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Przedstawiamy Państwu „Raport o stanie miasta” 
podsumowujący działania władz Sopotu w roku 2020. 
Roku bez wątpienia najbardziej nietypowym od czasu 
demokratycznych przemian w 1989. Pandemia, która 
w marcu nadciągnęła do Polski, wywróciła do góry nogami 
życie mieszkańców i przedsiębiorców. Obraz pustego 
Sopotu z zamkniętymi parkami, alejkami, plażami i lasami 
zostanie w naszej pamięci na długo.

Oczywiście aktywność władz miasta musiała być daleka od 
rutynowej. Na pierwszy plan wysunęły się działania 
związane z pandemią. W początkowym okresie skoncen-
trowano się na zadaniach bezpośrednio ograniczających 
rozwój pandemii (zaopatrywanie służb oraz jednostek 
miejskich w środki ochronne) oraz udzielaniu wsparcia 
branżom i mieszkańcom szczególnie dotkniętym pandemią. 

Pandemia musiała też wpłynąć na miejskie finanse. 
Dochody miasta zaplanowane na 397 671 tys. zł zostały 
wykonane tylko w 95%. Mniejsze były wpływy z PIT 
(2,9 mln zł), podatków lokalnych (2 mln zł), dzierżaw 
(2 mln zł), użytkowania wieczystego (3,8 mln zł), opłaty 
uzdrowiskowej (0,8 mln zł). Było to bez wątpienia związane 
z ograniczeniem i spowolnieniem działalności gospodarczej.

Wobec mniejszych wpływów miasto zmuszone zostało 
również do ograniczenia wydatków. Planowane one były 
na kwotę 439 736 tys. zł, a ostatecznie wydano 
o 67 772 tys. zł mniej. Najbardziej ograniczono wydatki 

Drodzy Mieszkańcy Sopotu, inwestycyjne (aż o 42,8 mln zł). Część zadań ograniczano, 
a część przesuwano na przyszłe lata. Ale również w wy-
datkach bieżących „zaciskano pasa”. Udało się je zmniejszyć 
o 25 mln zł. Należy przy tym nadmienić, że wszystkie 
obligatoryjne wydatki gminy (np. spłata zadłużenia, 
wynagrodzenia itp.) zostały wykonane w 100%.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej gmina pokrywała 
zwiększone wydatki na oświatę, chociaż wzrost subwencji 
oświatowej pokrywał tylko połowę wzrostu wydatków 
bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek 
oświatowych.

Rozpoczęto budowę drugiego żłobka. Jest to inwestycja 
kluczowa z punktu widzenia zachęt dla młodych ludzi, 
którzy mieszkają lub rozważają zamieszkanie w Sopocie. 
Podjęto decyzję o zwiększeniu dotacji do wymiany pieców 
węglowych na bardziej ekologiczne – do 100%  kosztów. 
Wiele wysiłków poświęcono poprawie bezpieczeństwa na 
drogach: wymianie oświetlenia (również na bardziej 
ekologiczne), doświetleniu przejść dla pieszych, wy-
niesieniach skrzyżowań i przejść dla pieszych, remontom 
i unowocześnieniom ścieżek rowerowych.

Na początku 2020 r. w pełni ruszyły prowadzone wspólnie 
z Uniwersytetem SWPS prace nad pierwszym etapem 
strategii rozwoju miasta. Szczęśliwie jeszcze w przed-
pandemicznych warunkach udało się przeprowadzić 
warsztaty z wszystkimi chętnymi mieszkańcami Sopotu. 
Przeprowadzono też ankiety i konsultacje branżowe. 
Wynikiem prac było opracowanie diagnozy stanu 
obecnego.

Prezydent Sopotu

Mieszkańcy Sopotu mogą zabrać głos 
w debacie nad Raportem o stanie miasta
Debata odbędzie się podczas sesji Rady Miasta 21 
czerwca br. o godz. 10.00 w trybie obradowania 
zdalnego. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, 
powinien złożyć do przewodniczącego rady miasta Sopotu 
pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 
osób. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, nr telefonu lub adres mailowy, zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych. Na każdej stronie listy 
poparcia umieszcza się następujący tytuł: „Udzielam 
poparcia  Pani/u (imię  i nazwisko), która/y chce zabrać 
głos w debacie nad Raportem o stanie miasta Sopotu za 
2020 rok.”. Poniżej należy umieścić imiona i nazwiska oraz 
podpisy osób popierających.

Zgłoszenie wraz z oryginałem listy poparcia należy 
dostarczyć najpóźniej 18 czerwca 2021 r. do Biura Rady 
Miasta w Urzędzie Miasta Sopotu. Mieszkańcy będą mogli 
zabrać głos w debacie zgodnie z kolejnością zgłoszenia. 

1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta
2. Sprawozdanie z realizacji programów i polityk miejskich
3. Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego

Załączniki są dostępne na stronie internetowej www.sopot.pl
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Przed nami drugi etap prac – określenie kierunków rozwoju 
naszego miasta na lata 2021-2030. Musimy sobie wspólnie 
odpowiedzieć na pytania – czy pandemia zmieniła coś 
w naszym myśleniu o przyszłości? Jak ograniczyć nega-
tywne skutki najmu krótkotrwałego? Jak sprostać 
wyzwaniom demograficznym i ekologicznym?

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa 
w warsztatach i innych formach spotkań przy tworzeniu 
strategii.

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ? 
tel. 58 763 40 97, 603 262 205
Ze względów epidemicznych nie ma osobistej rejestracji w punkcie szczepień

Osoby zapisane na szczepienie wchodzą wejściem A3, vis a vis głównego wjazdu
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Rok 2020 był rokiem wyjątkowym. Zaczynał się 
niepokojącymi doniesieniami z Chin, ale nikt nie 
przypuszczał, że po trzech miesiącach zamknięte 
zostaną szkoły, restauracje, hotele, urzędy, instytucje 
kultury i sportu, a możliwość poruszania się 
mieszkańców na otwartych przestrzeniach będzie 
bardzo ograniczona. Także ogromna część aktywności 
zawodowej przeniosła się do internetu. 

Działania władz miasta wobec wyzwań spowo-
dowanych pandemią stały się absolutnym priorytetem. 
Skoncentrowane były na trzech płaszczyznach: 
dotyczącej ograniczenia rozwoju pandemii, udzielania 
wsparcia branżom i mieszkańcom szczególnie 
dotkniętym pandemią, organizacji nowych form 
kontaktów w czasach pandemii (zdalne nauczanie, 
organizacja usług i imprez online).

SOPOT W PANDEMII 

Zakup środków ochronnych

Wsparcie czynszowe mieszkańców 
i przedsiębiorców

Wsparcie przedsiębiorców 
z branży turystycznej

Inne formy pomocy dla mieszkańców

Organizacja kwarantanny 
poza miejscem zamieszkania

Działania miasta skierowane na walkę z rozprzes-
trzenianiem się epidemii koordynował Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Sopotu. W początkowym etapie pandemii 
(marzec-czerwiec 2020 r.) chodziło o zapewnienie 
środków ochrony osobistej (maseczek, płynów 
dezynfekujących, rękawiczek) i urządzeń dla wszystkich 
jednostek miejskich, służb i instytucji walczących 
z koronawirusem.

Z uwagi na ograniczoną dostępność środków ochrony 
na wolnym rynku oraz znaczny wzrost ich cen podjęto 
decyzję o uruchomieniu rezerwy celowej z budżetu 
miasta na cele zarządzania kryzysowego, tj. walkę 
z COVID-19. Z rezerwy kupione zostały środki 
i urządzenia do walki z COVID-19 dla Urzędu Miasta 
Sopotu, placówek oświatowych (szkół, przedszkoli 
i żłobka), służby zdrowia, Pogotowia Ratunkowego 
(MSPR w Sopocie), Pomorskiego Centrum Reumato-
logicznego, jednostek pomocy społecznej (MOPS, DPS, 
dziennych domów opieki społecznej, Domu Dziecka, 
Caritasu, służb ratowniczych i porządkowych – policji, 
Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, sopockiego WOPR. Łącznie w 2020 r. 
wydano na ten cel 840 tys. zł.

Pierwszą decyzją mającą wesprzeć mieszkańców, było 
„zamrożenie” poziomu czynszów za lokale mieszkalne na 
poziomie z roku 2019. Decyzja o braku podwyżki 
dotyczyła wszystkich lokali mieszkalnych będących 
w zasobie gminy. Zdecydowanie większe wsparcie 
dotyczyło podmiotów gospodarczych, które z powodu 
pandemii miały zakaz prowadzenia działalności lub mogły 
prowadzić ją w ograniczonym zakresie (np. działalność 
gastronomiczna i kulturalna). W okresie, kiedy obowią-
zywały te zakazy (1 kwietnia - 31 maja, 24 października - 
31 grudnia) czynsz za cały lokal wynosił 1 zł miesięcznie.

Za ubiegły rok wielkość pomocy z miasta dla 
wszystkich przedsiębiorców wyniosła 1 850 000 zł.

Poza działaniami skierowanymi do wszystkich przed-
siębiorców, miasto wraz z Sopocką Organizacją 
Turystyczną podjęło wiele działań, by wesprzeć branżę 
turystyczną. Zrealizowane zostały dwie odsłony akcji 
promującej sopockie restauracje oferujące dania na 
wynos, także z dowozem. Do programu zgłosić mógł się 
każdy, kto zdecydował się na tę formę działalności. 
Dodatkowym wzmocnieniem tych działań były udostęp-
niane w mediach społecznościowych filmy i zdjęcia 
z restauracji pod hasłem „Sopot kulinarny” (#kulinarny 
Sopot na wynos). Każda restauracja czy kawiarnia mogła 
opublikować krótki film, promujący wybrane danie. 
Z myślą o branży gastronomicznej powstały dwa 
regulaminy, umożliwiające im działalność w tym 
trudnym czasie. Pierwszy oferował przedsiębiorcy 
powiększenie metrażu ogródka gastronomicznego lub 
sezonowego zagospodarowania plaż. W zależności od 
możliwości zwiększenia metrażu w danej lokalizacji, 
powierzchnia ogródka gastronomicznego mogła zostać 
powiększona do 50 proc., a ogródka plażowego nawet 
do 100 proc. w stosunku do powierzchni z roku 
ubiegłego. Przedsiębiorca płacił symbolicznie 1 zł ne�o za 
cały przyznany dodatkowo metraż. W przypadku braku 
możliwości powiększenia ogródka przy lokalu gastrono-
micznym, przedsiębiorca miał pierwszeństwo w skorzys-
taniu z oferty działania na terenach zielonych w Sopocie. 

Miasto  udzielano pomocy finansowej osobom, które 
zgłosiły swoją trudną sytuację ze względu na pandemię 
SARS-CoV-2 (np. utrat pracy). Pomocy w tej formie 
udzielono 92 rodzinom na łączną kwotę 258 175 zł. 

MOPS udzielał także pomocy osobom przebywającym 
w kwarantannie domowej. Osobom takim dostarczano 
paczki żywnościowe, realizowano recepty, orga-
nizowano zakupy, udzielano porad itp. Posiłki 
dowożone były do szerszego kręgu osób. Łącznie 
udzielono pomocy 528 osobom.

W Sopocie zorganizowano też miejsca zakwaterowania 
dla  osób przebywających na kwarantannie. 
Przeznaczono na ten cel Sanatorium Leśnik, Dom 
gościnny LukLuk oraz hotel na stadionie SKLA 
w Sopocie. Każda z osób przebywająca na kwar-
antannie zbiorowej otrzymała pełnowartościowy 
dwudaniowy posiłek oraz paczkę żywnościową. 

Oferta przygotowana przez zarządców terenów we 
współpracy z sopockimi instytucjami kultury 
umożliwiała organizację dodatkowych wydarzeń na 
terenach zielonych, zapewniających możliwość 
zachowania dystansu społecznego i  większe 
bezpieczeństwo, zarówno dla przedsiębiorców, jak 
i klientów. W geście solidarności zachęcaliśmy do 
zakupu prezentów świątecznych od lokalnych 
przedsiębiorców. Pamiątki można było kupić 
w Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej 4. 
Prowadzone były również akcje, zachęcające do 
zamawiania potraw świątecznych od sopockich 
restauratorów. 

Miasto wraz z SOT wiosną 2020 r. opracowało 
Bezpieczny kodeks praktyk dla branży gastronomicznej 
oraz dla sopockich apartamentów. 

W okresie zamknięcia szkół oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych, a także podczas wakacji rodziny dzieci, 
które korzystały z posiłku w szkole lub przedszkolu, 
otrzymywały zasiłek na zakup żywności. Rodziny 
potrzebujące dodatkowego wsparcia w zapewnieniu 
żywności otrzymywały paczki żywnościowe.

Sopocki MOPS przystąpił również do rządowego 
programu „Wspieraj Seniora”, którego celem było 
dofinansowanie gmin wspierających seniorów, którzy 
w obowiązującym stanie epidemii pozostawali 
w domach. Usługa wsparcia poległa w szczególności na 
dostarczeniu zakupów (gł. artykuły spożywcze, środki 
higieny osobistej). Z pomocy w ramach Programu 
skorzystało 81 sopockich seniorów. Oprócz tego 
MOPS we współpracy z Delikatesami „Mrozińscy” 
organizował pomoc przy realizacji zakupów.

W tym szczególnym czasie bardzo ważna była pomoc 
psychologiczna, udzielana osobom w kryzysie. Taką 
pomoc świadczył Punkt Interwencji Kryzysowej, który 
przeprowadził ponad tysiąc osiemset konsultacji z osobami 
potrzebującymi wsparcia psychologicznego. Uruchomiono 
również całodobowy telefon MOPS, w ramach którego 
udzielano informacji, kierowano do innych instytucji, 
pomagano odnaleźć się w sytuacji pandemii. 
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Sztab kryzysowy

BlueAlert

Laptopy i komputery dla uczniów

Dezynfekcja przestrzeni publicznych

Z uwagi na sytuację epidemiczną, od marca odbywały 
się spotkania sztabu kryzysowego, na których przed-
stawiciele Urzędu Miasta oraz różnych instytucji 
omawiali bieżącą sytuację w mieście.

O pracy sztabu kryzysowego mieszkańcy informowani 
byli za pośrednictwem codziennych komunikatów, 
umieszczanych na stronie internetowej miasta oraz 
podczas codziennych podsumowań pracy sztabu, które 
w formie transmisji na żywo w mediach społecz-
nościowych, dostępnych także przez stronę miasta, od 
poniedziałku do piątku przedstawiała wiceprezydentka 
Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. Od 23 marca 
2020 r. emisje były codziennie, od 11 maja dwa razy 
w tygodniu, a od 18 czerwca co tydzień. 

Oprócz informowania o tym, jakie decyzje podjął sztab 
i jak wygląda sytuacja w mieście, wiceprezydentka 
odpowiadała na pytania przesłane przez mieszkańców 
na adres mailowy przepisnasopot@sopot.pl. Ponadto, 
codziennie radni byli informowani o pracach sztabu, 
otrzymując mailem komunikaty prasowe. Biuro 
Promocji i Komunikacji Społecznej na potrzeby 
komunikacji z mieszkańcami przygotowało system 
graficzny, który wskazywał, że dana informacja dotyczy 
koronawirusa. Na stronie internetowej www.sopot.pl 
przygotowaliśmy specjalne sekcje, tak, aby najważ-
niejsze informacje były widoczne i łatwo dostępne.

Starliśmy się docierać z informacją jak najszerzej, mając 
świadomość, że wielu starszych mieszkańców Sopotu 
może nie korzystać z internetu. Przygotowaliśmy 
materiały drukowane, które dzięki pośrednictwu, m.in. 
spółdzielni mieszkaniowych, lokalnych sklepów, księży 
proboszczów, pracowników MOPS czy funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej mogły trafić do mieszkańców. 
Wychodziliśmy z informacją w przestrzeń publiczną, 
aby apelować, informować i przypominać. Ko-
rzystaliśmy z słupów ogłoszeniowych,  wiat 
przystankowych i kubików informacyjnych. Wyda-
liśmy także „Przepis na Sopot”, informator miejski 
z informacjami m.in. o koronawirusie w nakładzie 10 
tys. egz. Przygotowaliśmy ponadto: plakaty „Seniorze, 
zostań w domu”, plakaty „Zostań w domu, telefony 
pomocy”, plansze „Molo zamknięte”, wyklejki na 
kubikach miejskich z informacjami: „Zostań w domu, 
telefony pomocy”, „Miasto informuje koronawirus” oraz 
„Zachowaj dystans, zasłaniaj twarz”, baner na molo 
„Zachowaj dystans, zasłaniaj twarz”, banery na 
wyświetlaczu LED na ERGO ARENIE – „Zostań w do-
mu” i „Zachowaj dystans, zasłaniaj twarz”. 

Z mieszkańcami w kwes�ach bardzo ważnych, 
komunikowaliśmy się za pośrednictwem szybkiego 
systemu powiadamiana BlueAlert, który uruchomiony 
został już w marcu 2020 r. W systemie zarejestrowało 
się blisko 2 tys. osób. Poprzez SMS-y docieraliśmy 
bezpośrednio z informacją do mieszkańców, informując 
np. o wprowadzaniu kolejnych obostrzeń rządowych, 
konieczności zamknięcia cmentarza czy miejskiego 
targowiska, o wprowadzeniu godzin obsługi seniorów 
w sklepach, a także przedłużonym terminie rekrutacji 
do sopockich przedszkoli.

Przez znaczną cześć roku nauka w szkołach odbywała 
się zdalnie. Aby pomoc uczniom, którzy nie posiadali 
w domu odpowiedniego sprzętu, szkoły podstawowe 
i ponadpodstawowe wypożyczały go uczniom. 
Wypożyczono w sumie 38 laptopów, 83 tabletów, 
4 komputery stacjonarne, 9 kamerek i 12 sztuk innego 
sprzętu.

Od połowy marca służby dezynfekowały miejsca 
publiczne. Początkowo dwa razy w tygodniu, a później 
raz w tygodniu. Dezynfekowane były: tunele i przejścia 
podziemne, 70 przystanków komunikacji podziemnej 
oraz ławki na ciągach pieszych.

W 2020 r. kontynuowana była adaptacja za-

bytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. 

Goyki 1 i 3 na potrzeby Art Inkubatora i biblioteki 

publicznej. 

Oprócz remontów dwóch budynków, w których 

mieścić się będzie przestrzeń łącząca sale wysta-

wiennicze, pracownie udostępniane artystom, punkt 

widokowy i bibliotekę, wykonywane jest również 

zagospodarowanie niezwykle cennego przyrodniczo 

założenia ogrodowo-parkowego wokół rezydencji. 

ZABYTKOWY SOPOT

Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-
-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1 i 3 

Remont kapliczki Stella Maris

Remonty sopockich zabytkówSopot uwolniony od reklam

Kaplica Stella Maris znajduje się przy skrzyżowaniu 

al. Niepodległości oraz ul. Malczewskiego. W 2020 r. 

rozpoczęto remont kaplicy. 

Była to realizacja projektu przegłosowanego przez 

mieszkańców w BO. Wykonano remont kopuły, 

remont i konserwację wszystkich powierzchni, rzeźb 

aniołów oraz czterech kolumn, a także oczyszczenie 

i konserwację posadzki lastryko. Wykonywane są 

roboty konserwatorskie figury Matki Boskiej 

z Dzieciątkiem oraz odtwarzane malowidła na 

ścianach wewnętrznych. 

Od 2018 r.  obowiązuje w Sopocie uchwała 

krajobrazowa. Realizując zapisy uchwały miasto 

konsekwentnie i skutecznie usuwa szpecące reklamy 

z przestrzeni. Ostateczny termin akcji usuwania reklam 

minął 7 czerwca 2020 r. Akcja zakończyła się pełnym 

sukcesem. Wygląd miasta jest zupełnie inny. Oczom 

mieszkańców ukazały się budynki i detale archi-

tektoniczne do tej pory zasłonięte reklamami.

Miasto od lat wspiera finansowo remonty sopockich 

zabytków. W 2020 r. dotacje na ten cel wynosiły 620 

tys. zł. Otrzymało je 10 wspólnot mieszkaniowych 

z budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków 

lub wojewódzkiego rejestru zabytków. Miasto 

dofinansowało też remont zabytkowego kościoła 

ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Zbawiciela.

Dodatkowo renowacji poddano ogrodzenie, a także 

zainstalowano nowe oświetlenie. Roboty konser-

watorskie i budowlane rozpoczęły się w sierpniu 

2020 r., a zakończą się w czerwcu 2021. 
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Działalność kulturalna w 2020 r. oczywiście musiała 
być zupełnie inna, niż w poprzednich latach. Głównym 
wyzwaniem stało się znalezienie takiej formuły 
wydarzeń kulturalnych, aby mimo pandemii mogły one 
zaistnieć. Chociaż nie we wszystkich przypadkach to 
się udało, ale jednak większość dużych wydarzeń 
kulturalnych odbyła się. Sprawnie reagowano, 
modyfikując formę wydarzeń tak, by nadal jak 
najwięcej osób mogło wziąć w nich udział, a artyści 
i osoby zaangażowane w produkcję – ze szczególnym 
nastawieniem na środowisko lokalne – utrzymali źródło 
dochodów. Sytuacja pandemiczna spowodowała też 
powstanie kilku zupełnie nowych inicjatyw. Do 
najciekawszych i najwyżej w rankingach ocenianych 
przedsięwzięć należały sopockie kino samochodowo-
plenerowe, projekt muzyczny LASY oraz prekursorska 
formuła hybrydowego fes�walu literackiego Literacki 
Sopot o zasięgu ogólnoświatowym. 

Również sopockie instytucje kultury funkcjonowały 
w 2020 r. zgodnie z rytmem pandemii: raz tradycyjnie, 
a kiedy to było niemożliwe, to internetowo. Poza 
zapewnieniem ciągłości działalności instytucji kultury 
oraz znalezieniem nowej formuły dla cyklicznych 
wydarzeń kulturalnych głównym celem miejskiej 
polityki kulturalnej stała się pomoc dla osób 
zajmujących się działalnością kulturalną. 

W związku z czasowym zamknięciem instytucji kultury 
i ograniczeniami dla działalności artystów wynikającymi 
z wprowadzeniem różnego rodzaju obostrzeń i reżimu 
sanitarnego, miasto wprowadziło Pakiet wsparcia dla 
sopockiej kultury. Sopot, w trudnym czasie pandemii 
nie ograniczył środków finansowych przeznaczonych 
na kulturę, wręcz udało się zwiększyć kwotę 
przeznaczoną na wsparcie dla artystów.  

KULTURALNY SOPOT 

Wsparcie dla artystów w czasie pandemii

Granty kulturalne w 2020 r. pozostały na niez-
mienionym poziomie – 785 tys. zł. Było to możliwe 
dzięki wyjątkowo elastycznemu podejściu do złożonych 
wniosków.  Każdy projekt  był rozpatrywany 
indywidualnie. Jeśli dany projekt nie mógł zostać 
zrealizowany w pierwotnie zaplanowanym terminie 
– mógł on zostać przesunięty na inny bezpieczny 
termin. Stowarzyszenia czy fundacje mogły także 

przeformułować swoje zadania i przenieść część 
wydarzeń do internetu. Stowarzyszenia i fundacje 
organizujące cykliczne wydarzenia kulturalne/fes�wale, 
np.: stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, fundacja 
Mundus Cantat, Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki, 
Sopocki Teatr Tańca czy Sopocki Teatr Muzyczny 
Baabus Musicalis otrzymały dofinansowanie na stałym 
poziomie i mogły realizować swoje aktywności albo 
w sposób dotychczasowy, albo w formie online. 

Jednym ze sposobów pomocy dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 
jest system stypendialny. Stypendia przyznawane były 
w kwocie do 5 tys. zł. Pula środków finansowych na 
indywidualną pomoc dla artystów została zwiększona 
w 2020 r. i wyniosła 138 tys. zł (wobec pierwotnie 
planowanej 50 tys. zł). W 2020 r. przyznano stypendia 
44 osobom. 

Czynsz za pracownie artystyczne w pierwszych 
miesiącach pandemii był na wniosek artysty odraczany, 
z możliwością rozłożenia na dogodne raty. W związku 
z przedłużającym się okresem pandemii, od maja 
2020 r. czynsz za pracownie artystyczne został zmniej-
szony do złotówki za metr kw. 

Pomimo konieczności ograniczenia przez nie dzia-
łalności, dotacje dla instytucji kultury pozostały 
w planowanej wysokości. Pozwoliło to utrzymać 
zatrudnienie i wysokość wynagrodzeń na niezmie-
nionym poziomie.

W trakcie pierwszego lockdownu instytucja Goyki 3 
Art Inkubator uruchomiła akcję „Pogotowie prawne dla 
artystów”. Każdy, kto chciał zasięgnąć opinii prawnej 
związanej z tematem praw autorskich, mógł zgłosić 
problem na adres: pogotowieprawne@goyki3.pl. Wia-
domość trafiała do adwokata specjalizującego się 
w temacie, który dokonywał analizy prawnej problemu 
i udzielał bezpłatnej porady prawnej podczas spotkania 
online. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie, w ramach 
wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, kupiła w 2020 
r. od sopockich księgarń (Smak Słowa, Ambelucja, 
Książka dla Ciebie) łącznie prawie 300 książek. 
Aktualnie czekają one na czytelników we wszystkich 
filiach Biblioteki Sopockiej.  

PGS kupiła 5 dzieł sopockich artystów do kolekcji 
sztuki współczesnej.  

Sopockie fes�wale

● Międzynarodowy Fes�wal Literatury i Teatru 
Between.Pomiędzy – odbył się w dniach 11-17 maja 
w przestrzeni wirtualnej pod hasłem Kosmopolis 2020. 
11. edycja miała wyraźnie odmienny charakter – była 
zapiskiem emocji towarzyszących ludziom podczas 
izolacji i próbą interakcji z drugim człowiekiem. Cały 
program fes�walu dostępny był bez opłat na stronie 
www.between.pl. Każdego fes�walowego wieczoru 
organizatorzy, artyści i badacze spotykali się 

z publicznością w ramach Kawiarenki Internetowej 
Młody Byron Online. Codziennie w dyskusjach 
w języku polskim i angielskim uczestniczyło łącznie 
kilkadziesiąt osób. 

● Międzynarodowy Fes�wal Muzyczny Sopot Classic. 
Jubileuszowa 10. edycja fes�walu trwała od 26 lipca do 
1 sierpnia. Na program złożyły się trzy koncerty 
– wszystkie odbywały się na dużej scenie w Operze 
Leśnej. 26 lipca w ramach inauguracji Fes�walu odbył 
się „Koncert czeski”, prezentujący kulturę muzyczną 
naszych sąsiadów. Gościem specjalnym Koncertu była 
wielka dama czeskiej piosenki Helena Vondrackova. 
Pozostałe dwa koncerty zaprezentowane w Operze 
Leśnej to „Koncert polski” oraz Koncert finałowy „Gala 
Operowa”.

● Sopot Film Fes�val odbył się w terminie 11-24 lipca 
w zmienionej formule. Zamiast prezentacji filmowych 

w salach kinowych Mul�kina, projekcje filmów 
odbywały się przede wszystkim w plenerach, które 
miały swój debiut jako miejsca wydarzeń artystycznych. 
Sopocianie ze szczególną sympa�ą przyjęli dobre kino 
na Hipodromie i Sopockim Rynku. W ramach fes�walu 
zorganizowano także Koncert Muzyki Filmowej (15 
lipca 2020 r.), który odbył się na dużej scenie Opery 
Leśnej. Tematem przewodnim koncertu było hasło 
„Apokalipsa czy nowy początek?”, które w meta-
foryczny sposób odnosiło się do czasów pandemii.

● Fes�wal Literacki Sopot (edycja kanadyjska). 
W dniach 20-23 sierpnia odbyła się 9. edycja tego 
wydarzenia. Ze względu na sytuację epidemiczną 
fes�wal odbył się wersji hybrydowej, która zapewniła 
przedsięwzięciu niebywały sukces na niespotykaną 
dotąd ogólnoświatową skalę. Z zagranicznymi gośćmi 
łączono się za pomocą internetu, przy czym spotkania 
i debaty w paśmie O,Kanada! były streamowane. 
Wszystkie nagrania rozmów z pozostałych cyklów 
udostępniono na kanale YT. Większość spotkań i debat 
była tłumaczona na PJM, dzięki czemu mogliśmy 
dotrzeć także do osób niedosłyszących i niesłyszących. 
W czasie fes�walu jego uczestnicy mieli możliwość 
wzięcia udziału offline/online w  ponad 70 
wydarzeniach, m.in. w spotkaniach autorskich, 
debatach, targach książki, projekcjach filmowych, 
czytaniach performatywnych, warsztatach dla dzieci, 
grze miejskiej, warsztatach z kreatywnego pisania. 
Wśród gości znaleźli się m.in.: Patrick de Wi�, Mikołaj 
Łoziński, Madeliene Thien, Paweł P. Reszka, Joanna 
Gierak-Onoszko, Maria S�epanowa, Esi Edugyan, 
Maciej Zaremba Bielawski, Anne Applebaum, Michael 
Crummey.

Literacki Sopot nominowany został do Plebiscytu 
Supermiasta „Gazety Wyborczej” i przez czytelników 
wydarzenie to wybrane zostało największym 
osiągnięciem Sopotu minionych 30 lat.
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● Sopot Jazz Fes�val odbył się w dniach 28-30 
sierpnia. Edycja 2020 była wyjątkowa pod wieloma 
względami. Nad programem fes�walu po raz pierwszy 
pracował jeden z najwybitniejszych polskich artystów 
jazzowych – Marcin Wasilewski. W odpowiedzi na 
sytuację spowodowaną koronawirusem, kurator 
artystyczny, w geście solidarności z polskim śro-
dowiskiem jazzowym, do udziału w fes�walu zaprosił 
tym razem wyłącznie polskich artystów, tworząc 
program prezentujący to, co najciekawsze w polskim 
jazzie. 

● Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską 
miały miejsce po raz piętnasty   tradycyjnie w siedzibie 
Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Wyjątkowo dwa 
koncerty zorganizowano na scenie LASÓW w Operze 
Leśnej. W trakcie fes�walu zaprezentowana została 
premiera koncertu „Książę Jidysz/The Yaddish 
Prince/Pieśni Itzika Mangera”.

● Fes�wal Fotografii „W ramach Sopotu” (6. edycja) 
trwał od 4 do 20 września. Oprócz 6 polskich artystów, 
gośćmi fes�walu byli dwaj artyści zagraniczni. Wystawy 
prezentowane były w Państwowej Galerii Sztuki oraz 
galeriach fes�walowych w Sopot Centrum. Wystawom 
towarzyszyły warsztaty tematyczne oraz spotkania 
z gośćmi fes�walu. Odsłonięto też trzeci już fotopomnik 
– tym razem dedykowany Maciejowi i Zbigniewowi 
Kosycarzom.

● Koncert dla Mieszkańców – tradycyjny wrześniowy 
koncert organizowany w Operze Leśnej dedykowany 
sopocianom. Program koncertu związany był 
z konkursem na interpretację piosenek Agnieszki 
Osieckiej. 

● Międzynarodowy Fes�wal Chóralny Mundus Cantat 
(16. edycja) odbył się w wersji online. W dniach 23-28 
listopada miały miejsce wirtualne przesłuchania 
chórów, odbyły się dwa Koncerty Wolności (jeden 
dedykowany Białorusi, drugi Wenezueli) oraz Koncert 
Finałowy. Wszystkie wydarzenia były relacjonowane na 
żywo na fes�walowym kanale YouTube i na Facebooku.                                                                                                                                                         

● Międzynarodowy Przegląd Teatralny MASSKA odbył 
się po raz 20. w dniach 15-22 listopada. To otwarty 
projekt kulturalny, w którym biorą udział artyści z nie-
pełnosprawnościami, teatry młodzieżowe i niezależne, 
co nadaje wydarzeniu charakter integracyjny. Fes�wal 
odbywał się w formule online. 

● Od lipca, tradycyjnie przez dwa wakacyjne miesiące 
na molo funkcjonowało plenerowe „Kino na Molo”, 
prezentując m.in. nowości kinowe.  

● BrassWood Fest to nowy sopocki fes�wal muzyczny, 
który łączy elektronikę, akustyczne brzmienie orkiestr 
dętych oraz znanych artystów. Pomysłodawcą 
fes�walu jest L.U.C., raper, beatbokser i producent 
muzyczny. BrassWood odbył się 25 lipca na terenie 
Opery Leśnej, w nowej kameralnej przestrzeni LASY. 

Tylko przez część roku instytucje kultury mogły działać 
w tradycyjnej formule. W okresach, kiedy musiały być 
zamknięte dla mieszkańców i turystów, przenosiły 
swoją aktywność do internetu.

Muzeum Sopotu

Do 11 marca Muzeum Sopotu organizowało 
wydarzenia zgodnie z programem merytorycznym na 
2020 r. Po zamknięciu instytucji dla gości zmo-
dyfikowano program zgodnie z nowymi realiami. 
W terminie 12 marca – 6 maja instytucja działała 
w trybie online. Taka forma działalności obejmowała: 
umieszczanie na stronie internetowej, Facebooku, 
kanale You Tube, Instagramie następujących treści: 
wirtualne oprowadzania po wystawie, wykłady, spacery 
historyczne, materiały edukacyjna, udostępniono też w 
formie PDF wydawnictwa oraz relacje z dawnych 
wystaw. W ramach działalności edukacyjnej stworzono 
blog Muzeum Uczy i bawi, zorganizowano konkurs 
plastyczny pt. „Mój widok z okna”. Online zorga-
nizowane zostały spotkania autorskie „Bliżej Historii”. 
W okresie od marca do grudnia odbyło się ich 18. 
Liczba uczestników na żywo wynosiła 1179 osób, 
a liczba wyświetleń ponad 84 tys.

Ponownie instytucja została zamknięta w październiku 
2020 r. Łącznie Muzeum było nieczynne dla gości 
przez 5 miesięcy. Zarówno okres zamknięcia instytucji, 
jak i obowiązujące od maja 2020 r. limity osób 
mogących przebywać na ekspozycji, znacznie wpłynęły 
na frekwencję w instytucji. Jednym ze sposobów 
funkcjonowania muzeum w czasie pandemii było 
organizowanie wystaw plenerowych. W całym roku 
udało się dotrzeć do widzów z tą formą przekazu 
4 razy. W 2020 r. Muzeum prowadziło normalną 
działalność wydawniczą. Opublikowano 6 książek, 
w tym „Sopot w czasie przełomu”, wydawnictwo 
o sopockim Komitecie Obywatelskim.

Sopockie instytucje kultury 
w nowej rzeczywistości

Biblioteka Sopocka

Biblioteka Sopocka w wyniku pandemii zmieniła formę 
wszystkich swoich stacjonarnych wydarzeń, by móc je 
nadal realizować w internecie. Oferta wydarzeń online 
Biblioteki była bardzo bogata. Na profilu Biblioteki 
Sopockiej skupiają się działania wszystkich filii oraz na 
kanale YouTube realizowana jest oferta skierowana 
szczególnie do dzieci oraz rodziców. Biblioteka Sopocka 
w swojej ofercie proponowała m.in. warsztaty w formie 
filmików, spektakle pacynkowe i czytania bajek 
realizowane przez bibliotekarzy. Wśród propozycji dla 
dzieci były także działania związane z edukacją 
ekologiczną. 

Państwowa Galeria Sztuki

W 2020 r. w miesiącach, kiedy galerie sztuki mogły być 
czynne dla odwiedzających, PGS w prezentował 
zaplanowane na 2020 rok wystawy i prowadził 
działalność edukacyjną. W miesiącach, kiedy galeria 
musiała pozostawać zamknięta ze względu na 
obowiązujące obostrzenia, przenosiła swoją działalność 
do internetu. Wystawy można było zwiedzać wirtualnie 
na stronie internetowej PGS. Zorganizowano również 
4 oprowadzania online dostępne na Facebooku 
i YouTube. W ramach działalności edukacyjnej zorgani-
zowanych zostało 6 warsztatów instruktażowych. Na 
zlecenie PGS zrealizowanych zostało 5 krótkich form 
filmowych podzielonych na 13 części.

Bałtycka Agencja Artystyczna BART – Opera Leśna

Bałtycka Agencja Artystyczna w związku z sytuacją 
pandemiczną organizowała imprezy online lub na 
świeżym powietrzu. 

Cykl warsztatów muzycznych „Rebel Babel Drumline” 
– warsztaty przygotowane merytorycznie i prze-
prowadzone przez muzyków/instruktorów związanych 
z Rebel Babel Ensemble. Warsztaty polegały na nauce 
gry na perkusji w zespole perkusyjno-marszowym. 
Warsztaty były realizowane online w postaci 10 
filmików instruktażowych. 

Cykl warsztatów edukacyjnych – były to spotkania 
z animatorami, muzykami, performerami, aktorami, 
przygotowane w formie kilkuminutowych filmików, 
dostępnych w internecie. Były to warsztaty m.in. 
z prowadzenia domowej muzykoterapii czy instruktaż 
wykonania własnoręcznie instrumentów z materiałów, 
które posiadamy w domach. 

W okresie wakacji BART organizował na terenie Opery 
Leśnej spotkania, warsztaty, spacery na świeżym 
powietrzu. Była to oferta kierowana przede wszystkim 
do rodzin z dziećmi. Wakacyjne aktywności w Operze 
Leśnej to m.in.: akustyczne koncerty kameralne, 
warsztaty muzyczne, rozmowy edukacyjne o naturze, 
spacery dźwiękowe. 

Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Planowany na rok 2020 terminarz koncertów Polskiej 
Filharmonii Kameralnej Sopot zmieniał się w ciągu roku. 
PFK Sopot, w związku z pandemią musiała dostosować 
charakter swojej działalności kulturalnej do obo-
wiązujących w poszczególnych miesiącach przepisów. 
W ramach tradycyjnego koncertowania, które było 
dopuszczone w miesiącach styczeń-luty oraz czerwiec-
wrzesień, odbyło się 10 koncertów. W pozostałych 
miesiącach, kiedy aktywność musiała zostać 
ograniczona do koncertowania w wersji online, 
zorganizowanych zostało 13 koncertów i innych 
wydarzeń muzycznych. 



VI

Teatr na Plaży 

Pierwsze półrocze 2020 r. w Teatrze na Plaży to 
spektakle teatralne, koncerty, projekcje filmowe, 
spotkania z gośćmi, działania edukacyjne oraz Fes�wal 
Zielone Oko. Ze względu na tymczasowe zamknięcie 
teatrów w marcu 2020 r. wydarzenia zostały 
zaprezentowane w wersji online. Udostępnione 
publiczności zostało 6 koncertów, 6 odcinków bajki dla 
dzieci oraz 2 spektakle dla widzów dorosłych.

W drugiej połowie roku 2020 (lipiec – wrzesień) Teatr 
na Plaży realizował wydarzenia artystyczne pod hasłem 
„Odmrażamy teatr”. W ramach tej działalności 
zaprezentowane zostały 3 spektakle dla dorosłych 
w przestrzeni plenerowej (Muzeum Sopotu i taras 
klubu Atelier) oraz 11 spektakli dla dzieci (taras klubu 
Atelier). Ponadto zorganizowany został koncert 
w Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot. W paździer-
niku ponownie instytucje kultury zostały zamknięte, 
a teatr zawiesił swoją działalność. 

Inna działalność kulturalna

Goyki 3 Art Inkubator 

Instytucja, która swoją działalność rozpoczęła 
w listopadzie 2019 r., już po kilku miesiącach ze 
względu na pandemię przeniosła swoją działalność do 
internetu. Wyjątek stanowił fes�wal Literacki Sopot, 
który zorganizowany został w sierpniu w formule 
hybrydowej. Art Inkubator prowadził działania 
organizacyjne oraz merytoryczne, planując imprezy 
kulturalne i tworząc cykle wydarzeń kulturalnych. 
Wśród nich można wymienić: „Ocean Opowieści”, 
„Jesienny Literacki Sopot” wykłady i spotkania z ludźmi 
polskiej nauki w cyklu „Matematyczny Wszechświat”, 
„Chwila z Kulturą”, w którym artyści i ludzie związani 
z kulturą publikowali eseje komentujące rzeczywistość 
w kwarantannie. Cykl w zamierzeniu stanowi kronikę, 
w której rejestrowane są zmiany realiów i osobiste 
spostrzeżenia, odczucia towarzyszące procesowi 
twórczemu w izolacji. Aby komunikować się ze 
współpracownikami, odbiorcami i przyjaciółmi Art 
Inkubatora, instytucja uruchomiła bloga, na którym 
prezentowała różne modele funkcjonowania prog-
ramów rezydencyjnych dla artystów.

Trwa remont siedziby instytucji, która docelowo znajdzie 
swoje miejsce w zabytkowej willi przy ul. Goyki 3. 

„Śniadania na trawie” na hipodromie to oferta, która 
miała na celu udostępnić mieszkańcom Sopotu 
i Trójmiasta rozległe łąki toru wyścigów konnych 
w Sopocie, do bezpiecznego piknikowania w gronie 
rodzinnym, z jednoczesnym zachowaniem dystansu 
społecznego. Organizatorzy akcji zaprosili do udziału 
w piknikach lokalnych gastronomików, dla których 
możliwość wystawienia ogródków mogła  być szansą 
na odrobienie strat po wiosennym zamknięciu lokali. 

W 3 weekendy lipca i sierpnia Hipodrom we 
współpracy z Sopocką Organizacją Turystyczną oraz 
Muzeum Sopotu organizował w ramach „śniadań na 
trawie” pikniki tematyczne. 

Jako pierwsze w Polsce kino plenerowo-samochodowe 
zostało zorganizowane ze względu na panujące 
obostrzenia i reżim sanitarny (zamknięte sale kinowe, 
zachowanie dużego dystansu społecznego w po-
mieszczeniach). W ramach sopockiego kina plenerowo-
samochodowego na parkingu pod Operą Leśną 
zorganizowano 4 wieczorne pokazy filmowe na dwóch 
wielkoformatowych ekranach.

Koncert „Jutro będzie dobry dzień” w wykonaniu 
Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot zorganizowany 
na dużej scenie Opery Leśnej 6 czerwca 2020 r. był 
pierwszym w Polsce wydarzeniem po pierwszym 
lockdownie i przywróceniu możliwości koncertowania 
na żywo, po przerwie która trwała 3 miesiące. 
Wydarzenie było muzycznym podziękowaniem za 
odpowiedzialne zachowanie mieszkańców w czasie 
pandemii oraz podziękowaniem dla służb medycznych 
i mundurowych, które w bezpośredni sposób walczyły 
ze skutkami COVID-19.

Murale na drodze do Opery Leśnej. Na drodze pieszej 
prowadzącej do Opery stworzona została instalacja 
artystyczna składająca się z 20 wielkoformatowych 
murali poziomych, prezentujących wizerunki wybranych 
20 artystów współtworzących historię obiektu 
i Międzynarodowych Fes�wali Piosenki w Sopocie. 
Murale wykonane zostały przez Julię Tymańską, 
studentkę Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, wychowankę pracowni prof. Henryka 
Cześnika oraz dr. hab. Jakuba Pieleszka. 

List intencyjny z Politechniką i konkurs na koncepcję 
rozwoju i przebudowy Opery Leśnej. W 2020 r. 
Politechnika Gdańska w ramach współpracy z Sopotem 
ogłosiła konkurs „Badanie możliwości rozwoju, 
rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz 
inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej 
– koncepcja zespołu wielofunkcyjnego”, który był 
efektem porozumienia o współpracy podpisanego na 
początku czerwca 2020 r. pomiędzy Wydziałem 
Architektury Politechniki Gdańskiej i Gminą Miasta 
Sopotu. Do konkursu zgłoszono 17 prac. Konkurs był 
adresowany do studentów minimum I roku studiów II 
stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. 
Prace projektowe dotyczyły całej infrastruktury i terenu 
wokół obiektu, z wyłączeniem sceny i widowni (które 
odnowiono w ostatnich latach). 

Wystawa plenerowa poświęcona W. Bartoszewskiemu 
(25 czerwca) i odsłonięcie pomnika (5 lipca). Tytuł 
wystawy: „Pod tym samym niebem. Prof. Władysław 
Bartoszewski”. Po prezentacji w Sopocie wystawa 

została wypożyczona przez stowarzyszenie Warto być 
przyzwoitym i była prezentowana do końca 2020 r. na 
Dolnym Śląsku i w Warszawie. 

5 lipca 2020 r. na skwerze przed Sopot Centrum 
odsłonięty został pomnik Władysława Bartoszewskiego. 
Ustawienie pomnika to inicjatywa stowarzyszenia 
Warto być przyzwoitym. W uroczystości uczestniczyło 
kilkaset osób. 

Na miejscu pojawili się m.in. byli prezydenci Bronisław 
Komorowski, Aleksander Kwaśniewski oraz były 
przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, 
wicemarszałek sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska 
i marszałek senatu Tomasz Grodzki, rzecznik praw 
obywatelskich Adam Bodnar, prezydenci Gdańska 
i Sopotu oraz członkowie rodziny profesora Barto-
szewskiego. 

Pokaz filmu promującego Sopot – LASY. Spot 
promujący Sopot był częścią kampanii promocyjnej 
miasta w 2020 r., której celem było zaprezentowanie 
Sopotu jako bezpiecznej destynacji turystycznej. Spot 
prezentuje zapis rodzinnych wakacji w Sopocie, 
pokazujący różne sposoby aktywności w kurorcie. 
Kamera podąża za bohaterami, którzy spędzają czas na 
rowerach, grają w piłkę na plaży, ćwiczą jogę nad 
morzem czy relaksują się w strefie LASY Opery Leśnej 
podczas klimatycznego koncertu. 

Sopockie Domy Sąsiedzkie. Do początku marca 2020 
r. zajęcia odbywały się w normalnie sposób, natomiast 
do końca roku 2020 zajęcia oferowane mieszkańcom 
Sopotu odbywały się w formule online. Do internetu 
przeniosły się najbardziej popularne zajęcia, takie jak: 
wykłady dietetyczki, zajęcia zdrowy kręgosłup, zajęcia 
plastyczne dla dzieci, bębniarskie i ilustratorskie. 
Wszystkie te zajęcia odbyły się w formie warsztatów 
online, i jako kilkunastominutowe filmiki dostępne były 
na specjalnym kanale YouTube o nazwie „Sopockie 
Domy Sąsiedzkie”.  

Nowe przestrzenie kulturalne

LASY to nowa przestrzeń kulturalna na terenie Opery 
Leśnej. Powstała w wyniku zburzenia dawnego Baru 
pod Wiatą. LASY to miejsce kameralnych koncertów na 
świeżym powietrzu, gastronomia i obcowanie 
z pięknem okalającej przyrody. 

W sezonie letnim 2020 na scenie plenerowej LASY 
odbyło się 12 koncertów, m.in. takich wykonawców 
jak: Natalia Przybysz, Barbara Wrońska, Hania Rani, 
Król, Tomasz Makowiecki, Micromusic. Przestrzeń tego 
miejsca w doskonały sposób spełniła wymogi 
zachowania dystansu społecznego i reżimy sanitarnego. 
Dzięki LASOM mieszkańcy Sopotu mogli w bezpieczny 
sposób korzystać z oferty muzycznej.   
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Sześć egzotycznych sekwoi rośnie w parku Północnym. 
Sadzonki o wymiarach 60 i 30 cm, podarował 
sopocianina, prof. GUMed Michał Woźniak. Drzewa 
zostały wyhodowane z nasion, co jest niezwykrzewów. 
Razem z nasadzeniami zamiennymi nakazanymi przez 
konserwatora zieleni, w kurorcie pojawiły się 294 nowe 
drzewa i ok. 6270 nowych krzewów. 

Dotacje do zmiany ogrzewania

Sopot już od 1996 r. realizuje program zmiany 
ogrzewania z węglowego na bardziej ekologiczne. 
Szacuje się, że dzięki programowi z istniejących 
w 1995 r. ok. 8 tys. pieców węglowych na terenie 
miasta funkcjonuje już tylko ok. 200 palenisk 
węglowych. Mimo wysiłków podejmowanych przez 
Gminę Miasta Sopotu, w tym uruchomienia zachęt 
finansowych, nadal nie wszyscy mieszkańcy zdecydowali 
się na wymianę źródeł na paliwa stałe. Jedną z przyczyn 
był brak narzędzi prawnych mobilizujących mieszkańców 
do zmiany sposobu ogrzewania. 

W 2020 r. zaszły dwie radykalne zmiany: zmieniła się 
sytuacja prawna oraz system wsparcia finansowego. 
Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę, 
zgodnie z którą wszystkie instalacje grzewcze na węgiel 
muszą zostać zlikwidowane do 1 stycznia 2024 r. Od 
tej daty na właścicieli czy użytkowników nieruchomości 
lub lokali mieszkalnych, w których będą jeszcze 
funkcjonowały urządzenia grzewcze (kotły, piece) na 
paliwo stałe, będą nakładane kary finansowe. Aby 
przyspieszyć proces zmiany ogrzewania na ekologiczne, 
miasto równocześnie podjęło decyzję o zwiększeniu 
dofinansowania do wysokości 100% kosztów inwestycji. 
Ale takie zasady obowiązują tylko w latach 2020-2021. 
W kolejnych latach poziom dofinansowania będzie się 
obniżał: 2022 – 80%, 2023 – 60%. Od stycznia 2024 r. 
zaprzestanie się udzielania dofinansowania 

W 2020 r. udzielono dotacji na wymianę ogrzewania 
w 46 lokalizacjach, na łączną kwotę około 906 tys. zł. 
Kolejnych 30 wnioskodawców, którzy rozpoczęli prace 
w 2020 r., zakończy je w 2021 r. 

Dla najemców lokali komunalnych i socjalnych, którzy 
z różnych powodów nie mogą skorzystać z dotacji do 
wymiany ogrzewania, uruchomiono możliwość 
składania wniosków o wymianę bezpośrednio do 
Wydziału Lokalowego. W 2020 r. zostało pozytywnie 
rozpatrzonych i skierowanych do realizacji 70 takich 
wniosków. 

W 2020 r. na wniosek najemców Wydział Lokalowy 
wykonał wymianę w 45 lokalach należących do Gminy 
Miasta Sopotu.

Wsparcie finansowe wymiany instalacji grzewczych to 
nie jedyne działania. Od 2014 r. miasto wspiera 
montaż odnawialnych źródeł ciepła, w tym kolektorów 
słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. 
W 2020 r. dofinansowano montaż instalacji foto-
woltaicznych na 3 budynkach. 

Nowa stacja monitoringu jakości powietrza

W ramach projektu „Rozbudowa  monitoringu atmosfery 
aglomeracji trójmiejskiej” rozpoczęto budowę nowej 
stacji monitoringu tła miejskiego AM6 w Sopocie. 
Nowa stacja znajduje się przy skrzyżowaniu ulic: Polnej 
i Bitwy pod Płowcami. Dane z pomiarów dają nam 
wiedzę na temat poziomów stężeń kluczowych 
zanieczyszczeń powietrza (dwutlenku siarki, tlenków 
azotu, tlenku węgla i innych) w strefie uzdrowiskowej A.

Dodatkowe analizatory pozwolą nam na dokładniejsze 
badanie poziomu pyłów zawieszonych w powietrzu. 

W 2020 r. dokonała się wręcz rewolucja w oświetleniu 
miejskim. Wymienionych zostało 166 latarni. Głównym 
celem było ograniczenie zużycia energii. Zależnie od 
lokalizacji latarnie miały różny wygląd: słupy parkowe 
stylowe, parkowe wysokie z oprawą oraz oświetlenie 
współczesne stylizowane na zabytkowe lampy. 
Zmodernizowane oświetlenie to energooszczędne 
oświetlenie LED, które poprawiają estetykę miasta, 
a przede wszystkim zmniejszają zużycie i koszty zużycia 
energii, tym samym redukują emisję gazów ciep-
larnianych.

I etap projektu modernizacji oświetlenia zrealizowany 
w 2020 r. objął ulice: Emilii Plater, Na Wydmach, Bitwy 
pod Płowcami, Grunwaldzką (od ul. Na Wydmach do ul. 
3 Maja), Dąbrowskiego, Mieszka I, Chrobrego, Kazimierza 
Wielkiego, Książąt Pomorskich,  Karlikowską, Okrzei, 
Sobieskiego (od ul. 3 Maja do ul. Chopina), Haffnera (od 
ul. Budzysza do ul. Bohaterów Monte Cassino).

Inwestycja zrealizowana z Budżetu Obywatelskiego. Cel, 
jaki postawili mieszkańcy, to zmiana zagospodarowania 
terenu przy stawie Łokietka i przekształcenie go 
w przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową poprzez 
otwarcie i udostępnienie zamkniętego dotychczas 
terenu dla mieszkańców i gości. W ramach inwestycji 
wzdłuż północnej strony stawu wykonano ciąg pieszy 
z balustradą i schodami od strony ul. Władysława IV, ze 
zjazdem dla rowerów i wózków dziecięcych z poręczą. 
nasadzono drzewa, byliny i trawy ozdobne oraz 
postawiono ławki. Wykonano również  oświetlenie 
ciągu pieszego nowoczesnymi słupami oraz pod-
świetlenie dekoracyjnych form po drugiej stronie stawu 
– rzeźby ryby. Sopot naturalnie to kampania edukacyjna, adresowana 

głównie do sopocian. Projekt ma na celu zmianę 
nawyków dotyczących produkcji odpadów, w szcze-
gólności plas�kowych, lepszej segregacji śmieci, picia 
zdrowej sopockiej kranówki, ograniczenia marnowania 
żywności. 

W 2020 r. z powodu pandemii główne działania 
edukacyjne  były prowadzone  na  kubikach 
w przestrzeni miejskiej, na FB Sopot naturalnie oraz 
poprzez informacje na stronie miasta oraz w „Przepisie 
na Sopot”.

19 września na sopockim rynku odbyła się druga 
edycja wielkiego ekopikniku w ramach tego projektu. 
Odwiedzający brali udział w warsztatach, prelekcjach, 
ekozabawach oraz odbierali zestawy zachęcające do 
ekologicznego zachowania.

W ramach działań kampanii Sopot Naturalnie do 
wszystkich sopockich firm został wysłany list wraz 
z ulotką zachęcającą do podjęcia konkretnych działań, 
by powtrzymać postępujący proces degradacji 
środowiska. Ulotka wskazuje przedsiębiorcom pierwsze 
kroki, które można poczynić właściwie od razu. 
Ponadto zachęca do podjęcia wyzwań, dyskusji 
w firmie i czerpania inspiracji, jak zmienić codzienne 
nawyki na bardziej ekologiczne.

W minionym roku mieszkańcy wskazali propozycje 
lokalizacji nowych łąk kwietnych w mieście. Łąki 
kwietne w 2020 r. w kurorcie zajmowały już ok. 900 m 
kw. Największa, bo blisko 800 m kw., powstała przy 
al. Niepodległości, jako pas zieleni pomiędzy jezdnią 
w stronę Gdyni a chodnikiem. Posadzone zostały tam 
lipy, następnie została rozścielona ziemia żyzna i wy-
siano nasiona łąki kwietnej. 

Nasiona to specjalna mieszanka ok. 40 gatunków 
i odmian roślin jednorocznych i wieloletnich, m.in.: 
krwawnik, złocienie, klarkia, krwawnica, rumianek, mak, 
pięciornik, lepnica, dziewanna. Drugim kwietnym miejscem 
jest trawnik przed Muzeum Archeologicznym od strony ul. 
Haffnera. Łąka zajmuje łącznie ok. 140 m kw. 

W 2020 r. w Sopocie nasadzono ponad 400 nowych 
drzew oraz 13 630 sadzonek kwiatów wiosennych, 17 
717  kwiatów letnich i 27 400 kwiatów jesiennych. 
Nowością było to, że znaczna część drzew została 
nasadzona w formie szpalerów wzdłuż ulic.

ZIELONY SOPOT 

Egzotyczne sekwoje

Czyste powietrze

Ekologiczne latarnie 

Rewitalizacja Stawu Łokietka 

Sopot naturalnie 

Łąki kwietne

Nowe nasadzenia
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W 2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sopocie prowadził pracę socjalną na rzecz osób 
bezdomnych, bezrobotnych, rodzin z dziećmi, osób 
starszych niesamodzielnych, osób z niepełno-
sprawnościami oraz usamodzielniających się 
wychowanków pieczy zastępczej. Pomocą społeczną 
objęto 1264 rodziny/2025 osób w rodzinach, ok. 37% 
tych rodzin to rodziny emerytów  i rencistów.

Pomoc w formie świadczeń przyznano 1053 osobom, 
w tym świadczenia pieniężne 547 osobom.

Istotną częścią działań MOPS było udzielanie wsparcia 
rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Podejmowane 
działania miały na celu przywrócenie rodzinie zdolności 
do pełnienia tych funkcji. Pracą socjalna objęto 1072 
rodziny. 

By zapewnić jak najlepszą jakość życia seniorom, którzy 
w Sopocie stanowią 33 proc. mieszkańców, miasto od 
lat prowadzi działania pomagające starszym osobom 
samodzielnie funkcjonować w ich środowisku. A nie-
samodzielnym, którzy potrzebują wszechstronnej opieki, 
zapewnia różnorodne wsparcie. Z usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania skorzystały 323 osoby. W 2020 
r. z systemu teleopieki, działającego 24h/7 dni w ty-
godniu, skorzystało 25 osób. W sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia wystarczy nacisną przycisk alarmowy 
i połączyć się z Centrum Operacyjno-Alarmowym.

Sopockie Centrum Seniora i Dzienny Dom Pobytu 
zapewniają pomoc osobom w wieku emerytalnym, 
niepracującym osobom niepełnosprawnym w orga-
nizowaniu aktywności bez konieczności zmiany miejsca 
zamieszkania. DDP dysponuje 30 miejscami, w 2020 r. 
z zajęć skorzystało 26 osób.

Sopocki Dom Pomocy Społecznej posiada 83 miejsca dla 
osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie 
chorych. Pod profesjonalną opieką w ciągu 2020 r. 
przebywało w nim łącznie 97 seniorów (w domach poza 
Sopotem 51 osób). Obiekt i jego otoczenie przystosowane 
są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, nad stanem 
zdrowia czuwają opiekunki, pielęgniarki i fizjoterapeuci. 
Wizyty lekarza odbywają się dwa razy w tygodniu. Ze 
względu na pandemię, od 10 marca 2020 r. DPS 
funkcjonował w ścisłym reżimie sanitarnym, był również 
zamknięty dla osób odwiedzających, ale pensjonariusze 
pozostawali w kontakcie z rodzinami (zdalnie, telefonicznie). 

Przyjęcia nowych mieszkańców zostały wznowione 
w lipcu. Przyjmowane były osoby, które znajdowały się 
na liście osób oczekujących. Seniorzy przed przyjęciem 
do placówki mieli wykonywane testy w kierunku 
COVID-19. W celu zapewnienia maksymalnego 
bezpieczeństwa, zarówno mieszkańcom, jak i osobom, 
które były przyjmowane, testy przeprowadzane były 
w miejscu zamieszkania. Od początku marca 2020 r. 

SOPOT POMAGA

Świadczenia z MOPS

Wsparcie seniorów

wszyscy mieszkańcy placówki objęci zostali zaostrzonym 
reżimem sanitarnym – nie opuszczali placówki, 
natomiast jeśli było to konieczne (np. w celu wizyty 
lekarskiej), przechodzili dwutygodniową kwarantannę 
bez możliwości opuszczania pokoju. 

Stworzono rygorystyczne procedury bezpieczeństwa: 
budynek został podzielony na strefy – piętra, personel 
nie pracował w innych miejscach, nie mieszał się 
w ramach zmian, a także nie przemieszczał się 
pomiędzy piętrami na jednej zmianie. Pomieszczenia 
były ozonowane, wszyscy pracownicy DPS badani byli 
na obecność koronawirusa.

Na wszystkie programy polityki zdrowotnej, zdrowia 
publicznego oraz zakup świadczeń zdrowotnych 
i profilaktyki dla mieszkańców w 2020 r. miasto 
przeznaczyło 1 247 221,97 zł (programy dla osób 
starszych – 226 533,52 zł).

Z Programu Zapobiegania Niepełnosprawności Osób 
w Podeszłym Wieku skorzystało 89 osób po 70. roku 
życia,  do  program Wczesnego Wykrywania 
Nowotworu Gruczołu Krokowego zgłosiło się 83 
mężczyzn po 50. r. ż., ze szczepień przeciw pneu-
mokokom dla osób 65+, współfinasowanych przez 
UMWP, skorzystały 24 osoby. Rehabilitacją domową 
objęto 30 pacjentów, którzy nie są w stanie poruszać 
się samodzielnie. Miasto kupiło także świadczenia dla 
mieszkańców z zakresu urologii (413 świadczeń), 
okulistyki (293 badania), pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej (16 osób), do ambulatorium chirur-
gicznego działającego pon.-pt. w godz. 19.00-23.30 
oraz w weekendy 9.00-21.00 zgłosiło się 1022 
pacjentów.

W 2020 r. działało Centrum Opieki Geriatrycznej 
w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr 
Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. To pierwszy szpital 
geriatryczny w województwie, który kompleksowo 
opiekuje się osobami starszymi. W ramach działalności 
Centrum Opieki Geriatrycznej powstał Oddział 
Geriatryczny stacjonarny (42 łóżka), sprawujący 
całodobową kompleksową opiekę medyczną nad 
chorymi w podeszłym wieku. W 2020 r. leczonych było 
w nim 177 pacjentów. W listopadzie powstał 
w szpitalu oddział dla pacjentów covidowych – do 
końca roku przyjęto tam 106 osób. Dzienny Oddział 
Geriatryczny, sprawujący opiekę nad samodzielnymi 
chorymi seniorami przyjął 201 pacjentów. Poradnia 
Geriatryczna udzieliła 1569 porad. 

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zorganizowało 
jako zadanie powierzone przez MOPS wolontariat 
sąsiedzki. Wsparcie udzielane seniorom było dobierane 
indywidualnie. Były to: rozmowy, pójścia po zakupy, 
zawiezienia na wizytę do lekarza czy naukę obsługi 
komputera. Do objęcia wsparciem zakwalifikowano 12 
seniorów w wieku 60+, będących pod opieką MOPS 
i wyrażających chęć korzystania z pomocy wolon-
tariusza. Wsparcia udzielała grupa 15 woluntariuszy 
mieszkających w pobliżu miejsca zamieszkania seniora. 
Wolontariusze zadeklarowali chęć pomagania i przez-
naczania co najmniej kilku godzin miesięcznie na 
kontakt z seniorem.

W Sopocie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, który 
w 2020 r. oferował blisko 200 godz. tygodniowo 
wykładów i warsztatów z ponad 40 różnych tematów. 
Udział w nich brało blisko 850 seniorów. Największą 
popularnością cieszyły się wykłady z psychologii, 
historii sztuki i podróżnicze. Ponad 400 seniorów 
regularnie korzystało z zajęć ruchowych: gimnastyki, 
jogi, fitnessu, tai-chi i tańca. Seniorzy uczyli się języków 
obcych: angielskiego, francuskiego, włoskiego, nie-
mieckiego i hiszpańskiego. Wielu z nich uczestniczyło 
w warsztatach komputerowych na rożnym poziomie 
zaawansowania. 

Słuchacze SUTW do marca 2020 r. brali także udział 
w warsztatach artystycznych: malarstwo, rysunek, 
fotografia, ceramika, malowany jedwab. Podczas 
warsztatów turystycznych odbywających się w ramach 
zajęć na UTW realizowane były cyklicznie spacery i zwie-
dzanie Sopotu oraz innych części województwa i kraju. 

Wybuch pandemii spowodował zawieszenie od marca 
wszystkich zajęć. We wrześniu 2020 r. zmieniła się 
formuła oferty dla seniorów. Zajęcia przeniosły się do 
internetu, utworzony został Wirtu@lny SUTW. Do 
współpracy zaproszono dotychczasowych wykła-
dowców, a ofertę skierowano do wszystkich seniorów, 
bez konieczności zapisywania się na zajęcia i wnoszenia 
opłat. Wykładowcy nagrywali wykłady do obejrzenia 
w domu oraz filmy instruktażowe do samodzielnych 
ćwiczeń jogi, tai-chi, gimnastyki w domu i na świeżym 
powietrzu. Od października do grudnia 2020 r. 
powstało 99 filmów. 

Prowadzono też zajęcia online, podczas których 
seniorzy mieli okazję na kontakt w wykładowcą 
poprzez komunikator. Tygodniowo odbywało się 16 
warsztatów, między innymi z treningu pamięci, 
komputerowe, językowe i krajoznawcze. Z oferty 
wirtualnego uniwersytetu w tym okresie skorzystało 
około 250-300 osób. Dodatkowo w grudniu 2020 r. 
przygotowano broszurę „Zajrzyj w siebie” – kolorowe 
papierowe wydanie z artykułami wykładowców, 
ćwiczeniami i łamigłówkami oraz pracami uzdolnionych 
artystycznie studentów. Dokument rozprowadzono 
wśród wszystkich studentów. 



IX

Sopot oferuje wiele form wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnościami. Z usług opiekuńczych 
w miejscu zamieszkania skorzystało 170 osób 
z niepełnosprawnością. Z dostosowywanej do 
indywidualnych potrzeb opieki Asystenta Osoby 
z Niepełnosprawnością  realizowanego przez 
9 asystentów skorzystało 16 osób. Kontynuowano 
działalność Telefonu Wsparcia Opiekuna, oferującego 
wsparcie psychologa i informacje o dostępnej pomocy. 
Kolejnym elementem była opieka wytchnieniowa. 
Kierowana jest ona do członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących opiekę nad osobą z niepełno-
sprawnością. Polega na zapewnieniu opieki nad osobą 
z niepełnosprawnością, gdy nie może jej sprawować 
opiekun, np. z uwagi na zdarzenie losowe, konieczność 
załatwienia codziennych spraw lub po prostu potrzebę 
odpoczynku. Z uwagi na pandemię w 2020 r. ta forma 
wsparcia była bardzo ograniczona. Skorzystało z niej 
jedynie 5 osób.

Jedną z form wsparcia dla osób z niepełno-
sprawnościami są środowiskowe domy samopomocy 
oraz kluby samopomocy. Środowiskowy Dom 
Samopomocy typu C dla osób dementywnych, w tym 
z chorobą Alzheimera, przeznaczony jest dla 15 osób. 
Uczestnicy objęci są opieką 5 dni w tygodniu po 
8 godzin dziennie przez wykwalifikowany personel, 
który prowadzi zajęcia terapeutyczne, trening pamięci, 
zajęcia plastyczne, kulinarne i kulturalne. Z zajęć w SDŚ 
korzystało w 2020 r. 21 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Sopocie, 
prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
zapewnia osobom z niepełnosprawnością intelektualną 
możliwość rozwoju sprawności i umiejętności 
psychofizycznych poprzez realizację programu zajęć 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Głównym celem 
jest zapewnienie szeroko rozumianej adaptacji osób 
z zaburzeniami psychicznymi do życia społecznego. 
Z zajęć w klubie w 2020 r. korzystało 47 osób. 

Klub Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
działa w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Uczestnicy Klubu biorą udział w zajęciach integrujących 
ze środowiskiem, m.in. wycieczkach, wyjściach do kina, 
wieczorkach poetyckich oraz przygotowują uroczystości 
okolicznościowe, np. śniadanie wielkanocne. W ramach 
spotkań klubowych odbywają się zajęcia z języka 
angielskiego, filmoterapii, działa Kawiarenka Internetowa. 
Z zajęć klubu w 2020 r. skorzystało 17 osób.

Klub Aktywności Społecznej STER dla Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi. Klub STER adresowany 
jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
z zaburzeniami psychicznymi. Pierwszeństwo przyjęcia 
mają osoby mieszkające w Sopocie oraz absolwenci 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 5. W ramach zajęć 
organizowane są m.in. wyjścia kulturalne, wycieczki 
oraz rehabilitacja ruchowa. Klub jest przeznaczony dla 
co najmniej 10 osób. Za prowadzenie Klubu 

W trosce o osoby 
z niepełnosprawnościami 

Aktywności Społecznej STER odpowiada Stowa-
rzyszenie Na Drodze Ekspresji. Z zajęć klubu korzystało 
w 2020 r. 17 osób.

Z dofinansowania w ramach rehabilitacji społecznej ze 
środków miasta i PFRON skorzystało w 2020 r. 146 
osób z niepełnosprawnościami. Sopot jest jednym 
z nielicznych miast w Polsce przeznaczającym własne 
środki na te cele. Kwotą 33 tys. zł z budżetu 
dofinasowane zostały turnusy rehabilitacyjne, 
likwidacja barier architektonicznych, terapia zajęciowa 
czy sprzęt (środki z PFRON to 320 tys. zł).

Miasto dba także, by osoby z niepełnosprawnościami 
odnalazły się na rynku pracy. Osoby bezrobotne 
i poszukujące pracy, mieszkające w Sopocie i zare-
jestrowane w Urzędzie Pracy w Gdyni korzystają m.in. 
z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, 
dotacji na założenie własnej firmy czy szkoleń. PUP 
w Gdyni prowadzi obsługę dla osób legitymujących się 
orzeczeniem o niepełnosprawności mieszkających 
w Sopocie. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Nie-
pełnosprawności w Gdyni przyjmował interesantów 
w Urzędzie Miasta Sopotu (od września w tymczasowej 
siedzibie w Domu Towarowym przy ul. Bohaterów 
Monte Cassino). Od marca 2020 r. z powody pandemii 
obsługa odbywała się online. 

Urząd Miasta Sopotu wydał zaktualizowaną wersję 
bezpłatnego „Sopockiego Informatora dla Osób 
z Niepełnosprawnością 2020” (nakład 2700 egz.). To 
zbiór informacji, które ułatwią rozwiązywanie 
problemów życia codziennego i umożliwią pełniejszy 
udział osób z niepełnosprawnościami w życiu naszego 
miasta, wskażą, jakie prawa im przysługują i czego 
mogą oczekiwać ze strony instytucji powołanych do 
pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Wersja 
PDF informatora jest do pobrania na stronie sopot.pl. 
W Urzędzie Miasta Sopotu zatrudnionych jest 14 osób 
z niepełnosprawnościami.

Miasto dofinansowuje także transport specjalistycznym 
samochodem przystosowanym do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami wraz z 2-osobową wykwa-
lifikowaną załogą. W 2020 r. wykonano 1520 
przewozów.

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

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

Od kwietnia w Przychodni Lekarskiej na Brodwinie 
działa punkt nieodpłatnego użyczania sprzętu dla 
niepełnosprawnych mieszkańców (m.in. wózki 

Programy i działania dla bezrobotnych

Na 31 grudnia 2020 r. stopa bezrobocia w Sopocie 
wynosiła 2,4%.  Bezrobotnych zarejestrowanych było 
w gminie 476 osób. By dać im możliwość aktywizacji 
zawodowej oraz podniesienia kwalifikacji, w mieście 
podejmowano wiele działań. 

Prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 
Alberta Centrum Integracji Społecznej oferuje wsparcie 
w aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo. W zajęciach uczestniczyło 35 osób, 
najliczniejszą grupą były osoby z niepełnospraw-
nościami. Indywidualny Program Zatrudnienia 
Socjalnego podpisało 18 osób, 10 program ukończyło, 
a 8 zdobyło zatrudnienie na otwartym rynku pracy. 

Do prac społecznie użytecznych MOPS skierował 
2 osoby, które niestety ich nie ukończyły. 

W 2020 r.  realizowany był II etap projektu „Sopot 
– Aktywni Mieszkańcy”, ukierunkowany na zwiększenie 
aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szcze-
gólności osób z niepełnosprawnościami, młodzieży 
w wieku 18-27 lat, osób 50+. Projekt współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Wykonawcą jest MOPS w partnerstwie ze stowa-
rzyszeniem Na Drodze Ekspresji. W projekcie udział 
wzięło 21 osób, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami.  

Klub Integracji Społecznej w Sopocie prowadzony jest 
przez Spółdzielnię Socjalną Kooperacja. W 2020 r. 
w zajęciach oferowanych przez Klub uczestniczyło 
7 osób korzystających ze wsparcia MOPS w Sopocie, 
z tego 6 osób z niepełnosprawnościami. Dzięki 
współpracy MOPS i Kooperacji osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym mogły otrzymać 
kompleksowe wsparcie w aktywizacji społecznej 
i zawodowej. 

Dom Gościnny LukLuk, który powstał w 2019 r., 
umożliwia osobom pozostającym bez pracy oraz 
wykluczonym społecznie aktywizację zawodową, 
a także reintegrację społeczną. Powstały tam nowe 
miejsca pracy, m.in. dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

Obecnie znajdują tam schronienie uchodźcy, którzy 
musieli opuścić swoje domy. 

inwalidzkie, chodziki, podnośniki wannowe, toalety 
przenośne). W 2020 r. skorzystało z niego 70 osób.

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

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

Na działce przekazanej przez miasto fundacja Nasz 
Przyjazny Dom wybudowała dom dla 20 osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. W 2020 r., 
pomimo trudności związanych z pandemią, udało się 
wyposażyć część mieszkalną budynku w potrzebne 
meble i sprzęty. W drugiej połowie listopada i w grudniu 
do swoich mieszkań wprowadzili się pierwsi mieszkańcy.

Gmina kwotą 448 tys. zł dofinansowała działania 
organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami,  np.: rehabilitację na basenie, 
dogoterapię, hipoterapię, półkolonie dla 25 uczniów 
i absolwentów ZSS nr 5, integrację zawodową 
i społeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
działania związane z walką z pandemią.

W 2020 r. rozpoczęła się kadencja nowo wybranej 
Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami.
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Od 15 kwietnia do 30 września 2020 r. streetworkerzy, 
w dwuosobowych zespołach zrealizowali 120 dyżurów.

W Sopocie istnieje funkcja Asystenta Osoby 
Bezdomnej. To metoda pracy, która polega na 
wspieraniu i towarzyszeniu osobie bezdomnej do 
osiągnięcia samodzielności życiowej. W 2020 r. ze 
wsparcia asystenta korzystało 20 osób.

Pracownicy socjalni MOPS, Straż Miejska oraz Policja 
prowadzą od lat wspólne patrole miejsc nie-
mieszkalnych (altanek, piwnic, pustostanów), w których 
mogą przebywać osoby bezdomne. Służby informują te 
osoby o różnych formach wsparcia.

Sopot od wielu lat współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, które zapewniają na zlecenie miasta 
nocleg oraz wyżywienie bezdomnym. Jeśli osoba 
bezdomna wyrazi zgodę, jest kierowana do odpo-
wiedniej placówki. Może także w siedzibie Caritas zjeść 
posiłek, skorzystać z łaźni oraz otrzymać czystą odzież.

SP ZOZ „Uzdrowisko Sopot”, w ramach umowy 
z miastem, realizowało zadania z zakresu profilaktyki 
uzależnień, m.in. udzieliło 2960 porad osobom z prob-
lemem alkoholowym oraz 1860 porad członkom rodzin 
osób z problemem alkoholowym (w tym współuza-
leżnionym oraz Dorosłym Dzieciom Alkoholików).

Na trasie Sopot – Gdańsk w okresie styczeń-marzec 
i listopad-grudzień kursował Autobus SOS, gdzie osoby 
bezdomne mogły skorzystać ciepłego posiłku, odzieży, 
pomocy ratownika medycznego. Działał również 
Zimowy Punkt Interwencyjny, prowadzony przez Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej, finansowany przez miasto.

Od 2019 r. funkcjonuje w Sopocie tak zwane 
mieszkanie docelowe. To innowacyjna forma pomocy 
bezdomnym, końcowy etap procesu usamodzielniania. 
W 2020 r. korzystały z niego 4 osoby. 

W 2020 r. świadczenia rodzinne pobierało średnio 
w miesiącu 1107 rodzin, zasiłek rodzinny wraz 
z dodatkami 258 rodzin, świadczenia opiekuńcze 900 
rodzin, 370 rodzin korzystało z zasiłku rodzinnego wraz 
z dodatkami przez cały rok.

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

W ramach programu „Rodzina 500+” wypłacane było 
nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko. 
Z programu korzystało 3539 rodzin (na koniec grudnia 
2020 r.). W całym roku wypłacono 50 696 świadczeń. 
Łączna kwota wypłaconych świadczeń w 2020 r. 
wyniosła 25 182 106 zł. W ramach programu „Dobry 
Start” wypłacane było nieopodatkowane 300 zł 
jednorazowo na wyprawkę szkolną dla dzieci uczących 
się, do 20. roku życia lub do 24. roku życia w przy-
padku dzieci lub osób uczących się legitymujących się 
orzeczeniem o niepełnosprawności:

Świadczenie w ramach Programu „Dobry Start” 
wypłacono na 2526 dzieci i osób uczących się.

Sopocki MOPS wspierał 1264 rodziny, które nie radziły 
sobie z opieką i wychowaniem dzieci. 

Dzieci pozbawione opieki rodziny biologicznej 
umieszczane są w pieczy zastępczej. W 2020 r. 66 
dzieci znalazło opiekę w 45 rodzinach zastępczych. W 
Domu Dziecka „Na Wzgórzu” przebywało 8 dzieci, 
które z różnych względów nie mogły zostać 
umieszczone w rodzinach zastępczych. 

Dzieci, które opuszczają rodzinną lub instytucjonalną 
pieczę zastępczą, zostają objęte taką pomocą, by się 
życiowo usamodzielniły. W 2020 r. 20 usamo-
dzielniających się wychowanków pieczy zastępczej 

Sopot od ponad 20 lat pomaga rodakom ze Wschodu. 
W 2020 r. zaproszono kolejne 7 rodzin, ale ze względu 
na COVID-19 do grudnia przyjechały tylko trzy rodziny 
(12 osób).

Repatrianci, którzy przyjeżdżają do Sopotu, są pod 
opieką samorządu. Urzędnicy pomagają im w za-
łatwieniu spraw formalnych (w urzędach i przy 
zawieraniu różnych umów – na media, Internet, w bank 
itp.). Otrzymują wsparcie w staraniach w znalezieniu 
pracy, korzystają z kursów języka polskiego.

W zależności od sytuacji i potrzeb danej rodziny, 
repatrianci objęci są wsparciem Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie w formie pracy socjalnej 
oraz pomocą finansową. Sopocki MOPS opłaca żłobek 
lub przedszkole dla dzieci, a także obiady w szkole. 
Repatrianci mogą również liczyć na wsparcie 
wolontariuszy, którzy posługują się językiem rosyjskim. 
Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców 
oferuje bezpłatnie m.in. kursy języka polskiego, 
doradztwo prawne i pobytowe oraz zawodowe. 
Wszystkie rodziny, które osiedliły się w Sopocie 
w ramach repatriacji, otrzymują mieszkania komunalne 
z niezbędnym wyposażeniem.

Od 2020 r. Sopot zaczął przyjmować uchodźców z Bia-
łorusi. Pierwsze dwie rodziny osiedliły się w Sopocie. 
Uchodźcom również udzielana jest kompleksowa 
pomoc miasta.

Pomoc osobom uzależnionym i bezdomnym 

Wsparcie rodzin i dzieci

Pomoc repatriantom i uchodźcom

Sopockie Centrum Integracji 
i Wsparcia Cudzoziemców

realizowało Indywidualne Programy Usamodzielnienia, 
z pobytu w mieszkaniu chronionym skorzystało 5 osób.

Osoby i rodziny, które są w różnych sytuacjach 
kryzysowych, otrzymują wsparcie w Punkcie 
Interwencji Kryzysowej, który w 2020 r. odbył prawie 
1900 konsultacji. Z interwencji kryzysowej skorzystało 
326 osób, w tym 146 doświadczających przemocy. 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie objął swoimi działaniami 124 
rodziny. W 88 rodzinach była prowadzona procedura 
Niebieskiej Karty. W porównaniu z latami ubiegłymi 
w 2020 r. wzrosła liczba Niebieskich Kart. Nasilenie się 
przemocy domowej może być spowodowane ży-
ciowymi zmianami wynikającymi z pandemii.

Sopot jest miejscem pobytu i pracy coraz większej 
grupy cudzoziemców. By im pomagać, powstało 
Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, 
gdzie mogą oni uzyskać podstawowe informacje, jak 
i specjalistyczne wsparcie. Punkt jest również miejscem 
wspierającym integrację i wymianę kulturową, 
otwierającym społeczność lokalną na kontakt z przy-
byszami spoza Polski, a cudzoziemcom dającym 
możliwość poznania i zrozumienia polskiej kultury 
i lokalnej specyfiki.

Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców 
oferuje bezpłatne:

ź udzielanie informacji pobytowych i prawnych, m.in. 
związanych z legalizacją pobytu,

ź wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak 
załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami 
i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków etc.,

ź doradztwo zawodowe prowadzone w ramach 
indywidualnych konsultacji oraz warsztatów, pomoc 
w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, poznaniu 
realiów polskiego rynku pracy i obowiązujących 
przepisów prawa pracy,

ź wsparcie psychologiczne, indywidualne i grupowe,

ź porady prawne realizowane w ramach indywidualnych 
konsultacji, możliwość uzyskania informacji, pomocy 
w redagowaniu pism – 120 konsultacji w 2020 r.,

ź kursy języka polskiego prowadzony na dwóch 
poziomach – początkującym i zaawansowanym,

ź udział w wydarzeniach wspierających integrację 
cudzoziemców z lokalną społecznością, włą-
czających w życie kulturalno-społeczne Sopotu, jak 
również przybliżających polską kulturę.

Inicjatywą Centrum jest też Kawiarenka Językowa 
– działanie wspierające naukę języka polskiego, 
zapoznawanie się z polską kulturą oraz integrację 
z lokalną społecznością. W 2020 r. SCIWC obsłużyło 
206 klientów. 

Kampania Białej Wstążki to największa na świecie akcja 
mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. 
Została stworzona przez mężczyzn i do mężczyzn jest 
przede wszystkim skierowana. Jej celem jest 
rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet 
oraz wspieranie działań, które mają tej przemocy 
przeciwdziałać. Pomorski Tydzień Białej Wstążki trwał 
od 1 do 7 grudnia 2020 r. Sopot włączył się do 
kampanii ,  współorganizowanej  przez  Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz 
fundacją Wschodzące Słońce.

W 2020 r. miasto realizowało Sopocki program edukacji 
czynszowej dłużników komunalnych lokali mieszkalnych 
i socjalnych. Celem programu było udzielenie pomocy 
dłużnikom w utrzymaniu użytkowanych komunalnych 
lokali mieszkalnych i socjalnych oraz zapobieganie 
eksmisji dłużników z zajmowanych mieszkań oraz 
wyrobienie u lokatorów przyzwyczajenia do terminowego 
płacenia opłat za wynajmowane lokale. Program dawał 
szansę dostosowania wysokości spłaty zadłużenia do 
realnych możliwości dłużników (spłata długu następowała 
jednorazowo bądź w ratach), miało także zmotywować 
ich do dobrowolnej spłaty zaległości. W programie 
uczestniczyło 59 dłużników, zakończyło go 39 osób. 
Odzyskano ponad 470 tys. zł zaległych czynszów. 
Umorzono zaległości w kwocie ponad 460 tys. zł.

Pomorski Tydzień Białej Wstążki

Pomoc dłużnikom komunalnym
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Sopot oferuje dzieciom, młodzieży i dorosłym wiele 
możliwości uprawiania sportu zarówno na poziomie 
amatorskim, jak i zawodniczym. Szeroka jest sportowa 
oferta szkół, kluby sportowe umożliwiają uprawianie 
wielu dyscyplin sportowych. Sportowcom amatorom 
w różnym wieku miasto oferuje rozbudowaną sieć dróg 
rowerowych, siłownie na świeżym powietrzu, jedyny 
w Trójmieście tor dla rolkarzy, dużą liczbę boisk do piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki, popularny skatepark 
przy ERGO ARENIE.

Sopockie szkoły oferowały w 2020 r. bogaty 
i różnorodny program sportowy w ramach zajęć 
obowiązkowych i pozalekcyjnych. Dzieci i młodzież 
miały możliwość podnoszenia swoich umiejętności 
w klasach sportowych o profilach: koszykarskim, 
pływackim, żeglarskim, a w klasach o rozszerzonym 
programie kultury fizycznej w lekkoatletyce. Po lekcjach 
organizowane były zajęcia ogólnorozwojowe, gry 
i zabawy z elementami koszykówki i pływania 
(w ramach działalności UKS7). Oprócz tego dzieci 
i młodzież uczestniczyły w programie PZKOSZ 
– szkolenia dla dzieci (projekt SMOK) i młodzieży 
(projekt KOSSM) w koszykówce, w ramach którego 
realizowane były dodatkowe treningi z koszykówki dla 
uczniów trójmiejskich szkół. W ramach obowiązkowych 
zajęć z wychowania fizycznego w klasach II-III 
prowadzona była nauka pływania. 

W klasach I-III i w klasach VII we wszystkich szkołach 
podstawowych prowadzone były zajęcia z żeglarstwa. 
Dla klas I-III prowadzone są pozalekcyjne szkolenia 
żeglarskie. 

Zajęcia żeglarstwa dla klas VII prowadzone są w trzech 
sopockich szkołach: SP 1, SP 8, SP 9. 

Sopocki Klub Żeglarski

To jeden z największych i najbardziej nowoczesnych 
ośrodków żeglarstwa deskowego w Europie. Wśród 
zawodników trenujących w klubie są olimpijczycy, 
mistrzowie świata i Europy w różnych kategoriach 
wiekowych i klasach. W klubie trenuje ponad 100 
młodych zawodników, a w prowadzonym przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki Systemie Sportu  
Młodzieżowego, SKŻ od kilku lat zajmuje pierwsze 
miejsce wśród wszystkich klubów żeglarskich w Polsce.

Miejski Klub Sportowy Ogniwo Sopot

Klub prowadzenie sekcji rugby w kategorii mło-
dzieżowych i seniorów. Pierwszy zespół Ogniwa należy 
do najbardziej utytułowanych klubów rugby w Polsce i 
jest aktualnym Mistrzem Polski i zdobywcą Pucharu 
Polski w rugby. W Akademii Rugby Ogniwa Sopot 
trenuje sześć zespołów młodzieżowych. W szkoleniach 
dzieci i młodzieży uczestniczy 110 zawodników.

AKTYWNY SOPOT 

Sport w szkole

Sport w klubach 

Sopocki Klub Lekkoatletyczny

Główne cele to rozwój i popularyzacja lekkiej atletyki 
i rekreacji ruchowej oraz prowadzenie naboru 
i szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z lekkiej atletyki. W 2020 r. klub prowadził zajęcia dla 
ok. 150 dzieci w 8 grupach treningowych (4 szkolenia 
początkowego, 3 szkolenia ukierunkowanego i 1 mist-
rzowskiej). Klub brał udział w zawodach LA na 
szczeblach wojewódzkim, międzywojewódzkim, 
krajowym oraz międzynarodowym. W celach popu-
laryzacji dyscypliny klub był również organizatorami 
wielu imprez sportowych i rekreacyjnych.

Uczniowski Klub Sportowy Navigo 

Zajmuje się szkoleniem żeglarskim dzieci i młodzieży na 
Op�mistach i katamaranach. Prowadzi kilka grup 
Op�mist oraz sekcje katamaran Nacra 15, Hobie Cat 
16, Open, A-class. Ponadto klub organizuje regaty 
Pucharu Polski Katamaranów: Regaty Katamaranów 
Trzy Mola, Sopot Catamaran Cup i Mistrzostwa Polski 
Katamaranów. Na początku lipca organizuje regaty dla 
najmłodszych – Sopot Op�mist Cup. W 2020 r. 
w klubie trenowało 76 osób.

Sopot Tenis Klub

Klub prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży oraz 
organizację turniejów: międzynarodowych, ogól-
nopolskich, wojewódzkich, klubowych dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych, jak również wynajem 
kortów. W klubie trenuje 44 zawodników z licencjami 
Polskiego Związku Tenisowego oraz 53 dzieci w szkół-
kach tenisowych. 

Uczniowski Klub Sportowy „Skoczek” Sopot 

Od ponad 20 lat prowadzi zajęcia z tenisa stołowego 
dla dzieci i młodzieży z sopockich szkół. Zajęcia 
odbywają  się  na  sali  gimnastycznej  Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 8. 
W treningach bierze udział 16 zawodników. Zgodnie 
z wytycznymi Ministerstwa Sportu i PZTS w zajęciach 
mogli brać tylko zawodnicy licencjonowani.

Fundacja Rozwoju Edukacji „Trefl”

Fundacja współpracuje z klubem sportowym Trefl 
Sopot – szkoli młodzież koszykarską, rywalizuje na 
parkietach w krajowych w rozgrywkach U-17, U-19 i II 
Ligi. Bierze również udział w turniejach między-

narodowych. Prowadzi bursę sportową dla wycho-
wanków i zawodników UKS 7 Sopot. Organizuje obozy 
i szkolenia dla swoich zawodników. Podopieczni 
fundacji – uczniowie I LO Oddziału Mistrzostwa 
Sportowego w Sopocie, od wielu lat zdobywają medale 
Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. 
Fundacja szkoli 34 młodych zawodników klubu Trefl 
Sopot. 

Sopocki Klub Karate i Rekreacji 

Prowadzi treningi dla dzieci i młodzieży w sopockich 
szkołach. Klub organizuje zgrupowania i obozy, a także 
półkolonie dla najmłodszych. W klubie ćwiczy ok. 60 
zawodników.

Sport organizowany przez MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się 
organizowaniem sportu amatorskiego oraz amatorskich 
imprez sportowych. Z uwagi na pandemię działalność 
ta w 2020 r. była bardzo ograniczona. Przed 
wybuchem pandemii udało się zorganizować dwa biegi: 
Bieg po plaży Grand Prix Trójmiasta (300 uczestników) 
oraz Bieg im. Inki (2020 m ze startem i metą na Łysej 
Górze – 140 uczestników).

W maju i czerwcu na sopockich błoniach prowadzono 
zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży, na 
stadionie piłkarskim przy ul. 23 Marca zajęcia z piłki 
nożnej. W czerwcu i lipcu na  plaży odbywały się 
piątkowe turnieje siatkówki dla dzieci i młodzieży oraz 
sobotnie turnieje Open z cyklu Ziaja Cup. W listopadzie 
i grudniu zorganizowano trzy biegi w formule 
częściowo online. Uczestnicy biegów zapisywali się 
online na bieg, którego trasę mogli  znaleźć 
w Internecie. Każdy uczestnik pokonywał ją indy-
widualnie, co dokumentował przy pomocy aplikacji. 
W ten sposób odbył się Bieg Niepodległej (300 
uczestników), Bieg Granicami Sopotu (70 uczestników) 
oraz Korona Sopockich Szlaków  (6 weekendów – 6 so-
pockich szlaków).  

Reagaty Sopot Catamaran Cup

W dniach 6-7 czerwca odbyły się regaty Sopot Catamaran 
Cup 2020, jedne z pierwszych regat po złagodzeniu 
restrykcji pandemicznych. W regatach wzięło udział 40 
zawodników, 24 katamarany. Wystartowało: 8 A-class, 10 
Hobie Catów 16 i 6 katamaranów w klasie Open. W klasie 
Open ścigały się 2 olimpijskie Nacry 17, Nacry 15 oraz F-18. 

Puchar Prezydenta Sopotu (SKŻ) 

Z powodu ograniczeń pandemicznych regaty o Puchar 
Prezydenta Sopotu zostały w czerwcu rozłożone na 3 ter-
miny. W każdym z terminów rywalizowały inne klasy 
żeglarskie. W ramach regat rozegrane zostały mistrzostwa 
Polski olimpijskiej klasy RS:X oraz regaty z cyklu Pucharu 
Polski Formula Kite. 

Imprezy sportowe
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Sopot Beach Rugby 

1 sierpnia imprezy na świeżym powietrzu mogły się 
odbywać do 150 startujących. Turniej został rozbity na 
dwie części: dla kobiet i amatorów (10 drużyn, 100 
uczestników) i po dwóch godzinach turniej dla 
mężczyzn (16 drużyn, 150 uczestników). Turniej został 
rozegrany w reżimie sanitarnym.

Tyczka na molo

Czołówka polskich tyczkarzy zaprezentowała się 
1 sierpnia mieszkańcom i turystom podczas konkursu. 

Memoriał Sidły 

Jeden z najlepszych Międzynarodowych Mityngów 
lekkoatletyczny w Polsce, na który co roku przybywa 
kilkutysięczna publiczność. Rok 2020 to udział m.in. 
uczestników i medalistów Igrzysk Olimpijskich, 
Mistrzostw Świata, Europy i Mityngów „Diamentowa 
Liga”, takich jak: A. Kiełbasińska, A. Cichocka, 
P. Ligarska, A. Kszczot, M. Andreajczyk, M. Krukowski, 
J. Krzewina oraz Brytyjczycy: L. Nielsen, R. Jousif, 
A. Bell, O. Dus�n, A. Bo�erill, a także: S. Yemal 
(Włochy), L. Bonevacia (Holandia), R. Zan (Słowacja) 
i wielu innych. W mityngu 13 sierpnia wzięło udział ok. 
200 zawodników. Wydarzeniem był rzut oszczepem, 
w którym Marcin Krukowski uzyskał 87,07 m, co było 
drugim wynikiem na świecie. 

Imprezy sportowe c.d.

Na Hipodromie

Mimo pandemii, na Hipodromie w 2020 r. udało się 
zorganizować 21 imprez (niektóre bez udziału 
publiczności), m.in.: Halowe zawody w skokach przez 
przeszkody JumpOFF, Halowe Mistrzostwa Pomorza 
w skokach przez przeszkody, międzynarodowe zawody 
we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego 
WKKW, Międzynarodowe zawody w skokach przez 
przeszkody CSI3* Christmas Sopot Horse Show.

Niemal do ostatniej chwili ważył się los wyścigów 
konnych, które odbyły się w sierpniu. Odbyło się 16 
gonitw. Ze względu na pandemię i chęć umożliwienia 
mieszkańcom spędzenia czasu na świeżym powietrzu, 
przy zachowaniu dystansu społecznego, wyścigi po-
przedziły trzy pikniki rodzinne. 

Od kilku lat sopocki Hipodrom wspiera polską kadrę 
paraujeżdżeniową, organizując Mistrzostwa Polski oraz 
zawody o randze międzynarodowej. Zawody CPEDI 
miały rangę 3*, a na czworoboku można było zobaczyć 
m.in. medalistę olimpijskiego, Pepo Pucha z Austrii. 

Górskie Samochodowe MP

Sopot – Gdynia Grand Prix 2020 w ramach 1. i 2. 
Rundy Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski 
zorganizowane w dniach 14-16 sierpnia na ul. 
Malczewskiego i ul. Sopockiej.

Puchar Polski dla Ogniwa

W 2020 r. po wznowieniu rozgrywek rugby, w miejsce 
przerwanej z powodu koronawirusa Ekstraligi Rugby, 
Polski Związek Rugby zorganizował w zastępstwie 
rozgrywki o Puchar Polski w rugby. W turnieju 
wystartowało sześć zespołów, które podzielono na 
Grupę Północną (Arka Gdynia, Lechia Gdańsk, Orkan 
Sochaczew) oraz Grupę Południową (Juvenia Kraków, 
Pogoń Siedlce, Budowlani Lublin). Ogniwo pewnie 
zwyciężyło w swojej grupie, a w finale Pucharu Polski 
rozgrywanym w Łodzi pokonało Juvenię Kraków36:3, 
dzięki czemu zdobyło 10. w swojej historii Puchar 
Polski w rugby.

SMART SOPOT 

Gmina Miasta Sopotu realizuje projekt zaawansowanej 
teleopieki z elementami telemedycyny pod nazwą 
KWIDO/SZOSA. System ten umożliwia: monitorowanie 
zdrowia starszych osób, komunikację za pomocą 
aplikacji dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, 
kognitywną stymulację dzięki setkom ćwiczeń 
(logicznych zagadek, prostych zadań itp.) zapro-
jektowanych specjalnie dla tej grupy wiekowej.

Seniorzy korzystać będą z nowoczesnych tabletów 
wraz z opaskami do monitorowania stanu zdrowia 
i aktywności fizycznej. Zaletą systemu jest możliwość 
bezpośredniego kontaktu z lekarzem lub opiekunem 
dzięki rozmowie wideo „na żywo”. Specjaliści w razie 
zaobserwowania u uczestnika np. pierwszych objawów 
demencji, będą mogli od razu zareagować i pomóc 
seniorowi. Docelowo planuje się objęcie grupy 100 
sopockich seniorów wdrożonym, ostatecznie wy-
pracowanym rozwiązaniem. W 2020 r. system był 
testowany przez 22 sopocian.

Na stronie mapa.um.sopot.pl zostały uruchomione 
kolejne e-usługi, które dają wymierne korzyści 
mieszkańcom oraz różnym grupom zawodowym. 
Wszystkie funkcjonalności odbywają się za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. W przypadku 
czynności, z którymi wiążą się opłaty, system umożliwia 
dokonywanie ich online. 

Portale ogólnodostępne:

ź uruchomiony już wcześniej Portal Mapowy, 
w którym zostały udostępnione kolejne warstwy 
tematyczne, takie jak: sytuacja i rzeźba terenu oraz 
sieci uzbrojenia terenu; 

ź Portal Interesanta – umożliwia złożenie wniosku 
o wydanie dokumentów oraz udostępnianie 
materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego drogą elektroniczną. Dziś nie 
wychodząc z domu, możemy zamówić dokumenty, 
wypisy i wyrysy, mapy zasadnicze i ewidencyjne. 
Logowanie do portalu możliwe jest poprzez profil 
zaufany bądź konto użytkownika. 

Portale branżowe:

ź Portal Komornika. Portal Rzeczoznawcy, Portal 
Projektanta, Portal Narada koordynacyjna, które 
umożliwiają różnym grupom zawodowym dostęp do 
wielu istotnych z ich punktu widzenia informacji 
oraz składanie wniosków.

Od listopada 2020 r. na stronie sopot.obliview.com 
można przeglądać tzw. prawdziwą ortofotomapę 
Sopotu. Opracowano ją na podstawie zdjęć lotniczych 
wykonanych w rozdzielczości 5 cm. Doskonała jakość 
zdjęć sprawia, że widoczne są detale, których nie 
można było dostrzec na dotychczasowych mapach. 
Dodatkowo istnieje możliwość zaobserwowania zmian, 
jakie zaszły w mieście na przestrzeni lat porównując 
ortofotomapę z opracowaniami wykonanymi w latach 
1996, 2006, 2007, 2013 oraz z fotoplanem Sopot 
z 1933 r.  

Na portalu zostały również udostępnione ukośne 
zdjęcia lotnicze wykonane w czterech podstawowych 
kierunkach. Dzięki temu można wykonać m.in. pomiar 
długości, wysokości oraz powierzchni gruntu czy ścian 
budynków. Stworzona została też mapa potencjału 
solarnego, obrazująca średnią roczną ilość energii 
słonecznej padającej na powierzchnię dachów. Ułatwi 
ona mieszkańcom optymalną lokalizację kolektorów 
słonecznych czy ogniw fotowoltaicznych. 

2020 był kolejnym rokiem kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków użyteczności publicznej. To 
projekt wart 37, 5 mln zł, realizowany w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego i współfinansowany 
z funduszy Unii Europejskiej (9, 89 mln zł). Objął 25 
budynków oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych 
(szkoły, przedszkola, Dom Dziecka, Szkoła Muzyczna, 
Młodzieżowy Dom Kultury, Sopockie Ognisko 
Plastyczne). We wszystkich wdrożony został System 
Zarządzania Energią oraz wymieniono oświetlenie 
wewnętrzne na energooszczędne, zamontowano 
odnawialne źródła energii – w 11 budynkach instalacje 
fotowoltaiczne typu grid, która pozwala na odsprzedaż 
nadwyżki wytworzonej energii, w 6 budynkach 
przeprowadzono głęboką termomodernizację. W 2020 r. 
zakończono prace w 16 budynkach.

Seniorzy po opieką smart technologii E-usługi dla mieszkańców i branżowe

Ortofotomapa Sopotu

Termomodernizacja placówek edukacyjnych
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W Sopocie działają 4 szkoły podstawowe, 3 licea 
ogólnokształcące, Zespół Szkół Handlowych, Centrum 
Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Specjalnych nr 
5, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół Szkół 
Specjalnych nr 6 dla uczniów przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych ruchowo (przyszpitalna), Sopockie 
Ognisko Plastyczne, Młodzieżowy Dom Kultury oraz 
Sopocka Szkoła Muzyczna I stopnia.

RODZINNY SOPOT

Duże wsparcie oświaty

Do sopockich szkół samorządowych uczęszczało 
w 2020 r. około 3290 uczniów (w tym do szkół 
podstawowych 1700 uczniów). W związku z trwającą 
w 2020 r. pandemią COVID-19, głównym wyzwaniem 
dla szkół i placówek oświatowych było przestawienie 
się na tryb nauczania zdalnego, a później hy-
brydowego. Wymagało to posiadania niezbędnych 
aplikacji komputerowych, umiejętności ich obsługi oraz 
sprzętu komputerowego, zarówno po stronie 
nauczycieli jak i uczniów.

Miasto nawiązało współpracę z firmą Microso�, dzięki 
czemu sopockie placówki mogły korzystać bezpłatnie 
z pakietu Office 365A1 oraz pla�ormy komunikacyjnej 
Teams. Bezpłatna usługa Office 365 w Internecie 
obejmuje możliwość korzystania z aplikacji inter-
netowych Outlook, Word, PowerPoint, Excel 
i OneNote. Dodatkowo przeprowadzono wiele szkoleń 
dla nauczycieli z obsługi programów. To z pewnością 
wspomogło pracę szkół podczas wprowadzenia 
kształcenia hybrydowego oraz zdalnego. 

W 2020 r.  Gmina Miasta Sopotu otrzymała 
dofinansowanie na zakup sprzętu dla uczniów 
i nauczycieli w ramach czterech projektów, m.in. 
„Zdalna Szkoła” (wydano blisko 215 000 zł na zakup 75 
laptopów, w tym 17 sztuk z zestawami słuchawkowymi 
oraz 3 dostępami do Internetu, 31 tabletów oraz 
projektora). Sopockie placówki na bieżąco zaspokajały 
wszystkie potrzeby uczniów dotyczące sprzętu 
komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej. 

Duże środki z budżetu miasta na dodatkowe lekcje 
i kształcenie nauczycieli przełożyły się na bardzo dobre 
wyniki sopockich uczniów podczas egzaminów 
zewnętrznych. Sopoccy uczniowie na egzaminach 

ósmoklasisty osiągnęli średnią 67,32% z języka 
polskiego (średnia wojewódzka to 57,83%). Jeszcze 
większą różnicę możemy zaobserwować w średniej 
ocen z matematyki. Tu sopocianie osiągnęli 61,83%, zaś 
średnia wojewódzka to tylko 45,48%. Doskonałe 
wyniki osiągnęli uczniowie również z egzaminu z języka 
angielskiego, osiągając średnią 73,54% przy średniej 
wojewódzkiej 53,75%. 

Sopoccy uczniowie zdali też najlepiej w całym 
województwie egzamin maturalny. Zdawalność matury 
wyniosła w Sopocie 83%, wobec średniej wojewódzkiej 
71,6%.

Dzięki finansowaniu z budżetu miasta wszystkie szkoły 
zostały objęte programami profilaktycznymi i zdro-
wotnymi. Sopoccy uczniowie mają zapewnioną opiekę 
pielęgniarską i stomatologiczną. W ramach programu 
Profilaktyka nowotworu poprzez szczepienia p/HPV 
szczepieniami zostały objęte dziewczynki urodzone 
w 2008 r. Zaszczepiono 74 dziewczynki.

Sopot od lat wspiera uzdolnioną młodzież uczącą się 
sopockich szkołach poprzez system stypendialny. 
W 2020 r. zmienił się regulamin ich przyznawania. Do 
tej pory kilkudziesięciu uczniów stypendia na dany rok 
szkolny otrzymywało przez 10 miesięcy i były one 
wypłacane co miesiąc. 

Przyjęta w maju 2020 r. przez Radę Miasta Sopotu 
uchwała stanowi, że stypendium jest jednorazowe.

Jednym z celów polityki rodzinnej prowadzonej przez 
miasto jest zapewnienie pełnej dostępności do opieki 
w żłobkach. Aby to osiągnąć, we wrześniu 2020 r. 
rozpoczęto przy ul. Obodrzyców budowę drugiego 
miejskiego żłobka. Znajdą się w nim 4 sale dla grup 
dzieci – 3 o pow. 50 m kw. i jedna o pow. 38 m kw. 
Zaprojektowano je łącznie dla 60 dzieci. Każda z sal 
posiadać będzie własną toaletę, magazynek na łóżeczka 
i pościel oraz szatnię. Przy sali grup najmłodszych 
zaprojektowana została kuchnia mleczna. Na parterze 
znajdzie się również kuchnia z zapleczem, która poza 
przygotowaniem posiłków dla żłobka będzie również 
przygotowywała posiłki dla 100 dzieci z sąsiedniego 
przedszkola. Na piętrze znajdzie się sala wielofunkcyjna 
o pow. ok. 50 m kw. oraz pomieszczenia administracyjne. 

Szacunkowa wartość zadania wynosi 7 mln zł. Zadanie 
będzie dofinansowane z dwóch źródeł: ze środków 
rządowych w ramach programu „Maluch+” na rok 2020 
w wysokości 1,5 mln zł oraz ze środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 
w wysokości 1,442 mln zł.

Stypendia dla uczniów i studentów
Budowa nowego żłobka

Dla najmłodszych sopocian

W sopockich 7 przedszkolach samorządowych w 2020 
r. zaoferowano 710 miejsc, w 30 oddziałach, co 
umożliwiło wszystkim zainteresowanym rodzicom zapisać 
dzieci w wieku 3-6 lat do placówek przedszkolnych. Tym 
samym miasto zapewniło pełną dostępność do edukacji 
przedszkolnej.

W Sopocie funkcjonuje jeden żłobek publiczny 
„Puchatek” z 84 miejscami, do którego uczęszczają 
wyłącznie dzieci mieszkające w Sopocie. Rodziny 
posiadające Sopocką Kartę Rodziny 3+ otrzymują zniżkę 
50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym 
Gminy Miasta Sopotu.

W 2020 r. na terenie Gminy funkcjonowały 4 żłobki 
niepubliczne (łączna liczba miejsc – 60), jeden klub 
dziecięcy (10 miejsc) oraz 2 opiekunów dziennych. 
Gmina Miasta Sopotu dotowała 4 żłobki niepubliczne 
i jeden klub dziecięcy. Dotacja wynosiła 350 zł za każde 
dziecko objęte opieką w żłobku i 200 zł na każde dziecko 
objęte opieką w klubie. W wyniku dotacji zmniejszył się 
koszt opłaty miesięcznej za żłobek i klub dziecięcy, 
ponoszony przez rodzica.

Sopocki Klub Malucha – na terenie miasta działa 
Sopocki Klub Malucha, który prowadzi nieodpłatnie 
zajęcia dla dzieci i rodziców, zajęcia odbywają się 2 razy 
w tygodniu. Z powodu pandemii COVID-19 w 2020 r. 
funkcjonował przez miesiąc.

Kolejna bardzo ważna zmiana dotyczyła liczby kategorii. 
Wsparcie trafia do młodych ludzi nie tylko za wybitne 
osiągnięcia w nauce, artystyczne czy sportowe. 
Prezydent miasta nagrodził również aktywność 
społeczną uczniów oraz ich pracę nad swoimi 
wynikami, czyli postęp. 

W 2020 r. stypendia otrzymało 65 uczniów oraz 
6 studentów. Na ten cel miasto przeznaczyło w 2020 r. 
103 tys. zł (91 tys. dla uczniów i 12 tys. dla studentów).
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Miasto od lat buduje mieszkania komunalne. W ten 
sposób wspiera mieszkańców, których nie stać na 
zakup własnego lokum na wolnym rynku. Szczególnie 
dotyczy to młodych rodzin. Obecnie w trakcie realizacji 
są  budynki  przy al. Niepodległości 650-654, w którym 
znajdzie się 49 mieszkań oraz jedno mieszkanie 
wspomagane.

Placówki oświatowe są remontowane, by syste-
matycznie poprawiać warunki nauki i pracy dzieciom 
i młodzieży oraz kadrze. W 2020 r. na ten cel 
z budżetu miasta wydane zostało 540 tys. zł. Oprócz 
tego przy wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego wyremontowano i zmo-
dernizowano pracownie zawodowe i budynek należący 
do Zespołu Szkół Handlowych. 

Miasto dba o poprawę jakości placów zabaw dla dzieci. 
Obecnie na terenie Sopotu jest ich 16. W 2020 r. 
zmodernizowany został plac zabaw w Parku 
Północnym. Zdemontowane zostały wyeksploatowane 
elementy, np. ogrodzenia, palisady czy drewniane 
schody. Wykonawca wykonał roboty ziemne, m.in. 
przebudowę górki ze zjeżdżalniami. Na placu pojawiły 
się też nowe urządzenia do zabaw dla dzieci – wieża, 
schody drewniane, zjeżdżalnia-tuba, trap wspinaczkowy 
czy linarium. W obrębie placu zmieniła się nawierzchnia 
– została ujednolicona, wykonana z bezpiecznych 
materiałów, przepuszczających wodę.

Mieszkania komunalne dla sopockich rodzin

Remonty i modernizacje

Remont placu zabaw 

Program adresowany jest do mieszkańców Sopotu, 
szczególnie do małżeństw z dziećmi i osób wycho-
wujących dzieci, posiadających centrum życiowe na 
terenie Gminy oraz m.in. osób, które posiadają tytuł 
prawny do zajmowania lokalu w mieszkaniowym zasobie 
miasta Sopotu, a chcą zamienić zajmowany lokal na inny 
lokal mieszkalny zakwalifikowany do samoremontu. 
Udostępniono 11 rodzinom lokale tego typu. Łączna 
powierzchnia lokali przekazanych do samodzielnego 
wyremontowania wyniosła ok. 743 m kw., a środki 
zaoszczędzone przez Gminę wyniosą ok. 1,29 mln zł.  

Mieszkania do samoremontu

W 2020 r. wykonano również koncepcję archi-
tektoniczno-urbanistyczną budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych położonych przy ul. Obodrzyców 20 a. 
Koncepcja przewiduje budowę 16 mieszkań 
komunalnych na tym terenie. Realizacja robót 
planowana jest w latach 2022-2023.

Sopocki Budżet Obywatelski, pomimo pandemii był 
realizowany w 2020 r. i miał 10. jubileuszową odsłonę. 
Kwota przeznaczona na jego realizację niemal od 
początku pozostaje niezmienna i są to 4 mln zł. 
Mieszkańcy zgłosili 168 zadań, pod głosowanie poddano 
99. Do realizacji wybrano 17 projektów. Frekwencja 
wyniosła 13,7%. 2312 głosów oddano przez internet, 
wypełniono 2103 papierowe karty do głosowania.

W 2020 r. realizowano projekty wybrane w roku 2019. 
Z uwagi na trudny rok pandemii, który wymagał daleko 
idącej ostrożności w wydatkach miasta, niektóre 
inwestycje zostały zamrożone. Ich realizacje wznowiono 
pod koniec roku. Realizowano również 5 projektów, 
które były wybrane w latach wcześniejszych. 
Szczegółowe zestawienie projektów wybranych w roku 
2020, jak również projektów realizowanych w tym roku, 
można znaleźć w załączniku nr 3 do Raportu na stronie 
www.sopot.pl.

W 2020 r. ruszyły prace związane z tworzeniem Strategii 
Miasta Sopotu na lata 2021-2030. Pierwszym etapem 
było stworzenie diagnozy stanu, w jakim znajduje się 
miasto, bilansu otwarcia. Koordynatorem prac był 
Uniwersytet SWPS z Warszawy. 

Jednym z podstawowych założeń, zarówno przy 
tworzeniu opisu stanu obecnego, jak i tworzeniu planów 
na przyszłość, jest maksymalne uspołecznienie tworzenia 
dokumentów poprzez dyskusje i warsztaty z miesz-
kańcami. Pierwsze otwarte dla wszystkich spotkanie 
odbyło się 20 lutego. Z powodu rozwoju pandemii dalszy 
proces konsultacji społecznych został utrudniony. 
W lipcu, korzystając z poluzowania rygorów, udało się 
zorganizować warsztaty na świeżym powietrzu z przed-
stawicielami branży turystycznej, młodzieży i seniorów.

Wobec utrudnień w kontaktach bezpośrednich 
z mieszkańcami Sopotu, wywołanych pandemią, w celu 
poznania ich opinii posłużono się metodą sondażu 
telefonicznego. Został o wykonany w lipcu na próbce 
300 sopocian i jako grupy porównawczej 400 
mieszkańców aglomeracji gdańskiej. Prace nad diagnoz 
zakończono w grudniu 2020 r. O wynikach szeroko 
informowano sopocian, prosząc o nasyłanie swoich uwag.

Diagnoza Sopotu dostępna jest na stronie www.sopot.pl.

Konsultacje społeczne dotyczące placu Przyjaciół 
Sopotu odbyły się 7 lipca 2020 r. za pośrednictwem 
pla�ormy do wideokonferencji. Udział w konsultacjach 
wzięło 20 osób. Podczas konsultacji przedstawiono 
diagnozę stanu istniejącego oraz podsumowanie 
dotychczasowych wyników z ankiety, którą mieszkańcy 
mogli wypełnić do 15 lipca w formie elektronicznej oraz 
w punktach Informacji Turystycznej. 

W wyniku konsultacji projektanci uzyskali wytyczne do 
projektowania zmian zagospodarowania placu.

W czerwcu oraz lipcu 2020 r. odbyły się dwie tury 
wyborów na Prezydenta RP. Frekwencja w pierwszej 
turze wyniosła 74,3%, w drugiej 77,59% (średnia to 
75,95%). Tym samym Sopot wyprzedził  pod tym 
względem prawie 380 innych miejscowości, które są 
siedzibami powiatów. 

Głównym celem Rady Seniorów Gminy Miasta Sopotu 
jest działanie na rzecz interesów tej grupy wobec 
władz samorządowych. Rada jest ciałem inicjatywnym, 
doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy, 
z którymi współpracuje we wszystkich obszarach 
dotyczących osób starszych. W roku 2020 Rada odbyła 
6 posiedzeń.

W 2020 r. na mocy uchwały Rady Miasta Sopotu 
utworzona została Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu. 
Liczba mandatów w MRMS wynosi 27. Radnym może 
być mieszkaniec Sopotu lub każdy uczeń szkoły 
z terenu Gminy Miasta Sopotu, w wieku od 13 do 20 lat, 
nie dłużej niż do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Młodzieżowa Rada ma prawo do przedstawiania opinii 
prezydentowi miasta we wszystkich sprawach 
dotyczących młodzieży. Organ samorządu gminnego 
może zwrócić się do Rady z prośbą o opinię, określając 
termin jej wydania, nie krótszy jednak niż 10 dni. 
W 2020 r. w budżecie Sopotu na projekty zgłaszane 
przez młodych radnych zostało przeznaczone 50 tys. zł.

Miasto organizuje konkursy na realizację zadań 
publicznych, w których biorą udział organizacje 
pozarządowe. W 2020 r. w wyniku konkursów, 
w których wzięło udział 128 organizacji, zlecono 160 
zadań publicznych, zaś 5 zadań było realizowanych jako 
wieloletnie, czyli w sumie realizowanych było 165 
zadań.  Dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 
wyniosły 9 155 959 zł.  

OBYWATELSKI SOPOT

Sopocki Budżet Obywatelski

Strategia Rozwoju Miasta

Konsultacje społeczne placu Przyjaciół Sopotu

Wybory prezydenckie

Sopocka Rada Seniorów

Młodzieżowa Rada Miasta

Wsparcie organizacji pozarządowych



Stabilny budżet

W 2020 r. na wsparcie Policji, Straży Pożarnej, Ochot-
niczej Straży Pożarnej i Straży Granicznej przeznaczono 
320 tys. zł. Dodatkowo zlecono sopockiemu WOPR 
organizowaniedziałań ratowniczych na sopockiej plaży 
(100 tys. zł). Dodatkową pomocą dla WOPR był zakup ze 
środków miejskich specjalistycznego quada.

W 2020 r. na wsparcie Policji wydatkowano 157 980 zł, 
z tego na opłatę dodatkowych służb patrolowych 55 000 
zł. Wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w systemie 
50/50 za 69 500 zł kupiono dwa motocykle dla KM 
Policji w Sopocie. Sfinansowano też wyżywienie i zakwa-
terowanie 10 funkcjonariuszy skierowanych w sezonie 
letnim do służby na terenie Sopotu.

Sopot od wielu lat prowadzi działania zmierzające do 
poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu dro-
gowego, zwłaszcza pieszych i rowerzystów. 

W 2020 r.:

ź w ramach remontu ul. Armii Krajowej zbudowano 
3 wyniesione skrzyżowania: z ul. Andersa, Wy-
bickiego i Reja oraz wyniesione przejścia dla pieszych 
na ul. Kochanowskiego i Krasickiego;

ź zainstalowano 166 nowych latarni z oświetleniem LED;

ź doświetlone zostały 34 przejścia dla pieszych: w ul. 
Haffnera, 3 Maja, Chrobrego, Dąbrowskiego, 
Karlikowskiej, Kazimierza Wielkiego, Książąt 
Pomorskich, Okrzei i Sobieskiego., Na wydmach, 
Grunwaldzkiej, Bitwy pod Płowcami.

Remont ten usprawnił ruch i zwiększył przepustowość 
skrzyżowania. Zastosowane rozwiązania:
ź budowa na al. Niepodległości śluzy z sygnalizacją świetlną 

umożliwiającą autobusom skręcanie w lewo, w ul. 
Malczewskiego przed pozostałymi uczestnikami ruchu;

ź budowa zatok autobusowych z systemem najazdo-
wych krawężników peronowych;

ź budowa na ul. Malczewskiego drugiego pasa ruchu do 
skrętu w prawo w al. Niepodległości;

ź wydłużenie na al. Niepodległości pasa do skrętu 
w lewo w ul. Malczewskiego;

ź budowa wyspy centralnej na skrzyżowaniu al. 
Niepodległości z ul. Malczewskiego;

ź wykonanie na chodnikach systemu płytek integ-
racyjnych i prowadzących dla osób niewidomych 
i niedowidzących;

ź budowa czerwonej asfaltowej ścieżki rowerowej.

Posadzono 41 szt. drzew i 7,7 tys. szt. krzewów i bylin, 
założono 1,7 tys. m kw. trawników, zbudowano energo-
oszczędne oświetlenie uliczne LED oraz przebudowano 
kanalizację deszczową. Koszt inwestycji to prawie 17 mln zł. 
Zaawansowanie prac remontowych w 2020 r. wyniosło 80%.

Trzeci etap inwestycji obejmował remont spodu 
wiaduktu nad torami kolejowymi oraz nad jezdnią 
łącznicy w ciągu ul. Wejherowskiej. Wyremontowane 
zostały belki i poprzecznice pomostu wiaduktu, filary 
podtrzymujące pomost wiaduktu i przyczółek 
wiaduktu od strony Gdańska. Wyremontowane 
zostały także skarpy i stożki przy przyczółkach, 
oświetlenie oraz odwodnienie spodu wiaduktu, 
poprzez wykonanie kolektora zbierającego wodę 
z sączków z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. Koszt inwestycji to 2,5 mln zł.

Straż Miejska z powodu pandemii miała trochę inne 
zdania. Strażnicy kontrolowali stosowanie się do  
obowiązujących w stanie epidemii przepisów. 
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BEZPIECZNY SOPOT 

Wsparcie służb

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Remont al. Niepodległości/Malczewskiego

Remont wiaduktu nad al. Niepodległości 

Działania Straży Miejskiej

MOBILNY SOPOT

Sopot konsekwentnie inwestuje w poprawę jakości dróg 
rowerowych. Wynika to głównie z ich wieku 
i naturalnego zużycia. W 2020 r. prowadzono dwie duże 
przebudowy infrastruktury rowerowej. Pierwszą była 
przebudowa drogi rowerowej, prowadzona przy okazji 
przebudowy skrzyżowania al. Niepodległości z ul. 
Malczewskiego. Druga to wymiana nawierzchni na całej 
długości drogi rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej. 
Przy okazji prac wykonano też wiele urządzeń 
poprawiających bezpieczeństwo ruchu: wyniesione 
skrzyżowania, zwężenia jezdni, wyprostowanie 
przebiegu drogi rowerowej, która dotychczas 
meandrowała między drzewami. Prace przy obu 
budowach kontynuowane będą w 2021 r.

Na terenie miasta znajdowało się w 2020 r. ok. 400 
stojaków rowerowych. Mając na uwadze potrzebę poprawy 
komfortu parkowania rowerów, rozpoczęto program „wiata 
rowerowa w każdej szkole”, którego celem jest wyposażenie 
wszystkich placówek edukacyjnych w zadaszone wiaty 
rowerowe. W 2020 roku zamontowano pierwsze dwie 
wiaty rowerowe pod szkołami. 

W Sopocie znajduje się 6 stacji samoobsługowej 
naprawy rowerów. Każdego roku, przed sezonem, 
odbywa się ich serwis.

Infrastruktura rowerowa 
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Przez całe wakacje w 2020 r. dla wszystkich gości 
dostępny był całodobowy, bezpłatny Eko parking na 
ponad 700 miejsc przy ERGO ARENIE. Codziennie  
można było skorzystać z transportu pojazdami 
elektrycznymi na sopocką plażę czy do centrum miasta. 
Elektrycznymi busami można było dojechać w  okolice 
plaży, a następnie do centrum Sopotu i z powrotem na 
parking przy ERGO ARENIE.

Z Eko parkingu w 2020 r. skorzystało ok. 12 tys. osób, 
z czego prawie 10 tys. dotarło do centrum sezonowo 
kursującymi pojazdami elektrycznymi. Mniejsza od 
zeszłorocznej popularność parkingu spowodowana była 
sytuacją epidemiologiczną.

Eko parking przy ERGO ARENIE

Kampania „Wkręć się w Sopot” zachęca do dojazdu 
rowerem do pracy przez wrzesień i październik. 
W 2020 r. w rywalizacji wzięło udział kilkadziesiąt firm 
i niemal 600 pracowników. Rywalizacja odbywa się 
przy pomocy aplikacji, która zlicza i punktuje 
przejechane kilometry. Najlepsi uczestnicy otrzymali 
nagrody, które mogli „kupić” w aplikacji za zebrane 
punkty. W 2020 r. były to wejściówki do muzeów, 
teatrów, koszulki oraz zestawy Sopot naturalnie.

Rowerem do pracy

W większości przypadków pouczano, ale nałożono 
również 256 mandatów. Prowadzono również rutynowe 
działania. Dzięki monitoringowi ze 171 kamer ujawniono 
1089 zdarzeń. Zabezpieczono 80 nagrań z monitoringu, 
które zostały przekazane odpowiednim organom. 
Nałożono 2888 mandatów, założono 1571 blokad na 
koła samochodów, przeprowadzono 25 kontroli palenisk.



Turystyka jest jedną z branż najbardziej dotkniętych 
przez pandemię. Całkowicie lub częściowo zamknięte 
były obiekty hotelowe, zawieszone zostały połączenia 
lotnicze. Miasto i Sopocka Organizacja Turystyczna 
koncentrowały się na działaniach promocyjnych, by 
wspomóc branżę turystyczną.

W 2020 r. Sopocka Organizacja Turystyczna zrealizowała 
drugą edycję konkursu Sopockie Perły. Skierowany jest 
do przedsiębiorców, prowadzących działalność w So-
pocie, w szeroko rozumianej branży turystycznej. 
Główny cel to wyróżnienie i nagrodzenie firm, które 
podejmują najciekawsze i najbardziej wartościowe 

Sopot jest miastem turystycznym, wpływy do budżetu 
z tytułu turystyki stanowiły przed pandemią około 10%. 
Obłożenie obiektów noclegowych, zwłaszcza w sezonie 
letnim, jest bardzo wysokie. Popularny i coraz bardziej 
rozwijający się w ostatnich latach najem krótkotrwały jest 
źródłem zarobku dla części sopocian oraz osób, które kupiły 
mieszkanie w kurorcie właśnie z myślą o jego wynajmie. 

W związku z nasilonym zjawiskiem najmu krótkotrwałego 
w ostatnich latach, mieszkańcy najczęściej skarżą się na 
hałasujących nocą turystów, na brak dbałości o części 
wspólne budynku czy segregacji śmieci. W sezonie letnim 
2020 jednym z większych problemów mieszkańców był 
brak wytycznych dotyczących zasad najmu aparta-
mentów w okresie pandemii. 

Biorąc pod uwagę powyższe problemy, Sopot uczes-
tniczy w spotkaniach i rozmowach dotyczących 
konieczności wprowadzenia zmian w przepisach 
dotyczących najmu. Celem nie jest ograniczenie 
możliwości najmu krótkotrwałego, lecz wprowadzenie 
rozwiązań, które pozwolą uregulować go tak, by unikać 
negatywnych konsekwencji z nim związanych.

W 2019 r. zakończyliśmy prace nad projektem ustawy 
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 
wycieczek i przewodników turystycznych. Przygo-
towany projekt został przekazany do konsultacji m.in. do 
Związku Miasta Polskich, Stowarzyszenia Gmin 
Uzdrowiskowych, Komisji Sejmowej, Ministerstwa 
Rozwoju, Radnych i mieszkańców Sopotu. Wśród 
naszych najważniejszych postulatów znalazła się 
propozycja, aby samorządy otrzymały delegacje prawne 
i mogły w formie uchwał regulować zasady najmu na 
swoim terenie.

W 2020 r. Sopot kilkukrotnie brał udział w rozmowach 
i spotkaniach z przedstawicielami strony rządowej oraz 
miast, borykających się z podobnymi problemami.

Ze względu na brak narzędzi prawnych i na niedosko-
nałość przepisów regulujących kwes�e najmu, miasto 
postawiło na kampanie edukacyjne:

„Turysto szanuj Sopot!” – zapoczątkowana w 2018 r., 
miała kontynuację również w 2020 r. To apel do turystów 
o odpowiednie zachowanie podczas pobytu w naszym 
mieście. Plakaty zachęcające do odpowiednich 
zachowań trafiły na słupy reklamowe, do spółdzielni 
mieszkaniowych oraz zarządców wspólnot. Infor-
mowaliśmy również mieszkańców o możliwości 
samodzielnego odbioru plakatów w punktach Informacji 
Turystycznej. Akcja wzbudziła zainteresowanie 
mieszkańców, którzy wywieszali plakaty na klatkach 
schodowych swoich domów.

„Savoir-vivre turysty” – to drugi etap kampanii 
skierowanej do turysty. Ma wydźwięk pozytywny, nie 
mówi o zakazach, tylko o powszechnie przyjętych 
normach dobrego zachowania, których przestrzegania 
oczekujemy od naszych gości. W ramach akcji 
wyprodukowano plakaty, które podobnie jak przy 
kampanii „Turysto szanuj Sopot!” trafiły bezpośrednio do 
mieszkańców oraz na miejskie słupy reklamowe. We 
wszystkich folderach promocyjnych miasta (mamy je 
wydane w 10 wersjach językowych), na okładce znajduje 
się również apel do turystów o odpowiednie zachowanie.

„Stop golasom” – w 2020 r. kampania zrealizowana została 
po raz piąty. Zwraca ona uwagę na niestosowność 
zachowania osób, które pojawiają się na ulicach miasta, 
w restauracjach, ogródkach gastronomicznych, a nawet 
sklepach w plażowych strojach. W ramach akcji 
w przestrzeni miejskiej oraz witrynach lokali pojawiły się 
plakaty oraz naklejki z hasłem kampanii, przypominając
o konieczności ubrania się przed skorzystaniem z usług. 
W akcję włączyła się większość przedsiębiorców sopockich.

W czerwcu 2020 r. Kraków i Trójmiasto podpisały 
porozumienie o współpracy promocyjnej w letnim 
sezonie turystycznym. Celem było ożywienie kulturalne 
i gospodarcze miast w niełatwym czasie pandemii 
COVID-19. W ramach współpracy promocyjnej obu 
miast w przestrzeni Sopotu i mediach miejskich pojawiły 
się informacje zachęcające mieszkańców nadmorskiego 
kurortu do przyjazdu do Krakowa. Natomiast dawna 
stolica Polski zachwalała u siebie walory zielonego 
i kulturalnego Sopotu. W dniach 25-27 września na 
Rynku Głównym w Krakowie promowany był Sopot. 
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Kampanie promowały Sopot jako miejsce bezpiecznego 
wypoczynku.

„Ferie bez smogu” – coroczna akcja prowadzona głównie 
na FB, zachęcająca do spędzenia zimowej przerwy 
szkolnej w Sopocie, przede wszystkim ze względu na 
jakoś powietrza oraz ofertę spędzania czasu wolnego.

„Sopot naturalnie kulturalny” – to hasło przewodnie 
działań, które miasto przygotowało z Sopocką 
Organizacją Turystyczną, z myślą o wsparciu lokalnej 
branży turystycznej i gastronomicznej. Pod tą marką 
prowadzone były różne działania, pokazujące możliwości 
spędzania czasu wolnego oraz propozycje kulturalne, 
oferowane przez Sopot, również w miejscach nie-
oczywistych i mniej znanych. Sopot bowiem to także 
piękne lasy, hipodrom, kilometry ścieżek rowerowych, 
błonia czy parki. Spot reklamowy „Sopot naturalnie 
kulturalny” zdobył nagrodę specjalną w jubileuszowej 
edycji fes�walu FilmAT, w kategorii Film promujący 
miasto.

#SopotWillWait, #CityIsReady, #SopotIsReady 
– kampanie koncentrowały się na promocji bezpiecznych 
i otwartych miejsc wypoczynku w czasie pandemii, pod 
różnymi hasłami. Akcje zostały zrealizowane przez 
miasto i SOT. Nagrany został film pod hasłem 
„SopotWillWait” (wiosna 2020 r.), następnie, w miarę 
odmrożeń rynku turystycznego, realizowane były 
kampanie zachęcające do przyjazdu do Sopotu. 
Opracowano specjalny materiał „Bezpieczny city break” 
– dla wszystkich szukających pomysłu na weekendowy 
wypoczynek, połączony ze zwiedzaniem, aktywnościami 
na świeżym powietrzu i wydarzeniami kulturalnymi.

#odkrywajSopot oraz visitSopotonline – obie kampanie 
prowadzone były przez Sopocką Organizację 
Turystyczną w okresie lockdownu. Miały na celu 
wzbudzenie marzeń o podróży i zaplanowanie urlopu 
w Sopocie. W ramach akcji przeprowadzone zostały 
konkursy wiedzy o Sopocie w mediach społecz-
nościowych.

#ZmienTerminNieOdwołuj – akcja zapoczątkowana 
przez Polską Organizację Turystyczną, zachęcająca do 
zmiany terminu wyjazdu, zamiast rezygnacji z podróży. 

TURYSTYCZNY SOPOT 

Kampanie promocyjne

Konkurs Sopockie Perły

Promocja Sopotu w Krakowie

Na sopockim stoisku można było odpocząć na leżaku, 
skosztować sopockiej solanki lub wykonać pamiątkową 
torbę czy koszulkę ze wzorem Muzeum Sopotu, Grand 
Hotelu bądź molo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również pokaz mody z początków uzdrowiska. 

Jedną z atrakcji były również piękne kosze plażowe 
w stylu retro, które w lipcu pojawiły się  na miejskiej plaży 
w Sopocie. 50 dwuosobowych ra�anowych koszy 
przekazał miastu jako darowiznę Port Lotniczy Gdańsk 
Sp. z o.o. Wypożyczaniem koszy turystom i mieszkańcom 
zajmuje się Spółdzielnia Socjalna Kooperacja.

inicjatywy, wpływając tym samym na kształtowanie 
pozytywnego wizerunku miasta w oczach turystów. 
W 2020 r. w konkursie wzięło udział 39 podmiotów. 
W każdej z 5 kategorii konkursowych można było 
wygrać 5 tys. zł na realizację działania promocyjnego. 

Najem krótkotrwały i kampanie 
z tym związane


