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Przestawiamy Państwu „Raport o stanie miasta” pod-
sumowujący działania władz miasta Sopotu w roku 2021. 
Był to drugi z rzędu rok pod znakiem pandemii. Jednakże 
znacznie różniący się od poprzedniego. Pierwszy szok minął. 
Większość mieszkańców oraz przedsiębiorstw przystosowała 
się do pandemii. Przeniesienie części aktywności do internetu 
i kontakty online nie były już nowością, a stawały się normą. 
Ale nadal niektóre branże, takie jak gastronomia i turystyka, 
były dotknięte restrykcjami. I to właśnie w ich stronę była 
ukierunkowana pomoc udzielana przez miasto. 

Od początku roku zaczęły się szczepienia przeciw COVID-19. 
Sopot od samego początku uznał organizację i promocję 
szczepień wśród mieszkańców za priorytet.

Malejący wpływ COVID-19 na gospodarkę miasta można 
było również zauważyć w budżecie Sopotu. Planowane 
dochody w wysokości 421 198 tys. zł zostały wykonane 
w 101,65%, czyli wyniosły 428 153 tys. zł. Oznacza to 
jednak tylko powrót do poziomu sprzed pandemii. Należy też 
zauważyć, że taki wynik finansowy został osiągnięty 
po przekazaniu przez budżet centralny subwencji w wy-
sokości 11,1 mln zł jako rekompensaty utraconych dochodów 
spowodowanych Polskim Ładem. Subwencja miała charakter 
jednorazowy, a wysoka inflacja powoduje gwałtowną zwyżkę 
wydatków bieżących, które w porównaniu do 2019 r. wzrosły 
aż o 14,5 %. Budzi to poważne obawy dotyczące budżetów 
miasta w następnych latach.  

Udało się pozyskać do budżetu kwotę 19 393 tys. zł ze 
środków zewnętrznych, głównie jako dofinansowanie z Unii 
Europejskiej.

Wydatki wyniosły 403 154 tys. zł, co oznacza, że w 2021 r. 
miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości prawie 
25 mln zł. Bardzo dobre są też wskaźniki zadłużenia miasta. 
Wynosiło ono 69,9 mln zł (na koniec roku) i zmniejszyło się 
przez rok o 13,6 mln zł. Oznacza to, że wskaźnik zadłużenia 
jest na bardzo niskim poziomie 16,3 %. 

W roku 1901 Sopot uzyskał prawa miejskie. W zeszłym 
obchodziliśmy 120. jubileusz tego wydarzenia, w 2022 r. 
obchody trwały. Miasto zorganizowało z tej okazji wiele 

Drodzy Mieszkańcy Sopotu, 
imprez, głównie kulturalnych. Ale postanowiło też uczcić 
rocznicę inwestycjami, które dłużej zostaną w krajobrazie 
miasta: odbudową altany burmistrza Kollatha oraz decyzją 
o postawieniu pomnika architekta Paula  Puchmüllera.

Miasto od wielu lat swoimi działaniami stara się zapobiegać 
niekorzystnym zmianom demograficznym. Z jednej strony to 
program budowy mieszkań komunalnych zarówno dla 
sopocian, jak i nowych mieszkańców, również emigrantów. 
W 2021 r. zasiedlono 49 nowych mieszkań. Z drugiej strony 
to tworzenie zachęt do osiedlania się dla młodych ludzi: 
wysoki poziom usług socjalnych i edukacyjnych oferowanych 
przez miasta. Od wielu lat zapewniona jest pełna dostępność 
do edukacji przedszkolnej. Bolączką była niedostateczna 
liczba miejsc w żłobkach. Wybudowanie w zeszłym roku 
(otwarcie w styczniu 2022 r.) drugiego miejskiego żłobka dla 
60 dzieci to duży postęp w tej kwes�i.

Bardzo zmienił się także układ drogowy. Dzięki wymianie 
oświetlenia, doświetleniu przejść dla pieszych, wyniesieniu 
skrzyżowań i przejść dla pieszych poprawiło się bezpie-
czeństwo. Te zmiany przyniosły też pozytywny efekt 
ekologiczny. Główne inwestycje to zakończenie remontu al. 
Niepodległości / ul. Malczewskiego, remontu ścieżki 
rowerowej na ul. Armii Krajowej, wymiana 166 lamp 
z oświetlaniem LED. Rozpoczęła się budowę najdłuższego 
w Polsce woonerfu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, największy udział 
w wydatkach miały edukacja, pomoc społeczna i kultura. 
Przekłada się to na wysoką jakość edukacji potwierdzoną 
wynikami sopockich uczniów,  polityką społeczną wspierającą 
potrzebujących i wykluczonych oraz bogatą ofertą kulturalną, 
w zeszłym roku jeszcze zwiększoną przez nowo otwartą 
miejską instytucję kultury Goyki 3 Art Inkubator.

Na początku 2021 r. w pełni ruszyły prowadzone wspólnie 
z Uniwersytetem SWPS prace nad drugim  etapem Strategii 
Rozwoju Miasta. W maju i czerwcu odbyły się online 
3 warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń, fundacji, reprezentantami młodzieży i seniorów 
oraz organizacjami pracodawców. We wrześniu były 
najważniejsze warsztaty – z mieszkańcami . Wzięło w nich 
udział 51 osób. 

W oparciu o zebrane w ich trakcie opinie zespół SWPS 
przygotował projekt dokumentu Strategii. Zostanie on 
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poddany konsultacjom społecznym w 2022 r. Dziękując 
wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie zachęcamy do 
dalszego udziału w pracach nad Strategią i wspólnego 
tworzenia wizji naszego miasta.

Mieszkańcy Sopotu mogą zabrać głos w debacie 
nad Raportem o stanie miasta za 2021 rok

Debata odbędzie się podczas sesji Rady Miasta Sopotu 
29 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali 36 Urzędu Miasta. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, powinien złożyć 
do przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie 
poparte podpisami co najmniej 50 osób. W zgłoszeniu 
należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr 
telefonu lub adres mailowy oraz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych. Na każdej stronie listy poparcia musi 
być tytuł: „Udzielam poparcia  Pani/u (imię  i nazwisko), 
która/y chce zabrać głos w debacie nad Raportem 
o stanie miasta za 2021 rok.”. Poniżej należy umieścić 
imiona i nazwiska oraz podpisy osób popierających. 
Zgłoszenie wraz z oryginałem listy poparcia należy 
dostarczyć najpóźniej do 28 czerwca 2022 r. do Biura 
Rady Miasta w Urzędzie Miasta Sopotu, w godzinach 
pracy Urzędu.

Mieszkańcy będą mogli zabrać głos w debacie zgodnie 
z kolejnością zgłoszeń. 

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

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU O STANIE MIASTA
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Rok 2021 był drugim rokiem trwania pandemii COVID-
19. Zachorowało 2590 sopocian, 64 osoby zmarły. 
Jednak 2021 był inny niż 2020 r. Restrykcje nie były 
tak dotkliwe, jak wiosną roku poprzedniego. Większość 
mieszkańców oraz przedsiębiorstw przystosowała się 
do pandemii. Przeniesienie części aktywności do 
internetu i kontakty online nie były już nowością, 
a stawały się normą. Od początku roku zaczęły się 
szczepienia przeciw COVID-19.

Działania miasta były adekwatne do sytuacji. 
Koncentrowały się na pomocy branży gastronomicznej 
i turystycznej, które najbardziej zostały dotknięte 
restrykcjami. Drugim priorytetem była organizacja 
i promocja szczepień wśród mieszkańców Sopotu oraz 
zapewnienie środków ochrony osobistej dla jednostek 
miejskich i służb oraz ich dystrybucja wśród sopocian.

SOPOT W PANDEMII 

Dystrybucja środków ochrony osobistej

Wsparcie seniorów

Organizacja szczepień przeciw COVID-19

Wsparcie przedsiębiorców z branży 
gastronomicznej oraz kultury i sztuki

Promocja szczepień przeciw COVID-19

Gminne lokale oddane w najem pod działalność 
gastronomiczną oraz związaną z kulturą i sztuką zostały 
praktycznie zwolnione z opłacania czynszu od 
1 stycznia do 31 maja 2021. Opłata czynszowa 
wynosiła w tym czasie symboliczne 1 zł miesięcznie.

Branża gastronomiczna, podobnie jak rok wcześniej, 
zyskała możliwość powiększenie metrażu ogródka 
gastronomicznego lub sezonowego zagospodarowania 
plaż. W zależności od możliwości zwiększenia metrażu 
w danej lokalizacji, powierzchnia ogródka gastrono-
micznego mogła zostać powiększona do 50%, a ogródka 
plażowego nawet do 100% w stosunku do powierzchni 
z roku przed pandemią. Opłata za powiększony ogródek 
wynosiła do 30 czerwca 1 zł, a w okresie późniejszym 
50% normalnej stawki czynszowej.

Istotnym wsparciem wszystkich prowadzących dzia-
łalność gastronomiczną w Sopocie było zwolnienie ich 
z zapłaty jednej raty (czyli 1/3 kwoty za rok) opłaty za 
koncesję na sprzedaż alkoholu.  Dzięki  temu 
gastronomicy zaoszczędzili prawie milion zł. 

W 2021 r. miasto wydało na zakup sprzętu, środków 
ochronnych i usług związanych z ograniczeniem 
COVID-19 łącznie 163, 5 tys. zł.

W marcu 2021 r. Sopot otrzymał 132 tys. maseczek 
z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przez-
naczeniem dla wszystkich mieszkańców Sopotu. 
Dystrybucję prowadzono w budynku Urzędu Miasta, 
przez spółdzielnie mieszkaniowe, parafie, organizacje 
pomocy społecznej (MOPS, Caritas), szkoły, przedszkola 
i przychodnie lekarskie. Maseczki przekazano również 
służbom mundurowym na potrzeby własne i do 
rozdawania mieszkańcom. W czerwcu prowadzono 
dystrybucję środków ochronnych (gogli, płynów do 
dezynfekcji, maseczek i rękawiczek) z puli ministra 
zdrowia dla zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Na aktywne wsparcie sopoccy seniorzy mogli liczyć 
przede wszystkim ze strony instytucji miejskich, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży 
Miejskiej oraz Zakładu Oczyszczania Miasta i innych. 
Pomoc nieśli również sopoccy wolontariusze. 
Dodatkowo realizowany był rządowy program 
„Wspieraj Seniora”, którego celem było niesienie 
pomocy seniorom w czasie pandemii. Organizowano 
wspólnie z NGO pomoc przy robieniu zakupów, 
wyprowadzeniu psa, wykupieniu recept, załatwieniu 
drobnych spraw urzędowych itp. Z pomocy sko-
rzystało 280 seniorów. 

Miasto było głównym organizatorem szczepień na 
terenie Sopotu, co zaowocowało utworzeniem 
masowego punktu szczepień w hali ERGO ARENA 
(razem ze Szpitalami Pomorskimi) oraz mobilnego 
kontenerowego punktu szczepień przy kościele św. 
Jerzego (ze szpitalem MSWiA). 

Od lutego 2021 r. miasto zapewniło osobom 
z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej 
zdolności poruszania się, np. w podeszłym wieku, 
dowóz do punktów szczepień we współpracy 
z wojewodą pomorskim, powołano również koordy-
natora miejskiego do spraw transportu

Dbano  też o osoby przebywające w domu dla których 
zorganizowano szczepienny zespół wyjazdowy. 

Do końca  grudnia z usługi transportowej skorzystało 
229 sopocian. W dowozy do punktów szczepień 
włączyli się sopoccy strażacy – nieodpłatnie. 
Państwowa Straż Pożarna zrealizowała 23 przewozy, 
natomiast Ochotnicza Straż Pożarna 22 przewozy.

Gmina Miasta Sopotu zorganizowała także szczepienia 
dla uczniów powyżej 12. roku życia w sopockich 
szkołach. Szczepienia odbyły się w połowie września, 
wykonywały je mobilne zespoły szczepienne ze Szpitali 
Pomorskich. Drugą dawkę szczepionki uczniowie także 
przyjęli w szkołach.

Z budżetu miasta w 2021 r. wydano 105 tys. na sprzęt 
komputerowy dla uczniów i nauczycieli pomocny 
podczas nauczania zdalnego.

Szczepienia przeciw COVID-19 są jedyną skuteczną 
metodą ograniczenia epidemii i  zapewnienia 
łagodniejszego przebiegu choroby u zakażonych. 
Dlatego miasto włączyło się w intensywną promocję 
szczepień przy użyciu wielu metod i kanałów 
dystrybucji. Były publikacje na stronie www.sopot.pl 
(22 artykuły, baner na stronie głównej), publikacje 
w „Przepisie na Sopot” (w 12 wydaniach), plakaty na 
słupach miejskich, informacje na kubikach w przes-
trzeni miejskiej, co tydzień live wiceprezydentki na FB 
z informacjami dla mieszkańców, komunikaty Blue 
Alertem do 1530 użytkowników, list od prezydenta 
i ulotka – 20 tys. ulotek zachęcających do szczepień do 
skrzynek pocztowych mieszkańców, spoty reklamowe 
w rozgłośniach radiowych, live na Facebooku 
z pytaniami i odpowiedziami: z lekarzem oraz 
pielęgniarką, publikacje w mediach społecz-
nościowych, krótkie filmy na FB, w których artyści 
i sportowcy zachęcają do szczepień, udział w projekcie 
#sczepiMYgminy na stronach Zdrowia serwisów 
dziennikbaltycki.pl oraz sopot.naszemiasto.pl, ulotki do 
młodzieży rozdawane przed koncertami, szczepibus 
przed Koncertem dla Mieszkańców i przed koncertem 
młodzieżowym, wyświetlacze na ERGO ARENIE, przed 
Kinem Letnim na molo, na parkingu NDI, na 
infomatach w całym województwie, plakaty i ulotki 
w Urzędzie Miasta, na lotnisku, do spółdzielni 
mieszkaniowych, do aptek i przychodni, do parafii, 
Caritas, MOPS, SCOP, Straży Miejskiej, informacje 
przez dziennik elektroniczny do rodziców, do 18-
latków i do młodszych uczniów, listy do proboszczów 
sopockich parafii z prośbą, by zachęcali do szczepień, 
list do branży turystycznej, żeby gości informowali 
o możliwości szczepień w ERGO ARENIE, Facebook 
SOT, newsle�er co tydzień do branży, informacje, ulotki 
w punktach IT (ul. Dworcowa, pl. Zdrojowy), kasy molo: 
plansza do kupujących bilety o możliwości szczepień 
w ERGO, wielkoformatowy baner na molo pomiędzy 
wejściami.

O skuteczności promocji  świadczyć mogą dane 
dotyczące szczepień  w Sopocie. W ciągu całego roku 
zaszczepiło się 22 902 mieszkańców, przynajmniej 
1 dawką 23 931. Mieszkańcy w pełni zaszczepieni 
stanowią 64% sopocian, to wynik znacznie powyżej 
średniej krajowej.

Fot. Jerzy Bartkowski
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JUBILEUSZ 
120-LECIA SOPOTU

W 2021 r. pod hasłem „Kurort – Kultura – Natura” 
obchodziliśmy 120. rocznicę uzyskania przez Sopot 
praw miejskich.  Świętowanie jubileuszu było 
ograniczone ze względu na obostrzenia pandemiczne. 
Mimo to udało się zaoferować mieszkańcom kilka 
ciekawych wydarzeń kulturalno-sportowych oraz 
projektów. Najważniejsze to: 

● Cykl spacerów organizowanych przez Muzeum 
Sopotu i Bibliotekę Sopocką – uczestnicy mogli 
przemierzyć nieoczywiste trasy w mieście, poznać 
historie wyjątkowych miejsc oraz osób związanych 
z kurortem. W spacerach wzięły udział setki osób, 
sopocian i turystów, którzy chodzili m.in.: śladami 
Polonii Sopockiej, śladami Agnieszki Osieckiej, 
sopockich opowieści cmentarnych, śladami ludzi pióra 
czy śladami zakładów przemysłowych.

●  Opera, uzdrowisko – pod tym hasłem 4 lipca odbył 
się dzień otwarty w Operze Leśnej. Celem była 
promocja obiektu jako dostępnej, przyjaznej i bez-
piecznej przestrzeni spędzenia czasu wolnego. Program 
opierał się na idei Opery Leśnej jako nieodłącznej 
części uzdrowiska. Zorganizowano  atrakcje związane 
z naturą, odpoczynkiem oraz muzyką relaksacyjną dla 
rodzin z dziećmi, młodzieży i seniorów. 

●  Koncert dla Mieszkańców – 4 września w Operze 
Leśnej Polska Filharmonia Kameralna Sopot wraz 
z solistami zabrała widzów w muzyczno-słowną podróż 
do pierwszych lat rozwijającego się Sopotu. Opowieść 
dotyczyła najbardziej charakterystycznych dla miasta 
miejsc oraz historii ludzi, którzy wpływali na jego losy.

● Projekt artystyczny Sopocki Pejzaż Przywołany 
autorstwa artysty wizualnego Roberta Sochackiego 
odbył się 5 września na pl. Zdrojowym. Na ścianach 
budynku Zakładu Balneologicznego, wykorzystując 
archiwalne materiały fotograficzne i filmowe, artysta 
stworzył wielowymiarową animację. Oprawę mu-
zyczną zapewnił zespół Pin Park.

● Koncert galowy z okazji 120-lecia miasta – odbył się 
16 października w hotelu Radisson Blu Sopot i był 
jednym z najważniejszych wydarzeń jubileuszu. Z tej 
okazji powstało dzieło poświęcone miastu – „Fantazja 
dla Sopotu”, skomponowana przez laureata Oscara Jana 
A.P. Kaczmarka, którą PFK pod dyrekcją Wojciecha 
Rajskiego wykonała podczas koncertu prapremierowo.

●  Jubileuszowe projekty Państwowej Galerii Sztuki to 
dwie ekspozycje: wystawa prac Jadwigi Lesieckiej 
„Malarstwo i rysunek. Wystawa retrospektywna 
w stulecie urodzin” oraz wystawa plenerowa 
– Wojciech Erazm Felcyn „Bliscy Nieznajomi – Sopot '70”. 

● Zewnętrzna galeria miejska, która wzbogaci przestrzeń 
miejską w sztukę. Na skw. Czesława Miłosza stanęły 
dwie rzeźby autorstwa sopocianki Ewy Beyer-Formeli. 

● Odbudowa Altany Kollatha.  Budowla zwana też 
świątynią dobrego burmistrza została odtworzona 
w parku Północnym, w zakolu ujścia Swelinii. 
Upamiętnia przedwcześnie zmarłego, drugiego 
burmistrza Sopotu, który zrobił bardzo wiele dla 
rodzącego się nowoczesnego uzdrowiska. Przed wojną 
była jednym z symboli kurortu chętnie umieszczanym 
na widokówkach. Zrekonstruowano obiekt, który 
w latach 50. został zdewastowany i spłonął.

● Pomnik Paula Puchmüllera – w 2021 r. podjęta 
została uchwała Rady Miasta o posadowieniu pomnika 
Paula Puchmüllera przed budynkiem Urzędu Miasta. 
Ten wielce zasłużony dla Sopotu architekt spędził 
w nim całe zawodowe życie. Od 1901 do 1921 r. był 
architektem miejskim, miał decydujący wpływ na 
kształtowanie zabudowy i urbanistyki Sopotu. Pomnik 
będzie trwałym śladem w tkance miejskiej na-
wiązującym do obchodów 120-lecia. 

● Szkolenia żeglarskie na patent żeglarza jachtowego. 
Około 50 osób uzyskało patent, szkolenie trwało od 
maja do października. Kolejne osoby są szkolone.

● Sopocka Jesień – bieg na 7 km z okazji 120. rocznicy 
nadania Sopotowi praw miejskich.

SMART SOPOT 

Gmina Miasta Sopotu realizuje projekt zaawansowanej 
teleopieki z elementami telemedycyny – KWIDO/ 
SZOSA. System umożliwia: monitorowanie zdrowia 
starszych osób, komunikację za pomocą aplikacji 
dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, kog-
nitywną stymulację dzięki ćwiczeniom logicznym 
zaprojektowanym specjalnie dla tej grupy wiekowej.

Seniorzy korzystają z nowoczesnych tabletów i opasek do 
monitorowania stanu zdrowia i aktywności fizycznej. 
Zaletą jest możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem 
lub opiekunem dzięki rozmowom wideo. Specjaliści 
w razie zaobserwowania u uczestnika np. pierwszych 
objawów demencji, będą mogli od razu  pomóc seniorowi.

Działania w 2021 r. polegały na wdrożeniu projektu 
w grupie 100 sopockich seniorów, którzy otrzymali 
tablety (70 szt.) i smatwatche (70 szt.) oraz łącznie 100 
abonamentów GMS.

Mapa przedstawia obiekty hydrograficzne (cieki, stawy). 
W przypadku cieków pokazuje ich przebieg na 
powierzchni i podziemny (odcinki skanalizowane). 
Uzupełnieniem mapy jest mapa zlewni cząstkowych oraz 
spływu powierzchniowego wody. Wszystkie informacje, 
które zawiera mapa, są niezbędne w projektowaniu 
retencji wody – w zbiornikach i powierzchniowej. 

Seniorzy po opieką smart technologii

Mapa sieci hydrograficznej

Miejska wyspa ciepła to lokalne zjawisko klimatyczne 
– występowanie podwyższonej temperatury powietrza 
w mieście względem otaczających je terenów peryfe-
ryjnych. Wyspa ciepła wynika z dużej ilości powierzchni 
sztucznych, które pochłaniają więcej promieni sło-
necznych niż są w stanie odbić oraz z małego udziału 
terenów zielonych, zmniejszonej wilgotności powietrza 
i słabego przewietrzania terenów miejskich.

Wykonanie mapy wyspy ciepła dla Sopotu pozwala na 
podejmowanie działań minimalizujących to zjawisko.

Miejska wyspa ciepła

Mapa koron drzew (MKD) została opracowana 
z wykorzystaniem nowoczesnych metod telede-
tekcyjnych (m.in. lotnicze laserowe skanowanie) 
i analitycznych. Dostarcza informacji na temat lokalizacji 
i wysokości oraz powierzchni i objętości koron drzew. 
W mieście jest ponad 405 tys. drzew. Mapa została 
wykonana dla danych z roku 2018 i 2020. Dzięki temu 
można było obserwować zmiany w liczbie drzew. 

Mapa pomaga lepiej gospodarować zielenią: gdzie 
skoncentrować działania pielęgnacyjne, gdzie 
wprowadzić nowe nasadzenia, a gdzie zieleń jest 
w najlepszej kondycji. Pozwala też ocenić skalę 
nielegalnej wycinki drzew. 

Mapa koron drzew

Fot. Jerzy Bartkowski
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Rok 2021 był dla sopockich instytucji kultury ponownie 
rokiem działań hybrydowych w związku z trwającą 
pandemią COVID-19. Pierwsze półrocze przebiegło pod 
znakiem dużych obostrzeń, które albo całkowicie 
nakazywały zamknięcie instytucji, albo nakładały duże limity 
uczestników/widzów wydarzeń kulturalnych. Pomimo 
pandemii był to rok wielu nowych projektów i inicjatyw. 

Największe sopockie fes�wale to:

● Międzynarodowy Fes�wal Muzyczny Sopot Classic. 
Polska Filharmonia Kameralna zorganizowała 11. 
edycję fes�walu w dniach 25-31 lipca. Odbyły się 
4 koncerty, dwa z nich jako imprezy masowe w Operze 
Leśnej. 

● Sopot Film Fes�val – 21. edycja fes�walu odbyła się 
w dniach 10-18 lipca. Zaprezentowano 56 krótko- 
i pełnometrażowych filmów. Wydarzenie odbywało się 
w 5 lokalizacjach. W programie fes�walu znalazł się 
Koncert Muzyki Filmowej, zorganizowany po raz 
6. Koncert odbył się w Operze Leśnej. Tematem 
przewodnim było hasło „Bohaterka/Bohater”.

● Fes�wal Literacki Sopot – organizowany przez Goyki 
3 Art Inkubator. Była to jubileuszowa 10. Edycja, 
tematem przewodnim była literatura włoska. Wśród 
gości fes�walu znaleźli się m.in.: Valeria Parella, 
Domenico Starnone, Nicola Lagioa, Antonio Talia, 
Donato Carrisi, Helena Janeczek, Bernardine Evaristo, 
Patrick Radden Keefe, Joanna Bator, Zyta Rudzka, Filip 
Zawada, Anda Ro�enberg, czy Jakub Małecki. 
Wszystkie spotkania i debaty były tłumaczone na 
polski język migowy. Zapisy ze wszystkich spotkań 
i debat dostępne są na profilu YouTube organizatora. 
W ramach jubileuszu zorganizowane zostały trzy 
spotkania online z pisarkami (Margaret Atwood, Leila 
Slimani, Joyce Carol Oates).

KULTURALNY SOPOT 

Sopockie fes�wale

● Sopot Jazz Fes�val 2021 – trwał od 24 do 26 
września 2021 r. Kuratorem artystycznym był ponownie 
Marcin Wasilewski. W programie Sopot Jazz Fes�valu 
2021 znalazły się koncerty takich artystów jak: Ewa Bem 
& Big Band Jana Konopa; Kuba Więcek Trio feat. Paulina 
Przybysz; Trygve Seim Helsinki Songs Quartet (Norwegia); 
Adam Bałdych Quartet; Ania Szarmach „Collors of Music” 
feat. Adam Bałdych; Gregory Privat Solo & Trio (Francja); 
Stanisław Soyka & Wojciech Karolak Trio.

● Fes�wal Fotografii „W Ramach Sopotu” – już po raz 
7. mieliśmy okazję gościć najznakomitszych artystów 
fotografii. Podczas fes�walu pokazane zostały 
premierowo prace rezydentów: Filipa Ćwika, Weroniki 
Gęsickiej oraz Elisa Hoffmana, Sebas�ana Rogowskiego, 
Błażeja Pindora, Violety Bubelyte, Diany Tamane i Artura 
Żmijewskiego. Mogliśmy też po raz pierwszy w Sopocie 
zobaczyć prace studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. 
Autorem piątego już sopockiego fotopomnika był Rafał 
Milach, jego praca zawisła na ścianie budynku PAN. 
Wystawy prezentowane były w przestrzeniach PGS, 
Goyki Art Inkubatora, klubokawiarni Dwie Zmiany oraz w 
Sopot Centrum, gdzie przechodnie mogli spotkać 
uczestników społecznej wystawy Karoliny Jonderko, 
dotykającej problemu zdrowia psychicznego. 

Muzeum Sopotu

W 2021 r. Muzeum Sopotu zorganizowało 3 ekspozycje 
czasowe: „Odzyskane. Detale sopockich wnętrz” 
– ekspozycja zorganizowana wspólnie z Biurem 
Miejskiego Konserwatora Zabytków w Sopocie. „John 
Fal�n – fotograf Sopotu” to pierwsza wystawa 
monograficzna prezentująca dorobek fotografa 

Bogata oferta sopockich 
instytucji kultury 

działającego na przełomie XIX i XX w. Składała się 
z ponad 150 zdjęć ilustrujących przemianę, jaką na 
przestrzeni lat zaszła w krajobrazie Sopotu; „Trwałość 
i użyteczność. Sopockie realizacje Wilhelma Lippkego” 
– wystawa była kolejną odsłoną serii prezentującej 
architektów i budowniczych działających w Sopocie.

Ponadto muzeum było organizatorem 3 wystaw 
plenerowych, 5 koncertów „Swingujące 3-miasto”, 
spotkania promocyjnego książki autorstwa Jacka 
Starościaka „Okruchy pamięci”; w ramach cyklu „Bliżej 
historii” wystąpili Dionisos Sturis oraz Magdalena 
Grzebałkowska. Muzeum współorganizowało spotkanie 
promocyjne książki Łukasza Rudzińskiego „Joanna 
Bogacka. Portret wielokrotny”. Odbyło się 8 wykładów 
historycznych oraz 19 oprowadzań kuratorskich, a także 
10 spacerów historycznych. W okresie czerwiec-
sierpień w każdy wtorek i czwartek w ogrodzie muzeum 
odbywały się zajęcia z jogi. Frekwencja w Muzeum 
Sopotu w 2021 r. wyniosła ponad 11 tys. osób. 

Muzeum Sopotu przez cały rok prowadziło także 
działalność edukacyjną. W ferie zimowe Muzeum 
przeprowadziło zajęcia w sopockich szkołach, zaś 
w ramach Mobilnego Muzeum odwiedziło Dom 
Pomocy Społecznej oraz SP nr 11. Na terenie muzeum 
odbyło się też kilkadziesiąt warsztatów dla dzieci. 

Nowum była koncepcja tworzenia tzw. muzeów 
miejsca, pokazujących historię ważnych w Sopocie 
obiektów. W 2021 r. otwarto pierwsze: „Muzeum 
Miejsca w kościele Najświętszej Marii Panny Gwiazdy 
Morza”. Na emporach świątyni, przedstawiona jest 
historia kościoła, jego rola dla Polonii sopockiej 
i przybliżone są losy członków tej społeczności. 

Biblioteka Sopocka

Biblioteka Sopocka uruchomiła w 2021 r. wyjątkowy 
projekt Biblioteka na Kółkach. Został on stworzony 
z myślą o osobach starszych, niesamodzielnych oraz 
niepełnosprawnych, a także o opiekunach rodzinnych 
osób ciężko chorych przebywających w domach 
(dzieciach i dorosłych). W ramach Biblioteki na Kółkach 
pracownik biblioteki rozwozi zamówione wcześniej 
książki do domów zgłaszających się czytelników. 
Jednym z elementów projektu jest także nauka obsługi 
czytnika książek elektronicznych. 

Inne nowe projekty uruchomione w 2021 roku przez 
Bibliotekę Sopocką:

● Biblioteczna Akademia Nauk – celem było 
zachęcenie dzieci i młodzieży do sięgnięcia po literaturę 
popularnonaukową dzięki przedstawieniu jej w nowym 
świetle. Korzystając z tradycyjnego podziału dziedzin 
nauki w szkole, każdemu przedmiotowi poświęcony 
został miesiąc, podczas którego odbyły się: zajęcia 
edukacyjne, spotkania z autorami książek, warsztaty 
z naukowcami i vlogerami. 

● Fantastyczna Biblemteka – to pierwszy mono-
graficzny projekt prowadzony przez Bibliotekę Sopocką, 
poświęcony w całości na wybitnej postaci Stanisława 
Lema.

● Mała książka Wielki człowiek – akcja zachęcająca 
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który odwiedza 
bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzymuje 
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze 
wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.  

● Znajdziesz mnie w Bibliotece – w ramach tego 
projektu w Sopotece oraz w sopockich księgarniach 
przeprowadzona została akcja „Znajdź Złoty Bilet 
Sopoteki!”. W 5 wybranych przez bibliotekarzy 
książkach umieszczone zostały Złote Bilety na wzór 
tych z książki „Charlie i fabryka czekolady”. Dzięki 
biletom można było kupić książki o wartości 50 zł 
w jednej z sopockich księgarni: Smaku Słowa, 
Ambelucji lub Książce dla Ciebie. 

Fot. Bartosz Kołaczkowski
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Państwowa Galeria Sztuki

Odbyło się 18 wystaw w salach wystawienniczych, 
4 wystawy w holach i wystawa plenerowa. Poza 
wystawami w galerii organizowane były oprowadzania 
kuratorskie i warsztaty plastyczne. 

Najważniejsze wystawy w roku 2021:

● „Władysław Hasior. Prace z kolekcji Galerii Starmach” 
– większość prac pochodziła z lat 60. i początku lat 70., 
prezentowano sztandary, assamblaże oraz obiekty;

● „Fotografia na rozdrożach. Prace z kolekcji Cezarego 
Pieczyńskiego” – wystawa była spotkaniem twórców 
z różnych nurtów i pól, począwszy od XIX-wiecznych 
pionierów, fotograficznej awangardy; 

● „Od Black Mountain College do Pop Artu. Powojenna 
sztuka amerykańska i dokumenty z Archiv der Avantgarden” 
– wystawa ukazywała powojenne przeobrażenia artystyczne 
w Stanach Zjednoczonych na podstawie części zbiorów 
z Archiv der Avantgarden w Dreźnie; 

● „Fotomorgana” – głównym założeniem pokazu było 
pokazanie omylności ludzkiego narządu wzroku; 

● „My i psy, psy i my” – szeroka panorama sztuki 
polskiej w różnych dziedzinach artystycznych: obrazy, 
rzeźby, rysunki – od XVIII w., poprzez sztukę XIX w. 
i 20-lecie międzywojenne, aż po dzień dzisiejszy;

● „Theatrum Jerzego Nowosielskiego” – wystawa była 
próbą nowego spojrzenia na twórczość Nowosielski 
i jego związki z szeroko pojętym teatrem.  

Bałtycka Agencja Artystyczna BART – Opera Leśna

W związku z wciąż trwającą pandemią COVID-19 
w 2021 r. nie wszystkie zaplanowane koncerty się 
odbyły. Kilka zostało przeniesionych na rok 2022. 
Jednak mimo trudnej sytuacji epidemicznej na terenie 
Opery Leśnej odbyły się łącznie 74 wydarzenia 
kulturalno-artystyczne i zamknięte imprezy oko-
licznościowe. 

Na dużej scenie odbyły się: 22 koncerty (16 koncertów 
z udziałem gwiazd, 4 stand-upy, 2 kabaretony); 
3 fes�wale: Polsat SuperHit Fes�wal, NDI Sopot Classic 
2021 oraz Top of the Top Sopot Fes�val. W strefie 
LASY odbyło się: 6 koncertów, 4 imprezy muzyczne, 
4 seanse filmowe, m.in. kolejna edycja fes�walu 
BrassWood Fest vol.  0.1; spotkania, imprezy 
okolicznościowe i rekreacyjno-rodzinne, jak Opera. 
Uzdrowisko. W roku 2021 z obiektu skorzystało 89 
119 osób, 37 599 to osoby zwiedzające. 

Teatr przy al. Mamuszki 2

Przez lockdown również w pierwszych miesiącach 
2021 r. teatr nie mógł wystawiać spektakli z udziałem 
publiczności. Kiedy było już to możliwe, prezentowane 
były tam spektakle jego rezydentów: Sopockiego 
Teatru Tańca i Sopockiego Teatru Muzycznego Baabus 
Musicalis. 

Bez większych zakłóceń pandemicznych odbyło się 28. 
Lato Teatralne Teatru Atelier im. A. Osieckiej. 
Zorganizowany został II etap konkursu „Pamiętajmy 
o Osieckiej” oraz XVI Międzynarodowe Spotkania 
z Kulturą Żydowską. Przedstawione zostały dwa 
spektakle: „Maria” w reżyserii André Hübnera-Ochodlo, 
który powstał w koprodukcji z Teatrem Nowym 
w Poznaniu i sztuka muzyczna „Bar-Macabre” w reży-
serii Jerzego Satanowskiego. 

Odbył się także Fes�wal MASSKA, organizowany 
przez Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji. MASSKA to 
możliwość spotkania artystów z niepełnospraw-
nościami, obejrzenia spektakli grup niezależnych 
przedstawiających różne formy sztuk teatralnych. 

Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Ze względu na długo utrzymujące się obostrzenia od 
początku 2021 r. orkiestra pierwszy koncert na żywo 
z publicznością zagrała dopiero 29 maja. W trakcie 
całego 2021 r. PFK zagrała 9 koncertów online 
(z czego 7 koncertów odbyło się jako streamingi 
w czasie rzeczywistym) i 9 koncertów na żywo, 
stacjonarnie. Koncerty trafiły do 15 972 widzów. 
Sopoccy muzycy zagrali m.in.: koncert dedykowany 
pamięci Jerzego Gajewskiego, koncert dla WOŚP, 
koncert katyński – w hołdzie ofiarom zbrodni 
katyńskiej 1940 r. i katastrofy smoleńskiej 2010 r., 
koncert „Pamiętamy o ks. Janie Kaczkowskim” oraz 
koncert Muzyki Filmowej, który odbył się w ramach 
Sopot Film Fes�val.

Rok 2021 to również początek jubileuszu 40-lecia 
działalności orkiestry Polskiej Filharmonii Kameralnej 
Sopot. Z tej okazji 6 czerwca 2021 r. odbył się koncert, 
którego program nawiązywał do pierwszego programu 
koncertowego zespołu i był okazją do przypomnienia 
historii zespołu, jego sukcesów i aktualnej działalności. 

PFK w 2021 r. zorganizowała 11. edycję Między-
narodowego Fes�walu Muzycznego NDI Sopot 
Classic, która odbyła się w dniach 25-31 lipca. Odbyły 
się 4 koncerty, w tym dwa jako imprezy masowe 
w Operze Leśnej: Koncert inauguracyjny – Wieczór 
włoski z udziałem wybitnych solistów: Olgi Pasiecznik 
(sopran), Jana Jakuba Monowida (kontratenor) 
i Szymona Mechlińskiego (baryton) oraz Koncert 
finałowy – Gala operowa, której gwiazdą był Ildar 
Abdrazakov, jeden z czołowych współczesnych basów 
operowych. Frekwencja publiczności na tym fes�walu 
w roku 2021 wyniosła 5881 osób.  

Fes�walowi Sopot Classic towarzyszyła 6. edycja 
Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pende-
reckiego. Laureatem I nagrody został Krys�an Neścior 
za kompozycję „L'entourage de silence per archi”. 
Dzieło zostało wykonane podczas Koncertu polskiego 
w trakcie fes�walu. 

7 października 2021 r. Polska Filharmonia Kameralna 
Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego wystąpiła 
w słynnej Grosser Saal, zwanej Złotą Salą Musikverein 
w Wiedniu. Sopoccy filharmonicy wykonali Koncert 
fortepianowy f-moll Fryderyka Chopina oraz dwie 
symfonie – nr 1 Sergieja Prokofieva i nr 2 Ludwiga van 
Beethovena. Solistą koncertu był jeden z naj-
ciekawszych pianistów młodego pokolenia – Alexander 
Krichel, laureat pres�żowego tytułu „Newcomer of the 
Year” Echo Klassik. Dwa dni wcześniej sopoccy 
melomani mogli wysłuchać tego samego programu 
w Sali PFK w Operze Leśnej.

Goyki 3 Art Inkubator 

Najmłodsza sopocka instytucja kultury również prężnie 
działała przez cały 2021 r. Zorganizowała 61 wydarzeń 
offline, których uczestnikami było blisko 2000 osób. 
W ciągu całego roku w instytucji pracowało 30 
rezydentów z różnych dziedzin artystycznych, m.in.: 
literatury, sztuk wizualnych, muzyki.   

Rok 2021 dla Goyki 3 Art Inkubatora był także rokiem 
przełomowym ze względu na oddaną do użytku 
docelową siedzibę instytucji w willi Jünckego. Sym-
boliczne otwarcie zorganizowano 16 sierpnia 2021 r.

Poza fes�walem Literacki Sopot Goyki 3 Art Inkubator 
w 2021 r. zorganizował m.in.:

● literatura – warsztaty okołoliterackie (z krytyki 
literackiej z Juliuszem Kurkiewiczem, z krytyki teatralnej 
z To-maszem Domagałą, z pisania scenariusza shorta 
z Agnieszką Kruk); cykl spotkań „Nowe Życie” z pisa-
rzami, intelektualistami; wykład mistrzowski Mauricio 
Meirelles; pobyt w ramach AiR rezydentek literackich: 
Zyta Rudzka, Paola Pilnik.

● sztuki wizualne – cykl spotkań online z Jackiem 
Staniszewskim „Od Majdanu do Strajku Kobiet”;

● wystawy i performence, wykłady, warsztaty – praca 
Miriam Simun na dworcu w Sopocie – współpraca 
z galerią Foco w Lisbonie; projekt badawczy Julii 
Sokolnickiej „Inne rytmy” zakończony wystawą oraz 
warsztatami „Ze strategii gościnności” z udziałem 
mieszkańców i służb miejskich; mural Marty Frej 
o znanych sopociankach, poprzedzony warsztatami 
z mieszkankami; wystawa w ramach fes�walu 
„W ramach Sopotu”; performence: Martyny Borowiec-
kiej, Anny Steller, Rafała Pierzyńskiego, Insitute for 
Mastering of Time; wystawa „Z naszych kości powstaną 
satelity” Irminy Rusickiej i Kaspra Lecnima;  instalacja 
świetlna Valen�ny Furian; wykłady mistrzowskie Andy 
Ro�enberg i Urszuli Zajączkowskiej „O sztuce w nauce”; 
warsztaty z Natalią Fiedorczuk „Pandemia Audio-
tematyzm” i  Urszuli  Zajączkowskiej  „Empa�a 
w sztuce”; rezydentki wizualne: Ada Rączka, Simone 
Karl. Rezydencja zakończona wystawami obu artystek.

W roku 2021 Goyki 3 Art Inkubator ponadto:

– wydał książkę pt. „Pomiędzy” o pracy artystek i artys-
tów podczas izolacji 2020 r.; 

– zrealizował cykl podcastów Jacka Karczewskiego 
„O czym szumi Park”, podcastów z dźwięków remontu, 
a w ramach „Moje Goyki. Archiwum społecznego” 
zostały nagrane pierwsze rozmowy. 

– zorganizował 6 debat w cyklu „Goyki 3 Lab”;

– zorganizował spacery, warsztaty i wykłady dotyczące 
przyrody i ekologii.

Fot. Krzysztof Mystkowski KFP
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Sopocki Budżet Obywatelski miał w 2021 r. swoją 11. 
odsłonę. Kwota przeznaczona na jego realizację to 4 mln 
zł. Mieszkańcy zgłosili 265 projektów, pod głosowanie 
poddano 143, do realizacji wybrano 20. Frekwencja 
wyniosła 16,07%. 2377 głosów oddano przez internet, 
wypełniono 2866 papierowe karty do głosowania.

W 2021 r. realizowano projekty wybrane w roku 
2020. 8 projektów zrealizowano w całości, 3 częściowo 
i będą kontynuowane w 2022 r. Realizacja 6 projektów 
została przesunięta na 2022 r. Realizowano też 12 
projektów wybranych w latach poprzednich.

Szczegółowe zestawienie projektów wybranych 
w 2021 r. i projektów realizowanych w 2022 r. 
znajduje się na stronie www.sopot.pl.

W 2021 r. trwały prace nad Strategią. W maju i czerwcu 
odbyły się 3 warsztaty z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, reprezentantami 
młodzieży i seniorów oraz organizacjami pracodawców. 
Odbyły się też warsztaty z radnymi.

Najistotniejsze było poznanie opinii na temat kierunków 
rozwoju miasta wyrażanych przez sopocian. W warszta-
tach 28 września udział wzięło 51 osób. Była to 
zróżnicowana grupa. Prezentowane stanowiska 
odzwierciedlały dobrze ich rozkład wśród mieszkańców.

Spotykanie z mieszkańcami zakończyło wiosenno-jesienną 
serię warsztatów. W oparciu o zebrane opinie zespół 
SWPS przygotował projekt dokumentu Strategii. 
Zostanie on poddany konsultacjom społecznym w 2022 r.

Remont i przebudowa ul. 3 Maja niosą ze sobą zmiany 
organizacji ruchu. Dlatego w 2021 r. postanowiono 
przeprowadzić konsultacje i zapoznać mieszkańców 
z projektem przebudowy. Odbyły się dwa spacery 
konsultacyjne. W każdym udział wzięło ok. 50 
mieszkańców. Uwagi mieszkańców zostały przekazane 
projektantom. Przeprowadzono również ankietę 
internetową, w której wzięło udział 48 mieszkańców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, by 
uspokoić i jednocześnie poprawić płynność ruchu, oprócz 
ronda z ul. Kościuszki, znalazły się dwa dodatkowe: z ul. 
Władysława IV oraz ul. Sobieskiego. Wymuszą one 
zmniejszenie prędkości aut i poprawi się widoczność.

Zgodnie z suges�ą mieszkańców zmieniono przebieg 
dróg rowerowych tak, by zachować jak najwięcej miejsc 
postojowych. Wprowadzono też czerwony kolor 
nawierzchni pasów dla rowerów, by wydzielić je 
wizualnie z jezdni. Na prośbę mieszkańców zachowano 
postój taksówek w ciągu zatoki autobusowej przy 
skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego.

Drugie konsultacje społeczne dotyczące pl. Przyjaciół 
Sopotu odbyły się online 23 lutego. Uczestniczyło 
w nich ponad 40 osób. Przedmiotem konsultacji była 
prezentowana koncepcja programowo-przestrzenna 
placu. W oparciu o wyniki konsultacji projektanci 
opracowali ostateczny projekt modernizacji placu.

Rada Seniorów podczas 4 posiedzeń zapoznała się 
z problemami seniorów w czasie pandemii, z dzia-
łalnością Domów Sąsiedzkich, z pracami lokalnego 
biura pośrednictwa wolontaryjnego oraz II edycją 
systemu teleopieki SZOSA. Radni wzięli udział 
w warsztatach nad strategią miasta oraz w kon-
sultacjach na temat budżetu na 2022 r.

Młodzieżowa Rada Miasta podczas 5 posiedzeń 
zdecydowała o zakupie 3 stacji napraw rowerów, druku 
ulotek na temat bezpłatnej pomocy psychologicznej, 
współfinansowaniu druku biuletynu „Kryzys psychiczny. 
Jak sobie z nim radzić” oraz realizacji warsztatów 
z psychologiem na temat zaburzeń odżywania dla 
uczniów sopockich szkół. 

Rada zorganizowała plener: „Wejdź w świat emocji”. 
Radni wsparli 29. Finał WOŚP, zorganizowali konferencję 
na temat praw człowieka, wzięli udział w konsultacji 
Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia, spotkali się 
z młodzieżą z Ratzeburga i Næstved. Członkowie Rady 
uczestniczyli w warsztatach dotyczących strategii Sopotu. 

W 2021 r. Sopot współpracował z organizacjami 
pozarządowym na polu pomocy społecznej, działalności 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz 
cudzoziemców, na rzecz wspierania organizacji 
pozarządowych, edukacji, kultury i sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu, ekologii i ochrony środowiska, pomocy prawnej 
oraz w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego 
– ratownictwo wodne. Miasto zleciło 187 zadań 
publicznych i dodatkowo 6 zadań realizowanych było 
na podstawie umów wieloletnich. Na realizację zadań 
wydatkowano 9 850 464 zł. W konkursach wzięło 
udział 130 organizacji, które złożyły 161 ofert, 4 zadania 
zostały zrealizowane w trybie pozakonkursowym i 22 
zadania na podstawie innych ustaw. 

OBYWATELSKI SOPOT

Budżet Obywatelski

Strategia Rozwoju Miasta lata 2021-2030

Konsultacje społeczne remontu ul. 3 Maja

Konsultacje społeczne pl. Przyjaciół Sopotu

Sopocka Rada Seniorów

Młodzieżowa Rada Miasta

Wsparcie organizacji pozarządowych

Domy integrują i aktywizują lokalną społeczność. 
Oferta skierowana jest do każdej grupy społecznej 
i wiekowej – zapewniają mieszkańcom rozrywkę i łączą 
pokolenia. Zapraszają na cykliczne zajęcia: jogę dla 
seniorów, spotkania z dietetykiem oraz rodzinne 
warsztaty gawędziarskie i rękodzielnicze dla młodszych 
i starszych dzieci czy treningi pamięci i koncentracji dla 
seniorów. W Sopocie działa 5 domów sąsiedzkich.

W 2021 r. zmieniona została formuła prowadzenia SDS 
– powierzono je Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji. 
Stowarzyszenie zbadało zadowolenie z dotychczasowej 
oferty. W kwietniu powstał raport, który posłużył do 
stworzenia nowej koncepcji funkcjonalno-strukturalnej 
Domów. Zamiarem nowych koordynatorów było 
większe otwarcie na działania lokalnej społeczności. 
W budżecie wygospodarowano część kwoty na tzw. 
Sopocki Fundusz Sąsiedzki, który miał na celu 
sfinansowanie inicjatyw i pomysłów mieszkańców. 
Dzięki niemu w 2021 r. zrealizowano m.in. upo-
rządkowanie wspólnej przestrzeni wokół bloków 
– ogródki, zieleń oraz organizację różnych spotkań (np. 
spotkania w naturze, fotograficzne, językowe, 
artystyczne). W związku z pandemią SDS mogły 
rozpocząć działalność dopiero w maju, wiosną i latem 
zajęcia odbywały się głównie na świeżym powietrzu. 
Udało się zorganizować 8 pikników sąsiedzkich, 
podczas których odbywały się warsztaty, występy 
teatrzyków, koncerty lokalnych muzyków, spotkania 
sąsiadów, integracja rodzin.  

Sopockie Domy Sąsiedzkie

Od stycznia do czerwca 2021 z uwagi na pandemię  
zajęcia na SUTW przeniesiono do internetu – działał 
Wirtu@lny SUTW. Wykładowcy nagrywali wykłady do 
obejrzenia w domu oraz filmy instruktażowe do 
samodzielnych ćwiczeń. Powstało ponad 200 filmów. 
Dodatkowo prowadzono zajęcia online. Tygodniowo 
odbywało się 16 warsztatów, m.in. z treningu pamięci, 
komputerowe, językowe i krajoznawcze. Z oferty 
wirtualnego uniwersytetu korzystało około 250-300 osób. 

Od czerwca do września 2021 działał Wakacyjny 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Seniorom zapropo-
nowano zajęcia na świeżym powietrzu. Były to spacery 
krajoznawcze połączone z lekcjami ekologii, historii sztuki 
i architektury, wizyty w muzeach, warsztaty fotograficzne 
w plenerze, a także zajęcia gimnastyczne. W zajęciach 
wzięło udział ponad 200 seniorów.

Od października 2021 zachowując zasady reżimu 
sanitarnego zmniejszono liczebność grup i wrócono do 
zajęć w salach. Codziennie prowadzone były zajęcia 
stacjonarne. Oferta wykładów i warsztatów była bardzo 
szeroka. Odbyło się ok. 200 godzin zajęć tygodniowo, 
oferta to ponad 40 różnych propozycji tematycznych. 
Udział w nich brało blisko 650 seniorów. Największą 
popularnością cieszyły się wykłady z teatru operowego, 
psychologii, historii sztuki i podróżnicze. Co tydzień 
odbywały się pokazy filmowe.

Słuchacze SUTW w 2021 r. brali także udział w war-
sztatach artystycznych i turystycznych. Zorganizowano 
4 wystawy prac fotograficznych i malarskich w sopockich 
bibliotekach oraz Dworku Sierakowskich.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Fot. Jerzy Bartkowski
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Sopot naturalnie

W ramach drugiej edycji projektu pojawiły się nowe 
inspirujące kroki do bycia bardziej ekoodpowiedzialnym. 
Skupiono się na problemie szybkiej mody i kon-
sumpcjonizmu. Z powodu pandemii główne działania 
edukacyjne były prowadzone na kubikach w przestrzeni 
miejskiej, na FB Sopot naturalnie oraz  na stronie miasta 
i w „Przepisie na Sopot”. 18 września na sopockim rynku 
odbył się trzeci piknik ekologiczny. Odwiedzający brali 
udział w warsztatach, prelekcjach, ekozabawach oraz 
odbierali zestawy zachęcające do ekologicznego za-
chowania.

Chronimy drzewa – zbieramy makulaturę

Po raz kolejny sopockie placówki oświatowe zostały 
zaproszone do udziału w tym konkursie. Uczestniczyło w nim 
1903 uczniów i przedszkolaków (9 placówek), którzy zebrali 
12 976 kg makulatury. W kategorii Najlepsza Placówka 
Oświatowa zwyciężyła SP nr 1, w kategorii Najlepszy Uczeń 
– wychowanek tej placówki. W kategorii Najlepszy 
przedszkolak znalazło się dziecko z Przedszkola nr 12.

Ekowakacje za własne pieniądze

W ramach tego edukacyjnego projektu w 2021 r. 
ustanowiona została nagroda Prezydenta Miasta 
Sopotu za działalność organizacji pozarządowych na 
rzecz Sopotu za dbałość o czystość i porządek. 
W 2021 r. w projekcie uczestniczyło 738 osób z 16 
sopockich organizacji pozarządowych (m.in. szkolne 
i pozaszkolne kluby sportowe, drużyny harcerskie, 
młodzieżowe stowarzyszenia przy parafiach). Grupy od 
marca do czerwca sprzątały tereny zielone Sopotu. 
Nagrody w łącznej kwocie 45 780 zł przekazano na 
konta organizacji, z przeznaczeniem na organizację 
letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Ekologiczne projekty mieszkańców

O wadze problematyki ekologicznej dla mieszkańców 
Sopotu świadczy fakt, że aż 4 projekty wybrane 
w ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane 
w 2021 r. dotyczyły tematów ekologicznych.

W 2021 r. ustawiono 30 uli z rodzinami pszczelimi: na 
terenie ujęcia wody Nowe Sarnie Wzgórze 20 uli oraz 
na terenie Opery Leśnej 10 uli. 

Na terenie Sopotu zamontowano budki lęgowe dla 
ptaków. To najskuteczniejszy sposób na ochronę ptaków 
przed drapieżnikami lub czynnikami pogodowymi. 

Jako kontynuacja działań edukacyjnych pod hasłem 
#nieschlebiajmi przy sopockiej plaży pojawiło się 
urządzenie, w którym można kupić nasiona dla ptaków. 

Ogród deszczowy

Przy Szkole Podstawowej nr 1 powstał ogród deszczowy, 
będący jednym ze sposobów wprowadzenia małej 
retencji w mieście. Ogród to dwie niecki o łącznej 
powierzchni 200 m kw., znajdujące się w najniższym 
punkcie terenu zielonego między ul. Armii Krajowej 
a szkołą. Ogród wykorzystuje wodę spływającą 
z okolicznego terenu zielonego oraz z dachu przez rury 
spustowe. Oprócz funkcji retencyjnej ogród będzie 
spełniał rolę edukacyjną. Uczniowie będą brali udział 
w warsztatach promujących idee i metody wprowadzania  
małej retencji w mieście.

ZIELONY SOPOT 

Sopocka zieleń

Edukacja ekologiczna

Czyste powietrze

Przejęcie eksploatacji wodociągów przez AQUA-Sopot

Łąki kwietne

W 2021 r. łąki kwietne w Sopocie zajmowały pow. 
ponad 3000 m kw. (rok wcześniej 900 m kw.) 
Największa, ok. 1000 m kw., powstała przy al. 
Niepodległości jako pas zieleni między jezdnią w stronę 
Gdyni a chodnikiem. Wysiano tam specjalną mieszankę 
ok. 40 gatunków i odmian roślin jednorocznych i wie-
loletnich. Inne kwietne łąki to:

● trawnik przed Muzeum Archeologicznym od strony ul. 
Haffnera; powierzchnia 200 m kw.,

● skarpa za wiaduktem przy ul. Wejherowskiej; łąka ma 
aż 600 m kw.,

● pas rozdziału pomiędzy jezdniami przy al. Nie-
podległości na wjeździe do Sopotu od strony Gdyni 
o powierzchni 800 m kw.,

● plac zabaw w parku Północnym.

Wszystkie łąki zostały wzbogacone mieszankami roślin 
dziko rosnących. Na każdej wysiana została mieszanka 
40 kwiatów i innych roślin. Poza terenami miejskimi łąki 
kwietne są na os. Przylesie, założone zostały z ini-
cjatywy władz spółdzielni mieszkaniowej.

Nowe nasadzenia

W 2021 r. nasadzono ponad 300 drzew i 16 790 
sadzonek kwiatów wiosennych, 17 350 kwiatów letnich 
i 3560 krzewów. Łącznie utrzymywano 7,42 ha zieleni 
miejskiej. Kontynuowano rozpoczęte w 2017 r. na-
sadzanie szpalerów wzdłuż alei i ulic. Nowe drzewa 
pojawiły się na ul.: Rzemieślniczej, Jana z Kolna, Bitwy 
pod Płowcami, Chopina, Łokietka, Polnej.

W 2021 r. ustanowiono 3 pomniki przyrody, czyli 
obiekty o cennych walorach przyrodniczych. Liczba 
pomników przyrody w Sopocie obecnie wynosi 43.

Egzotyczne sekwoje

W 2020 r. w parku Północnym pojawiło się 6 egzo-
tycznych sekwoi. W 2021 r. dosadzono koleje 3.

Dotacje do zmiany ogrzewania

Sopot od 1996 r. realizuje program zmiany ogrzewania 
z węglowego na ekologiczne. W 2020 r. zaszły dwie 
zmiany: zmieniła się sytuacja prawna oraz system 
wsparcia finansowego oferowanego przez Gminę Miasta 
Sopotu. 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 
urządzenia grzewcze (kotły, piece) na paliwo stałe, będą 
nakładane kary finansowe za użytkowanie tych urządzeń.

By przyspieszyć proces wymiany ogrzewania, miasto 
podjęło decyzję o zwiększeniu dofinansowania do  
100% kosztów inwestycji w latach 2020-2021. 
W kolejnych latach poziom dofinansowania obniża się: 
2022 – 80%, 2023 – 60%. Od stycznia 2024 r. 
dofinansowanie nie będzie udzielane. W 2021 r. 
udzielono dotacji na wymianę ogrzewania w 74 
lokalizacjach, na łączną kwotę ok. 1107 tys. zł.

Od 2014 r. miasto wspiera też montaż odnawialnych 
źródeł ciepła, w tym kolektorów słonecznych, ogniw 
fotowoltaicznych i pomp ciepła. W 2021 r. dofinan-
sowano montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 bu-
dynkach oraz montaż 1 pompy ciepła na kwotę ok. 28 
tys. zł, dofinansowano wymianę okien dla 4 lokalizacji 
oraz instalacje do gromadzenia deszczówki dla 4 lokalizacji. 

Ekologiczne latarnie 

W 2021 r. kontynuowano modernizację oświetlenia 
ulicznego. 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. W 2021 r. modernizacji oświetlenia 
zrealizowano w kolejnych ulicach: Bohaterów Monte 
Cassino, Sobieskiego, Pułaskiego, Fiszera, Ogrodowej, 
Grunwaldzkiej, Bema, Chopina, Piastów oraz w parku 
im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Ogółem zmoder-
nizowano 152 punkty świetlne.  

Nowa stacja monitoringu jakości powietrza

W ramach projektu „Rozbudowa monitoringu atmosfery 
aglomeracji trójmiejskiej” zakończono budowę nowej 
stacji monitoringu tła miejskiego AM6. Nowa stacja 
znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Bitwy pod 
Płowcami. Dane z pomiarów ze stacji dają wiedzę na 
temat poziomów stężeń kluczowych zanieczyszczeń 
powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla 
i inne) w strefie uzdrowiskowej A. Dodatkowe 
analizatory pozwolą na dokładniejsze badanie poziomu 
pyłów zawieszonych w powietrzu. 

Od 1 sierpnia 2021 r. miejska spółka AQUA-Sopot Sp. 
z o.o. przejęła działalność prowadzoną w Sopocie przez 
Saur Neptun Gdańsk S.A. Wcześniej AQUA-Sopot, 
będąca właścicielem infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej w mieście, dzierżawiła swój 
majątek spółce Saur Neptun Gdańsk. Od sierpnia 
zarządza nim samodzielnie.

Fot. Jerzy Bartkowski
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W 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sopocie prowadził pracę socjalną na rzecz osób 
bezdomnych, bezrobotnych, rodzin z dziećmi, osób 
starszych niesamodzielnych, osób z niepełnospraw-
nościami oraz usamodzielniających się wychowanków 
pieczy zastępczej. Pomoc społeczna objęła 1257 
rodziny/2080 osób, z czego ok. 465 to rodziny 
emerytów i rencistów.

Pomoc w formie świadczeń przyznano 1132 osobom, 
w tym świadczenia pieniężne 603 osobom.

W 2021 r. z usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania za pośrednictwem MOPS korzystało 326 
osób starszych, niesamodzielnych. Usługi te świadczyło 
91 osób zatrudnionych w dwóch organizacjach 
pozarządowych, którym MOPS zlecał ich wykonywanie. 

Ważną częścią działań MOPS było udzielanie wsparcia 
rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Celem było 
przywrócenie rodzinie zdolności do pełnienia tych 
funkcji. Pracą socjalną objęto 50 rodzin/152 osoby. 

By zapewnić jak najlepszą jakość życia seniorom, którzy 
w Sopocie stanowią 33 proc. mieszkańców, miasto od 
lat prowadzi działania pomagające starszym osobom 
samodzielnie funkcjonować w ich środowisku. 
A niesamodzielnym, którzy potrzebują wszechstronnej 
opieki, zapewnia różnorodne wsparcie. Z usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania skorzystało 326 
osób. Z systemu teleopieki, działającego 24 h/7 dni 
w tygodniu, skorzystało 18 osób. W sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia wystarczy nacisną przycisk alarmowy, 
aby w kilka sekund połączyć się z Centrum Operacyjno-
Alarmowym, które zapewnia odpowiednią pomoc.

Sopockie Centrum Seniora i Dzienny Dom Pobytu 
zapewniają pomoc osobom w wieku emerytalnym 
i niepracującym osobom niepełnosprawnym w or-
ganizowaniu aktywności bez konieczności zmiany 
miejsca zamieszkania. Centrum Seniora organizuje 
zajęcia fizyczne i edukacyjne oraz spotkania inte-
gracyjne. Prowadzi bezpłatne warsztaty dla opiekunów 
rodzinnych osób przewlekle chorych lub osób 
z demencją.  Z usług seniorzy korzystają od 
poniedziałku do piątku. Usługi: terapia zajęciowa, 
artystyczna, muzykoterapia, zajęcia rekreacyjno-
turystyczne, tematyczne wykłady. Dzienny Dom pobytu 
dysponuje 30 miejscami, w 2021 r. z zajęć skorzystały 
24 osoby.

W sytuacji, gdy pomoc środowiskowa jest nie-
wystarczająca, a osoby wymagają specjalistycznych 
oddziaływań, kierowane są to placówek całodobowych. 
Profesjonalną opiekę w całodobowym Domu Pomocy 
Społecznej w Sopocie w 2021 r. znalazło 106 seniorów 
(w domach poza Sopotem 53 osoby). 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.

Na wszystkie programy polityki zdrowotnej, zdrowia 
publicznego oraz zakup świadczeń zdrowotnych 
i profilaktyki dla mieszkańców w 2021 r. miasto 
przeznaczyło 1 667 663 zł. Na wydatki związane ze 
zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałania 
alkoholizmowi przeznaczono 1 876 924 zł.

SOPOT  WSPIERA

Wsparcie z MOPS Seniorzy pod specjalną opieką 

Programy zdrowotne i profilaktyka

Plan Działania na Rzecz Wspierania 
Kobiet i Rodziny – „Sopocianki”
Plan zakłada działania dedykowane w szcze-
gólności mieszkankom Sopotu, a także ich 
rodzinom. Zawiera trzy obszary: profilaktyczny, 
edukacyjny i interwencyjny. Kluczową zasadą 
Planu jest dostępność działań na każdym etapie 
życia kobiety. Oferujemy wsparcie dla naj-
młodszych, jak i najstarszych sopocianek. Są to 
działania już realizowane, jak również przy-
gotowywane do realizacji, takie jak m.in.: różowa 
skrzyneczka, edukacyjny program przyjaznego 
gabinetu ginekologicznego, wsparcie psycho-
logiczne, szczepienia przeciw HPV, USG piersi, 
KTG dla kobiet w 30 miesiącu ciąży.

W 2021 r. sopoccy radni przegłosowali program 
leczenia niepłodności metodą in vitro. Program 
rozpoczął się w 2022 r., potrwa 4 lata. 
Szacowany koszt realizacji programu „Leczenie 
niepłodności metodą zapłodnienia poza-
ustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy 
Miasta Sopotu w latach 2022-2025” wynosi 25 
tys. zł rocznie. W ramach programu para ma 
prawo skorzystać trzykrotnie z procedury wspo-
maganego rozrodu. 

Rok 2021 to kolejny owocny czas działalności Centrum 
Opieki Geriatrycznej przy Pomorskim Centrum 
Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko. 

W ramach działalności Centrum Opieki Geriatrycznej 
funkcjonuje Oddział Geriatryczny stacjonarny (42 
łóżka), sprawujący całodobową kompleksową opiekę 
medyczną nad chorymi w podeszłym wieku, 
a w czerwcu powstał oddział postcovidowy w ramach 
programu NFZ rehabilitacji pacjentów po przebytej 
chorobie COVID-19, oferujący miejsca stacjonarne. 
Oddział geriatryczny hospitalizował 259 pacjentów. 
Poradnia geriatryczna udzieliła 3198 porad. W ośrodku 
rehabilitacji dziennej usprawniało się 509 pacjentów. 
Z usług dziennego oddziału pychogeriatrycznego 
skorzystało 237 pacjentów, co stanowi 3135 osobodni.

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zorganizowało jako 
zadanie powierzone przez MOPS wolontariat sąsiedzki. 
Wsparcie seniorów udzielane przez wolontariuszy było 
dobierane indywidualnie i przybierało różne formy: 
rozmowy, pójścia po zakupy, zawiezienia na wizytę do 
lekarza czy naukę obsługi komputera. Do objęcia 
wsparciem zakwalifikowano 13 seniorów w wieku 60+ 
będących pod opieką MOPS i wyrażających chęć 
korzystania z pomocy wolontariusza. Wsparcia udzielała 
grupa 13 woluntariuszy.

W 2021 r. miasto realizowało II edycję „Sopockiego 
programu edukacji czynszowej dłużników komunalnych 
lokali mieszkalnych i socjalnych”. Celem programu było 
udzielenie pomocy dłużnikom w utrzymaniu ich 
komunalnych i socjalnych lokali oraz zapobieganie 
eksmisji dłużników z zajmowanych mieszkań i wy-
pracowanie u lokatorów zwyczaju terminowego płacenia 
opłat za wynajmowane lokale. Program dawał szansę 
dostosowania wysokości spłaty zadłużenia do realnych 
możliwości dłużników (spłata długu jedno-razowo bądź 
w ratach). Miał także zmotywować ich do dobrowolnej 
spłaty zaległości. 

W programie uczestniczy 75 dłużników. Zakończy się on 
na koniec 2022 r. i wtedy będzie można ocenić rezultat 
programu.

Sopocki program edukacji czynszowej 
dłużników komunalnych lokali mieszkalnych

Fot. Andrzej Zięba
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Z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
skorzystało 170 osób z niepełnosprawnością. Z dos-
tosowywanej do indywidualnych potrzeb opieki 
Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością realizowanego 
przez 9 asystentów skorzystało 29 osób. Kontynuowano 
działalność Telefonu Wsparcia Opiekuna (wsparcie 
psychologa i informacje o dostępnej pomocy). 
Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 25 osób. 
Kolejnym elementem była opieka wytchnieniowa, czyli 
zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnością, gdy 
nie może jej sprawować opiekun, np. z uwagi na 
zdarzenie losowe, konieczność załatwienia codziennych 
spraw lub potrzebę odpoczynku. W 2021 r. wsparciem 
zostało objętych 10 osób.

Jedną z form wsparcia dla osób z niepełnospraw-
nościami są środowiskowe domy samopomocy oraz 
kluby samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy 
typ C dla osób dementywnych, w tym z chorobą 
Alzheimera, to ośrodek dla 15 osób. Uczestnicy objęci 
są opieką 5 dni w tyg. po 8 godzin dziennie przez 
wykwalifikowany personel, który prowadzi m.in. zajęcia 
terapeutyczne, trening pamięci, zajęcia kulturalne. 
Z zajęć w SDŚ w 2021 r. korzystało 21 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B prowadzony 
przez Polski Komitet Pomocy Społecznej zapewnia 
osobom z niepełnosprawnością intelektualną możliwość 
rozwoju sprawności i umiejętności psychofizycznych. 
Celem jest zapewnienie adaptacji osób z zaburzeniami 
psychicznymi do życia społecznego. Z zajęć w SDŚ 
w 2021 r. korzystało 47 osób.   

Klub Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
działa w ramach ŚDS. Uczestnicy biorą udział 
w zajęciach integrujących ze środowiskiem, m.in. 
wycieczkach, wyjściach do kina, wieczorkach poetyckich 
oraz przygotowują uroczystości. Odbywają się zajęcia 
z jęz. angielskiego, filmoterapia, działa Kawiarenka 
Internetowa. Z zajęć klubu w 2021 r. skorzystało 15 osób. 

Klub Aktywności Społecznej STER dla Osób z Za-
burzeniami Psychicznymi adresowany jest do osób 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz z za-
burzeniami psychicznymi. Pierwszeństwo przyjęcia 
mają osoby mieszkające w Sopocie oraz absolwenci 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 5. Klub jest przeznaczony 
dla co najmniej 10 osób. Za prowadzenie odpowiada 
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji. Z zajęć klubu 
w 2021 r. korzystało 25 osób.

W trosce o osoby 
z niepełnosprawnościami 

Z dofinansowania w ramach rehabilitacji społecznej ze 
środków miasta i PFRON skorzystało w 2021 r. 146 
osób z niepełnosprawnościami. Sopot jest jednym 
z nielicznych miast w Polsce przeznaczającym własne 
środki na te cele. Z budżetu miasta dofinasowane 
zostały turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier 
architektonicznych, terapia zajęciowa oraz sprzęt 
rehabilitacyjny.

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 z orzeczeniem 
o niepełnosprawności mieszkających w Sopocie. 
W czasie pandemii obsługa odbywała się online.

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni 
przyjmuje interesantów w UMS – w czasie pandemii 
siedziba była w Domu Towarowym Monte. W Urzędzie 
Miasta Sopotu zatrudnionych jest 15 osób z niepełno-
sprawnościami. Również jednostki miejskie, np. 
Muzeum Sopotu, MOPS i inne, zatrudniają osoby 
z niepełnosprawnościami.

Miasto dofinansowuje także transport specjalistycznym 
samochodem z 2-osobową załogą. W 2021 r. 
wykonano 1562 przewozy. Na sopockiej plaży przy 
wejściu 23 osoby z niepełnosprawnościami mogą 
bezpłatnie skorzystać z kąpieli w morzu dzięki 
specjalnej amfibii pozwalającej na wjazd do wody. Za 
darmo miasto proponuje też trójkołowe rowery do 
wypożyczenia (wejście nr 40). Dostępne są one 
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. W 2021 r. 
MOSiR za działania na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami otrzymała nagrodę Super Lodołamacza.

Na krytej pływalni osoby z niepełnosprawnościami mogą 
korzystać z wózków do przemieszczania się po pływalni 
i podnośnika, który umożliwia opuszczenie do basenu.

W 2021 r. powstała mapa barier. Przeprowadzono 
diagnozę dotyczącą istniejących barier architekto-
nicznych w budynkach użyteczności publicznej i przes-
trzeni miejskiej. Odbyły się konsultacje z mieszkańcami 
i osobami z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi 
potrzebami oraz ich opiekunami w wybranych 
obiektach (m.in. pływalnia MOSiR, wejście na plażę 23). 
Obiekty, np. Marina Sopot, pływalnia, boisko przy ul. 23 
Marca, są w trakcie dostosowywania. Od października 
na pływalni organizowane są zajęcia dla osób 
z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.

Ekonomia społeczna w praktyce 
(programy działania dla bezrobotnych)

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. stopa bezrobocia 
w Sopocie wynosiła 1,7 %, zarejestrowane były 332 
osoby bezrobotne. 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 39 osób. 
Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego podpisało 
20 osób, 7 program ukończyło, a 7 zdobyło zatrudnienie. 

W 2021 r. realizowany był II etap projektu „Sopot 
– Aktywni Mieszkańcy”, zakładającego 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 współfinan-
sowany jest ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Wykonawcą jest MOPS w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji. 

W Przychodni Lekarskiej na Brodwinie działa punkt 
nieodpłatnego użyczania sprzętu mieszkańcom
z niepełnosprawnościami, m.in. wózków inwalidzkich, 
chodzików, podnośników wannowych, toalet prze-
nośnych. W 2021 r. skorzystało z niego 55 osób.

W Zespole Szkół Specjalnych nr 5 realizowane były 
2 projekty PFRON :

ź likwidacja barier utrudniających osobom z niepełno-
sprawnościami poruszanie się i komunikowanie 
– remont toalety, zakup schodołazu i sprzętów,

ź likwidacja barier utrudniających osobom z nie-
pełnosprawnościami komunikowania się z otocze-
niem – zakup sprzętu.

W 2021 r. otwarty został dom Fundacji Nasz Przyjazny 
Dom. Na działce przekazanej przez miasto fundacja 
wybudowała dom dla 12 podopiecznych z nie-
pełnosprawnością intelektualną. Całodobową opiekę 
zapewnia im 8 wysokowykwalifikowanych asystentów.

Gmina kwotą 460 919 tys. zł dofinansowała działania 
organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami, np.: rehabilitację na basenie,  
hipoterapię, półkolonie dla uczniów i absolwentów ZSS 
nr 5, integrację zawodową i społeczną dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

W 2021 r. do miasta przyjechały kolejne 4 rodziny 
z Kazachstanu (17 osób). Pomocą objętych zostało 
kilkudziesięciu uchodźców z Białorusi. Miasto udos-
tępnia dwa lokale na miejsce czasowego (zwykle 
kilkumiesięcznego) schronienia. Dzięki pomocy miasta 
na stałe osiedliły się 4 rodziny uchodźców (14 osób).

Repatrianci i uchodźcy są pod opieką samorządu. 
Urzędnicy pomagają im w załatwieniu spraw for-
malnych. Otrzymują wsparcie przy znalezieniu pracy, 
korzystają z kursów języka polskiego. W zależności od 
sytuacji i potrzeb danej rodziny, objęci są również 
wsparciem sopockiego MOPS (praca socjalna, pomoc 
finansowa). MOPS opłaca żłobek lub przedszkole dla 
dzieci, a także obiady w szkole.

Emigrantom z Kartą Polaka gmina wypłaca świadczenia 
na pokrycie kosztów zagospodarowania i utrzymania. 
W 2021 r. świadczenia otrzymało 9 rodzin w łącznej 
kwocie 84 645 zł. 

Pomoc repatriantom i uchodźcom

Fot. Jerzy Bartkowski
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W 2021 r. świadczenia rodzinne pobierało 1317 
rodzin, w tym zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 235 
rodzin. Z Sopockiej Karty Rodziny 3+ korzystało 147 
rodzin. Z ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 
korzystało 508 osób. 

Dzieci pozbawione opieki rodziny biologicznej 
umieszczane są w pieczy zastępczej. W 2021 r. 57 
dzieci znalazło opiekę w 43 rodzinach zastępczych. 
W Domu Dziecka Na Wzgórzu przebywało 10 dzieci.

Dzieci, które opuszczają rodzinną lub instytucjonalną 
pieczę zastępczą, zostają objęte pomocą, by się  
usamodzielniły. W 2021 r. 19 usamodzielniających się 
wychowanków pieczy zastępczej realizowało 
Indywidualne Programy Usamodzielnienia, z pobytu w 
mieszkaniu chronionym skorzystało 5 osób. Pracą 
socjalną objęto 21 osób, z pomocy dla kontynuujących 
naukę korzystało 16 osób, z innych form pomocy 6 
osób.

Osoby i rodziny w różnych sytuacjach kryzysowych 
otrzymują wsparcie w Punkcie Interwencji Kryzysowej. 
W 2021 r. było to 375 osób. Liczba konsultacji 
wyniosła 2015. Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie objął 
działaniami 124 osoby. W 109 rodzinach była 
prowadzona procedura Niebieskiej Karty.  

W Sopocie działa Asystent Osoby Bezdomnej. Polega 
to na wspieraniu i towarzyszeniu osobie bezdomnej do 
osiągnięcia samodzielności życiowej. W 2021 r. ze 
wsparcia asystenta korzystało 15 osób.

Sopot od wielu lat współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, które na zlecenie miasta zapewniają 
nocleg oraz wyżywienie osobom w kryzysie bez-
domności. Jeśli osoba bezdomna wyrazi zgodę, jest 
kierowana do odpowiedniej placówki. Może także 
w siedzibie Caritasu zjeść posiłek, skorzystać z łaźni 
oraz otrzymać czystą odzież. 

SP ZOZ Uzdrowisko Sopot, w ramach działań poradni, 
udzieliło 6410 świadczeń – konsultacji, sesji terapii 
indywidualnej, grupowej, rodzinnej i zajęć psycho-
edukacyjnych (ok. 4900 w poradni alkoholowej i 1510 
w narkotykowej). Wsparciem objęte były osoby 
uzależnione oraz członkowie rodzin.

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 tzw. mieszkanie 
docelowe. To innowacyjna forma pomocy bezdomnym, 
końcowy etap procesu usamodzielniania. W 2021 r. 
korzystały z niego 4 osoby.

Wsparcie rodzin i dzieci

Pomoc osobom uzależnionym i bezdomnym 

Sopockie Centrum Integracji 
i Wsparcia Cudzoziemców

Sopot jest miejscem pobytu i pracy coraz większej 
grupy cudzoziemców. Sopockie Centrum Integracji 
i Wsparcia Cudzoziemców to punkt, gdzie uzyskać 
można podstawowe informacje i specjalistyczne 
wsparcie. Centrum oferuje bezpłatne:

● informacje pobytowe i prawne, związane m.in. 
z legalizacją pobytu (w 2021 r. było to 578 godz.),

● wsparcie przy załatwianie spraw urzędowych, 
kontaktach z urzędami i instytucjami, pomoc w wy-
pełnianiu wniosków itp.,

● doradztwo zawodowe w formie indywidualnych 
konsultacji oraz warsztatów, pomoc w tworzeniu 

Kampania Białej Wstążki to akcja, której celem jest 
zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Została 
stworzona przez mężczyzn i przede wszystkim do nich 
jest kierowana. Pomorski Tydzień Białej Wstążki trwał 
od 1 do 7 grudnia 2021 r.

Sopot włączył się w kampanię, współorganizowaną 
przez UMWP oraz Fundację Wschodzące Słońce.

Pomorski Tydzień Białej Wstążki

dokumentów aplikacyjnych, poznaniu realiów polskiego 
rynku pracy i obowiązujących przepisów prawa pracy 
(w 2021 r. 195 godz.),

● porady prawne na indywidualnych konsultacjach, 
możliwość uzyskania informacji, pomocy w redagowaniu 
pism (w 2021 r. 110 dyżurów),

● kursy języka polskiego prowadzony na dwóch 
poziomach – początkującym i zaawansowanym (w 2021 r. 
350 godz., 60 uczestników), 

● tłumaczenie podczas poradnictwa indywidualnego 
i grupowego, tłumaczenie dokumentów i postów na 
Facebooku (107 godz. pracy tłumaczy).

W 2021 r. Centrum zorganizowało trzy spotkania 
z imigrantami w ramach cyklu „Poznajemy się” oraz Piknik 
wielokulturowy na Grodzisku (blisko 700 uczestników).

ZABYTKOWY SOPOT

W październiku 2021 r. zakończyły się roboty 
budowlane i prace konserwatorskie w zespole 
willowo-parkowym przy ul. Goyki 1-3 w Sopocie. 
Budynki po renowacji zostały adaptowane na 
potrzeby Art Inkubatora i biblioteki publicznej. 
W ramach inwestycji wykonano również zagospo-
darowanie cennego przyrodniczo założenia ogro-
dowo-parkowego wokół rezydencji.

Dodatkowo remont wieży umożliwił uruchomienie 
nowego interesującego punktu widokowego.

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

Remonty sopockich zabytków

Miasto od lat wspiera finansowo remonty sopockich 
zabytków. W 2021 r. dotacje na ten cel wynosiły 642 
tys. zł. Otrzymało je 6 wspólnot mieszkaniowych 
z budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków 
lub wojewódzkiego rejestru zabytków. 

Miasto dofinansowało też remont dachu i elewacji 
zabytkowego kościoła ewangelicko-augsburskiego pod 
wezwaniem Zbawiciela.

Remont kapliczki Stella Maris

Poprawa estetyki miasta 
Remont zabytkowej kaplicy Stella Maris przy 
skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Malczewskiego 
zakończył się w lipcu 2021 r. W ramach inwestycji 
wykonano: remont kopuły kaplicy, remont i kon-
serwację wszystkich powierzchni, w tym rzeźb 
aniołów oraz czterech kolumn, a także oczyszczenie 
i konserwację posadzki. Wykonywana została również 
konserwacja figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz 
odtwarzane zostały malowidła na ścianach wew-
nętrznych. Dodatkowo renowacji poddano ogrodzenie, 
a także zainstalowano nowe oświetlenie. Tak grun-
towny remont kaplica przeszła po raz pierwszy od 
czasów jej powstania, czyli od sierpnia 1928 r.

2021 był to kolejny rok funkcjonowania uchwały 
reklamowej w Sopocie. Akt prawa miejscowego 
reguluje szczegółowo zakres i zasady sytuowania 
tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, szyldów, 
ogrodzeń oraz małej architektury. Szacuje się, że od 
początku funkcjonowania uchwały z Sopotu zniknęło 
ponad 1000 reklam.

Fot. Jerzy Bartkowski
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Sopot oferuje dzieciom, młodzieży i dorosłym wiele 
możliwości uprawiania sportu, na poziomie amatorskim 
i zawodniczym. Szeroka jest oferta szkół, kluby 
sportowe umożliwiają uprawianie wielu dyscyplin. 
Sportowcom amatorom miasto oferuje rozbudowaną 
sieć dróg rowerowych, kryty basen, siłownie na 
świeżym powietrzu, jedyny w Trójmieście tor dla 
rolkarzy, dużą liczbę boisk do piłki nożnej, siatkówki, 
koszykówki czy skatepark przy ERGO ARENIE. 
Organizacją zajęć i zawodów sportowych dla amatorów 
zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zajmuje się 
organizowaniem sportu amatorskiego i amatorskich 
imprez sportowych. Sopocki MOSiR w 2021 r. 
zorganizował 2 biegi o charakterze historycznym 
i 4 biegi w ramach Sopockich 4 Pór Roku. Z uwagi na 
pandemię cześć z nich odbywała się w formule 
hybrydowej.

● Sopocka Zima na 4 i 8 km oraz bieg INKI na 2021 
metrów po plaży. Ponad 250 osób w wyniku obostrzeń 
covidowych startowało na wybranym dystansie w gru-
pach 15-osobowych i w odstępach czasowych.

● Blisko 200 osób wystartowało w biegu Sopocka 
Wiosna na 5 z okazji VII rocznicy organizowania przez 
Sopot Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce 
z metą w hali ERGO ARENA. Zawodnicy pokonywali 

Sopockie szkoły oferowały w 2021 r. 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 ko-
szykówki 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 ko-
szykówki dla uczniów trójmiejskich szkół). Na zajęciach 
wf w kl. II-III prowadzona była nauka pływania. 

W kl. I-III i w kl. VII we wszystkich szkołach 
podstawowych prowadzone były dodatkowe zajęcia 
z żeglarstwa. Dla kl. I-III prowadzone były zajęcia 
pozalekcyjne w formie szkoleń żeglarskich. Uczniowie 
uczyli się żeglować na op�mistach oraz odbywały się 
rejsy jachtem Alf. Zajęcia trwały: wrzesień-październik 
oraz maj-czerwiec, 3 godziny tygodniowo dla każdej ze 
szkół. Grupa szkolna składała się maks. z 10 osób. Zajęcia 
żeglarstwa dla kl. VII na Alfie prowadzone były w trzech 
szkołach: SP 1, SP 8 i SP 9, w grupach 10-osobowych. 
Grupy realizowały 8 godzin zajęć tygodniowo przez cały 
rok szkolny. W miesiącach wrzesień-listopad oraz 
kwiecień-czerwiec zajęcia odbywały się na Alfie, 
w miesiącach grudzień-marzec w szkołach. Podczas zajęć 
młodzież uczyła się żeglować na katamaranach.

Sopocki Klub Lekkoatletyczny

Głównymi celami  klubu są: rozwój i popularyzacja 
lekkiej atletyki i rekreacji ruchowej oraz prowadzenie 
naboru, selekcji i szkolenia sportowego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych z lekkiej atletyki. W 2021 r. klub 
prowadził zajęcia w 8 grupach treningowych 
(4 szkolenia początkowego, 3 szkolenia ukierunkowa-
nego i 1 mistrzowskiej). Udział w kalendarzowych 
zawodach lekkoatletycznych na szczeblach: wo-
jewódzkim, międzywojewódzkim, krajowym oraz 
międzynarodowym. W celach popularyzacji dyscypliny 
klub był również organizatorami wielu imprez 
sportowych i rekreacyjnych skierowanych do 
mieszkańców miasta, lekkoatletów Pomorza, kraju 
i zagranicy. Najważniejsze z nich to Grand Prix Sopotu 
im. Janusza Sidły oraz zawody Tyczka na Molo. 
W klubie trenuje ok. 160 dzieci i młodzieży w 8 gru-
pach treningowych. Zawodnicy SKLA w 2021 r. zdobyli 
wiele medali na imprezach krajowych i między-
narodowych. Bez wątpienia najcenniejszym był srebrny 
medal Anny Kiełbasińskiej na igrzyskach olimpijskich 
w Tokio.

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 2021 r. Maja Dziarnowska 
zajęła 10. miejsce na mistrzostwach świata nowej klasy 
olimpijskiej – iQFOiL. Nina Arcisz i Magdalena 
Woyciechowska są czołowymi zawodniczkami klasy 
Formula Kite, potwierdzając to w 2021 r. miejscami na 
podium mistrzostw świata w swoich kategoriach 
wiekowych. W klubie, oprócz utytułowanych seniorów, 
sukcesy na mistrzowskich regatach kite i wind-
surfingowych odnoszą również najmłodsi żeglarze. 
W SKŻ 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.

AKTYWNY SOPOT 

Sport w szkole

Sport organizowany przez MOSiR 

dystans 5 km na wyznaczonej trasie lub udokumen-
towali przebiegnięcie 5 km w innym terenie. 

● Sopockie Lato – bieg pod górę na Łysej Górze. 
W biegu wystartowało blisko 150 biegaczy, którzy 
mieli do pokonania 5 km.

● Family Cup w kolarstwie górskim – zawody 
rowerowe dla amatorów po lasach ze startem i metą 
przy Operze Leśnej. Zawody zgromadziło 60 
uczestników w wieku 5-70 lat. 

● Sopocka Jesień – bieg na 7 km z okazji 120. rocznicy 
nadania Sopotowi praw miejskich. W biegu kończącym 
cykl 4 Pór Roku wystartowało ponad 200 biegaczy.

● Sopocki Bieg Niepodległej na 4,5 km. Około 250 
osobowa grupa biegaczy utworzyła na starcie biało-
czerwoną żywą flagę.

MOSiR umożliwia mieszkańcom Sopotu, szkołom, 
uczelniom, klubom i stowarzyszeniom korzystanie przez 
cały rok z krytego basenu o wymiarach 25 m x 12,5 m. 
W 2021 r. było 16 940 wejść na basen. MOSiR 
zorganizował 3 wyścigi pływackie im. Jacka Starościaka, 
w których udział wzięło 450 uczestników oraz pływacki 
Memoriał Andrzeja Pawińskiego, w którym wystartowało 
150 osób.

Zorganizowane zostały ogólnodostępne turnieje 
w siatkówkę plażową w kategorii młodzieżowej 
(5 turniejów), w kategorii kobiet (3 turnieje) i w kategorii 
open (5 turniejów). Ogółem wzięło udział ok. 300 osób.

W okresie wiosny, letnich wakacji oraz do końca sezonu 
żeglarskiego jacht Alf pływa z młodzieżą z sopockich 
szkół, młodzieżą uczestniczącą w projekcie żeglarskim, 
z dziećmi z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi 
potrzebami oraz ich opiekunami, jak i członkami 
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz 
słuchaczami Uniwersytetu III wieku. W 2021 r. w rejsach 
uczestniczyło 300 osób.

Sport w klubach 

Fot. materiały Navigo
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Hipodrom Sopot

Jest ośrodkiem jeździeckim o tradycji sięgającej końca 
XIX w. Działalność Hipodromu opiera się na trzech 
gałęziach: organizacji zawodów i wyścigów konnych, 
prowadzeniu pensjonatu dla koni oraz dzierżawie stajni 
szkołom jazdy. 

W ciągu roku na Hipodromie organizowanych jest ok. 
20-30 wydarzeń jeździeckich, są to zawody w skokach 
przez przeszkody (z najważniejszymi, międzyna-
rodowymi CSIO w randze 5*), w WKKW oraz 
w ujeżdżeniu. 

Ponadto na Hipodromie odbywają się wyścigi konne 
oraz pokazy i czempionaty koni arabskich. W pen-
sjonacie na co dzień stoi ponad 80 koni, ich właściciele 
mają do dyspozycji 5 krytych ujeżdżalni, place 
treningowe i place konkursowe na świeżym powietrzu, 
trasę do treningów krosowych, ponadto padoki i tor 
tzw. roboczy. 

Hipodrom to również bardzo ważny punkt na mapie 
edukacji jeździeckiej w Polsce. Na terenie Hipodromu 
działa 9 szkół jazdy, w których naukę pobiera ponad 
1000 osób. Bardzo wielu uczniów tych szkół pozostaje 
następnie w jeździectwie sportowym, odnosząc 
sukcesy. Bardzo wielu jeźdźców, którzy wywodzą się 
z hipodromowych szkółek jeździeckich, zostaje 
w lokalnym, Sopockim Klubie Jeździeckim i kontynuuje 
karierę. 

Do najważniejszych organizowanych wydarzenia 
sportowych w 2021 r. należą:

● Międzynarodowe zawody w skokach CSIO5* Sopot 
Horse Show, 17-20.06 (zawody od ponad dwudziestu 
lat rozgrywane na Hipodromie),

● Międzynarodowe zawody we Wszechstronnym 
Konkursie Konia Wierzchowego WKKW Sopot, 
2-5.09 (zawody cykliczne od kilkunastu lat rozgrywane 
na Hipodromie),

● Wyścigi Konne Sopot 2021, 10-11.07 oraz 17-18.07 
(wydarzenie odbywające się niemal od początku 
istnienia Hipodromu).

W zawodach ogólnych, nie skierowanych tylko do 
dzieci i młodzieży, udział bierze średnio 70-80 młodych 
jeźdźców. W zawodach rangi ogólnopolskiej 
i mistrzowskiej organizowanych tylko dla dzieci 
i młodzieży bierze udział średnio 150-170 młodych 
zawodników. 

Miejski Klub Sportowy Ogniwo Sopot

Ogniwo Sopot prowadzi szkolenie sportowe 
w dyscyplinie rugby dla dzieci i dorosłych. Zarządza 
też stadionem im. Edwarda Hodury. 

W 2021 r. klub był organizatorem Finału Ekstraligi 
Rugby (3.07), Finału Turnieju Dzieci i Młodzieży (19-
20.06), meczów Ekstraligi Rugby – runda wiosenna 
2020-21 (marzec-lipiec) oraz rundy jesiennej 2021-22 
(sierpień-październik). 

W sezonie 2020/2021 klub zdobył Mistrzostwo Polski 
seniorów w rugby. W Akademii Rugby Ogniwa Sopot 
trenuje 6 zespołów młodzieżowych. W szkoleniach 
rugby uczestniczy łącznie 110 zawodników.

Uczniowski Klub Sportowy Navigo 

UKS zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży na 
Op�mistach i katamaranach oraz organizacją regat 
takich jak Sopot Op�mist Cup i regat z cyklu Pucharu 
Polski Katamaranów. 

UKS Navigo współpracuje z SP nr 7 oraz wszystkimi 
sopockimi szkołami podstawowymi w zakresie 
szkolenia żeglarskiego dzieci i młodzieży. W UKS 
trenuje 78 osób. W 2021 r. UKS był organizatorem 

regaty z cyklu Pucharu Polski Katamaranów: Regaty 
Katamaranów Trzy Mola, Sopot Catamaran Cup, 
Mistrzostwa Polski Katamaranów oraz Sopot Op�mist 
Cup. UKS Navigo odnosi sukcesy w konkurencji 
katamaranów w różnych klasach na arenie krajowej 
oraz międzynarodowej.

Sopot Tenis Klub

Klub prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży oraz 
organizację turniejów: międzynarodowych, ogólno-
polskich, wojewódzkich, klubowych dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. W klubie trenuje 45 
zawodników z licencjami Polskiego Związku Teniso-
wego oraz 90 dzieci w szkółkach tenisowych.

Niektóre sukcesy zawodniczek i zawodników w 2021 r.:

ź Kamil Gajewski zwyciężył w grze pojedynczej 
i w podwójnej w parze z Kacprem Szymkowiakiem, 
w Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Mężczyzn,

ź Inka Wawrzkiewicz w parze z Leną Hornecką zajęły 
II m-ce w turnieju Tennis Europe kat. 2 Argayon Cup 
w Nivelles (Belgia),

ź Zosia Biełus w parze z Inką Wawrzkiewicz wygrały 
turniej debla Tennis Europe U14 – Stavanger Open 
(Norwegia),

ź Inka Wawrzkiewicz wygrała turniej Tennis Europe 
TE U16 Verumaki Cup w Finlandii,

ź Hania Giżewska i Borys Gryń zostały mistrzami woj. 
pomorskiego,

ź Kamil Gajewski triumfatorem pierwszego turnieju 
Lotos PZT Polish Tour,

Ponadto Sopot Tenis Klub w 2021 r. zajął 3. miejsce 
w kategorii Klub Roku w rankingu Licencjonowanych 
Trenerów Tenisa.

Fundacja Rozwoju Edukacji „Trefl”

Zajmuje się upowszechnianiem kultury fizycznej 
i sportu, współpracuje z klubem sportowym Trefl Sopot 
(szkoli młodzież koszykarską, rywalizuje na parkietach 
w krajowych w rozgrywkach U-17, U-19 i II Ligi), udział 
w turniejach międzynarodowych. Zawodnicy rozwijają 
kariery i zasilają młodzieżowe i seniorskie kadry 
narodowe. Fundacja prowadzi bursę sportową dla 
zawodników Trefl I LO Sopot. Organizuje obozy 
i szkolenia dla swoich zawodników, podopieczni Fundacji 
– uczniowie I LO z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
w Sopocie od lat zdobywają medale Mistrzostw Polski 
w różnych kategoriach wiekowych. Fundacja szkoli 33 
młodych zawodników klubu Trefl Sopot.

Sopocka marina została w 2021 r. wzbogacona o nowe 
elementy podnoszące jej funkcjonalność. Wykonany 
został pomost pływający o długości 110 m, przy 
którym może cumować dodatkowo 28 jednostek. 
Zbudowano pawilon o pow. ok. 15 m kw., w którym 
znajduje się szatnia, toalety i magazyn na sprzęt oraz 
pływający slip dla małych jednostek pływających (typu 
Optymist), mocowany do głowicy ostrogi mola. 

Zmodernizowany i wyremontowany został też „Orlik” 
przy ul. Kolberga. Wymieniono nawierzchnie boiska 
oraz oprawy oświetleniowe na energooszczędne. 
Zmodernizowany został skatepark.

Rozbudowa infrastruktury sportowej

Uczniowski Klub Sportowy „Skoczek” Sopot 

Zajęcia z tenisa stołowego prowadzone są dla dzieci 
i młodzieży z sopockich szkół. UKS bierze udział 
w zawodach organizowanych przez PZTS, PWZTS oraz 
w imprezach otwartych. W grupie młodszej trenowało 
12 dzieci z klas I i II. W grupie starszej w zajęciach 
brało udział 12 zawodników.  

Sopocki Klub Karate i Rekreacji 

Klub zajmuje się przeprowadzaniem treningów dla 
dzieci i młodzieży, a także dla osób z niepełno-
sprawnością. Zawodnicy klubu startują w zawodach 
krajowych i międzynarodowych. Zawodnicy klubu 
zajmują pierwsze miejsca w klasyfikacji Polskiej Unii 
Karate. Klub jest organizatorem obozów, zgrupowań 
i półkolonii. W ciągu roku przez klub przewija się ok. 
100 osób.

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” Sopot

UKS zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży 
z zakresu pływania i koszykówki. UKS organizuje 
zajęcia treningowe, zawody sportowe, rozgrywki, 
obozy sportowe, nabory. W UKS trenuje, uczestniczy 
w zajęciach, bierze udział w turniejach 280 dzieci (140 
pływanie, 140 koszykówka). 

Fot. materiały Hipodromu
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Wydatki na oświatę w 2021 r. wyniosły 79 688 229 zł, 
z czego 37 117 268 zł to środki własne miasta, 
a rządowa subwencja oświatowa to 42 570 961 zł. 
Niestety był to kolejny rok, w którym procentowy 
udział  subwencji w budżecie oświaty malał. 

W Sopocie są 4 szkoły podstawowe, 3 licea 
ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych (wcześniej 
Handlowych), Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
Zespół Szkół Specjalnych nr 5, Poradnia Psycho-
logiczno-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. 

Do sopockich szkół samorządowych w 2021 r. 
uczęszczało 4185 uczniów (w tym do szkół 
podstawowych 1865 uczniów). W związku z pandemią 
COVID-19 wyzwaniem dla szkół i  placówek 
oświatowych było przestawienie się na tryb nauczania 
zdalnego i hybrydowego. Miasto wraz ze szkołami 
inwestowało w sprzęt komputerowy dla uczniów 
i nauczycieli, szkolenia oraz programy do nauki zdalnej.

Duże środki z budżetu miasta na dodatkowe lekcje 
i kształcenie nauczycieli przełożyły się na bardzo dobre 
wyniki uczniów podczas egzaminów zewnętrznych. 
Sopoccy ósmoklasiści osiągnęli średnią 67% z języka 
polskiego (średnia wojewódzka to 58%). Jeszcze 
większą różnicę widać w średniej ocen z matematyki: 
sopocianie osiągnęli 64%, a średnia wojewódzka to 
46%. Doskonałe wyniki uczniowie osiągnęli również 
z egzaminu z jęz. angielskiego: średnia 83% przy 
średniej wojewódzkiej 64%. 

Sopoccy uczniowie zdali też najlepiej w całym 
województwie egzamin maturalny. Zdawalność matury 
wyniosła 79% wobec średniej w województwie na 
poziomie 71,50%.

Dzięki finansowaniu z budżetu miasta wszystkie szkoły 
zostały objęte programami profilaktycznymi i zdro-
wotnymi. Sopoccy uczniowie mają zapewnioną opiekę 
pielęgniarską i stomatologiczną. 

RODZINNY SOPOT

Duże wsparcie oświaty

Sopot od lat wspiera uzdolnioną młodzież z sopockich 
szkołach poprzez system stypendialny. W 2021 r. 
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży przyznano 69 
jednorazowych stypendiów w 5 kategoriach: naukowej, 
sportowej, artystycznej, za postęp w nauce oraz 
aktywność społeczną. Jednorazowe stypendium 
prezydenta otrzymało 7 studentów. Na stypendia 
w 2021 r. miasto przeznaczyło 111 500 zł (97,5 tys. dla 
uczniów i 14 tys. dla studentów).

Stypendia dla uczniów i studentów

Wsparcie psychologiczne 

Dla najmłodszych sopocian

Zakończenie budowy nowego żłobka

W 2021 r. realizowano 10 projektów: 8 między-
narodowych i 2 w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Jeden z nich realizowany był dla uczniów 
i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych (projekt Dobra 
szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca), jeden projekt 
skierowany był do szczególnie utalentowanych sopockich 
uczniów (Zdolni z Pomorza – Sopot), jeden projekt 
skierowany do uczniów szkół podstawowych (Pomorskie 
Żagle Wiedzy – Sopot), 4 dotyczące tematyki senioralnej 
(Seal, Odysseia, Barwny Taniec Życia, SenQuality), jeden 
w zakresie doradztwa zawodowego (Career – droga do 
kariery zawodowej) oraz jeden dotyczący organizacji 
międzynarodowych praktyk zawodowych (INCAS), jeden 
dotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy wśród 
młodzieży (TABASCO). Dodatkowo sopockie szkoły 
realizowały projekty Erasmus.

W 7 przedszkolach samorządowych w 2021 r. 
zaoferowano 730 miejsc w 30 oddziałach, co umożliwiło 
wszystkim zainteresowanym rodzicom zapisanie dzieci 
w wieku 3-6 lat do placówek przedszkolnych. Tym 
samym miasto zapewniło pełną dostępność do edukacji 
przedszkolnej. 

W Sopocie funkcjonował jeden żłobek publiczny 
„Puchatek” z 84 miejscami, do którego uczęszczają 
wyłącznie dzieci mieszkające na terenie Gminy Miasta 
Sopotu. Rodziny posiadające Sopocką Kartę Rodziny 3+ 
otrzymują zniżkę 50% opłaty za pobyt dziecka w żłobku 
samorządowym. W 2021 r. funkcjonowały 3 żłobki 
niepubliczne (łączna liczba miejsc 50) oraz jeden klub 
dziecięcy (10 miejsc). Aby pomóc rodzicom, miasto 
dotuje pobyt dzieci w tych placówkach kwotą 350 zł 
miesięcznie za każde dziecko objęte opieką w żłobku 
i 200 zł na każde dziecko objęte opieką w klubie. Dzięki 
dotacji zmniejszył się koszt opłaty miesięcznej za żłobek 
i klub dziecięcy, ponoszony przez rodzica.

Jednym z celów polityki rodzinnej prowadzonej przez 
Sopot jest zapewnienie pełnej dostępności do opieki 
w żłobkach. Aby to osiągnąć, we wrześniu 2020 r. 
rozpoczęto przy ul. Obodrzyców budowę drugiego 
miejskiego żłobka. Budowa została zakończona 
w grudniu 2021 r. Znajdują 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. 

Budynek przystosowany jest do potrzeb osób z trud-
nościami w poruszaniu się. Na terenie zielonym 
otaczającym żłobek znajduje się plac zabaw z bezpieczną 
nawierzchnią. Aby umożliwić dzieciom spacery, na 
wyposażeniu żłobka są również wieloosobowe wózki. 

Koszt budowy wyniósł ok. 7,3 mln zł. Zadanie  
dofinansowane było z dwóch programów w kwocie 
prawie 3 mln zł.

Programy edukacyjne współfinansowane 
ze środków unijnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna od lat udziela 
pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom. Jej działalność 
nabrała szczególnego znaczenia w czasie pandemii 
i związanych z nią restrykcji.

W 2021 r. przeprowadzona 646 badań diagnostycznych, 
w tym: badania psychologiczne, pedagogiczne, logo-
pedyczne, lekarskie. Indywidualną terapią logopedyczną 
objęto 90 osób, terapią pedagogiczną 70 osób, 
psychologiczną 46 osób. Z innych form pomocy 
terapeutycznej skorzystało 100 osób. Udzielono porad 
i konsultacji 940 osobom. Zajęciami i terapiami 
grupowymi objęto ok. 230 osób.

W związku z pandemią i pojawiającymi się problemami 
zdrowotnymi wśród dzieci i młodzieży zadbano o większe 
wsparcie psychologiczne, zatrudniając dodatkowych 
psychologów w poradni, szkołach i przedszkolach.

Fot. Jerzy Bartkowski
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Miasto od lat buduje mieszkania komunalne. W ten 
sposób wspiera tych, których nie stać na zakup 
własnego lokum na wolnym rynku. Dotyczy to głównie 
młodych rodzin. W 2021 r. zasiedlono 49 mieszkań 
w budynkach przy al. Niepodległości 650-654. Łącznie 
w nowych domach zamieszkało 145 osób. 

W 2021 r. wykonano również koncepcję archi-
tektoniczno-urbanistyczną budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych położonych przy ul. 3 Maja 61. 
Przewiduje ona budowę 50 mieszkań komunalnych. 
Realizacja robót planowana jest w latach 2022-2023.

Program mieszkanie do samoremontu adresowany jest 
do mieszkańców Sopotu, którzy są gotowi we własnym 
zakresie wyremontować przekazane przez miasto 
mieszkania. W 2021 r. zgłoszono zakończenie 
samoremontów 10 lokali przekazanych w 2020 r. 
Ogłoszono też nabór wniosków na kolejne 8 mieszkań, 
który zostanie zakończony w 2022 r.  

Z tzw. starego zasobu komunalnego w roku ubiegłym 
8 rodzin otrzymało lokale w ramach najmu socjalnego, 
a kolejne 10 rodzin, w tym 7 repatriantów i uchodźców, 
zamieszkało w mieszkaniach komunalnych.

W Łazienkach Południowych w maju został otwarty 
wyjątkowy plac zabaw dla młodszych i starszych dzieci 
inspirowany postaciami z serialu „Kajko i Kokosz”, 
animacji opartej na kultowych komiksach Janusza 
Christy, słynnego mieszkańca Sopotu. W tej niezwykłej 
przestrzeni dzieci mogą spotkać bohaterów z Mir-
miłowa, m.in. Smoka Milusia i jego przyjaciół.

Ponadto w mieście oraz na stronie internetowej  
www.kajkoikokosz.wp.pl powstała gra miejska, dzięki 
której można jeszcze lepiej poznać miejsca związane ze 
słynnym autorem.

W 2021 r. prowadzone były także prace na innych 
placach zabaw. Kompleksowo przebudowano plac zabaw 
i skwer im. Andrzeja Grubby (nowe nawierzchnie alejek, 
strefa gier i sportów, nowe urządzenia do zabawy).

Wykonano bezpieczne nawierzchnie na placach przy al. 
Niepodległości, w parku Północnym i przy ul. Kolberga. 
Rozbudowano place zabaw przy: ul. Okrężnej (nowa 
zjeżdżalnia rurowa), al. Niepodległości (urządzenie 
wspinaczkowe Linarium i trampolina).

Wykonano dokumentację projektową przebudowy 
placów zabaw przy ul. Reja i Armii Krajowej. 

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, 25 
grudnia na skwerze Kuracyjnym przy molo swoje 
podwoje otworzyło Sopockie Miasteczko No-
woroczne, które trwało do 9 styczna 2022 r.

Spacerowicze mogli skorzystać ze świątecznej 
gastronomii, a dla degustujących zostały przygotowane 
altany ze stołami. Nie zabrakło muzyki oraz okazji do 
zrobienia sobie pamiątkowych zdjęć na tle świątecz-
nych dekoracji. Maluchy miały do dyspozycji: 
lodowisko, wenecką karuzelę oraz cyrkowe animacje. 

Ponadto Sopot zapewnił najmłodszym w okresie 
świątecznym (17.12-2.01) trzy karuzele, na których 
dzieci mogły pojeździć na pl. Przyjaciół Sopotu: 
zabytkową wenecką karuzelę, karuzelę – filiżanki oraz 
kolejkę jeżdżącą wokół choinki.

Mieszkania komunalne dla sopockich rodzin

Place zabaw

Sopockie Miasteczko Noworoczne

MOBILNY SOPOT

Sopot od lat inwestuje w poprawę jakości dróg 
rowerowych. Wynika to głównie z ich naturalnego 
zużycia. W 2021 r. dokończono wymianę nawierzchni 
na drodze rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej. 
Wykonano też urządzenia poprawiające bezpie-
czeństwo ruchu: wyniesione skrzyżowanie i wyniesione 
przejście dla pieszych.

Droga rowerowa pomiędzy Gdańskiem i Gdynią (ul. 
Rzemieślnicza, ul. Armii Krajowej, al. Niepodległości) na 
całej długości zyskała wysokiej klasy nawierzchnię. 

Na terenie miasta w 2021 r. znajdowało się około 400 
stojaków rowerowych. By poprawić komfort par-
kowania rowerów, w ramach programu „Wiata 
rowerowa w każdej szkole” wykonano wiatę rowerową 
pod żłobkiem „Puchatek” i Przedszkolem nr 1. 

W Sopocie znajduje się 9 stacji samoobsługowej 
naprawy rowerów. Każdego roku, przed kolejnym 
sezonem są serwisowane. W 2021 r. przybyły 3  stacje.

Bardzo dużym zainteresowaniem w 2021 r. cieszył się 
miejski Eko Parking, a także linie ekobusów. To był 
piąty sezon, w którym miasto udostępniło całodobowy, 
bezpłatny parking przy ERGO ARENIE na ponad 700 
miejsc i uruchomiło możliwość transportu pojazdami 
elektrycznymi do centrum oraz na plażę. 

Parking działał codziennie od 25 czerwca (oraz w dwa 
poprzedzające weekendy) do 30 sierpnia. Od początku 
wakacji do 25 sierpnia z linii skorzystały 15 284 osoby 
(to rekord frekwencji, niemal 50% wzrost rok do roku). 

1 lipca uruchomiona została dodatkowa linia wożąca 
turystów i mieszkańców z ul. Bohaterów Monte 
Cassino do Opery Leśnej. Z kursów na tej trasie 
skorzystało 3519 osób.

Kampania „Rowerem do pracy” zachęca do dojazdu 
rowerem do pracy we wrześniu i październiku. 
W 2021 r. w rywalizacji wzięło udział kilkadziesiąt firm 
i ponad 600 ich pracowników.

Kampania odbywała się przy pomocy aplikacji, która 
zliczała i punktowała przejechane kilometry oraz 
dojazdy do miejsca pracy. Najlepsi uczestnicy mogli 
„kupić” nagrody za zebrane w aplikacji punkty. 
W 2021 r. były to wejściówki do muzeów, teatrów, 
koszulki oraz promocyjne zestawy Sopot naturalnie.

Podróżowanie wynajmowanymi hulajnogami elektry-
cznymi, które są ekologiczne, sprzyja ograniczeniu 
emisji spalin na terenie miasta. Ma niestety również 
skutki negatywne. Hulajnogi często zostawiane są tak, 
że utrudniają poruszanie się pieszym i rowerzystom. 
Zbyt szybkie poruszanie się na tych pojazdach to 
zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

By unormować ruch hulajnóg miasto zawarło po-
rozumienie z większością operatorów w Sopocie: firmami 
Quick, Bolt i Lime. Miasto m.in. wyznaczyło i wymalowało 
punkty parkingowe dla hulajnóg, operatorzy  zobowiązali 
się do parkowania pojazdów w tych miejscach oraz przy 
ogólnodostępnych stojakach rowerowych. To ponad 60 
lokalizacji. Operatorzy zobowiązali się do ograniczenie 
prędkości hulajnóg do 12 km/h. Dotyczy to obszaru 
dolnego Sopotu, między plażą i ulicami: Chopina, 
Ceynowy, al. Niepodległości oraz parków Północnego 
i Południowego, al. Mamuszki i al. Wojska Polskiego.

Ciąg ul. Bohaterów Monte Cassino jest wyłączony 
z parkowania hulajnóg, a operatorzy będą przestawiać źle 
zaparkowane pojazdy w ciągu 2h od otrzymania zgłoszenia.

Infrastruktura rowerowa 

Eko Parking przy ERGO ARENIE

Kampania „Rowerem do pracy”

Unormowanie ruchu hulajnóg elektrycznych 

Fot. Jerzy Bartkowski



Stabilny budżet

W 2021 r. na wsparcie służb, które strzegą ładu 
i porządku w mieście (Policję, Straż Pożarną, 
Ochotniczą Straż Pożarną, Straż Graniczną), 
przeznaczono 874 000 zł. 

Sopockiemu WOPR zlecono działania ratownicze na 
plaży za kwotę 120 tys. zł. WOPR przeprowadziło 102 
akcje, nikt na sopockich kąpieliskach nie utonął.

Na wsparcie Policji wydano 160 080 zł, z tego 54 080 
zł na opłatę dodatkowych patroli .  Wspólnie 
z Komendą Wojewódzką Policji w systemie 50/50 za 
kwotę 47 500 zł kupiono samochód dla KM Policji 
w Sopocie. Sfinansowano też wyżywienia i za-
kwaterowanie 15 funkcjonariuszy skierowanych na 
lipiec i sierpień do służby na terenie Sopotu.

Największe wsparcie finansowe otrzymała Komenda 
Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Wyniosło ono 
670 tys. zł, z czego 650 tys. zł przeznaczono na dwa 
samochody ratowniczo-gaśniczych. 

Ponadto w mieście działali streetworkerzy, którzy od 
15 kwietnia do 30 września 2021 r. zrealizowali 150 
dyżurów. W ich trakcie nawiązali 977 kontaktów.

Sopot od lat prowadzi działania poprawiające 
bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza 
pieszych i rowerzystów. Wykonywane są remonty 
fragmentów dróg, w 2021 r. ruszyła budowa 
pierwszego w Sopocie woonerfu oraz  nowych dróg 
rowerowych, poprawiono doświetlenia ul ic, 
budowane były wyniesione skrzyżowania i przejścia 
dla pieszych oraz instalowane liczników szybkości 
pojazdów. W 2021 r. zainstalowano 166 nowych 
latarni z energooszczędnym oświetleniem LED, 
doświetlonych zostało 31 przejść dla pieszych: na ul. 
Pułaskiego, Fishera, Chopina, Grunwaldzkiej, 
Ogrodowej, Piastów.

W ramach przebudowy przejścia pod al. Nie-

podległości w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino 

wykonano: przebudowę schodów do tunelu, 

nawierzchnię przed wejściem do tunelu, posadzkę 

i okładziny ścian tunelu. Zamontowano dwa dźwigi 

osobowe od strony ul. 1 Maja i ul. Bohaterów Monte 

Cassino. Koszt inwestycji to ok. 1,5 mln zł. 

Zapraszamy na uroczyste otwarcie 
woonerfu w sobotę 11 czerwca 2022 r. 

O godz. 12.00 z ul. Kordeckiego ruszy 
barwna parada, która ul. Parkową dojdzie 
do ogrodu Muzeum Sopotu. Tam do godz. 
15.30 trwać będzie rodzinny festyn pełen 
atrakcji. 

Więcej informacji na stronie sopot.pl

W 2021 r. rozpoczęły się prace w kwartale ulic: 

Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego 

– Kilińskiego. Powstał tam pierwszy w mieście woonerf, 

czyli „ulica do mieszkania”. Przestrzeń pełni funkcję 

chodnika, jezdni, ścieżki rowerowej, parkingu i miejsca 

spotkań. Piesi i rowerzyści mają pierwszeństwo, a ruch 

samochodowy jest uspokojony. Budowa woonerfu 

przeciwdziała zalewaniu przez wody opadowe, projekt 

uporządkował też parkowanie. Inwestycja jest eko 

dzięki dużej ilości zieleni oraz energooszczędnemu 

oświetleniu. Długość ciągu to ok. 1200 m, co czyni go 

prawdopodobnie najdłuższym w Polsce. 

Projekt woonerfu został wypracowany wspólnie 

z mieszkańcami na dwóch spotkaniach. Prace 

zakończyły się wiosną 2022 r.

Remont podniósł bezpieczeństwo ruchu sa-
mochodowego, rowerowego i pieszego, usprawnił 
ruch i zwiększył przepustowość skrzyżowania. Służyły 
temu:

● budowa na al. Niepodległości śluzy z sygnalizacją 
świetlną umożliwiającą autobusom skręcanie w ul. 
Malczewskiego przed innymi latami,

● budowa zatok autobusowych z najazdowymi 
krawężnikami peronowymi, co zwiększa komfort 
i bezpieczeństwo pasażerów przy wsiadaniu i wy-
siadaniu,

● budowa na ul. Malczewskiego drugiego pasa ruchu 
do skrętu w prawo w al. Niepodległości,

● wydłużenie na al. Niepodległości pasa do skrętu 
w lewo w ul. Malczewskiego,

● budowa wyspy centralnej na skrzyżowaniu al. 
Niepodległości z ul. Malczewskiego, co umożliwiło 
zawracanie,

● zamontowanie na chodnikach płytek integracyjnych 
i prowadzących dla osób niewidomych i nie-
dowidzących,

● budowa ścieżki rowerowej z czerwoną nawierzchnią 
asfaltową.

Posadzono 41 drzew i 7,7 tys. krzewów i bylin oraz 
założono 1,7 tys. m kw. trawników, zbudowano 
energooszczędne oświetlenie uliczne LED oraz 
przebudowano kanalizację deszczową. To zmi-
nimalizowało zagrożenie podtopień w trakcie 
deszczów. Koszt inwestycji – ok. 17 mln zł, w 2020 r. 
wykonano 80% robót, w 2021 20%.  

Straż Miejska z powodu pandemii przez znaczną część 
roku kontrolowała stosowanie się do przepisów 
sanitarnych. W większości przypadków pouczano, 
nałożono 497 mandatów. 

Prowadzone były też rutynowe działania. Dzięki 
monitoringowi ze 188 kamer ujawniono 538 zdarzeń. 
Zabezpieczono 49 nagrań, które zostały przekazane 
odpowiednim organom. Nałożono 3960 mandatów na 
kwotę 435 tys. zł, założono 2365 blokad, wydano 220 
dyspozycji usunięcia pojazdów oraz przeprowadzono 
29 kontroli palenisk.

Działania strażników to również zajęcia edukacyjno-
profilaktyczne w przedszkolach, szkołach pod-
stawowych i liceach. Uczestniczyło w nich 2539 osób. 
W ramach akcji „Bezpieczna droga dzieci do szkoły” 
rozdawane były dzieciom odblaski.
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BEZPIECZNY SOPOT 

Wsparcie służb

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Przebudowa przejścia podziemnego 

Najdłuższy woonerf w Polsce

Remont al. Niepodległości/Malczewskiego

Działania Straży Miejskiej

Fot. Jerzy Bartkowski



Sopot jest miastem turystycznym, wpływy z tego tytułu 
wynoszą ok. 10% dochodów budżetowych (44,1 mln zł). 
Turystyka stanowi ważną część gospodarki miasta 
i regionu. Stanowi źródło przychodów 1/3 przed-
siębiorców i zapewnia finansowanie miejsc pracy dla 
ponad 4 tys. czynnych zawodowo mieszkańców Sopotu 
(tj. ok. 30%). Rok 2021 był kolejnym z pandemią, 
a związane z nią restrykcje najsilniej uderzyły w branże 
gastronomiczną i turystyczną. Miasto i Sopocka Orga-
nizacja Turystyczna koncentrowały się na działaniach 
promocyjnych, by wspomóc branżę turystyczną.

W 2021 r. Sopocka Organizacja Turystyczna zrealizowała 
trzecią edycję konkursu Sopockie Perły. To konkurs 
skierowany do przedsiębiorców, prowadzących dzia-
łalność w Sopocie, w szeroko rozumianej branży 

Sukcesem zakończyły się rozpoczęte w 2021 r. starania 
Sopotu o zatwierdzenie nowych kierunków leczniczych 
dla Uzdrowiska Sopot. W uzdrowisku prowadzone było 
leczenie uzdrowiskowe w kierunkach leczniczych: 
choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reuma-
tologiczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby 
dolnych dróg oddechowych, osteoporoza i choroby 
układu nerwowego. Wniosek Sopotu o rozszerzenie 
kierunków leczniczych został ostatecznie zatwierdzony 
Decyzją Ministra Zdrowia 25 stycznia 2022 r. Tym samym 
w Sopocie można teraz dodatkowo leczyć choroby 
górnych dróg oddechowych, otyłości oraz choroby skóry.

Na terenie molo i skweru odbywały się targi, eventy, 
koncerty. Największym zainteresowaniem cieszyły się  
m.in.: Kino Letnie, Piano na Molo, Slow Fest Fes�wal, 
Tyczka na Molo, Targi rękodzieła i rzemiosła, Sopot Molo 
Jazz Fes�wal, Fes�wal Pierogów czy Fashion Square.
Na 103 miejsca cumownicze blisko 90% wynajmowanych 
było przez stałych rezydentów. Pozostały ruch to krótkie 
pobyty, których było blisko 700. Marina stanowiła również 
arenę 1. rundy Ekstraklasy i 1. Ligi Żeglarskiej 
w Mistrzostwach Polski. Z miejskiego programu „Wakacje 
pod Żaglami” skorzystało 301 osób. 
Sopockie plaże były sprzątane codziennie od maja do 
września. Funkcjonowało 8 strzeżonych kąpielisk. Na 
plażach w sezonie było 246 koszy na odpady, 69 „oczek” 
w toaletach oraz 20 opłukiwaczy i 16 przebieralni. 

W 2021 r. po raz szósty zrealizowana została kampania 
„Stop golasom”. W ramach akcji w przestrzeni miejskiej 
oraz witrynach lokali pojawiły się plakaty oraz naklejki 
z hasłem kampanii, przypominając o konieczności zmiany 
stroju plażowego na ubranie przed skorzystaniem z usług. 
W akcję włączyła się większość przedsiębiorców sopockich.

Coraz bardziej rozwijający się w ostatnich latach najem 
krótkotrwały jest źródłem zarobku dla części sopocian oraz 
osób, które kupiły mieszkanie na wynajem w kurorcie. 
Jednak często mieszkańcy skarżą się na hałasujących nocą 
turystów, na brak dbałości o części wspólne czy na brak 
segregacji śmieci. Zdarzają się przypadki oszustw, czyli 
wynajmu nieistniejących mieszkań. Biorąc pod uwagę te 
problemy, Sopot prowadzi rozmowy o 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. zakończyły się prace nad projektem ustawy 
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych. Projekt został przekazany 
do konsultacji. W żadnym państwie europejskim nie udało 
się unormować najmu na poziomie krajowym. Dlatego 
wśród naszych najważniejszych postulatów znalazła się 
propozycja, by samorządy otrzymały delegacje prawne 
i mogły w formie uchwał regulować zasady najmu na 
swoim terenie.

W 2021 r. Sopot kilkukrotnie brał udział w spotkaniach 
z przedstawicielami strony rządowej oraz miast borykających 
się z podobnymi problemami. Rząd obiecuje zmiany 
w ustawie o usługach hotelarskich, które miałyby rozwiązać 
zgłaszane problemy. Miasta nie posiadają narzędzi do 
regulacji problemu najmu krótkotrwałego na swoim terenie. 
Ze względu na niedoskonałość przepisów regulujących 
kwes�e najmu, miasto postawiło na kampanie edukacyjne.

Kampania „Turysto szanuj Sopot”, zapoczątkowana 
w 2018 r., kontynuowana była również w zeszłym roku 
i z pewnością zostanie ponowiona w latach następnych. Jest 
to apel do turystów o odpowiednie zachowanie podczas 
pobytu w naszym mieście. Niestety, nie każdy turysta 
zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami. 
Efektem takich zdarzeń jest niezadowolenie mieszkańców, 
których miasto rozumie i o których dobro się troszczy.

Czekając na zmiany prawne przygotowano kampanię 
odwołującą się do powszechnie uznawanych reguł. 

Plakaty trafiły na słupy reklamowe, do spółdzielni 
mieszkaniowych oraz zarządców wspólnot. Infor-
mowaliśmy również mieszkańców o możliwości samo-
dzielnego odbioru plakatów w punktach IT.

W ramach akcji stworzona została także animacja, która 
wyświetlana była na infomatach, w punktach informacji 
turystycznej w Sopocie, na lotnisku w Gdańsku, a także 
w ramach Kina Letniego – w Zakopanem oraz na 
wszystkich statkach Żeglugi Mazurskiej.

XVI

W związku z ograniczeniem międzynarodowego ruchu 
turystycznego, działania skierowane były na rynek krajowy, 
promując Sopot jako miejsce bezpiecznego wypoczynku.

● „Ferie bez smogu” – coroczna akcja prowadzona 
głównie w mediach społecznościowych, zachęcająca do 
spędzenia ferii w Sopocie, przede wszystkim ze względu 
na jakość powietrza oraz ofertę na czas wolny.

● Sopot poza sezonem – prowadzone działania miały za 
zadanie pokazać urok Sopotu poza miesiącami letnimi 
i zachęcić do pobytu w mieście. Na potrzeby kampanii 
powstał spot reklamowy.

● Kampanie podczas COVID-19: „Zwiedzaj Sopot online”, 
„Złap oddech w Sopocie”, „Kulinarny Sopot na wynos”, 
„Kupuję, nie gotuję” – kampanie prowadzone były 
w okresie pandemii. Pokazywały, że Sopot jest miastem, 
w którym dzięki terenom zielonym można bezpiecznie 
wypocząć. Kampanie wspierały również branżę gastro-
nomiczną, zachęcając do kupna dań na wynos.  

● „Szczepimy branżę” – zapewnienie szczepień dla 
pracowników branży turystycznej.

● Promocja Sopotu jako uzdrowiska

W 2021 r. prowadzone były działania, by pokazać Sopot 
jako miejsce, w którym można wrócić do zdrowia po 
COVID-19. Po raz kolejny zorganizowany został Sopocki 
Dzień Solanki – promocja obiektów, oferujących zabiegi 
na bazie sopockiej wody uzdrowiskowej. 

TURYSTYCZNY SOPOT 

Kampanie promocyjne

Nowe kierunki lecznicze

Konkurs Sopockie Perły

Molo i plaża

„Stop golasom”

„Turysto szanuj Sopot!” 
i „Savoir-vivre turysty”

turystycznej. W każdej z 5 kategorii konkursowych (Pro 
eko, Wydarzenie, Kulinaria, Debiut i Pobyt) można było 
wygrać 5 tys. zł na realizację wybranego działania 
promocyjnego. Nagrody ufundowało miasto.

Najem krótkotrwały 

Fot. MaciekWróblewski


