniorzy i seniorzy), Raceboard, Foil a także 

kitesurferów.

Fot. materiały prasowe
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Czasem i tak z pogodą bywa… Jednak podczas Sopot Catamaran Cup 2019 przy sopockim 
molo najwierniejsze kibicki obserwowały zmagania na wodzie.

Podczas Nocy Muzeów w Muzeum Sopotu odbył się wernisaż wystawy „Cisza przed burza. 
Lato 1939 roku w Sopocie”, pokazującej kurort chwilę przed wybuchem II wojny światowej.

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

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

Jak na Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup przystało, było pod 
górkę. Tu zawodnicy zmagają się ze wzniesieniem przy ul. Moniuszki.

Podczas gali XIX Festiwalu „Dwa Teatry” Wielką Nagrodę za wybitne kreacje aktorskie 
w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji Polskiej odebrał m.in. Jan Englert.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Na Stadionie Leśnym ostatni rocznik uczniów gimnazjów pożegnał swoje szkoły. Był koncert, 

ognisko, kiełbaski, wspólne zdjęcie oraz Gimnazjalny Festiwal Kolorów. 

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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