
RODZINNY SOPOT /KULTURALNY SOPOT /

BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU
ISSN 2543-4632

70 RODZIN OTRZYMA MIESZKANIA 

W  SOPOCIE

Kolejne rodziny otrzymają mieszkania komunalne 

w Sopocie, w budynkach przy ul. Świemirowskiej, 

Malczewskiego i 3 Maja. Koszt budowy nowych 

mieszkań to 16,3 mln zł. Pozostałe lokale to 

zasób odzyskany, także w nowych budynkach 

komunalnych. 

WSPIERAJ LOKALNIE, CZYLI SOPOCIANIE 

SOPOCIANOM

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych 

kolejny rok z rzędu namawia mieszkańców 

kurortu, by w ramach akcji „Sopocianie 

sopocianom 1%” przekazywali procent swojego 

podatku na organizacje pożytku publicznego 

działające się w naszym mieście. 

SKUWKA W RZEŻUSZE, CZYLI DYKTANDO 

SOPOCKIE 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 

Ojczystego Biblioteka Sopocka zaprasza do 

Sopoteki na I Dyktando Sopockie. Z języko-

wymi zawiłościami zmierzyć się będzie można 

21 lutego. Wstęp jest wolny, początek o godz. 

18.00.
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Sopockie zawody konne w światowej czołówce
CSIO 5* w elitarnej, europejskiej lidze
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W Sopocie każdy maluch ma zapewnione miejsce w przedszkolu. Rekrutacja rusza 

1 marca, wnioski o przyjęcie dziecka do wybranej placówki będzie można składać do 

końca miesiąca. 

Kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, warsztaty, seminaria i szkolenia – między 

innymi takie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w 2018 r. 

wspierać będzie Miasto Sopot. Przeznaczy na ten cel 270 tys. zł.

Dyrektorzy sopockich placówek oświatowych zgodnie z rzeczywistymi potrzebami i z racjonalną 

polityką kadrową wspierać będą dalszy rozwój i kompetencje zawodowe nauczycieli, m.in. 

współfinansując kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe, warsztaty, seminaria i szkolenia. 

Te formy kształcenia ukierunkowane będą w szczególności na tematykę i problematykę związaną 

z przygotowaniem nauczycieli do reformy programowej, rozwiązywaniem problemów 

wychowawczych, efektywnym zarządzaniem szkołą czy przedszkolem, a także rozwijaniem 

kompetencji z edukacji kulturalnej, prozdrowotnej i obywatelskiej.

W marcu rekrutacja do przedszkoli

Nauczyciele będą się doskonalić

PRZEPIS NA SOPOT W MEDIACH 

Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto 
– raz na dwa tygodnie w piątek

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim 
 raz na miesiąc w piątek–

Przygotowanie materiałów, redakcja i skład: Biuro Promocji 

i Komunikacji Społecznej UMS: Magdalena Czarzyńska-Jachim, 

Anna Dyksińska, Anetta Konopacka, Marek Niziołek, Jolanta Kownacka

Wydawca:

Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27

81-704 Sopot, tel. (+48) 58 5213 633

e-mail: przepisnasopot@sopot.pl
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Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 20 kwietnia. Rodzice dzieci przyjętych do danego 

przedszkola w poprzednim roku szkolnym składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin 

rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Formularz zgłoszeniowy / deklarację będzie można 

uzyskać ze stron internetowych przedszkoli. 

Podobnie jak w poprzednim roku, w mieście na rok szkolny 2018/19 dostępnych jest ok. 

750 miejsc, co umożliwi wszystkim chętnym rodzicom z Sopotu zapisanie dzieci w wieku 

3-6 lat do przedszkola.

F F PLot. otobank.  / UMS

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń
Czasami czyjś życzliwy gest, jakiś ciepły głos w słuchawce telefonu, 
przysłowiowa wyciągnięta pomocna dłoń sprawia, że osoba, która myśli, że 
znajduje się w sytuacji bez wyjścia, może pozbierać myśli, opanować strach 
i uświadomić sobie, że wcale nie jest aż tak strasznie źle. Tak właśnie działają 
wolontariusze Telefonu Zaufania.

Można śmiało stwierdzić, że Telefony Zaufania są takim pogotowiem ratunkowym dla 
ludzi, będących w głębokim kryzysie psychicznym. Są drogowskazem dla wszystkich 
tych, którzy nie mając się z kim podzielić swoim problemem lub nie chcąc obarczać 
najbliższych dodatkowym zmartwieniem, nierzadko wstydząc się tej swojej 
niemożności i słabości, popadają w skrajną rozpacz, która jeszcze bardziej pogłębia 
ich poczucie osamotnienia, wywołuje lęk nie do opanowania. Lęk ten często 
przeradza się w depresję z wszystkimi jej przykrymi objawami. Wielu rozmówców, nie 
widząc wyjścia ze swego położenia, myśli o samobójstwie. Są niestety i tacy, którzy je 

Pamiętaj! Nie jesteś sam z problemami. 

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń!

Telefon Zaufania: 58 301 00 00 w godz. 16.00-6.00     

ptpt@vp.pl całą dobę

Fot. Pixabay

popełniają, jeśli w porę nie 
uda im się znaleźć pomocy. 

Ale w bardzo wielu przy-
padkach taka pomocą 
może okazać się rozmowa 
z wolontariuszami z Tele-
fonu Zaufania.

Dz ięk i  i ch  życz l iwośc i 
i bezinteresowności, rzetel-
n e m u  p r z y g o t o w a n i u 
i  gorliwości oraz chęci 
niesienia pomocy bliźniemu, 
wycisza się u ludzi dzwo-
niących napięte do granic 
możliwości zdenerwowanie, 
łagodzi się objawy cho-
robowe, nierzadko znajduje 
się drogę wyjścia z pozornie 
nierozwiązywalnej sytuacji.

Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” gwarantuje:
ź zapewnienie możliwości dostępu do TZ osobom przeżywającym 

trudności życiowe; 
ź wysłuchiwanie bez krytykowania i potępiania, życzliwość;                                    
ź absolutną dyskrecję, dotyczącą przeprowadzanych rozmów 

telefonicznych;           
ź zachowanie całkowitej anonimowości rozmówcy;                                                 
ź ścisłe unikanie wszelkiego nacisku religijnego, politycznego 

i ideologicznego.      

SOPOT POMAGA/EDUKACJA /

Fot. Pixabay
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Sopockie zawody w skokach przez przeszkody CSIO 5* znalazły się w pierwszej dywizji 

europejskich rozgrywek Pucharu Narodów FEI Longines Nations Cup Jumping. Ten awans 

wynosi organizowane przez Hipodrom zawody do elitarnej, europejskiej ligi, lokując 

Sopot w prestiżowym gronie ośmiu miast – organizatorów imprez tej rangi. Są powody 

do radości, zwłaszcza, że ta duża międzynarodowa impreza nie jest jedyną, a sopocki 

Hipodrom tętni życiem przez cały rok.

Zawody konne na Hipodromie w ścisłej światowej czołówce

Świetne wyniki sopockich lekkoatletek

O sukcesie Hipodromu rozmawiamy z Kają Koczurowską-Wawrzkiewicz, prezes Hipodromu 

Sopot

– Sopockie CSIO5* znalazły się w elitarnej, europejskiej lidze. To z pewnością spełnienie 

marzeń, ale i efekt wieloletniej pracy...  

– Z czystym sumieniem można powiedzieć, że jedno i drugie. Tegoroczne zawody CSIO w Sopocie 

odbędą się już po raz 21. Tych 20 dotychczasowych lat to czas zbierania doświadczeń i bardzo 

ciężkiej pracy nad doskonaleniem, poprawianiem poziomu. Kiedy niespełna cztery lata temu po 

raz pierwszy w Polsce, właśnie w Sopocie, odbyły się zawody w najwyższej na świecie randze 

pięciu gwiazdek, mówiono nam, że porywamy się z motyką na słońce i że w Polsce jeszcze nie 

pora na tak duże zawody. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Każda kolejna 

pięciogwiazdkowa edycja CSIO była lepsza, przyciągała coraz lepszych zawodników. Awans do 

superligi jest ukoronowaniem wielu lat starań...

– Jak do tej pory oceniane były sopockie zawody w skokach? Sądząc po pełnych 

trybunach publiczność je lubi. A czy zawodnicy lubią startować w Sopocie?

– Branża jeździecka pokochała Sopot. Wysoko oceniana jest infrastruktura Hipodromu oraz 

poziom organizacji wszystkich imprez. Jeźdźców i ekipy zachwyca również miasto. Zagraniczni 

zawodnicy, którzy przyjeżdżają do nas po raz pierwszy, przecierają oczy widząc sopockie hotele, 

restauracje i kluby. Szczególnym uznaniem cieszy się atmosfera sopockich zawodów, zawodnicy 

twierdzą, że jest niepowtarzalna w skali światowej i że doskonale się u nas czują. Nie tylko oni, ich 

wierzchowce również. Publiczność sopockich zawodów to miłośnicy jeździectwa nie tylko 

z Trójmiasta, ale z całej Polski. W ubiegłym roku CSIO odwiedziło ponad 15 tys. osób. Zawody 

niższej rangi też przyciągają na trybuny tłumy. Możemy mówić o prawdziwym jeździeckim boomie.

– Zmienia się ranga zawodów, jak zmieni się sopockie CSIO?

– Pierwsza dywizja to przede wszystkim prestiż. Zarówno dla organizatora, jak i dla startujących. 

Przepisy pozwalają nam przyjąć bardzo ograniczoną liczbę zawodników (65), a o start w imprezie 

tej rangi bije się cała światowa czołówka. Zawody transmitowane będą przed 12 kanałów 

telewizyjnych na całym świecie. Rośnie też pula nagród, na tegorocznych CSIO5* zwycięzcy 

poszczególnych konkursów podzielą między siebie ponad 2 mln zł. Zmianę odczują przede 

wszystkim miłośnicy i znawcy jeździectwa. W szrankach zobaczymy bowiem największe światowe 

gwiazdy. Z pewnością wzrośnie też poziom sportowy, więc oglądać będziemy wspaniałe 

przejazdy. Istotną modyfikacją będzie przeniesienie konkursu drużynowego, czyli Pucharu 

Narodów, na niedzielę. Będzie to główny konkurs tych zawodów.

– Hipodrom to nie tylko CSIO, różnej rangi zawody jeździeckie rozgrywane są przez cały 

rok. Jaki będzie pod tym względem ten najbliższy? 

– Bardzo pracowity. Zaplanowaliśmy 32 imprezy jeździeckie, w tym aż 9 międzynarodowych. 

Kryta ujeżdżalnia to największa i najpiękniejsza hala do jazdy w Polsce, staramy się to jak najlepiej 

wykorzystać. Właściwie w każdy weekend coś się dzieje, jak choćby Międzynarodowe Zawody 

w Ujeżdżeniu, które zakończyły się w minioną niedzielę. Sezon zimowy jest więc dla nas równie 

aktywny, jak wiosenno-letni. Wielkimi krokami zbliżają się dwie duże halowe imprezy marcowe, 

czyli Finał Halowego Pucharu Polski (9-11 marca) oraz finał bardzo popularnego cyklu zawodów 

w skokach JumpOff Hipodrom (16-18 marca). Od kwietnia wychodzimy już na powietrze 

SOPOCKIE SUKCESY SPORTOWE /

i przygotowujemy się do bardzo 

prestiżowych międzynarodowych 

zawodów we wszechstronnym 

konkursie konia wierzchowego, 

które rozpoczniemy 26 kwietnia 

i będziemy rozgrywać przez dwa 

tygodnie. W lipcu tradycyjnie 

zaprosimy publiczność na wyścigi. 

Miłośnicy sportów konnych w tym 

roku naprawdę nie będą się 

nudzić. Ale sopocki Hipodrom to 

również przepiękny, rekreacyjny 

teren zielony, otwarty także dla 

amatorów. Mamy 9 szkół jazdy 

konnej dla dzieci i dorosłych. 

Każdego miesiąca radość z jazdy 

konnej czerpie tu blisko tysiąc 

osób.

Podczas zeszłorocznych Międzynarodowych Zawodów w Skokach CSiO 5* Puchar Narodów zdobyła 

ekipa USA. Fot. Fotobank.PL/UMS

2018 – bardzo bogaty rok na Hipodromie
32 imprezy jeździeckie, w tym aż 9 międzynarodowych

Zawody w skokach przez 

przeszkody CSIO5* odbędą się 

w Sopocie w dniach od 14 

do 17 czerwca. Informacje 

o wszystkich tegorocznych 

imprezach sportowych na 

Hipodromie znaleźć można 

w kalendarium na stronie: 

www.hipodrom.sopot.pl

Zima w pełni, ale sukcesy odnoszą także sportowcy uprawiający dyscypliny nie 

zimowe. W halach sportowych również praca wre. Sportsmenki z Sopockiego Klubu 

Lekkoatletycznego znakomicie radzą sobie na dużych halowych imprezach, także 

międzynarodowych. Mamy kolejne fantastyczne rekordy i medale, które przyjadą 

do Sopotu. 

Na Mistrzostwach Polski Juniorów w Toruniu świetnie spisały się zawodniczki SKLA. 

Dominika Kolterman wróciła do Sopotu z brązowym medalem w pięcioboju. Jej klubowa 

koleżanka Alicja Stój wywalczyła srebro w biegu na dystansie 600 metrów.

Nasze mistrzynie – seniorki, Angelika Cichocka i Anna Kiełbasińska uzyskały minimalne 

czasy kwalifikujące do Halowych Mistrzostw Świata w Birmingham. Cichocka wypracowała 

minimum w biegach na 800 i 1500 metrów, Kiełbasińska w biegu na 200 metrów. Czasem 

23,19 s, nieznacznie tylko gorszym od rekordu życiowego, Ania ustanowiła najlepszy 

tegoroczny wynik w Europie! Do swoich sportowych sukcesów sprinterka SKLA dopisała 

także rekord Polski pobity na mityngu we francuskim Lievin, na nietypowym dystansie 300 

m. Przebiegła go z czasem 37,02 sek. To jak do tej pory najlepszy czas na tym dystansie 

w historii polskiej lekkoatletyki.

Kolejne szanse na medale dla naszych zawodników pojawią się już w weekend 17-18 

lutego. W Toruniu odbędą się lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Seniorów. Cichocka jest 

faworytką w biegach na 800 i 1500 metrów, Kiełbasińska powalczy na 60 i 200 metrów. 

Liczymy również na medal Artura Nogi, płotkarza SKLA.

www.facebook.com/MiastoSopot

Fot. archiwum Hipodromu Sopot
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Na najbliższej sesji, 19 lutego, Rada Miasta Sopotu zajmie się m.in. dwoma projektami 

uchwał dotyczących nadania nowego imienia fragmentowi ul. 3 Maja, a także nadania 

nazwy rondu, na którym krzyżują się ulice Chopina i Kościuszki. Jeśli radni poprą 

inicjatywy sopocian, fragment ul. 3 Maja stanowiący dojazd do Samorządowej SP nr 8 

w Sopocie będzie nosić imię Józefa Golca, zaś rondo otrzyma nazwę Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”.

Józef Golec, zmarły w 2017 r. pedagog i działacz społeczny, zapisał się trwale w historii Sopotu 

i w pamięci wielu mieszkańców miasta. Jako pedagog i wychowawca kształtował charaktery 

kolejnych roczników młodych sopocian. Propagował i czynnie uprawiał turystykę, był 

esperantystą i twórcą exlibrisów. Dzięki jego staraniom sopocka „ósemka” stała się pierwszą 

szkołą w Polsce, w której szachy pojawiły się jako przedmiot nauczania, już w 1977 r. Przez 

wiele lat zawodowo i emocjonalnie związany z SP nr 8, był także autorem publikacji związanych 

z historią szkoły i miasta. 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstało we Lwowie jeszcze pod zaborami. Jego 

członkowie nierzadko stawali się ofiarami represji ze strony władz, które – skądinąd słusznie 

– dopatrywały się w działalności towarzystwa próby konsolidacji polskiej myśli 

niepodległościowej. Celem było nie tylko propagowanie aktywności fizycznej, ale również, 

a może przede wszystkim, krzewienie patriotyzmu i kształtowanie postaw obywatelskich. 

Działalność „Sokoła” wpisała się szczególnie także w historię naszego miasta. Oddział sopocki 

„Sokoła” powstał w 1912 r., a organizacja szybko stała się enklawą polskości i symbolem 

patriotycznego zaangażowania w odzyskanie niepodległości. 

Ulica Golca i rondo „Sokoła” w Sopocie?

W MIEŚCIE /

Na stronie internetowej miasta do końca stycznia mieszkańcy mogli w specjalnej ankiecie 

wybierać najlepszą ich zdaniem nazwę dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sopocie.  

W ankiecie wymienionych było pięć propozycji: Sopotkowo, Leśny Zakątek, Sopocka Przystań, Sopotek 

i Twój przyjaciel. 895 internautów oddało swój głos na jedną z nazw. Najwięcej głosów, bo aż 400, 

uzyskała propozycja: Sopotkowo. Kolejny – Leśny Zakątek, uzyskał 194 głosy, Sopocka Przystań – 88, 

Sopotek – 135, Twój Przyjaciel – 78. 

Sopocianie zdecydowali 

Sopotkowo

Józef Golec podczas pracy z dziećmi. Fot. ze zbiorów rodziny Golców

– Miarą naszego człowieczeństwa 

jest dbałość o braci mniejszych – 

mówi Jacek Karnowski, prezydent 

Sopotu. – Nadanie ich nowemu 

domowi nazwy związanej z So-

potem świadczy o niezwykle 

przyjaznym stosunku sopocian do 

schroniska i jego przyszłych 

mieszkańców.

Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt powstaje przy ul. Mal-

czewskiego. Miejsce wskazali 

w konsultacjach społecznych 

mieszkańcy Sopotu. 
F F PLot. otobank.  / UMS

Budowa powinna się zakończyć w marcu 2018 r. Wykonawcą prac budowlanych schroniska jest 

Przedsiębiorstwo Budowlane EKOBUD. Oferta wykonawcy opiewa na kwotę 4 400 000 zł brutto. 

Termin realizacji zamówienia to 11 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. 

W ramach inwestycji powstanie 7 budynków, w tym budynek administracyjny, zaplecza techniczno-

gospodarczego, opieki weterynaryjnej (z małym szpitalem dla zwierząt ze schroniska), budynek zaplecza 

dla obsługi, dwa budynki zespołów boksów dla psów, jeden budynek zespołu boksów dla kotów oraz 

woliera dla ptaków. Teren schroniska o powierzchni ok. 0,8 ha, zostanie ogrodzony i wyposażony 

w monitoring. Dodatkowo powstanie 10 miejsc postojowych, dostępnych dla wolontariuszy oraz gości 

schroniska.

Na podstawie aktu notarialnego, właściciele sąsiadującej z obecnym schroniskiem działki, zobowiązali 

się do pokrycia połowy kosztów przenosin schroniska w nowe miejsce, co ustalono na kwotę 2 mln 

150 tys. zł. Pieniądze te zostały ujęte po stronie dochodów miasta i zostaną przeznaczone tylko 

i wyłącznie na pokrycie kosztów budowy nowej siedziby. 

PRZEPIS NA SOPOT NR 03/2018

Trwają prace związane z przebudową drogi rowerowej w ciągu alei Franciszka 

Mamuszki w Sopocie. Na odcinku od Parku Północnego do molo wymieniona 

zostanie nawierzchnia ścieżki. Stary, zniszczony asfalt zastąpi niefazowana 

kostka betonowa. Przebudowywany odcinek alei nadmorskiej jest częścią 

międzynarodowej trasy rowerowej R-10, przebiegającej dookoła basenu Morza 

Bałtyckiego i łączącej najważniejsze miasta nadmorskie.

Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż al. Mamuszki jest pierwszym etapem prac na 

należącym do miasta, liczącym 5,5 km odcinku międzynarodowej trasy R-10. Oprócz 

wymiany nawierzchni, ścieżka rowerowa zostanie odseparowana od ciągu pieszego, 

co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Koszt pierwszego etapu przebudowy (al. 

Mamuszki) wyniesie 2,3 mln zł. Całkowity koszt prac na sopockim odcinku R-10 to 

9,6 mln zł.

Miasto wybudowało już ponad 20 km dróg rowerowych, co stanowi ponad 30 proc. 

ogółu sopockich ulic. Przebudowywanych będzie także niemal 10 km dróg leśnych. 

Ponadto Sopot jest trzecim, największym udziałowcem projektu Roweru 

Metropolitalnego. Pierwsze jednoślady pojawią się w mieście już w tym roku, w sumie 

będą to 164 rowery. Urząd Miasta Sopotu wyposażył też swoich pracowników w dwa 

rowery elektryczne. Mogą być wykorzystywane w godzinach pracy, do poruszania się 

po mieście w sprawach służbowych. Premiowane są również osoby, które 

w codziennych dojazdach do pracy w UM nie korzystają z samochodów.

Inwestycje finansowane są z budżetu miasta przy wsparciu funduszy unijnych.

Nadmorska droga 
rowerowa po nowemu

Inwestycja realizowana jest 

w ramach przedsięwzięcia 

strategicznego Województwa 

Pomorskiego „Pomorskie Trasy 

Rowerowe  o  znaczeniu 

międzynarodowych R-10 i Wiś-

lana Trasa Rowerowa R-9”. 

Trasa docelowo będzie częścią 

międzynarodowej sieci szlaków 

rowerowych Euro Velo.
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Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych kolejny 

rok z rzędu namawia mieszkańców kurortu, by w 

ramach akcji „Sopocianie sopocianom 1%” przekazywali 

procent swojego podatku na organizacje pożytku 

publicznego działające się w naszym mieście. 

W Sopocie zarejestrowanych jest ponad 380 organizacji 

pozarządowych. Spośród nich 39 jest uprawnionych do 

pozyskania w 2018 r. 1% podatku. Działają blisko spraw 

ważnych dla sopocian i na ich rzecz. Wspierają dzieci, osoby 

z niepełnosprawnościami, osoby starsze, chore, ubogie, 

wykluczone, czy po prostu mniej zaradne. Organizują ofertę 

kulturalną, edukacyjną, zajęcia sportowe, czy też opiekę dla 

potrzebujących. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań. 

Otaczają opieką bezdomne zwierzęta. Niosą pomoc tam, 

gdzie jest taka potrzeba.

Możliwość przekazania 1% należnego podatku sopockim 

organizacjom to niepodważalny  wyraz lokalnej solidarności 

i odpowiedzialności za wspólnotę miasta, a także prosta 

droga do finansowego wsparcia ich działalności.

Prezydent Sopotu wystąpił do Rady Miasta z projektem 
uchwały zmieniającej dopłatę, którą można otrzymać od 
Gminy za wymianę pieca opalanego węglem na 
ogrzewanie bardziej ekologiczne.

Dotychczasowa kwota dotacji dla własnościowych lokali 
mieszkalnych w budynku wielolokalowym wynosiła 2500 zł, 
bez względu na poniesione koszty i moc instalowanego pieca.

Prowadzone przez Gminę Miasta Sopotu programy udzielania 

dotacji na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na 

Wspieraj lokalnie, czyli sopocianie sopocianom

Większe dopłaty do wymiany pieca 70 rodzin otrzyma 
mieszkania w Sopocie

Ważne jest, by sopoccy podatnicy wiedzieli, którym 

organizacjom można przekazać 1% i czym się zajmują. 

Katalog uprawnionych podmiotów można znaleźć 

w ulotkach informacyjnych do pobrania ze stron: 

www.sopot.pl oraz  www.scop.sopot.pl. 

W tym roku można również skorzystać z bezpłatnego 

programu rozliczeniowego dla Sopotu zawierającego wykaz 

sopockich organizacji. Program dostępny na stronie 

www.miasto.sopot.pl umożliwia bezpłatne, bezpieczne 

i samodzielne rozliczenie podatku dochodowego od osób 

fizycznych bez wychodzenia z domu. 

Od minionego roku istnieje możliwość odpisywania 1% przez 
emerytów i rencistów, których rozlicza bezpośrednio ZUS. 
Wystarczy wypełnić deklarację pod nazwą PIT OP. W naszej 
aplikacji, również ta opcja jest dostępna.

Kolejne rodziny otrzymają mieszkania komunalne 
w Sopocie, w budynkach przy ul. Świemirowskiej 2-4, 11, 
15, 17, ul. Malczewskiego 29 oraz ul. 3 Maja 18 A. Koszt 
budowy nowych mieszkań (ul. Świemirowska 2-4 oraz ul. 
Malczewskiego 29) to 16,3 mln zł. Pozostałe lokale to zasób 
odzyskany, także w nowych budynkach komunalnych. 

W sumie nowe lokale otrzyma 70 rodzin, w tym 3 rodziny 
z osobami niepełnosprawnymi. Lista rodzin na www.miasto.sopot.pl.

– Bardzo cieszy nas szczególnie 6 rodzin, sopocian, którzy 
do naszego miasta wracają. To potwierdzenie, że w Sopocie 
dobrze się żyje, pracuje, odpoczywa – mówi Marcin 
Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.  

W Sopocie o nowe mieszkania komunalne mogą ubiegać 
się nie tylko obecni mieszkańcy, ale także osoby, które 
udokumentują nieprzerwany, co najmniej pięcioletni okres 
zamieszkania na terenie Gminy Miasta Sopotu w okresie 
ostatnich dziesięciu lat, ale na dzień składania wniosku nie 
zamieszkują na terenie Sopotu. Za udokumentowanie 
uznaje się przedstawienie poświadczenia zameldowania 
lub uiszczania podatku dochodowego od osób fizycznych 
w Sopocie, przez okres wskazany powyżej.

– Aby lepiej odpowiedzieć na potrzeby rodzin poszu-
kujących mieszkań, Komisja ds. nowych mieszkań 
komunalnych, na podstawie zapisów w uchwale Rady Miasta 
Sopotu, obniżyła o 20 proc. próg dochodowy uprawniający 
do otrzymania  lokalu – dodaje wiceprezydent Skwierawski. 
– Dzięki temu nowe mieszkania otrzymały dodatkowo cztery 
rodziny 4-osobowe i osiem rodzin 3-osobowych.  

W trakcie naboru miasto otrzymało 182 wnioski. Po 
weryfikacji kryteria spełniło 108 rodzin (w przypadku rodzin 
1-2-osobowych mieszkanie otrzymają ci, którzy otrzymali 
największą liczbę punktów). Należy zaznaczyć, że na liście 
znalazło się 5 rodzin 2-osobowych, które otrzymały 
identyczną liczbę punktów. Wśród nich wylosowane 
zostaną 3 mieszkania jednopokojowe. 

W nowych budynkach do zasiedlenia pozostanie 10 
nowych mieszkań 2-pokojowych, przeznaczonych dla 
rodzin minimum 3-osobowych. Nabór na te lokale zostanie 
ogłoszony w najbliższych miesiącach. 

ź Dla rozliczenia PIT ważne jest miejsce zamieszkania 
(nie zameldowania)

ź Złóż zeznanie podatkowe do 30 kwietnia 2018 r.
ź Przekaż 1% lokalnej organizacji i ciesz się 

z procentującego dobra
ź Zachowaj deklarację PIT i Urzędowe Poświadczenie Odbioru 
ź Jeśli nie masz Karty Sopockiej – złóż w Urzędzie 

Miasta Sopotu wniosek o jej wyrobienie 
ź Przy odbiorze Karty Sopockiej okaż formularz PIT 

i korzystaj ze zniżek w blisko stu obiektach

Fot. Fotobank.PL/UMS

proekologiczne wykazały,  że głównym problemem 

mieszkańców są wysokie koszty modernizacji instalacji 

i zakupu urządzeń grzewczych. W celu zwiększenia motywacji 

właścicieli tych lokali, Prezydent zaproponował więc zmiany 

w zasadach dofinansowania – zwiększenie do 40 proc. 

kosztów całkowitych wymiany systemu grzewczego. 

Kwota ta jednak nie może być większa niż 5000 zł.

Uchwała została skierowana do Biura Rady. W przyszłym 

tygodniu zajmie się nią Komisja Inżynierii, by uchwała mogła 

być procedowana na najbliższej sesji Rady Miasta, która 

odbędzie się 19 lutego. 

DLA MIESZKAŃCÓW /

Gmina pomaga przy wymianie pieca również 
mieszkańcom lokali komunalnych. Zarządzeniem prezy-
denta stawka czynszu została obniżona o 50 proc., jeżeli 
najemca komunalny przeprowadzi na własny koszt 
modernizację ogrzewania w okresie od 1 kwietnia 2017. 
Obniżka czynszu obowiązuje nie dłużej niż do 31 grudnia 
2023 roku (we wcześniejszym zarządzeniu obniżenie stawki 
czynszu obowiązywało jedynie 3 lata, teraz 6!). Od 
1 kwietnia 2017 roku siedem gospodarstw domowych 
skorzystało z tej formy wsparcia.

Zmiany te są wprowadzane, 

by większe dotacje bądź 

przyznane ulgi  zachęciły 

mieszkańców do wymiany 

ogrzewania na proekologiczne, 

co przełoży się na jeszcze 

lepszą jakość powietrza 

w Sopocie.

W  kurorc ie  od  1997  r . 

prowadzony jest program 

dopłat do wymiany pieców 

węglowych na ogrzewanie 

e ko l o g i c z n e .  W y s o ko ś ć 

udzielonych z budżetu Gminy 

Miasta Sopotu dotacji na 

likwidację węglowych źródeł 

ciepła wyniosła łącznie ponad 

420 tys. zł.

Od 2014 r. Gmina w imieniu mieszkańców występuje 
z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach 
konkursu „Czyste Powietrze Sopotu” i otrzymuje dotacje na 
wymianę pieców węglowych na ekologiczne. Od 2014 r. 
zlikwidowanych zostało 60 źródeł ciepła na paliwo stałe 
w ramach tego konkursu, a pozyskane przez Gminę środki 
finansowe przekroczyły 115 tys. zł.

Od 1 stycznia 2018 r. sopocka Straż Miejska przeprowadziła 
11 kontroli w mieszkaniach – czym palone jest w piecach. 
W trzech przypadkach interwencja zakończyła się nałożeniem 
mandatu karnego.

Sopocki Program Budownictwa Komunalnego 

Miasto Sopot od 14 lat buduje mieszkania komunalne. 
W tym czasie, za kwotę prawie 43 mln złotych miasto 
wybudowało dla sopockich rodzin 240 mieszkań.   
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BIBLIOTEKA /

Imponujące zbiory Basnera obejmowały malarstwo, rzeźbę, meble, ceramikę, 

zegary, wyroby jubilerskie i inne - od starożytnych po dziewiętnastowieczne. 

Pamiętnik jest wiarygodnym, pisanym na bieżąco, świadectwem z epoki, i to 

z perspektywy bacznego obserwatora, który był w pełni świadomy doniosłości 

wydarzeń dziejących się w drugiej połowie 1914 r. (wybuch I wojny światowej). 

Pierwszy wpis w dzienniku pochodzi z 1 sierpnia 1914 r., ostatni zaś z 31 grudnia 

tego samego roku. Basner zapisywał kolejne kartki dziennika w miarę regularnie, 

w odstępach zazwyczaj od jednego do trzech dni. 

Muzeum Sopotu planuje przetłumaczenie całości dziennika i w przyszłości 

wydanie go drukiem, wraz z niezbędnym komentarzem. Jego fragmenty będą 

publiczne czytane na dwóch spotkaniach w tym roku, zaplanowanych na lipiec 

i wrzesień. 

pisowni? Jakie są najnowsze zmiany w polskiej ortografii? Co sprawia nam najwięcej kłopotów na 

co dzień? Tego wszystkiego dowiemy się podczas prelekcji zatytułowanej „Poprawność jest ci 

pisana”, którą wygłosi dr Joanna Ginter, językoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Zaproszenie do wspólnego świętowania Dnia Języka Ojczystego skierowane jest do sopockich 

oraz trójmiejskich mediów, przedstawicieli władz lokalnych, a także uczniów, nauczycieli i wszyst-

kich, którzy zechcą zmierzyć się z piękną i trudną zarazem polszczyzną pisaną.

Tekst dyktanda wygłosi Tomasz Olczak, uzdolniony aktorsko bibliotekarz z sopockiej mediateki.

Na zwycięzców I Dyktanda Sopockiego czekają nagrody: bony zakupowe do księgarni, wejściówki 

do kina oraz gadżety promocyjne MBP Sopot i UM Sopot. Szczegółowy regulamin dostępny 

w Sopotece oraz na stronie www.mbp.sopot.pl.

Fot. materiały prasowe Muzeum Sopotu

NR 03/2018

„Geometrica de physiologiam pictura” 

to tytuł ekspozycji, którą przygo-

towała Państwowa Galeria Stuki 

w Sopocie. Prace Krzysztofa Glisz-

czyńskiego oglądać będzie można od 

23 lutego, wernisaż wystawy dzień 

wcześniej, o godz. 19.30.

Krzysztof Gliszczyński – urodzony w 1962 

r. Uzyskał dyplom PWSSP w Gdańsku 

w 1987 r. w pracowni prof. Kazimierza 

Ostrowskiego. W latach 1995-2002 

założyciel i współprowadzący Galerię 

Koło  w Gdańsku.  Pomysłodawca 

Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego 

przyznawanej przez ZPAP w Gdańsku. 

Dziekan Wydziału Malarstwa ASP 

w Gdańsku w latach 2008-2012. 

Prorektor ds. rozwoju i współpracy ASP 

w Gdańsku w latach 2012-2016. Tytuł 

profesora otrzymał w 2011 r. Obecnie 

prowadzi III Pracownię Malarstwa na 

Wydziale Malarstwa ASP w Gdańsku. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego Biblioteka Sopocka zaprasza do 
Sopoteki na I Dyktando Sopockie. Z języ-
kowymi zawiłościami zmierzyć się będzie 
można 21 lutego. Wstęp jest wolny, początek 
o godz. 18.00.

Malarstwo/obiekty/wideo Skuwka w rzeżusze, czyli I Dyktando Sopockie 

Dziennik wojenny Basnera 
w Muzeum Sopotu

100 lat Niepodległości 
– wspólne śpiewanie pieśni 

Organizatorzy zachęcają wszystkich odważnych użytkowników języka 

polskiego do spróbowania swoich sił w sopockim sprawdzianie 

ortograficznym. Zapraszają także do wysłuchania miniwykładu na temat 

współczesnej polskiej ortografii. Skąd czerpiemy wiedzę o poprawnej 

Zbiory Muzeum Sopotu wzbogaciły się o wyjątkowo cenny obiekt 

– pamiętnik wojenny Friedricha Basnera, słynnego przedsiębiorcy 

i miłośnika historii, posiadacza jednej z najcenniejszych i największych 

prywatnych zbiorów muzealnych na przełomie XIX i XX w. w regionie. 

Pamiętnik został kupiony od prywatnego kolekcjonera z Warszawy, który w posia-

danie artefaktu wszedł przypadkiem kilka miesięcy temu. Dzięki dociekliwości 

Karoliny Babicz-Kaczmarek, dyrektor Muzeum Sopotu, udało się zidentyfikować 

dziennik, a następnie pozyskać go do zbiorów placówki. 

Zapraszamy mieszkańców na jedno z wydarzeń z okazji 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, czyli  wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na Placu Przyjaciół 
Sopotu, które odbędzie się dwukrotnie: 3 maja i 11 listopada. W kolejnych numerach 
„Przepisu na Sopot” ukazują się teksty najbardziej znanych i lubianych pieśni 
patriotycznych. 

Pieśń wojskowa „My Pierwsza Brygada” powstała pod koniec I wojny światowej. Melodię 
skomponował kpt. Andrzej Brzuchal-Sikorski, jeszcze jako kapelmistrz orkiestry Kieleckiej Straży 
Ogniowej. W 1914 r. orkiestra KSO zasiliła szeregi żołnierzy Józefa Piłsudskiego. Legioniści sami 
ułożyli słowa do melodii, która zrobiła na nich ogromne wrażenie. Pieśń „My, pierwsza brygada” 
była ulubioną pieśnią  Józefa Piłsudskiego. W przemówieniu wygłoszonym z okazji III Zjazdu 
Legionistów 10 sierpnia 1924 r., Marszałek powiedział: „dziękuję za tę najdumniejszą pieśń, jaką 
kiedykolwiek Polska stworzyła”. 

www.pgs.pl

www.muzeumsopotu.pl

www.mbp.sopot.pl

Legiony to żołnierska nuta, 
Legiony to straceńców los! 
Legiony to żołnierska buta, 
Legiony to ofiarny stos. 

My pierwsza brygada, strzelecka gromada 
Na stos rzuciliśmy nasz życia los, 
Na stos, na stos! x2

O ileż mąk, ileż cierpienia, 
O ileż krwi, wylanych łez, 
Pomimo to nie ma zwątpienia, 
Dodawał sił wędrówki kres.

My pierwsza brygada…

Mówili, żeśmy stumanieni
Nie wierząc w to, że chcieć to móc!
Lecz trwaliśmy osamotnieni
A z nami był nasz drogi wódz!

My pierwsza brygada…

Nabytek to pisany włas-

noręcznie dziennik jednego 

z najsłynniejszych sopocian 

i zasłużonych postaci dla 

muzealnictwa w regionie. 

Friedrich Basner żył w latach 

1869-1936. Był gdańskim 

kupcem, finansistą, kolek-

cjonerem, społecznikiem 

działającym na rzecz ochrony 

i zachowania gdańskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

Krzysztof Gliszczyński, „Memory”, 

obraz synergiczny, pigmenty, olej, 

enkaustyka na płótnie, 200 x 150 cm, 

2017. Fot. M. Małyjasiak

Wszystkie pieśni w specjalnym 
śpiewniku wyda Muzeum Sopotu.

My Pierwsza Brygada

MUZEUM SOPOTU /

Nie chcemy już od was uznania
Ni waszych mów ni waszych łez
Skończyły się dni kołatania
Do waszych dusz, do waszych kies.

My pierwsza brygada…

Umieliśmy w ogień zapału 
Młodzieńczych wiar rozniecić skry 
Nieść życie swe dla ideału 
I swoją krew i marzeń sny.

My pierwsza brygada…

Potrafim dziś dla potomności 
Ostatki swych poświęcić dni. 
Wśród fałszów siać zew namiętności. 
Miazgą swych ciał, żarem swej krwi.

My pierwsza brygada…

WYSTAWA /
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W ostatnią niedzielę lutego 

(25.02), w godz. 11.00-

16 .00 ,  z  entuz jastami 

sportu i zdrowego trybu 

życia spotkają się m.in. 

zawodnicy Sopockiego 

Klubu Lekkoatletycznego, 

a o tym, jak rozpocząć 

b i e g a n i e ,  j a k  ć w i c z y ć 

regularnie i efektywnie, 

opowiadać będą specjaliści 

z  C e n t r u m  M e d y c y n y 

S p o r t o w e j  R e h a s p o r t 

Clinic. Wstęp jest wolny. W weekend 24 i 25 lutego młodzi tenisiści do lat 10 zmierzą się 

w turnieju Sopot Cup o Puchar Prezesa Pomorskiego Wojewódzkiego 

Związku Tenisowego. Na hali Sopot Tenis Klubu po raz kolejny 

odbędzie się też turniej Skrzatów. 

Skrzaty i Skrzatki czyli młodziutkich adeptów tenisa zobaczymy w akcji 2 i 3 

marca. Turniej będzie miał rangę mistrzostw województwa. Swoją szansę 

będą mieli także dorośli, którzy zagrają w turniejach deblowych kobiet 

i mężczyzn. Panie w sobotę 17 lutego od 12.00, panowie dzień później o tej 

samej porze. Mecze deblowe odbędą się na starej hali Sopot Tenis Klubu.

Aktywna Niedziela w ERGO ARENIE

Skrzaty, Tenis 10 
i amatorzy w STK

Po blisko dwóch miesiącach na wyjeździe sopoccy koszykarze wracają do ERGO ARENY. 

W ostatnim rozegranym tam spotkaniu „serce Sopotu”, po emocjonującym starciu pokonało 

lokalnego rywala – Polpharmę Starogard Gdański. W poniedziałek, 19 lutego, podopieczni 

Marcina Klozińskiego będą chcieli tę sztukę powtórzyć w meczu z AZS-em Koszalin.

TENIS /

Trefl Sopot wraca do domu Sopockie bieganie 
czas zacząć

REKREACJA /

Bieg Sopocka Zima w niedzielę, 25 lutego, zainauguruje cykl 

tegorocznych imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji pod hasłem Sopockie 4 Pory Roku. Kolejną szansą na 

rywalizację biegaczy będzie Bieg im. Inki.

Sopocką Zimą rozpocznie się XXXV edycja biegów po plaży na dystansach 

4 i 8 kilometrów. Bieg odbędzie się w niedzielę, 25 lutego, na plaży (wejście nr 

19, klub Czarna Perła). Jako pierwsze wystartują dzieci. Start biegu głównego 

na 4 i 8 km w kategorii open odbędzie się o godz. 12.00. Biuro zawodów 

znajduje się w sklepie Decathlon na gdańskim Przymorzu. W trakcie imprezy 

przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy dla Hospicjum Domowego im. 

św. s. Faustyny w Sopocie.

Na następną imprezę biegową nie trzeba będzie długo czekać. Już 3 marca 

wystartuje Sopocki Bieg im. Inki. Uczestnicy pobiegną na dystansie 2018 

metrów. Na koniec przewidziano ognisko, wspólne śpiewanie i bigos z kuchni 

polowej. Start biegu o godz. 12.00. Godzinę później odbędzie się przemarsz 

uczestników i zaproszonych gości w asyście pocztów sztandarowych pod 

pomniki żołnierzy AK i Danuty Siedzikówny „Inki”, gdzie zostaną złożone 

wieńce i kwiaty.

Fot. Fotobank.PL/UMS

KOSZYKÓWKA /

Fot. Fotobank.PL/UMS

ZDROWO I AKTYWNIE /

Fot. Fotobank.PL/ERGO ARENA

Szczegółowe informacje, regulamin i zapisy na stronie 

www.mosir.sopot.pl i elektronicznezapisy.pl.

Będzie energetyczna zumba i relaksująca joga. Kto woli intensywny wysiłek, niech spróbuje ćwiczeń 

kalisteniki. Nie zabraknie też animacji koszykarskich i siatkarskich, o które zadbają reprezentanci 

klubów sportowych grupy Trefl. 

W programie imprezy znalazły się też aktywności dla ducha: bogata oferta warsztatów 

psychologicznych oraz zajęć dla rodziców i dzieci. Fitness dla mózgu zorganizują eksperci z kliniki 

BrainPlus, a z emocjami radzić sobie będziemy podczas zajęć Mindfullness. Będzie wykład dla osób 

zmagających się z otyłością, strefa masażu, wykład o właściwej pielęgnacji skóry i dużo, dużo więcej.

Trefl odbudowuje wysoką formę po serii porażek na przełomie 2017 i 2018 roku. Po kilku przegranych 

w zespole wprowadzono zmiany. Nową energię wniósł do drużyny Obie Trotter – Amerykanin 

z węgierskim paszportem. Ważną zmianą, wiążącą się z przyjściem 33-latka, jest przesunięcie na 

pozycję rzucającego obrońcy Jermaine'a Love'a. Do gry wraca też kontuzjowany Artur Mielczarek – były 

zawodnik AZS-u, przez cztery sezony związany z najbliższym domowym rywalem sopocian. 

Sezon Energa Basket Ligi wkroczył w taką fazę, że każde zwycięstwo jest na wagę złota. Trefl zajmuje 

12. miejsce w tabeli, ale już po spotkaniu 19 lutego może wskoczyć do czołowej dziesiątki ekstraklasy. 

Do tego potrzebne jest jednak zwycięstwo w Krośnie i w ERGO ARENIE, z AZS-em Koszalin. Start 

o godz. 19.00.
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Ferie w Sopocie nigdy nie są nudne! Twórcze szaleństwo podczas zajęć prowadzonych 
w Młodzieżowym Domu Kultury. 

W Teatrze BOTO 11 lutego w monodramie „Sam” zaprezentował się Przemysław Wasilkowski, 
zwycięzca I Sopockich Konsekwencji Teatralnych.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

Uroczystość 76. rocznicy powołania Armii Krajowej odbyła się 14 lutego, pod pomnikiem Armii 
Krajowej w Parku im. Sanitariuszki Inki. Towarzyszyła jej wojskowa asysta honorowa Garnizonu Gdynia. 

Trwa remont ścieżek rowerowych w Parku Północnym w ciągu al. Franciszka Mamuszki. Więcej na ten 
temat piszemy na stronie 4.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały MDK

30 stycznia w Urzędzie Miasta odbyła się bardzo miła uroczystość – wręczenie medali z okazji jubileuszu 

Długoletniego Pożycia Małżeńskiego. Medale i kwiaty odebrało 15 par, które ślub brały 50 lat temu.

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Złote gody sopockich małżeństw


