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12. NDI SOPOT CLASSIC

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu 

Muzycznego NDI Sopot Classic odbędzie się 

w dniach 2-8 lipca, a tematem przewodnim będzie 

muzyka latynoamerykańska. Bilety na koncert 

otwierający festiwal i Galę Operową (z wielką gwiazdą 

światowych scen operowych Sondrą Radvanovsky) 

można kupić z 60-procentowym rabatem.

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

Zachęcamy mieszkańców do udziału w kon-

sultacjach z udziałem prezydenta Sopotu, 

pracowników Urzędu Miasta i zespołu Uni-

wersytetu SWPS przygotowującego Strategię, które 

odbędą się we wtorek 21 czerwca, w godz. 18.30-

20.30, w filii Biblioteki Sopockiej Broadway, ul. 

Kolberga 9.

FINAŁ EKSTRALIGI RUGBY W SOPOCIE

Nadszedł czas ostatecznych rozstrzygnięć 

w krajowym rugby. Broniący tytułu Mistrza Polski 

rugbiści Ogniwa Sopot ponownie byli najlepsi 

w fazie zasadniczej i 26 czerwca podejmą na 

swoim stadionie znakomicie grający w tym roku 

zespół Orkana Sochaczew. Wokół boiska będzie 

wiele atrakcji towarzyszących dla rodzin.
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Woonerf, czyli ulica do mieszkania

Fot. Anna Rezulak/KFP
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W MIEŚCIE /

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.

Raport o stanie miasta 2021, jako wydanie specjalne biuletynu miejskiego „Przepis na Sopot”, trafił 

do skrzynek pocztowych mieszkańców Sopotu, dostępny jest także na stronie www.sopot.pl.

Było, kolorowo, tanecznie, gwarnie, wesoło, rodzinnie, czyli z wielką pompą – jak 

przystało na otwarcie najprawdopodobniej najdłuższego woonerfu w Polsce! 

Mieszkańcy kwartału ulic: Parkowa – Kordeckiego – al. Wojska Polskiego – Kilińskiego, 

a także inni sopocianie i turyści przeszli w paradzie, a następnie bawili się na 

rodzinnym festynie w ogrodzie Muzeum Sopotu.

– Pomysł stworzenia w Sopocie woonerfu to był właściwie eksperyment. Okazało się, że 

udany – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Bezkolizyjnie korzystają z tego 

miejsca piesi, rowerzyści oraz samochody. Tak wyglądająca przestrzeń publiczna, jaką stał się 

sopocki woonerf, idealnie wpisuje się w uzdrowiskowy i nadmorski charakter miasta. 

Posadzona zieleń w połączeniu z pieczołowicie odnowionymi kamienicami z uroczymi 

drewnianymi werandami współtworzy jedną z najpiękniejszych przestrzeni publicznych 

w Polsce. W pełnej okazałości inwestycję będzie można podziwiać już w przyszłym roku, gdy 

nowozasadzona zieleń jeszcze bardziej podkreśli parkowy i nadmorski charakter miejsca. 

Podobnie jest w przypadku zeszłorocznej przebudowy skrzyżowania al. Niepodległości z ul. 

Malczewskiego, gdzie ostatnim etapem były nasadzenia, a od tego roku możemy podziwiać 

piękne rośliny – dodaje wiceprezydent Marcin Skwierawski. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 w Sopocie biorą udział w projekcie Erasmus+, którego 

tytuł brzmi: Let's create our book together – Stwórzmy razem naszą książkę. 

W projekcie biorą udział szkoły podstawowe z pięciu krajów Europy: Litwy, Grecji, Włoch, 

Turcji i Polski.

Międzynarodowe spotkania uczniów i nauczycieli podnoszą umiejętności komunikowania się 

w języku angielskim, występowania przed publicznością,  budują postawy szacunku, 

odpowiedzialności i odwagi do działania. Udział w projekcie ma wpłynąć na lepsze przygotowanie 

do pełnienia różnych ról społecznych. 

Raport o stanie miasta 2021. 
Zapraszamy mieszkańców do debaty

Sopocki woonerf otwarty

Erasmus+ szansą 
dla sopockich uczniów

OŚWIATA /

„Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, 

uchodzących do Zatoki Gdańskiej”– projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sopocie z zastosowaniem najnowszych technologii”– projekt realizowany 

z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Strefa woonerf w Sopocie jest współfinansowana z dwóch programów unijnych

Nad realizacją projektu czuwają: 

Anita  Krajewska,  Elżbieta 

Kulpińska, Dorota Stykowska, 

Dorota Czajkowska, Agata 

Kuchcińska, Karolina Koperska 

oraz wielu nauczycieli, pod 

opieką których uczniowie 

realizują zadania projektu. 

A było ich już wiele: uczniowie 

zaprojektowali logo, plakaty, 

przeczytali dodatkowe lektury, 

napisali scenariusz i na jego 

podstawie  nagra l i  fi lm , 

a wszystkie te realizacje są 

prezentowane podczas spotkań 
Fot. materiały SP nr 8

W wolnym tłumaczeniu określenie „woonerf” oznacza „ulicę do mieszkania” i dotyczy 

sposobu projektowania ulicy w strefie zurbanizowanej w taki sposób, aby przy zachowaniu 

podstawowych funkcji ulicy położyć szczególny nacisk na uspokojenie ruchu.

Strefa woonerf nie ma tradycyjnego podziału na jezdnię i chodnik, a pieszy i rowerzysta mają 

pierwszeństwo na całej szerokości ulicy. Woonerf jest takim sposobem komponowania ulicy, 

by poza funkcją komunikacyjną stała się przyjazną przestrzenią publiczną. Powstała więc 

w Sopocie nowa, zielona, przyjazna dla wszystkich użytkowników, także osób o szczególnych 

potrzebach, wspólna przestrzeń.

Więcej o sopockim woonerfie można znaleźć na stronie www.sopot.pl

Fot. Anna Rezulak/KFP

wyjazdowych – w marcu w Chios w Grecji oraz w maju w Sopocie. Uczniowie prezentowali swoje 

kraje, miasta i szkoły, uczyli się wzajemnie tańców i zabaw, a przodowała w tym polska drużyna. 

Podczas greckiego spotkania była też okazja zwiedzić piękne miejsca na wyspie, m.in. Muzeum 

Mastyksu oraz malownicze, średniowieczne wioski: Pyrgi i Mestę oraz skosztować wspaniałej 

greckiej kuchni.

Wizyta partnerska w Sopocie, w murach ,,zielonej Ósemki” trwała tydzień, a w kolejnych dniach 

goście zwiedzili nie tylko nasze miasto, ale też Gdańsk i Toruń, wszędzie  poznając najciekawsze 

miejsca, a także… polskie smaki, którymi byli zachwyceni! 

Goście spotkali się z Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu, wzięli udział w warsztatach 

literacko-plastycznych w Minitece, nauczyli się  tańczyć poloneza. Do serdecznego przyjęcia gości 

włączyli się także ukraińscy uczniowie, którzy przygotowani przez Laurę Kolesnyk zaprezentowali 

taniec podolanka, a dzieci z oddziałów przygotowawczych klas I-III zaśpiewały piosenkę „Czerwona 

kalina”, której nauczyły je Jolanta Burny i Ludmila Kiba. Goście urzeczeni polską gościnnością 

zapowiadając powrót do pięknego Sopotu.
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Tegoroczna edycja NDI Sopot Classic odbędzie się 

w dniach 2-8 lipca 2022 r., a tematem przewodnim 

będzie muzyka latynoamerykańska. Bilety na koncert 

otwierający festiwal i Galę Operową można kupić z 60 

procentowym rabatem.

Tradycją koncertów festiwalowych są wieczory tematyczne, 

prezentujące kulturę danego kraju. W poprzednich latach 

widzowie i słuchacze odbyli muzyczne podróże do Hiszpanii, 

Francji, Wiednia, Czech, a w 2021 roku tematem przewodnim 

była muzyka Włoch. 2 lipca 2022 roku Wojciech Rajski zaprosi 

widzów i słuchaczy do Opery Leśnej na gorący Wieczór 

latynoamerykański – muzyczną podróż do dalekich krajów 

Ameryki Łacińskiej, w której Polskiej Filharmonii Kameralnej 

Sopot towarzyszyć będą znakomici soliści: brazylijsko-włoski 

tenor Thiago Arancam, fenomenalny młody gitarzysta-wirtuoz 

Marcin Patrzałek oraz Jose Torres &Havana Dreams.

Wystawę prac Wojciecha Zaniewskiego pt. „Pejzaże” będzie można oglądać w Państwowej 

Galerii Sztuki w Sopocie od 23 czerwca do 14 sierpnia.

Wojciech Zaniewski jest w swojej twórczości pozostaje wierny pejzażowi. Nieustannie poszukuje 

jednak nowych form wypowiedzi, zwłaszcza w rozwiązaniach formalnych i kolorystycznych. 

Z prac artysty emanują wrażenia o czystym plastycznym działaniu, z zachowaniem racjonalnych 

kompozycyjnych reguł. Jak przyznaje sam artysta, to właśnie rozwiązania formalne i warsztat 

stanowią dla niego wartość nadrzędną, wpisując się tym samym w założenia estetyzmu 

formalnego.

Na wystawie w Państwowej Galerii Sztuki prezentowane będą prace wykonane techniką 

pastelową z lat 2012-2022 oraz najnowsze obrazy olejne z 2021/2022 r. Zaniewski 

Na spotkanie z książką pogoda jest zawsze. Oto niektóre czerwcowe propozycje 

Biblioteki Sopockiej.

20 czerwca, godz. 18.00, Teatr przy Stole: „Pokój ze słońcem” 

Teatr przy Stole to kameralne spektakle, performatywne odczytywanie sztuk teatralnych, do 

których zapraszani są aktorzy Teatru Wybrzeże. Opiekę reżyserską nad projektem sprawuje 

Krzysztof Gordon. Wstęp jest wolny.

12. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
NDI Sopot Classic

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

KONCERTY /

WYSTAWA /

z konsekwencją i dyscypliną 

realizuje swoją wizję ota-

czającego nas świata, który 

jest bliski naturze. Pomimo 

powtarzającego się tematu, na 

wystawie odnajdujemy jego 

różne abstrakcyjne przet-

worzenia. Najnowsze prace, 

stanowiące główny trzon 

ekspozycji, wykonane zostały 

w odcieniach fioletów i cha-

rakteryzują  się  wyraźną 

redukcją detali. 

www.sopotclassic.pl

Fot. Z cyklu „Łąki” 2021, olej 50 x 70 cm; 

materiały prasowe PGS

PGS w pejzażach

BIBLIOTEKA /

Czerwiec w Sopotece

5 lipca w Sali Koncertowej PFK Sopot (na terenie 

Opery Leśnej) artyści zagrają Koncert Polski. Polska 

Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Maestro 

Rafała Janiaka wykona 4 koncerty fletowe 

współczesnych polskich kompozytorów: Andrzeja 

Panufnika, Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Meyera 

i Pawła Łukaszewskiego. Solistami wieczoru będą 

fleciści Michael Martin Kofler i Natalia Egielman.

6 lipca w kościele pw. św. Jerzego barokowa uczta 

muzyczna w wykonaniu elektryzującego kontra-

tenora Jakuba Józefa Orlińskiego oraz zespołu Il 

Giardino’d’Amore pod kierownictwem muzycznym 

skrzypka Stefana Plewniaka. W programie zabrzmią 

utwory Antonio Vivaldiego i Georga Friedricha 

Haendla. 

Sopockie Wieczory 
Organowe
VI Sopockie Wieczory Organowe to kameralne koncerty 

skierowane do szerokiej publiczności, która obok 

wysłuchania utworów, ma możliwość oglądania pracy 

artystów na ekranie ustawionym przed ławkami, a także 

zgłębienia informacji o wykonywanych utworach 

i okolicznościach ich powstania. 

Na zakończenie festiwalu, 8 lipca, Wojciech Rajski przygotował 

Galę Operową z wielką gwiazdą światowych scen operowych 

Sondrą Radvanovsky. Tegoroczna gala to kontynuacja cyklu 

prezentacji gwiazd światowej wokalistyki. W poprzednich latach 

Sopot Classic gościł m.in. Piotra Beczałę, Aleksandrę Kurzak, 

Roberto Alagnę, Rolando Villazóna i Ildara Abdrazakova. 

Program koncertu zbudowany został wokół koronnych partii 

artystki, które kreowała i kreuje z sukcesami na najważniejszych 

światowych scenach operowych świata.

Program 12. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego 

NDI Sopot Classic jest dostępny na www.sopotclassic.pl.

Bilety na Koncert Inauguracyjny festiwalu NDI Sopot 

Classic 2 lipca i Galę Operową 8 lipca można kupić z 

60% rabatem, używając kodu promocyjnego: 

PRZEPISNASOPOT60. Kod działa wyłącznie przy 

zakupie biletów online przez stronę interticket.pl.

Cechą koncertów or-

ganowych jest to, że 

wykonawcy (organisty 

i solisty) nie widać. Na 

Sopockich Wieczorach 

Organowych będzie 

odwrotnie. Słuchacze 

nie tylko usłyszą kon-

cert organowy, lecz 

rów n i e ż  z o b a c z ą 

z bliska jak wygląda 

praca artystów.

Najbliższe koncerty

ź 19 czerwca (niedziela), godz. 16.30, „Polska i zagraniczna 

muzyka organowa”, Zbigniew Gach organy; 

ź 26 czerwca (niedziela), godz. 16.00, „Trąbka i organy 

– duet doskonały”, Adam Stachowiak (trąbka), Adam 

Sadowski (organy);

ź 3 lipca (niedziela), godz. 16.00, „Głos ukraińskiej duszy”, 

Julia Liebiuk sopran, Adam Sadowski organy. 

Koncerty (ok. 45 minut) odbywają się w Kościele św. Jerzego 

w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, wstęp wolny. 

24 czerwca, godz. 18.00, spotkanie z Agnieszką 

Kunikowską

Agnieszka Kunikowska jest aktorką dubbingową i te-

lewizyjną, lektorką telewizyjną i dziennikarką Polskiego 

Radia, w którym prowadzi audycje dla dzieci. Użyczyła 

swojego głosu m.in. księżniczce Fionie (seria filmów 

animowanych „Shrek”) czy czarodziejce Triss Merigold (gra 

komputerowa „Wiedźmin”). W 2021 r. została wyróżniona 

tytułem Mistrz Mowy Polskiej. Spotkanie będzie tłumaczone 

na polski język migowy i transmitowane na żywo.

27 czerwca, godz. 18.00, Przejęzyczeni: Drugie życie klasyki

Jest przynajmniej kilkanaście poważnych powodów, dla których powinniśmy czytać klasykę 

literatury. Jednym z nim, który w projekcie „Przejęzyczeni” dopisują bibliotekarze, są nowe, 

świeże, znakomite tłumaczenia tych dzieł.

Podczas debaty w Sopotece z autorkami przekładów książek Montgomery i Potockiego – Anną 

Bańkowską i Anną Wasilewską – odkryjemy na nowo Anne z Avonlea i szkatułkowego 

Potockiego. Spotkanie będzie tłumaczone na PJM.

Fot. Krzysztof Mystkowski

Fot. materiały prasowe

Agnieszka Kunikowka 

Fot. materiały prasowe
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Prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na 

lata 2022-2030 trwają od początku 2020 r. Urząd Miasta 

prowadzi je przy wsparciu ekspertów – zespołu badaczy 

z Uniwersytetu SWPS. Przedstawiamy najważniejsze założenia 

tego dokumentu. 

W MIEŚCIE /

Strategia rozwoju Sopotu na lata 2022-2030 

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsultacjach 

z udziałem prezydenta Sopotu, pracowników Urzędu Miasta 

i zespołu Uniwersytetu SWPS przygotowującego Strategię, 

które odbędą się we wtorek 21 czerwca, w godz.18.30-

20.30, w filii Biblioteki Sopockiej Broadway, ul. Kolberga 9.

Dodatkowo w poniedziałek, 20 czerwca, od godz. 18.30 

do 20.00, w punkcie Informacji Turystycznej przy pl. 

Zdrojowym 2 będzie można porozmawiać m.in. z pre-

zydentem Jackiem Karnowskim o Strategii.

Do 27 czerwca osoby zainteresowane tematyką konsultacji 

mogą składać swoje uwagi. Opinię można również wyrazić 

wypełniając formularz konsultacyjny, dostępny na 

stronie www.sopot.pl. Wypełniony formularz można 

składać osobiście, w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta 

Sopotu lub przesyłać:

ź pocztą na adres Urzędu Miasta Sopotu: 81-704 Sopot 

ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 (decyduje data wpływu do 

Urzędu),

ź pocztą elektroniczną na adres strategia2030@sopot.pl. Za 

ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu 

podpisanego formularza.

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Sopotu na lata 2022-2030 

dostępny jest na stronie internetowej miasta www.sopot.pl 

oraz w sopockim Biuletynie Informacji Publicznej. 

Kontakt: Tomasz Tabeau, Wydział Strategii Rozwoju Miasta 

UMS, e-mail: tomasz.tabeau@um.sopot.pl, tel. 58 52 13 796.

Na początku sporządzona została Diagnoza Sopotu. Określa 

aktualną sytuację miasta na wielu płaszczyznach: społecznej, 

gospodarczej, demograficznej i innych. Diagnoza została 

sporządzona w oparciu o analizę dostępnych danych 

statystycznych, warsztatów z mieszkańcami i badań ankietowych.

W oparciu o zapisy Diagnozy sformułowane zostało dziewięć 

wyzwań, przez którymi stoi Sopot. Najważniejsze to:

Wyzwania

a. Starzenie się społeczeństwa i niekorzystne zmiany 

demograficzne

Od lat 80. ubywa mieszkańców Polski. Od ub. wieku liczba 

mieszkańców Sopotu spadła o 18% – do 35,3 tys. osób. Roczne 

spadki liczby mieszkańców wynoszą około 300 osób. Towarzyszy 

temu rosnący w populacji udział osób w starszym wieku. Jest on 

konsekwencją utrzymującego się ujemnego salda migracji i spadku 

dzietności. Według prognoz w 2050 r. w Sopocie może mieszkać 

między 25 a 34 tys. osób.

b. Przeciwdziałanie zmianom klimatu

Zmiany klimatu to problem globalny, ale każde państwo i każde 

miasto ma obowiązek na swoim terenie włączyć się w działania 

przeciw niekorzystnym zmianom. Trzeba dążyć do zmiany źródeł 

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną na nieemisyjne, 

ograniczać  ruch samochodowy. Niezwykle ważna będzie też 

zmiana zachowań transportowych i zerwanie z modelem 

mobilności opartym na samochodzie. Z drugiej strony konieczne 

jest podejmowanie działać adaptacyjnych do zmian klimatu, np. 

zwiększanie retencji powierzchniowej.

c. Transformacja profilu turystycznego

Sopot od XIX w. rozwija się jako miejscowość turystyczno-

uzdrowiskowa. Można powiedzieć, że to sopockie DNA stanowiące 

fundament gospodarczy, ale i wizerunkowy miasta. Ostatnie lata 

przyniosły jednak wiele negatywnych zjawisk typowych dla 

wszystkich miast o silnie rozwiniętej turystyce: nadmierne 

zatłoczenie, hałas, duży ruch samochodowy. Powiązane jest to ze 

zjawiskiem najmu krótkotrwałego. Sopot musi zdecydować, jak 

rozwijać turystykę, aby ograniczyć negatywne zjawiska.

d. Racjonalne zarządzanie ograniczonymi zasobami 

przestrzennymi

Sopot ma znikome rezerwy terenowe, na których mógłby lokalizować 

i rozwijać istotne z punktu widzenia miasta funkcje: uzdrowiskowo-

turystyczne, mieszkaniowe, gospodarcze. Powoduje to, że 

w przeciwieństwie do większości miast w Polsce, musi dokonywać 

drastycznych wyborów co do kierunków swojego rozwoju.

Cel generalny

Sopot w 2030 r. to:

a. miasto, w którym udało się spowolnić proces wyludniania 

i starzenia się dzięki otwarciu się na nowych mieszkańców, 

pochodzących zarówno z Polski jak i obcokrajowców (w tym również 

uchodźców);

b. miasto aktywnych, świadomych i zorganizowanych obywateli 

współkreujących kierunki jego rozwoju i biorących udział w po-

dejmowaniu i realizacji kluczowych decyzji;

c. miasto traktujące potrzeby i problemy mieszkańców jako punkt 

wyjścia dla prowadzonych polityk;

d. miasto odwołujące się do kultury, tradycji i symboli nad-

morskiego uzdrowiska.

Cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań

Cel strategiczny 1. Fundamenty przyszłości

Cel operacyjny 1.1. Neutralność klimatyczna

Główne kierunki działań:

1.1.1. Priorytet dla transportu zbiorowego

a. Pełna integracja z systemem transportu zbiorowego w obszarze 

metropolitalnym (w tym maksymalizacja wykorzystania potencjału kolei 

aglomeracyjnej i poprawa funkcjonalności jej węzłów integracyjnych).

b. Poprawa dostępności przestrzennej i częstotliwości kursowania.

c. Upowszechnienie zeroemisyjnego taboru i jego dostosowanie do 

uwarunkowań lokalnych.

d. Modernizacja układu ulicznego pod kątem potrzeb transportu 

zbiorowego.

1.1.2. Zmiana modelu mobilności indywidualnej (realizacja tych 

postulatów będzie wymagać szczegółowego planowania, 

stosownego okresu przygotowawczego oraz być może decyzji 

mieszkańców wyrażonej w referendum).

a. Uruchomienie strefy czystego transportu i wyłączenie większości 

dolnego miasta z ruchu samochodów.

b. Nowe strefy z priorytetem dla ruchu pieszego i rowerowego, 

integracja tras pieszych i rowerowych. 

c. Rozbudowa i wyposażenie dróg rowerowych i ich przekształcenie 

w spójną sieć. 

d. Rozwój systemów współużytkowania różnych środków transportu.

e. Wzmocnienie systemu bodźców ograniczających korzystanie 

z samochodów.

f. Rozwój systemu „zielonego” dowozu z węzłów przesiadkowych 

i parkingów obrzeżnych do centrum. 

1.1.3. Wspieranie różnych form wytwarzania energii elektrycznej 

opartych o OZE (firmy, mieszkańcy, sektor publiczny).

1.1.4. Przekształcenie budynków (m.in. publicznych) na zero i plus-

energetyczne.

1.1.5. Stopniowa eliminacja punktowych źródeł emisji dwutlenku węgla.

Cel operacyjny 1.2. Bioróżnorodność

Główne kierunki działań:

1.2.1. Zwiększanie udziału powierzchni biologicznie czynnych na 

terenach miejskich i prywatnych.

1.2.2. Poprawa zarządzania terenami zieleni (w tym lasami) i nad-

morskimi  (w tym wydmami).

1.2.3. Zmiana celów, zadań i metod prowadzenia gospodarki leśnej w TPK.

1.2.4. Nowe obszary i obiekty ochrony przyrody (rezerwaty, użytki 

ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i pomniki przyrody).                            

Cel operacyjny 1.3. Bezpieczeństwo ekologiczne

Główne kierunki działań:

1.3.1. Oparcie zaopatrzenia w ciepło na systemie scentralizowanym.

1.3.2. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej i jej dostosowanie do 

przyłączania nowych mocy OZE  (instalacje prosumenckie).

1.3.3. Utrzymanie dostępu do wysokiej jakości wody pitnej.

1.3.4. Utrzymanie sprawności i niezawodności systemu od-

prowadzania ścieków i wód opadowych.

a. Powszechne włączenie mieszkańców w umacnianie systemu 

powierzchniowej retencji wód.

b. Zmniejszenie wielkości (zasięgu) powierzchni nieprzepuszczalnych.

1.3.5. Zabezpieczenie przed powodzią odmorską. 

1.3.6. Nowe elementy zielono-niebieskiej infrastruktury i likwidacja 

miejskich wysp ciepła.

1.3.7. Poprawa jakości zarządzania w zakresie odpadów, w tym 

wzrost selektywności zbiórki. 

Cel strategiczny 2. Filary gospodarki

Cel operacyjny 2.1. Uzdrowisko

Główne kierunki działań:

2.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury okołouzdrowiskowej.

2.1.2. Pełne wykorzystanie (zagospodarowanie) potencjału solanki.

2.1.3. Stworzenie warunków dla poszerzenia palety usług uzdro-

wiskowych oraz grup ich odbiorców.

Cel operacyjny 2.2. Nowe potencjały

Główne kierunki działań:

2.2.1. Wzmacnianie roli Sopotu w skali obszaru metropolitalnego 

i Polski

a. Pielęgnowanie jakości i różnorodności oferty kultury.

b. Wzmocnienie ekonomicznego i kulturowego wymiaru działania 

obiektów–ikon Sopotu.

2.2.2. Budowa niepowtarzalnej (co najmniej w skali Polski) oferty 

turystyki zrównoważonej  z ważnym udziałem turystyki uzdrowiskowej, 

medycznej i SPA.

2.2.3. System wsparcia w uruchamianiu i sieciowaniu firm wokół uczelni.

2.2.4. System zachęt do lokowania i rozwoju „nieturystycznych” firm 

o niskim śladzie węglowym.

Fot. Jacek Bieliński 
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W MIEŚCIE /

www.pinterest.com/sopot

– zapraszamy mieszkańców na konsultacje
Cel operacyjny 2.3. Zewnętrzne źródła sukcesu

Główne kierunki działań:

2.3.1. Wzmacnianie długofalowej współpracy i redukcja konfliktów 

w obszarze metropolitalnym. 

a. Efektywny, bezpieczny i zeroemisyjny system transportu zbio-

rowego (+ zintegrowany bilet).

b. Koalicja na rzecz ochrony walorów TPK, w tym na rzecz utworzenia 

na jego terenie nowych rezerwatów przyrody oraz zmiany celów 

i zasad prowadzenia gospodarki leśnej.

2.3.2. Uruchomienie ogólnopolskiej inicjatywy legislacyjnej na rzecz 

redukcji negatywnego wpływu najmu krótkoterminowego na kondycję 

społeczno-gospodarczą miast. 

2.3.3. Udział w międzynarodowych sieciach współpracy na rzecz 

poprawy stanu ekosystemu Bałtyku.

Cel strategiczny 3. Włączająca wspólnota

Cel operacyjny 3.1. Standard usług publicznych (Karta zobowiązań)

Główne kierunki działań:

1.1.1. Gwarancja bezpieczeństwa socjalnego.

a. System wsparcia oparty m.in. o pracę asystentów osób 

potrzebujących.

b. Zapewnienie pomocy wytchnieniowej dla opiekunów osób 

potrzebujących. 

c. Rozwój różnych form mieszkalnictwa wspomaganego.

d. Zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych i do udogodnień 

związanych z e-administracją. 

e. Uruchomienie zakładu opiekuńczo-leczniczego.

f. Inkubator przedsiębiorczości społecznej jako wehikuł wsparcia 

integracji osób we wspólnocie lokalnej.

1.1.2. Gwarancja jakości i dostępności usług publicznych kierowanych 

do ludzi młodych.

1.1.3. Uwzględnienie w ofercie usług publicznych  specyfiki nowych 

mieszkańców Sopotu pochodzących z innych krajów

1.1.4. Program wsparcia zdrowego trybu życia dla wszystkich grup 

mieszkańców. 

a. Promocja sportu, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz 

zdrowych nawyków żywieniowych.

b. Wzbogacenie ogólnodostępnej oferty sportowo-rekreacyjnej oraz 

uzupełnienie infrastruktury.

c. Mechanizmy ułatwienia pełnego dostępu do dobrodziejstw 

uzdrowiska i oferty kulturalnej.

d. Nowoczesne programy zdrowotne (profilaktyczne/diagnostyczne), 

w tym edukacja prozdrowotna.

1.1.5. Program usług opiekuńczych i edukacyjnych dla dzieci z Sopotu 

z uwzględnieniem dzieci pochodzących z innych krajów.

1.1.6. Pełna cyfryzacja usług publicznych z zachowaniem ich 

przyjazności dla użytkowników.

1.1.7. Modernizacja Urzędu Miasta pod kątem poprawy dostępności 

i funkcjonalności.

Cel operacyjny 3.2. Stabilna populacja

Główne kierunki działań:

3.2.1. Program zachęt do pozostania/osiedlania się w oparciu 

o komunalny zasób mieszkaniowy. 

a. Długofalowe aktywne zarządzanie mieszkaniami komunalnymi 

zasadniczo bez możliwości wykupu.

b. Zagospodarowanie pustostanów.

c. Poprawa stanu technicznego mieszkań w starym budownictwie.

d. System zamiany mieszkań (dostosowanie potencjału do potrzeb 

lokatorów).

e. Modyfikacja zasad przydziału mieszkań pod kątem uwzględnienia 

puli mieszkań przeznaczonych dla osób spoza Sopotu, w tym 

obcokrajowców.

3.2.2. Program pozycjonowania Sopotu wśród różnych grup 

docelowych (oparty o jakość życia).

a. Przeciwdziałanie „wypychaniu mieszkańców” (poprawa dostępu 

i promocja oferty usług publicznych).

b. „Kotwiczenie” absolwentów studiów pochodzących spoza Sopotu.

c. Przyciąganie nowych mieszkańców, w tym z zagranicy oraz 

tworzenie warunków ich pełnej integracji.

d. Zachęcanie do „powrotów” dawnych mieszkańców.

Cel operacyjny 3.3. Kompetencje 

społeczne

Główne kierunki działań:

3.3.1. Wsparcie rozwoju organizacji 

obywatelskich.

3.3.2. Nowe mechanizmy partycypacji 

mieszkańców w kształtowaniu i realizacji 

polityk miejskich. 

3.3.3. Wzbogacanie kapitału społecznego 

poprzez aktywność kulturalną. 

3.3.4. Włączanie dzieci i młodzieży 

w podejmowanie decyzji istotnych dla 

miasta.

3.3.5. Uzyskanie przez Sopot statusu 

Miasta Przyjaznego Dzieciom UNICEF.

3.3.6. Rozwój różnych narzędzi party-

cypacji i edukacji społecznej, m.in. 

budżetu obywatelskiego.

3.3.7. Wsparcie szkół i rodziców w bu-

dowaniu kompetencji obywatelskich 

wśród dzieci i młodzieży.

Obszary strategicznej interwencji

Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) to obszary, które:

a. cechują się zidentyfikowanymi lub potencjalnymi powiązaniami 

funkcjonalnymi lub też wyróżniają się szczególnymi warunkami 

społecznymi, gospodarczymi bądź przestrzennymi, decydującymi 

o występowaniu na nich specyficznych barier rozwoju.

b. wykazują się trwałymi, możliwymi do aktywowania, potencjałami 

rozwojowymi.

Proponuje się wyodrębnić na terenie Sopotu trzy OSI:

a. Dolne Miasto:

Przesłanka wyodrębnienia: 

Potrzeba poprawy atrakcyjności i jakości środowiska w strefie 

o kluczowym znaczeniu dla funkcji uzdrowiskowych i turystycznych 

miasta.

b. Południe: 

Przesłanka wyodrębnienia: 

Możliwość i celowość wykorzystania nielicznych rezerw terenowych dla 

realizacji zabudowy o funkcjach mieszanych z istotnym udziałem 

funkcji mieszkaniowej.

c. Korytarz Centralny:

Przesłanka wyodrębnienia: 

Potrzeba porządkowania ekstensywnie zagospodarowanych stref 

usługowo-produkcyjnych, w tym poprawa możliwości inwestycyjnych 

przy zachowaniu wartościowych funkcji i elementów zagospo-

darowania oraz dopuszczeniu funkcji mieszkaniowej.

Fot. Ewelina Wołejko



Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), 
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany 
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow 

Co to jest CEEB?

  
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

 w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?

  

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?
 dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 
w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?
  

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl
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ZIELONY SOPOT /

Od 16 czerwca do 31 sierpnia, codziennie, działać będzie 

całodobowy, bezpłatny Eko parking na ponad 700 miejsc przy 

hali ERGO ARENA. Parking będzie darmowy po pobraniu 

bezpłatnego biletu. Wyjątkiem będą dni, gdy na ERGO ARENIE 

odbywają się imprezy. Bezpłatny bilet daje możliwość 

parkowania bez opłat przez 7 dni. 

W weekend 16-19 czerwca oraz od 25 czerwca do końca wakacji 

będzie można także korzystać z transportu pojazdami 

elektrycznymi na sopocką plażę czy do centrum miasta. 

Ekopojazdami pojedziemy w okolice plaży, a następnie do centrum 

Sopotu i z powrotem na parking przy ERGO ARENIE (trasa wiedzie 

ulicami: Łokietka, Polną, Grunwaldzką, Chopina, Kościuszki i powrót do 

ERGO ARENY ulicami Kościuszki i Łokietka).

Przystanki zlokalizowane są: przy ERGO ARENIE, ul. Polnej, ul. Chopina, 

pl. Konstytucji 3 Maja (ul. Bohaterów Monte Cassino).

Pojazdy, którymi podróżować może 12 osób, codziennie kursować 

będą w godz. 10.00-20.00, z częstotliwością co 20 minut (w dni 

powszednie w godz. 16.00-18.00 co 30 minut). Bilet na przejazd 

w jedną stronę kosztuje 4 zł, a w dwie strony 6 zł. Zniżka 50% 

dla posiadaczy Karty Sopockiej. Dla dzieci do ukończenia szkoły 

podstawowej, na podstawie okazanej legitymacji szkolnej – przejazdy 

są bezpłatne. 

Pod koniec czerwca powinny zakończyć się prace związane z zasadzeniem w Sopocie nowych, 

69 drzew.

Graby, olsze, klony, jesiony, sosny, kasztanowce, lipy, a nawet śliwa, robinia akacjowa czy dawidia chińska 

pojawią się m.in. przy ulicach: Jana z Kolna, Książąt Pomorskich, Kochanowskiego, Sikorskiego, Emilii 

Plater, Armii Krajowej, Reja, Kościuszki także w parku Północnym i Południowym czy na skarpie przy ul. 

Winieckiego – w sumie w 43 lokalizacjach na terenie miasta. 

Od 16 czerwca 
bezpłatny Eko parking 

Coraz więcej drzew w mieście

Od 1 lipca do 31 sierpnia działać będzie też dodatkowa trasa 

ekobusów – z pl. Konstytucji 3 Maja do Opery Leśnej (osobny 

pojazd kursujący co 30 min., bez przystanków po drodze). Ceny 

biletów są takie, jak na głównej trasie, z tym że osoba jadąca do Opery 

z Eko parkingu może jechać tam na tym samym bilecie.

Parking z dużą liczbą dostępnych miejsc jest także bardzo dobrym 

rozwiązaniem dla turystów, którzy przyjadą do Sopotu na dłużej. 

Można samochodem podjechać pod miejsce zakwaterowania, 

wypakować bagaże, a następnie na czas pobytu odstawić auto na 

całodobowy bezpłatny parking przy ERGO ARENIE.

Szczegółowe informacje oraz rozkład jazdy dostępny jest na stronie 

www.sopot.pl/parking

Fot. Fotobank.PL/UMS

Fot. Fotobank.PL/UMS
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Wielki finał Ekstraligi Rugby 
w Sopocie
Nadszedł czas ostatecznych rozstrzygnięć w krajowym rugby. Broniący tytułu Mistrza Polski rugbiści 

Ogniwa Sopot ponownie byli najlepsi w fazie zasadniczej i 26 czerwca rozegrają finał na swoim 

stadionie.

Widowiskowy Sopot 
Catamaran Cup

Wakacje pod żaglami

STK – dobra passa trwa

Uczniowski Klub Sportowy Navigo organizuje w dniach 18-19 czerwca 

regaty zaliczane do Pucharu Polski – Sopot Catamaran Cup.

Na starcie staną najlepsi regatowcy specjalizujący się w żegludze na 

katamaranach – bardzo szybkich jachtach dwukadłubowych. Zawodnicy 

wystartują w klasach: A-class, F18, Open, Hobie Cat 16 i 14, Topcat.

W klasie A-class będzie startować światowa czołówka. Te katamarany żeglują 

nad wodą jak wodoloty, są bardzo szybkie i bardzo efektownie wyglądają.

Regaty będą rozgrywane blisko sopockich plaż. Niewątpliwa atrakcja dla 

kibiców to parada katamaranów przy molo w sobotę o godzi 12.00. Będzie 

można z bliska zobaczyć zawodników na łódkach. 

Regaty odbędą się pod auspicjami Polskiego Związku Żeglarskiego.

www.instagram.com/miasto_sopot

ŻEGLARSTWO /

Wkrótce wakacje, a wraz z nimi powracają rejsy po Zatoce Gdańskiej 

szkoleniowym jachtem S/Y ALF dla młodych sopocian. 

Gmina Miasta Sopotu wraz z Miejskim Ośrodkiem Sopotu i Rekreacji oraz 

Fundacją Dziedzictwa Morskiego zaprasza sopockie dzieci i młodzież w wieku 

10-18 lat na kolejną edycję  cyklu „Wakacje pod żaglami”. Start już 4 lipca. 

Rejsy sopockim jachtem S/Y ALF odbywać się będą przez całe wakacje od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.

Kontakt, zapisy: zeglarstwo@sopot.pl, tel. 601 825 055

RUGBY /

Obecny sezon jest bardzo wy-

równany. Aż sześć zespołów było 

w czołówce i wszystkie walczyły 

o strefę medalową do samego 

końca. Ostatecznie to sopocianie 

po raz trzeci z kolei zwyciężyli 

w fazie zasadniczej. W finale 

rozgrywek, który odbędzie się 

w niedzielę 26 czerwca o godz. 

18.00. Mistrzowie Polski podejmą 

znakomicie grający w tym roku 

zespół Orkana Sochaczew. Rywale 

Ogniwa wiosną pokazali znakomitą 

formę wygrywając między innymi 

na sopockim stadionie.  

TENIS /

Wokół boiska będzie wiele różnorodnych atrakcji towarzyszących, więc organizatorzy zapraszają na imprezę 

całe rodziny. Wielkie emocje są gwarantowane.

Bilety: 25 zł (normalny) i 15 zł (ulgowy), do kupienia na portalu ogniwo.ticketsoft.pl.

Kolejnymi sukcesami swoich zawodników może pochwalić się 

Sopot Tenis Klub.

Zuzia Giżewska, zawodniczka STK, wygrała Ogólnopolski Turniej 

Klasyfikacyjny Skrzatek o Puchar DB Schenker, rozegrany na 

sopockich kortach w dniach 4-6 czerwca. W finale gry pojedynczej 

wygrała z Alą Szweda 6:3, 6:4. Zuzia w parze z Igą Mazur wygrały 

debla w finale ogrywając parę Ania Baran, Antonina Zielińska 7:6 (2), 

6:4. W tym turnieju dobrze zaprezentował się dobrze Emil Drobko 

(STK) zajmując II miejsce w grze pojedynczej i III miejsce w deblu. 

A od 16 do 18 czerwca na obiektach STK zostaną rozegrane 

Drużynowe Mistrzostwa Polski, w których wystartuje 11 drużyn.

Zapraszamy na molo w Sopocie, skąd w 

sobotę, 25 czerwca, o godz. 12.00 będzie 

można wskoczyć do wody, by wesprzeć 

zbiórkę dla Ani i Pawła.

Ania potrzebuje nowego wózka inwalidz-

kiego, Paweł protezy nogi. Jeśli na molo 

zbierze się 100 osób chętnych do skoku 

i każda z nich wpłaci minimum 30 zł, firma 

NDI dołoży do zbiórki 3 tys. zł. Nad 

bezpieczeństwem skaczących czuwać będzie 

Sopockie WOPR, a wydarzeniu patronuje 

prezydent Sopotu.

Skok do wody dla Ani i Pawła

LATO W SOPOCIE 2022

Oferta spędzenia czasu wolnego w wakacje

Półkolonie, zajęcia sportowe i kulturalne dla dzieci

Sopot zaprasza! Szukaj na stronie: www.sopot.pl

ЛІТО У СОПОТІ 2022

Пропозиція провести вільний час під час 

канікул

Табори з денним перебуванням, спортивні 

та культурні заходи для дітей

Сопот запрошує! Див. веб-сайт: www.sopot.pl

WYDARZENIE /

Fot. materiały Ogniwa Sopot

Fot. materiały MOSiR

Fot. materiały STK

Fot. Fotobank.PL/UMS
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Radni młodzieżowych rad miast z Sopotu i Gdańska zorganizowali charytatywny koncert 
„Uśmiech za uśmiech”. Celem była zbiórka pieniędzy dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot oraz 50-lecia 
pracy artystycznej Wojciecha Rajskiego dostarczył i artystom, i publiczności wielu wzruszeń.

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP
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W 18. edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Mundus Cantat wzięło udział 13 zespołów 
z całego świata, m.in. z Angoli, Filipin, Łotwy. Nie zabrakło rozśpiewanej parady chórów.

Fot. Paweł Marcinko/KFP

Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE

CSIO na Hipodromie po raz 24.
W Międzynarodowych Zawodach w Skokach przez Przeszkody wzięło udział 115 zawodników na 
195 koniach, reprezentujących 20 krajów. Zwycięzcą Longines Grand Prix CSIO 5* Sopot Horse 
Show 2022 został Andreas Schou z Danii. W Pucharze Narodów triumfowała ekipa Niemiec.

Trwają konsultacje społeczne dotyczące strategii Sopotu do 2030 r., bowiem najistotniejsze jest 
poznanie stanowiska i opinii mieszkańców na temat kierunków dalszego rozwoju miasta. 


