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PROPOZYCJE NA WAKACJE W MIEŚCIE 

Wakacje w tym roku będą inne, ale to nie 

znaczy, że gorsze! Wszystkie wypoczywające 

w Sopocie dzieci na pewno znajdą ciekawe 

propozycje spędzenia wolnego czasu, 

z rówieśnikami, przygotowane przez miejskie 

instytucje. Oferta będzie się na pewno 

rozszerzać, zapraszamy do śledzenia strony 

www.sopot.pl.

SOPOT NATURALNIE KULTURALNY

„Odmrażanie” różnych dziedzin życia dotyczy także 

instytucji kultury. Od 6 maja działają ponownie 

i zapraszają w swoje progi Państwowa Galeria 

Sztuki, Muzeum Sopotu, Opera Leśna czy Biblioteka 

Sopocka. Oczywiście odbywa się to na zmienionych 

zasadach, z zachowaniem norm prawnych i reżimu 

sanitarnego. Poniżej podajemy, co w Sopocie warto 

zobaczyć, dokąd się wybrać. str. 3str. 2 i 4

W MIEŚCIE /

Raport o stanie miasta 2019
Podsumowanie działań samorządu str. I-XII

Fot. AdobeStock

BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU
ISSN 2543-4632 NR 06/2020  9.06.20

SPORTOWY SOPOT /

DO SOPOTU WRÓCIŁY REGATY 

Rozgrywane zwykle na początku czerwca zmagania 

windsurfingowców są prawdopodobnie najstarszą 

cykliczną imprezą w kraju. Regaty o Puchar 

Prezydenta Sopotu odbędą się po raz 41., ze 

względów bezpieczeństwa zostaną podzielone na 

trzy części. Żeglarze będą się ścigać na Zatoce 

Gdańskiej w najbliższy weekend, 13 i 14 czerwca. 

str. 4
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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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Wydawca:
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81-704 Sopot, tel. (+48) 58 5213 633
e-mail: przepisnasopot@sopot.pl
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Przypominamy o obowiązku rejestracji obiektów noclegowych, jaki na 

prowadzących taką działalność nakłada ustawa o usługach hotelarskich oraz 

usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. 

Ewidencję obiektów hotelarskich (m.in. hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów) prowadzi 

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Nazwy obiektów hotelarskich są ochronione prawnie, co oznacza, iż bez zgody Urzędu 

Marszałkowskiego nie można używać nazw takich jak hotel, pensjonat w formie 

podstawowej ani modyfikowanej. 

Usługi hotelarskie (tzw. najem krótkotrwały) mogą być również świadczone w innych 

obiektach, takich jak pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele. Ewidencja tych obiektów 

prowadzona jest w Biurze Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopotu (tel. 58 

52 13 782). Osoby prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług 

hotelarskich zobowiązane są do wypełnienia wniosku o wpis do ewidencji. W rezultacie 

obiekt zostaje zarejestrowany w gminnej ewidencji obiektów świadczących usługi 

hotelarskie.

Ze względu na przypadki oszustw i wynajmu nieistniejących apartamentów otrzymujemy 

dużo pytań, czy  obiekt w ogóle istnieje pod danym adresem. Wpis do ewidencji pozwoli 

gościom na spokojną rezerwację oraz podniesie wiarygodność obiektu. 

Dodatkowo, ze względu na COVID-19, w art. 35 ustawy dodany został zapis: „Domniemywa 

się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego 

zgłoszenia do właściwej ewidencji, nie są spełnione wymagania sanitarne”. 

Prosimy o dopełnienie obowiązku wpisu do ewidencji przed rozpoczęciem świadczenia 

usług hotelarskich w tym sezonie. 

Najem krótkotrwały 
– obowiązkowa rejestracja

Nagrody za PIT w Sopocie 
wylosowane

Wakacje w mieście nie muszą być nudne!

Ważne dla osób 
z niepełnosprawnościami

Sprawdź swój wózek na wiosnę!

Najładniejsza posesja w mieście 
– ruszyły konkursowe zmagania

Losowanie laureatów loterii „Nagrody za PIT w Sopocie” można było w tym roku 

oglądać w internecie. Do zabawy wpłynęło 1576 zgłoszeń, z czego 178 osób rozliczało 

się po raz pierwszy. 

Szczęśliwcy, którzy rozliczyli swój PIT w Sopocie i zgłosili się do udziału w loterii, otrzymali:

ź nagroda główna – jeden voucher wycieczkowy lub pakiet voucherów wycieczkowych do 

wybranego przez laureata biura podróży mającego siedzibę na terenie Polski, o wartości 

16 tys. zł brutto,

ź nagrody I stopnia – trzy rowery elektryczne Unibike Optima,

ź nagrody II stopnia – trzy smartfony iPhone 11 64GB,

ź nagrody III stopnia – dziesięć czytników e-book Amazon Kindle Paperwhite.

Wszystkie nagrody zostaną zwycięzcom przesłane.

Wakacje w tym roku będą inne, ale to nie znaczy, że gorsze! Wszystkie wypoczywające 

w Sopocie dzieci na pewno znajdą ciekawe propozycje spędzenia wolnego czasu, 

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni wznawia 
obsługę mieszkańców w Sopocie. Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, 
w poniedziałki będzie można spotkać się z pracownikiem PZON przy ul. Marynarzy 4 
w Sopocie (sala konferencyjna – parter). Kontakt: tel. 58 880 83 77, 58 880 83 23, 
e-mail: pzon@gcz.gdynia.pl.

Również w tym samym miejscu, w środy, bezrobotne osoby z niepełnosprawnością 
z Sopotu będą mogły spotkać się z doradcą klienta Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gdyni. Na spotkania, które odbywają się w środy, również najpierw trzeba się 
umówić: tel. 58 621 11 50 wew. 206, e-mail: doradcy@pupgdynia.pl

Prosimy, aby klienci nosili maseczki oraz rękawiczki. 

Jeżeli poruszasz się na wózku 

inwalidzkim, zapraszamy na 

bezpłatny przegląd serwisowy. 

Specjaliści od sprzętu rehabili-

tacyjnego sprawdzą jego stan 

techniczny.

Akcja serwisowa odbędzie się 

w poniedziałek 15 czerwca w godz. 

10.00-14.00 na skwerze Kura-

cyjnym (przy fontannie na molo). 

Zapewniamy środki ochrony osobistej. 

Ukwiecone balkony, zagospodarowane podwórza, odtworzone ogrodzenia, 

odnowione elewacje, to efekt pracy sopocian, który poprawia wizerunek nie 

tylko najbliższego otoczenia posesji, ale i całego naszego zielonego miasta. 

Prezydent Sopotu zaprasza mieszkańców kurortu do wzięcia udziału w kolejnej 

edycji konkursu na najładniejszą posesję. Na zgłoszenia czekamy do końca lipca.

By wziąć udział w konkursie, należy dostarczyć zdjęcia zgłaszanej posesji lub balkonu 

wraz z informacją zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres oraz 

pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można dostarczyć osobiście, 

pocztą zwykłą lub za pośrednictwem internetu na adres:

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 

25/27, 81-704 Sopot. Dodatkowe informacje w sprawie konkursu: 58 521 37 94, adres 

mailowy: inzynieria@sopot.pl

ZIELONY SOPOT /

z rówieśnikami, przygo-

towane przez miejskie 

instytucje.  Na stronie 

w w w . s o p o t . p l  z a -

m i e ś c i l i ś m y  o f e r t ę 

Młodzieżowego Domu 

Kultury, Muzeum Sopotu, 

Państwowej Galerii Sztuki 

oraz Miniteki. O spor-

towych i rekreacyjnych pro-

pozycjach przygotowanych 

przez MOSiR piszemy na 

ostatniej stronie. 

SOPOT POMAGA /
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I

przedstawiamy Państwu „Raport o stanie miasta” 
podsumowujący naszą wspólną pracę na rzecz 
Sopotu w minionym roku. Rok 2019 to nie tylko 
kolejne inwestycje i projekty, w tym liczne 
dofinansowane z funduszy europejskich. To przede 
wszystkim rok coraz większych wydatków na 
politykę społeczną, zapobieganie wykluczeniom 
i wsparcie tych, którzy z różnych przyczyn mają 
trudniejszą sytuację. 

Środki wydane na oświatę, kulturę czy profilaktykę to 
najlepsza inwestycja w młode i w to starsze 
pokolenie. Sopot jest dzięki temu przyjaznym, 
jednym z najlepszych miejsc do życia. Od kilku lat 
systematycznie obserwujemy sukcesy młodych 
sopocian w edukacji, nasi uczniowie najlepiej na 
Pomorzu zdają maturę czy testy kończące szkołę 
podstawową. Sopot wydaje najwięcej na mieszkańca 
w kraju na kulturę i programy zdrowotne. Aby 
jeszcze lepiej wspomagać seniorów i ich rodziny, 
wspólnie z samorządem wojewódzkim wybu-
dowaliśmy i otworzyliśmy jeden z nielicznych 
w Polsce szpital geriatryczny z bogatym zapleczem 
rehabilitacyjnym.

OBYWATELSKI
SOPOT

Sopocki Budżet Obywatelski

Drodzy Mieszkańcy Sopotu, 

Sopocka Rada Seniorów

W 9. edycji Budżetu Obywatelskiego ponad 16 proc. 
uprawnionych sopocian oddało swój głos (4844 
głosy, z czego 2051 przez Internet). Frekwencja 
wyniosła 16,5 proc. Uruchomiliśmy 47 mobilnych 
punktów do głosowania oraz punkty w Urzędzie 
Miasta i 3 spółdzielniach mieszkaniowych. 

W ramach konsultacji odbyły się 3 spotkania 
z mieszkańcami dotyczące budżetu miasta na 2020 r. 

oraz spotkanie, którego tematem było zagospo-
darowanie terenów wokół ERGO ARENY.

Wszystkie projekty realizowane dla sopocian 
wynikają z przyjętej przez Radę Miasta po 
konsultacjach z mieszkańcami strategii, podjętych 
przez radnych uchwał, polityk, strategii szcze-
gółowych oraz programów dotyczących posz-
czególnych dziedzin życia miasta. 

Sytuacja demograficzna i uwarunkowania eko-
nomiczne w skali  miasta i  kraju są bardzo 
dynamiczne i wymagają naszej reakcji na zmiany. 
Pojawiają się nowe trendy, które mogą być bardzo 
korzystne dla Sopotu, jak wzrost świadomości 
ekologicznej i rozwój turystyki uzdrowiskowej. Ale 
widać także niekorzystne zmiany demograficzne, jak 
wyludnianie miast czy ekonomiczne, jak zbyt niskie 
finansowanie oświaty w ramach subwencj i 
i uszczuplanie przez rząd dochodów miast i gmin. 
Takie sytuacje, jak światowa pandemia, także 
w dużym stopniu oddziałują na wiele aspektów 
naszego życia, na turystykę czy organizację opieki 
i edukacji dzieci.   

Dlatego w 2019  r. przystąpiliśmy do szerokich prac, 
prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem SWPS 
nad diagnozą i nową strategią Sopotu na kolejne 
lata. Za nami pierwsze spotkanie z mieszkańcami 
i analizy danych. Przed nami badania ankietowe 

i kolejne spotkania. Zachęcamy do udziału w tych 
pracach i wspólnego tworzenia strategii i wizji 
rozwoju Sopotu, naszego miejsca na Ziemi.  

Powołana w 2018 r. Rada Seniorów Gminy Miasta 
Sopotu, której zadaniem jest reprezentowanie 
interesów tej grupy mieszkańców, w 2019 r. 
angażowała się w wiele przedsięwzięć na terenie 
miasta. Integruje oraz informuje środowisko seniorów 
o ważnych dla nich sprawach. W Sopockiej Radzie 
Seniorów w 2019 r. działało 14 osób.

„Raport o stanie miasta 2019” prezentowany będzie 
podczas sesji Rady Miasta Sopotu, która odbędzie się 25 
czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w sali sportowej Zespołu 
Szkół Handlowych przy ul. Kościuszki 18/20 w Sopocie. 
Zapraszamy do udziału w sesji, bowiem mieszkańcy mogą 
zabrać głos w debacie nad raportem. Mieszkaniec, który 
chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego Rady 
Miasta Sopotu pisemne zgłoszenie poparte podpisami co 
najmniej 50 osób. W zgłoszeniu należy podać: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych. Na każdej stronie listy poparcia 
umieszcza się następujący tytuł: „Udzielam poparcia Pani/u 
(imię  i nazwisko), która/y chce zabrać głos w debacie nad 
Raportem o stanie miasta Sopotu za 2019 rok.”. Poniżej 
powinny się czytelnie podpisać osoby popierające. 
Zgłoszenie wraz z oryginałem listy poparcia należy 
dostarczyć najpóźniej 24 czerwca 2020 r. do Biura Rady 
Miasta w Urzędzie Miasta Sopotu. Mieszkańcy będą mogli 
zabrać głos w debacie zgodnie z kolejnością zgłoszenia. 

Prezydent Sopotu
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W 2019 r. miasto przeznaczyło 18 145 158 zł na 

wydatki związane z kulturą, w tym 960 tys. zł na 

wsparc ie  projektów proponowanych przez 

organizacje pozarządowe oraz 50 tys. zł na stypendia 

dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 

i upowszechnianiem kultury.

Prezydent Miasta Sopotu przyznał też nagrody 

„Sopocka Muza” w dziedzinie kultury, sztuki i nauki 

oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu dla 

Młodych Twórców.

Bogata i różnorodna oferta instytucji kultury

Mieszkańcy i turyści bardzo chętnie odwiedzają 

sopockie instytucje kultury, a miniony rok był pod 

tym względem rekordowy.

Państwowa Galeria Sztuki zrealizowała 18 wystaw 

głównych oraz 10 prezentowanych w holach galerii. 

Wystawy zwiedziło niemal 90 tys. osób. Największą 

popularnością cieszyła się pokazana po raz pierwszy 

w Polsce wystawa „Jan Matejko z Lwowskiej Galerii 

Sztuki, Muzeum Narodowego oraz z kolekcji 

prywatnych", którą obejrzało 17 836 osób. 

Prezentowane były również dzieła z najważniejszych 

polskich kolekcji, m.in. Andrzeja Starmacha i Jacka 

Łozowskiego. Organizowane były również wystawy 

poza siedzibą Galerii. Były to ekspozycje prac 

Edwarda Dwurnika, m.in. w Muzeum Ziemi 

Rawickiej, Muzeum Ziemi Mińskiej czy w ramach 

promocji twórczości artystów sopockich wystawa 

Henryka Cześnika w Centrum Kultury w Koszalinie 

i Kieleckim Centrum Kultury. Poza tym dzieła 

sopockich artystów pokazano w Grodzieńskiej Sali 

Wystawowej. Były to prace m.in. Kiejstuta 

Bereźnickiego, Marii Kuczyńskiej, Joanny Rusinek, 

Fil ipa Kalkowskiego, Anny Reinert, Macieja 

Świeszewskiego, Marka Okrassy. 

PGS kupiła 5 dzieł sopockich artystów do kolekcji 

sztuki współczesnej. 

Największy sopocki obiekt kulturalny, Opera Leśna, 

zakończył rok 2019 z frekwencyjnym rekordem. 

W wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez 

Bałtycką Agencję Artystyczną BART, Operę Leśną, 

Polską Filharmonię Kameralną Sopot i Teatr na Plaży 

uczestniczyło 201 tys. osób. W 162 wydarzeniach 

w Operze Leśnej na widowni zasiadło 115 793 

widzów.

1 maja, w 15. rocznicę wejścia Polski w struktury UE, 

Bałtycka Agencja Artystyczna BART zorganizowała 

w ERGO ARENIE niezwykły koncert „Zjednoczeni 

w różnorodności”.

Muzeum Sopotu odwiedziło nieco ponad 20 tys. 

osób. Przygotowane wystawy, to m.in.: „Pamięć. 

Sopocka społeczność żydowska”, „Cisza przed burzą. 

Lato 1939 w Sopocie” a także „Sopot w rzeczy 

samej” – jubileuszowa wystawa z okazji 18. rocznicy 

powołania Muzeum. Zespół Muzeum podjął też 

decyzję o stworzeniu jedynej w Polsce kolekcji 

strojów i akcesoriów kąpielowych. W ramach kolekcji 

zbierane są stroje kąpielowe damskie i męskie 

z różnych dekad, akcesoria kąpielowe, parawany, 

leżaki, parasolki itd. 

Placówka zajmuje się również działalnością 

wydawniczą i edukacyjną, organizuje wykłady 

spotkania popularno-naukowe, konferencje i spot-

kania z autorami książek, a także spacery historyczne 

i letnie koncerty jazzowe w ogrodzie. W 2019 r. 

obyło się 20 wykładów poświęconych historii miasta 

i regionu, 4 poświęcone mowie nienawiści. Na uwagę 

zasługują również publikacje książkowe Muzeum 

Sopotu, jak „Książka do pisania” czy „Mewa na 

patyku”.

Biblioteka Sopocka zanotowała w minionym roku, 

we wszystkich placówkach bibliotecznych, ponad 

196 tys. odwiedzin. Było 114 tys. wypożyczonych 

zbiorów: książek, mul�mediów, gier, audiobooków, 

filmów itp. Placówki zorganizowały 1372 wydarzenia 

– Biesiady Literackie, spotkania z autorami, 

konferencje, warsztaty, w których wzięło udział 27 

175 osób. 

W roku 2019 r. we wszystkich filiach bibliotecznych 

zarejestrowanych było niemal 11 tys. użytkowników. 

W maju Biblioteka Sopocka otrzymała nagrodę 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za rok 2018 

i została „Mistrzem Promocji Czytelnictwa 2018 roku”. 

W Teatrze na Plaży rok 2019 przyniósł 230 

wydarzeń kulturalnych, które odwiedziło 20 035 

osób. Były to spektakle teatralne własne i rezy-

dentów – Sopockiego Teatru Tańca oraz Sopockiego 

Teatru Muzycznego Baabus Musicalis, a także 

gościnne. Pięć spektakli zaprezentowanych w ciągu 

roku premierowo trafiło do stałego repertuaru Teatru 

na Plaży. Oprócz przedstawień odbyły się również 

koncerty, w tym premierowe, promujące nowo 

wydane płyty (Jagoda Jagson, Misia Furtak, Rebeka, 

Tęskno). Całość programu dopełniły pokazy filmów w 

ramach działalności DKF Kurort i cyklu Film na 

Kozetce, a także spotkania autorskie i fes�wale (m.in. 

Międzynarodowy Fes�wal Teatrów Dziecięcych 

i Młodzieżowych ICTF Sopot 2019, Between.

Pomiędzy, Masska). 

Polska Filharmonia Kameralna Sopot zagrała 

w minionym roku 20 koncertów dla sopockiej 

publiczności, a także 7 na terenie województwa 

pomorskiego. PFK dała również pres�żowy koncert 

w Wiedniu. Gościnnie zagrali również na Fes�walu 

Muzycznym w Łańcucie, towarzysząch najwy-

bitniejszemu polskiemu tenorowi Piotrowi Beczale. 

Frekwencja na koncertach wyniosła 18 938 widzów. 

W listopadzie 2019 r. filharmonicy PFK Sopot wzięli 

udział w unikalnym projekcie fonograficznym. Po raz 

pierwszy w historii nagrano najnowsze dzieło 

Krzysztofa Pendereckiego „VI Symfonię – Pieśni 

Chińskie” oraz wirtuozowski koncert na klarnet. 

Nagranie odbyło się w kościele pw. NMP Gwiazdy 

Morza.

Rok 2019 to także rok, w którym Sopot zyskał nową 

instytucję kultury Art Inkubator. W ciągu dwóch 

pierwszych miesięcy działalności (od listopada 2019 

r.) Art Inkubator prowadził działania organizacyjne 

oraz merytoryczne planując imprezy kulturalne 

i tworząc cykle wydarzeń kulturalnych, realizo-

wanych w tymczasowej siedzibie przy ul. Sobieskiego 

26. Wśród nich można wymienić: cykle „Ocean 

Opowieści”, cykl „Na ucho”, czyli spotkania 

z reportażem radiowym i twórcami słuchowisk, 

wykłady i spotkania z ludźmi polskiej nauki w cyklu 

„Matematyczny Wszechświat”, warsztaty redak-

torskie „Praca ze słowem i dźwiękiem”. Trwa remont 

siedziby instytucji, która docelowo znajdzie swoje 

miejsce w zabytkowej willi przy ul. Goyki 3. 

Sopockie fes�wale 

Odbywające się w Sopocie fes�wale – muzyczne, 
teatralne, literackie czy filmowe dają możliwość 
obcowania z kulturą na wysokim poziomie i artystami 
światowego formatu. 

ź Sopocka Majówka 2019 obfitowała w wydarzenia 
kulturalne i sportowe. 

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

ź Międzynarodowy Fes�wal Chóralny Mundus 
Cantat odbył się po raz 15. Jubileuszowa edycja 
była bardzo bogata. Wystąpili m.in. chórzyści 
z Gruzji, Litwy, Islandii, Francji, Wielkiej Brytanii. 
W ramach Fes�walu, oprócz licznych występów, 
odbyła się też Parada Chórów ul. Bohaterów 
Monte Cassino, a także koncert pt. Krzysztofowi 
„Komedzie” Trzcińskiemu w 50. rocznicę śmierci. 
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ź Fes�wal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji 
Polskiej Dwa Teatry. Zaprezentowane zostały 
spektakle telewizyjne i słuchowiska radiowe. 
Odbyły się spotkania z aktorami i twórcami 
spektakli.

ź Międzynarodowy Fes�wal Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych ICTF Sopot 2019. Fes�wal 
kładzie nacisk na formę teatralną, zwłaszcza 
muzyczną i musicalową, tworzoną przez dzieci do 
18. roku życia. 

ź Polsat SuperHit Fes�wal 2019. W fes�walu 
uczestniczyło łącznie 14 100 widzów.

ź Międzynarodowy Fes�wal Filmowy Sopot Film 
Fes�val. W ciągu 9 dni zaprezentowanych zostało 
100 filmów – pełnometrażowych fabuł, doku-
mentów, animacji oraz krótkometrażowych 
z całego świata. Odbyły się spotkania z aktorami 
i reżyserami. W projekcjach i spotkaniach udział 
wzięło 8500 widzów.

W ramach fes�walu odbyły się również koncerty: IV 
Koncert Muzyki Filmowej z udziałem Polskiej 
Filharmonii Kameralnej Sopot, pod hasłem „Quen�n 
Taran�no, jego mistrzowie, uczniowie i inne 
zależności”, a także „Gra w Komedę”. 

ź 9. Międzynarodowy Fes�wal Muzyczny NDI 
Sopot Classic. W minionym roku przyciągnął 
liczne gwiazdy. Wystąpił m.in. Roberto Alagna, 
jeden z najwybitniejszych współczesnych 
tenorów na świecie. Podczas fes�walu odbył się 
również 5. Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa 
Pendereckiego, a gościem specjalnym był sam 
Krzysztof Penderecki. Czterech koncertów fes�-
walowych wysłuchało ponad 9500 melomanów.

ź Sopot Molo Jazz Fes�val 

ź Sopot Top of the Top Fes�wal. Na fes�walowych 
koncertach bawiło się łącznie 18 100 osób.

ź Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki 
Osieckiej

ź Fes�wal Literacki Sopot. W wydarzeniach 
fes�walowych i odbywających się w ramach 
fes�walu Targach Książki wzięło udział blisko 20 
tys. osób. Spotkania autorskie i debaty odbywały 
się w Państwowej Galerii Sztuki, w Teatrze na 
Plaży czy na scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże, 
gdzie z czytelnikami spotkał się brytyjski pisarz 
Jeffrey Archer. Gośćmi Literackiego Sopotu byli 
także: Sarah Hall, Daisy Johnson, Sarah Perry, 
Reni Eddo-Lodge czy Eric Emmanuel Schmi�. 
„Literacki Sopot” otrzymał w 2019 r. znak jakości 
EFFE Label, przyznawany przez sieć europejskich 
fes�wali EFFE. 

ź XIV Międzynarodowe Spotkania z Kulturą 
Żydowską ,  koncerty,  recita le ,  warsztaty 
z udziałem wybitnych artystów z całego świata.

ź Fes�wal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja 
Artystyczna Sopot Non-Fic�on. To przegląd 
poświęcony teatrowi dokumentalnemu. Podczas 
rezydencji artystycznej reżyserzy, dramaturdzy 
i aktorzy pracują nad projektami, których bazą są 
reportaże, wywiady, artykuły i inne formy 
dokumentalne. Odbywają się także prezentacje 
spektakli.

ź Fes�walu Fotografii „W ramach Sopotu”. Piąta 
edycja była międzynarodowa. Oprócz trzech 
polskich rezydentek fes�wal gościł dwóch gości 
zagranicznych. Prace artystów można było 
oglądać w Państwowej Galerii Sztuki i w Sopot 
Centrum. Fes�walowi towarzyszyła również 
wystawa plenerowa fotoreporterów „Gazety 
Wyborczej” ze zdjęciami z 1989 r. Odbywały się 
także warsztaty i spotkania z artystami. Przy 
udziale Chrisa Niedenthala odsłonięty został drugi 
sopocki fotopomnik – zdjęcie jego autorstwa.

ź Koncert dla Mieszkańców. Tradycyjny koncert 
organizowany w Operze Leśnej dedykowany 
sopocianom w podziękowaniu za udany sezon 
letni. Ubiegłoroczny był muzyczną wędrówką 
przez 110-letnią histor ię Opery Leśnej , 
opowiedzianą za pośrednictwem muzyki 
rozbrzmiewającej tam od 1909 r. 

ź OSA Open Source Art Fes�val. Motywem 
przewodnim ubiegłorocznej  edyc j i  była 
„przestrzeń i materia”. Wystąpili artyści z USA, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, a także przeds-
tawiciele lokalnej sceny muzycznej. 

ź Fes�wal Poezji 2019 „Metaf, czyli powrót poezji 
metafizycznej”

ź Sopot Jazz Fes�val. Za edycję 2019 odpo-
wiedz ia lny był nowo powołany kurator 
artystyczny Rainer Kern z Niemiec. Wystąpiło 19 
artystów z Polski i świata, m.in. Archie Sheep, 
Joachim Kuhn, Marcin Wasilewski Trio feat. Adam 
Pierończyk. W ramach fes�walu odbyły się 
również warsztaty muzyczne i plastyczne dla 
dzieci.

Sopot kulturalny to Sopot, który w 2019 dawał 
swoim mieszkańcom możliwość czynnego uczes-
tniczenia w życiu kulturalnym miasta. Oferta 
wydarzeń i zajęć adresowanych do mieszkańców 
w każdym wieku i o różnych zainteresowaniach 
przygotowana przez sopockie instytucje kultury, 
wzbogacana była o – finansowo wspieraną przez 
miasto w konkursach grantowych i programach 
stypendialnych – działalność organizacji poza-
rządowych i wybitnych twórców. Na granty 
przekazano 863 999 zł, na stypendia 50 000 zł.

Sopot uwalnia się od reklam

Dotacje na prace konserwatorskie i budowlane 

(rewitalizacja) wyniosły 1 445 540 zł. W ramach 

przyznanych dotacji wyremontowane zostały 

budynki mieszkalne oraz obiekty sakralne wpisane 

do rejestru zabytków województwa pomorskiego 

(kościół Gwiazda Morza). 

SOPOT
ZABYTKOWY

Rok 2019 to widoczne w przestrzeni Sopotu efekty 

obowiązywania uchwały krajobrazowej. Realizując 

zapisy uchwały, miasto konsekwentnie i skutecznie 

usuwało szpecące reklamy. W efekcie tych działań 

tylko z obszaru al. Niepodległości udało się usunąć 

ok. 50 reklam, w tym ponad 14 banerów wielko-

formatowych,  z lokal izowanych głównie na 

elewacjach budynków. Dotychczasowa walka 

z chaosem reklamowym przyniosła wymierne 

korzyści Sopot to chyba pierwsze miasto w Polsce, na 

terenie którego nie ma już żadnego wielko-

formatowego banera na zabytkowej kamienicy!

Nowe reklamy mogą powstawać tylko i wyłącznie 

w zgodzie z zasadami i warunkami sytuowania na 

terenie miasta obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i  urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 

oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 

mogą być wykonane.
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Sopockie parki

W trosce o czyste powietrze

Nowy punkt spacerowy w Sopocie – Potok Grodowy, 

zyskał: nowe ścieżki spacerowe i kładki, małą 

architekturę, wymianę oświetlenia. Przebudowany 

został miejski  system odprowadzania wód 

opadowych i nawierzchni ulic. Inwestycja została 

zrealizowana przy wsparciu Unii Europejskiej za 

blisko 11 mln zł i obejmowała park Północny, park 

Grodowy oraz ulice: Haffnera, Powstańców 

Warszawy i Wosia Budzysza.

ZIELONY
SOPOT

Dopłaty do zmiany ogrzewania

W grudniu Rada Miasta zdecydowała, że w latach 

2020-2021 miasto w całości będzie finansowało 

wymianę urządzeń grzewczych opalanych węglem na 

ekologiczne. W kolejnych latach poziom dofi-

nansowania będzie się obniżał. W roku 2022 sięgnie 

80 proc., a w roku 2023 – 60 proc. Od stycznia 2024 

r. miasto nie będzie już finansować wymiany pieców. 

Nowością wprowadzoną w 2019 r. są dotacje na 

wymianę lub renowację stolarki okiennej, by 

poprawić efektywność energetyczną oraz izo-

lacyjność akustyczną w budynkach lub lokalach, w 

których nie ma ogrzewania na opał stały.

GPEC wykonał 22 przyłącza do sieci ciepłowniczej 

budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej.

Dopłaty do ogrzewania – najemcy komunalni

W lutym Rada Miasta uchwaliła, że w lokalach 

gminnych dotacja do wymiany ogrzewania na 

ekologiczne wyniesie 100 proc. Dodatkowo najemcy 

lokali komunalnych mogą wystąpić do miasta 

o wymianę ogrzewania węglowego na ekologiczne ze 

środków budżetowych miasta. W 2019 r. skierowano 

do realizacji 74 wnioski o wymianę ogrzewania 

węglowego na proekologiczne gazowe lub elek-

tryczne.

Monitoring jakości powietrza

Sopoccy strażnicy miejscy odwiedzili 35 mieszkań, 

w których sprawdzili, co znajduje się w popiele 

z pieca i jakim opałem dysponują właściciele. 

W ośmiu przypadkach właściciele zostali ukarani 

mandatami za spalanie niedozwolonych rzeczy (np. 

lakierowanych mebli, desek pokrytych farbą). 

Mieszkańcy Sopotu, którzy włożyli mnóstwo wysiłku 

w wygląd swoich balkonów, przydomowych 

ogródków czy posesji otrzymali nagrody i wy-

różnienia podczas XXVIII Gali Konkursu na 

Najładniejszą Posesję. 

Gospodarka odpadami

W listopadzie we współpracy z Spółdzielnią 

Mieszkaniową Kraszewskiego miasto rozpoczęło 

pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów 

biodegradowalnych. Do specjalnych koszy z kom-

postowalnymi workami mieszkańcy w domach 

wrzucają odpadki organiczne, które potem trafiają do 

brązowych pojemników na odpady bio w altanach 

śmietnikowych. Do rozszerzenia systemu segregacji 

odpadów o frakcję bio obligują nowe regulacje 

prawne. 

W trosce o estetykę przestrzeni miejskiej od 

października 2019 r. worki na odpady zielone są  

kodowane adresem właściciela nieruchomości. 

System pozwolił Straży Miejskiej na identyfikację 

wystawiającego worki z odpadami zielonymi nie-

zgodnie z harmonogramem. 

Ekowakacje za własne pieniądze

W roku 2019 r. w konkursie wzięło udział 863 dzieci 

i młodzieży z 27 sopockich organizacji poza-

rządowych. Od marca do czerwca uczestnicy 

sprzątali zielone tereny Sopotu. Nagrody, 63 660 zł, 

przekazano poszczególnym organizacjom na letni 

wypoczynek dzieci i młodzieży.

Ekourząd (Sopot bez plas�ku)

Od kwietnia urząd i miejskie jednostki przestały 

używać naczyń i opakowań jednorazowych, które nie 

są biodegradowalne. Także podczas imprez 

i wydarzeń współfinansowanych przez miasto. Do 

mieszkańców, przedsiębiorców, gastronomików oraz 

innych firm trafił poradnik, jak ograniczać użycie 

plas�ku w codziennym życiu. Miasto wystosowało 

także apel do organizacji pozarządowych, aby 

wykorzystywały tylko materiały biodegradowalne.

Sopot naturalnie

Sopot naturalnie – to hasło szerokiej kampanii 

edukacyjnej do mieszkańców, przedsiębiorców, 

branży turystycznej. Chodzi o zmianę nawyków 

dotyczących produkcji odpadów, w szczególności 

plas�kowych, lepszej segregacji śmieci, picia zdrowej 

sopockiej kranówki, ograniczenia marnowania 

żywności. 21 września na sopockim rynku odbył się 

wielki ekopiknik inicjujący projekt Sopot naturalnie.

Ekonagrody

Recykling, segregacja i ekoodpowiedzialność

W Sopocie piję wodę z kranu!

AQUA-Sopot w ramach kampanii „W Sopocie piję 

wodę z kranu” prowadzi działania skierowane do 

mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, promujące 

picie sopockiej kranówki. 

Również uczniowie sopockich szkół mają możliwość 

picia wody bezpośrednio ze źródełek podłączonych 

do sieci wodociągowej, zamontowanych w szkołach. 

Na terenie Sopotu zlokalizowanych jest 12 miejskich 

zdrojów wodnych. 

Ochrona przyrody

W ramach konkursu dla organizacji pozarządowych 

Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt 

Ostoja w Pomieczynie w partnerstwie ze Sto-

warzyszeniem Ochrony Sów zrealizował projekt 

„W trosce o dzikość – pomagaj z głową”. Przepro-

wadzono 20 warsztatów w przedszkolach i szkołach 

o tym, czy dokarmiać zimujące u nas  ptaki i jakie 

budować karmniki. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą 

budowano budki lęgowe dla jerzyków. Podczas 

wycieczek po sopockich parkach przeprowadzono 

też obrączkowane ptaków.

Nowe drzewa i krzewy

ZDiZ posadził w mieście 143 drzewa i 5139 

krzewów. Razem z nasadzeniami zamiennymi 

nakazanymi przez konserwatora zieleni, w kurorcie 

pojawiły się 294 nowe drzewa i ok. 6270 nowych 

krzewów. 
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Wsparcie seniorów

W trosce o osoby z niepełnosprawnościami 

W 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
prowadził pracę socjalną na rzecz rodzin z dziećmi, 
osób  starszych niesamodzielnych, osób z niepeł-
nosprawnościami, osób bezdomnych, bezrobotnych 
oraz usamodzielniających się wychowanków pieczy 
zastępczej. Pomoc otrzymało 1206 rodzin/1852 
osoby, z czego ok. 39 proc. to rodziny emerytów 
i rencistów.

Świadczenia pieniężne przyznano 547 osobom, 
świadczenie niepieniężne 523 osobom. Były również 
rodziny (331 rodzin/656 osób), które zostały objęte 
wyłącznie pracą socjalną. Z budżetu miasta MOPS 
otrzymał na swoją działalność 15 971 239 zł, co 
stanowiło 33,9 proc. wszystkich wydatków.

By zapewnić jak najlepszą jakość życia seniorom, 
którzy w Sopocie stanowią 33 proc. mieszkańców, 
miasto od lat prowadzi działania pomagające 
starszym osobom samodzielnie funkcjonować w ich 
środowisku. A niesamodzielnym, którzy potrzebują 
wszechstronnej opieki, zapewnia różnorodne 
wsparcie. Z usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania skorzystały 353 osoby. W 2019 r. 
z systemu teleopieki, działającego 24 godziny przez 
7 dni w tygodniu, skorzystały 22 osoby. 

Na zlecenie miasta fundacja „Niesiemy Pomoc” 
prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy typu C 
dla osób dementywnych, w tym z chorobą 
Alzheimera. Ośrodek przeznaczony jest dla 15 osób. 
Uczestnicy objęci są opieką 5 dni w tygodniu po 
8 godzin dziennie przez wykwalifikowany personel, 
który prowadzi zajęcia terapeutyczne, trening 
pamięci, zajęcia plastyczne, kulinarne i kulturalne.

Profesjonalną opiekę w całodobowym Domu 
Pomocy Społecznej w Sopocie w 2019 r. znalazło 
114 seniorów (w domach poza Sopotem 65 osób). 
Obiekt i jego otoczenie przystosowane są do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, nad stanem zdrowia 
czuwają przygotowane do pracy z osobami starszymi 
opiekunki, pielęgniarki i fizjoterapeuci. Wizyty 
lekarza odbywają się dwa razy w tygodniu. Do 
utrzymania jednej osoby w sopockim DPS Gmina 
dopłaciła średnio 2 968,68 zł/mc (dopłata do pobytu 
w DPS poza Sopotem to średnio 3 123,64 zł/mc). 

W strukturze DPS działają Sopockie Centrum 
Seniora i Dzienny Dom Pobytu (36 osób). Centrum 
Seniora organizuje zajęcia fizyczne i edukacyjne oraz 
spotkania integracyjne. Prowadzi również bezpłatne 
warsztaty dla opiekunów rodzinnych osób 
przewlekle chorych lub osób z demencją. Z usług 
świadczonych przez Dzienny Dom seniorzy 
korzystają od poniedziałku do piątku. Są to: terapia 
zajęciowa, artystyczna, muzykoterapia, zajęcia 
rekreacyjno-turystyczne, tematyczne wykłady. 
Seniorom serwowany jest dwudaniowy obiad.

Sopockie Dni Seniora

Na wszystkie programy polityki zdrowotnej, zdrowia 
publicznego oraz zakup świadczeń zdrowotnych 
i profilaktyki dla mieszkańców w 2019 r. miasto 
przeznaczyło 1 618 358,18 zł (programy dla osób 
starszych – 303 649,87 zł). Z Programu Zapo-
biegania Niepełnosprawności Osób w Podeszłym 
Wieku skorzystało 229 osób po 70. roku życia, do 
program Wczesnego Wykrywania Nowotworu 
Gruczołu Krokowego zgłosiło się 114 mężczyzn po 
50. r. ż., ze szczepień przeciw pneumokokom dla 
osób 65+ współfinasowanych przez UMWP sko-
rzystały 24 osoby. Rehabilitacją domową objęto 30 
pacjentów. Miasto kupiło także świadczenia dla 
mieszkańców z zakresu urologii (140 osób), okulistyki 
(562 badania), pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
(9 osób), do ambulatorium chirurgicznego zgłosiło się 
1399 pacjentów i wykonano 938 zabiegów.

29 listopada rozpoczęło działalność Centrum Opieki 
Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reuma-
tologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. To 
pierwszy szpital geriatryczny w województwie, który 
kompleksowo opiekuje się osobami starszymi. Koszt 
utworzenia Centrum wyniósł ponad 31 mln zł, 
z czego 10,9 mln to  środki Gminy Miasta Sopotu 

W ramach działalności Centrum Opieki Geriatrycznej 
powstał Oddział Geriatryczny stacjonarny (42 łóżka), 
sprawujący całodobową kompleksową opiekę 
medyczną nad chorymi w podeszłym wieku, Dzienny 
Oddział Geriatryczny, sprawujący opiekę nad 
samodzielnymi chorymi seniorami, Oddział Dzienny 
Psychogeriatryczny, którego celem jest pomoc 
psychiatryczna i psychologiczna, Poradnia Geria-
tryczna oraz pracownie tomografii i rentgeno-
diagnostyki. 

W ramach pomocy seniorom, którzy ze względów 
zdrowotnych mają trudności z utrzymaniem 
mieszkania w dobrym stanie technicznym lub ze 
względu na jego wielkość mają zaległości czynszowe, 
5 osobom zamieniono lokale na mniejsze, położone 
na parterze lub w budynku z windą. 

W czerwcu 2019 r. w różnych punktach miasta 
odbywały się Sopockie Dni Seniora. Było to pięć dni 
wypełnionych mnóstwem atrakcji: warsztaty, 
pokazy, wykłady, koncerty, spotkania między-
pokoleniowe, festyny, aktywności sportowe oraz 
stoiska z ofertami dla seniorów. Na boisku Domu 
Pomocy Społecznej odbył się festyn, a na molo 
koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. 
Ważnym punktem była uroczysta sesja Rady 
Seniorów Gminy Miasta Sopotu oraz uroczyste 
zakończenie roku Sopockiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

W ofercie wsparcia dla osób starszych oraz osób 
z niepełnosprawnościami są środowiskowe domu 
samopomocy oraz kluby samopomocy. Z dosto-
sowywanej do indywidualnych potrzeb opieki 
Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością sko-
rzystało 16 osób. Kontynuowano działalność 
Telefonu Wsparcia Opiekuna, oferującego wsparcie 
psychologa i informacje o dostępnej pomocy. 
Kolejnym elementem była opieka wytchnieniowa, 
w ramach Domu Pomocy Społecznej. Dwa takie 
miejsca miasto finansuje z budżetu. Skorzystały 
z nich 22 osoby. Chodzi o  opiekę nad osobą 
z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować 
opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, koniecz-
ność załatwienia codziennych spraw lub po prostu 
potrzebę odpoczynku. Z kolei dzienna opieka 
wytchnieniowa świadczona była w Środowiskowym 
Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym. 

Z dofinansowania w ramach rehabilitacji społecznej 
ze środków miasta i PFRON skorzystało w 2019 r. 
226 dorosłych oraz 18 dzieci z niepełnospraw-
nościami. Sopot jest jednym z nielicznych miast 
w Polsce przeznaczającym własne środki na te cele. 
Kwotą 105 tys. zł z budżetu dofinasowane zostały 
turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier archi-
tektonicznych, terapia zajęciowa czy sprzęt (środki 
z PFRON to 260 362 zł).

Mias to  dba  także ,  by o s o by z  n i e p e ł n o -
sprawnościami odnalazły się na rynku pracy. Osoby 
bezrobotne i poszukujące pracy, mieszkające 
w Sopocie i zarejestrowane w Urzędzie Pracy 
w Gdyni korzystają m.in. z pośrednictwa pracy, 
poradnictwa zawodowego, dotacji na założenie 
własnej firmy czy szkoleń. PUP w Gdyni prowadzi 
obsługę dla osób legitymujących się orzeczeniem 
o niepełnosprawności mieszkających w Sopocie. 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełno-
sprawności w Gdyni przyjmuje interesantów 
w Urzędzie Miasta Sopotu. W 2019 r. było to ponad 
600 osób. W  jednostkach miejskich na umowę 
o pracę, w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
zatrudnione zostały 4 osoby z niepełnosprawnością 
ruchową.
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Programy i działania dla bezrobotnych Pomoc osobom uzależnionym i bezdomnym

Pomoc dłużnikom komunalnym

By zapewnić lepszą dostępność do informacji 
publicznej wszystkim mieszkańcom, również tym 
z niepełnosprawnościami, w intensywnym 60-
godzinnym kursie języka migowego uczestniczyło 10 
pracowników Urzędu Miasta i podległych jednostek.

Miasto dofinansowuje także transport specja-
listycznym samochodem przystosowanym do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz 
z 2-osobową wykwalifikowaną załogą. W 2019 r. 
wykonano 1800 przewozów.

Na sopockiej plaży przy wejściu 23 osoby 
z niepełnosprawnościami mogą latem skorzystać 
z kąpieli w morzu dzięki specjalnej amfibii 
pozwalającej na wjazd do wody. Korzystanie 
z urządzenia jest bezpłatne. Za dramo miasto 
proponuje też niepełnosprawnym chcącym 
samodzielne poruszać się po Sopocie trójkołowe 
rowery do wypożyczenia. Dostępne są one 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

2019 przyniósł w Sopocie zmniejszenie stopy 

bezrobocia w porównaniu do roku poprzedniego 

– było to 1,6 proc. W PUP w Gdyni zarejestrowanych 

było 275 mieszkańców kurortu. By dać im możliwość 

aktywizacji zawodowej oraz podniesienia kwalifikacji, 

w mieście podejmowano wiele działań. 

Prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. 

Brata Alberta Centrum Integracji Społecznej w 2019 

r. obchodziło 5-lecie. W zajęciach uczestniczyły 42 

osoby, najliczniejszą grupą były osoby z nie-

pełnosprawnościami. Indywidualny Program 

Zatrudnienia Socjalnego podpisało 27 osób, 13 

program ukończyło i zdobyło zatrudnienie na 

otwartym rynku pracy. 

Do prac społecznie użytecznych MOPS skierował 

7 osób.  Po zakończeniu 1 osoba znalazła 

zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 1 osoba 

podjęła staż, 1 osoba podjęła pracę w innej formie. 

W styczniu 2019 r. zakończył się I etap projektu 

„Sopot – Aktywni Mieszkańcy”, ukierunkowanego 

na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w szczególności osób z niepełno-

sprawnościami, młodzieży w wieku 18-27 lat, osób 

50+. W projekcie udział wzięły 82 osoby, w tym 37 

osób z niepełnosprawnościami. Ukończyło go 50 

osób, zatrudnienie podjęło 28 osób. Kursy/szkolenia 

zawodowe ukończyło 28 osób. W grudniu 2019 r. 

Gmina Miasta Sopotu otrzymała dofinansowanie na 

realizację II etapu projektu, którego partnerem 

będzie Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji. 

Nowością w 2019 r. były szkolenia dla nauczycieli 

wdrażające program profilaktyczny „Apteczka 

Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” w sopockich 

szkołach podstawowych (6800 zł).

Od  15  kwietn ia  do  15  wrześn ia  2019  r. 

8 streetworkerów nawiązało 1425 kontaktów 

z osobami  wymagającymi pomocy, zmotywowano do 

udania się do ośrodków specjalistycznych, 717 razy 

udzielono pomocy przedmedycznej (62 931,32 zł 

z budżetu miasta).

W programie „Sopot. Jasna Strona Nocy” dyżury 

prowadzone były w punkcie stacjonarnym od 1 lipca 

do 30 czerwca. Skorzystało z nich 105 osób. Podczas 

nocnych dyżurów na ulicach, w weekendy od 1 maja 

do 30 czerwca, z pomocy specjalistów psychoterapii 

uzależnień skorzystało 400 osób (55 560 zł 

z budżetu miasta).

Pracownicy socjalni MOPS, Straż Miejska oraz Policja 

prowadzą od lat wspólne patrole miejsc nie-

mieszkalnych (altanki, piwnice, pustostany), 

w których mogą przebywać osoby bezdomne. Służby 

informują te osoby o różnych formach wsparcia.

W 2019 patrole spotkały 55 osób. Schronienie 

w schronisku lub noclegowni zapewniono 62 

osobom. 10 osób korzystało z ogrzewalni. W dwóch 

mieszkaniach chronionych przebywało 12 osób, a z 

pobytu w lokalach treningowych skorzystało 11 osób 

bezdomnych. Z 63 osobami zawarte zostały 

kontrakty socjalne oraz 1 Indywidualny Plan 

Wychodzenia z Bezdomności, a Asystent Osoby 

Bezdomnej wspierał 17 osób. 

Sopot od wielu lat współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi, które zapewniają na zlecenie miasta 

nocleg oraz wyżywienie bezdomnym. Jeśli osoba 

bezdomna wyrazi zgodę, jest kierowana do 

odpowiedniej placówki. Może także w siedzibie 

Caritasu zjeść posiłek, skorzystać z łaźni oraz 

otrzymać czystą odzież.

Na trasie Sopot-Gdańsk kursował Autobus SOS, 

gdzie osoby bezdomne mogły skorzystać ciepłego 

posiłku, odzieży, pomocy ratownika medycznego. 

Działał również Zimowy Punkt Interwencyjny, 

prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, 

finansowany przez miasto.

W grudniu 2019 r. miasto przekazało na wynajem 

pięciu osobom wychodzącym z bezdomności tzw. 

mieszkanie docelowe. To innowacyjna forma 

pomocy, końcowy etap procesu usamodzielniania. 

Mieszkańcy sami podejmują decyzje, działają 

autonomicznie, nie otrzymują już wsparcia.

Do końca roku trwał „Sopocki program edukacji 

czynszowej  dłużników komunalnych lokal i 

mieszkalnych i socjalnych”. Przystąpiło do niego 59 

dłużników, zakończyło 38 osób. Łączna kwota, która 

trafiła do budżetu miasta, to 474 287,64 zł, 

umorzeniu podlegać będzie kwota 463 097,67 zł.

Na krytej pływalni od 2019 r. osoby z niepełno-
sprawnościami mogą korzystać ze specjalnych 
wózków do przemieszczania się po pływalni 
i podnośnika, który umożliwia opuszczenie do 
basenu.

Od kwietnia w Przychodni Lekarskiej na Brodwinie 
działa punkt nieodpłatnego użyczania sprzętu dla 
niepełnosprawnych mieszkańców (m.in. wózki 
inwalidzkie, chodziki, podnośniki wannowe, toalety 
przenośne). W 2019 r. skorzystało z niego 102 
osoby.

Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 trafił specjalis-
tyczny samochód z podnośnikiem, przystosowany 
do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Koszt 
to ok. 170 tys. zł (89 740 tys. z budżetu miasta, 
80 tys. zł dofinansowanie ze środków PFRON). 

Jako jedno z pierwszych miast w Polsce, zgodnie 
z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, Sopot powołał Koordy-
natora ds. Dostępności.

Przy projektowaniu przestrzeni publicznej Sopot 
stosować będzie opracowane na Politechnice 
Gdańskiej Standardy Dostępności, czyli reguły, 
według których kształtuje się przestrzeń przyjazną 
wszystkim użytkownikom, również osobom 
z niepełnosprawnościami.

Na działce przekazanej przez miasto fundacja Nasz 
Przyjazny Dom wybudowała dom dla 20 osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.

Gmina kwotą 137 710 zł dofinansowała działania 
organizacji pozarządowych na rzecz osób z nie-
pełnosprawnościami, np.: rehabilitację na basenie, 
dogoterapię, hipoterapię, półkolonie dla uczniów 
i absolwentów ZSS nr 5, integrację zawodową 
i społeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
wycieczki.

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja, która umożliwia 

osobom pozostającym bez pracy oraz wykluczonym 

społecznie aktywizację zawodową, a także 

reintegrację społeczną, prowadzi Dom Gościnny 

LukLuk, który w lipcu 2019 r. został otwarty przy ul. 

Armii Krajowej 76-82. Powstały tam nowe miejsca 

pracy, m.in. dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. Zatrudnionych jest 6 osób, m.in. z CIS. 

Klub Integracji Społecznej otwarty w maju 2019 r. 

aktywizuje społecznie i zawodowo 12 osób i jest 

uzupełnieniem oferty w Sopockim Inkubatorze 

Przedsiębiorczości Społecznej przy ul. Młyńskiej 11. 

Kooperacja prowadzi także dwa sklepy charytatywne 

LukLuk (praca dla 4 osób) ,  Agencję Pracy 

Tymczasowej (3 osoby),  parkingi sezonowe 

i całoroczne (2 osoby). 
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Wsparcie rodzin i dzieci

Dom dla repatriantów i pomoc obcokrajowcom

Sopotkowo – nowoczesne schronisko 
dla bezdomnych zwierząt

Miejskie toalety

W 2019 r. świadczenia rodzinne pobierało średnio 
w miesiącu 1198 rodzin, zasiłek rodzinny wraz 
z dodatkami 349 rodzin, świadczenia opiekuńcze 
931 rodzin, 398 rodzin korzystało z zasiłku rodzin-
nego wraz z dodatkami przez cały rok.

Sopocka Karta Rodziny 3+ przysługuje rodzinom 
wychowującym troje i więcej dzieci, korzystało z niej 
199 rodzin. 

Sopocki MOPS wspierał 1168 rodzin, które nie 
radziły sobie z opieką i wychowaniem dzieci. 

Dzieci pozbawione opieki rodziny biologicznej 
umieszczane są w pieczy zastępczej. W 2019 r. 64 
dzieci znalazło opiekę w 45 rodzinach zastępczych. 
W Domu Dziecka „Na Wzgórzu” przebywało 14 
dzieci, które z różnych względów nie mogły zostać 
umieszczone w rodzinach zastępczych. 

Dzieci, które opuszczają rodzinną lub instytucjonalną 
pieczę zastępczą, zostają objęte taką pomocą, by się 
życiowo usamodzielniły. W 2019 r. 23 usamo-
dzielniających się wychowanków pieczy zastępczej 
realizowało Indywidualne Programy Usamo-
dzielnienia, z pobytu w mieszkaniu chronionym 
skorzystały 4 osoby, 1 osoba otrzymała mieszkanie 
z zasobu komunalnego miasta.

Osoby i rodziny, które są w różnych sytuacjach 
kryzysowych, otrzymują wsparcie w Punkcie 
Interwencji Kryzysowej. W 2019 r. były to 262 
osoby, w tym 50 ofiar przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie objął swoimi działaniami 109 
rodzin, w których była prowadzona procedura 
Niebieskiej Karty.

Sopot od ponad 20 lat konsekwentnie wspiera 
Polaków ze Wschodu. W 2019 r. Rada Miasta 
podjęła uchwałę o zaproszeniu kolejnych czterech 
rodzin z Kazachstanu. Repatrianci są pod opieką 
samorządu, który zapewnia im mieszkania. 
Otrzymują pomoc w załatwieniu wszelkich spraw 
formalnych, a także wsparcie w poszukiwaniu pracy. 
Kursy językowe bezpłatnie oferuje im Sopockie 
Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców.

W zależności od sytuacji i potrzeb danej rodziny, 
pomaga także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
oferując pracę socjalną oraz pomocą finansową. 

Sopockiego Centrum Integracji i Wspierania Cudzo-
ziemców oferuje darmowe lekcje i konwersacje 
w języku polskim, pomoc prawną i formalno-
pobytową, doradztwo zawodowe i działania 
integracyjne: spotkania z imigrantami kierowane do 
mieszkańców Sopotu, pikniki wielokulturowe, 
wspólne wyjścia do instytucji kultury itd.

Prowadzeniem schroniska zajmuje się Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami. Gmina w minionym roku 
wydatkowała na ten cel 646 219 zł.

Schronisko w ramach pro jektu  z  Budżetu 
Obywatelskiego zostało wyposażone w dodatkowe 
przeszkody treningowe, by przebywającym tam psom 
zapewnić dodatkową aktywność. W 2019 r. do 
Sopotkowa trafiły 164 psy i 158 kotów. Nowych 
właścicieli znalazło 158 psów i 140 kotów. 

Pięć nowoczesnych samoobsługowych toalet 
publicznych stanęło na terenie miasta. Mają one 
rozwiązania przyjazne dla osób z niepełno-
sprawnościami oraz przewijaki dla małych dzieci. 

Hipodrom

ź Szkółki jazdy konnej

Na Hipodromie jest ich 10. W ciągu każdego miesiąca 

z lekcji jazdy konnej korzysta około tysiąca osób.

ź Międzynarodowe Zawody w Skokach przez 

Przeszkody LOTTO CSIO5* Sopot 2019 Longines 

FEI Jumping Na�ons CupTM 

Od 2018 r. sopockie zawody w randze 5* klasy-

fikowane są w I dywizji europejskich rozgrywek 

Pucharu Narodów, a Sopot jest w elitarnym gronie 

8 miast – organizatorów imprezy tej rangi.

ź Międzynarodowe zawody we Wszechstronnym 

Konkursie Konia Wierzchowego WKKW Sopot 

Tour 

Zawody międzynarodowe i krajowe odbyły się wiosną 

i jesienią. Rozegrano konkursy o najwyższej światowej 

randze 4* oraz Mistrzostwa Polski seniorów. Frek-

wencja podczas dwóch tygodni zawodów była 

imponująca, po raz kolejny padł rekord – wystar-

towało ponad 300 par. W edycji jesiennej, we 

wrześniu, w WKKW wzięli udział zawodnicy z Polski, 

Niemiec, Szwecji, Danii, Finlandii, Belgii, Włoch, 

Szwajcarii, Litwy, a nawet tak odległych krajów, jak 

Ekwador, RPA czy Tajlandia. 

ź Wyścigi konne

Zmagania w tej emocjonującej konkurencji jeź-

dzieckiej mogliśmy oglądać na Hipodromie przez dwa 

weekendy lipca.

W 2019 r. miasto przeznaczyło 4 225 755 zł na 

wydatki związane ze sportem, w tym 989 350 zł 

w ramach dotacji na organizację zajęć sportowo-

szkoleniowych, ogólnopolskich i międzynarodowych 

zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, letnich 

obozów i zgrupowań, a także wsparcie finansowe 

zajęć integracyjnych z osobami z niepełno-

sprawnością. Ponadto miasto przeznaczyło 539 760 

zł na imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane 

przez sopocki MOSiR.

AKTYWNY
SOPOT

ź Mistrzostwa Polski w Paraujeżdżeniu

W dniach 9-11 listopada Sopot po raz pierwszy był 

gospodarzem zawodów w paraujeżdżeniu. Wys-

tartowali m.in. członkowie kadry narodowej. 

Rozegrano także konkursy dla podopiecznych 

hipoterapii na sopockim Hipodromie. 

Sopot Tenis Klub

Sopocki Klub Żeglarski

ź BNP Paribas Sopot Open – ATP Challanger Tour 100

Międzynarodowy zawodowy turniej tenisowy rangi 

ATP Challanger Tour 100 z pulą nagród 92 040 euro 

został rozegrany na kortach Sopot Tenis Klubu na 

przełomie lipca i sierpnia. W Turnieju głównym 

startowało 32 zawodników w grze pojedynczej i 16 

par deblowych. 

Od 30 lipca do 2 sierpnia na pl. Przyjaciół Sopotu 

funkcjonowała strefa minikortów promująca tenis 

wśród najmłodszych. Zajęcia były bezpłatne.

ź 59. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 

Seniorów – turniej ITF (Sopot Tenis Klub)

Udział wzięło 250 zawodników z 46 krajów, z sześciu 

kontynentów.

ź ERGO Hes�a Open Skiff EUROCHALLENGE 

(Sopocki Klub Żeglarski)

55 młodych zawodników z Niemiec, Włoch, Węgier 

i Polski rywalizowało na wodach Zatoki Gdańskiej. 

Trzydniowe regaty można było oglądać z sopockich 

plaż i molo, a na plaży przy SKŻ ERGO Hes�a 

przygotowane były atrakcje dla całych rodzin. 
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UKS Navigo

Miejski Klub Sportowy Ogniwo Sopot

Trefl Sopot

Sopocki Klub Lekkoatletyczny

Uczniowski Klub Sportowy Siódemka

Sopockie Stowarzyszenie Sportowe 
Automobilklub Orski

Stowarzyszenie „Trivium – Edukacja, 
Wychowanie, Profilaktyka”

MOSiR Sopot 

Turniej koszykówki ulicznej StreetBall na molo

Fundacja im. Edwarda Hodury

Promocja zdrowego stylu życia

Klub zorganizował cykl regat Pucharu Polski 

Katamaranów: Sopot Catamaran Cup w maju, Regaty 

Katamaranów „Trzy Mola” w czerwcu, Mistrzostwa 

Polski Katamaranów Sopot 2019 w sierpniu. 

W regatach wzięło udział 309 zawodników z kraju 

i zagranicy. 

Ogniwo Sopot w 2019 r. zdobyło 10. w historii tytuł 

Mistrza Polski. Był to pierwszy taki sukces od 16 lat. 

Finał rozegrany na stadionie im. Edwarda Hodury był 

pod względem dramaturgii i poziomu sportowego 

jednym z najlepszych w historii. Sopoccy rugbiści 

pokonali broniących tytułu Budowlanych Łódź 27:24.

Klub ma na swoim koncie 5 tytułów Mistrza Polski, 

3 wicemistrzostwa, 2 medale brązowe, 5 Pucharów 

Polski, finał Pucharu Mistrzów FIBA (2003) oraz 

dwukrotny awans do fazy Top16 Euroligi. 

W marcu trenerem został Marcin Stefański, legenda 

Trefla Sopot. Pod wodzą popularnego „Stefana” 

drużyna poczyniła postępy, czego efektem było 

utrzymanie się na najwyższym szczeblu ligowym. 

ź Mecz Kaszubski

Trefl Sopot w sezonie 2018/2019 zgromadził 

jednorazowo największą publiczność podczas 

spotkania Energa Basket Ligi. 20 marca w ERGO 

ARENIE rywalizację Trefla Sopot i Stelmetu Enea BC 

Zielona Góra obserwowało z trybun aż 8791 osób, 

z czego dużą część stanowiły dzieci biorące udział 

w konkursie „Aktywne Kaszuby”. 

ź Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły

Międzynarodowy mityng lekkoatletyczny rozgrywany 

na Stadionie Leśnym od 1996 r. W 2019 r. 

uczestniczyło w nim ponad 150 zawodników, w tym 

35 uczestników Mistrzostw Europy, Świata i Igrzysk 

Olimpijskich. Gwiazdą był dwukrotny mistrz świata 

i medalista Igrzysk Olimpijskich Mutazz Isa Barszim. 

ź Tyczka na Molo

Najstarszy pozastadionowy mityng lekkoatletyczny 

na świecie. W Sopocie od 1984 r. Impreza 

międzynarodowa, która co roku przyciąga elitę 

tyczkarzy i tyczkarek, jak również tłumy kibiców. 

Startowano w parach. Zwycięstwo odnieśli Paweł 

Wojciechowski i Helena Polak (razem uzyskując 

wynik 10,217 m). 

W styczniu odbywał się w Sopocie międzynarodowy 

turniej ligi EGBL dziewcząt w kategorii U-16. 

W turnieju uczestniczyło 110 zawodniczek 

i trenerów. Wystąpiło osiem zespołów z Polski 

i zagranicy. W ciągu trzech dni rozegrano 20 meczów. 

W marcu odbył się turniej ligi EYBL chłopców 

w kategorii U-15. W turnieju uczestniczyło 115 

zawodników i trenerów. Wystąpiło 8 zespołów 

z Polski i zagranicy. Rozegrano w ciągu trzech dni 20 

meczów. Zespół z Sopotu zajął trzecie miejsce. 

ź Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 

22. Grand Prix Sopot – Gdynia. Ponad 60 

startujących zawodników w samochodach o mocach 

przekraczających nawet 800 KM. Przez 3 dni 

imprezy odwiedziło nas 14 500 kibiców, fanów 

motoryzacji i sportów motorowych z całej Polski.

Sopocka Liga Koszykówki rozpoczęła działalność 

w 2002 r. Akces do ligi w sezonie 2019/2020 

zgłosiło 12 zespołów, zakwalifikowano 8 drużyn. 

Sopocka Liga Koszykówki jest najstarszą koszykarską 

amatorską ligą w Trójmieście. Dzięki środkom 

finansowym przekazywanym przez miasto jest 

jedyną z tego typu w Trójmieście i zapewne jedną 

z nielicznych w Polsce, bezpłatną dla uczestników.W 2019 r. zorganizował 2 biegi historyczne (Bieg Inki 

i Bieg Niepodległej) i 4 imprezy biegowe w cyklu 

Sopockie 4 Pory Roku. W sumie wystartowało w nich 

ponad 2500 biegaczy, również najmłodszych.

MOSiR zorganizował 3 wyścigi pływackie dookoła 

molo, w których wystartowało niemal 500 

pływaków, w wieku od 11 do 83 lat. 

Ponadto rozegrany został pływacki Memoriał 

Andrzeja Pawińskiego, w których wzięło udział blisko 

160 uczestników oraz zawody pływackie Family Cup 

2019,  w których rywal izowało bl isko 200 

uczestników. W ramach Family Cup odbyły się także 

wyścigi w kolarstwie górskim. Ponadto sopocki 

MOSiR organizował rozgrywki siatkówki plażowej, 

Mistrzostwa Sopotu szkół podstawowych i licealnych 

oraz biegi przełajowe, zawody pływackie, rozgrywki 

siatkówki plażowej i gier sportowych. Z okazji Dnia 

Dziecka na sopockich błoniach odbył się rodzinny 

Piknik Wodny, organizowany przez Aqua 

Rozgrywki odbywają się na sopockim molo 

z podziałem na trzy kategorie wiekowe: I Młodzież 

gimnazjalna i młodsi, II Młodzież ponadgimnazjalna, 

III Open. Liczba uczestników to około 400 osób. 

W 2019 r. odbyła się XXXVIII edycja tego turnieju.

ź Sopot Beach Rugby

W 2019 r. odbyła się VII edycja tego między-

narodowego turnieju. Wzięło w nim udział 26 drużyn 

kobiecych i męskich. Blisko 400 uczestników 

rywalizowało w bardzo widowiskowej i szybkiej 

odmianie rugby 5. Sopot Beach Rugby to największy 

turniej plażowego rugby w Polsce i jeden z większych 

w Europie. 

W 2019 r. kontynuowany był  program „Zdrowi 

i Aktywni”, uczestniczyli w nim młodzi i dorośli 

mieszkańcy Sopotu. Oferta obejmowała zajęcia 

zumby, kalisteniki, jogi – tygodniowo ponad 100 

osób. Zorganizowano 4 całodniowe wydarzenia 

z cyklu „Aktywna Niedziela” na terenie ERGO 

ARENY, które przyciągnęły ok. 2500 osób. 

ź Srebro juniorów Trefla Sopot 

Poprzedni rok był rewelacyjny dla juniorów Trefla. 

Zespół Janusza Kociołka pokonywał kolejne szczeble 

młodzieżowej rywalizacji i włączył się do walki 

o najwyższe laury. Żółto-czarni osiągnęli wielki 

sukces, zdobywając srebrne medale najważniejszych 

rozgrywek juniorskich.



IX

Ścieżki/infrastruktura rowerowa

Strefa parkowania

Komunikacja 

Rowerowy Maj po raz czwarty 

Wkręć się w Sopot

Eko parking przy ERGO oraz wygodny
transport do centrum miasta i na plażę

Sopot stawia na rowery
Zakończyła się przebudowa skrzyżowań u zbiegu ulic 

Wejherowska – Kraszewskiego oraz Wejherowska 

– Obodrzyców. Usprawniliśmy komunikację publiczną 

i poprawiliśmy bezpieczeństwo użytkowników ruchu 

drogowego dzięki budowie dwóch nowych rond oraz 

parkingu park&ride na 80 miejsc. Wybudowane 

zostały chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki 

autobusowe i ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne 

w technologii LED, wykonane są nowe elementy 

małej architektury, ogrodzenie wzdłuż torów 

kolejowych. Inwestycja kosztowała 11,5 mln zł.   

W 2019 r. został zrealizowany drugi etap remontu 

wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. 

Niepodległości, pomiędzy ul. Haffnera i Wejhe-

rowską. Koszt prac: 1 544 006,09 zł. 

Zakończył się remont wiaduktu na ul. Jana z Kolna, 

nad torami kolejowymi. Za 1 351 440,13 zł 

wzmocniona została m.in. konstrukcja obiektu, 

uszczelniono szczeliny, pomalowano balustrady, 

oznakowanie poziome. 

Rozpoczęła się przebudowa ciągu pieszo-jezdnego 

pomiędzy ulicami: Bohaterów Monte Cassino 

a Czyżewskiego. Będzie nowa nawierzchnia, 

oświetlenie, zagospodarowanie architektoniczne 

i odwodnienie. Koszt inwestycji to ok. 1 050 000 zł. 

Z budżetu miasta – ok. 550 000 zł. Pozostałą kwotę 

Sopot pozyskał z dwóch programów dofinansowania 

unijnego: na zagospodarowanie wód opadowych 

oraz na modernizację oświetlenia ulicznego.

MOBILNY
SOPOT

Dzięki przebudowie nadmorskiej trasy rowerowej 

starą, zniszczoną nawierzchnię zastąpiła gładka, 

niefazowana kostka betonowa. Przebudowywany 

odcinek jest częścią międzynarodowej trasy 

rowerowej R-10, przebiegającej dookoła basenu 

Morza Bałtyckiego i łączącej najważniejsze miasta 

nadmorskie. Ścieżka rowerowa została oddzielona od 

chodnika, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa. 

Pojawiły się 4 parkingi rowerowe, z czego największy 

– przy molo, o pojemności 40 rowerów, ma pierwszą 

w mieście stację ładowania rowerów elektrycznych. 

Koszt prac na sopockim odcinku R-10 to 9,6 mln zł. 

Na początku września rozpoczęła się przebudowa 

ścieżki rowerowej w ciągu al. Niepodległości, na 

odcinku od granicy z miastem Gdynia, do ul. 

Haffnera. W pierwszym etapie prace prowadzone są 

na odcinku od granicy miasta do ul. Zamkowa Góra. 

Miasto wybudowało już ponad 22 km dróg 

rowerowych, co stanowi ponad 30 proc. ogółu 

sopockich ulic. W 2019 r. oddano do użytku drogę 

rowerową wzdłuż ul. Wejherowskiej. Odcinek ten 

połączy istniejącą infrastrukturę rowerową na 

Kamiennym Potoku ze stacją SKM. Urząd Miasta 

Sopotu wyposażył też swoich pracowników w 5 ro-

werów elektrycznych. Mogą być wykorzystywane 

w godzinach pracy, do poruszania się po mieście 

w sprawach służbowych. 

Na 33 ulicach dolnego Sopotu dopuszczony został 

kontraruch rowerowy, czyli możliwość poruszania się 

rowerów „pod prąd” ulicami jednokierunkowymi. 

Wprowadzony kilka lat temu pilotaż w górnym 

Sopocie, a także doświadczenia innych miast 

pokazują, że jest to rozwiązanie wygodne i bez-

pieczne. Kontrapasy wprowadzane są w strefach 

uspokojonego ruchu „tempo 30”. 

W 4. edycji kampanii Rowerowy Maj, skierowanej do 

uczniów i przedszkolaków, „wykręcili” oni jeden 

z najlepszych wyników w Polsce, ponownie plasując 

się wśród miast o najwyższej rowerowej frekwencji. 

W 2019 r. w Rowerowym Maju wzięło udział 1800 

dzieci z sopockich szkół i przedszkoli. W akcji 

rywalizowało 121 klas z 12 placówek. Dzieci 

wykonały niemal 40 tys. przejazdów! Zwycięską 

szkołą podstawową została SP nr 9, zaś zwycięskim 

przedszkolem – Przedszkole nr 10.

Sezonowa strefa płatnego parkowania przy ul. Polnej 

stała się strefą całoroczną. Druga edycja dwu-

miesięcznej kampanii zachęcającej do jazdy rowerem 

do pracy pod hasłem „Wkręć się w Sopot” za-

owocowała uczestnictwem 35 firm, których niemal 

600 pracowników dojeżdżało do pracy.  To 

frekwencja dwukrotnie wyższa, niż w pierwszej 

edycji przygotowanej przez miasto rywalizacji.

Od początku wakacji dla wszystkich gości dostępny 

był całodobowy, bezpłatny parking na ponad 700 

miejsc przy ERGO ARENIE. W 2019 r. z Miejskiego 

Eko Parkingu skorzystało prawie 15 tys. osób, 

z czego ponad 12 tys. dotarło do centrum sezonową 

linią meleksową. W odpowiedzi na oczekiwania 

użytkowników trasa meleksu została wydłużona. 

Sezonowa strefa płatnego parkowania przy ul. Polnej 

stała się strefą całoroczną.

W roku 2019 r. budżet na organizację publicznej 

komunikacji w Sopocie wyniósł ponad 8,7 mln zł, ok. 

60 proc. pochodziło ze środków miejskich. 2019 był 

pełnym rokiem korzystania z bezpłatnej komunikacji 

na terenie Sopotu przez dzieci i młodzież w wieku do 

20 lat. Sopockie dzieci i młodzież mogą też korzystać 

z bezpłatnych przejazdów na liniach 122, 117 i 143 

na terenie Gdańska. Dzieci do 7. roku życia jeżdżą po 

Sopocie za darmo, niezależnie od miejsca 

zamieszkania. Z bezpłatnej komunikacji korzystają 

również osoby, które ukończyły 70. r. ż. Autobus 181 

stał się trolejbusem, czyli zmieniamy komunikację na 

bardziej ekologiczną. 
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Wsparcie policji

Termomodernizacja placówek edukacyjnych 

Seniorzy pod opieką smart technologii

Karta Sopocka

E-usługi i e-płatności urzędowe

Mniej koncesji

Stabilny budżet

Na wsparcie Komendy Miejskiej Policji miasto 

przekazało 188 329,20 zł, z tego 70 000 zł na 

dodatkowe patrole. 41 426 zł przekazano na zakup 

samochodu na potrzeby KMP. 15 000 zł to pokrycie 

kosztów związanych z zakupem sprzętu infor-

matycznego, kwaterunkowego, szkoleniowego, 

biurowego, gospodarczego oraz zakup niezbędnych 

towarów i usług związanych z funkcjonowaniem 

i utrzymaniem KMP w Sopocie. Miasto kupiło 

i przekazało Policji analizator spalin (10 947 zł) oraz 

przyrząd do pomiaru przepuszczalności światła szyb 

samochodowych (3321 zł).  

W ramach umowy pomiędzy Komendantem 

Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku 

a Prezydentem Sopotu przekazano z budżetu miasta 

18 tys. zł na fundusz wsparcia MOSG, z przeznacze-

niem na zakup paliwa do pojazdów służbowych dla 

placówki SG w Gdańsku, realizującej zadania na 

terenie Sopotu. 

Sopot od lat wspiera służby, które strzegą ładu 

i porządku w mieście. W 2019 r. na wsparcie służb 

(Policja, Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, 

MOSG) w budżecie miasta zapisano kwotę 654 767 zł.

Rok 2019 był bardzo pracowity dla sopockiej Straży 

Miejskiej. Dzięki monitoringowi miejskiemu (171 

kamer stacjonarnych) ujawniono 1608 zdarzeń. 

Zabezpieczonych zostało 115 nagrań z monitoringu, 

które przekazane zostały organom uprawnionym do 

przetwarzania danych. 

W 2019 r. Strażnicy Miejscy nałożyli 2677 mandatów, 

na kwotę 307 240 zł, założono 1289 blokad na koła, 

wydano 236 dyspozycji usunięcia pojazdów.

2019 był kolejnym rokiem kompleksowej modernizacji 

energetycznej budynków użyteczności publicznej. To 

projekt wart 37, 5 mln zł, realizowany w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinan-

sowany z funduszy Unii Europejskiej (9, 89 mln zł). 

Objął 25 budynków oświatowych i opiekuńczo-

wychowawczych (szkoły, przedszkola, Dom Dziecka, 

SMART
SOPOT
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W 2019 r. rozpoczęły się prace nad realizacją projektu 

zaawansowanej teleopieki połączonej z elementami 

telemedycyny KWIDO. Seniorzy korzystać będą 

z nowoczesnych tabletów wraz z opaskami do 

monitorowania stanu zdrowia i aktywności fizycznej. 

Zaletą systemu jest możliwość bezpośredniego 

kontaktu z lekarzem lub opiekunem dzięki rozmowom 

wideo.  Specja l iśc i  w razie zaobserwowania 

u uczestnika np. pierwszych objawów demencji, będą 

mogli od razu zareagować i pomóc seniorowi. 

Testowanie pla�ormy zaplanowano na 2020 r. 

W 2019 r. kontynuowany był program Karty Sopockiej, 

dzięki któremu mieszkańcy miasta mogą korzystać ze 

zniżek w miejskich instytucjach kultury i wielu 

miejscach komercyjnych.

Na Elektronicznej Pla�ormie Usług Administracji 

Publicznej (ePUAP) mieszkańcy mogą korzystać z 54 

usług elektronicznych.

Pod adresem https://platnosci.miasto.sopot.pl 

działa także uruchomiony w 2017 r. przy współpracy 

z firmą Blue Media system e-Płatności za czynności 

urzędowe.

Szkoła Muzyczna, Młodzieżowy Dom Kultury, 

Sopockie Ognisko Plastyczne). We wszystkich 

wdrożony został System Zarządzania Energią oraz 

wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energo-

oszczędne, zamontowano Odnawialne Źródła Energii 

– w 17 budynkach ogniwa fotowoltaiczne oraz w 2 bu-

dynkach instalacje solarne, w 11 budynkach 

przeprowadzono głęboką termomodernizację. Prace 

kontynuowane są w 2020 r., a cały projekt potrwa do 

2032 r.

Na szczególną uwagę zasługuje odnowiony z wielką 

pieczołowitością budynek MDK. Obiekt był bardzo 

cenny pod względem konserwatorskim, ze względu na 

walory historyczne stolarka drzwiowa, okna oraz 

sztukateria zostały poddane pracom konserwacyjnym i 

renowacyjnym. Koszt remontu budynku MDK wyniósł 

3,6 mln zł.

W 2019 r. zmniejszono maksymalne liczby zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie 

Sopotu. Sklepy: A (piwo) – 75, B (wino) – 65, C (mocne 

alkohole) – 45.

Wszczęto 9 postępowań w sprawie cofnięcia 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w związku z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz wydano 5 decyzji odmownych na 

sprzedaż alkoholu w lokalach.

Realizację wielu zadań i projektów ważnych dla 

mieszkańców umożliwia dobra kondycja finansowa 

Sopotu. W 2019 r. dochody miasta wyniosły 380 mln 

zł. Najważniejsze źródła dochodów miasta to dochody 

własne (74,14 proc.), subwencje, dotacje celowe oraz 

środki zewnętrzne, w tym pochodzące z budżetu Unii 

Europejskiej. Warto przy tym zaznaczyć, że ponad 106 

mln zł stanowią wpływy z podatku PIT płaconego 

przez mieszkańców, a 16 mln zł pozyskane środki 

europejskie (sprawozdanie z wykonania budżetu 

miasta za 2019 r. jest dostępne w Biuletynie Informacji 

Publicznej (www.bip.sopot.pl w zakładce Budżet 

Miasta).  

Ponad 33 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 2019 r. wpływy z tytułu opłaty 

uzdrowiskowej wyniosły 2,9 mln zł. Niemal drugie tyle 

wpływa to budżetu miasta z Ministerstwa Finansów.

W 2019 r. po raz pierwszy przeprowadzona została 

loteria „Nagrody za PIT w Sopocie” dla tych, którzy 

rozliczyli swój PIT w naszym mieście i zgłosili się do 

udziału w loterii. 
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Duże wsparcie oświaty 

Rodzinna oferta kulturalna 

Remonty i modernizacje 

Dla najmłodszych sopocian

Sport dla dzieci i młodzieży

Mieszkania komunalne dla sopockich rodzin 

Budżet sopockiej edukacji w 2019 roku wyniósł 

78 602 889 zł. Z tego aż 40 720 868 zł  to środki 

własne miasta, a tylko 37 882 021 zł pokryła 

subwencja oświatowa. 

Do sopockich szkół samorządowych uczęszczało 3684 

uczniów. Jak najlepsza edukacja oraz możliwość rozwoju 

to priorytety sopockiego samorządu. Najważniejszym 

wyzwaniem w 2019 r. była konieczność zapewnienia 

– w konsekwencji reformy ustroju szkolnego – bardzo 

dobrych warunków  organizacyjnych i lokalowych 

w szkołach podstawowych z uwagi na zmianę strukturalną 

klas z I-VI na I-VIII oraz przygotowanie i organizacja 

naboru podwójnego rocznika młodzieży do szkół ponad-

podstawowych. Na ten cel wydaliśmy ok. 600 000 zł.  

Duże środki z budżetu miasta na dodatkowe lekcje 

i kształcenie nauczycieli (szkolenia rad pedago-

gicznych, indywidualne kursy kwalifikacyjne, 

szkolenia, warsztaty, seminaria, studia wyższe) 

przełożyły się na bardzo dobre wyniki sopockich 

uczniów podczas sprawdzianów i egzaminów 

zewnętrznych. Kolejny rok z rzędu młodzi sopocianie 

byli najlepsi z egzaminów gimnazjalnych i spraw-

dzianów klas VIII w województwie pomorskim. Ze 

wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, zarówno 

na poziomie szkół podstawowych jak i gimnazjów, 

nasi uczniowie osiągnęli najwyższe średnie wyniki. 

Maturę w województwie pomorskim również 

najlepiej napisali uczniowie sopockich szkół ponad-

podstawowych (średnia w województwie – 78,4 

proc.).

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. 

Nauczyciele akademiccy prowadzą w szkołach 

cotygodniowe zajęcia z dodatkowych przedmiotów 

(nauki rysunku, aksonometrii, podstaw prawa, 

ekonomii, historii sztuki).

Dzieciom o potrzebach kształcenia specjalnego 

zapewniono pomoc i opiekę psychologiczno-

pedagogiczną przy wsparciu nauczycieli wspoma-

gających, terapeutów i organizacji dodatkowych zajęć 

wyrównawczych i rewalidacyjnych. 

Dzięki finansowaniu z budżetu miasta wszystkie 

szkoły objęte są programami profilaktycznymi 

i zdrowotnymi. Sopoccy uczniowie mają zapewnioną 

opiekę pielęgniarską i stomatologiczną, a 80 

dziewczynek zaszczepiono przeciw HPV. W prog-

ramie wykrywania czynników ryzyka chorób 

cywilizacyjnych wśród sopockiej młodzieży z klas VIII 

przebadano 151 uczniów.

Sopockie szkoły oferowały w 2019 r. bogaty i róż-

norodny program sportowy  w ramach zajęć 

obowiązkowych i pozalekcyjnych. Dzieci i młodzież 

miały możliwość podnoszenia swoich umiejętności 

w klasach sportowych o profilach: koszykarskim, 

pływackim, żeglarskim, a w klasach o rozszerzonym 

programie wychowania fizycznego w lekkoatletyce. 

W ramach obowiązkowych zajęć z wychowania 

fizycznego we wszystkich szkołach  podstawowych 

w kl. II –III dzieci uczyły się pływać, a w kl. VII 

żeglować. Ponadto organizowano międzyszkolne 

zajęcia z żeglarstwa dla kl. I-IV. Po lekcjach dzieci 

mogły uczestniczyć w różnych zajęciach sportowych 

przygotowanych we współpracy z klubami.

Najmłodsi mogą korzystać z ok. 30 miejskich placów 

zabaw i siłowni na powietrzu oraz miejsca do zabawy 

przy wejściu na plażę nr 15. Mamy także 4 duże 

boiska i 4 mniejsze, typu Orlik.

715 miejsc, jakie przygotowano w sopockich 

przedszkolach, pozwoliło na przyjęcie wszystkich 

dzieci w wieku 3-6 lat. 

W Sopocie mamy jeden żłobek publiczny z 84 

miejscami, do którego uczęszczają wyłącznie dzieci 

mieszkające na terenie miasta. Rodziny posiadające 

Sopocką Kartę Rodziny 3+ otrzymują 50 proc. zniżki 

opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym.

W 2019 r. rozpoczęły się prace projektowe przy 

budowie nowego samorządowego żłobka przy ul. 

Obodrzyców. Znajdzie tam miejsce ok. 60 sopockich 

maluchów.

W 5 żłobkach niepublicznych (łącznie 75 miejsc) oraz 

jednym klubie dziecięcym (10 miejsc), by pomóc 

rodzicom, miasto wprowadziło miesięczne dopłaty 

na każde dziecko mieszkające w Sopocie: 300 zł 

w żłobku i 150 w klubie dziecięcym. O taką kwotę 

rodzice płacili mniej za pobyt dziecka w placówkach 

niepublicznych.

W placówkach oświatowych w ramach budżetu 

(1 335 887 zł) wykonywane były bieżące remonty, by 

dzieci i młodzież oraz kadra mieli jak najlepsze 

warunki do nauki i pracy. W 2019 r. za kwotę 

1 581 335 zł wykonano remont pomieszczeń w CKU 

(sale lekcyjne, korytarze, toalety), a także gruntowny 

remont w ZSH przy ul. Wejherowskiej. 

Miejskie instytucje kultury także w 2019 r. zadbały 
o ciekawą ofertę dla całych rodzin, finansowaną 
z budżetu miasta. Muzeum Sopotu przygotowało 
wiele warsztatów plastycznych, zorganizowało 
festyny i pikniki dla dzieci oraz cykl spotkań dla 
młodzieży. Bałtycka Agencja Artystyczna BART 
przygotowała zajęcia muzyczne dla dzieci związane 
z Sopot Jazz Fes�walem, warsztaty ekologiczne, 
warsztaty bożonarodzeniowe. W Operze Leśnej 
działa także Sopocki Klub Malucha. Rodzice 
najmłodszych dzieci mogą porozmawiać o sprawach 
dla nich ważnych. Pociechy uczestniczą w tym czasie 
we wspólnej zabawie i warsztatach.

W Państwowej Galerii Sztuki odbył się cykl 
warsztatów plastycznych dla dzieci z sopockich 
przedszkoli i szkół połączonych ze zwiedzaniem 
wystaw, letnie półkolonie, warsztaty świąteczne. 
Miejska Biblioteka Publiczna zapraszała przez cały rok 
na warsztaty plastyczne, teatrzyki dla dzieci, lekcje 
biblioteczne dla sopockich szkół i przedszkoli, zabawy 
literacko-ruchowe. 

Otrzymujący dotację z miasta Sopocki Teatr 
Muzyczny Baabus Musicalis zorganizował 13 
spektakli, koncert świąteczny oraz Międzynarodowy 
Fes�wal Teatrów Dziecięcych ICTF Sopot.

Dzięki funduszom miejskim został zrealizowany cykl 
imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży w Klubie 
Osiedlowym Potok przy SM w Sopocie. Bogatą ofertę 
zajęć kulturalnych dla dzieci i seniorów przygotowały 
także Sopockie Domy Sąsiedzkie (7 miejsc, w których 
odbywają się warsztaty i spotkania o bardzo różnej 
tematyce: plastyczne, taneczne, florystyczne, nauki 
gry, sensoryczne dla maluchów, treningi pamięci, 
międzypokoleniowe, stolarskie, rękodzielnicze, 
literackie oraz zajęcia rekreacyjne: joga, zdrowy 
kręgosłup, spotkania z dietetykiem). 

Mieszkanie komunalne może być szansą na lepsze 
życie wielu rodzin. Od lat w Sopocie wspieramy w ten 
sposób mieszkańców, szczególnie młode rodziny. 
W 2019 r. rozpoczęła się budowa 48 mieszkań przy 
al. Niepodległości 652-654. Powstaje tam też 
mieszkanie, tzw. gniazdo, dla wychowanków Domu 
Dziecka. Koszt inwestycji to 14 512 940 zł 
(dofinansowanie z BGK z Funduszu Dopłat 4 256 654 
zł). Budowa zakończy się w I kwartale 2021 r.

W minionym roku 3 rodziny otrzymały mieszkania do 
samodzielnego remontu, 3 kolejne zakończyły remont 
mieszkań, które Gmina przekazała im w 2018 r. 13 
osób otrzymało mieszkania socjalne, w komunalnym 
mieszkaniu zamieszkał wychowanek domu dziecka. 
39 rodzin otrzymało mieszkania komunalne ze 
starego zasobu. W gronie tym znalazły się 4 rodziny 
repatriantów. 



TURYSTYCZNY
SOPOT

System Informacji Miejskiej

Uregulowanie najmu krótkotrwałego

Certyfikat „Bezpieczny nocleg”

Działania Sopockiej Organizacji Turystycznej

Specjalnie dla Sopotu zaprojektowany został nowy 
System Informacji Miejskiej, obejmujący oznakowanie 
w ruchu pieszym oraz drogowym. Pojawiły się nowe 
tablice z nazwami ulic, tablice kierunkowe do atrakcji 
turystycznych, w tym do instytucji kultury, totemy 
z mapami w ruchu pieszym oraz totemy i znaki 
kierujące do kategoryzowanych hoteli i campingów. 
Informacja o sopockich atrakcjach turystycznych 
i hotelach jest dwujęzyczna. Gama kolorów poja-
wiająca się w całym Systemie Informacji Miejskiej jest 
inspirowana kolorystyką Zatoki Gdańskiej. 

SIM, którego elementy wykonały firmy: UTAL sp. z o.o. 
i GZD sp. z o.o. sp.k., kosztował 2 276 846,85 zł bru�o.
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Wpływy z turystyki to ok. 10 proc. budżetu miasta. 
Rocznie do Sopotu przyjeżdża ponad 2 mln gości, 
a najem jest źródłem zarobku dla części sopocian. 
Jednak zdarzają się sytuacje, gdy pozostali mieszkańcy 
skarżą się na hałasujących nocą turystów, brak 
dbałości o części wspólne budynku czy segregacji 
śmieci. Z drugiej strony zdarzają się też przypadki 
oszustw, czyli wynajmu nieistniejących mieszkań. 
Takie sytuacje negatywnie wpływają na wizerunek 
miasta. W 2019 r. Sopot uczestniczył w spotkaniach 
i rozmowach dotyczących zmian w przepisach najmu. 
Nie chodzi o ograniczanie najmu krótkotrwałego, 
jednak potrzebne są rozwiązania, które pozwolą 
uregulować go tak, by unikać negatywnych 
konsekwencji. W ubiegłym roku zakończyliśmy prace 
nad projektem ustawy o usługach hotelarskich. 
Przygotowany projekt został przekazany do 
konsultacji m.in. do Związku Miasta Polskich, 
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Komisji 
Sejmowej, Ministerstwa Rozwoju, Radnych i miesz-
kańców Sopotu.

Ze względu na niedoskonałość przepisów re-
gulujących kwes�e najmu, miasto postawiło na 
kampanie edukacyjne:

ź „Turysto szanuj Sopot!”

Kampania, zapoczątkowana w 2018 r. to apel do 
turystów o odpowiednie zachowanie podczas pobytu 

w mieście. W ramach akcji „Turysto szanuj Sopot!” 
wydrukowano 1000 sztuk plakatów dwustronnych 
w formacie A3 i tyle samo w formacie A4. Plakaty 
trafiły na słupy reklamowe, do spółdzielni miesz-
kaniowych oraz zarządców wspólnot. Można je było 
także otrzymać w punktach Informacji Turystycznej. 
Akcja wzbudziła zainteresowanie mieszkańców, 
którzy wywieszali plakaty na swoich klatkach 
schodowych.

ź „Savoir-vivre turysty”

To był drugi etap kampanii skierowanej do turysty. Nie 
mówiła o zakazach, tylko o powszechnie przyjętych 
normach dobrego zachowania, których przestrzegania 
oczekujemy od naszych gości. W ramach akcji 
wyprodukowano plakaty A3, które trafiły do 
mieszkańców oraz na miejskie słupy reklamowe. 2 tys. 
pocztówek z hasłami akcji trafiło do turystów. 
Bezpłatne mapki „Sopot in your pocket” (nakład 10 tys. 
egz.) zostały przekazane do firm pośredniczących 
w wynajmie mieszkań i apartamentów. We wszystkich 
folderach promocyjnych miasta (w 10 wersjach 
językowych) na okładce również znalazł się apel do 
turystów o odpowiednie zachowanie.

ź Stop golasom

2019 to czwarty rok kampanii „Stop golasom”. Zwraca 
uwagę na niestosowność zachowania osób, które 
pojawiają się na ulicach, w restauracjach, ogródkach 
gastronomicznych, a nawet sklepach w strojach 
plażowych. W przestrzeni miejskiej oraz w witrynach 
lokali pojawiły się plakaty i naklejki z hasłem kampanii, 
przypominające o konieczności ubrania się przed 
skorzystaniem z usług. W akcję włączyła się większość 
sopockich przedsiębiorców. 

Miasto przygotowało Certyfikat bezpiecznie dzia-
łającego obiektu noclegowego. Może otrzymać go 
każda osoba zajmująca się najmem, która poza 
obowiązkowym wpisem do ewidencji  spełni 
wymagania określone w regulaminie przyznawania 
Certyfikatu. Głównym celem jest zapewnienie 
warunków, które połączą interesy osób wynaj-
mujących swoje obiekty oraz mieszkańców Sopotu, 
tak, by nie odczuwali uciążliwości z tytułu najmu. Da to 
także turyście pewność, że dany obiekt istnieje.

Na koniec 2019 r. organizacja zrzeszała 107 członków. 
W ramach promocji krajowej i  zagranicznej, 
zrealizowano:

ź 21 wizyt studyjnych dla dziennikarzy, tour-
operatorów oraz blogerów z Chin, Rosji, Słowenii, 
Norwegii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Stanów 
Zjednoczonych, Włoch, Francji, Hiszpanii, Białorusi 
czy Austrii. W efekcie wizyt opublikowano artykuły 
prasowe oraz materiały i relacje w mediach spo-
łecznościowych;

ź promocję podczas 5 imprez targowych (Matka 
– Heslinki, Travel Match – Oslo, Imex – Frankfurt, 
Senior – Sztokholm, WTM – Londyn). Dwa z tych 
wydarzeń poświęcone były w całości turystyce 
konferencyjnej; 

ź wraz z Urzędem Miasta Sopotu zrealizowano 
kampanię Ferie bez smogu. Celem kampanii było 

zachęcenie mieszkańców Łodzi, Krakowa, War-
szawy i Katowic do spędzenia zimowych ferii 
w Sopocie;

ź Sopocki Dzień Solanki, podczas którego miesz-
kańcy miasta i odwiedzający Sopot turyści mogą 
dowiedzieć się więcej na temat specyfiki 
i właściwości wód solankowych pochodzących ze 
zdroju Św. Wojciecha. Goście wydarzenia mieli 
możliwość zwiedzania Zakładu Balneologicznego 
oraz degustacji solanki.

Nowy portal turystyczny visit.sopot.pl

W 2019 r. powstała nowa estetyczna strona 
turystyczna z bogatą zawartością mul�medialną oraz 
opisami atrakcji turystycznych, propozycjami 
spacerów, ciekawostkami, informacjami o noclegach, 
restauracjach i tp.  Porta l  jest  dwujęzyczny. 
W materiałach do pobrania znajdują się ulotki 
informujące o atrakcjach turystycznych, przy-
gotowane w 10 wersjach językowych, a także mapy 
i inne ciekawe wydawnictwa.

„Sopot – biznes i wypoczynek”

To pakiet usług oferowany klientom łączącym podróże 
biznesowe z wypoczynkiem, tzw. podróże typu 
bleisure. Na realizację projektu SOT pozyskał 50% 
dofinansowania ze środków europejskich.  

Sopot Tours

Cykl jednodniowych wizyt studyjnych w Sopocie dla 
partnerów Sopockiej Organizacji Turystycznej, 
w formie 4-godzinnych zajęć – spacerów. Projekt 
skierowany głównie do pracowników recepcji 
obiektów noclegowych Sopotu, którzy dzięki zdobytej 
wiedzy mogą zachęcać turystów do odwiedzania 
ciekawych, nie zawsze oczywistych miejsc w mieście. 

Sopockie Perły

W 2019 r. odbyła się pierwsza edycji konkursu. 
O „Sopocką Perłę” walczyły 43 podmioty działające 
w sopockiej branży turystycznej. Kapituła Konkur-
sowa wyłoniła 5 zwycięzców, w kategoriach: pro eko, 
wydarzenie, kulinaria, debiut i pobyt. Nagrodą 
w konkursie był budżet reklamowy w wysokości 5 tys. 
zł na realizację wybranego działania promocyjnego 
zwycięzcy. 

Sopocka Organizacja Turystyczna prowadzi dwa 
całoroczne punkty Informacji Turystycznej (ul. 
Dworcowa 4 i pl. Zdrojowy 2). W 2019 r. wyremon-
towana została Informacja Turystyczna na pl.  Zdrojowym, 
zyskując nowoczesną przestrzeń konferencyjną. 

Wśród udostępnianych turystom bezpłatnych 
publikacji są mapy, ulotki z informacjami o atrakcjach 
turystycznych w 10 wersjach językowych oraz ulotki 
tematyczne w wersji polsko-angielskiej (Sopot 
kulinarny, Sopot żeglarski, dojazd na lotnisko, opłata 
uzdrowiskowa, karta turysty), a także ulotki i foldery 
partnerów SOT. 
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„Odmrażanie” poszczególnych dziedzin życia dotyczy także instytucji kultury. Od 

6 maja działają ponownie i zapraszają w swoje progi Państwowa Galeria Sztuki, 

Muzeum Sopotu, Opera Leśna czy Biblioteka Sopocka. Oczywiście odbywa się to na 

zmienionych zasadach, z zachowaniem norm prawnych i reżimu sanitarnego. Poniżej 

podajemy, co w Sopocie warto zobaczyć, dokąd się wybrać.

Opera Leśna

Sezon otworzyła nowością: kinem samochodowo-plenerowym na parkingu! Pierwszy 

seans odbył się 22 maja. W dwóch strefach kina ustawiono niezależne, wielkoformatowe 

ekrany. W strefie plenerowej filmy oglądać można z leżaków, w samochodowej z własnych aut.

W strefie plenerowej na widzów 

czeka 150 leżaków, ustawionych 

w bezp iecznych od s ieb ie 

odległościach. W kinie samo-

chodowym przed ekranem 

pomieści się 30 aut. Bilety na 

copiątkowe projekcje kosztują 15 

zł od osoby (na leżaku) i 30 zł od 

samochodu. Należy kupić je 

wcześniej, za pośrednictwem 

strony www.kinosopot.pl. Nie 

będzie możliwości kupienia 

biletów na miejscu. Szczegóły na 

www.kinosopot.pl

Operę Leśną można także zwiedzać i poznać historię tego 111-letniego obiektu. Podczas 

wizyty dowiemy się, jakie gwiazdy światowego formatu gościły na deskach Opery, zobaczymy 

wystawę plakatów festiwalu sopockiego sprzed 50 lat, będziemy mogli wejść na słynną scenę 

i zaśpiewać. Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek – 10.00-15.00, sobota-niedziela – 10.00-17.00.

Biblioteka sopocka

Zaprasza do udziału w zupełnie nowym projekcie online „Sieć w domu”. Można go streścić 

w trzech hasztagach: #czytamydobrze #zostańwdomu i #niezostawiamczytelnika. Każde 

hasło charakteryzuje działalność online biblioteki, w centrum której znajduje się książka.

„Sieć w domu” w całości realizowany jest z wykorzystaniem kanałów komunikacji 

internetowej, dzięki czemu w wydarzeniach będzie mogła wziąć udział nieograniczona liczba 

odbiorców. Projekt będzie trwał od czerwca do listopada. W tym czasie zaplanowane są: 

spotkania autorskie online, performatywne czytania książek dla dzieci, słuchowiska, 

warsztaty plastyczne, treningi kalisteniki z książką.

Na część wydarzeń będą obowiązywały zapisy. Informacje dostępne będą w mediach 

społecznościowych, na stronie www.mbp.sopot.pl, a relacje z minionych aktywności znajdą 

się na projektowym blogu www.siecwdomu.blogspot.com. Projekt online „Sieć w domu” 

realizowany jest w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

„Kultura w sieci”.

Do Sopoteki, filii Broadway oraz Koc i Książka mogą także przychodzić czytelnicy. Aby 

odwiedziny przebiegały sprawnie i bezpiecznie, należy umówić się telefonicznie:

ź Sopoteka – tel. 58 551 27 06, 

ź Broadway – tel. 58 551 98 40,

ź Koc i Książka – tel. 58 551 51 12.

Aktualne informacje o otwartych bibliotekach znajdują się na stronie www.mbp.sopot.pl 

lub FB/BibliotekaSopocka.

Kultura online

Koncerty, spektakle, warsztaty, wspólne czytanie bajek, wywiady, podcasty, a nawet festiwale 

– oglądaj sopocką kulturę online! Co się dzieje w sopockich instytucjach, co porabiają sopoccy 

artyści i których wydarzeń w sieci nie możesz przegapić. Tych informacji szukajcie na profilach 

społecznościowych i stronach internetowych sopockich instytucji kultury: BART-u,  Biblioteki 

Sopockiej, Goyki3 Art Inkubatora, Muzeum Sopotu, PGS, Polskiej Filharmonii Kameralnej 

Sopot oraz Teatru na Plaży.

Szczegółowe informacje o zasadach odwiedzania poszczególnych instytucji znajdują się 

także na stronie www.sopot.pl

Państwowa Galeria Sztuki 

W PGS program wystaw jest zawsze 

różnorodny, aby zadowolić wymagających 

gości. Obecnie na salach wystawienniczych 

o powierzchni ok. 400 m kw. każda 

prezentowane są trzy wystawy, natomiast na 

holach dzieła sztuki ze zbiorów własnych.

Wystawy:

ź „Bruno Schulz wśród artystów swoich 

czasów”. Prace z kolekcji Lwowskiej 

Narodowej Galerii im B. G. Woźnickiego 

oraz Muzeum Ziemi Drohobyckiej. 

Artyści: m.in. Ksawery Dunikowski, 

Andrzej Pronaszko, Bruno Schulz, 

Wojciech Weiss, Leon Wyczółkowski.

ź „Jan Lebenstein. Malarstwo i rysu-

nek”. Prace z kolekcji Urszuli i Piotra 

Hofmanów, Bogdana Jakubowskiego, 

Kolekcji Galerii Fibak, Marii i Marka Pileckich.

ź „Urządzone. Zrealizowane. Prace z kolekcji Galerii Starmach”. Artyści: Magdalena 

Abakanowicz, Tadeusz Kantor, Edward Krasiński, Marek Piasecki, Mikołaj Smoczyński.

Godziny otwarcia: wtorek-niedziela: 11.00-19.00. Od 27 czerwca nowe godziny: 11.00-20.00, 

poniedziałek stanie się również dniem otwartym dla odwiedzających, piątki na tę chwilę 

pozostają bezpłatne.

Muzeum Sopotu

Kto jeszcze nie widział, może wybrać się na wystawę „Pod Słońcem Pokoju. Wolnomularze 

w Sopocie”. Ekspozycja jest próbą przybliżenia dziejów wolnomularstwa w Europie, ze 

szczególnym naciskiem położonym na  historię przedwojennych lóż masońskich 

działających w kurorcie. 

Godziny otwarcia: wtorek-niedziela – 10.00-17.00 (ostatnie wejście o 16.30); niedziela 

– wstęp bezpłatny; poniedziałek – muzeum nieczynne.

Art Inkubator

Art Inkubator Goyki 3 również zaprasza widzów na spotkania „w realu”, do swojej 

tymczasowej siedziby przy ul. Sobieskiego 26/4.

Już w czerwcu odbędą się:

ź czytanie performatywne w wykonaniu Małgorzaty Brajner „Krótka wymiana ognia” 

Zyty Rudzkiej;

ź debaty o przyszłości programów rezydencyjnych w Polsce i Europie;

ź wykłady „online: na żywo” prowadzone przez dra Roberta Sochackiego.

Art Inkubator zaprasza także do śledzenia kolejnych odcinków lubianych przez publiczność 

cykli „Matematyczny wszechświat”, „Sztuka w kulturze Głuchych” oraz „Chwila z kulturą”.

Wielbicieli sopockich ogrodów czeka również niespodzianka. 

Szczegóły na stronie  www.goyki3.pl 

Fot. Fotobank / UMS

Fot. materiały promocyjne PGS
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Po przerwie sopocki Hipodrom zaczyna powoli tętnić życiem. Pierwsze 

zawody w skokach przez przeszkody – na razie bez udziału publiczności 

– odbędą się w weekend 13 i 14 czerwca. Kolejne w lipcu. 

Organizatorzy zawodów liczą na dużą frekwencję startujących, zwłaszcza, że 

i zawodnicy, i konie mieli kilkumiesięczna przerwę w startach. Pierwsza okazja pojawi 

się w weekend 13-14 czerwca, kiedy na Hipodromie odbędą się regionalne zawody 

w skokach przez przeszkody.

Po złagodzeniu rygorów związanych z pandemią koronawirusa, do Sopotu 

wróciły regaty żeglarskie. Po rozegranym w weekend pucharze Polski 

katamaranów czas na windsurfing i Puchar Prezydenta Sopotu.

Rozgrywane zwykle na początku czerwca, są prawdopodobnie najstarszą cykliczną 

imprezą w kraju. Tegoroczne regaty o Puchar Prezydenta Sopotu odbędą się po raz 41. 

Żeglarze będą się ścigać na Zatoce Gdańskiej w najbliższy weekend, 13 i 14 czerwca. 

– Kalendarz żeglarski w tym roku, podobnie jak inne sportowe kalendarze, został 

wywrócony do góry nogami. Tym bardziej cieszy, że 41. edycja regat o Puchar 

Prezydenta Sopotu dojdzie do skutku – mówi Piotr Oleksiak, organizator zawodów 

z ramienia SKŻ ERGO Hestia Sopot.

By spełnić wymogi bezpieczeństwa, dla dobra żeglarzy i obsługi zawodów, 

tegoroczne regaty będą podzielone na trzy części. To tymczasowe rozwiązanie, które 

pozwoli ograniczyć liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie klubu.

Na starcie zobaczymy czołowych polskich zawodników różnych klas 

windsurfingowych. Swój udział potwierdzili Piotr Myszka, Maciej Rutkowski 

i Przemysław Miarczyński na windfoilu. Wystartuje również srebrna medalistka 

ubiegłorocznych Beach Games w Doha w Katarze, bardzo obiecująca Julia 

Damasiewicz na kitefoilu. Nowością będzie powrót i start żeglarskiej klasy Finn.

Wakacje w tym roku będą inne, ale to nie znaczy, że gorsze! Przedstawiamy propozycje 

atrakcyjnych zajęć przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Propozycje do 26 czerwca 2020:

ź poniedziałki, środy, piątki w godz. 14.00-17.00 na głównym trawniku sopockich błoni  

MOSiR przygotuje tor przeszkód dostosowany do wieku uczestników (różny stopień trudności). 

Tor przeszkód kształtuje pamięć, procesy poznawcze, umiejętność rozwiązywania problemów, 

umiejętności ruchowe i koordynację rąk i oczu.

Zgłoszenia dzieci i młodzieży: sport.mosir@use.pl, maksymalnie 22 osoby

ź wtorki i czwartki w godz. 14.00-16.00 na boisku ze sztuczną trawą przy SP nr 7 

zajęcia z piłki nożnej prowadzone będą przez instruktora MOSiR. W programie dwóch 

godzinnych bloków gry i zabawy z piłką oraz małe gry.

Zgłoszenia dzieci i młodzieży: sport.mosir@use.pl, maksymalnie w jednym bloku 14 osób

ź wtorki i czwartki w godz.17.00-18.45 na boisku piłkarskim przy ul. 23 Marca 

zajęcia z samoobrony (dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych i podstawy samoobrony).

Zgłoszenia dzieci i młodzieży: sport.mosir@use.pl, maksymalnie 14 osób

ź wtorki w godz. 16.15-17.30 i soboty w godz.12.00-13.30 na błoniach 

zajęcia z gimnastyki na specjalnych matach prowadzone przez wielokrotną Mistrzynię Polski 

w gimnastyce artystycznej.

Zgłoszenia dzieci i młodzieży: sport.mosir@use.pl, max. Ilość 12-14 osób

ź poniedziałki i środy w godz. 15.30-18.00 (zbiórka na przystani jachtowej)

Propozycje Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji

Na Hipodrom wracają 
zawody konne

Windsurferzy powalczą 
o puchar 

JEŹDZIECTWO / SPORTOWE LATO DLA DZIECI /

Na lipiec zaplanowano dwie imprezy. W weekend od 3 do 5 lipca w Sopocie zagości 

Polska Liga Jeździecka. Będzie to czwarty etap cyklu zawodów rangi ogólnopolskiej, 

rozgrywanych w różnych ośrodkach na terenie Polski. Natomiast w dniach 17-19 

lipca Hipodrom będzie należał do najmłodszych sportowców, którzy powalczą 

o puchary w Zawodach Ogólnopolskich Dzieci i Młodzieży. 

Organizatorzy zaznaczają, że choć na razie przepisy nie pozwalają na udział widzów, 

wszyscy mają wielką nadzieję, że jeszcze w tym sezonie letnim będzie można 

zaprosić publiczność.

ŻEGLARSTWO /

Fot. materiały prasowe Hipodromu Sopot R e j s y  s z k o l e n i o w e  p o 

wodach Zatoki Gdańskiej 

jachtem Alf (załoga 8-oso-

bowa)

Uczniowie klas VI-VIII szkół 

podstawowych oraz I-II klas 

licealnych

Zgłoszenia pod adresem: 

wojciech.chmielecki@gmail.com

Sopocki MOSiR i The North 

Event zapraszają także do 

akcji „Wyzwanie na czerwiec”, 

które polega na zmobilizo-

waniu najmłodszych, by pod opieką rodziców wykonywali w domu jakąś aktywność. 

ź Ogólne zasady: uczestnictwo w akcji dzieci jest bezpłatne; ze strony mosir.sopot.pl 

uczestnicy pobierają i wypełniają „Kartę Aktywności”; uczestnicy ćwiczą we własnym zakresie, 

co podpisem na karcie potwierdzają rodzice; dla aktywnych przewidujemy medale.

Propozycje od 26 czerwca do 30 sierpnia 2020:

ź ogólnodostępne turnieje siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży, rocznik 2003 

i młodsi oraz w kategorii open (cykle piątek, sobota) + dodatkowo podczas turniejów 

możliwość gry w boule na 2 torach (plaża przy molo);

ź we wtorki i czwartki w godz. 11.00-14.00 na boisku ze sztuczną trawą przy ul. 23 Marca 

miniturnieje piłki nożnej oraz zajęcia z piłki nożnej w formie zabawowej prowadzone przez 

instruktora MOSiR;

ź w środy i piątki na plaży przy wejściu nr 23 w godz. 11.00-14.00. miniturnieje i zajęcia 

z tag rugby i rugby prowadzone przez instruktora MOSiR;

ź we wtorki w godz. 16.15-17.30 i soboty w godz. 12.00-13.30 zajęcia gimnastyki na 

sopockich błoniach prowadzone przez wielokrotną Mistrzynię Polski w gimnastyce 

artystycznej;

ź Wakacje pod żaglami na jachcie „Alf”

MOSiR Sopot przygotowuje się także do pikników rodzinnych na sopockich błoniach (założenia: 

w soboty w godz. 10.00-17.00).

Biblioteka (partner wydarzenia) oferuje książki do poczytania, zaproszeni do współpracy 

gastronomicy przygotowują kosze piknikowe dla rodzin i koce. Będą tory przeszkód do 

pokonania na czas o różnym stopniu trudności, rodzinne marsze na orientację z mapką 

sopockich błoni, stanowiska do gry w badmintona (jedno do gry indywidualnej, drugie do gry 

deblowej), stanowisko do gry w boule na dwóch torach. Więcej na stronie www.mosir.sopot.pl

Fot. Fotobank.PL / UMS


