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Nowy żłobek w Sopocie
Wybrano koncepcję nowej placówki
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ROZLICZ PIT W SOPOCIE

METAMORFOZA POTOKU GRODOWEGO

ZNAK JAKOŚCI DLA LITERACKIEGO SOPOTU

Rozlicz się w Sopocie i wspieraj swoje
miasto! Połowa Twoich podatków zasila
budżet miasta i przeznaczona jest na
projekty podnoszące jakość życia w Sopocie!
Miasto planuje przeprowadzenie loterii
z atrakcyjnymi nagrodami: skuterami, rowerami i laptopami.

Mieszkańcy i turyści zyskają w Sopocie nowy piękny
punkt spacerowy. Odkryty Potok Grodowy, nowe
ścieżki spacerowe i kładki, mała architektura,
wymiana oświetlenia, przebudowa miejskiego
systemu odprowadzania wód opadowych i nawierzchni ulic – to tylko niektóre zmiany, jakie
przechodzą Park Północny i Park Grodowy.

Literacki Sopot otrzymał znak jakości EFFE Label,
przyznawany przez sieć europejskich festiwali EFFE.
Sopocki festiwal znalazł się w ten sposób w gronie
wyjątkowych i innowacyjnych europejskich wydarzeń kulturalnych, czego potwierdzeniem będą
goście tegorocznej edycji: Szirin Ebadi, Reni EddoLodge, Lijia Zhang, Ntailan Lolkoki i Jeﬀrey Archer.
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Skorzystaj z pomocy mediatora
Mediatorzy Stali Sądu Okręgowego w Gdańsku prowadzą od listopada 2018 r. w Sądzie
Rejonowym w Sopocie nieodpłatne dyżury informacyjne dla mieszkańców, poświęcone
problematyce ugodowego rozwiązywania sporów czyli mediacjom.
Mediacja jest procesem, w którym strony pod kierunkiem mediatora poszukują rozwiązania
swego sporu, zarówno sądowego jak i pozasądowego, prowadzonego na gruncie prawa
cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich oraz karnego. Procesy mediacyjne są wolne od
opłat dla osób spełniających kryteria zwolnienia z opłat sądowych.
Dyżurujący mediatorzy są specjalistami od konﬂiktów. Zapraszają
mieszkańców do korzystania
z porad mediacyjnych w sporach
rodzinnych, lokalnych, pracowniczych,
gospodarczych czy majątkowych.
Miejsce Spotkań Informacyjnych
to sala konferencyjna Sądu Rejonowego w Sopocie (ul. 1 Maja
10) nr 2.10 na II piętrze, w każdy
poniedziałek w godz. 10.00-16.00.

Sesja Rady Miasta Sopotu
i harmonogram posiedzeń Komisji RMS
Najbliższe posiedzenie Rady Miasta Sopotu odbędzie się 28 marca w sali nr 36
Urzędu Miasta. Początek o godz. 9.30. Obrady radnych oraz posiedzenia Komisji
Rady Miasta Sopotu są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Sesja Rady Miasta
transmitowana jest na kanale You Tube (Urząd Miasta Sopotu), oglądać ją też można
przez stronę sopot.pl.

Harmonogram posiedzeń Komisji Rady Miasta Sopotu
18 marca 2019 r. (poniedziałek)
godz. 15.00 – Komisja Gospodarki Komunalnej, sala 58
Informacja dot. rozszerzenia strefy Tempo-30 oraz wprowadzenie kontraruchu
rowerowego na kilkudziesięciu ulicach miasta
ź Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawy bieżące
ź

20 marca 2019 r. (środa)
Fot. materiały promocyjne mediatorów

godz. 15.00 – Komisja Edukacji oraz Komisja Sportu i Młodzieży, SP nr 1
Informacja na temat działalności SP nr 1
ź Informacja dot. rozszerzenia strefy Tempo-30 oraz wprowadzenie kontraruchu
rowerowego na kilkudziesięciu ulicach miasta
ź Projekt powstania wielofunkcyjnego boiska sportowego dla klas I-III przy SP nr 9
ź Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawy bieżące
ź

Dla zainteresowanych podajemy telefon do Mediatora Koordynującego: 501 052 523.
Celem inicjatywy jest wyjście naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu społecznemu na
alternatywne, polubowne metody rozwiązywania sporów i konﬂiktów.

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń

21 marca 2019 r. (czwartek)
godz. 15.30 – Komisja Strategii Rozwoju, sala 58
Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawy bieżące

ź

Pamiętaj! Nie jesteś sam z problemami.
Telefon Zaufania: 58 301 00 00 w godz. 16.00-6.00
ptpt@vp.pl całą dobę

22 marca 2019 r. (piątek)
godz. 14.00 – Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami, sala 58
Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawy bieżące

ź

25 marca 2019 r. (poniedziałek)

KONCERT /

godz. 15.15 – Komisja Kultury, sala 58
Sprawy bieżące

ź

godz. 16.00 – Komisja Rozwoju i Urbanistyki, sala 58
Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawy bieżące

ź

Muzyczne wspomnienie
o księdzu Janie
Fundacja im. Ks. Jana Kaczkowskiego zaprasza na z koncert „Pamiętamy o Księdzu Janie
Kaczkowskim”, który odbędzie się w kościele św. Jerzego 28 marca 2019 r., w trzecią
rocznicę śmierci księdza. Wystąpi Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją
Wojciecha Rajskiego. Wstęp jest wolny. Koncert poprzedzony będzie o godz. 18.00 mszą
świętą ku pamięci księdza Jana Kaczkowskiego.
Jan Kaczkowski był polskim duchownym, doktorem nauk teologicznych i bioetykiem, dyrektorem
Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Urodził się z niedowładem lewej strony ciała oraz dużą
wadą wzroku. Chorował na nowotwór nerki, zdiagnozowano też u niego glejaka mózgu.
W 2002 roku zdobył magisterium
z teologii w Gdańskim Seminarium
D u c h ow n y m . 5 l a t p ó ź n i e j n a
Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie uzyskał tytuł
doktora, swoją prace dyplomową
poświecił terminalnie chorym. W 2004
roku został jednym z założycieli Puckiego
Hospicjum Domowego, pięć lat później,
gdy powstało Puckie Hospicjum pw. św.
Fot. materiały Fundacji im. Ks. Jana Kaczkowskiego
Ojca Pio, został jego dyrektorem.
Stworzył szkolenia z bioetyki chrześcijańskiej, zorganizował warsztaty z etyki oraz komunikacji dla
studentów prawa i medycyny, prowadził wykłady z tematyki hospicyjnej. W 2016 roku został
ambasadorem zorganizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży. Jan Kaczkowski za swoją
działalność charytatywną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski i tytułem honorowego obywatela Pucka. Zmarł 28 marca 2016 r.
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26 marca 2019 r. (wtorek)
godz. 15.00 – Komisja Zdrowia i Rozwoju Społecznego, sala 58
ź Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawy bieżące
godz. 16.00 - Komisja Turystyki i Uzdrowiska, sala 58
Zaopiniowanie projektów uchwał i sprawy bieżące

ź

Terminy mogą ulec zmianie, aktualny harmonogram dostępny na stronie BIP.
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W Sopocie będzie nowy żłobek
„Za szklanymi drzwiami zaczyna się świat dziecka, kolorowy i ciekawy” – czytamy
w opisie zwycięskiej pracy w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznourbanistycznej nowego żłobka w Sopocie. Mieszkańcy zdecydowali, że obiekt powstanie
przy ulicy Obodrzyców 18-20.
Autorem zwycięskiego projektu jest Enone Architektura i Design Rafał Sokołowski z Pabianic.
Drugie miejsce zajęła praca Łukasza Piankowskiego
z Gdyni, trzecie – zespołu projektantów: Mateusz
Krawczyk, Marek Frania, Jerzy Maciejewski, Justyna
Pietrzykowska z Koszęcina, Boronowa, Olsztyna i Łodzi.

zaproponowaliśmy zmianę niektórych rozwiązań funkcjonalnych oraz materiałów, które mają być
zastosowane m.in. w konstrukcji oraz elewacji budynku – dodaje Gonera.
– Nowy żłobek wraz z działającym w sąsiedztwie przedszkolem stworzą spójną
wczesnoedukacyjną całość. Wszystkie sopockie dzieci mają już zapewnione miejsce
w przedszkolach, mam nadzieję, że budowa nowego żłobka sprawi, że sopocianie nie będą mieli
także problemu z opieką nad młodszymi dziećmi
– nie kryje radości Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu.
Więcej miejsc w Puchatku

Na konkurs wpłynęło 9 prac. Autor zwycięskiego projektu
otrzyma nagrodę w wysokości 8 tys. złotych oraz
zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia
z wolnej ręki na przygotowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej, będącej podstawą m.in. do
uzyskania pozwolenia na budowę. Druga praca otrzymała
nagrodę w wysokości 7 tys. zł, trzecia 5 tys. zł.
– Przy ocenie prac braliśmy pod uwagę rozwiązania
architektoniczne i urbanistyczne oraz koszty realizacji
i późniejszego użytkowania – wyjaśnia Karol Gonera,
przewodniczący sądu konkursowego, naczelnik wydziału
Inwestycji UMS. – Podczas postępowania o udzielenie
zamówienia z wolnej ręki będziemy proponować kilka
zmian do projektu: w zaleceniach pokonkursowych

Wizualizacja żłobka - projekt Enone Architektura i Design Rafał Sokołowski

Wypłata świadczeń opiekunom osób
niepełnosprawnych – miasto idzie do sądu
W oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, od 2014
roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
wypłaca świadczenia pielęgnacyjne wszystkim opiekunom osób niepełnosprawnych, bez różnicowania pod
względem wieku nabycia niepełnosprawności.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stoi na
stanowisku, że jest to działanie niezgodne z ustawą
o świadczeniach rodzinnych. Miasto zapowiada, że
skieruje sprawę do sądu i nie zaprzestanie wypłacania
świadczeń wszystkim opiekunom.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stoi na
stanowisku, że jest to działanie niezgodne z ustawą o świadczeniach rodzinnych. W związku z tym wojewoda pomorski
wszczął postępowanie administracyjne nakazujące zwrot do
budżetu państwa 850 tys. zł, wypłaconych przez sopocki
MOPS w ciągu ostatnich czterech lat opiekunom dorosłych
osób niepełnosprawnych.
Trybunał Konstytucyjny orzekł w 2014 r., że różnicowanie
osób niepełnosprawnych jest sprzeczne z konstytucją.

Jednak do tej pory nie nastąpiły zmiany w obowiązującej
ustawie. Zgodnie z tą ustawą świadczenia pielęgnacyjne
przysługują tylko wtedy, gdy osoba wymagająca opieki
doznała niepełnosprawności przed ukończeniem 18 lat
lub 25 lat (jeśli było to w trakcie nauki).
– Mając na względzie zasady współżycia społecznego oraz
wyrok Trybunału Konstytucyjnego wypłacamy świadczenia
pielęgnacyjne wszystkim opiekunom – mówi Marlena
Jasnoch, z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sopocie. – Zaprzestanie wypłacania
świadczenia pielęgnacyjnego oznacza dla opiekunów brak
środków do życia, ponieważ zgodnie z wymogiem
zrezygnowali z pracy, aby opiekować się swoim
niepełnosprawnym krewnym. Dla osób niepełnosprawnych to brak środków na rehabilitację i leczenie, co
skutkuje zaprzepaszczeniem dotychczasowych wysiłków
w kierunku poprawy ich funkcjonowania w środowisku.
W konsekwencji może to doprowadzić do konieczności
umieszczania osób z niepełnosprawnością w placówkach
całodobowych.
Obecnie świadczenie pielęgnacyjne otrzymuje w Sopocie
średnio miesięcznie 40 opiekunów dorosłych osób
niepełnosprawnych. Od stycznia 2019 r. świadczenie to
wynosi 1538 zł, wcześniej było w wysokości 1477 zł.
Według ustawy osoby, które opiekują się osobami, które
doznały niepełnosprawności przed ukończeniem 18 lat
lub 25 lat (jeśli było to w trakcie nauki) mogą ubiegać się
tylko o specjalny zasiłek opiekuńczy, przy czym jest on
niższy od świadczenia pielęgnacyjnego (620 zł) oraz
uzależniony od spełniania kryterium dochodowego.

Fot. Pixabay

www.facebook.com/MiastoSopot

Gmina Miasta Sopotu otrzymała dotację
na adaptację pomieszczeń w żłobku
Puchatek, dzięki czemu w placówce
przybędzie dodatkowych 10 miejsc dla
maluchów. Dotacja została przyznana
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH +. To już
trzecia dotacja w ciągu kilku lat, która
traﬁła do Puchatka. W sumie dzięki
doﬁnansowaniu w żłobku jest o 36 miejsc
więcej.

Miasto zapowiada, że skieruje sprawę do sądu i nie
zaprzestanie wypacania świadczeń wszystkim opiekunom.
Jednocześnie podejmowane są – we współpracy ze
Związkiem Miast Polskich działania, aby wprowadzić
odpowiednie zmiany w ustawie.

Rozlicz PIT w Sopocie
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.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do rozliczania się
w Sopocie. Planujemy przeprowadzenie loterii z nagrodami.
Do wygrania będą:
1 skuter elektryczny trójkołowy,
ź 2 skutery elektryczne,
ź 3 rowery elektryczne,
ź 5 laptopów.
ź

Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 kwietnia do 5 maja.
Rejestracja odbędzie się przez stronę sopot.pl.
Rozlicz się w Sopocie i wspieraj swoje miasto!
Połowa Twoich podatków zasila budżet miasta
i przeznaczona jest na projekty podnoszące jakość
życia w Sopocie!
Korzystasz z usługi Twój e-PIT?
Sprawdź, czy Twoje podatki traﬁą do Sopotu
W tym roku po raz pierwszy rozliczenia podatkowe za
rok 2018 przygotowuje Krajowa Administracja
Skarbowa. Podatnicy mogą zweryﬁkować swoje
rozliczenie przygotowane przez skarbówkę na
specjalnej stronie internetowej www.podatki.gov.pl.
Należy 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.
Zanim zaakceptujemy zeznanie przygotowane przez
skarbówkę, sprawdźmy, czy na pewno nasze podatki
traﬁą do Sopotu. Ważny jest bowiem faktyczny
adres zamieszkania (a nie meldunek z dowodu
osobistego) i wybór urzędu skarbowego. Aktualny
adres zamieszkania można wpisać w odpowiednie
okienko w rozwijanej zakładce „edytuj pozostałe dane”.
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Ostatnia prosta metamorfozy
Potoku Grodowego
Mieszkańcy i turyści zyskają w Sopocie nowy piękny punkt spacerowy. Odkryty Potok
Grodowy, nowe ścieżki spacerowe i kładki, mała architektura, wymiana oświetlenia,
przebudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych i nawierzchni ulic – to
tylko niektóre zmiany, jakie przechodzą Park Północny i Park Grodowy.
Blisko 11 milionów złotych pochłonie rewitalizacja i przebudowa części Sopotu obejmującej Park
Północny, Park Grodowy oraz ulice: Haﬀnera, Powstańców Warszawy i Wosia Budzysza oraz nową
ulicę o roboczej nazwie KD1.
Potok Grodowy jest przebudowywany na prawie całej swojej długości: od torów kolejowych do
plaży. Na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Mamuszki potok został już odkryty. Płynący
w otoczeniu specjalnie zaprojektowanej zieleni potok, z ciekawymi elementami małej architektury
wokół, stał się nowym, atrakcyjnym miejscem do spacerów i odpoczynku dla sopocian.
Trwają także intensywne prace budowlane, dzięki którym miasto zyska inny teren zielony – uporządkowany został cenny przyrodniczo obszar wokół Wąwozów Grodowych. Dzięki wykonaniu
nowego dojścia jest on bardziej dostępny dla odwiedzających.
– Potok Grodowy nadal będzie miał naturalny charakter. Prace zmierzają do regulacji jego
przepływu, zredukowania problemów eksploatacyjnych powodowanych przez ogromne ilości
rumowiska niesione tym potokiem w trakcie intensywnych opadów deszczu, które w efekcie
zanieczyszczają ul. Haﬀnera i uprzykrzają życie mieszkańcom – wyjaśnia Marcin Skwierawski,

Fot. Fotobank.PL/UMS

wiceprezydent Sopotu. – Dla zachowania bezpieczeństwa mieszkańców, korzystających z uroków
tego rejonu, wykonywane jest obecnie solidne umocnienie w miejscu powstania kładki nad
potokiem, które zapewni jej stateczność. Bystrotok ukształtowany pod kładką będzie wykończony
materiałami naturalnymi, głównie kamieniem oraz drewnem. Na trasie koryta powstaną
dodatkowe płotki faszynowe, narzuty kamienne i drewniane progi korekcyjne dla efektywniejszego
zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstawania. Te prace powinny zakończyć się
do końca marca – dodaje Skwierawski.
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W Sopocie piję
wodę z kranu

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

Z okazji Światowego Dnia Wody obchodzonego co
roku 22 marca, AQUA-Sopot Sp. z o.o. zaprasza
wszystkich mieszkańców do odwiedzenia stoiska
zlokalizowanego w holu głównym Urzędu Miasta
Sopotu. Główną atrakcją będzie degustacja wody
pochodzącej bezpośrednio ze Stacji Uzdatniania
Wody.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, w których co najmniej
połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz
z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami
budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków,
przekształciło się w prawo własności tych gruntów.

Dzień Wody to świetna okazja do zdobycia informacji
na temat sopockiej wody, jej właściwościach, cech
ﬁzyko-chemicznych. Inżynierowie z AQUA-Sopot chętnie
udzielą informacji dotyczących infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w naszym mieście, stref zasilania
w wodę.
Zapraszamy 22 marca w godz. 10.00-14.00 do
stoiska w UM Sopot.

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie wydane
przez Prezydenta Miasta Sopotu. Jest ono wydawane z urzędu
(w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia, tj. do 31.12.2019),
nie trzeba składać w tym celu wniosków do Urzędu Miasta.
Jeżeli użytkownik wieczysty zamierza sprzedać lokal, może złożyć
wniosek o wydanie zaświadczenia szybciej (pobierana jest opłata
skarbowa w wysokości 50 zł).
Zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntów Urząd Miasta Sopotu będzie wysyłał
dla wszystkich uprawnionych na adres wskazany w ewidencji
gruntów lub inny adres, na który doręczano korespondencję
dotyczącą użytkowania wieczystego oraz do Sądu Rejonowego
w Sopocie Wydział Ksiąg Wieczystych.
Sąd w oparciu o to zaświadczenie dokonuje z urzędu wpisu
własności gruntu oraz roszczenia o opłatę za przekształcenie.
Wysokość opłaty za przekształcenie jest równa wysokości opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby
1 stycznia 2019 r. Jej wysokość będzie określona w zaświadczeniu.
Opłata może podlegać waloryzacji, nie częściej niż raz na 3 lata.
Opłatę wnosi się przez 20 lat do 31 marca każdego roku,
z wyjątkiem opłaty za 2019 r., którą wnosi się 29 lutego 2020 r.

Fot. Fotobank.PL/UMS
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Właściciel gruntu może wnieść jednorazową opłatę
przekształceniową. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada

Fot. Fotobank.PL/UMS

iloczynowi opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono
ten zamiar oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat.
W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej osobom
ﬁzycznym będącym właścicielami: budynków mieszkalnych
jedno-rodzinnych lub lokali mieszkalnych wykorzystywanych na
cele mieszkaniowe lub spółdzielniom mieszkaniowym,
przysługuje boniﬁkata w wysokości:
ź 90 proc. – gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
ź 80 proc. – gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w drugim roku po przekształceniu, tj. w 2020 r.
ź 70 proc. – gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w trzecim roku po przekształceniu, tj. w 2021 r.
ź 60 proc. – gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona
w czwartym roku po przekształceniu, tj. w 2022 r.
Warunkiem udzielenia boniﬁkaty jest brak zaległości wobec
Gminy Miasta Sopotu w odniesieniu do nieruchomości
będącej przedmiotem przekształcenia. Wniosek zgłoszenia
zamiaru jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie
oraz szczegółowe informacje dostępne na BIP Sopot.
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Miejskie pieniądze
na oświatę
Od wielu lat Gmina Miasta Sopotu konsekwentnie
inwestuje w sopocką oświatę. Wynikiem tej polityki
są m.in. świetne wyniki sopockich uczniów na
egzaminach różnych szczebli. W mieście obowiązuje
także regulamin wynagradzania nauczycieli, dzięki
któremu w 2018 r. średnia pensja brutto sopockiego
nauczyciela była najwyższa w Trójmieście.
W tym roku w budżecie miasta zaplanowano 58,2 mln zł
na zadania oświatowe dotyczące prowadzenia
i utrzymania sopockich szkół i placówek oświatowych.
Tegoroczna subwencja oświatowa przyznana na ten cel
z Ministerstwa Edukacji Narodowej wyniesie 37 mln zł.
Niezbędne dodatkowe środki własne miasta (21,2 mln zł)
zostaną przeznaczone głównie na wynagrodzenia dla
pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
dodatkowe zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne dla
uczniów, utrzymanie obiektów szkolnych, zakup
materiałów i wyposażenia dla szkół, przeprowadzenie
bieżących remontów w budynkach oświatowych.
W sopockich szkołach i przedszkolach zatrudnionych jest 621 nauczycieli (379 dyplomowanych, 142 mianowanych, 74 kontraktowych
i 26 stażystów). W 2018 r. średnia pensja
sopockiego nauczyciela wyniosła 4 876 zł brutto
i była najwyższa w Trójmieście. Jest to efekt
obowiązującego w mieście regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Wybierz naukę w Sopocie!
Sopockie Targi Szkół
Uczniów ostatnich klas szkół podstawowych
i gimnazjów oraz ich rodziców zapraszamy na
Sopockie Targi Szkół, które odbędą się 22 marca,
w godz. 11.00-14.00, w Zespole Szkół nr 1 w Sopocie,
przy ul. Książąt Pomorskich 16/18.
Targi, które organizuje Wydział Oświaty Urzędu Miasta
w Sopocie, przeznaczone są dla uczniów klas ósmych
szkół podstawowych oraz uczniów trzecich klas
gimnazjów. Będą doskonałą okazja do zapoznania się
z bogatą i interesującą ofertą edukacyjną sopockich szkół
licealnych i zawodowych. Uczniowie i rodzice będą mieli
okazję do bezpośrednich spotkań i rozmów z młodzieżą
i nauczycielami sopockich szkół.
Zapraszamy nie tylko uczniów z Sopotu, ale także
Gdańska, Gdyni i innych okolicznych miejscowości.
Sopockie szkoły ponadpodstawowe przygotują ucznia do
studiowania na kierunkach politechnicznych, medycznych, przyrodniczych czy artystycznych, a także
oferując szeroki wachlarz zajęć, imprez, wydarzeń
szkolnych i pozaszkolnych oraz miejskich.
W godz. 11.00-12.30 zapraszamy uczniów ósmych klas
szkół podstawowych, w godz. 12.30-14.00 uczniów
trzecich klas gimnazjów.
Szczegółowe informacje na temat sopockich szkół
d o s t ę p n e s ą rów n i eż n a s p e c j a l n e j s t ro n i e
www.szkolyponadpodstawowe.sopot.pl

Wsparcie na kształcenie dla osób z niepełnosprawnościami
Ruszyła kolejna edycja program „Aktywny samorząd”.
Od marca osoby z niepełnosprawnością mogą
składać wnioski o doﬁnansowanie w ramach
pilotażowego programu. Do końca marca Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie przyjmuje
wnioski dotyczące Modułu II – Pomoc w uzyskaniu
wykształcenia na poziomie wyższym.

W tym roku w ramach programu „Aktywny samorząd”
będzie też można otrzymać pomoc na różne formy
wsparcia (Moduł I, wnioski od 3 czerwca). Będzie to m.in.
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, zakupie sprzętu
elektronicznego czy wsparcie w opłatach za pobyt dziecka
w żłobku lub przedszkolu.

Wsparcie adresowane jest do osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczących
się: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej
(studia pierwszego stopnia, studia
drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie
prowadzone przez szkoły wyższe
w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za
pośrednictwem Internetu), a także
osób, które przewód doktorski
otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Środki na zadania realizowane w ramach programu
„Aktywny samorząd” pochodzą z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Doﬁnansowanie może obejmować pokrycie kosztów nauki
(czesnego) oraz kosztów kształcenia, np. zakup pomocy
naukowych, narzędzi dydaktycznych itp.

www.pinterest.com/sopot

S z c z e g ó ł ow e i n f o r m a c j e o ra z d r u k i w n i o s ków
o doﬁnansowanie znajdują się na stronie internetowej
www.mopssopot.pl w zakładce „Pilotażowy Program
Aktywny Samorząd”.
Terminy przyjmowania wniosków o doﬁnansowanie
obowiązujące w 2019 r.:
ź

Moduł II (semestr letni) – od 1 marca do 30 marca

ź

Moduł II (semestr zimowy) – od 1 września do 10
października

ź

Moduł I – od 3 czerwca do 31 sierpnia

Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sopocie, Dział Pomocy Seniorom i Osobom
Niepełnosprawnym, ul. Kolejowa 14, pok. 5 na parterze,
w godz. Pon. 8.00-14.00, wt. 9.00-12.00, śr. 10.00-13.00,
czw. 10.00-15.30, tel. 58 555 15 76.

Dzień otwarty w sopockim MOPS
Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej,
który obchodzony jest 19 marca, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
organizuje happening „Biały tulipan dla
mieszkańców” oraz zaprasza na Dzień Otwarty
do swojej siedziby przy ul. Kolejowej 14,
w godz. 9.00-14.30.

Fot. Pixabay
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WYSTAWA /

LITERACKI SOPOT /
www.literackisopot.pl

www.pgs.pl

Znak jakości dla festiwalu

Jan Berdyszak
„Puste = prawie wszystko”

Literacki Sopot otrzymał znak jakości EFFE Label, przyznawany przez sieć
europejskich festiwali EFFE. Sopocki festiwal znalazł się w ten sposób w gronie
wyjątkowych i innowacyjnych europejskich wydarzeń kulturalnych, czego
potwierdzeniem będą goście tegorocznej edycji.

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza 21 marca o godz. 19.30 na
wernisaż wystawy prac Jana Berdyszaka „Puste = prawie wszystko”.

Aby uzyskać wyróżnienie EFFE Label, należy spełniać minimum 7 z określonych przez
program Europa dla Festiwali, Festiwale dla Europy standardów. Obejmują one m.in. wymóg
oferowania spójnego programu artystycznego czy wspieranie doświadczeń
międzykulturowych wśród odbiorców i artystów. Potwierdzeniem mocnej marki festiwalu
Literacki Sopot będą tegoroczni goście. W sierpniu przyjadą do Sopotu:
ź

Szirin Ebadi, laureatka pokojowej Nagrody Nobla z 2003 r., nauczycielka akademicka,
aktywistka i pierwsza sędzia w historii Iranu;

ź

Reni Eddo-Lodge, wielokrotnie wyróżniana dziennikarka mieszkająca w Londynie. Jest
zwyciężczynią wielu prestiżowych nagród literackich i autorką bestsellerowej książki
„Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry";

ź

Lijia Zhang, była pracownica fabryki, która została pisarką, komentatorem społecznym
i mówcą publicznym. Jest autorką cieszącego się uznaniem wśród krytyków pamiętnika
„Socjalizm jest piękny. Wspomnienia robotnicy z czasów nowych Chin”, który zawiera jej
wspomnienia z pracy w fabryce rakiet;

ź

Ntailan Lolkoki dorastała we wsi na
północy Kenii. Gdy miała 12 lat, została
obrzezana. Mieszka w Berlinie
i angażuje się w działalność przeciwko
przemocy wobec kobiet i przeciwko
okaleczaniu żeńskich narządów płciowych. Swoje wspomnienia opisała
w książce „Skrzydła dla motyla”.

Ósmy Literacki Sopot, poświęcony literaturze brytyjskiej, odbędzie się
od 15 do 18 sierpnia. Tegoroczna edycja oddaje hołd kobietom zaangażowanym,
walczącym o prawa swoje i innych.

MUZYKA /

Sopot Jazz Festival
ma nowego kuratora
Ogłoszenie daty tegorocznego Sopot Jazz Festival zbiegło się z ogłoszeniem nowego
kuratora wydarzenia. Za program tegorocznej edycji festiwalu, która odbędzie się w dniach
10-13 października 2019 r., odpowiada Rainer Kern, menedżer kultury z Mannheim.

MUZEUM SOPOTU /
www.muzeumsopotu.pl

Muzeum Sopotu zaprasza
nie tylko na wystawy
Marzec w Muzeum Sopotu obﬁtuje w wiele wydarzeń kulturalnych
przygotowanych z myślą o młodzieży i dorosłych. W programie nie tylko
wystawa „Sopot w rzeczy samej”, ale także wykład historyczny oraz spotkanie
z psychologiem społecznym i publicystą z Uniwersytetu Warszawskiego.
„Sopot w rzeczy samej” to wystawa zbiorów muzeum, na które złożyły się przedmioty
podarowane przez mieszkańców i miłośników Sopotu od momentu powołania
placówki w 2001 r. Ekspozycja jest próbą przedstawienia historii Sopotu przez pryzmat
przedmiotów i wiążących się z nimi opowieści. Składają się na nią m.in. pocztówki,
fotograﬁe, przedmioty codziennego użytku, elementy garderoby, kostiumy kąpielowe
czy damskie eleganckie torebki
w i e c z o row e . W y s t a w ę m oż n a
oglądać do 14 kwietnia, od wtorku
do niedzieli, w godz. 10.00-16.00.
W niedziele wstęp jest bezpłatny.
Muzeum Sopotu zaprasza również
na wykłady i spotkania. 19 marca
o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie z dr. Janem Danilukiem
i jego wykład pod tytułem „Alma
Mater Sopotiensis. Sopot jako
ośrodek akademicki (do 1970 r.)”.

Fot. Bogna Kociumbas

– Jazz to coś więcej niż tylko wykonywanie muzyki. To oddziaływanie na wszystkie inne
gatunki sztuki. Cieszę się, że takie oblicze jazzu, jako łączenia historii z nowoczesnością,
będę miał przyjemność zaprezentować w Sopocie w październiku – mówi Rainer Kern.
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Prezentowane prace – przede wszystkim z cyklu
Obszary koncentrujące, Anti
nomos i Passe-par-tout
w sposób heterogeniczny
Jan Berdyszak, Passe-par-tout obiektowe, 2001,
podejmują to zagadnienie.
akryl na płycie, 41 x 109 cm
Fizyczny brak fragmentu
dzieła, drążenie w jego
wnętrzu, rozsadzanie wiążącej dzieło ramy, polaryzowanie poszczególnych jego
elementów okazuje się zaproszeniem do reﬂeksji nad wykluczającymi się nieraz,
a fundamentalnymi dla zagadnień ontologicznych, myśli ﬁlozoﬁcznej i przekonań
religijnych problemami: czasowością i nieskończonością, byciem i przemijaniem, ładem
i bezładem.
Ekspozycja czynna będzie do 12 maja. Kuratorem wystawy jest Cezary Pieczyński.

Pierwszym gościem, który pojawi się na
spotkaniu przed festiwalowym już 4 maja,
Fot. materiały prasowe
będzie Jeﬀrey Archer, ceniony pisarz
i polityk, który opowie w Sopocie o swojej najnowszej książce „I tak wygrasz”.

Sopot Jazz Festival jest jednym z najstarszych festiwali
jazzowych w Polsce. Myślą przewodnią jest wysoka
jakość prezentowanej muzyki, jej autentyczność
i oryginalność. Rainer Kern jest trzecim, po Adamie
Pierończyku i Gregu Osbym, kuratorem sopockiego
festiwalu jazzowego. Pochodzący z Mannheim Rainer
Kern jest niezależnym menadżerem kultury,
kuratorem i producentem. Kierował imprezami
w takich miejscach jak Heidelberg, Mannheim,
Ludwigshafen, Kuala Lumpur, prowincja Yunnan
w Chinach oraz Nowy Jork. Jest pomysłodawcą
i dyrektorem największego niemieckiego Festiwalu
Jazzowego „Enjoy Jazz – International Festival for Jazz
and More” w Heidelbergu. Jak mówi, zna historię
polskiego jazzu i sopockiego festiwalu jazzowego od
1956 roku.

Wystawa „Puste = prawie wszystko” prezentowana w PGS po pięciu latach od śmierci
Jana Berdyszaka, nie tylko ma na celu przypomnienie dorobku tego wybitnego artysty,
ale podejmuje próbę uchwycenia różnych sposobów
rozumienia przez artystę
pustki jako kategorii ﬁlozoﬁcznej.

22 marca muzeum zaprasza na
kolejne spotkanie z cyklu „O mowie nienawiści”. Gospodarzem
wykładu pt. „Epidemia pogardy.
O sprawcach i oﬁarach mowy
nienawiści” będzie prof. Michał
Bilewicz, psycholog społeczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
Początek o godz. 18.00.
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Kibice z Kaszub wesprą sopocian
Tysiące uczniów z Kaszub zasiądzie na trybunach ERGO ARENY, by dopingować koszykarzy
sopockiego Treﬂa w meczu ze Stelmetem Enea BC Zielona Góra. „Kaszubski Mecz w Sopocie”
rozpocznie się w środę, 20 marca, o godz. 18.00. Mocne wsparcie kibiców na pewno się przyda
– drużyna z Zielonej Góry jest liderem Energa Basket Ligi.
Wc z e ś n i e j t a k z w a n e „ m e c z e
k a s z u b s k i e” o d by w a ł y s i ę n a
spotkaniach z udziałem siatkarek
Atomu Treﬂa Sopot i siatkarzy Treﬂa
Gdańsk. Łącznie podczas trzech
starć na trybunach zasiadło niemal
30 tys. widzów. Przed rokiem
p o j e d y n e k „ g d a ń s k i c h l w ów ”
z Cuprum Lubin oglądało 9781
widzów, a podczas dwóch meczów
„Atomówki” wspierało odpowiednio
8558 i 9137 fanów. 20 marca
w ERGO ARENIE może zjawić się
nawet 7 tys. gości z Kaszub, co oznacza, że na trybunach zasiądzie łącznie nawet 9 tys. widzów. Taki
wynik oznaczać będzie rekord frekwencji trwającego sezonu Energa Basket Ligi.

Anna Kiełbasińska
z SKLA Sopot mistrzynią
Europy w lekkoatletyce
Anna Kiełbasińska zdobyła złoty medal lekkoatletycznych Halowych
Mistrzostw Europy w Glasgow. Sopocianka pobiegła w pierwszej
zmianie sztafety 4×400 m wypracowując sporą przewagę nad
rywalkami. Dziewczyny z kolejnych zmian tę przewagę utrzymały,
dobiegając do mety z czasem 3.28,77. To drugi wynik w historii
polskiej lekkoatletyki!
Srebro zdobyły Brytyjki (3.29,55), natomiast brąz Włoszki (3.31,90).
Dla 28-letniej Anny Kiełbasińskiej to pierwszy w karierze seniorskiej medal
mistrzowskiej imprezy – wcześniej stawała na podium zawodów juniorskich i młodzieżowych. Przez lata biegała sprinty – od 60 m do 200 m – ale od poprzedniego
sezonu startuje także na 400 m i jest na tym dystansie coraz lepsza.

Kibice z Kaszub, którzy przyjadą w środę do ERGO ARENY, to uczestnicy konkursu plastycznego „Aktywne
Kaszuby: Kaszuby, tradycja, natura w twórczości Jana Trepczyka”. Publiczność wypełniająca widownię hali
będzie mogła zająć miejsca już na dwie godziny przed meczem. O atmosferę przed spotkaniem zadba
Kacper „Kacpa” Lachowicz, który poprowadzi konkursy i zabawy dla dzieci, zaprezentuje zasady
koszykówki, a także porozmawia z zawodnikami obu zespołów. Publiczność, za pośrednictwem
telebimów, będzie też mogła zajrzeć za kulisy ERGO ARENY, a także sprawdzić, jak przed meczem
wygląda koszykarska szatnia. Wokół parkietu nie zabraknie atrakcji artystycznych a w przerwach na
parkiecie zatańczą Cheerleaders Flex Sopot.
Bilety na mecz ze Stelmetem Enea BC Zielona Góra są dostępne na stronie www.sercesopotu.pl.
Anna Kiełbasińska trzecia z lewej. Fot. materiały prasowe SKLA Sopot

BIEGANIE /

Sopocka Wiosna na 5
Pięć lat temu, w sopocko-gdańskiej
ERGO ARENIE, rozegrane zostały
Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce SOPOT 2014.

Swój sukces mieli również młodzi sportowcy SKLA. W biegach przełajowych
w Człuchowie, w miniony weekend zdobyli 3 medale i 3 czwarte miejsca.
Złoto wywalczył Jakub Baka (U18), srebro Marta Królak (U14), a medal
brązowy Natalia Pleczyńska (U18). Na czwartej pozycji skończyły biegi Zoﬁa
Michałowska, Paulina Urban i Emilia Mikszuta.

„To były wyjątkowe mistrzostwa w wyjątkowym mieście” – powiedział Nick
Davis, szef komunikacji IAAF, Międzynarodowej Federacji Lekkoatletyki.

RUGBY /

Z okazji piątej rocznicy tego wielkiego
sportowego wydarzenia 7 kwietnia
MOSiR zaprasza na „Sopocką Wiosnę
na 5”, bieg uliczny na dystansie 5 km.

Startuje Ekstraliga
Rugby

W ramach współzawodnictwa, oprócz
biegu głównego, odbędą się również biegi
malucha oraz młodzieżowe. Organizatorzy zaplanowali starty w aż 24
kategoriach wiekowych.

W pierwszym meczu nowego sezonu Ogniwo Sopot, wicemistrzowie
Polski, rozegrają derbowy pojedynek z Arką Gdynia. Kibice obu
zespołów szykują się na dobre, sportowe widowisko, zwłaszcza, że
ostatnia jak do tej pory sopocko-gdyńska konfrontacja miała
miejsce jesienią 2017 r.

Każdy z uczestników otrzyma m.in.
pamiątkowy medal, a najlepsi nagrody.
„Sopocka Wiosna na 5” wystartuje
w niedzielę, 7 kwietnia, o godz. 12.00.

Więcej informacji i zapisy, a także
regulamin i trasa biegu dostępne
są na stronie www.mosir.sopot.pl

www.instagram.com/miasto_sopot

W tym roku znacznie poprawiła swój rekord życiowy w hali (z 53,14 na
52,32) i zdobyła brązowy medal mistrzostw Polski, czym zapewniła sobie
miejsce w sztafecie 4×400 m. Wszystko wskazuje na to, że Kiełbasińska
może dłużej zostać w drużynie „Aniołków Matusińskiego” (trenerem jest
Aleksander Matusiński). Nasza sztafeta ostatnio nie ma sobie równych.
Dziewczyny zdobyły złote medale na mistrzostwach Europy dwa lata temu
w Belgradzie i w ubiegłym roku w Berlinie.

Fot. Fotobank.PL/UMS

Ostatnimi czasy to sopocianie królują w Trójmieście. Arka miała swoje
problemy i teraz, nie mając wiele do stracenia, w derbach może okazać
się niebezpiecznym przeciwnikiem. Ogniwiacy licząc na mocny doping
i wsparcie własnych kibiców, zapraszają na stadion. Mecz Ogniwa Sopot
i Arki Gdynia rozpocznie się w sobotę, 16 marca, o godz. 16.00, na
stadionie przy ul. Jana z Kolna 18 w Sopocie. Zaczynamy walkę
o mistrzostwo Polski!
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Fot. Fotobank.PL / UMS

Wejście do morza dla Alka – akcja charytatywna
Że pogoda zła, zimo i wieje? No to co! Serca były gorące, a to wystarczyło, by ponad 100 osób 10 marca wzięło udział
w charytatywnym morsowaniu. Na operację dla potrzebującego małego Alka udało się zebrać prawie 12 tys. zł.

Fot. materiały promocyjne MOPS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Sopocki bieg im. Inki odbył się 2 marca tym razem na Łysej Górze i okolicznym lesie.
Dystans wynosił 2019 m. Po biegu były kwiaty pod pomnikiem Inki przy ulicy Armii Krajowej.

W sopockich szkołach podstawowych odbywają się warsztaty dotyczące przeciwdziałania
przemocy i agresji w oparciu o informator-komiks „Krótkie historie o życiu”.

Fot. Fotobank.PL / UMS

20-lecie Sopockiego Teatru Tańca artyści uczcili w Teatrze na Plaży spektaklem „Collage”.
To przypomnienie istotnych, symbolicznych scen z wybranych spektakli w historii STT.

Fot. Fotobank.PL / UMS

W Dwóch Zmianach, ﬁlii Domu Sąsiedzkiego Centrum, 13 marca na warsztatach
sensorycznych dla malucha dzielnie ćwiczyły i mamy, i dzieci.

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