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PODSUMOWANIE ROKU 2020

Miniony rok naznaczony był pandemią, która 

zmieniła prawie wszystkie aspekty naszego życia. 

Zmieniło się miasto, zmienili się jego mieszkańcy. 

Przypomnijmy sobie, co wydarzyło się w mieście 

w 2020 r. Prezentujemy 12 zdjęć – z wydarzeń 

społecznych, kulturalnych, portrety miasta 

w czasie koronawirusa.

KONIEC REMONTU AL. NIEPODLEGŁOŚCI

Remont skrzyżowania al. Niepodległości z ul. 

Malczewskiego wchodzi w końcową fazę. Przy 

dobrej pogodzie i łagodnej zimie prace przy tym 

dużym remoncie zakończą się trzy miesiące 

przed planowanym terminem. Biorąc pod 

uwagę zakres prowadzonych prac i techno-

logiczne zróżnicowanie robót to bardzo dobra 

wiadomość.

NOWE MIESZKANIA KOMUNALNE 

Sopot od lat stawia na zatrzymywanie w mieście 

młodych ludzi, rodzin z małymi dziećmi. Na 

nowych lokatorów czekają nowe budynki przy 

al. Niepodległości 654 A i 654 B. Nabór 

wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego 

z zasobu komunalnego rozpocznie się 28 

stycznia, wniosek można będzie złożyć do 10 

marca 2021 r. 
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Z nieskrywaną radością i wielkimi podziękowaniami za współpracę informujemy, że 

blisko 700 prezentów i 150 choinek trafiło do mieszkańców w ramach akcji 

„Sopocianie sopocianom na święta” i „Choinka Dobrych Życzeń”.

Niesamowita energia 
podczas świątecznych akcji

Wydawca:
Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27

81-704 Sopot, tel. (+48) 58 5213 633
e-mail: przepisnasopot@sopot.pl

BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU

Wszyscy miłośnicy Sopotu mogą pamiątki związane z kurortem i Bałtykiem kupować nie 

tylko podczas wizyt w mieście, ale także przez internet. Sopocka Organizacja Turystyczna 

stworzyła sklep internetowy, w którym znalazły się nietuzinkowe i designerskie drobiazgi. 

Dziękujemy mieszkańcom, którzy przygotowali prezenty, pracownikom 

i wolontariuszom Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych, którzy je 

pakowali i roznosili, pracownikom MOPS Sopot za inicjatywę choinkową, ZDiZ 

i Spółdzielni Kooperacja za pomoc w rozwiezieniu choinek, instytucjom kultury 

i sopockim przedsiębiorcom za przekazanie paczek.  

Sopockie pamiątki kupisz przez internet

INFORMACJE MIEJSKIE /

Od 1 stycznia rachunki bankowe Gminy Miasta Sopotu obsługiwać będzie PKO BP. 

W związku z tym zmienią się również numery rachunków bankowych, na które należy 

przekazywać podatki i opłaty.

Zmiana numerów kont 
do opłat i podatków

Oryginalne  sopockie  skarpetki 

z motywem mewy, maseczki, czapki czy 

parasole, to tylko niektóre z nich. 

W ofercie sklepu znajdują się także 

kolekcjonerskie naklejki, piny i guldeny. 

Wszystko stworzone zostało z myślą 

o turystach, jak również o mieszkań-

cach, którzy kochają swoje miasto.

Oferta będzie rozszerzana. Sklep 

oferuje szybkie i wygodne zakupy oraz 

bezpieczne płatności. 

Zapraszamy na stronę internetową 

www.visit.sopot.pl, zakładka Sklep 

lub na www.sopockiepamiatki.pl.

SOPOT POMAGA /

Przygotowanie materiałów, redakcja i skład: Biuro Promocji 
i Komunikacji Społecznej UMS: Izabela Heidrich, Anna Dyksińska, 
Anetta Konopacka, Marek Niziołek, Jolanta Kownacka

Nowe numery kont do wpłat:

ź podatek od nieruchomości (osoby fizycznej) – 18 1020 1811 0000 0102 0373 5669

ź podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata uzdrowiskowa 

– 25 1020 1811 0000 0802 0373 5685

ź opłata skarbowa – 70 1020 1811 0000 0802 0373 5651

ź opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, czynsz dzierżawy, przekształcenia użytkowania 

wieczystegona własność, sprzedaży lokali mieszkalnych – 33 1020 1811 0000 0402 0373 5834

ź opłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, trwały zarząd, przekształcenie – grunt Skarbu 

Państwa oraz za udostępnienie danych osobowych – 28 1020 1811 0000 0902 0373 5776

ź dochody z „dróg”: wpłaty za abonamenty za parkowanie, parkometry, zajęcie pasa 

drogowego, opłaty za miejsca postojowe płatne – 56 1020 1811 0000 0702 0373 5370

ź wpłaty „opłaty śmieciowej” – 62 1020 1811 0000 0902 0373 5552

ź wadia – 38 1020 1811 0000 0202 0373 5842

ź dochody niepodatkowe: rejestracja pojazdów, opłata za prawo jazdy, mandaty 

wystawione przez Straż Miejską, opłaty geodezyjne, opłaty za wycenę, opłaty za koncesje 

na alkohol, licencję taxi, wypis z licencji na przewóz rzeczy, egzamin taxi, karta parkingowa 

– 95 1020 1811 0000 0702 0373 5347

ź Administracja zasobów komunalnych – AZK 1 (czynsz) – 65 1020 1811 0000 0502 0373 4142

ź Administracja zasobów komunalnych – AZK 2 (czynsz)  – 56 1020 1811 0000 0402 0373 4159

ź Administracja zasobów komunalnych – AZK 3 (czynsz) – 61 1020 1811 0000 0202 0373 4167 

ź AZK – Polna – 60 1020 1811 0000 0702 0373 4134 

ź AZK – ZOZ – 66 1020 1811 0000 0002 0373 4175 

ź AIPP – Indywidualny rachunek bankowy – Podatek od nieruchomości (osoby prawne). 

W przypadku nowych podatników którzy nie posiadają rachunku AIPP wpłat dokonuje 

się na rachunek: 93 1020 1811 0000 0102 0373 5677 

Na ulicach Sopotu wymalowane zostały miejsca postojowe dla hulajnóg. W niektórych 

rejonach hulajnogi pojadą wolniej – to efekt porozumienia miasta z operatorami.

Hulajnogi w wyznaczonych miejscach 
i z ograniczeniem prędkości

W ramach porozumienia miasto 

m.in. wyznaczyło i wymalowało stałe 

punkty parkingowe dla hulajnóg, 

operatorzy zaś zobowiązują się do 

parkowania swoich pojazdów w tych 

miejscach oraz przy ogólno-

dostępnych stojakach rowerowych. 

Łącznie to ponad 60 lokalizacji. 

Ograniczenie prędkości do 12 km/h 

dotyczy obszaru dolnego Sopotu, 

między plażą i ulicami: Chopina, 

Ceynowy, al. Niepodległości oraz 

parków Północnego i Południowego, 

al. Mamuszki i al. Wojska Polskiego. 

Fot. materiały SOT

Fot. Fotobank.PL/UMS

Nowe mieszkania komunalne 
Na nowych lokatorów czekają nowe budynki przy al. Niepodległości 654 A i 654 B. 

Nabór wniosków o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu komunalnego 

rozpocznie się 28 stycznia, wniosek można będzie złożyć do 10 marca 2021 r. 

– Polityka mieszkaniowa Sopotu to wieloletnie przemyślane działania, by zatrzymać 

w naszym mieście jak najwięcej młodych ludzi – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent 

Sopotu. – Miasto nie ma wpływu na ceny mieszkań na rynku komercyjnym, może 

natomiast udostępniać młodym mieszkańcom po preferencyjnych stawkach nowe 

mieszkania komunalne. 

Regulamin wynajmowania lokali opublikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej 

Sopotu. Formularze wniosków od 28 stycznia dostępne będą na stronie www.sopot.pl 

oraz bip.sopot.pl – Sprawy do  załatwienia – Wydział Lokalowy.

Uczniowie kl. I-III wrócili do szkół
W Sopocie ze względów bezpieczeństwa powstał system hybrydowy – zajęcia stacjonarne 

odbywają się tylko z jednym nauczycielem, zajęcia z języka obcego czy religii są zdalne. 

Zajęcia prowadzone są w ścisłym reżimie sanitarnym, każda klasa ma odrębną i stałą salę, 

uczniowie z różnych klas nie kontaktują się ze sobą, przerwy zorganizowane są w różnym czasie. 

W trosce o zapewnienie jak największego bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, by ograniczyć 

do minimum zagrożenie transmisji wirusa, udało się stworzyć system hybrydowy. Sopot 

z budżetu miasta przekazał dodatkowe środki dla nauczycieli, którzy będą się opiekować 

uczniami podczas zajęć online. Wszystkie procedury oraz inne wymagania zostały określone 

w regulaminach poszczególnych szkół. Uzyskały też pozytywną opinię sopockiego sanepidu. 

Wszystkie szkoły zaopatrzone są w niezbędny sprzęt i środki sanitarne.
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www.facebook.com/MiastoSopot

Do końca stycznia powinny zakończyć się prace związane 
z asfaltowaniem ostatniego odcinka remontowanego 
skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Malczewskiego. Jeśli 
pogoda pozwoli, skrzyżowanie zostanie oddane trzy 
miesiące przed terminem. 

Przebudowa al. Niepodległości, w rejonie skrzyżowań z ulicami: 
Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej, rozpoczęła się 
w czerwcu ub. r. Zgodnie z umową miała zakończyć się 
najpóźniej do końca kwietnia 2021 r. Przy sprzyjającej pogodzie 
najprawdopodobniej zakończy się jeszcze w styczniu.  

– To możliwe dzięki sprawności i dobrej koordynacji pracy służb 
i wykonawców, a także dzięki temu, że przez długi czas prace 
były prowadzone dwuzmianowo – mówi Marcin Skwierawski, 
wiceprezydent Sopotu. – Kierowcom dziękuję za cierpliwość 
i wyrozumiałość. Dzięki przeprowadzonej modernizacji 
organizacja ruchu w tym rejonie bardzo się poprawi – dodaje 
wiceprezydent Skwierawski.

Ogromny zakres robót

Biorąc pod uwagę zakres prowadzonych prac i technologiczne 
zróżnicowanie robót, zakończenie remontu w styczniu to bardzo 
dobra  wiadomość.  Prace  były  wyjątkowo  trudne, 
a jednak cały czas zachowany był ruch kołowy i pieszy 
(utrzymany jeden pas ruchu w każdym z kierunków). To 
wymagało etapowania prac i częstego zmieniania tymczasowej 
organizacji ruchu. Funkcjonowała również komunikacja zbiorowa. 

Zachowane były wszystkie media: prąd, woda, gaz, sygnały RTV, 
Internet, światłowody, a także oświetlenie uliczne i trakcja 
trolejbusowa. Wiązało się to z koniecznością częstego 
wstrzymywania prac budowlanych na czas wykonania przepięć 
i obejść na sieciach podziemnych.

Remont alei Niepodległości na finiszu

Etapowe prowadzenie robót było konieczne także ze względu 
na wiele firm wykonawczych, które musiały prace prowadzić 
osobno, co było związane z różną technologią robót, różną 
głębokością posadowienia poszczególnych sieci i koniecznością 
cząstkowych odbiorów kolejnych prac przez nadzór budowlany. 

Ponadto obie jezdnie, w kierunku Gdańska i Gdyni, musiały być 
asfaltowane w całości, co dodatkowo wydłużyło czas 
utrzymywania zwężeń i zmieniającej się tymczasowej organizacji 
ruchu.

Co powstało

W ramach prac prowadzonych pod ziemią przebudowana 
została kanalizacja deszczowa (m.in. wybudowano 72 studnie), 
wymieniono lub wyremontowano wszystkie słupy trakcyjno-
oświetleniowe, przebudowano kanalizację, wymieniono 160 m 

sieci gazowej, sygnalizację świetlną, przebudowano ponad 4,5 
km sieci elektrycznej i teletechnicznej. 

Wszystkie nawierzchnie budowane były z wszystkimi 
współczesnymi warstwami konstrukcyjnymi, z nowych 
materiałów, począwszy od warstw asfaltowych, kostki, na 
krawężnikach kamiennych skończywszy. Podczas przebudowy 
al. Niepodległości na skrzyżowaniach z Malczewskiego, Armii 
Krajowej i Wejherowską położono 10 600 m kw. nawierzchni 
asfaltowych, 1250 m kw. ścieżek rowerowych, 3800 m kw. 
chodników. Powstały 4 zatoki autobusowe, 6 przejść dla 
pieszych, 50 mb murów oporowych. Posadzono 1800 m kw. 
zieleni oraz 19 drzew szpalerowych (lipy drobnolistne) i 3 kasz-
tanowce białe.

Będzie wygodniej i bezpieczniej

Remont przyniósł wiele nowych rozwiązań usprawniających 
organizację ruchu: m.in. wydłużony został lewoskręt w ul. 
Malczewskiego, wybudowana została wyspa pozwalająca na 
zawracanie na skrzyżowaniu Niepodległości/Malczewskiego, 
powstały śluzy dla autobusów, nowe chodniki i ciągi pieszo-
rowerowe. 

Przebudowa al. Niepodległości na odcinku obejmującym 
skrzyżowania z ulicami: Wejherowską, Malczewskiego i Armii 
Krajowej w Sopocie realizowana jest jako część projektu pn. 
Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz 
z trasami dojazdowymi, finansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (RPO ZIT). 

Ruszyła rejestracja na szczepienia dla seniorów
15 stycznia rozpoczęła się rejestracja na szczepienia 

przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. 

Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły 

osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się 

szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. 

Do zgłoszenia się na szczepienia seniorzy nie potrzebują żadnego 

skierowania od lekarza. Ważne jednak, by wcześniej wypełnić 

kwestionariusz z pytaniami weryfikującymi, czy można poddać się 

szczepieniu. Kwestionariusz dla pacjenta można pobrać ze strony 

sopot.pl lub z oficjalnej strony www.gov.pl/web/szczepimysie. 

Szczepienia są dla wszystkich bezpłatne.

Od 15 stycznia też każdy, kto skończył 18 lat, może zgłosić 

chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez formularz 

online. W momencie, kiedy szczepienia będą dostępne dla 

danej grupy – przyjdzie informacyjny e-mail. 

Jak się można zarejestrować

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski 

z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer 

telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS 

z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten 

sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. 

2. Zarejestruj się elektronicznie przez e-Rejestrację 

dostępną na pacjent.gov.pl

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz 

posiadać Profil Zaufany. System zaproponuje Ci pięć 

dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się 

blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów 

nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się 

w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość, nie 

ma rejonizacji. Skorzystaj z dostępnej wyszukiwarki i wskaż 

dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Po dokonaniu rezerwacji 

otrzymasz SMS, a następnie przypomnienie o szczepieniu 

dzień przed planowanym terminem.

3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień 

– skontaktuj się z nim osobiście lub telefonicznie. 

Punkty szczepień w Sopocie:

ź Brodwino Maria Łukaszewicz,  ul. Kolberga 7, 

tel. 58 551 96 67

ź Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA, 

ul. Polna 64, tel. 58 58 58 800 wew. 9 

ź Kardiotel, Poradnia POZ, ul. Jana z Kolna 35, 

tel. 58 550 08 60

ź Centrum Medyczne SOPMED, ul. Chrobrego 6/8, 

tel. 58 555 26 67 

ź NZOZ MARMED, Poradnia lekarza rodzinnego, ul. 

Mokwy 7/1, tel. 58 551 01 36 (punkt będzie przyjmował 

najwcześniej od 8 lutego)

ź NZOZ Jedynka, Poradnia POZ, ul. Kolberga 7, 

tel. 797 060 133

ź Szpital tymczasowy w Sanatorium MSWiA, ul. Bitwy 

pod Płowcami 63-65, tel. 786 992 409 

Dowóz dla osób z ograniczeniami ruchowymi

Ważne! Jeżeli potrzebujesz pomocy w dotarciu na 

szczepienie na terenie Sopotu, pamiętaj, żeby podczas 

rejestracji koniecznie zgłosić to w punkcie szczepień, do 

którego będziesz dzwonić! 

Jeśli z jakichś przyczyn nie zgłosiłeś tego podczas rejestracji, 

skontaktuj się z koordynatorem:

ź tel. 609 680 956, od poniedziałku do piątku, w godz. 

8.00-16.00 (telefon TYLKO w sprawie dowozów)

ź e-mail: koordynator.szczepien@sopot.eu (całodobowo)

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień na 

terenie Sopotu:

ź osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie 

o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N 

lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

ź osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia 

we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu 

do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś 

dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 

989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień 

niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje. Mapa i dane 

kontaktowe punktów szczepień dostępne są na stronie 

www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Przed szczepieniem wypełnij kwestionariusz

Przed szczepieniem przeciw COVID-19 każdy powinien wypełnić 

Kwestionariusz dla pacjenta (do pobrania ze strony sopot.pl lub 

z oficjalnej strony www.gov.pl/web/szczepimysie). Jeżeli odpowiedź na 

którekolwiek z zawartych tam pytań będzie pozytywna, szczepienie przeciw 

COVID-19 powinno zostać odroczone. Na szczepienie należy zgłosić się 

wtedy, gdy wszystkie odpowiedzi na pytania będą negatywne. W razie 

wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem realizującym szczepienia.

Fot. Fotobank.PL / UMS
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30 września w ERGO ARENIE, podczas meczu Trefl Sopot vs. Stelmet Zielona Góra odsłonięto tablicę 
pamięci Adama Wójcika oraz prowadzono zbiórkę w ramach akcji „Solidarni z Potrzebującymi”. 

FOTOGRAFICZNE PODSUMOWANIE 

Sopot został prekursorem wykorzystania technologii smart w opiece nad najstarszymi mieszkańcami. 
KWIDO to projekt teleopieki z elementami telemedycyny, która możliwa jest dzięki tabletom ze 
stymulującymi zadaniami logicznymi dla seniorów i opaskom do monitorowania stanu zdrowia. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, by maksymalnie ograniczyć możliwości rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, rozpoczęły się nocne dezynfekcje przestrzeni publicznych: przystanków komunikacji miejskiej, 
tuneli dla pieszych oraz ławek. 

Pandemia spowodowała, że wiosną kraj właściwie został zamknięty: pozostawaliśmy w domach, puste 
były ulice, parki, place zabaw, przestały działać szkoły i instytucje kultury. Lokale gastronomiczne nie mogły 
obsługiwać gości na miejscu, zachęcaliśmy do zamawiania w nich jedzenia na wynos.

Na parkingu przy Operze Leśnej powstały dwie strefy kina – samochodowe i plenerowe. W każdej z nich 
były niezależne, wielkoformatowe ekrany. W strefie plenerowej filmy można było oglądać ze 150 
ustawionych w bezpiecznych odległościach leżaków, w samochodowej z własnych aut. 

Mieszkańcy w 2019 roku zdecydowali, że zagospodarowany zostanie teren wokół stawu Łokietka 
w Sopocie. Dzięki rewitalizacji, otoczenie stawu pełniącego do tej pory funkcję zbiornika retencyjnego, stało 
się nowym, zielonym miejscem do wypoczynku i rekreacji, idealnym na rodzinne spacery.

Publiczność spragniona wydarzeń kulturalnych zyskała nowe miejsce – na terenie Opery Leśnej pojawiła się 
niewielka scena i bar. Odbywały się tam kameralne koncerty i inne wydarzenia przy udziale niewielkiej 
publiczności. W LASACH zainaugurowany został m.in. nowy cykl – Sopockie Spotkania Kobiet.

Sopoccy seniorzy pod opieką smart technologii Koronawirus – nocne dezynfekcje Sopotu 

Pusty Sopot – niezwykłe widoki miasta Inauguracja kina samochodowego na parkingu Opery Leśnej

Staw Łokietka zrewitalizowany w ramach BO LASY, nowa przestrzeń do koncertów i spotkań

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały prasowe BART

Miniony rok naznaczony był pandemią, która zmieniła prawie wszystkie 

aspekty naszego życia. Zmieniło się miasto, zmienili się jego mieszkańcy. 

Prezentujemy 12 zdjęć z wydarzeń – społecznych, kulturalnych – które pokazują 

Sopot 2020 w pigułce.

Fot. Fotobank.PL / UMS



Blisko 850 chryzantem – drobnokwiatowych i średniokwiatowych, białych, żółtych i w odcieniu magenta 
– ozdobiło Sopot. Kwiaty w geście solidarności miasto odkupiło m.in. od sprzedawców działających przy 
cmentarzach po nagłej decyzji rządu o zamknięciu nekropolii przed 1 listopada.

Chryzantemy ozdobiły Sopot

Fot. Fotobank.PL / UMS

5www.pinterest.com/sopot

Leslie Scanlon, ambasador Kanady i jej córka, po 360-kilometrowej wyprawie rowerowej z Warszawy do 
Sopotu, dotarły na festiwal Literacki Sopot. Edycja kanadyjska święta literatury nad Bałtykiem odbyła się 
w wersji hybrydowej – ze spotkaniami na żywo i online.

Ambasador Kanady na Literacki Sopot przyjechała rowerem

Blisko 700 prezentów i 150 drzewek trafiło do mieszkańców w ramach akcji „Sopocianie sopocianom na 
święta” i „Choinka Dobrych Życzeń”. Chodziło o to, by osobom samotnym przekazać upominek, np. kartkę 
świąteczną, stroik czy upieczone samodzielnie pierniczki. Sopocianie po raz kolejny spisali się na medal! 

Niesamowita energia podczas świątecznych akcji

Fot. Fotobank.PL / UMS

Pomnik prof. Władysława Bartoszewskiego, wielkiego Polaka i patrioty, Honorowego Obywatela Sopotu 
stanął w lipcu na placu przed Sopot Centrum. Monument ma wysokość 2,3 m. Autorem jest artysta 
rzeźbiarz Jacek Kiciński. Uroczystości odsłonięcia towarzyszyła debata „Autorytet i przyzwoitość w polityce”.

Odsłonięcie pomnika prof. Władysława Bartoszewskiego

Koncert dla Mieszkańców
W Operze Leśnej, podczas koncertu „Pamiętajmy o Osieckiej”, widzowie nagrodzili też brawami laureatów 
nagrody „Sopockie Serce” – harcerzy z sopockiego hufca ZHP. Koncert był okazją do podziękowania pracownikom 
instytucji i służb miejskich za ofiarną pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców w tym trudnym czasie pandemii.

ROKU 2020

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Ochrona zdrowia i ekologia – na te projekty głosowali sopocianie w Budżecie Obywatelskim. Podczas 
trwającego 15 dni głosowania wybrali zakup nowej karetki dla Pogotowia ratunkowego czy projekt łąk 
kwietnych w całym mieście.

Wyniki głosowania w BO – nowa karetka i łąki kwietne

Fot. materiały SCOP
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W tym roku czekają nas zmiany w świadczeniach rodzinnych i opiekuńczych. 

Program 500+ 

Od 2021 r. obowiązuje roczny okres świadczeniowy, od 1 czerwca do 31 maja 

następnego roku. Osoby, które mają przyznane świadczenie, będą je otrzymywać 

do 31 maja 2021 r., chyba że zmieniła się ich sytuacja rodzinna. O każdej zmianie 

należy poinformować urząd, który przyznał świadczenie. Rodzice, którym 

urodziło się dziecko, mogą dołączyć do programu w każdym momencie.

Wnioski na nowy okres będzie można składać od 1 lutego drogą elektroniczną na 

portalu Emp@tia, Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub przez bankowość 

elektroniczną. Od 1 kwietnia będzie można składać tradycyjne wnioski w urzę-

dzie lub pocztą. 

Zmiany w świadczeniach rodzinnych 
i opiekuńczych w 2021 r. 

Dom dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Sopocie przyjął podopiecznych przed 

świętami. To 12 dorosłych osób, których rodzice czy opiekunowie nierzadko nie mają sił do opieki.

Dom wzniesiony został dzięki wysiłkom fundacji Nasz Przyjazny Dom, w centrum Sopotu, w parku 

Herbstów, nieopodal budynku Urzędu Miasta. Mieszkańcy Domu spędzają czas razem. Wspólnie 

gotują, tworzą, sprzątają, uczęszczają na warsztaty i zajęcia terapeutyczne. Pod okiem opiekunów 

uczą się samodzielności.

Uczestnicy programu „Sopocka Druga Szansa” otrzymali nowe zaplecze socjalne 

w nowoczesnym pawilonie będącym częścią hotelu Radisson Blu. Młodzież na co dzień 

pielęgnująca zieleń na sopockich błoniach do tej pory korzystała z kontenera socjalnego, 

teraz ma do dyspozycji nowe szatnie, toalety i miejsce do wspólnych posiłków czy szkoleń.

Pomieszczenia mają ponad 83 m kw. Dodatkowe 10 m kw. przeznaczono na toalety dla 

użytkowników błoni, spacerowiczów i drużyn grających na boiskach. Toalety wyposażone zostały 

w przewijak, są również przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. 

Pomieszczenia zostały przekazane na mocy porozumienia między miastem a hotelem. Jednym 

z warunków umowy jest także integracja terenów należących do hotelu z parkiem. Hotel nie jest 

ogrodzony od strony błoni, powstały tam ogólnodostępne siłownia i plac zabaw. Wiosną 

powstanie tutaj także ogród sensoryczny, pojawią się nowe rośliny.  

Hotel przekazał pomieszczenia 
Sopockiej Drugiej Szansie

SOPOT POMAGA /

– Bardzo się cieszę, że takie 

miejsce powstało w Sopocie 

i to w centralnej części 

miasta, w okolicy pięknego 

parku i z bardzo dobrym 

dojazdem – mówi Mag-

dalena Czarzyńska-Jachim, 

wiceprezydentka Sopotu. 

– To przyjazne, nowoczesne 

miejsce, w którym znajdą 

opiekę  dorosłe  osoby 

z niepełnosprawnościami. 

To także miejsce, które 

będzie integrować, dawać 

w y t c h n i e n i e ,  b ę d z i e 

miejscem  wielu  pozy-

tywnych działań i emocji – dodaje wiceprezydentka.

Fundacja Nasz Przyjazny Dom zajmie się również aktywizacją podopiecznych. Pięcioro z nich będzie 

zarabiać pieniądze, wspomagając tym samym utrzymanie domu. Ponadto placówka przyjmie również 

niepełnosprawne dzieci w ramach opieki wytchnieniowej, na czas odpoczynku czy wyjazdu opiekunów. 

Oprócz 12 jednoosobowych pokoi z łazienkami dla stałych mieszkańców, w domu powstały również sale 

rehabilitacyjna i konferencyjna, a także dwa pokoje, przeznaczone na pobyt okresowy w ramach opieki 

wytchnieniowej oraz trzy dwuosobowe pokoje na wynajem dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych.

Zmiany w świadczeniach dla 

rodzin w związku z brexitem

Od 1 stycznia osoby, które 

ko r z y s t a j ą  z e  ś w i a d c z e ń 

rodzinnych lub wychowawczych 

i  m i e s z k a j ą  l u b  p r a c u j ą 

w Wielkiej Brytanii lub Irlandii 

Północnej, będą musiały złożyć 

w Ośrodku Pomocy Społecznej 

odpowiednie oświadczenie. Jest 

Od początku rewital izacja 

zaniedbanych niegdyś błoni 

oparta była o program spo-

łeczny „Sopocka Druga Szansa”, 

real izowany przez Caritas 

Gdańsk. 

Do tej pory do projektu „So-

pocka Druga Szansa” zakwa-

lifikowano  34 uczestników. Były 

to osoby zagrożone wyklu-

czeniem społecznym. Najmłodsi 

mieli 17 lat. Obecna grupa jest 

w wieku 20-27 lat. Za swoją pracę 

otrzymują wynagrodzenie w for-

mie stypendium oraz dodatki 

uzależnione od wkładu pracy. 

Nasz Przyjazny Dom ma już 
mieszkańców

Prawie 1,5 mln zł unijnego wsparcia pozyskał Sopot na wyposażenie, 
funkcjonowanie i integracyjny plac zabaw przy placówce. Żłobek dla 60 
maluchów powstaje przy ul. Obodrzyców od września ubiegłego roku. 
Plany zakładają, że do końca 2021 r. będzie mógł przyjąć pierwsze dzieci.

Nowy publiczny żłobek jest usytuowany w Kamiennym Potoku. Będzie 
bezpieczną i przyjazną placówką opiekuńczo-wychowawczą, a także edukacyjną, 
dostosowaną do potrzeb małego dziecka. Zapewni wysoki standard opieki, 
a podział dzieci na 4 niewielkie grupy umożliwi indywidualne podejście do 
maluchów. Budynek żłobka, jego wnętrze i otoczenie zostało zaprojektowane 
z uwzględnieniem potrzeb osób i dzieci z niepełnosprawnością. Na terenie 
zielonym otaczającym żłobek będzie się mieścił plac zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią, także dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Koszt inwestycji to ponad 7 mln złotych. Wcześniej 1,5 mln zł miasto otrzymało 
z krajowego programu Maluch+ 2020. Teraz udało się zdobyć 1 442 019,02 zł 
z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej 
5 Zatrudnienie / działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3. Tytuł projektu: 
„Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 
poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie”

Dodatkowe środki na budowę 
sopockiego żłobka

to związane z wystąpieniem tych państw z Unii Europejskiej i zmianą przepisów 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W celu ustalenia urzędu 

właściwego do realizacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych, należy złożyć 

w MOPS oświadczenie potwierdzające nieprzerwaną ciągłość zamieszkiwania 

i podlegania ustawodawstwu brytyjskiemu i polskiemu. 

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne 

Od nowego roku wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Kwota 

uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę i podlega corocznej 

waloryzacji. Osoby, które rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej ze względu na konieczność opieki  nad osobą 

niepełnosprawną, otrzymają o 141 zł więcej, czyli 1971 zł. Opiekunowie, którzy 

otrzymują już świadczenie, nie muszą składać nowych wniosków. Wyższa kwota 

zostanie im przyznana automatycznie. 

Szczegółowe informacje: Dział  Świadczeń Rodzinnych i  Funduszu 

Alimentacyjnego MOPS Sopot, tel. 58 551 61 63. 

Fot. Pixabay Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Od nowego roku segregujemy 
odpadki kuchenne
Od 1 stycznia 2021 r. kolejna grupa odpadów, tzw. bio, musi trafiać do specjalnych pojemników. 

Bioodpady to po prostu resztki posiłków i to, co powstaje przy ich przygotowywaniu w naszych domach.

W altanach śmietnikowych w Sopocie pojawiły się 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. 

W trzech sopockich szkołach stanęły butelkomaty do odbioru butelek PET. To zadanie mieszkańcy 

wybrali do realizacji w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim. Dzięki urządzeniom w szkołach 

prowadzony będzie konkurs „ECO Sorter”, którego celem jest propagowanie wśród sopockich 

dzieci i młodzieży idei segregacji odpadów. 

W sopockich szkołach pojawiły się butelkomaty

W konkursie wezmą udział szkoły 

podstawowe numer 8 i 9 oraz III Liceum 

Ogólnokształcące. Placówki nie zostały 

wybrane przypadkowo.  Podczas 

weryfikacji projektu, zgłoszonego przez 

trzech mieszkańców miasta, właśnie 

one odpowiedziały pozytywnie na 

zapytanie wysłane do wszystkich 

sopock ich szkół  i  wyraz i ły  chęć 

ustawienia butelkomatu. 

Po wyborze projektu prowadzono 

z wnioskodawcami rozmowy o sposobie 

realizacji projektu. Zdecydowano, aby 

„skup” butelek był konkursem i eko-

rywalizacją między klasami. Dlatego 

w konkursie mogą brać udział wyłącznie 

uczniowie danej szkoły.  

Butelkomat przyjmuje wyłącznie butelki 

PET. Każdy uczeń klasy biorącej udział 

w konkursie dostanie kartę z kodem QR, 

SOPOT NATURALNIE /

Lasy położone w granicach administracyjnych Sopotu zajmują 

934 ha powierzchni. Lasy komunalne, zarządzane przez gminę, 

stanowią 22,4 proc. tego obszaru, czyli ponad 209 hektarów. 

Pozostałe są własnością państwa. Plan Urządzenia Lasu to 

dokument publikowany co dziesięć lat. Najnowszy zyskał 

właśnie pozytywną opinię Lasów Państwowych.

Sopockie lasy komunalne nie są obszarem jednolitym, składa się na 

nie kilka kompleksów leśnych. Cechuje je duża bioróżnorodność. 

Lasy w większości zachowane są w stanie naturalnym lub zbliżonym 

do naturalnego, co jest efektem dobrze prowadzonej gospodarki 

leśnej i braku wpływu przemysłu. Nasze lasy pełnią przede 

wszystkim funkcje rekreacyjne, turystyczne, edukacyjne, filtracyjne 

i uzdrowiskowe. Pozyskanie drewna ma znaczenie marginalne i jest 

skutkiem konieczności utrzymania lasu w dobrym stanie sanitarnym 

oraz dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów 

korzystających ze ścieżek rekreacyjnych. Założenia te zostały 

uwzględnione przy tworzeniu Uproszczonego Planu Urządzenia 

Lasu (UPUL). 

Powstał Plan 
Urządzenia Lasu

ZIELONY SOPOT /

Na stronie www.sopot.pl przedstawiamy do wglądu ten 

materiał, przygotowany przez Biuro Urządzania Lasu 

i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni. Mogą się Państwo również 

zapoznać z Programem Ochrony Przyrody dla sopockich 

lasów oraz tzw. Elaboratem Siedliskowym. 

Porównawcza analiza danych zawartych w UPUL opracowanym 

w roku 2011 dla sopockich lasów komunalnych a stanem obecnym 

pokazuje, że pomimo przeprowadzenia koniecznych wyłączeń 

gruntów leśnych – między innymi pod budowę schroniska dla 

bezdomnych zwierząt, czy też uregulowania stanu prawnego 

istniejącej od ponad 100 lat Opery Leśnej – ogólna powierzchnia 

leśna sopockich lasów komunalnych została powiększona o 10,68 

ha. Są to między innymi: obszar przy potoku Swelinia, tereny 

w okolicach Dębu Esperantystów, Las Robiniowy oraz okolice 

Wzgórza Stiewego.

Prezentowany Plan Urządzenia Lasu na lata 2021-2030 zyskał 

pozytywną opinię Lasów Państwowych. Niewielkie zmiany pojawią 

się tylko w załączonym Elaboracie Środowiskowym, Urząd Miasta 

wystąpił bowiem do autorów dokumentacji o uzupełnienie rozdziału 

opisującego warunki hydrologiczne.

Mapę przedstawiającą zasięg administracyjny sopockich  lasów 

komunalnych oraz inne dokumenty na ten temat można 

znaleźć na stornie www.sopot.pl. 

którą automat sczyta przyporządkowując punkty za oddaną butelkę do danej klasy. 

W każdej kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody finansowe za zebrane ekopunkty: 1500 zł za zajęcie 

I miejsca, 1000 zł za zajęcie II miejsca i 700 zł zajęcie III miejsca.

Nagrody zostaną przekazane na konto rady rodziców danej klasy i to ona zadecyduje o ich 

rozdysponowaniu. Dzięki temu nagrody będą dopasowane do preferencji zwycięzców.

Termin konkursu uzależniony jest od powrotów uczniów do zajęć stacjonarnych w szkołach.

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. 

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.

BIO

Fot. materiały UMS

Fot. Anna Wojciechowska

Grafika: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
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Literacki Sopot zaprasza czytelników i miłośników talentu Margaret Atwood na spotkanie z autorką. 

Spotkanie z kanadyjską pisarką będzie dostępne online, na profilach FB festiwalu Literacki Sopot oraz 

Goyki 3 Art Inkubator. Rozpocznie się w środę, 20 stycznia 2021 r, o godz. 18.00. Rozmowę z pisarką 

poprowadzi Sylwia Chutnik.

Margaret Atwood – pisarka, poetka, krytyczka literacka i aktywistka społeczna urodzona w Ottawie w 1939 r. Autorka 

ponad pięćdziesięciu książek beletrystycznych, zbiorów poezji, esejów i komiksów. Jej najnowsze dzieło „Testamenty”, 

będąca długo wyczekiwaną kontynuacją „Opowieści Podręcznej”, jest jedną z dwóch książek nagrodzonych Nagrodą 

Bookera (2019). Jej książki opublikowano w 45 krajach. Otrzymała hiszpańską Nagrodę Księcia Asturii, kanadyjską 

Giller Prize i włoską nagrodę Premio Mondello. Ponadto została ngrodzona Międzynarodową Nagrodą Literacką 

Franza Kafki, Nagrodą Pokojową Księgarzy Niemieckich, PEN Center USA Lifetime Achievement Award i Los Angeles 

Times Innovator's Award. Wymieniana wśród pisarzy-kandydatów do literackiej Nagrody Nobla.

Sylwia Chutnik – doktor nauk humanistycznych, pisarka, publicystka, działaczka społeczna i promotorka czytelnictwa. 

Laureatka nagród literackich i społecznych, m.in. Paszportu Polityki w kategorii Literatura za rok 2008, trzykrotnie 

nominowana do Nagrody Literackiej Nike. Do 2019 jej książki zostały wydane w 9 państwach.

www.pfksopot.pl

www.muzeumsopotu.pl

MUZYKA /
www.literackisopot.pl

Literacki Sopot zaprasza 
na spotkanie z Margaret Atwood

LASY ZIMOWE z koncertami 
Jaskułke i DownTown Brass

To publikacja Muzeum Sopotu, wydana w formie przewodnika. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące 

historii kurortu oraz willi Ernsta Claaszena – obecnej siedziby muzeum. 

„Krótka historia Sopotu i willi Ernsta Claaszena”

Przewodnik został podzielony na cztery części. W pierwszej, zatytułowanej 

„Krótka historia Sopotu”, przywołane zostały najistotniejsze fakty z historii 

Sopotu, m.in. początek rozwoju dawnej wsi, powstanie pierwszego zakładu 

kąpielowego, budowa mola, a także powojenne dzieje miasta. 

Drugi rozdział poświęcony został dawnym mieszkańcom willi. Poznajemy 

losy rodziny Ernsta Augusta Claaszena – budowniczego i pierwszego 

właściciela willi, a także kolejnych jej mieszkańców: Oskara Emila Meltznera 

czy Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

W przewodniku znalazła się także część poświęcona architekturze willi oraz 

wystrojowi wnętrz, omówione zostały pomieszczenia, ich układ i funkcje. 

MUZEUM SOPOTU /
Filharmonia zaprasza 
na koncerty online
Trwa koncertowy sezon Polskiej Filharmonii Kameralnej 

Sopot. Transmisje można znaleźć na profilu FB oraz YouTube 

PFK Sopot, dostęp jest bezpłatny. 

24 stycznia, godz. 19.00 - Koncert dedykowany pamięci 

Jerzego Gajewskiego

Wykonawcy: Jan Lewandowski, wiolonczela; Aneta Stefańska, 

wiolonczela; Carlos Pena Montoya, harfa; Joanna Knitter, vocal; 

Artur Jurek Trio; Polska Filharmonia Kameralna Sopot (Wojciech 

Rajski, dyrygent). W programie: Faure, Mahler, Saint Saens oraz 

piosenki ze światowego repertuaru.

31 stycznia, godz. 12.00 - Sopot dla Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

Wykonawcy: Joanna Knitter, vocal; Wojciech Staroniewicz, 

saksofon; Maciej Grzywacz, gitara; Artur Jurek Trio; Polska 

Filharmonia Kameralna Sopot (Wojciech Rajski, dyrygent). 

W programie: piosenki ze światowego repertuaru.

WIECZÓR AUTORSKI /

LASY zapraszają na kolejne wydarzenia online: Sławek Jaskułke 

zagra jazzowy koncert na unikalnym na światową skalę 

fortepianie (23.01), a DownTown Brass naładuje słuchaczy 

karnawałową energią na kilka następnych tygodni (30.01). 

Kojący Jaskułke

Ostatni krążek Sławka Jaskułke z muzyką inspirowaną obrazami 

Rafała Bujnowskiego to zestaw kojących kompozycji, które 

pozwalają odseparować się od otaczającej rzeczywistości. Artysta 

gra na unikalnym instrumencie – fortepianie prostostrunnym 

Malmsjo Grand Piano z 1935 r., nazywanym Banana Grand.

Koncert „Sławek Jaskułke solo fortepian” odbędzie się 23 stycznia 

o godz. 20.00 na kanale YouTube Opery Leśnej. Koncert nie będzie 

dostępny do ponownego obejrzenia po premierze. 

Energiczny DownTown Brass i jego goście

Druga propozycja to koncert DownTown Brass, podczas którego 

usłyszymy największe światowe hity w energicznych aranżacjach. 

DownTown Brass to połączenie inspiracji ulicznymi zespołami z całego 

świata, blasku instrumentów dętych i mieszkanki rytmów perkusyjnych. 

Spotkanie online z Margaret Atwood dostępne będzie tylko i wyłącznie w trakcie trwania. 

ź FB Literackiego Sopotu – tłumaczenie na język polski i polski język migowy

ź FB Goyki 3 Art Inkubator – wersja anglojęzyczna 

Przywołane zostały ciekawostki odkryte podczas prowadzonych w 2001 r. prac konserwatorskich. 

Przewodnik kupić można w sklepie internetowym Muzeum Sopotu: muzeumsopotu.pl/sklep.

www.bart.sopot.pl

Fot. materiały MS

Gościnnie z DownTown Brass wystąpi Natalia Capelik-Muiang, 

młoda wokalistka, nagrodzona tegoroczną nagrodą Grand Prix 

Ladies Jazz Festival oraz Tomasin – Tomasz Wolak – raper, DJ 

i prezenter związany ze sceną muzyczną od 1999 r. 

Koncert DownTown Brass odbędzie się 30 stycznia o godz. 20.00 

na kanale YouTube Opery Leśnej.

Produkcja: Bałtycka Agencja Artystyczna BART. LASY ZIMOWE są 

możliwe dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19.

Fot. materiały prasowe BART


