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SOPOCIANKI DO MURALU MARTY FREJ

W pamięci mieszkańców Sopotu zapisało się 

wiele kobiet, które wpłynęły na życie miasta. Art 

Inkubator zaprasza głosowania i wybierania 

postacie kobiet, które zapisały się w jego 120-

letniej historii. Można również zgłaszać swoje 

propozycje. Wybrane postacie zostaną upamięt-

nione na muralu, który namaluje artystka Marta 

Frej. Premierowa odsłona muralu 3 maja.

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

Sopot podpisał porozumienie z Hevelianum 

w sprawie wybranego w ramach BO projektu 

budowy Sopockiego Obserwatorium Astrono-

micznego. Na realizację oraz funkcjonowanie 

obiektu jest 700 tys. zł. Do pomocy w realizacji 

inwestycji miasto zaprosiło gdańskie Heve-

lianum, które wesprze przedsięwzięcie swoją 

wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć 

edukacyjnych.

CHCESZ POMÓC – ZOSTAŃ ASYSTENTEM

MOPS w Sopocie zaprasza osoby, które 

posiadają odpowiednie kwalifikacje lub 

doświadczenie w pracy z osobami z niepełno-

sprawnościami do pełnienia roli asystenta. 

Zadaniem asystenta jest wspieranie osoby 

z niepełnosprawnościami w codziennym 

funkcjonowaniu i uczestnictwie w życiu 

społecznym. Oferty można składać do 11 

marca. str. 4str. 3 str. 6
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Bardziej zielony plac Przyjaciół Sopotu

Sopot zaprezentował nową koncepcję aranżacji placu Przyjaciół Sopotu. Będzie 

więcej zieleni, kwiatów i przestrzeni zachęcającej do spędzania czasu w tym miejscu. 

Podczas spotkania online zespół architektów – autorzy nowej koncepcji, przedstawił 

wszystkie zmiany, które czekają najważniejszy plac miejski.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni wydał rozporządzenie, w którym Miasto Sopot 

zostało zakwalifikowane jako obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt 

– grypy ptaków. 

Sopot w strefie zagrożenia 
wystąpieniem grypy ptaków

Rozpoczyna się drugi etap przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej, od 

Wybickiego do Reja oraz odcinek na wysokości osiedla Aquarius.

Prace będą prowadzone fragmentami. Rozpoczną się na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Bocznej, 

plac budowy będzie przenoszony stopniowo w stronę Gdańska. Ścieżka rowerowa przebiegać będzie 

dotychczasowym śladem, jednak jej nawierzchnia zamieniona zostanie na asfalt. Podczas przebudowy 

zostaną zastosowane rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego.

– Przejazd na skrzyżowaniu z ul. Kochanowskiego zostanie wyniesiony. Zostaną zwężone jezdnie na 

ul. Długosza i Reja, aby poprawić widoczność i bezpieczeństwo pieszych przekraczających przejście 

dla pieszych – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Na ul. Reja zostanie wyniesione 

skrzyżowanie z ul. Armii Krajowej. Ponadto na ul. Kopernika zostanie wykonany łącznik drogi 

rowerowej z ul. Kopernika – dodaje wiceprezydent.

Łączny koszt przebudowy to 2 459 372,45 zł. Roboty zakończą się w czerwcu. 

Prace te są częścią projektu pod nazwą: „Budowa węzła integracyjnego Sopot kamienny Potok wraz 

z trasami dojazdowymi” który jest współfinansowany w wysokości 70% z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach mechanizmu 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT).

Apelujemy o niezbliżanie 

się do ptaków, niedo-

karmianie  ich  oraz 

w przypadku hodowców 

o stosowanie się do 

wszystkich wytycznych 

Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Gdyni.

Przy wejściach na plaże, 

w okolicy mola oraz na 

wjazdach  do  miasta 

montowane  są  żółte 

tablice  ostrzegawcze. 

O zagrożeniu informują 

także  patrole  straży 

miejskiej.

W MIEŚCIE /

Wizualizacja zagospodarowania pl. Przyjaciół Sopotu. Restudio Racaszek Architekci / Gzowski Architekci 

Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego
Prezydent Miasta Sopotu informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu uchwały 

Nr XXII/366/2021 z 4 lutego 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla Pomorskiego Centrum Reu-

matologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie  (symbol planu M-3/03b).

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do projektu planu i prognozy oddziaływania 

na środowisko do 25 marca 2021 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę 

podmiotu) oraz adres wnioskodawcy lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 

nieruchomości, której dotyczy wniosek. 

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu w formie: 

ź papierowej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, 

ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot lub w siedzibie Urzędu do skrzynki podawczej

ź elektronicznej: na e-mail kancelaria@um.sopot.pl lub przez platformę ePUAP.

Więcej informacji na stronie BIP Sopot.

Plac zyska przed wszystkim bujną zieleń, dotychczasowa powierzchnia zieleni zostanie 

zwiększona o 500 m kw., dosadzonych zostanie 17 kolejnych platanów, obecnie na placu 

jest ich 38. Nowa aranżacja zieleni to również zmiany w zakresie małej architektury 

i oświetlenia. Zaproponowano ławki których kształt podkreśla okrąg, który tworzyć będzie 

zieleń wraz z zarysem pergoli.

Drugi etap przebudowy ścieżki 
przy ul. Armii Krajowej

Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją projektu udostępnioną 

na stronie www.sopot.pl i przekazaniu swoich uwag i spostrzeżeń 

dotyczących zaproponowanej koncepcji. Na uwagi przesłane na adres 

monika.klobucka@um.sopot.pl czekamy do 10 marca.

Wszystkie nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu obowiązują do czasu uchylenia go przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gdyni.

Znalezienie martwego ptaka należy pilnie zgłosić  dyżurnemu Straży Miejskiej w Sopocie 

dzwoniąc pod numer telefonu 986 lub 58 521 38 50.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Wizualizacja: materiały UMS 
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www.facebook.com/MiastoSopot

Najbliższe miesiące zdecydują o zapisach Umowy Partnerstwa między 

Polską a Unią Europejską. Planowana umowa i podział środków 

zaproponowany przez Ministerstwo Polityki Regionalnej zakłada, że 

województwo pomorskie otrzyma o 40 proc. mniej funduszy niż 

w poprzedniej perspektywie budżetowej UE. Pomorscy i polscy 

samorządowcy domagają się sprawiedliwych i jasnych kryteriów 

przyznawania środków unijnych w latach 2021-2027.

W nowej perspektywie na realizację programów w ramach Umowy 

Partnerstwa przeznaczonych zostanie 76 mld euro (czyli ponad 350 mld zł). 

Około 40 proc. tych funduszy otrzymają programy regionalne, zarządzane 

przez urzędy marszałkowskie. Reszta, 60 proc., przeznaczona zostanie na 

programy krajowe. Do regionu pomorskiego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego trafić ma o 736 mln euro mniej. To prawie 40 

proc. mniej, niż w poprzedniej perspektywie. Przeliczając na mieszkańca, to 

spadek z 810 do zaledwie 482 euro. 

Samorządowcy sprzeciwiają się centralizacji i przyznawaniu środków 

unijnych według kryteriów politycznych. Zaapelowali o uczciwy 

i  transparentny podział funduszy na lata 2021-2027. Razem 

z przedstawicielami Senatu zaproponowali nową ustawę regulującą zadania 

Agencji Spójności i Rozwoju przy zarządzaniu niektórymi funduszami UE. 

Apel w sprawie podziału środków, skierowany m.in. do premiera 

Morawieckiego, wystosował także Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia 

– Sopot. Przedstawiciele OMGGS przypomnieli poprzednie okresy 

programowania i funkcjonowanie regionalnych programów operacyjnych, 

dzielących europejskie fundusze solidarnie i sprawiedliwie. 

Nowej perspektywie budżetowej i rządowej propozycji podziału środków UE 

poświęcone było także spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie 

o sprawie rozmawiali pomorscy posłowie i senatorowie, marszałek 

województwa pomorskiego i samorządowcy z Pomorza.

Samorządowcy apelują o uczciwy 
podział środków unijnych

Sopot wybuduje obserwatorium 
astronomiczne. Pomoże Hevelianum
Sopot podpisał porozumienie z Hevelianum w sprawie wybranego w ramach BO projektu budowy 

Sopockiego Obserwatorium Astronomicznego. Na realizację oraz funkcjonowanie obiektu jest 700 tys. 

zł. Do pomocy w realizacji inwestycji miasto zaprosiło gdańskie Hevelianum.

Instytucja wesprze budowę swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, miasto 

natomiast w pełni finansować będzie budowę.

– Budowa obserwatorium astronomicznego 

od początku wymaga doświadczonego 

partnera naukowego – mówi Magdalena 

Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka 

Sopotu. – Hevelianum będzie wspierać nas 

w przygotowaniach do budowy oraz 

przygotuje z nami program edukacyjny 

i schemat funkcjonowania, tak, aby to 

miejsce tętniło życiem. Sopockie obser-

watorium będzie miejscem dostępnym dla 

wszystkich mieszkańców. Liczę, że będzie w 

szczególności chętnie odwiedzane przez 

uczniów.

– W tym roku świętujemy 410. rocznicę 

urodzin Jana Heweliusza, patrona Hevelia-

Treść oświadczenia Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu:

„Dziękuję wszystkim mieszkańcom, przedsiębiorcom, którzy złożyli swoje 

propozycje w ramach toczącej się dyskusji o planach zagospodarowania 

przestrzennego obejmujących plaże i wydmy od granicy z Gdynią do granicy 

z Gdańskiem. 

Po raz kolejny podkreślam, że nie ma i nie będzie zgody na zwiększenie zabudowy 

plaż. Liczba całorocznych i tymczasowych obiektów pozostanie bez zmian. Plaże 

i wydmy są naturalnym dobrem nas wszystkich i naszym priorytetem jest chronić 

je dla przyszłych pokoleń.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo popularnym miejscem spędzania czasu, 

rekreacji czy uprawiania sportu są nasze plaże. Ochrona wydm i plaż to także 

kwestie sanitarne, a więc zapewnienie użytkownikom odpowiedniej liczby toalet, co 

w tym przypadku oznacza zwiększenie liczby całorocznych dostępnych punktów 

WC. Jestem za tym, aby na całym odcinku plaż znalazło się nawet 6 takich toalet, 

w powiązaniu z istniejącymi lokalami, obsługiwane przez podmiot prowadzący 

restaurację.

Na sezon jesienno-zimowy, w odpowiedzi na rosnącą popularność morsowania, 

będę rekomendować dopuszczenie w planie zapisu o usytuowaniu na całej 

długości plaż czterech zespołów saun (każda składająca się z 3 saun, przebieralni 

i toalety). Będą to obiekty tymczasowe, demontowane w okresie letnim.  

Prace nad zmianą obowiązujących planów podjęto z powodu zmiany przebiegu 

linii brzegowej. Na mocy rozporządzenia dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni do 

granic miasta został włączony obszar o powierzchni ponad 11 ha, nieobjęty 

dotychczas żadnym planem miejscowym. Nie chcemy niszczenia potencjału 

naturalnego plaż i wydm. Ustalenie precyzyjnego planu dla tego obszaru jest 

naszym obowiązkiem”.

 

Stanowisko Urzędu Miasta Sopotu w sprawie planu zagospodarowania plaż

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Jacek Bieliński 

Podsumowanie:

ź Prace nad zmianą obowiązujących planów podjęto z powodu zmiany przebiegu linii brzegowej.

ź Liczba stałych i tymczasowych obiektów gastronomicznych pozostanie bez zmian.

ź Rekomendacja usytuowania 4 do 6 całorocznych toalet publicznych na odcinku całej plaży, 
w powiązaniu z  istniejącymi lokalami, obsługiwane przez restauratorów.

ź Rekomendacja usytuowania 4 zespołów saun na całej długości plaż (zespół  składa się z 4 obiektów: 
3x sauny + 1x WC, przebieralnia) – tylko na okres jesienno-zimowy.

 Kolejne etapy prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 

ź prace analityczne, prace nad koncepcją mpzp,

ź przygotowanie projektu mpzp do uzgodnień,

ź udostępnienie publiczne projektu mpzg,

ź opiniowanie i uzgodnienia z organami zewnętrznymi (m.in. Urząd Morski, Pomorski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, Regionalna, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku),

ź wyłożenie projektu mpzp do publicznego wglądu,

ź dyskusja publiczna,

ź zgłaszanie uwag,

ź uchwalenie mpzp.

num – mówi Paweł Golak, dyrektor Hevelianum. – Dlatego z przyjemnością włączymy się w programowanie 

oferty edukacyjnej i popularyzującej naukę, szczególnie, że w zespole Hevelianum mamy doświadczone 

i utalentowane astronomki. 

Hevelianum to miejsce, w którym można się spotkać z nauką i historią. Interaktywne wystawy matematyczno-

przyrodnicze znajdują się w zrewitalizowanych obiektach militarnych Góry Gradowej w Gdańsku. To także 

idealna przestrzeń do przyjemnego spędzania wolnego czasu, spacerów wśród zabytkowej architektury i relaksu 

w otoczeniu zieleni. 

Do tej pory wykonano analizę możliwości umiejscowienia obserwatorium pod kątem prowadzenia obserwacji. 

Obecnie sprawdzana jest opcja posadowienia konstrukcji obserwatorium w wybranym miejscu.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza osoby, które 

posiadają odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie w pracy z osobami 

z niepełnosprawnościami do pełnienia roli asystenta. Zadaniem asystenta 

jest wspieranie osoby z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjo-

nowaniu i uczestnictwie w życiu społecznym.

Kto może zostać asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnościami:

ź osoba posiadająca wykształcenie w zawodzie asystenta osoby nie-

pełnosprawnej, opiekuna osoby starszej czy opiekuna medycznego;

ź osoba posiadająca co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie 

w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnościami 

ź w przypadku, gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci, 

wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do 

wykonywania czynności przez asystenta.

Zostań asystentem osoby 
z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zatrudni osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie w opiece nad osobą niesamodzielną do świadczenia tzw. 

opieki wytchnieniowej. Poszukuje także specjalistów do prowadzenia specjalistycznego 

poradnictwa: psychologa, dietetyka, rehabilitanta. Zgłoszenia można przesyłać do 13 marca.

Sopot po raz kolejny przystąpił 

do programu „Opieka Wyt-

chnieniowa” i poszukuje osób 

do świadczenia takiej opieki dla 

członków rodzin i opiekunów 

osób dorosłych oraz dzieci, 

posiadających odpowiednie 

orzeczenie o niepełnospraw-

ności. Opiekę wytchnieniową 

może świadczyć osoba, która 

posiada co najmniej roczne 

doświadczenie w opiece nad 

osobą niesamodzielną lub 

odpowiednie wykształcenie, np. 

asystent osoby niepełnospraw-

nej, pielęgniarka, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa.

W ramach programu opiekunowie będą mogli również skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa 

(psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji czy dietetyki.

Program „Opieka Wytchnieniowa” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany jest ze 

środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby, które posiadają odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i są zainteresowane 

współpracą, mogą złożyć swoją ofertę do 13 marca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Sopocie, ul. Kolejowa 14, osobiście, pocztą lub mailowo na adres: mops@mopssopot.pl.

Szczegółowe informacje na www.mopssopot.pl oraz w Dziale Pomocy Seniorom i Osobom 

Niepełnosprawnym MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 wew. 232, 236.

Potrzebni specjaliści do wsparcia osób 
niesamodzielnych i ich opiekunów

Asystent  podpisze  umowę 

zlecenie z  sopockim MOPS 

i otrzyma wynagrodzenie za liczbę 

przepracowanych godzin. Czasem 

jest to godzina lub dwie kilka razy 

w tygodniu, w niektórych przy-

padkach kilka godzin dziennie. 

Towarzyszenie osobie z niepełno-

sprawnością i wspieranie jej 

w codziennym funkcjonowaniu 

może być dodatkowym zajęciem 

np. dla studentów czy innych 
osób, które jako wolontariusze współpracują z organizacją wspierającą osoby 

z niepełnosprawnościami.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Ministerstwa Rodziny 

i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Z usług asystenta mogą skorzystać dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe posiadające 

aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Osoby chętne do roli asystenta do 11 marca mogą składać oferty wraz z dokumentami 

poświadczającymi posiadane uprawnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Sopocie, ul. Kolejowa 14, osobiście, pocztą lub mailowo na mops@mopssopot.pl.

Szczegółowe informacje na www.mopssopot.pl oraz w Dziale Pomocy Seniorom 

i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10 wew. 232, 236.

Fot. Pixabay

16 marca obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Z tej okazji Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza mieszkańców Sopotu na 

indywidualne spotkania online ze specjalistami z sopockiego Ośrodka 

– pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, psychologiem, prawnikiem. 

Wideokonsultacje odbędą się w dniach 15-19 marca w godz. 8.00-15.00. 

Zastanawiasz się, jak pomóc starszemu sąsiadowi lub co zrobić, gdy na klatce 

pojawił się bezdomny? Jak reagować, kiedy za ścianą słychać krzyki i płacz dziecka? 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak pomóc sobie, swoim bliskim czy sąsiadom, którzy 

znaleźli się w trudnej sytuacji, prześlij swoje zgłoszenie na adres: 

mops@mopssopot.pl i umów się na wideo konsultację. W temacie maila wpisz 

„Spotkanie online”, w treści wiadomości podaj temat rozmowy lub zadaj pytanie, 

napisz proponowany dzień i godzinę spotkania. Po przesłaniu zgłoszenia 

otrzymasz informację zwrotną z linkiem. 

Sopocki MOPS chce przełamywać stereotypy i zachęcić mieszkańców do bliższego 

poznania swojej pracy. Pomoc społeczna to nie tylko zasiłki, to przede wszystkim 

praca socjalna – wsparcie, dzięki któremu otrzymasz pomoc w przezwyciężeniu 

trudnych sytuacji życiowych. 

Sygnały o osobach potrzebujących wsparcia można zgłaszać do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, tel. 58 551 17 10, całodobowo, 7 dni 

w tygodniu lub na adres e-mail: mops@mopssopot.pl.

Spotkania online z okazji 
Światowego Dnia Pracy Socjalnej

Od 1 marca osoby z niepełnosprawnościami mogą składać wnioski o przyznanie 

dofinansowania m.in. na zakup wózka elektrycznego, sprzętu komputerowego czy kursu 

prawa jazdy. Także na kształcenie w szkole policealnej lub wyższej. Wsparcie przeznaczone 

jest przede wszystkim dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz 

dzieci i młodzieży. 

Dla osób z  niepełnosprawnościami 
– wsparcie na sprzęt czy kursy

SOPOT POMAGA /

Fot. Pixabay

W ramach Modułu I można otrzymać 

dofinansowanie m.in. :  na zakup 

i montaż oprzyrządowania do po-

s iadanego  samochodu ,  pomoc 

w uzyskaniu prawa jazdy, zakup wózka 

lub skutera inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym czy zakup sprzętu 

elektronicznego a także szkolenia 

z obsługi tego sprzętu. Osoby pracujące 

mogą liczyć wsparcie w opłatach za 

pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, 

również za opiekę, którą sprawuje 

niania. Wnioski można składać do 31 

sierpnia 2021 r.

Osoby, które uczą się w szkole policealnej lub studiują, w ramach Modułu II mogą otrzymać 

dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki (czesnego) oraz kosztów kształcenia. Dodatek do kosztów 

kształcenia może zostać zwiększony o 500 zł, dla osób, które w związku z pandemią w poprzednim 

semestrze lub aktualnie uczą się w formie zdalnej. Wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

Środki na zadania realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd” pochodzą z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski należy składać przez System Obsługi 

Wsparcia SOW, przygotowany przez PFRON, pod adresem www.sow.pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje o programie „Aktywny samorząd” znajdują się na stronie www.mopssopot.pl. 

Informacji udziela Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej MOPS Sopot, tel. 58 555 15 76.

Fot. Pixabay
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Jeżeli chcemy przy rozliczeniu podatkowym 

za rok 2020 wesprzeć 1% jakąś organizację 

pożytku publicznego, warto upewnić się, by 

była to sopocka organizacja. 

Wspieraj lokalnie – niech 1% 
zostanie w Sopocie

Trudny czas pandemii zmusił do zawieszenia działalności Sopockich Domów Sąsiedzkich. 

Jednak potrzeba łączenia, skupiania lokalnych środowisk nie zniknęła. Przygotowujemy się 

więc do „nowego otwarcia”.

Koordynacja Domów Sąsiedzkich powierzona została stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji, które od 

wielu lat działa na rzecz integracji mieszkańców. 

W planach jest otwarcie pięciu miejsc, które ruszą od maja. Dom Sąsiedzki z założenia ma służyć 

mieszkańcom i być skrojony na miarę ich potrzeb. Dlatego kluczowe jest zdanie tych mieszkańców. 

Sopockie Domy Sąsiedzkie – nowe otwarcie

Wszyscy powinniśmy dbać o jakość powietrza, 

którym oddychamy. Dlatego przypominamy, że 

miasto oferuje zwrot nawet 100 proc. kosztów 

poniesionych przy wymianie pieca węglowego na 

ekologiczny.

1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie uchwalona przez 

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwała anty-

smogowa, która w Sopocie zakazuje korzystania z węgla 

lub koksu do ogrzewania mieszkań. Oznacza to, że by nie 

narażać się na wysokie mandaty (do 5 tys. zł), osoby 

posiadające tzw. kopciuchy, będą musiały wymienić je na 

ekologiczne źródła ciepła, tj. piec gazowy, pompę ciepła, 

przyłączenie do sieci ciepłowniczej itp.

W 2019 r. Sopot uruchomił specjalny program dotacji do 

likwidacji palenisk, w ramach którego można uzyskać 

zwrot  poniesionych kosztów nawet do 100 proc. Warunki 

to mieszkanie w Sopocie od co najmniej 3 lat oraz 

złożenie wniosku przed rozpoczęciem inwestycji. W 2021 

r. można otrzymać dotację w wysokości do 100 proc 

kosztów, w 2022 – do 80 proc,, a w 2023 – do 60 proc. 

Nie ma więc na co czekać i warto zgłosić się już dziś.

Ekologiczne 
inwestycje z dopłatą

W MIEŚCIE /

W 2020 r. z tego tytułu było ponad 50 umów na kwotę 

około 1,5 mln zł.

Miasto przygotowało również atrakcyjne dotacje do 

innych działań proekologicznych. Wsparciem objęte są 

m.in. instalacje magazynowania i rozsączania wody 

deszczowej w granicach własnej posesji oraz instalacje 

fotowoltaiczne. Na te drugie można uzyskać maksymalną 

dotację w wysokości 5 tys. zł dotacji dla budynków 

jednorodzinnych oraz 15 tys., zł dla pozostałych. 

A kolektory słoneczne dotujemy do 3 tys. zł na budynek 

jednorodzinny i do 10 tys. zł na wielorodzinny.

Szczegółowe informacje o dotacjach znajdują się 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

bip.sopot.pl w zakładce „ochrona środowiska”.

Rozlicz PIT w Sopocie i wspieraj swoje miasto!

Mieszkasz w Sopocie? Płać tutaj swoje podatki. 50 proc. kwoty z każdego podatku PIT budżet miasta 

i przeznaczona jest na projekty podnoszące jakość życia w kurorcie. A już w kwietniu ci, którzy rozliczą się 

w Sopocie, będą mogli zarejestrować się do loterii z bardzo atrakcyjnymi nagrodami.

Na co idą moje pieniądze

Chcesz się dowiedzieć, jak Twoje podatki przyczyniają się do rozwoju Sopotu, ile pieniędzy przeznaczane jest na 

funkcjonowanie lokalnej szkoły czy na oświetlenie Twojej ulicy? Możesz to sprawdzić na stronie Na co idą moje 

pieniądze, na której prezentowane są budżety miast i gmin, także Sopotu (należy wybrać miasto z listy prezentowanych).

Przygotowana została ankieta, która będzie punktem wyjścia do projektowania oferty DS. Skierowana 

jest do osób, które korzystały z Domów Sąsiedzkich oraz do tych, którzy z tej oferty nie korzystali. 

Ankieta będzie dostępna do końca marca na stronie miejskiej sopot.pl, Sopockiego Centrum 

Organizacji Pozarządowych, na Faceooku Sopockich Domów Sąsiedzkich i innych mediach 

społecznościowych. Wersja papierowa trafi do filii Biblioteki Sopockiej czy spółdzielni mieszkaniowych. 

Sugestie i pomysły można też zgłaszać do koordynatora Domów Sąsiedzkich: tel. 729 863 879, mail: 

domy.sasiedzkie@sopot.pl lub poprzez wiadomość na Facebooku. 

Razem z Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych kolejny rok namawiamy mieszkańców kurortu, by w ramach akcji 

„Sopocianie sopocianom 1%” przekazywali procent swojego podatku na organizacje pożytku publicznego działające się 

w naszym mieście. Roczne rozliczenia PIT za 2020 r. można składać do 30 kwietnia.

W 2021 r. w Sopocie uprawnionych do pozyskania 1% podatku jest aż 41 organizacji pożytku publicznego, tzw. OPP. 

Działają blisko spraw ważnych dla sopocian i na ich rzecz. Większość swoją troską obejmuje osoby 

z niepełnosprawnościami, starsze, wykluczone. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań dzieci, a także seniorów. Są też 

organizacje, które otaczają opieką bezdomne zwierzęta. 

Co zrobić, gdy nasz PIT rozlicza skarbówka

Powinniśmy zweryfikować swoje rozliczenie przygotowane przez skarbówkę. Podatnicy rozliczający dochody na 

formularzach PIT-37 i PIT-38 mogą to zrobić na portalu www.podatki.gov.pl. Trzeba zalogować się do usługi Twój e-PIT 

albo używając profilu zaufanego. Jeśli nie chcemy nic zmieniać w zeznaniu przygotowanym przez skarbówkę, a w ubiegłym 

roku przekazaliśmy 1% wybranej organizacji, w tym roku automatycznie trafi on do tej samej organizacji.

Jeśli w ubiegłym roku nie przekazaliśmy 1% OPP lub wybrana przez nas organizacja w tym roku nie jest uprawniona do 

wsparcia, albo chcemy zmienić organizację, to po zalogowaniu do systemu możemy zmodyfikować swoje zeznanie, 

wskazując KRS nowej organizacji poprzez wybranie opcji „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego".

PITax.Łatwe podatki do samodzielnego rozliczenia się przez Internecie

Jeśli chcemy rozliczyć się samodzielnie, możemy skorzystać z darmowego, prostego w obsłudze i wiarygodnego programu 

do rozliczeń na www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-sopotu. Jest on przygotowany specjalnie dla Sopotu w ramach 

kampanii „Wspieraj lokalnie”. Program daje 100-procentową gwarancję poprawności rozliczeń. Zawiera także bazę sopockich 

OPP uprawnionych do pozyskania 1% podatku. Program umożliwia elektroniczną wysyłkę PIT-a oraz generuje oficjalne 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania wysłanego przez Internet. 

Emeryci i renciści również mogą przekazać 1%

Również emeryci i renciści rozliczani przez organ rentowy (ZUS) mogą wesprzeć wybraną organizację. Wystarczy do 30 

kwietnia złożyć w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-OP, na której należy wskazać nr KRS wybranej organizacji oraz swoje 

dane identyfikacyjne.  

Wykaz organizacji uprawnionych do otrzymania 1% można znaleźć na www.scop.sopot.pl i na www.sopot.pl. Ulotki 

informacyjne można też po uprzednim umówieniu otrzymać w siedzibie SCOPiW (ul. Marynarzy 4 w Sopocie).

Fot. Fotobank.PL / UMS
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Do 12 marca można głosować i wybierać postacie kobiet, które zapisały się w 120-letniej 

historii Sopotu. Można również zgłaszać swoje propozycje. Wybrane postacie zostaną 

upamiętnione na muralu, który namaluje artystka Marta Frej. Premierowa odsłona muralu 

3 maja 2021 r.

W pamięci mieszkańców Sopotu zapisało się wiele kobiet, które wpłynęły na życie miasta na 

przestrzeni jego 120-letniej historii. Warto, aby ich życiorysy nie zostały zapomniane i by stały się 

inspiracją dla młodszych pokoleń. Biografii sopocianek, które warto upamiętnić i link do ankiety 

znajduje się na stronie Art Inkubatora oraz www.sopot.pl.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona 

Schillera w Łodzi podpisała list intencyjny z Gminą Miasta Sopot. Szkołę 

Filmową w Łodzi reprezentowała rektor, dr hab. Milenia Fiedler, w imieniu 

Sopotu list podpisał prezydent Jacek Karnowski. 

W podpisanym dokumencie strony wyraziły chęć nawiązania współpracy przy realizacji 

wspólnych projektów artystycznych podczas Festiwalu Fotografii „W ramach Sopotu”, 

w tym projektów skierowanych do studentów i absolwentów Katedry Fotografii Szkoły 

Fimowej w Łodzi oraz mieszkańców Sopotu, a także wymiany doświadczeń 

i współpracy przy budowaniu programu warsztatów realizowanych podczas festiwalu.

Najlepsi Studenci Katedry Fotografii 
Szkoły Filmowej w Łodzi przyjadą do Sopotu

BIBLIOTEKA /

Warsztaty krytyki teatralnej online
Zajęcia poświęcone analizie spektaklu teatralnego oraz próbie definicji recenzji teatralnej 

jako gatunku literackiego odbędą się w dniach 22-25 marca, w godz. 18.00-19.30 poprzez 

aplikację Zoom. Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się najpierw wyodrębniać części składowe 

przedstawienia i wskazywać ich funkcję, żeby móc potem w fachowy sposób ocenić te elementy 

w każdym spektaklu. Spotkania poprowadzi krytyk teatralny Tomasz Domagała. Informacje 

o płatności i zapisach na stronie Art Inkubatora.

Spotkanie z Arturem Domosławskim w nowym cyklu „Nowe życie”

Spotkanie odbędzie się online na profilu facebookowym Goyki3, 23 marca, o godz.18.30. 

Rozmowa z autorem niedawno wydanej książki „Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta 

Baumana” zapoczątkuje cykl spotkań z filozofami, antropologami o życiu w nowej rzeczywistości 

w schyłkowej fazie pandemii i po niej. Kuratorem tego pasma jest Juliusz Kurkiewicz, krytyk literacki 

i naczelny „Książek. Magazynu do Czytania".

Koncert Jana Babińskiego z okazji Dnia Kobiet 
„Muzyczny Babiniec”

„Autoportret (Anatomia poetki)”

W trakcie koncertu Jan Babiński zagra wybrane przez siebie utwory napisane przez nietuzinkowe 

kobiety lub dla nich. A wszystko opatrzy słowem, za sprawą którego złoży się to w logiczną całość. 

Transmisja na żywo na fanpage'u Sopoteki, 8 marca o godz. 17.00.

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie 

zaprasza od 5 marca do 3 maja do 

obejrzenia wystawy „Autoportret 

(A n a t om i a  p oe t k i ) ”  Z u z a n n y 

Bartoszek.

„Autoportret” to wystawa obrazów na 

papierze i płótnie z ostatnich dwóch lat. 

Tytuł pochodzi od jednego z poka-

zywanych na niej gwaszów. Cechą 

charakterystyczną twórczości Bartoszek 

jest chęć oddania stanów wew-

nętrznych. 

Oprócz gwaszów i obrazów olejnych, 

w formie nagrań prezentowane będą 

wiersze Zuzanny Bartoszek. Wystawie 

towarzyszyć będzie premiera katalogu 

z obrazami i poezją. 

Godzina dla Ziemi. Książka za korki!
Pod nazwą Godzina dla Ziemi skrywa się 

akcja World Wide Fund for Nature mająca 

na celu uświadomienie ludziom potrzeby 

troski o planetę. W sobotę, 27 marca, 

Sopoteka otwarta będzie w godz. 12.00-

16.00. Każdy, kto tego dnia przyniesie do 

mediateki reklamówkę wypełnioną plastikowymi 

nakrętkami, otrzyma w prezencie od Biblioteki 

książkę Dariusza Gzyry „Dziękuję za świńskie 

oczy”, opowiadającą o trudnych i skompli-

kowanych relacjach ludzko-zwierzęcych.

FESTIWAL FOTOGRAFII /

We wrześniu odbędzie się 7. edycja Festiwalu Fotografii „W ramach Sopotu”. 

Formuła wydarzenia opiera się na rezydencjach artystycznych, na które zapraszani są 

uznani artyści polscy i zagraniczni. Efekty pracy rezydentów prezentowane są 

w Państwowej Galerii Sztuki podczas trwania festiwalu. Zaproszeni artyści, oprócz 

wystawy w PGS, prowadzą spotkania i warsztaty. Stałym elementem są wystawy 

towarzyszące oraz koncerty, do których przygotowywane są również pokazy fotografii. 

Od początku festiwalu, w Sopocie gościliśmy już 31 rezydentów, wśród których byli 

uznani twórcy fotografii, w tym absolwenci Szkoły Filmowej w Łodzi.

W tym roku po raz pierwszy odbędzie się plener studentów Szkoły Filmowej 

w Łodzi. Zaproszonych zostało siedmioro studentów, wybranych przez profesora 

Janusza Tylmana oraz Huberta Humkę, opiekuna artystycznego pleneru 

studenckiego. Efekty pleneru zostaną zaprezentowane podczas tegorocznego 

festiwalu, który odbędzie się w dniach 3-19 września 2021 r.

WYSTAWA /

ART INKUBATOR /
www.wramachsopotu.pl

www.pgs.pl

www.mbp.sopot.pl

www.goyki3.pl

Sopocianki. Wybierz postacie do muralu Marty Frej

Fot. materiały PWSFTviT w Łodzi

Ilustracja: „Autoportret (Anatomia 

poetki)”, gwasz na papierze, 2020

Na fotografiach Jadwiga Titz-Kosko, Matylda Herbst, Maria Moczydłowska, Józefa Wnukowa; 

fot. materiały Art Inkubatora 
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Zapraszamy do oglądania pracy wideo amerykańskiej 

artystki Miriam Simun. Wideo „Your Urge to Breath is 

a Lie” opowiada o przyszłości człowieka w obliczu 

kryzysu klimatycznego z perspektywy naszej komu-

nikacji ze społeczeństwem i otoczeniem. Warstwa 

wizualna wideo to podróż przez świat pływaczek 

synchronicznych, oceanicznych stworzeń i tancerzy. 

Pracę będzie można obejrzeć w dniach 19-22 marca 

w Sopot Centrum, w godz. 10.00-20.00.

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu zaprasza na nową 

wystawę stacjonarną. Prezentowane są dwie 

tematycznie i stylistycznie odmienne ekspozycje: 

„Plakaty” Karoliny Podoskiej oraz „Malarstwo” Anny 

Warenik-Gabbiani. Wystawa potrwa do 28 marca, 

wstęp jest bezpłatny.

Karolina Podoska, absolwentka Wydziału Grafiki ASP 

w Gdańsku i aktualnie doktorantka tej uczelni, w swoich 

pracach lubi łączyć różne elementy ekspresji: ręczny 

rysunek, malarski gest czy fotografię. Na wystawie autorka 

prezentuje plakaty mówiące o kulturze, sztuce i tematach 

współczesnych, które powstały w ubiegłym roku.

Malarka Anna Warenik-Gabiani, również absolwentka 

gdańskiej ASP, doskonaliła swój warsztat w pracowni prof. 

Macieja Świeszewskiego. Studiowała także sztuki wizualne 

w Accademia di Belle Arti di Brera w Mediolanie. 

W obrazach artystka odnosi się do świata natury, jej form, 

kształtów, delikatności i jej ulotności. 

Więcej na: www.tps-dworek.pl

Spotkanie z artystką 
Miriam Simun

Galeria sztuki 
w Dworku Sierakowskich

Marzec na Hipodromie
Od początku sezonu halowego zawody na Hipodromie można śledzić podczas transmisji online. Zawody halowe to 

przede wszystkim cykl JumpOFF Hipodrom, w ramach którego od jesieni odbywają się kolejne eliminacje pod 

dachem. 

Sopocianka druga w Mistrzostwach Województwa w tenisie

Na kortach KT Gdańskiej Akademii Tenisowej w Gdańsku odbyły się Halowe 

Mistrzostwa Województwa Juniorek 2021. Inka Wawrzkiewicz, 13-letnia zawodniczka 

Sopot Tenis Klubu, zajęła II miejsce w grze pojedynczej. 

Inka wygrała w półfinale z turniejową jedynką Martyną Szpakowską (GAT Gdańsk) 7:6(5) 6:3. 

W meczu o mistrzostwo przegrała z dwa lata starszą Hanią Koprowską (GAT Gdańsk) 7:6(5) 

6:3. W grze podwójnej Inka Wawrzkiewicz w parze z Lidią Emilią Amerski (CT Don Balon) zajęły 

II miejsce, ulegając w finale parze Hanna Koprowska – Martyna Szpakowska. 

W marcu Sopot Tenis Klub będzie organizatorem i gospodarzem kolejnych turniejów. 

13 marca rozpocznie się Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Młodziczek Sopot Cup, a 20 

marca wystartują Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Młodziczek i Skrzatów.

Najbliższe odcinki Sportowej ERGO ARENY
Wciąż zastanawiasz się jak polepszyć kondycję? Chcesz wzmocnić się fizycznie i poprawić ogólne samopoczucie? 

Rozpocznij treningi z ambasadorami sopockich i gdańskich klubów w ramach cyklu Sportowa ERGO ARENA. Na 

premierowe odcinki zapraszamy we wszystkie soboty marca o godz. 10.00 – seria publikowana jest na oficjalnych 

profilach ERGO ARENY w serwisach Facebook i YouTube.  

Przed nami finał serii JumpOFF 2020/21. 

6 i 7 marca zaplanowana jest ostatnia 

eliminacja w ramach tego cyklu, a w dniach 

19-21 marca odbędzie się wielki finał. 

W obydwu wydarzeniach organizatorzy 

spodziewają się udziału blisko 300 koni, 

a konkursy planowane są od rana do 

wieczora. 

Zawody można będzie oglądać na kanale 

YouTube Hipodromu Sopot oraz na stronie 

www.zawodykonne.com ,  na której 

podawany jest też dokładny, godzinowy 

harmonogram oraz wyniki na żywo. 

Po energetycznej tabacie czy sesji treningu 

mentalnego w lutym, marcowe zajęcia przygotują 

m.in. reprezentanci drużyn spod znaku Trefla oraz 

Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego. Nie zwalniamy 

tempa i zachęcamy do wspólnego działania! Razem 

zadbajmy o kondycję fizyczną i psychiczną w dobie 

pandemii. 

Cykl Sportowa ERGO ARENA jest nieodpłatny, ćwiczyć 

może każdy. Dotychczasowe odcinki znaleźć można 

w zakładce filmy (Facebook) i na playliście Sportowa 

ERGO ARENA (YouTube).  

VIDEO /

Uzupełnieniem filmu są psychologiczno-fizyczne warsztaty 

szkoleniowe „Training transhumanism (i want to become 

a cephalopod)” oraz wykład Miriam Simun. Warsztat 

odbędzie się 21 marca. Godzina oraz zapisy zostaną 

wkrótce ogłoszone na stronie internetowej www.goyki3.pl. 

Projekcja wideo oraz warsztat są elementem rocznego cyklu 

performance „Tools Cycle: New visualisations for activated 

bodies”, który w 2021 r. jest współorganizowany przez Goyki 

3 Art Inkubator oraz Galerię FOCO w Lizbonie. Więcej 

informacji o cyklu na stronie www.goyki3.pl.

WYSTAWA /

www.goyki3.pl

www.tps-dworek.pl

HIPODROM /

TENIS /

Fot. Aleksandra Ziętak

Fot. materiały STK 

Fot. kadr z filmu „Your Urge to Breath is a Lie” 

AKTYWNIE /
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W tym roku miłośnicy zimowej rekreacji mieli okazję skorzystać ze stoku Łysej Góry. 
Czasami zjazdy odbywały się na sprzęcie, czasami obok, ale zawsze radośnie!

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Sopocie odbyły się pod pomnikami 
Armii Krajowej i Sanitariuszki Inki, w wojskowej asyście honorowej z Garnizonu MW Gdynia.

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

W wyjątkowej formie hybrydowej, bez wspólnego startu, bez tradycyjnej kuchni polowej 
i w reżimie sanitarnym, ale udało się zorganizować bieg Sopocka Zima i Sopocki Bieg „Inki”.

Sopockie Spotkania Kobiet wróciły w wersji online. Poświęcone były zdrowiu psychicznym 
dzieci i młodzieży. Następne spotkanie już 23 marca, a tematem będzie edukacja seksualna.

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

Fot. materiały MOSiR Sopot

Mimo pandemicznych przeciwności Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis przygotował nowy spektakl – „Petit 

Pierre” Suzanne Lebeau. Piętnaściorgu młodym aktorom towarzyszył grający na fortepianie Leszek Możdżer.

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Baabus Musicalis znów na scenie


