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SOPOCIANIE SOPOCIANOM 1%

W tym roku po raz pierwszy rozliczenia 

podatkowe za rok 2018 przygotowuje Krajowa 

Administracja Skarbowa. Od 15 lutego podatnicy 

mogą zweryfikować swoje rozliczenie przy-

gotowane przez skarbówkę na specjalnej stronie 

internetowej. Pamiętajmy, że cały czas jest 

możliwość przekazania 1% podatku wybranej 

organizacji pożytku publicznego. 

WIĘCEJ DOMÓW SĄSIEDZKICH

W marcu mieszkańcy Sopotu będą mogli 

skorzystać z bezpłatnych zajęć w dwóch nowych 

filiach Domów Sąsiedzkich. 3 marca wystartuje 

filia w kawiarni Miejsce (ul. Boh. Monte Cassino 

11 a) cyklem spotkań dla dzieci „Czytanie na 

Dywanie”. Drugim miejscem będzie Dom 

Sąsiedzki „Alternatywy 5” przy ul. Mazowieckiej 

26, m.in. z zajęciami dla niepełnosprawnych.

PENDERECKI PIANO TRIO

W ramach 23. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga 

van Beethovena w sali balowej hotelu Sofitel 

Grand Sopot odbędzie się wyjątkowy koncert. 

23 marca wystąpią wybitni muzycy, od lat 

związani z jednym z najwybitniejszych polskich 

kompozytorów XX wieku, Krzysztofem Pen-

dereckim: Konrad Skolarski, Jarosław Nadrzycki 

i Karol Marianowski.
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Czytaj w Gazecie Wyborczej Trójmiasto 
– raz na dwa tygodnie w piątek

Czytaj w Dzienniku Bałtyckim 
 raz na miesiąc w piątek–
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Jeżeli ktoś z mieszkańców Sopotu ma w domu tzw. odpady niebezpieczne, 

będzie mógł oddać je podczas objazdowej zbiórki odpadów. W każdym 

momencie drobne elektroodpady można też wrzucać do stałych automatów na 

terenie miasta.

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 29 marca organizuje w kilku punktach na 

terenie Sopotu postoje specjalnego samochodu, do którego należy osobiście dostarczyć:

ź zużyty, kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20 kg*),

ź baterie i akumulatory,

ź termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne, 

ź środki ochrony roślin i owadobójcze,

ź farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (puste opakowania nie będą przyjmowane),

ź przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.

Miejsca postoju samochodu:

ź godz. 8.20 – Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Kolberga 15 

ź godz. 9.00 – Zespół Szkół Handlowych, ul. Wejherowska 1

ź godz. 9.40 – Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Haffnera 55

ź godz. 10.20 – Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Kościuszki 22/24 lub Zespół Szkół 

Handlowych, ul. Kościuszki 18/20

ź godz. 11.00 – Zespół Szkół Specjalnych nr 5, ul. Kazimierza Wielkiego 14

ź godz. 11.40 – Zespół Szkół nr 1, ul. Książąt Pomorskich 16/18

ź godz. 12.20 – Szkoła Podstawowa nr 8, ul. 3 Maja 41

ź godz. 13.00 – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54

ź godz. 13.40-14.00 – LO nr 2, Al. Niepodległości 751 (wjazd od ul. Marynarzy) 

Stałe automaty na elektroodpady 

W 7 punktach w mieście stoją urządzenia do gromadzenia małogabarytowych elektro-

odpadów. Do nich można wrzucać m.in. telefony i ładowarki, płyty CD, DVD, baterie, żarówki.

Miejsca ustawienia automatów na elektrośmieci:

ź 23 Marca 77c przy siedzibie spółdzielni

ź Mickiewicza 48-50 przy garażach

ź Mazowiecka 22  (parking przy pawilonie handl.)

ź Kolberga  (przy sklepie Merkus)

Dbamy o środowisko – zbiórka 
odpadów niebezpiecznych

Prezydent Miasta Sopotu  informuje o podjęciu przez Radę Miasta Sopotu 

następujących uchwał: 

ź Nr III / 32 / 2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu szkoły przy ul. Polnej  

w mieście Sopocie (symbol planu M-6/05a). 

ź Nr  IV / 52 / 2019 z dnia 7 lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego północnej części pasa przykolejowego 

w mieście Sopocie, w zakresie terenu od ul. Jakuba Goyki do ul. Wejherowskiej 

i wiaduktu nad torami PKP (symbol planu P-2/03).

III edycja Międzynarodowej Wystawy „Świat Storczyków – The World of Orchids” 

odbędzie się w dniach 1-3 marca w Hali 100-lecia Sopotu. Przyjadą wystawcy 

i sprzedawcy m.in. z Ekwadoru, Tajwanu, Niemiec oraz oczywiście Polski. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego

Storczyki świata na wystawie

Do 29 marca 2019 r. wszyscy zainteresowani mogą składać pisemne wnioski 

do tych projektów  planu i prognoz oddziaływania na środowisko. Wniosek 

powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres wnioskodawcy, 

przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Sopotu na adres: Wydział 

Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 

25/27 lub w siedzibie Urzędu, w kancelarii ogólnej (pokój nr 16).

Wystawa to niecodzienne aran-

żacje oraz możliwość kupienia 

pięknych i rzadkich gatunków 

storczyków. To również im-

ponujące ekspozycje rośl in 

owadożernych, kaktusów, oplątw 

(Tillandsia), skrętników, hoi oraz 

innych roślin egzotycznych. Przez 

wszystkie dni odbywać się będą 

warsztaty i wykłady o uprawie 

storczyków.

Chętni do pokazania swoich 

kwitnących storczyków mogą 

wziąć udział w Table Judging. Roślinę oceni profesjonalna komisja. Rejestracja: 2 marca do 

godz. 13.00, ogłoszenie wyników o godz. 17.00. 

Również w sobotę, od 18.30 zapraszamy na Noc Orchidei. W tym roku propozycja 

skierowana jest specjalnie do pań. Będą spotkania dotyczące fryzur, makijażu, konsultacje 

brafitterskie czy warsztat „Pokochaj swoje ciało”. 

Więcej informacji i bilety do nabycia na stronie www.theworldoforchids.shoplo.com lub 

w kasie podczas wystawy.

ź Kraszewskiego 26 (przy bibliotece)

ź ul. 3 Maja 17 

ź Al. Niepodległości  712 (przy 

pawilonie handlowym)

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w ZOM Sopot 

Przypominamy też o możliwości oddania zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych 

oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 

(PZON) w siedzibie Zakładu Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723 a. Punkt jest czynny 

od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-15.00, w soboty 8.00-11.00.

Zużyte baterie zbierane są również w systemie pojemnikowym w placówkach oświatowych, 

sklepach oraz w Urzędzie Miasta Sopotu, natomiast przeterminowane leki w aptekach na 

terenie miasta.

* Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o wadze powyżej 20 kg odbierany jest bezpośrednio z domów 

i mieszkań po ich zgłoszeniu telefonicznym, tel. 58 624 66 11, bądź za pośrednictwem formularza 

internetowego: www.kzg.pl/formularz-odbiory.
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Już w marcu mieszkańcy Sopotu będą mogli skorzystać 

z nowych bezpłatnych zajęć w dwóch nowych filiach 

Domów Sąsiedzkich. 

Jako pierwsza 3 marca o godz. 11.00 wystartuje filia 

w kawiarni Miejsce (ul. Boh. Monte Cassino 11 a) cyklem 

spotkań dla dzieci o nazwie „Czytanie na Dywanie”. Kolejne 

spotkania z literaturą dziecięcą planowane są w każdą 

pierwszą niedzielę miesiąca. Również w marcu w kawiarni 

Wspieraj lokalnie. Sopocianie sopocianom 1% aktualne!

Sopockie Domy Sąsiedzkie 
– ruszą nowe punkty 

INFORMACJE MIEJSKIE /

Mieszkasz w Sopocie? Płać  tutaj swoje podatki. 50 proc. 

kwoty z każdego podatku  PIT zasila budżet miasta. Tylko 

w 2018 roku była to kwota 92 mln 360 tys. złotych. 

W piątek 1 marca od godz. 12.00 nastąpi przerwa 

techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych, 

związana z wprowadzaniem w naszym kraju bio-

metrycznego dokumentu z chipem.

Oznacza to, że od tego momentu do końca godzin otwarcia 

urzędu, nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących 

dowodów osobistych, w tym złożenia wniosków o dowód 

osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. 

Wnioski o dowód obywatele mogą składać maksymalnie do 

godz. 11.30. Dotyczy to wszystkich urzędów gmin w Polsce.   

W tym roku po raz pierwszy rozliczenia podatkowe za 

rok 2018 przygotowuje Krajowa Administracja Skarbowa. 

Od 15 lutego podatnicy mogą zweryfikować swoje 

rozliczenie przygotowane przez skarbówkę na specjalnej 

stronie internetowej. Pamiętajmy, że cały czas jest 

możliwość przekazania 1% podatku wybranej organizacji 

pożytku publicznego. 

Wszyscy podatnicy rozliczający swoje dochody na 

formularzach PIT-37 i PIT-38 mogą zweryfikować swoje 

rozliczenie przygotowane przez skarbówkę. W tym celu należy 

wejść ma stronę internetową www.podatki.gov.pl i zalogować 

się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP 

i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok 

poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od 

pracodawców, np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu 

zaufanego.

Co ważne – możliwość przekazania 1% wybranej 

organizacji pożytku publicznego (OPP) jest nadal 

aktualna!

Nagrody za PIT w Sopocie

Dowody osobiste – krótsze godziny obsługi

www.facebook.com/MiastoSopot

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do rozliczania się 

w Sopocie. Wypełnij PIT i weź udział w loterii z nagrodami. 

Do wygrania:

ź 1 skuter elektryczny trójkołowy

ź 2 skutery elektryczne

ź 3 rowery elektryczne

ź 5 laptopów.

Miejsce rozpoczną się warsztaty komiksowe dla młodzieży 

i dorosłych. Będzie można przejść kompletny kurs tworzenia 

komiksów: od pomysłu, poprzez scenariusz, komponowanie 

i rysowanie, aż po możliwość wydania ich w wydawnictwie lub 

w formie publikacji internetowej. Warsztaty komiksowe będą 

odbywać się raz w miesiącu. 

Drugim miejscem, które otwiera się na bezpłatne zajęcia 

z mieszkańcami jest Dom Sąsiedzki „Alternatywy 5” przy ul. 

Mazowieckiej 26. Zajęcia odbywać się będą w po-

mieszczeniach dawnego Meblexu lub w mieszczącej się nad 

nim filii nr 8 Biblioteki Sopockiej. Od marca rozpoczną się tam 

zajęcia z majsterkowania oraz warsztaty artystyczne 

i muzyczne (bębny afrykańskie). Zajęcia są dla dzieci 

i dorosłych. Celem tej filii DS jest łączenie pokoleń i otwartość 

na osoby niepełnosprawne, które szczególnie zachęcamy do 

uczestnictwa w zajęciach. 

Szczegóły dotyczące zajęć można znaleźć na stronie: 

www.miasto.sopot.pl oraz w ulotkach w każdej z filii DS.

Jeśli podatnik nie chce nic zmieniać w swoim zeznaniu, 

a w ubiegłym roku przekazał swój 1% wybranej organizacji, 

w tym roku automatycznie 1% trafi do tej samej organizacji.

Jeśli w ubiegłym roku podatnik nie przekazał swojego 1% 

podatku OPP lub wybrana w ubiegłym roku OPP w tym roku 

nie jest uprawniona, albo podatnik chce zmienić organizację, 

wówczas po zalogowaniu do systemu podatnik może 

zmodyfikować swoje zeznanie, wskazując KRS nowej 

organizacji poprzez wybranie opcji „Wybieram Organizację 

Pożytku Publicznego".

W tym roku w Sopocie uprawnionych do pozyskania 1% 

podatku są 42 organizacje. Działają blisko spraw ważnych dla 

sopocian i na ich rzecz. Wspierają dzieci, osoby z nie-

pełnosprawnościami, osoby starsze, chore, ubogie, czy 

wykluczone. 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.  

Katalog uprawnionych podmiotów można znaleźć w ulotkach 

informacyjnych do pobrania w siedzibie Sopockiego Centrum 

Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Marynarzy 4 

w Sopocie), a od marca również w Urzędzie Miasta Sopotu 

i we wszystkich filiach Sopockiej Biblioteki.  

Również emeryci i renciści rozliczani przez organ rentowy 

(ZUS) mogą przekazać swój 1% wybranej organizacji. 

Wystarczy do 30 kwietnia złożyć w Urzędzie Skarbowym 

deklarację PIT-OP, na której należy wskazać nr KRS wybranej 

OPP oraz swoje dane identyfikacyjne.   

Fot. Fotobank.PL/UMS
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Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 kwietnia do 5 maja. 

Rejestracja będzie możliwa przez stronę www.sopot.pl. 

Rozlicz się w Sopocie i wygraj nagrody! 

Fot. Fotobank.PL/UMS

Połowa Twoich podatków zasila budżet 

miasta i przeznaczona jest na projekty 

podnoszące jakość życia w Sopocie!    

Na co idą moje pieniądze

Chcesz się dowiedzieć, w jakim stopniu Twoje podatki 

przyczyniają się do rozwoju Sopotu? Czy wiesz, ile 

pieniędzy przeznaczane jest na funkcjonowanie lokalnej 

szkoły czy na oświetlenie Twojej ulicy?

Możesz to sprawdzić  na stronie internetowej 

www.nacoidamojepieniadze.pl, na której prezentowane 

są budżety miast i gmin, także Sopotu (należy wybrać 

miasto z listy prezentowanych).

W prezentacjach pokazane są  dochody ogółem, wydatki 

ogółem, planowane zadania inwestycyjne oraz Prognoza 

PIT, z której można się dowiedzieć o ile zwiększyłyby się 

wpływy do budżetu, gdyby podatek dochodowy został 

odprowadzony przez wszystkich mieszkańców.
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Po raz dziewiąty Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę na 

temat realizacji w mieście Budżetu Obywatelskiego. 

Sopocki model cieszy się wśród mieszkańców dużym 

zainteresowaniem, o czym świadczy niemal 20-

procentowa frekwencja w ubiegłorocznym głosowaniu. 

Do tej pory w mieście zrealizowano ponad 160 inwestycji 

i zadań za łączną kwotę ponad 30 mln zł.

Najbliższe ważne daty w harmonogramie BO, to 1-30 kwietnia. 

Wtedy można składać propozycje inwestycji i zadań do 

budżetu na rok 2020 (w Urzędzie Miasta Sopotu, na 

spotkaniach dotyczących Budżetu Obywatelskiego lub 

elektronicznie przez stronę sopot.budzet-obywatelski.org

4 mln bez zmian 

Projekt do sopockiego BO może zgłosić każdy mieszkaniec, 

który ukończył 16 lat oraz organizacja pozarządowa działająca 

na terenie Sopotu. Kwoty: na projekty ogólnomiejskie 2 mln 

zł, na lokalne – po 500 tys. na każdy z okręgów 

konsultacyjnych (w sumie 4 mln zł). Głosować może każda 

osoba deklarująca zamieszkanie na terenie Sopotu, która 

ukończyła 16 lat, nie jest wymagane zameldowanie.

Wysokie dopłaty do wymiany ogrzewania na 

ekologiczne lub podłączenia do miejskiej sieci, zniżki 

dla mieszkańców komunalnych zmieniających 

ogrzewanie, dopłaty do wymiany okien –  Sopot 

zachęca i motywuje mieszkańców do troski o jakość 

powietrza w kurorcie,

Ekologiczne ciepło w mieszkaniu – wyższe dopłaty

Podczas ostatniej sesji radni miejscy podjęli uchwałę 

dotyczącą określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji 

celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na 

dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej. 

Przebudowa systemu grzewczego zasilanego z węgla 

lub koksu na ekologiczne będzie wspierana dotacją 

w wysokości uzależnionej od przyjętego rozwiązania:

ź dla domów jednorodzinnych w wysokości 80 proc. 

łącznej wartości poniesionych kosztów, lecz nie więcej 

niż 15 tys. zł,

ź dla lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym, 

będących  własnośc ią  Gminy  Miasta  Sopotu 

w wysokości 100 proc. poniesionych kosztów, lecz nie 

więcej niż 17 tys. zł,

ź dla lokali mieszkalnych w budynku wielolokalowym, 

niebędących własnością Gminy Miasta Sopotu 

w wysokości 70 proc. łącznej wysokości poniesionych 

kosztów, lecz nie więcej niż 7 tys. zł.

W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej 

dofinansowanie będzie uzależnione od mocy węzła:

ź węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem – dotacja 

w wysokości 100 proc. poniesionych kosztów, lecz nie 

więcej niż 10 tys. zł,

ź węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem – do-

tacja w wysokości 100 proc. poniesionych kosztów, lecz 

nie więcej niż 20 tys. zł.

Czyste powietrze w Sopocie – proekologiczne dopłaty od miasta

Sopocki Budżet Obywatelski na rok 2020

Wsparcie projektów  prospołecznych 

W wyniku rozmów z mieszkańcami wprowadzono zapis przy 

wyborze projektów ogólnomiejskich, że „przynajmniej jeden 

wybrany do realizacji projekt musi mieć charakter nie 

inwestycyjny”, dzięki czemu najbardziej popularny projekt tzw. 

miękki zostanie przeznaczony do realizacji i nie będzie musiał 

konkurować z bardzo kosztownymi inwestycjami, np. 

infrastrukturalnymi.

Radni zdecydowali również o dopłatach do odnawialnych 

źródeł energii, tu również kwotę dofinansowania ustalono 

w zależności od przyjętego rozwiązania:

ź kolektory słoneczne – dotacja w wysokości 500 zł do 

każdego 1m kw. powierzchni czynnej kolektora, jednak 

nie więcej niż:

-  3 tys. zł  na jeden budynek jednorodzinny,

- 10 tys. zł na jeden budynek wielorodzinny;

ź moduły fotowoltaiczne – dotacja w wysokości 1 tys. zł 

do każdego 1 kWp mocy znamionowej, jednak nie 

więcej niż:

 - 5 tys. zł na jeden budynek jednorodzinny,

 - 15 tys. zł dla pozostałych budynków,

ź pompy ciepła – dotacja w kwocie 600 zł do każdego 

1 kW mocy grzewczej, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na 

jedno źródło.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy złożyć przed 

rozpoczęciem prac.

Nowość – dopłaty do wymiany okien

Na wniosek prezydenta, radni zdecydowali również 

o wprowadzeniu nowego typu dofinansowania – wymiany 

lub renowacji stolarki okiennej, mającą na celu poprawę 

efektywności energetycznej oraz izolacyjności akustycznej 

w budynkach lub lokalach. Dotyczy to jedynie lokali, 

w których nie występuje ogrzewanie na opał stały (węgiel, 

koks). Z uwagi na obostrzenia występujące w Sopocie 

(ochrona konserwatorska), wymagana będzie zgoda 

Miejskiego Konserwatora Zabytków w obiektach będących 

pod jego jurysdykcją.

W tym przypadku kwotę dofinasowania ustala się:

ź 60 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 

1700 zł do każdego 1m kw. stolarki okiennej dla 

budynków wpisanych do rejestru zabytków wo-

jewództwa pomorskiego oraz wojewódzkiej lub 

ZIELONY SOPOT /

NR 03/2019

gminnej ewidencji zabytków,

ź 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 

700 zł do każdego 1m kw. stolarki okiennej dla 

pozostałych budynków.

NASZ SAMORZĄD /

Co zrobić, kiedy projekt budzi sprzeciw? 

Rada Miasta postanowiła też wprowadzić możliwość 

negatywnego zaopiniowania jednego projektu z zadań 

lokalnych i jednego projektu ogólnomiejskiego. Przy czym 

wskazanie projektu, którego realizacja według mieszkańca 

mogłaby być niekorzystna, będzie traktowana jako głos 

w dyskusji, przy wyborze wniosków przeznaczonych do 

realizacji po głosowaniu. Jeśli liczba negatywnych głosów 

przekroczy 50 proc. głosów oddanych za realizacją danego 

projektu, decyzję o poddaniu go pod głosowanie podejmie 

Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami.

Projekty BO na terenie spółdzielni i wspólnot      

mieszkaniowych

W uchwale wpisano możliwość poddania pod głosowanie 

zadania inwestycyjnego, które zlokalizowanie będzie na 

terenie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz będącym 

w użytkowaniu wieczystym tych podmiotów. O zasadności 

wprowadzenia takich zapisów zdecyduje wojewoda pomorski 

przy weryfikacji uchwały.

Kontynuowane wsparcie

Do końca 2023 roku stosowana będzie obniżka czynszu 

o 50 proc. dla najemców komunalnych, którzy na własny 

koszt zlikwidują ogrzewanie węglowe i zastąpią je 

rozwiązaniem ekologicznym.

Kontynuować będziemy program remontów wolnych lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasta Sopotu – na koszt Gminy ogrzewanie węglowe 

wymieniane jest na ekologiczne (w zależności od 

technicznych możliwości na gazowe lub elektryczne). 

W przypadku wniosków najemców o nabycie lokalu 

mieszkalnego lub lokalu użytkowego  stosowana jest 

zasada, że lokale, które mają ogrzewane piecowe lub 

etażowe, są wyłączone ze sprzedaży. Sprzedaż takiego 

lokalu mieszkalnego bądź użytkowego będzie możliwa po 

zmianie systemu ogrzewania.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS



5www.pinterest.com/sopot

Umowy zawierane w naszym mieszkaniu 

– sprawdź, jakie masz prawa

Rekrutacja do przedszkoli 
i podstawówek

Podpisywanie umów we własnym mieszkaniu jest z pewnością wygodne. Jeżeli trafimy na 

uczciwego przedstawiciela, wszystko jest w porządku . Gorzej, jeśli  osoba, która nas odwiedziła 

w domu, jest nieuczciwa. 

Najczęstsze przewinienia nieuczciwych przedstawicieli:

ź twierdzą, że mają specjalną ofertę (niższe rachunki);

ź twierdzą, że umowa/aneks muszą być przedłużone, bo inaczej wstrzymana będzie dostawa 

mediów;

ź pod pozorom aktualizacji proszą o dowód i wpisują dane z dowodu do nowej umowy;

ź udają, że spisują liczniki i proszą o podpisanie fałszywego protokołu.

W sytuacji, kiedy zdecydujesz się podpisać umowę, pamiętaj:

ź od dnia podpisania masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyn. Umowa 

powinna zawierać wzór odstąpienia od umowy;

ź przeczytaj wszystko, zanim podpiszesz;

ź sprawdź, z kim podpisujesz umowę – to, że przedstawiciel mówi, że jest z firmy X, nie oznacza, że 

jest; 

ź nie czuj się zobowiązany do niczego, nie musisz podpisywać  umowy;

ź w umowie musi to być zaznaczone, że jest to umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa; 

ź jeżeli podpisałeś  umowę – zachowaj  koniecznie swój egzemplarz. Przedstawiciel nie może Ci go 

zabrać lub odesłać później;

ź jeśli nie rozumiesz  zapisu umowy – nie podpisuj!

ź nie dawaj żadnej zaliczki – możesz mieć problem z jej odzyskaniem. Jeśli zapłaciłeś, przedsiębiorca 

ma obowiązek zwrócić zaliczkę nie później niż 14 dni od daty otrzymania Twojego oświadczenia 

o odstąpieniu od umowy;

ź sprawdź do kiedy jest ważna Twoja obecna umowa, czy po jej wypowiedzeniu nie zapłacisz kary 

umownej. Chodzi o to, żeby nie mieć dwóch obowiązujących umów i podwójnych opłat.

* Podstawa prawna: Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Dz.U. 2017, poz. 827

Miejski Rzecznik 
Konsumentów RADZI

Mieszkańcy Sopotu, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, mogą 

skorzystać z darmowych porad. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego działa w Sopocie pryz ul. Bohaterów Monte Cassino 25.

Bezpłatne konsultacje z prawnikiem

EDUKACJA /

1 marca rozpocznie się proces rekrutacji do sopockich przedszkoli. Aplikacje 

można składać do 29 marca. Ogłoszenie wyników nastąpi 24 kwietnia 

o godz. 12.00. Miasto przygotowało ok. 730 miejsc w przedszkolach, co 

powinno zapewnić każdemu dziecku w wieku 3 do 6 lat pełną dostępność do 

edukacji przedszkolnej.

Przedszkola

Proces rekrutacyjny rozpoczyna złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub 

innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie warunków i kryteriów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Rodzice mają blisko miesiąc na złożenie dokumentów (1-29 marca). 8 kwietnia do 

publicznej wiadomości zostanie przekazana lista kandydatów, którzy po spełnieniu 

wymagań zakwalifikowali się. 24 kwietnia ogłoszona zostanie ostateczna lista 

dzieci, które podejmą edukację przedszkolną.

W I etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmowane jest: 

ź dziecko z rodziny wielodzietnej,

ź dziecko z niepełnosprawnością,

ź dziecko, którego rodzice lub rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,

ź dziecko, które wychowuje tylko jedno z rodziców,

ź dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

W drugim etapie również określane są kryteria wraz ze stosowną punktacją.

Szkoły podstawowe

Również 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do sopockich szkół podstawowych. 

Wnioski można składać do 26 marca, zaś w przypadku oddziału szkoły sportowej 

do 27 marca. 17 maja podane zostaną listy kandydatów. 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu 

na podstawie zgłoszenia rodziców, prawnych opiekunów. Uczniowie spoza 

obwodu szkoły uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym, w którym za 

poszczególne kwalifikacje przyznawana jest punktacja. 

W Sopocie przygotowanych jest 250 miejsc, co pozwoli stworzyć 11-12 oddziałów.

Szczegóły i wniosek do pobrania na www.sopot.pl.

SOPOT POMAGA /

Uprawnieni mogą uzyskać informacje m.in. w zakresie:

ź prawa pracy,

ź przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

ź prawa cywilnego,

ź spraw karnych,

ź spraw administracyjnych,

ź ubezpieczenia społecznego,

ź spraw rodzinnych,

ź prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

ź związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności pra 

rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania jej 

rozpoczęcia.

Godziny pracy punktu:

ź adwokaci – pon. i wt. 16.00-21.00, śr. 12.00-16.00, czw. 10.00-16.00

ź radcy prawni – wt. i sob. 12.00-16.00, śr. I czw. 16.30-20.30, pt. 16.00-20.00

Umówić się na spotkanie czy wizytę domową z prawnikiem można przez infolinię, tel. 572 382 

444 lub 572 382 456. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00-14.00.

Więcej informacji na www.sopot.pl.

Fot. Pixabay.com

Fot. Pixabay.com
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W ramach 23. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w sali 

balowej hotelu Sofitel Grand Sopot odbędzie się wyjątkowy koncert 

kameralny. 23 marca, o godz. 19.00, wystąpią trzej wybitni muzycy, od lat 

związani z osobą jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX 

wieku, Krzysztofa Pendereckiego: Konrad Skolarski (fortepian), Jarosław 

Nadrzycki (skrzypce) i Karol Marianowski (wiolonczela).

Niedawno ukazała się w Polsce najnowsza powieść Jeffreya Archera „I tak wygrasz”. W ślad za 

książką, w maju, do Sopotu przyjedzie jej autor. Wizyta pisarza będzie wprowadzeniem do 

festiwalu Literacki Sopot, którego brytyjska edycja odbędzie się w dniach 15-18 sierpnia 2019 r. 

Spotkanie z Archerem w sobotę, 4 maja, na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie. 

Początek o 17.00, wstęp wolny.

Penderecki Piano TrioJeffrey Archer w maju w Sopocie

www.muzeumsopotu.pl

www.teatrnaplazy.pl

www.bart.sopot.plwww.literackisopot.pl

MUZEUM SOPOTU /

W zbiorach Muzeum Sopotu od niedawna znajduje się wycinek z gazety prezentujący 

gigantyczną lalkę odzianą w krynolinę, w otoczeniu dzieci ubranych w odświętne stroje. 

„Czerwony kapturek w gotik stajlu”, spektakl uliczny prezentowany 

w ubiegłym roku na molo w Sopocie w ramach cyklu Mololo, został finalistą 

„The Best Off”, ogólnopolskiego konkursu na najlepszy spektakl teatru 

niezależnego. Konkursowe pokazy odbędą się w marcu, w Teatrze na Plaży, 

aż czterokrotnie.Sopocki karnawał i herbaciana 
lalka

Czerwony kapturek 
walczy w konkursie

KONCERTY /

NR 03/2019

LITERACKI SOPOT /

TEATR /

Penederecki Piano Trio 

współtworzą utytułowani 

artyści,  którzy swoją 

międzynarodową re-

nomę zdobyli występując 

jako soliści, kameraliści 

oraz członkowie Meccore 

St r ing  Quartet ,  we 

wszystkich krajach Euro-

py, w obu Amerykach 

i w Azji. Są zwycięzcami 

wielu prestiżowych mię-

dzynarodowych kon-

kursów, a także laureatami wielu nagród fonograficznych. W programie koncertu 

znalazły się „Trio fortepianowe c-moll”, op.1 nr 3 Ludwiga van Beethovena, „Trio 

fortepianowe g- moll”, nr 1 „Elegijne” Sergiusza Rachmaninowa oraz „Trio 

fortepianowe G-dur” Claude’a Debussy’ego.

Bilety w cenie 80 zł, 60 zł, 50 zł (Karta Sopocka) do nabycia w kasie BART, przy 

ul. Kościuszki 61, a także w Informacji Turystycznej (pl. Zdrojowy 2). 

Twórcy spektaklu pokonują labirynt psychologicznych zawiłości człowieka przy 

pomocy pozornie błahych środków, jak hip-hop, beatbox, uliczny happening 

połączony z koncertem i tańcem. – Wszystko to zadziwia, gdy nagle okazuje się, że 

mówimy o sprawach najgłębszych: o poszukiwaniu i budowaniu siebie – mówi 

Magdalena Płaneta, reżyserka. 

Przedstawienie będzie można zobaczyć w ramach „The Best Off” 

– ogólnopolskiego konkursu na najlepszy spektakl teatru niezależnego. 

Pokazy konkursowe odbędą się 10.03 o godz. 17.00, 16.03 o godz. 19.00, 

17.03 o godz. 18.00 i 28.03 o godz. 19.00 w Teatrze na Plaży w Sopocie.

Jeffrey Archer to pisarz 

znany na całym świecie, 

którego książki sprzedały 

się do tej pory w ponad 

330 mln egzemplarzy w 97 

krajach! Każda jego książka, 

począwszy  od debiu-

tanckiego „Kane'a i Abla”, 

zostaje bestsellerem. Od 

początku swojej kariery 

Archer wciąga czytelników 

w fascynującą grę, która 

sprawia,  że  po  prze-

czytan iu  jedne j  jego 

Ta wyjątkowych rozmiarów dama to tzw. 

Teepuppe, czyli w tłumaczeniu z niemieckiego 

herbaciana lalka. Z postacią tą wiąże się ciekawa 

historia, przypadająca właśnie na okres kar-

nawału.

W 1921 roku gwiazdą sopockiego karnawału była 

herbaciana lalka, czyli Teepuppe. Na plakatach 

z reklamą umieszczono wizerunek lalki w rozklo-

szowanej falbaniastej sukni, przypominającej modne 

wówczas podgrzewacze do dzbanków. Dama 

w podobnym przebraniu przeszła też kilkakrotnie 

ulicami Sopotu otoczona grupą muzyków, by 

zaprosić mieszkańców do udziału w karnawale. 

Później pojawiła się na czele karnawałowego 

pochodu przebierańców, a jej widok wzbudził tak 

ogromne zainteresowanie sopocian, że po raz 

kolejny zaszczyciła swą obecnością letni pochód 

podczas Sopockiego Tygodnia Sportu. Pamiątką po 

tych wydarzeniach są do dziś plakat, fotografia 

i krótkie wzmianki w prasie.

powieści natychmiast ma się ochotę sięgnąć po następną. 

W maju 2019 r. Archer odwiedzi Polskę, by w Sopocie promować swoją najnowszą powieść „I tak 

wygrasz”. Jej akcja zawiązuje się w Leningradzie w 1968 r. Ojciec Aleksandra zostaje zgładzony przez 

KGB za próbę założenia niezależnego związku zawodowego. Chłopiec wraz z matką podejmuje 

desperacką próbę ucieczki z ZSRR. 

Spotkanie z Jeffreyem Archerem będzie wprowadzeniem do Literackiego Sopotu, festiwalu 

organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miasto Sopot od 2012 r. 

Tegoroczna edycja odbędzie się, mimo, że organizatorzy nie dostaną finansowego wsparcia 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotychczasowe dotacje dla sopockiego 

festiwalu literatury, ok. 270 tys. zł, pochodziły z trzyletniego grantu Ministerstwa Kultury, 

w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. W tym roku dofinansowania nie przyznano. 

Tematem przewodnim Literackiego Sopotu 2019 będzie literatura brytyjska.

Fot. materiały prasowe

Fot. materiały prasowe Muzeum Sopotu

Fot. Bruno FidrychFot. Krzysztof Gackowski
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Po miesięcznej przerwie na Puchar Polski i spotkania reprezentacyjne, w sobotę 9 marca, 

zawodnicy sopockiego Trefla ponownie wybiegną na własny parkiet. Mecz w ERGO ARENIE 

rozpocznie się o godz. 14.30. Spotkanie z Miastem Szkła Krosno będzie jednym z sześciu jakie żółto-

czarni rozegrają w tym miesiącu.

W marcu Sopot Tenis Klub będzie organizatorem 

i gospodarzem dwóch turniejów. W sobotę 

i niedzielę, 2 i 3 marca rozegrane będą Mistrzostwa 

Województwa Pomorskiego Młodzików. Dwa 

tygodnie później, w weekend 16 i 17 marca, 

w mistrzostwach województwa pomorskiego, 

w turnieju Sopot Cup, zmierzą się tenisowe Skrzaty.

Turnieje odbędą się na hali Widowiskowej Sopot Tenis 

Klubu przy ul. J. J. Haffnera 57 b. Oba rozpoczną się 

w kolejne marcowe soboty o godz. 12.00.

W rozegranych 9 i 10 lutego w Toruniu Halowych Mistrzostwach 

Polski Juniorów i Juniorów Młodszych wystartowało 16 zawodników 

Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego. Rewelacją mistrzostw był 

Jakub Szymański, który w biegu na 60 m przez płotki ustanowił 

rekord Polski. To także najlepszy wynik w tej kategorii wiekowej na 

świecie!

Młodzi sportowcy 
w doskonałej formie

KOSZYKÓWKA /

Trefl wraca na parkiet! 
Sopocianie zagrają z Miastem Szkła

Turnieje tenisowych Młodzików 
i Skrzatów

LEKKOATLETYKA /

Maraton rozpocznie s ię 

wcześniej, bo już 2 marca 

w Warszawie,  gdzie so-

pocianie zagrają z miejs-

cową Legią. Tydzień później 

podopieczni Jukki Toijal i 

powrócą do Trójmiasta na 

jedno z najważniejszych starć 

sezonu. Trefl i Miasto Szkła 

są w podobnej sytuacji i po 

19 kolejkach mają identyczny 

bilans. To oznacza, że po-

jedynek między tymi ekipami 

stanie się meczem nie o dwa, 

Fot. materiały prasowe SKLA 

TENIS /

Bieg Inki – w tym roku 2019 metrów

BIEGANIE /

Miłośników biegania i rekreacji na świeżym powietrzu 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na sopocki Bieg 

Inki. Impreza odbędzie się 2 marca. Zawodnicy wystartują 

o godz. 12.00 i pobiegną na dystansie 2019 metrów, ze 

startem i metą na Łysej Górze w Sopocie.    

Każdy z uczestników biegu otrzyma numer startowy oraz 

pamiątkowy medal. Dodatkową atrakcją biegu będzie ognisko 

i wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich, a także kuchnia polowa 

serwująca bigos. Fot. materiały prasowe MOSiR w Sopocie

O godz. 13.00, bezpośrednio po biegu, zaplanowano 

przemarsz uczestników i gości, w asyście pocztów 

sztandarowych, pod pomnik żołnierzy AK i pomnik 

Danuty Siedzikówny „Inki”, gdzie złożone zostaną wieńce 

i kwiaty.

a o cztery punkty. Sopocianie w ostatnim wygranym spotkaniu z Hydro Truckiem Radom pokazali, że 

potrafią zagrać skutecznie w ataku. 9 marca Trefl będzie chciał powtórzyć ten sukces i znów zwycięsko 

zakończyć mecz w ERGO ARENIE. Zawodnicy liczą na duże wsparcie z trybun. Bilety na mecz z krośnianami 

czekają na stronie sercesopotu.pl.

Sopocianie drużynowo uplasowali się na czwartej pozycji, pośród około 

300 klubów sportowych z całej Polski, startujących w tych mistrzostwach. 

Team SKLA przywiózł z Torunia do Sopotu 4 medale. 

Jakub Szymański dwa razy pobił rekord Polski (U18) w biegu na 60 

m przez płotki (w eliminacjach 7,74 s i w finale 7,73 s). Podopieczny 

trenera Bernarda Wernera poprawił tym samym swój czas na tym 

dystansie (7,75 s) ustanowiony przed miesiącem również w Toruniu. 

Czas uzyskany przez Szymańskiego to obecnie rekord Polski 

i najlepszy wynik w tej kategorii wiekowej na świecie! 

Drugi złoty medal przywiozła z Torunia Ala Stój (bieg na 800 m). Srebro 

wywalczyła Natalia Pleczyńska (1000 m), a brąz Zuzanna Rożeńska (60 m 

przez płotki).

Po juniorach w Halowych Mistrzostwach Polski wystartowali także 

seniorzy.

Paulina Ligarska zdobyła srebro w pięcioboju, Anna Kiełbasińska brązowy 

medal w biegu na 400 m, a także awans do światowej czołówki 

i kwalifikację na Halowe Mistrzostwa Europy w Glasgow. Minimum do 

Glasgow ma już także Artur Noga, jednak falstart w eliminacjach nie 

pozwolił mu walczyć o medale mistrzostw Polski.

Fot. materiały prasowe STK

Szczegółowe informacje, regulamin i zapisy na 

stronach internetowych www.mosir.sopot.pl oraz 

elektronicznezapisy.pl



8 PRZEPIS NA SOPOT 

Muzeum Sopotu jest już pełnoletnie! Swoją „18” świętowało 8 lutego wernisażem wystawy 
„Sopot w rzeczy samej”. Można ją oglądać do 14 kwietnia.

Sopockim obchodom 77. rocznicy powołania Armii Krajowej towarzyszyła pełna asysta 
wojskowa. Uroczyste spotkanie odbyło się 14 lutego przy pomniku Armii Krajowej.

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

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

W meczu 19. kolejki Energa Basket Ligi Trefl Sopot pokonał HydroTruck z Radomia 97:93. 9 lutego 
w ERGO ARENIE emocji nie brakowało.

W Muzeum Sopotu ruszył cykl otwartych dla mieszkańców spotkań dotyczących m.in. 
języka debaty publicznej. Kolejny wykład poświęcony m.in. mowie nienawiści 7 marca.

Fot. Fotobank.PL / UMS

W Państwowej Galerii Sztuki zagościły dzieła zarówno artystów z doświadczeniem, jak również 

młodych, dopiero zaczynających karierę. Prace można oglądać do 17 marca.

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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