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Diagnoza Sopotu
Podstawa do prac nad nową strategią str. 7

W MIEŚCIE /

SOPOT DLA SENIORÓW /

KULTURALNY SOPOT /

BUDŻET SOPOTU NA 2021 ROK

POMOC DLA STARSZYCH MIESZKAŃCÓW

KONCERTY, WYSTAWY, WYDAWNICTWA…

Przed nami rok z wieloma niewiadomymi
i nasilającymi się tendencjami do centralizacji
państwa. Mimo trudnej sytuacji, dzięki małemu
zadłużeniu Sopotu, oszczędnej gospodarce
ﬁnansami i udanej sprzedaży nieruchomości
w Gdańsku, jesteśmy w stanie pokryć deﬁcyt
i utrzymać wysoki poziom oświaty, pomocy
społecznej oraz usług komunalnych.
str. 3-5

Sytuacja związana z koronawirusem jest nadal
trudna, doszedł do tego początek sezonu
grypowego. Dlatego mamy w Sopocie pakiet
wsparcia dla seniorów, by jak najrzadziej
wychodzili z domów. Także teraz, w czasie
przygotowań do świąt Bożego Narodzenia,
apelujemy: Seniorze! Zostań w domu i skorzystaj z pomocy.
str. 11

Wirtualny
koncert
Polskiej
Filharmonii
Bałtyckiej, oprowadzenie, też wirtualne, po
wystawach w Państwowej Galerii Sztuki czy też
nowa książka wydana przez Muzeum Sopotu,
do kupienia oczywiście przez internet – mimo
pandemii sopockie instytucje kultury działają
i zapraszają do odwiedzin online.

str. 14

Sopockie pamiątki idealnym
pomysłem na świąteczny prezent

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Sopotu,
przed nami niezwykłe święta. Wigilia i Boże Narodzenie to piękny czas
spędzany w gronie najbliższych nam osób, czas któremu zwykle towarzyszy
cudowny nastrój i niepowtarzalna atmosfera. Tegoroczne święta będą wyjątkowe
z innego powodu. Pandemia pokrzyżowała wiele planów, zmieniła nasze
dotychczasowe zwyczaje, nasze codzienne życie. Z troską myślimy w tym czasie
o osobach, którym nie będzie dane usiąść do świątecznego stołu
z rodziną. Myślami jesteśmy zwłaszcza przy seniorach, którym epidemia
w jesieni życia odbiera radość z codzienności. W sposób szczególny jesteśmy
również z tymi, którzy w bardzo trudnych warunkach, nie bacząc na
niebezpieczeństwo, ratują ludzkie zdrowie i życie – lekarzami, pielęgniarkami,
ratownikami medycznymi, pracownikami wszelkich służb i pracownikami
socjalnymi. Bądźcie Państwo zdrowi!
Wszystkim Mieszkańcom Sopotu życzymy wytrwałości w pokonywaniu
trudności i niedogodności wynikających z epidemicznych obostrzeń. Znośmy je
cierpliwie, bo to pozwoli przetrwać niełatwy czas i bezpiecznie doczekać
lepszego jutra. Dbajmy o siebie nawzajem, wspierajmy się, bądźmy dla siebie
życzliwi i dobrzy. Bądźmy solidarni. Nie szukajmy wokół siebie wrogów,
tylko przyjaciół. Żyjmy nadzieją. Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!
Wieczesław Augustyniak

Jacek Karnowski

Przewodniczący Rady Miasta Sopotu

Prezydent Sopotu

Marcin K. Skwierawski

Magdalena Czarzyńska-Jachim

Wiceprezydent Sopotu

Wiceprezydentka Sopotu

Sopot Perłą Samorządu 2020
W VIII edycji ogólnopolskiego
rankingu Perły Samorządu
2020 dziennika „Gazety
Prawnej” Sopot zwyciężył
w kategorii gmin miejskich
do 100 tys. mieszkańców.

Ten rok był wyjątkowo trudny dla przedsiębiorców, których działalność została mocno
ograniczona przez pandemię. W geście solidarności zachęcamy Państwa, by prezenty
świąteczne kupić właśnie od lokalnych przedsiębiorców. Zapraszamy do Informacji
Turystycznej przy ul. Dworcowej 4, gdzie można kupić sopockie pamiątki, które idealnie
sprawdzą się jako świąteczny prezent.
Dzieła lokalnych artystów, poduszki
z bursztynem wzmacniające odporność, zapachowe sole do kąpieli,
drewniane bombki czy kolekcja
sopockich pamiątek, to tylko niektóre
z dostępnych propozycji. Punkt
Informacji Turystycznej otwarty jest
przez siedem dni w tygodniu, w godz.
9.00-17.00. Na miejscu można
zapakować świątecznie kupione
produkty i skorzystać z ofert
promocyjnych.
W najbliższym czasie Sopocka
Organizacja Turystyczna uruchomi
także sklep internetowy, w którym
będzie można kupić wszystkie
produkty dostępne w sklepie
stacjonarnym. Więcej informacji na
visit.sopot.pl.

Fot. materiały prasowe SOT

Sopockie Perły 2020 – w tym
roku ogłoszenie wyników online
Sopocka Organizacja Turystyczna po raz drugi
zorganizowała konkurs „Sopockie Perły ”,
skierowany do przedsiębiorców z branży
turystycznej, prowadzących działalność
w Sopocie.
23 listopada, w formule online, odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu, która wyłoniła
laureatów tegorocznej edycji Sopockich Pereł. Ze względu na panujące ograniczenia, w tym
roku nie odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród. W zamian Sopocka Organizacja
Turystyczna przygotowuje ﬁlm z udziałem laureatów, który zostanie udostępniony w mediach
społecznościowych po 10 grudnia.
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– To nagroda dla miasta, którego mieszkańcy cechują się obywatelską postawą, chodzą
na wybory, głosują w BO, czyli biorą aktywny udział w życiu publicznym – mówił podczas
ogłaszania werdyktu Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – To tej aktywności
zawdzięczamy nagrodę. Gratulacje i podziękowania dla Mieszkańców i wszystkich
pracowników samorządowych.

Wydawca:
Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27
81-704 Sopot, tel. (+48) 58 5213 633
e-mail: przepisnasopot@sopot.pl

„Tegoroczna edycja rankingu Perły Samorządu była wyjątkowa, bo przypadła w 30.
rocznicę pierwszych wyborów lokalnych i uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym.
Miano Pereł Samorządu należy się tym, którzy nie tylko doskonale realizują powierzone
prawem zadania, ale też w inspirujący i ambitny sposób odnoszą się do kluczowych
wyzwań społecznych, środowiskowych i demograﬁcznych, a w efekcie zapewniają
lokalnym społecznościom wyjątkową jakość życia” – czytamy m.in. na stronie organizatora.

i Komunikacji Społecznej UMS: Izabela Heidrich, Anna Dyksińska,

Sopot – miasto z klimatem
Przebudowa koryta potoku Grodowego oraz kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Sopocie zajęły trzecie miejsce w konkursie „Miasto
z klimatem – najlepiej zrealizowany projekt”. Sopot znalazł się na podium w kategorii
miast do 100 tys. mieszkańców.
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Przygotowanie materiałów, redakcja i skład: Biuro Promocji
Anetta Konopacka, Marek Niziołek, Jolanta Kownacka

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

PRZEPIS NA SOPOT
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Budżet Sopotu na 2021 rok
Szanowni Państwo, Drodzy Sopocianie,
przedstawiamy Państwu projekt budżetu Sopotu na 2021 r.
Dochody naszego miasta, podobnie jak większości samorządów w Polsce, już w bieżącym, 2020 r.
są niższe niż były planowane. Duży spadek wykazują dochody własne, co jest po części efektem
pandemii, ale przede wszystkim zmian wprowadzonych przez rząd w systemie podatkowym oraz coraz
mniejszego udziału subwencji państwowej w ﬁnansowaniu oświaty. Odebranie części należnego gminom
podatku PIT dla Sopotu powoduje stratę 6 mln rocznie w budżecie miasta.
Dlatego bardzo ostrożnie podchodzimy do prognozowanych przez rząd wpływów z PIT w 2021 roku.
Sytuacja gospodarcza kraju i niepewność co do sytuacji epidemicznej oraz ryzyko odrzucenia funduszy
unijnych nie wskazują, aby te wpływy były faktycznie w przyszłym roku wyższe.
Mimo trudnej sytuacji, dzięki małemu zadłużeniu Sopotu w ostatnich latach, oszczędnej
gospodarce ﬁnansami i udanej sprzedaży nieruchomości w Gdańsku, jesteśmy w stanie
w przyszłym roku pokryć deﬁcyt i utrzymać wysoki poziom oświaty, pomocy społecznej oraz
usług komunalnych. Pozwala to również zmniejszyć poziom naszego zadłużenia, a także
przygotować się do wykorzystania dla rozwoju lokalnego i wsparcia wielu branż po pandemii
kolejnych środków z nowego budżetu Unii Europejskiej. Środki te – mamy nadzieję, że pozostaną dla
Polski dostępne – chcemy przeznaczyć m.in.: na budowę kanalizacji deszczowej, modernizację dróg,
ścieżki rowerowe, modernizację oświetlenia. Natomiast ze środków własnych oraz pozyskanych
z programów ogólnokrajowych budowane będą nowe mieszkania komunalne dla młodych sopocian
oraz nowy żłobek. Czeka nas także remont budynku urzędu miasta, który jest już w złym stanie
technicznym i nie odpowiada współczesnym wymogom pracy i obsługi mieszkańców.

Część inwestycji, zaplanowanych na 2020 rok, ze względu na sytuację epidemiczną oraz brak
stabilności ﬁnansów samorządów została wstrzymana i będzie realizowana w 2021 roku.
Przed nami trudny rok, z wieloma niewiadomymi i nasilającymi się tendencjami do centralizacji
państwa. Pomimo tego realizujemy i dalej będziemy chcieli realizować wiele projektów – upiększać
nasz dom - Sopot i wprowadzać udogodnienia dla mieszkańców, a nade wszystko nie obniżać jakości
ich życia. Od lat nasze miasto oceniane jest jako jedno z najlepszych miejsc do zamieszkania. Sopot
to najbardziej zielone miasto w Polsce, z czystym powietrzem, za dwa lata już bez żadnego
węglowego paleniska. Przed nami budowa kolejnych ścieżek rowerowych i zamiana transportu
publicznego na bardziej ekologiczny.
Przed nami wiele wyzwań związanych z oświatą i ochroną zdrowia w tym trudnym okresie post
pandemicznym. Będziemy wzmacniać pomoc psychologiczną w szkołach i dalej rozwijać działalność
szpitala geriatryczno-rehabilitacyjnego, który tak dobrze służy mieszkańcom Pomorza w czasie
pandemii. Ten rok to także pierwszy rok, w którym miasto przejmuje pełną odpowiedzialność za nasz
najsłynniejszy obiekt, sopocką wizytówkę – molo wraz z mariną.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z głównymi założeniami budżetu Sopotu na rok 2021.
Całościowy projekt budżetu znajdą Państwo na stronie sopot.pl. Zachęcamy do dyskusji i zgłaszania
uwag – prezydent@sopot.pl.
Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Sopotu

wolne środki 45 742 200 zł
+ kredyty 5 000 000 zł

DOCHODY

387 072 840 zł

WYDATKI

438 015 040 zł
w tym przeniesione z 2020 roku 50 400 000 zł

Zmiany wprowadzone przez rząd w 2019 roku:
ź obniżenie stawki PIT z 18% do 17% dla dochodów
nieprzekraczających 42 764 zł rocznie
ź wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników
w wieku do 26 lat, do wysokości nieprzekraczającej w roku
podatkowym kwoty 42 764 zł
ź wprowadzenie od 2019 r. 9% stawki CIT dla małych
podatników
ź podwyższenie zryczałtowanych kosztów uzyskania
przychodów dla pracowników
Zmiany wprowadzone przez rząd w 2020 roku:
ź część płatników PIT będzie płacić podatek zryczałtowany,
w którym samorządy nie mają udziału

2020
PIT* 102,1 mln zł

Podatek PIT i CIT
*prognozowane przez
Ministerstwo Finansów

2021

28%

PIT realnie
ok. 96 mln zł

29,7% PIT* 105,6 mln zł
CIT 9 mln zł

CIT 9 mln zł

10,2%

39,9 mln zł

8,9%

34,3 mln zł

Subwencje, w tym
oświatowa

11%

41,3 mln zł

12%

42,1 mln zł

Dochody ze
sprzedaży terenów
i lokali komunalnych

7,9%

30,6 mln zł,

8,2%

32,1 mnl zł

22,8%

88,8 mln zł

22,2%

85,9 mln zł

12,5%

48,7 mln zł

11,2%

43,5 mln zł

Środki z UE

Podatki i opłaty lokalne

Dla Sopotu oznacza to spadek dochodów
o około 6 mln zł rocznie i konieczność
zwiększenia deﬁcytu.

www.facebook.com/MiastoSopot

w tym: podatek od czynności
cywilno-prawnych, spadków
i darowizn, najmu i dzierżawy

Dotacje celowe m.in. na
pomoc społeczną, program
500+, oświatę i wychowanie
oraz straż pożarną
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Budżet Sopotu
Ile rocznie kosztuje?

90,7 mln zł

uczeń podstawówki
11 778 zł

uczeń liceum

46,43% subwencja oświatowa (42,1 mln zł)

10 795 zł

53,59% dodatkowe środki na edukację
z budżetu miasta (48,6 mln zł)

uczeń technikum
14 709 zł

Ponadto Sopot dołoży 1,45 mln zł na
dodatkowe zajęcia dydaktyczne w szkołach,
przedszkolach i placówkach oświatowych.

Subwencja rządowa pokrywa tylko 82%
kwoty wynagrodzenia pracowników oświaty.

Wydajemy na:

20,9 mln zł

przedszkola 12,2 mln zł
W Sopocie, co jest rzadkością w Polsce, każde dziecko
w wieku od 3 do 6 lat ma miejsce w przedszkolu!

Sopot pomaga rodzicom dopłacając:
żłobek publiczny 1,79 mln zł

ź 350 zł miesięcznie do każdego dziecka w żłobku niepublicznym

Miasto przeznacza 1,79 mln zł na funkcjonowanie publicznego żłobka
dla 84 dzieci. Na prace remontowe przeznaczono 65,8 tys. zł.

ź 200 zł miesięcznie do każdego dziecka w klubie dziecięcym

nowy żłobek 6,6 mln zł
W 2021 roku zostanie oddany do użytku
nowy żłobek dla ponad 60 maluchów.

27,4 mln zł
Pomoc społeczna w Sopocie to kompleksowe wsparcie dla dzieci, rodzin,seniorów, osób
z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych oraz innych potrzebujących mieszkańców.
Dzięki zwiększeniu kryteriów dochodowych, dużo więcej osób może korzystać
z rozmaitych form pomocy.
Sopot jako jedyne miasto wypłaca dodatek w maksymalnej wysokości opiekunom osób
z niepełnosprawnością, niezależnie od wieku zaistnienia tej niepełnosprawności.

Sopot przeznacza na:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

usługi opiekuńcze dla mieszkańców Sopotu 3,97 mln zł
wolontariat sąsiedzki, pomoc rzeczowa dla mieszkańców,
specjalistyczne poradnictwo 116,5 tys. zł
Dzienny Dom Seniora 1,2 mln zł
Dom Pomocy Społecznej 5,5 mln zł
posiłki w szkole i domu 470 tys. zł
ognisko wychowawcze 270 tys. zł
posiłki dla osób w trudnej sytuacji 220 tys. zł
zasiłki celowe (leki, dogrzewanie mieszkań) 800 tys. zł
autobus SOS dla osób bezdomnych 55 tys. zł
schroniska, noclegownie, ogrzewalnie 700 tys. zł

Sopot wspiera zdrowie mieszkańców
400 tys. zł - dotacje dla organizacji pozarządowych
wspierających seniorów i osoby z niepełnosprawnościami
70 tys. zł - transport dla osób z niepełnosprawnościami

Programy prozdrowotne - 2,135 mln zł
Ratownictwo medyczne - 875 tys. zł
Zwalczanie uzależnień
Zwalczanie narkomanii - 580 tys. zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1,92 mln zł
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na 2021 rok c.d.
Sopot doﬁnansuje zakup pojazdów dla służb:

8,5 mln zł
Straż Miejska
3,4 mln zł
funkcjonowanie staży i rozbudowa
systemu monitoringu miejskiego

Straż Pożarna
20 tys. zł
dotacja na działalność

125 tys. zł - radiowóz Straży Miejskiej
47,5 tys. zł - radiowóz sopockiej Policji
500 tys. zł - 2 samochody gaśnicze Straży Pożarnej

3,8 mln zł
Miejska
Biblioteka
Publiczna

3,9 mln zł

Art Inkubator
2,1 mln zł

110,1
mln
zł
ścieżka rowerowa
wzdłuż ul. Armii Krajowej
2 mln zł
1,4 mln UE

Art Inkubator
3 mln zł
4,42 mln UE

Pętla Żuławska - Zatoka
Gdańska, rozwój turystyki
wodnej - 3,525 mln zł
2,228 mln UE

www.instagram.com/miasto_sopot

Muzeum
Sopotu
1,9 mln zł

Opera
Leśna

Państwowa
Galeria Sztuki

9
mln
zł

W 2021 roku na inwestycje i projekty wybrane
w budżecie obywatelskim Sopot wyda:
ź 4 mln zł na projekty wybrane w BO 2021
ź 3,27 mln zł przeniesione z poprzednich lat.

W skali kraju Sopot przeznacza najwyższe środki na kulturę
(w przeliczeniu na mieszkańca), prowadzi instytucje kultury
oraz ﬁnansuje wydarzenia na wysokim poziomie, tworząc
ciekawą ofertę dla mieszkańców i gości.

4,4 mln zł

500 tys. zł - zmiana systemu ogrzewania
750 tys. zł - nasadzenia szpalerowe drzew, łąki kwietne
1,1 mln zł - place zabaw
1,32 mln zł - dotacje na działania proekologiczne

Sopot przeznacza na działalność
organizacji pozarządowych 9 mln zł.

funkcjonowanie Sopockiego
WodnegoPogotowia Ratunkowego

dodatkowe patrole

24,9 mln zł
Polska
Filharmonia
Kameralna
Sopot
1,58 mln zł

WOPR
80 tys. zł

Policja
63,9 tys. zł

modernizacja oświetlenia
ulic - 5,68 mln zł
4,43 mln UE

przebudowa ul. Smolnej,
Kolejowej, Karlikowskiej
realizacja uzależniona od uzyskania
doﬁnansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych

8 mln zł
budowa żłobka
6,6 mln zł
1,5 mln RP

kanalizacja deszczowa:
ul. Abrahama, Andersa,
Mickiewicza
8 mln zł
4 mln UE

budownictwo komunalne
13,328 mln zł
4,3 mln RP

przebudowa skrzyżowania
al. Niepodległości
z ul. Malczewskiego
7,6 mln zł
6,95 mln UE

woonerf na ul. Parkowej,
Kordeckiego, Kilińskiego
i al. Wojska Polskiego
10,175 mln zł
4,675 mln UE

modernizacja budynku
urzędu miasta
6,7 mln zł
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Pierwsze rodziny z Białorusi
są już w Sopocie
Po zapowiedzi Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu oraz
decyzji Rady Miasta, do Sopotu przyjechały dwie z trzech
rodzin białoruskich. Ostatnia powinna zamieszkać w Sopocie
w najbliższym czasie.
– Białorusini w ostatnich miesiącach dali nam świadectwo
ogromnej odwagi, braterstwa i głębokiej odpowiedzialności za swój
kraj. To wspaniali ludzie! Dziś płacą za to ogromną cenę, są
więzieni, bici i poniżani. Nad wieloma z nich wisi widmo
wieloletniego więzienia. Jesteśmy winni udzielić naszym sąsiadom
schronienia i pomóc im. To nasz moralny i chrześcijański
obowiązek – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.
Po dramatycznych informacjach o losach tych rodzin, władze
Sopotu podjęły decyzję o jak najszybszym sprowadzeniu ich do
Polski. Dziś dwie rodziny – jedna z dwójką dzieci, druga z jednym
dzieckiem – są już bezpieczne. Kolejna rodzina (rodzice i dwójka
dzieci) przebywa w ośrodku dla uchodźców i przyjedzie do Sopotu
niebawem.
Dzięki wprowadzonej przez Radę Miasta Sopotu zmianie
w uchwale regulującej zasady przyznawania mieszkań komunalnych,
rodziny z Białorusi będą mogły w takich lokalach zamieszkać. Na
razie rodziny otrzymały od miasta miejsca czasowego pobytu.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie.
Wciąż brak szczepionek
W trosce o swoich mieszkańców miasto już kilka miesięcy temu zdecydowało o realizacji szczepień
przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia.
W konkursie ofert do realizacji programu polityki
zdrowotnej „Szczepienia przeciwko grypie dla osób
powyżej 65. roku życia na lata 2020-2022” została
wybrana spółka A.B.C. FAMILY MED. Jednak mimo
gotowości organizacyjnej program nie może być
realizowany, ponieważ na rynku nie ma szczepionek.
– Niestety wciąż nie możemy rozpocząć szczepień,
a teraz, kiedy na sytuację z pandemią COVID-19
nakłada się sezon grypowy, są one niezwykle ważne
i potrzebne seniorom. Oni należą do grupy ryzyka
i trzeba ich chronić szczególnie – mówi Magdalena
Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

Fot. Freepik

– Jednak pomimo wielokrotnych zapewnień ze strony rządu, że szczepionki będą, tak się nie dzieje.
Monitujemy stale Ministerstwo Zdrowia i Agencję Rezerw Materiałowych, ale szczepionki wciąż nie są
dostępne. Nie jesteśmy więc w stanie realizować naszego samorządowego programu. Mamy też sygnały,
że mieszkańcy chcący skorzystać z rządowego programu szczepień dla osób 75+, też nie mogą tego zrobić
z powodu braku szczepionek na rynku.

– Na początku przyszłego roku, zgodnie z decyzją Rady Miasta
Sopotu, udostępnimy im mieszkania – mówi Maciej Rusek,
naczelnik Biura ds. Kontaktów Samorządowych i Repatriacji Urzędu
Miasta Sopotu.
Władze Sopotu apelują o wprowadzenie rozwiązań systemowych,
które jasno określą zasady pobytu obywateli Białorusi na terenie Polski.

#kulinarnySopot na wynos
Listę sopockich restauracji, barów,
w których można kupić jedzenie na
wynos lub z dowozem można
znaleźć na stronie sopot.pl oraz na
visit.sopot.pl/jedzenie-na-wynos

RADA MIASTA SOPOTU /

Podatki i opłaty lokalne. Po Sesji Rady Miasta Sopotu
Radni miejscy podczas posiedzenia 26 listopada
zajmowali się m.in. uchwałami dotyczącymi zmian
w podatkach i opłatach lokalnych.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Podatek za psa
Roczna stawka opłaty od posiadania psów pozostaje od
kilku lat na tym samym poziomie i wynosi 66 zł za rok.
Zwolnienia z opłaty dotyczą właścicieli psów ze Schroniska
dla bezdomnych zwierząt Sopotkowo, na podstawie
zaświadczenia ze schroniska. Planowane na 2021 r.
dochody z tytułu tej opłaty szacuje się ok. 30 tys. zł.
Właściciele jednego psa, którzy prowadzą samodzielnie
gospodarstwo domowe i mają powyżej 65 lat, są
zwolnione z tej opłaty ustawowo.
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Transport
Radni ustalili też roczne stawki podatku od środków
transportowych obowiązujące na terenie miasta w 2021 r.
Stawki, podobnie jak w latach ubiegłych, zostały
zróżnicowane w zależności od systemu zawieszenia
w aucie oraz wpływu na środowisko naturalne. Samochody
spełniające europejskie normy ekologiczne opodatkowane
są niższą stawką niż te, które tych norm nie spełniają.
Generalnie stawki zostały podwyższone o wskaźnik cen
i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku
do I półrocza 2019 r., który wzrósł o 3,9 proc.
Proponowane stawki są niższe od ustawowych. Dochód
z tytułu podatku od środków transportowych na 2021 r.
planuje się w wysokości ponad 411 800 zł.
Szczegółowe informacje są na stronie www.sopot.pl.

Nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości również wzrosły
o wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020
r. w stosunku do I półrocza 2019 r. Maksymalne stawki
w przyszłym roku wzrosną o 3,9 proc.
Od plaż, związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, będzie obowiązywać w 2021 r. taka sama
stawka, jak od wszystkich gruntów objętych opodatkowaniem.

Z podatku zwolnione zostały kolumbaria i grunty zajęte
na cmentarze, a także tereny plaż nadmorskich,
oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe symbolem Bz, które nie są
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W 2021 r. wpływy z podatku od nieruchomości szacuje
się na około 22,5 mln zł.
Szczegółowe informacje są na stronie www.sopot.pl.

Opłata uzdrowiskowa
Podczas sesji ustalono dzienną stawkę opłaty
u z d row i s kow e j p o b i e ra n ą o d o s ó b ﬁ z y c z n y c h ,
przebywających dłużej niż dobę na terenie Sopotu
w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych
lub szkoleniowych, w wysokości 4,65 zł za każdą
rozpoczętą dobę pobytu. Jest to o 0,20 zł więcej od stawki
obowiązującej w 2020 r. Stawka maksymalna ogłoszona
przez Ministra Finansów na 2021 r. wynosi 4,66 zł.
Prognozuje się, że wpływy z tej opłaty w 2020 r. wyniosą
około 2 200 000 zł, tj. o około 600 tys. mniej, niż
zakładano. Sytuacja ta spowodowana została panująca od
marca 2020 r. pandemią uniemożliwiającą prowadzenie
działalności przez hotele, motele i inne obiekty
wynajmujące lokale turystom.
Ze względu na stan epidemii również w 2021 r.
prognozuje się niższe dochody.

PRZEPIS NA SOPOT
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Diagnoza Sopotu podstawą do prac nad nową strategią
Na stronie www.sopot.pl można zapoznać się z raportem diagnostycznym, który
jest wstępem do zbudowania najlepszej z możliwych strategii nadmorskiego
kurortu. Diagnoza Sopotu została opracowana w ramach projektu prowadzonego
przez Urząd Miasta Sopotu wspólnie z Uniwersytetem SWPS i ma służyć
zbudowaniu dobrej strategii miasta na lata 2021-2030.

Diagnozę Sopotu uzupełniają: analiza ilościowych danych zastanych pt. „Sopot – cztery
kapitały” oraz badania sondażowe opracowane w dokumencie „Sopocianie o swoim
mieście. Sopot i metropolia”.
– Pierwsza strategia Sopotu, bardzo nowoczesna i uspołeczniona jak na owe czasy,
powstała już w 1996 r. Od samego początku podkreślaliśmy, że nie ma możliwości
opracowania tak strategicznego dokumentu bez udziału mieszkańców – mówi Jacek
Karnowski, prezydent Sopotu. – Dziś wiemy dużo więcej o procesach, które muszą
poprzedzać przygotowanie strategii na kolejne lata. Nie może nam się wydawać, że coś
wiemy, że mamy monopol na opinie. Dlatego też zaprosiliśmy do współpracy wiodącą
uczelnię badawczą w kraju – Uniwersytet SWPS, co dla nas bardzo ważne, z oddziałem
Sopocie, która przygotowała dla nas Diagnozę. Bardzo dziękuję całemu zespołowi za
ogromne zaangażowanie i dogłębne analizy.
Diagnoza Sopotu oparta jest w dużej mierze o kontakt z mieszkańcami. Mimo utrudnień
związanych z pandemią, przez cały czas trwania projektu odbyło się wiele spotkań
i rozmów, które okazały się ważną inspiracją i źródłem wiedzy o mieście i jego
mieszkańcach.

Fot. AdobeStock

Za powstanie raportu odpowiedzialny był zespół naukowców pod kierownictwem profesora
Mikołaja Cześnika, dyrektora Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS. To wiodący
polski uniwersytet badawczy, w skład zespołu realizującego projekt weszli socjologowie,
politolodzy, badacze miast, specjaliści od polityk publicznych, ekonomiści, kulturoznawcy.
Zróżnicowanie perspektyw badawczych dało możliwość uzyskania pełnego obrazu Sopotu,
dzięki temu żaden z ważnych aspektów życia zbiorowego nie został pominięty.

Realizacja Diagnozy Sopotu zbiegła się w czasie z pandemią koronawirusa. Nie wiadomo
dziś, jak głębokie i daleko idące będą zmiany spowodowane przez pandemię
i uruchomione przez nią procesy społeczne. Ten proces badacze będą chcieli uchwycić
w trakcie prac nad Strategią Sopotu 2030. Zakładamy, że końcowy raport z tych prac
będzie dostępny w drugiej połowie 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Diagnozą Sopotu oraz
przesyłania uwag, sugestii i komentarzy na adres:
strategia2030@sopot.pl

Ulice do mieszkania, czyli pierwszy woonerf w Sopocie
Do końca przyszłego roku powstanie w Sopocie pierwsza strefa woonerf. Właśnie
podpisana została umowa z wykonawcą na prace, które w kompleksowo zmienią
kwartał ulic: Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego. Prace mają
ruszyć na początku stycznia 2021 r.
W wolnym tłumaczeniu określenie woonerf oznacza „ulicę do mieszkania”. W skrócie
termin ten dotyczy sposobu projektowania ulicy w streﬁe zurbanizowanej w taki sposób,
aby przy zachowaniu podstawowych funkcji ulicy położyć szczególny nacisk na
uspokojenie ruchu. Woonerf jest jednocześnie ulicą, deptakiem, parkingiem i miejscem
spotkań mieszkańców.
– To będzie najdłuższy woonerf w Polsce – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent
Sopotu. – Zwykle mają one od 100 do 300 metrów. Nasz osiągnie długość aż 1200
metrów. Balans między ruchem rowerowym, samochodowym i pieszym to rozwiązania
stosowane w wielu europejskich miastach i jak pokazuje doświadczenie, znacząco
poprawiają jakość życia nie tylko okolicznych mieszkańców, ale wszystkich użytkowników
tych przestrzeni.
Plany zmian były konsultowane podczas wielu spotkań z mieszkańcami tej części
miasta. Zdecydowano, że inwestycja „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w kwartale ulic Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego jako
przeciwdziałanie zalewaniu dolnego tarasu miasta Sopotu”, prócz podstawowego
znaczenia, czyli przeciwdziałania podtopieniom, zmieni wygląd tej części Sopotu.
Bliskie sąsiedztwo plaży sprawiało, że często te niewielkie uliczki pełniły rolę parkingów,
utrudniając poruszanie się mieszkańcom. Parkowy charakter miejsca i jego położenie
zobowiązują do położenia nacisku na wysoki standard estetyczny, bezpieczeństwo
pieszych i uspokojenie ruchu samochodów. Projekt porządkuje parkowanie, tworząc
przestrzeń przyjazną pieszym, rowerzystom, ze specjalnie zaprojektowaną nawierzchnią,
z dużą ilością zieleni.

mieszkańców była dla nas bardzo ważna. Dlatego poświęciliśmy dużo czasu na spotkania,
symulacje, prezentacje wizualizacji, by w efekcie wprowadzić zmiany w projekcie, które
uwzględniły postulaty mieszkańców.
Głównym celem inwestycji jest stworzenie warunków odpływu wód opadowych w zlewniach:
Potoku Karlikowskiego i Potoku Haﬀnera do Zatoki Gdańskiej. Ważna jest też ochrona przed
podtopieniami w dolnym tarasie miasta dzięki budowie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
w kwartale ulic: Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego.
Przebudowana będzie sieć gazowa wraz
z przyłączami do posesji, zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne
na dolnym tarasie Sopotu, istniejąca
infrastruktura podziemna i naziemna
będzie uporządkowana. Ulice i chodniki
otrzymają nową, bardziej przyjazną
i naturalną nawierzchnię, pojawi się
nowa zieleń, która zatrzyma część wód
opadowych w miejscu ich powstania
i uczyni przestrzeń ładniejszą.

Wizualizacja HydroEco S.C.

Zgodnie z umową wykonawca, ﬁrma Budowlano-Drogowa MTM S.A., prace ma wykonać do
31 grudnia 2021 r. Koszt inwestycji to 12 289 931,90 zł. Realizowana będzie z dwóch
projektów unijnych: „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów
zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej” oraz
„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii”.

– Mieszkańcy początkowo nie byli przekonani do projektu przekształcenia ulic w woonerf.
Obawiali się zmniejszenia liczby miejsc postojowych oraz wymiany nawierzchni na taką,
która może powodować hałas – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Akceptacja
www.pinterest.com/sopot
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Świątecznie przystrojony Sopot
Kolorowe choinki, dekoracje przestrzenne, girlandy i kurtyny – tak na tegoroczne święta przystrojony jest Sopot.

Sopockie Miasteczko Noworoczne odwołane

Na pl. Przyjaciół Sopotu, jak co roku, stoi choinka. Blisko
9-metrowe drzewo wykonane z niepalnych materiałów
zdobią diody LED. Na choince pojawiło się też 30
świetlnych kul i aż 500 bombek w kolorze starego złota
i srebra. Drzewko wieńczy świecąca gwiazda.

Niestety w związku z sytuacją epidemiczną
t e g o ro c z n a e d y c j a S o p o c k i e g o M i a s t e c z k a
Noworocznego nie odbędzie się.
Miasteczko z przepiękną karuzelą, bogatym
programem kulturalnym, smakami i zapachami
unoszącymi się nad pl. Przyjaciół Sopotu było z całą
pewnością atrakcją przyciągającą mieszkańców
i turystów. Było też miejscem, w którym swoje
specjały oferowali sopoccy restauratorzy. I z myślą
o tych, którzy znów znaleźli się w bardzo trudnej
sytuacji, władze Sopotu rozważają uruchomienie
jedynie punktów gastronomicznych w reżimach,
które będą wtedy obowiązywały.

18 latarni na placu ustrojonych jest dekoracjami w kształcie
lilii. Również na placu stoją sanie Świętego Mikołaja. Można
w nich przysiąść i zrobić pamiątkowe zdjęcie.
W ciągu al. Niepodległości mamy 16 przewieszek
świątecznych nad ulicą oraz 187 dekoracji na latarniach.
Motywem przewodnim są płatki śniegu i gwiazdy,
przywodzące na myśl śnieżne święta sprzed lat.
Trójwymiarowe dekoracje na latarniach zawieszone są
również na ul. Kościuszki i rondzie przy ul. Kościuszki
/Chopina. Przy kościele pw. św. Jerzego stoi ozdobny napis
♥ SOPOT.
Przy ul. Malczewskiego błyszczy 25 żagli świetlnych, ul.
Bohaterów Monte Cassino zdobi 35 walców z ornamentem
3D. Kurtyny świetlne LED na wysokości poczty przy ul.
Kościuszki wprowadzają w świąteczny klimat wszystkich
udających się na „monciak”.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Na drzewkach przed: kościołem św. Jerzego, budynkiem
Urzędu Miasta i przed siedzibą ZDiZ pojawiły się kolorowe
światełka. 14 białych kul z lampkami można podziwiać
w parku Herbstów i na skwerze przed Urzędem Miasta.
Również drzewa w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino zyskały
świetlny przyodziewek. Fontannę na pl. Przyjaciół Sopotu
zdobi kompozycja świetlna, a na pl. Zdrojowy zawitały
dekoracje przestrzenne – bombka i anioł z harfą.

– Jeśli tylko sytuacja nam pozwoli, zrobimy wszystko,
aby umożliwić im sprzedaż w przestrzeni miasta.
Zapewnimy infrastrukturę i udostępnimy ją za
darmo – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim,
wiceprezydentka Sopotu. – Mam nadzieję, że będzie
to możliwe.

Sopockie iluminacje będą działać do 2 lutego 2021 r. Montaż,
uruchomienie iluminacji i demontaż wraz z eksploatacją
w czasie ekspozycji zamknie się w kwocie 394 975,39 zł.

Sopot ponownie wspiera przedsiębiorców
Sopot po raz kolejny uruchomił pakiet pomocowy dla
przedsiębiorców. Wsparcie polega na obniżeniu
stawek czynszu, miasto umożliwia również zawieszenie opłat za odbiór odpadów.

Bez podwyżek czynszów
lokali użytkowych

obiektów gastronomicznych wolnostojących w pasie
drogowym, mogą składać wnioski do zarządu drogi
o zmianę obowiązujących zezwoleń, tj. skrócenie ich do
dnia obowiązującego zakazu wprowadzonego przez rząd
polski z uwagi na stan epidemiczny. Wnioski należy
składać do zarządcy drogi, ZDiZ Sopot.

Władze Sopotu podjęły decyzję o zawieszeniu do
1 lipca 2021 r., planowanych na 1 stycznia 2021 r.,
podwyżek czynszów za lokale użytkowe w mieście.
– Rozumiemy przedsiębiorców, którzy znaleźli się
w bardzo trudnej sytuacji, nie chcemy im dokładać
dodatkowych obciążań – mówi Marcin Skwierawski,
wiceprezydent Sopotu. – Ale przedsiębiorcy działają nie
tylko w lokalach gminnych, dlatego apeluję, aby inne
podmioty również udzieliły podobnego wsparcia – dodaje
wiceprezydent Skwierawski.

Opłaty komunalne
Podobnie jak wiosną, podmioty zawieszające działalność
gospodarczą mają możliwość zmniejszenia opłat za
odpady. Każda z ﬁrm lub instytucji zawieszająca
działalność może złożyć deklarację korygującą na
mniejszą lub zerową ilość odpadów do odbioru.

Fot. Pixabay

Na mocy zarządzenia prezydenta Sopotu, czynsz
dzierżawny dla przedsiębiorców prowadzących
działalność gastronomiczną i dzierżawiących
nieruchomości gruntowe lub wynajmujących lokale
będące własnością Gminy Miasta Sopotu został obniżony
do symbolicznej złotówki (netto) za miesiąc. O obniżenie
czynszu może wnioskować każdy dzierżawca lub najemca,
który został zmuszony do zawieszenia działalności
g a s t ro n o m i c z n e j z e w z g l ę d u n a w p row a d z o n e
obostrzenia. Warunkiem obniżenia opłat jest złożenie
przez dzierżawcę lub najemcę oświadczenia o obniżeniu
czynszu do 1 zł netto poddzierżawcy lub podnajemcy.
Zajęcie pasa drogowego
Właściciele lokali objętych zakazem prowadzenia
stacjonarnej działalności gastronomicznej, a posiadający
zezwolenia zarządcy drogi na ustawienie ogródków bądź
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Obecnie stawki czynszów za lokale użytkowe wynoszą od
27 zł do 56 zł – w zależności od strefy. Od 1 stycznie
planowana była podwyżka o 7,2 proc. Podwyżką objętych
miało być ok. 80 najemców.

Deklarację korygującą podmiot musi złożyć najpóźniej do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło zawieszenie działalności. ZOM potrzebuje
jedynie informacji mailowej o braku konieczności
odbierania odpadów żeby niepotrzebnie nie podjeżdżać
po śmieci.

Przypomnijmy, że w Sopocie podjęto już decyzję
o obniżce czynszu do 1 zł netto dla przedsiębiorców
(najemców i dzierżawców gminnych) prowadzących
działalność gastronomiczną.

Więcej na ten temat na stronie www.sopot.pl

Wsparcie dla przedsiębiorców z Agencji Rozwoju Przemysłu
Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia, które
w ramach działań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej oferuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Na
przeciwdziałanie skutkom epidemii spowodowanej
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ARP S.A.
otrzymała 1,7 mld zł.
Środki przeznaczone są na wsparcie oferowane
przedsiębiorcom. Są to:
ź

pożyczka obrotowa na ﬁnansowanie deﬁcytu
w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat
kapitałowych do 15 miesięcy,

ź

pożyczka obrotowa na ﬁnansowanie wynagrodzeń
w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,

ź

reﬁnansowanie leasingu operacyjnego pojazdów pow.
3,5 t (także naczep) z karencją w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy i wydłużeniem ponadnormatywnego okresu spłaty o rok,

ź

leasing maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP
poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 pod
nazwą #Maszyneria.

Szczegółowe informacje są na stronie www.arp-tarcza.pl

PRZEPIS NA SOPOT

NR 12/2020

INFORMACJE MIEJSKIE /

Zmiany wokół ERGO ARENY.
Będzie przestrzeń czasu wolnego
Nowo opracowana koncepcja zagospodarowania terenów wokół ERGO
ARENY wpłynie na uatrakcyjnienie tego miejsca – umożliwi rozbudowę
infrastruktury sportowej, treningowej i rekreacyjnej. W tym miejscu
będzie mógł pojawić się hotel, restauracje, a także przestrzeń do
wypoczynku i spędzania wolnego czasu.
W lipcu 2019 r. Sopot i Gdańsk podpisały porozumienie o współpracy przy
przygotowaniu wspólnej wizji na zagospodarowanie terenów wokół hali,
stworzenie dwóch planów miejscowych. Granicami planów objęto: budynek hali
widowiskowo-sportowej z całym zapleczem technicznym i parkingowym oraz
placem Dwóch Miast, a także fragment ul. Łokietka, fragment ronda Dwóch
Miast, łącznik drogowy z pasem zieleni nieurządzonej w granicach Sopotu
i niezagospodarowane tereny w graniach Gdańska.
Koncepcje planów miejscowych umożliwiają dalszy rozwój usług związanych
z działalnością hali mogą tam powstać: hotele, mniejsze sale treningowe,
lodowisko, basen, kino itp. Projekt umożliwia również rozbudowę hali o część
wejściową.

Doświetlamy przejścia dla
pieszych, uspokajamy ruch
Zasady bezpieczeństwa i przepisy ruchu drogowego obowiązują każdego użytkownika
dróg, zarówno kierowców, rowerzystów, jak i pieszych. W Sopocie zrobiliśmy bardzo
dużo, by wszyscy uczestnicy ruchu mogli poruszać się bezpiecznie.
W ciągu ostatnich kilku lat: wybudowaliśmy 7 wyniesionych przejść dla pieszych (w sumie mamy
ich 13), do 2019 doświetliliśmy 34 przejścia dla pieszych, w samym 2020 r. 35 przejść
w Dolnym Sopocie, wybudowaliśmy 4 wyniesione skrzyżowania (łącznie na terenie miasta jest
ich 18), zainstalowaliśmy 17 wyświetlaczy prędkości, tzw. „buźki sopockie”, 90 proc. ulic
w mieście objęliśmy strefą uspokojenia ruchu Tempo-30 (z wyj. Drogi Zielonej, al.
Niepodległości i ul. Malczewskiego), mamy w mieście łącznie 14 rond, czyli statystycznie
najbezpieczniejszych skrzyżowań dróg (w ostatnich latach powstały takie na skrzyżowaniach
ulic: Haﬀnera i Sępiej, Polnej i Łokietka, Wejherowskiej i Kraszewskiego oraz Obodrzyców
i Wejherowskiej), dla usprawnienia podróży komunikacją zbiorową wprowadziliśmy system
sygnalizacji świetlnej dający komunikacji zbiorowej priorytet przejazdu przez dane skrzyżowania.

Wskazano również tereny pod realizację miejskich terenów zielonych
z zagospodarowaniem sportowo-rekreacyjnym na powietrzu np.: siłownie
terenowe, place zabaw, boiska i place sportowo-rekreacyjne dla młodzieży
i dzieci. Jest to odpowiedź na wnioski mieszkańców z pobliskich osiedli
mieszkaniowych.
Nowe zagospodarowanie wymaga likwidacji obecnych parkingów terenowych.
Nowe parkingi powstaną jako podziemne pod budynkami pod placem oraz jako
wolnostojący budynek.
Więcej na temat koncepcji zmian wokół ERGO ARENY na stronie www.sopot.pl

Nowoczesna ortofotomapa,
czyli Sopot na kliknięcie
Na stronie sopot.pl możemy znaleźć tzw. prawdziwą ortofotomapę Sopotu
o rozdzielczości 5 cm. Doskonała rozdzielczość sprawia, że widoczne są
detale, których na dotychczasowych mapach nie można było dostrzec. To
nowa jakość w tej dziedzinie, którą możemy pochwalić się jako jedno
z pierwszych miast na Pomorzu.
– Dostępne są również wysokiej rozdzielczości zdjęcia ukośne wykonane w
czterech kierunkach oraz skaning laserowy – mówi Magdalena Cieślik, naczelnik
Wydziału Geodezji Urzędu Miasta w Sopocie. – Dane te posłużyły do
przygotowania modelu 3D całego miasta.
Bez wychodzenia
domu można wykonać
m.in. pomiary długości,
wysokości powierzchni
gruntu oraz ścian
budynków. Możliwe
jest również generowanie przekrojów na
w y b ra n y m o d c i n k u
(obejmujących również
proﬁl roślinności) oraz

Fot. Fotobank.PL / UMS

– Rowerzyści mają do dyspozycji 22 km dróg. Przy blisko 70 km ulic w mieście daje to
współczynnik 30 proc. – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – W tym roku mamy
już za sobą remont Armii Krajowej. Bezpieczniej jest dzięki wyprostowaniu trasy, wyniesione
zostały przejazdy. W trakcie realizacji jest gruntowna przebudowa al. Niepodległości, na
odcinku od ul. Wejherowskiej do Armii Krajowej – zawężamy jezdnię, by wygospodarować
pełnowymiarową drogę rowerową – dodaje wiceprezydent Skwierawski.
Blisko 80 proc. ulic jednokierunkowych w kurorcie objętych jest rowerowym kontraruchem, tj.
rowerem wolno jechać pod prąd. To rozwiązanie jest bezpieczne i wygodne, uczestnicy ruchu
widzą się wzajemnie.

Jak mogłoby się zmienić otoczenie
Opery Leśnej?
Na placu Przyjaciół Sopotu można oglądać projekty i koncepcje prezentujące potencjał
rozwojowy sopockiej Opery Leśnej. To ciekawa podróż w przestrzenie, które
w przyszłości mogłyby pełnić funkcje wystawiennicze, koncertowe czy gastronomiczne.
Autorami prac są studenci z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, laureaci
rozstrzygniętego na początku lipca konkursu architektonicznego.

Serwis umożliwia także porównanie starszych map z najnowszymi zdjęciami.
Gratką dla pasjonatów historii jest fotoplan Sopotu z 1933 r. Stworzona została
również warstwa potencjału solarnego dachów budynków, obrazująca ilość
energii słonecznej padającej na ich powierzchnię. Ułatwi ona mieszkańcom
optymalną lokalizację kolektorów słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych.

Konkurs „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz
inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej – koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” jest
efektem porozumienia o współpracy podpisanego na początku czerwca br. pomiędzy
Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej i Gminą Miasta Sopotu. Plansze wyeksponowane
na placu Przyjaciół pokazują najlepsze projekty architektoniczne zaproponowane przez zespoły
projektowe, które decyzją komisji konkursowej zostały nagrodzone w konkursie. Do konkursu
zgłoszono łącznie 17 prac. Prace projektowe dotyczą całej infrastruktury i terenu wokół obiektu,
z wyłączeniem sceny i widowni (które odnowiono w ostatnich latach). Młodzi projektanci mieli
wykazać, w jaki sposób Opera Leśna w Sopocie mogłaby zyskać nowe funkcjonalności
i możliwości użytkowe przy zachowaniu tej najważniejszej – koncertowej, z poszanowaniem,
wręcz wyeksponowaniem położenia obiektu w otoczeniu lasem.

Ortofotomapa powstała we współpracy z ﬁrmą MGGP Aero z Tarnowa,
dostępna jest pod adresem: www.sopot.obliview.com.

Na placu Przyjaciół Sopotu można oglądać wszystkie nagrodzone koncepcje. Ewentualne
uwagi dotyczące projektów można przesyłać na adres: przepisnasopot@sopot.pl.

Fot. materiały UMS

nakładanie na zdjęcia innych warstw tematycznych.

www.facebook.com/MiastoSopot
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Autobus SOS pomaga mimo pandemii
Autobus pomocowy SOS codziennie ok. godz. 19.15 pojawia się na ul. Bohaterów Monte Cassino, by
osoby bezdomne mogły otrzymać ciepły posiłek czy wsparcie ratownika medycznego.
Sopot po raz kolejny dołączył do prowadzonej przez Gdańsk, a realizowanej przez Towarzystwo Wspierania
Potrzebujących „Przystań”, akcji Autobus SOS. W specjalnym pojeździe osoby potrzebujące mogą otrzymać
gorącą zupę oraz niezbędne wsparcie. W związku z sytuacją epidemiczną ciepła zupa wydawana jest na wynos.
– Pandemia narzuciła nam inne zasady organizowania pomocy i zaostrzone rygory sanitarne, ale to nie
oznacza, że podczas jesiennych i zimowych miesięcy osoby doświadczające bezdomności pozostaną bez
wsparcia – podkreśla Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – W autobusie ratownik medyczny,
pracownik socjalny lub streetworker przekazują potrzebującym informację m.in. o miejscach, gdzie mogą oni
otrzymać schronienie, posiłek czy ciepłą odzież. Wsparcie w autobusie SOS udzielane jest z zachowaniem
obowiązujących zasad sanitarnych.
W wigilijny wieczór, 24 grudnia,
potrzebujący otrzymają w Autobusie
SOS świąteczne paczki z żywnością
i ciepłą bielizną osobistą.

Dziękujemy wolontariuszom
i społecznikom za rok 2020
5 grudnia przypadał Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To
święto społeczników, ochotników i aktywistów. W Sopocie
możemy spotkać ich wszędzie – na ulicy, w schronisku dla
zwierząt, podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych, w Domu
Pomocy Społecznej i w Hospicjum, w szkole i w bibliotece...
Swój czas przeznaczają tak po prostu – na pomaganie.
Sytuacja związana z pandemią koronawirusa postawiła przed
wszystkimi wyjątkowe wyzwania. Sprawiły one, że słowa
„wolontariusz” i „pomaganie” nabrały jeszcze większego znaczenia.
Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią, do Sopockiego
Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w roku 2020
zgłosiło się ponad 60 osób chętnych do pomocy! Nawet nie
możemy oszacować, ile dobra zostało włożonego w każde, nawet
z pozoru najdrobniejsze, działanie na rzecz drugiego człowieka.

Sopocki MOPS również dla osób bezdomnych, które przebywają w mieszaniach chronionych i treningowych
przygotuje paczkę m.in. z ciepłą bielizną.
Ciepły posiłek i łaźnia
Sopot przez cały rok pomaga w wyjściu
z bezdomności. Jeśli osoba bezdomna
wyrazi zgodę, zostanie skierowania do
odpowiedniej placówki, która zapewnia
schronienie oraz wyżywienie.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Osoby, które z różnych względów nie chcą skorzystać z takiej możliwości, w siedzibie Caritasu w Sopocie przy
al. Niepodległości 778 mogą otrzymać ciepły posiłek, który wydawany jest codziennie (pon.-pt. 12.30-13.30,
sob.-niedz. 15.00-16.00). Tam również mogą skorzystać z łaźni oraz otrzymać czystą odzież (kobiety – wt. 8.0011.00, mężczyźni – pon. i czw. 8.00-11.00). Jeśli osoba bezdomna z uwagi na pandemię boi się skorzystać z tych
miejsc, może otrzymać paczkę żywnościową.
Ze względu na pandemię nie odbędzie się w tym roku Wigilia dla potrzebujących, jednak przygotowane będą do
odbioru paczki ze świątecznym prowiantem.
Zimowy Punkt Interwencyjny
Przy mroźnej pogodzie (ok. -5 °C), w siedzibie Caritasu działa Zimowy Punkt Interwencyjny. Osoby bezdomne mogą
tam przebywać w godzinach wieczornych i nocnych (19.00-7.00) w ciepłym pomieszczeniu przy gorącej herbacie.
Jeżeli widzimy osobę potrzebującą pomocy, możemy zadzwonić do sopockiego MOPS, tel. 58 551 17 10.
Wszelkie niepokojące sygnały można kierować do służb miejskich: Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie, Policji lub Straży Miejskiej. Można również zadzwonić na numer interwencyjny 112.
Wsparciem osób bezdomnych zajmuje się Sekcja ds. Osób Bezdomnych w Dziale Pracy Socjalnej MOPS Sopot,
al. Niepodległości 759 a, tel. 58 551 40 54.

Najlepsze opiekunki środowiskowe
uhonorowane
Już po raz 12. prezydent Sopotu przyznał tytuł Opiekunka Środowiskowa Roku. Wyróżnienie
otrzymały osoby, które opiekują się starszymi, niesamodzielnymi mieszkańcami miasta w ich
domach. To wyraz uznania za ich zaangażowanie i oddanie, z jakim wykonują swoją pracę.
Tytuł Opiekunki Środowiskowej Roku 2020 otrzymały: Dorota Dombrowska z Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej oraz Irena Menderska z fundacji Niesiemy Pomoc. Kapituła przyznała również 4 wyróżnienia.
– Opiekunka środowiskowa to zawód z przyszłością. Trudny, wymagający wielu umiejętności, siły i empatii,
ale dający ogromną satysfakcję – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sopocie. – Opiekunka współpracuje z pracownikiem socjalnym, czasem również z psychologiem czy
pielęgniarką. Dzięki takiemu zespołowi można zapewnić osobie niesamodzielnej opiekę, która umożliwi jej
pozostanie we własnym domu.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb (np. przygotowanie lub
dostarczenie posiłków), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację (np. toaletę całego ciała,
zapobieganie odleżynom) oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. wychodzenie
na spacery, pomoc w kontakcie z instytucjami).

Fot. Pixabay

Lista spraw, w które zaangażowali się wolontariusze w tym roku,
jest naprawdę długa. Szycie maseczek i ich rozdawanie, robienie
zakupów, dostarczanie leków i paczek żywnościowych, korepetycje
i wsparcie dzieci i młodzieży, rozwożenie ciepłych posiłków…
Drodzy Wolontariusze, Drogie Wolontariuszki! Drodzy
Harcerze i Harcerki z ZHP Hufca Sopot! Drodzy
Społecznicy i Aktywiści Sopockich Organizacji Pozarządowych! Cieszymy się, że jesteście. Dziękujemy Wam
wszystkim za działanie i energię, za Waszą uważność
i wrażliwość, za czas przeznaczony z uśmiechem
drugiemu człowiekowi. Przekazujemy Wam serdeczne
i wzruszające podziękowania płynące od sopockich
seniorów, którzy bez Was – jak sami mówią, nie
poradziliby sobie tak dobrze.
Zespół Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji.

Świąteczna akcja „Sopocianie sopocianom”
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnej akcji
świątecznej. Chodzi o to, by osobom samotnym umilić ten
nadchodzący czas i wspomóc je drobnym upominkiem
– kupionym, bądź wykonanym własnoręcznie.
Może to być np. kartka świąteczna czy też
upieczone samodzielnie pierniczki. Zainteresowanych udziałem odsyłamy do Sopockiego
Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (www.scop.sopot.pl, tel. 518 838 795),
który koordynować będzie całą akcję.

Obecnie z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania za pośrednictwem MOPS korzysta ok. 280 osób.
Usługi te świadczy 90 osób zatrudnionych w dwóch organizacjach pozarządowych.
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Seniorze! Zostań w domu i skorzystaj z pomocy
Sytuacja pandemiczna związana z koronawirusem jest
nadal trudna, doszedł do tego początek sezonu grypowego.
Osoby starsze są niestety w grupie ryzyka, częściej się
zakażają, ciężej przechodzą choroby. Dlatego od początku
pandemii mamy w Sopocie pakiet wsparcia dla seniorów,
by nie musieli przebywać w skupiskach ludzkich, by jak
najrzadziej wychodzili z domów. Także teraz, w czasie
przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, apelujemy:
Seniorze! Zostań w domu i skorzystaj z pomocy.

Sąsiad najlepszym wolontariuszem
Projekt „Pomoc sąsiedzka w Sopocie” skierowany jest
przede wszystkim do osób samotnych starszych,
niesamodzielnych, które potrzebują pomocy w zrobieniu
zakupów, dostarczeniu leków, wyprowadzeniu psa czy
wyniesieniu śmieci.
Osoby potrzebujące pomocy, a także tych, którzy chcieliby
zostać sąsiedzkimi wolontariuszami, zachęcamy do
kontaktu z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych
i Wolontariatu, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.0016.00 oraz w piątki w godz. 9.00-15.00 pod nr tel. 729 863
777 lub mailowo: p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl.

Zakupy na telefon

Fot. Pixabay

– Musimy być solidarni w ten trudny czas. Zwróćmy uwagę
szczególnie na sopocian wymagających pomocy, seniorów,
osoby samotne, z niepełnosprawnościami w naszym
najbliższym otoczeniu. Apeluję do mieszkańców miasta,
żeby otoczyć swoich starszych, często niesamodzielnych
sąsiadów sąsiedzką opieką, zaoferować pomoc, dopytać,
czy czegoś nie potrzebują – mówi Magdalena CzarzyńskaJachim, wiceprezydentka Sopotu.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub znasz
osobę, która potrzebuje pomocy, to
zadzwoń lub napisz do sopockiego MOPS
tel. całodobowy: 58 551 17 10
e-mail: mops@mopssopot.pl
Ze względu na sytuację epidemiczną, w trosce
o mieszkańców, telefon do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej czynny jest przez całą dobę,
7 dni w tygodniu. Przy telefonie dyżuruje
pracownik MOPS, który przyjmuje wszystkie
sygnały od potrzebujących wsparcia sopocian.

Sopoccy seniorzy mogą również liczyć na pomoc w zrobieniu zakupów. Sopocki MOPS przyjmuje zgłoszenia na
zakupy z dowozem do domu dla osób samotnych
starszych, chorych, niesamodzielnych. Wsparcie w zakupie
przez telefon niezbędnych artykułów spożywczych oraz
higienicznych zadeklarowała sopocka ﬁrma Delikatesy
Mrozińscy. Potrzebę zakupów można zgłosić telefonicznie
do sopockiego MOPS, tel. 58 551 17 10 lub mailowo:
mops@mopssopot.pl.

Ekspresowe wsparcie z sopockiego MOPS
Osoby, które w związku z pandemią znalazły się w trudnej
sytuacji, mogą liczyć na ekspresowe wsparcie z sopockiego
MOPS. Aby otrzymać zasiłek, wystarczy zadzwonić do MOPS,
pod numer tel. 58 551 17 10. Zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej obowiązuje kryterium dochodowe,
które należy spełnić, aby otrzymać zasiłek z pomocy
społecznej. Osoby, które przekraczają kryterium dochodowe,
mogą natomiast wnioskować o zasiłek celowy specjalny.

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby samotne starsze, niesamodzielne, a także osoby
z niepełnosprawnościami, w codziennym funkcjonowaniu
wspierają opiekunki środowiskowe oraz asystenci osób
z niepełnosprawnościami. Osoby niesamodzielne,
najbardziej potrzebujące, otrzymują ciepły posiłek do domu.
Opiekunowie, które sprawują bezpośrednią opiekę nad
osobami niesamodzielnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności, mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia
w ra m a c h t z w. o p i e k i w y t c h n i e n i ow e j . O p i e k a

wytchnieniowa może odbywać się w domu osoby
niesamodzielnej lub w placówce. W zależności od potrzeb
może to być pobyt dzienny lub całodobowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej, tel. 515 915 975.

Telefon Wsparcia Opiekuna
Działa także specjalny numer telefonu dla tych, którzy
opiekują się osobami z niepełnosprawnościami i niesamodzielnymi. Pod numerem tel. 58 341 83 18, od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 dyżuruje
psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla
opiekunów tematy.

Opieka pielęgniarska
Jeżeli w domu przebywa osoba przewlekle, obłożnie chora,
która wymaga długoterminowej opieki pielęgniarskiej (np.
zaopatrzenia owrzodzeń, odleżyn, stomii, wymiany cewnika,
podłączenia kroplówek), można zgłosić się do zakładu
leczniczego Vita Med, który na terenie Sopotu realizuje
takie świadczenia. Kontakt w sprawie opieki codziennie
w dni powszednie, w godz. 9.00-13.00, tel. 58 555 22 14
lub 607 384 297.

Pomoc dla osób w kryzysie psychicznym
Żyjemy w szczególnym czasie, naznaczonym pandemią.
Odciska ona piętno na każdym aspekcie naszego
funkcjonowania – izoluje, wywołuje lęki, przynosi obawy
o naszą przyszłość. W Sopocie działa Punkt KonsultacyjnoInformacyjny/Doradztwo telefoniczne dla osób w kryzysie
psychicznym. Potrzebujący mieszkańcy otrzymają tu
bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz informacje na
temat aktualnej oferty wsparcia w obszarze zdrowia
psychicznego.
Jeśli zmagasz się z kryzysem psychicznym lub chcesz
dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy dla siebie lub bliskich
– zadzwoń pod numer telefonu: 572 685 422 (wt. godz.
16.30-18.30, czw. godz. 16.30-18.30). Możliwy jest również
kontakt mailowy: punkt@otwartebramy.org

Potrzebujesz pomocy psychologa?
Seniorzy oraz wszystkie osoby, które w tej trudnej sytuacji
potrzebują wsparcia psychologa, mogą także zadzwonić do
Punktu Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot, tel. 609 680
115, w dni robocze, w godz. 8.00-20.00.

Program „Wspieraj seniora”
zakażenia koronawirusem SARS–CoV-2) oraz młodsze,
które są w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
ź

Od początku pandemii miasto wspiera swoich
mieszkańców – działa inicjatywa pomocy sąsiedzkiej
dla osób potrzebujących pomocy. Dodatkowo do
końca grudnia będzie działał ogólnopolski program
„Wspieraj Seniora”, z którego mogą skorzystać osoby w
wieku 70+ (najbardziej narażone na negatywne skutki
www.instagram.com/miasto_sopot

Pracownicy i wolontariusze Sopockiego Centrum
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu czekają
w gotowości. Pomogą potrzebującym w realizacji
podstawowych potrzeb, takich jak, np.: zrobienie
i dostarczenie zakupów artykułów spożywczych,
środków higieny osobistej, leków; dostarczenie posiłków;
zrobienie opłat; wyprowadzenie psa; wyrzucenie śmieci.

Drodzy Seniorzy, bądźcie uważni i rozważni. Ograniczcie
wychodzenie z domu i przebywanie w skupiskach ludzkich.
Z troską o Wasze zdrowie, w reżimie sanitarnym
pomożemy w realizacji Waszych potrzeb. Usługa wsparcia
jest nieodpłatna, ale koszt zakupów pokrywa senior.

Aby skorzystać z pomocy, wystarczy zadzwonić:
ź

22 505 11 11 – to ogólnopolska infolinia
programu Wspieraj Seniora

ź

58 551 17 10 – to numer Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopocie

ź

729 863 777 – to numer Sopockiego Centrum
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Rządowy program „Wspieraj Seniora” realizuje Gmina
Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sopocie oraz Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
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SOPOT DLA UCZNIA /

I Sesja Młodzieżowej
Rady Miasta Sopotu

Stypendia dla 65 sopockich uczniów

16 młodych radnych z podstawowych i średnich sopockich szkół
spotkało się 19 listopada na pierwszej sesji. Ze względu na pandemię
posiedzenie odbyło się online.
– Serdecznie gratuluję wyboru do Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu,
cieszę się że młodzi ludzie będą mieli swoich przedstawicieli w mieście
– mówiła podczas sesji Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka
Sopotu. – Bardzo liczymy na Wasze pomysły, na nowe spojrzenie
dotyczące spraw wam najbliższych. W tym roku na projekty zgłaszane
przez młodych radnych przeznaczyliśmy w budżecie miasta 50 tys. zł. Od
Was zależy, na co zostaną przeznaczone. Ze swej strony deklaruję
gotowość do jak najszerszej współpracy, wierzę, że będzie owocna
– dodała wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.
Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu została powołana w maju 2020 r.,
a w październiku młodzi sopocianie wybrali swoich przedstawicieli do
tego gremium. Podczas pierwszej sesji radni wybrali Prezydium
Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu. Przewodniczącym został
Konrad Wysocki z Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie,
w i c e p r z ew o d n i c z ą c y m i : M a r t y n a K o z d ra z I I L i c e u m
ogólnokształcącego oraz Zoﬁa Wojtkiewicz z III Liceum
Ogólnokształcącego, sekretarzem Bartłomiej Flis, uczeń II Liceum
Ogólnokształcącego.
Młodzi radni złożyli także ślubowanie. Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta
trwać będzie dwa lata, młodymi radnymi opiekuje się Justyna Wójcikiewicz,
nauczycielka historii i WOS z III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie.

Za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne oraz za uzyskane postępy
stypendiami Prezydenta Miasta Sopotu uhonorowanych zostało 65 uczniów. Stypendia traﬁą także
do 6 studentów. Na ten cel miasto przeznaczyło łącznie 103 tys. zł. W tym roku wyróżnienia
zostały przyznane według nowych zasad.
Stypendia Prezydenta przyznawane są od wielu lat. W 2020 r. zmienił się jednak regulamin ich
przyznawania – stypendium jest jednorazowe. Kolejna bardzo ważna zmiana dotyczyła liczby kategorii.
Wsparcie traﬁ do młodych ludzi nie tylko za wybitne osiągnięcia w nauce, artystyczne czy sportowe.
Prezydent miasta nagrodzi również aktywność społeczną uczniów oraz ich pracę nad swoimi wynikami,
czyli postęp.
Jednorazowe stypendia zostały przyznane w pięciu kategoriach: naukowej
– 1500 zł, sportowej – 1500 zł,
artystycznej – 1500 zł, społecznej – 1000
zł, za postęp – 1000 zł.
– Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy, iż mimo tak trudnego
minionego roku szkolnego udało im się
osiągać sukcesy – mówi Magdalena
Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent
Sopotu. – Stypendium to wsparcie dla
uczniów zdolnych, wyróżniających się
Fot. Freepik
w nauce oraz osiągających wybitne
wyniki sportowe i artystyczne. Ale doceniliśmy także tych, który nie osiągnęli najwyższych średnich w szkole,
jednak dzięki pracowitości, chęci rozwoju poprawili bardzo swoje oceny i zmienili nastawienie do nauki. Dla
nich to naprawdę wielki postęp. O to też chodzi w procesie edukacji. Warta docenienia jest także
aktywność społeczna uczniów, czy na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej czy inna działalność pozaszkolna
– dodaje wiceprezydent Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Kolejny sprzęt dla sopockich uczniów
Wszystkie cztery publiczne szkoły ponadpodstawowe
w Sopocie otrzymają po 14 tys. zł dotacji na zakup
laptopów i projektorów, które wspomogą pracę zdalną.
17 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz
3 mobilne dostępy do Internetu kupiła Gmina Miasta
Sopotu w ramach programu „Zdalna Szkoła +”. Sprzęt
komputerowy posłuży do zdalnych lekcji uczniom
wykluczonym cyfrowo.
– Potrzeby uczniów dotyczące sprzętu komputerowego
niezbędnego do nauki zdalnej w naszych placówkach są na
bieżąco zaspokajane – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim,

wiceprezydentka Sopotu. – System nauczania zdalnego ma
sporo wad, nie zastąpi normalnych lekcji z bezpośrednim
kontaktem z nauczycielem i innymi uczniami, ale nowoczesny
sprzęt, laptopy i projektory, na pewno pomogą przygotować
i przeprowadzić lekcje w ciekawszej formie, na jeszcze wyższym
poziomie, by uczniowie sopockich szkól jak najmniej odczuwali
negatywne skutki zamknięcia placówek. Dzieci z rodzin
najuboższych, z różnych względów, mogą mieć trudniejszy start
w życie. Staramy się im pomagać na wielu płaszczyznach,
dlatego nowoczesny sprzęt traﬁ też właśnie do nich, by
wyrównywać ich szanse w dostępie do edukacji – dodaje
wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.

„Aktywna tablica”

Fot. Pixabay
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W trosce o sopockich uczniów, Gmina
Miasta Sopotu złożyła wniosek
o doﬁnansowanie zakupu sprzętu
komputerowego dla szkół ponadpodstawowych do Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w ramach „Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata
2020-2024 – „Aktywna tablica”. Do
czterech szkół ponadpodstawowych, dla
których Gmina Miasta Sopotu jest
organem prowadzącym, traﬁ po 14 tys. zł
dotacji. Pieniądze zostaną przeznaczone
na zakup laptopów i projektorów, które

wspomogą pracę zdalną. Wartość projektu wynosi 70 tys. zł,
doﬁnansowanie ze środków budżetu państwa to 56 tys. zł.

„Zdalna Szkoła +”
17 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi oraz 3 mobilne
dostępy do Internetu Gmina Miasta Sopotu kupiła w ramach
projektu grantowego pod nazwą „Zdalna Szkoła +”.
Doﬁnansowanie wyniosło 55 tys. zł. Program skierowany jest
głównie do rodzin ubogich, z minimum trojgiem dzieci.
Koordynacją projektu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sopocie.
– Zamknięcie szkół, a co za tym idzie konieczność prowadzenia
lekcji online sprawiła, że części uczniów trudniej uczestniczyć
w zajęciach – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor MOPS w Sopocie.
– Zdalne nauczanie jest ogromnym wyzwaniem szczególnie
w rodzinach wielodzietnych, które nie posiadają komputera lub
mają jeden sprzęt na całą kilkuosobową rodzinę. Za pieniądze
z programu kupiliśmy sprzęt komputerowy, który zostanie
przekazany szkołom, a za ich pośrednictwem najbardziej
potrzebującym uczniom.
Działanie ﬁnansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

PRZEPIS NA SOPOT
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Sopocianie najlepiej
segregują śmieci
w regionie
Sopocianie po raz kolejny okazali się niekwestowanymi
mistrzami segregacji. Komunalny Związek „Dolina Redy
i Chylonki” przedstawił roczne sprawozdanie z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r.
W podsumowaniu znalazły się szczegółowe informacje,
jak mieszkańcy miast, zrzeszonych w związku, segregowali odpady.
Poziom recyklingu papieru, metalu, szkła i plastiku w 2019 r.
w Sopocie wynosił 77 proc. Porównując to np. do 2012 r.,
kiedy odzyskiwano w ten sposób jedynie 22 proc., widać
ogromną poprawę. Mieszkańcy pozostałych gmin Związku
w tej kategorii segregowali na poziomie od 41 do 59 proc.
Jeszcze lepiej wyglądają statystyki, jeśli chodzi o poziom
recyklingu odpadów budowlanych komunalnych. Tu
osiągnęliśmy 97 proc. W pozostałych gminach ten poziom
waha się od 39 do 99 proc.
Ostatnim badanym elementem segregacji był dopuszczalny
poziom składowania masy odpadów komunalnych
biodegradowalnych (np. odpadów zielonych). Zgodnie
z przepisami wskaźnik ten powinien być poniżej 40 proc.,
sopocianie osiągnęli tu poziom 3 proc.

Od nowego roku segregujemy
odpadki kuchenne
Od 1 stycznia 2021 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy rządowej ustawy o utrzymaniu i porządku
w gminach, które wprowadzają obowiązek selektywnej zbiórki kolejnej grupy odpadów, tzw. bio. Są to po
prostu resztki posiłków i to, co powstaje przy ich przygotowywaniu w naszych domach.
By zapewnić prawidłową zbiórkę bioodpadów, do każdej altany śmietnikowej w Sopocie dostarczone zostaną brązowe
pojemniki na kuchenne odpadki organiczne. Do pojemnika wrzucamy: warzywne i owocowe obierki, skorupki jaj, fusy po
kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe, resztki jedzenia, ale – co bardzo ważne – bez mięsa, kości
i tłuszczów! Do brązowego pojemnika można też wyrzucić zużyte ręczniki papierowe.
Odpady bio mogą być wyrzucane
luzem, w torbach papierowych lub
w specjalnych biokompostowalnych
workach. Ważne, by nie używać innych
worków, np. plastikowych. W nich
odpady gniją i wtedy powstają
nieprzyjemne zapachy. Poza tym za
zagospodarowanie odpadów wyrzucanych w folii trzeba więcej zapłacić.
W workach biokompostowalnych nie
zachodzą procesy gnilne, a jedynie
odparowanie wody, która znajduje
się w resztkach roślinnych. Wyrzucanie odpadów luzem może wymagać częstszego mycia pojemników,
za którą to usługę trzeba będzie
dodatkowo zapłacić.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Mieszkańcy zrzeszeni w spółdzielniach mieszkaniowych mogą swój darmowy ekologiczny pakiet (koszyk,
biodegradowalne worki, słownik poprawnej segregacji i poradnik Sopot naturalnie) odbierać w siedzibie
swojej SM. Reszta sopocian, by otrzymać taki pakiet, powinna zgłosić się do Zakładu Oczyszczania Miasta.
Na stronie ZOM (zom.sopot.pl), w zakładce Czas na bio, znajdują się wszystkie informacje o zasadach
segregacji odpadów kuchennych.

Mamy prawie 250 nowych drzew w mieście!
Fot. Fotobank.PL / UMS

W Sopocie trwa bardzo pracowity czas nowych nasadzeń. Prócz egzotycznych sekwoi (zobacz str. 16), służby
miejskie sadzą drzewa i krzewy w wielu miejscach:
ź

– Sopocianie od wielu lat z ogromnym zaangażowaniem
segregują śmieci. Świadomość konieczności segregacji, coraz
częstsza rezygnacja z plastikowych opakowań, torebek, to
najprostsze zadania, by zacząć żyć ekologicznie – komentuje
Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Udostępniamy
mieszkańcom darmowe pojemniki do segregacji i worki, a oni
odwdzięczają się nam wysokim poziomem recyklingu. To
przykład doskonałej pracy u podstaw, zarówno pracowników
Zakładu Oczyszczania Miasta, którzy dodatkowo segregują
odpady, jak i pracowników Urzędu Miasta, którzy organizują
wiele akcji informacyjnych, pikników ekologicznych czy
kampanii. Widać, że wspólne działania przynoszą efekty
– dodaje wiceprezydent Skwierawski.

ź

ź
ź
ź
ź

Przed nami kolejne zadanie. Od 2021 r. oddzielnie
segregowane mają być tzw. odpady kuchenne. Trzeba będzie
obierki po ziemniakach, ogryzki jabłek, skorupki od jajek i inne
odpady powstające podczas przygotowywania posiłków
zbierać w oddzielnym pojemniku. A taki pojemnik będą mogli
mieszkańcy otrzymać od miasta.

ź

Fot. materiały UMS

www.pinterest.com/sopot

przy ul. Kolberga zostanie posadzonych 40 drzew
– zgodnie z decyzją Konserwatora Zabytków Miasta
Sopotu będą wierzby;
przy ul. Armii Krajowej – lewa strona – pomiędzy
ulicami: Andersa i Kochanowskiego – 10 lip i 8 kasztanowców;
przy ul Łokietka – 14 leszczyn tureckich i 50
grabów;
przy ul. Marynarzy/Kościuszki – 6 lip i 5 gruszy
drobnoowocowych;
przy ul. Książąt Pomorskich – 3 lipy i 2 jarzęby;
nowe rabaty powstaną przy ul. Grunwaldzkiej
– od skrzyżowania z ul. Na wydmach do ul. 3 Maja
posadzone będą róże w odmianach i trawy
ozdobne;
w rejonie stawu przy ul. Obodrzyców posadzone
będą na skarpach krzewy – róże, berberysy,
śnieguliczki koralowe.

Ponadto w różnych lokalizacjach posadzonych zostanie
ok. 111 drzew, jako rekompensata za drzewa usunięte
– klony, lipy buki, dęby, jesiony i brzozy.
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Wnioski o stypendia
artystyczne do końca roku
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną to jedna z form wsparcia
sopockich twórców kultury. Do końca grudnia można składać wnioski o stypendia, które
będą wypłacane w 2021 r. Pula wzrosła dwukrotnie.
Wnioski o przyznanie stypendiów dla twórców kultury, w pierwszej turze, można składać do 30
grudnia 2020 r. Przyznane stypendia będą wypłacane na początku 2021 r. Natomiast wnioski
w ramach drugiej tury będzie można składać do końca kwietnia 2021 r. Do podziału jest 100 tys.
złotych. To kwota dwukrotnie wyższa niż w 2019 r. Miasto zwiększyło pulę środków
przeznaczona na stypendia artystyczne z powodu trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się artyści
w czasie pandemii koronawirusa. W 2019 r. kwota przeznaczona na dwie tury stypendiów dla
twórców wynosiła 50 tys. zł. W 2020 r. wsparcie w tej formie otrzymały 44 osoby.
Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego można składać do 30 grudnia
2020 r., przesyłając e-mail na adres: stypendia.art@sopot.pl. Formularz wniosku
oraz regulamin dostępne są na stronie BIP Sopot.

www.muzeumsopotu.pl

„Za kurtyną czasu”. Wspomnienie
Ryszarda Ronczewskiego
Muzeum Sopotu wydało właśnie książkę „Za
kurtyną czasu. Ryszard Ronczewski w rozmowie
z Gabrielą Pewińską”. Książka jest zapisem
rozmów prowadzonych z aktorem latem i jesienią tego roku, a więc niedługo przed
śmiercią.
„Za kurtyną czasu” to książka, która przypomina
postać świetnego aktora, sopocianina, artysty
wielkiego formatu, człowieka niezwykle szlachetnego
i życzliwego, który odszedł od nas niespełna
2 miesiące temu, 17 października, w wieku 90 lat.
Publikację można zamawiać przez stronę internetową www.muzeumsopotu.pl.

Fot. materiały prasowe MS

Więcej informacji w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Sopotu, tel. 609 680 405.

WYSTAWY /
KSIĄŻKI /

www.pgs.pl
www.mbp.sopot.pl

Biblioteka Sopocka znowu otwarta
Od 1 grudnia znów można wypożyczać książki we wszystkich ﬁliach Biblioteki Sopockiej.
Jednak czytelnicy nie mają dostępu do księgozbioru, wszystkim zajmą się pracownicy instytucji.
Ze względu na ograniczenia wynikające z zagrożenia
zakażeniem, pracownicy proszą, by każdą wizytę
umawiać telefonicznie (potrzebny będzie numer Karty
Czytelnika). Proszą też o przygotowanie tytułów, które
będą chcieli Państwo odebrać, by wcześniej mogli je
przygotować i skrócić wizytę w placówkach. Pomocny
będzie w tym katalog, który znajduje się na stronie
internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie
www.mbp.sopot.pl
Trzeba także używać maseczki ochronnej lub/i przyłbicy

Państwowa Galeria Sztuki online
Państwowa Galeria Sztuki zaprasza do oglądania wystaw i udziału
w warsztatach. Z powodu ograniczeń pandemicznych galerii nie można odwiedzić
osobiście, wszystkie działania prezentowane są w mediach społecznościowych.
Do 3 stycznia można oglądać wystawę „Kolory przemian. Malarstwo polskie z kolekcji
Krzysztofa Musiała”. Prezentowane prace są autorstwa m.in. Matejki, Gersona,
Wyczółkowskiego, Fałata, Boznańskiej, Wyspiańskiego, Fangora, Lebensteina i wielu innych.
Do 10 stycznia czynna będzie wystawa pt. „Słowa nasycone doświadczeniem”,
przedstawiająca prace Andrzeja Szewczyka, jednego z najważniejszych polskich artystów
powojennych, który wyrażał się poprzez rysunek, malarstwo, rzeźbę, a także realizacje
typu environments.

Fot. źródło: FB Sopoteki

i w miarę możliwości rękawiczek. Ze względów bezpieczeństwa czytelnik bez tych środków
bezpieczeństwa nie zostanie obsłużony. O zasadach działania poszczególnych ﬁlii można
przeczytać na stronie www.sopot.pl

PFK SOPOT /

Do 7 lutego dostępna jest wystawa fotograﬁi Erazma Wojciecha Felcyna pt. „Bliscy
Nieznajomi – Sopot'70”. To klasyczny fotoreportaż uliczny. Zostały wykonane latem 1970
r., kiedy w pamięci były wydarzenia marcowe z 1968 r., a w perspektywie grudzień'70.
Oprowadzenie po wystawach i omówienie, a także fotodokumentacja są do obejrzenia
na facebookowym proﬁlu @pgssopot.
Na proﬁlu galerii dostępne są również bezpłatne warsztaty w ramach projektu
edukacyjnego Alfa_Bet_Czarów. Program dedykowany jest dzieciom, młodzieży
i dorosłym oraz osobom z ograniczonymi możliwościami korzystania z dóbr kultury.

www.pfksopot.pl

Miniwykłady i koncerty online
Z okazji 250-lecia urodzin Ludwiga van Beethovena Polska Filharmonia Kameralna Sopot
przygotowała cykl „Niedziela z Beethovenem”. To seria miniwykładów, podczas których
zaproszeni przez eksperci opowiadają o życiu i twórczości Beethovena.
Na proﬁlu facebookowym i kanale YouTube PFK Sopot można obejrzeć i posłuchać m.in. prof.
Dominika Rachonia, który opowiada o chorobach Beethovena, prof. Krzysztofa Meyera, który
przygląda się przedziwnym losom X Symfonii, Tomasza Raczka i jego opowieści o muzyce
Mistrza z Bonn w ﬁlmach, a także o ﬁlmach, których Beethoven jest bohaterem. Nowe odcinki
będą premierowo pokazywane w kolejne niedziele o godz. 15.00:
ź 13 grudnia red. Jacek Marczyński opowie o „Fideliu”, jedynej operze w twórczości Beethovena;
ź 20 grudnia Stanisław Trzciński przyjrzy się wykorzystywaniu kompozycji mistrza w reklamach;
ź 27 grudnia Paweł Mykietyn zastanowi się, czy Beethoven inspiruje współczesnych kompozytorów.
Każdy z miniwykładów ilustrowany jest fragmentem wybranej symfonii Beethovena w wykonaniu
PFK Sopot pod dyrekcją Maestro Wojciecha Rajskiego.
Ponadto sopoccy ﬁlharmonicy zaplanowali koncerty online. Dostępny jest zapis
I części Koncertu „Południowe inspiracje” z udziałem Anny Fabrello (sopran) i koncertu
PFK Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego z udziałem Janusza Strobla (gitara).
13 grudnia o 18.00 zaprosimy na pokaz II części Koncertu „Południowe inspiracje”,
a 20 grudnia o 18.00 koncert „Mistrzowskie interpretacje” z udziałem wiolonczelisty
Rafała Kwiatkowskiego, pod dyrekcją Tomasza Bugaja. W świąteczny wieczór 26 grudnia
o 18.00 „Koncert świąteczny” z udziałem Joanny Knitter (wokal) i Wojciecha
Staroniewicza (saksofony), pod dyrekcją Maestro Wojciecha Rajskiego.
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AiR Goyki3 /
www.goyki3.pl

Jury wybrało rezydentów
Art Inkubator ogłosił wyniki pierwszego naboru do programu rezydencyjnego
AiR Goyki 3. Do Sopotu przyjadą dwie pisarki i dwie artystki tworzące sztuki
wizualne. Rezydencje odbędą się wiosną i jesienią 2021 roku.
W ramach pierwszego open call, sopocki Art Inkubator zaprosił na rezydencje
artystyczne twórców literatury i sztuk wizualnych. Zgłoszenia nadeszły z całego świata,
m.in. z USA, Japonii, Hong Kongu, Brazylii, Meksyku czy Niemiec. W sumie na ofertę
rezydencyjną odpowiedziały 104 osoby, 44 z Polski i 60 z zagranicy.
Do Sopotu przyjadą: sezon 1 – artystka wizualna Simone Karl i pisarka Zyta
Rudzka; sezon 2 – Ada Rączka, artystka wizualna i pisarka Paola Pilnik. Rezydencje
realizowane odbędą się od 6 kwietnia do 6 czerwca (sezon 1) oraz od 6 września do
6 listopada 2021 r. (sezon 2). Zaproszeni artyści mogą liczyć na wsparcie swoich działań
w przestrzeni Art Inkubatora. Otrzymają m.in. zakwaterowanie i opiekę kuratorską.
Rezydencje AiR Goyki 3 koncentrują się wokół procesu twórczego i dialogu
z artystami. Ważna jest krytyczna reﬂeksja nad współczesnym światem
i społeczeństwem. Wspierane są działania przemyślane, projekty skupione na
researchu, które biorą pod uwagę miejsce swojej realizacji, tj. Sopot oraz przestrzeń
Art Inkubatora oraz takie, które zakładają budowanie relacji z ludźmi i otoczeniem.
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Korona Sopockich Szlaków
z MOSiR
Mieszkańcy Sopotu mogą wziąć udział w „Weekendowym wyzwaniu dla rodzin”
i wspólnie zdobywać Koronę Sopockich Szlaków. W każdy weekend na stronie
www.mosir.sopot.pl, a także na facebookowym proﬁlu MOSiR znaleźć można
propozycje leśnych szlaków do pokonania. Jednocześnie MOSiR zachęca do
zbierania pozostawionych tam śmieci.
Zdobywcy Korony Sopockich Szlaków otrzymują
unikatowy, drewniany medal i upominek oraz
imienny certyﬁkat, który można wydrukować.
W grudniu do przejścia pozostały szlaki lisów
i zajęcy.
ź

ź

12-13 grudnia – szlak lisów ma niemal 12
km, zaczyna się przy stacji SKM Sopot
Kamienny Potok i wiedzie skrajem lasu przy
osiedlu Brodwino;
19-20 grudnia – szlak zajęcy o długości
12,3 km rozpoczyna się przy SKM Kamienny
Potok, prowadzi wzdłuż torfowiska obrzeżami osiedla i zagłębia się w lesie.

Fot. materiały prasowe MOSiR

Kamil Manowiecki
wicemistrzem Europy!
W portugalskiej Vilamourze, na Mistrzostwach Europy w olimpijskiej klasie RS:X
srebrny medal w rywalizacji juniorów wywalczył Kamil Manowiecki z Sopockiego
Klubu Żeglarskiego.
Drugie miejsce Kamila
M a n ow i e c k i e g o n a m i s trzostwach w Portugalii to
bardzo dobry wynik, świadczący o dużym potencjale
tego zawodnika. Sopocianin
w ubiegłym roku osiągnął
szóstą pozycję startując
w mistrzostwach świata.
– Początek regat był dla mnie
ciężki, bo brakowało wiatru.
Rozwiało się dopiero trzeciego dnia i wtedy zacząłem
gonić czołówkę – powiedział
Kamil Manowiecki po zakończeniu regat.

Fot. materiały prasowe SKŻ

Na miejscu 12. zakończyła zawody Maja Dziarnowska, a na 16. Karolina Lipińska, obie
reprezentujące Sopocki Klub Żeglarski.

ROWERY /
KOSZYKÓWKA /

„Wkręć się w Sopot”.
Podsumowanie rywalizacji
W trzeciej edycji gry rowerowej „Wkręć się w Sopot” wzięło udział 571 osób z 22
ﬁrm. Pracownicy rywalizowali zbierając punkty za dojazdy rowerem do pracy.
Najwięcej punktów „wykręcili” rowerzyści Ergo Hestia, na drugim miejscu hotel
Sheraton, na trzecim sopocki MOPS. Miejsca czwarte i piąte należą do ﬁrmy NDI
oraz Urzędu Miasta.

Treﬂ Sopot – doping jak z bajki
Domowe mecze drużyn spod znaku Treﬂa słyną z rodzinnej atmosfery i atrakcji dla
starszych i młodszych kibiców. Teraz, gdy publiczność nie może dopingować swoich
drużyn, na trybunach pojawiły się bajkowe postacie. Od października na widowni
ERGO ARENY „zasiada” 150 postaci z serialu animowanego „Rodzina Treﬂików”.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Kręcić mogła każda osoba zatrudniona na terenie Sopotu. W ciągu dwóch miesięcy akcji
wykonano ponad 21 tys. przejazdów na łącznym dystansie 192 tys. km.
– To tak, jakby 269 razy pokonać drogę miedzy Sopotem a Zakopanem – mówi Marcin
Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Budujące jest to, że mimo szalejącej pandemii, gdy
wiele osób pracuje zdalnie, udało się osiągnąć frekwencję zbliżoną do zeszłorocznej.
Rywalizacja pozwoliła na zaoszczędzenie około 15 ton paliwa, które byłoby spalone,
gdyby uczestnicy dojeżdżali do pracy samochodami – dodaje wiceprezydent Sopotu.
Trochę statystyki:
571 uczestników (mężczyźni i kobiety, mniej więcej po połowie)
ź Najbardziej aktywny dzień: 22 września (wtorek): 4709 km i 587 przejazdów
ź Przejazdy do i z pracy stanowiły 41,8% wszystkich przejazdów
ź Średnia liczba przejazdów na użytkownika to 38
ź Średnia liczba pokonanych kilometrów na użytkownika to 332,9 km
ź

www.facebook.com/MiastoSopot

Fot. materiały Treﬂa Sopot

Gdy tylko fani Treﬂa Sopot będą mogli wrócić do hal, Treﬂik i jego przyjaciele przeniosą się
do okolicznych przedszkoli, zachęcając młodych mieszkańców Sopotu i Gdańska do wizyt
w ERGO ARENIE.
Kolejne wyzwanie kibicowskie na „Rodzinę Treﬂików” czeka w drugi dzień świąt Bożego
Narodzenia, 26 grudnia. Wówczas w ramach 18. kolejki gier Energa Basket Ligi Treﬂ Sopot
podejmie na własnym parkiecie Anwil Włocławek. W pierwszej rundzie gier żółto-czarni
pokonali włocławian 89:74.
„Rodzina Treﬂików” to serial animowany dla dzieci od lat 3, który jako pierwszy w Polsce
został wykonany w technice lalkowej z wykorzystaniem druku 3D. Od czterech lat jest
emitowany w TVP ABC.
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Fot. Fotobank.PL / UMS

Molo przez godzinę w ciemności
Sopot i prawie 100 miast, gmin i wsi 1 grudnia wyłączył na godzinę oświetlenie w charakterystycznym miejscu. Symboliczne wyłączenie
świateł było protestem przeciwko działaniom rządu, który pozbawia samorządy pieniędzy na potrzeby lokalnych społeczności.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Sopoccy policjanci dostali dwa nowe motocykle. Ich zakup wsparło miasto i będą służyć
głównie funkcjonariuszom z Wydziału Ruchu Drogowego do patrolowania Sopotu latem.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Sześć egzotycznych sekwoi rośnie w parku Północnym, przy wejściu na plażę nr 12.
Sadzonki o wymiarach 60 i 30 cm, podarował sopocianin, profesor GUMed, Michał Woźniak.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Mamy w Sopocie nowy punk widokowy – Strzeleckie Wzgórze. Znajdujący się w pobliżu
Opery Leśnej punkt wybudowany został w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Ruszył wybrany w głosowaniu na BO remont tunelu w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino pod
al. Niepodległości. Jest on zamknięty dla ruchu pieszego. Prace mają trwać do kwietnia 2021 r.

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