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SOPOT NON-FICTION

Siódmy Festiwal Teatru Dokumentalnego 

i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction 

2018 odbędzie się w tym roku od 25 sierpnia 

do 1 września. Sopot Non-Fiction to unikalny 

przegląd poświęcony teatrowi dokumen-

talnemu. 

MISTRZOSTWA EUROPY KLASY RS:X

21 sierpnia w Sopocie startują pierwsze 

wyścigi w ramach ERGO Hestia Cham-

pionschips – mistrzostw Europy w olimpijskiej 

klasie RS:X. Weźmie w nich udział ponad 220 

windsurferów z Europy i świata. Regaty są 

ukoronowaniem 35-letniej działalności Sopoc-

kiego Klubu Żeglarskiego.

SOPOTKOWO PRZYJĘŁO ZWIERZĘTA

Bezpańskie psy i koty z sopockiego 

schroniska, trafiły już do nowego domu 

– schroniska dla bezdomnych zwierząt 

„Sopotkowo”.  Zwierzęta zostały przewiezione 

lub przeprowadzone. Teraz przebywają 

w ekskluzywnych warunkach. 
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W ramach rewitalizacji i remontu przy ul. Sienkiewicza pojawi się 10 nowych drzew 

– lip drobnolistnych, o wymiarach: 5 m wysokości, obwody pni 20-24 cm.

Drzewa będą posadzone co 8 m, wzdłuż ul. Sienkiewicza, pomiędzy ogrodzeniem Cmentarza 

Komunalnego a jezdnią. 

Aby zrobić miejsce nowym drzewom, wycięte zostaną 3 egzemplarze robinii akacjowej (wymiary: na 

wys. 1,3 m mają 163, 175 i 185 cm w obwodzie). Usunięcie robinii jest konieczne, ponieważ ich 

stan zagraża bezpieczeństwu użytkowników drogi – drzewa zamierają, mają spróchniałe pnie, 

bardzo dużo suchych gałęzi w koronie.

Wycinka drzew i nasadzenia nowych zostaną wykonane do końca 2018 r. W kolejnym roku 

w planach jest przedłużenie lipowego szpaleru w kierunku osiedla Kraszewskiego. 

Ponad 6 tys. osób skorzystało z Miejskiego Eko Parkingu w lipcu, z czego prawie 

4600 osób dotarło do centrum sezonową linią meleksową. To niewątpliwie rekord 

frekwencji tego parkingu. 

Eko Parking coraz bardziej 
popularny 

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

BEZPŁATNY INFORMATOR MIASTA SOPOTU

Będzie nowy lipowy szpaler

ZIELONY SOPOT /INFORMACJE /

ERGO ARENA
Sopot/Gdańsk, Plac Dwóch Miast 1

www.sopot.pl/parking

Zostaw samochód, a do centrum 
Sopotu i na plażę dojedziesz 
meleksem!

Wprowadzony w zeszłym roku pilotaż coraz lepiej dociera do świadomości turystów, co 

przekłada się też na frekwencję. Letnia pogoda powoduje także, że wiele osób parkuje na 

Eko Parkingu i pieszo udaje się na plażę. 

Szczegółowe informacje dotyczące Eko Parkingu można znaleźć na www.sopot.pl/parking.

Dla porównania w lipcu 2017 r. z przejazdów meleksami skorzystało ponad 2,5 tys. osób.

Funkcjonowanie parkingu buforowego jest elementem szeroko zakrojonej polityki 

mobilności, mającej na celu ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta. 

Jednocześnie Straż Miejska i Policja, jak w każde wakacje, intensyfikują działania wobec 

nieprawidłowo parkujących kierowców. Niestety brak możliwości pobierania opłat za 

parkowanie w sobotę i niedzielę utrudniają skuteczne przeciwdziałanie nadmiernej 

koncentracji samochodów w popularnych rejonach kurortu.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Pamiętaj! Nie jesteś sam z problemami. 

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

ptpt@vp.pl całą dobę

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń

SOPOT POMAGA /

Zero tolerancji dla źle parkujących kierowców

Każdy weekend oznacza dla sopockiej Straży Miejskiej bardzo dużo interwencji 

wobec źle parkujących kierowców. Tylko podczas trzech sierpniowych 

weekendów strażnicy miejscy nałożyli ponad 130 mandatów na kwotę ponad 

15 tys. złotych i założyli 68 blokad. 11 samochodów zostało odholowanych. 

Od początku roku sopocka Straż Miejska nałożyła niemal 700 blokad na koła. 

W Sopocie pojawia się sporo nowych drzew. Tu nasadzenia przy ul. Kościuszki. Fot. UMS
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Bezpańskie psy i koty z sopockiego schroniska, trafiły już 

do nowego domu – schroniska dla bezdomnych zwierząt 

„Sopotkowo”.  

Zwierzęta zostały przewiezione lub przeprowadzone. Teraz 

przebywają w ekskluzywnych warunkach. Tym samym 

zakończyły się prace budowlane, adaptacyjne i odbiory 

Sopotkowa.

Zakończyła się bezprawna okupacja kortów w Sopocie. 

Wykonując decyzję sądu, komornik sądowy w asyście Policji 

wszedł 31 lipca 2018 r. na teren sopockich kortów tenisowych. 

Korty te dzierżawione są od miasta przez Sopot Tenis Klub, 

a od 10 czerwca br. były nielegalnie okupowane przez SKT, 

klub w upadłości z Siedlec. Akcja odzyskania kortów trwała dwa 

dni i odbyła się bez użycia siły, nikt nie został poszkodowany.

W ramach inwestycji wybudowano siedem budynków: 

administracyjny, zaplecza techniczno-gospodarczego, opieki 

weterynaryjnej (w tym mały szpital dla zwierząt), budynek 

zaplecza dla obsługi schroniska, dwa budynki zespołów boksów 

dla psów, jeden budynek zespołu boksów dla kotów oraz 

woliera dla ptaków. Boksy dla psów znajdujące się z nowej 

lokalizacji są zdecydowanie większe, z oddzielnymi wybiegami, 

z ogrzewaniem podłogowym. Warunki dla zwierząt są 

komfortowe. 

W starym schronisku było  37 boksów dla psów o łącznej 

powierzchni ogrzewanej 120 m². Natomiast, w nowym 

schronisku jest 33 boksów dla psów o łącznej powierzchni 

ogrzewanej 239 m². Boksy są oddzielnie dla: stałego pobytu 

psów (10 dużych boksów każdy dla maksymalnie 3 psów), 13 

boksów mniejszych dla 1-3 psów, 5 boksów na kwarantannę, 

5 boksów dla chorych psów  oraz 3 boksy dla szczeniąt lub 

samic z małymi. Ze starego schroniska przeniesionych zostało 

dodatkowo 12 zewnętrznych boksów, w bardzo dobrym stanie 

technicznym. W trakcie użytkowania przeznaczenie 

poszczególnych boksów może ulec zmianie.  

W nowym schronisku jest 16 boksów dla kotów: 12 boksów 

dla stałego pobytu dla 8-10 kotów każde i 4 boksy 

z przeznaczeniem na kwarantannę. W starym schronisku było 

9 boksów dla kotów.

Jeśli po przenosinach okaże się, że mniej osób będzie zabierało 

zwierzęta ze schroniska, wówczas Prezydent Sopotu zwróci się 

do Rady Miasta by rozważyła możliwość wydania kolejnego 

miliona na budowę dodatkowego pawilonu. Na dziś dodatkowe 

budynki nie są potrzebne, ponieważ ta ilość zwierząt, która 

przebywa w schronisku, znajduje schronienie w nowo 

wybudowanych pomieszczeniach. 

Polityka związana z prowadzeniem tego typu obiektów jest 

taka, by jak najwięcej zwierząt trafiało do adopcji. Dlatego też 

W MIEŚCIE /

Nowy pięciogwiazdkowy hotel w Sopocie 

Sopotkowo przyjęło zwierzęta

Koniec bezprawnej 
okupacji sopockich kortów

rotacja w ośrodku jest duża, a zwierzęta bardzo często trafiają 

do nowych domów. 

Obecnie w schronisku znajduje się 35 psów i 60 kotów 

a rocznie do adopcji trafia 180 psów, 150 kotów.

Stare schronisko zajmowało powierzchnię: 2500 m², nowe 

schronisko zajmuje powierzchnię 7777 m².

Udogodnienie nowego miejsca to: poprawa warunków 

bytowych dla zwierząt, większe pomieszczenia z podgrzewaną 

podłogą, zaplecze leczniczo –weterynaryjne dla zwierząt 

(którego nie było w starym schronisku, leczenie laboratoryjne 

odbywało się w kontenerze). W obiektach zainstalowana jest 

wentylacja, ściany oraz sufit są wyizolowane. Schronisko 

otoczone jest zielenią. Do Sopotkowa jest dogodny dojazd dla 

gości i wolontariuszy, znajdują się wydzielone miejsca 

parkingowe, nieopodal przystanek autobusowy.

W parlamencie trwają prace nad przygotowaniem przepisów 

o obowiązkowym „czipowaniu” psów i stworzeniu jednej bazy 

o ich właścicielach. To rozwiązanie może znacznie ograniczyć 

porzucanie psów lub pomóc w odnajdywaniu ich właścicieli.

W niedzielę, 9 września w nowym schronisku dla 

bezdomnych zwierząt Sopotkowo – planowany 

jest dzień otwarty. Warto zarezerwować ten czas, 

by zobaczyć to wyjątkowe miejsce, a może 

pomyśleć o adopcji kota lub psa. Zapraszamy. 

Sopocki kościół Gwiazda Morza 
przejdzie gruntowną restaurację 

Ponad 9,2 mln złotych kosztować będą prace 

remontowe i konserwatorskie w sopockim kościele pw. 

NMP Wniebowziętej – Gwiazda Morza. Projekt uzyskał 

dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 w wysokości ponad 5,2 mln złotych. 1 mln 

złotych na ten cel przekazało miasto Sopot, pozostała 

kwota to środki własne parafii. 

Celem projektu jest m.in. restauracja kościoła Gwiazda 

Morza w Sopocie oraz przystosowanie go do pełnienia 

nowych funkcji o charakterze kulturalnym. 

W ramach inwestycji podjęte zostaną prace remontowe 

i konserwatorskie w celu utrwalenia oraz przywrócenia 

należytego stanu technicznego obiektu oraz detalu 

architektonicznego, wykonane zostaną roboty ziemne 

wokół Kościoła, a część powierzchni obiektu zostanie 

przystosowana do pełnienia nowej funkcji – Izby Polonii 

Sopockiej oraz wystaw czasowych. W ramach realizacji 

Projektu zastosowane zostaną także rozwiązania 

techniczne mające na celu poprawę akustyki w Kościele.

25 maja 2018 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP 

Wniebowziętej - Gwiazda Morze w Sopocie podpisała 

umowę z konsorcjum firm Poleko Budownictwo Sp. z o.o. 

oraz Budkon Sp. z o.o. na realizację realizowanego 

w formule „zaprojektuj i wykonaj”.

15 sierpnia zostanie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie prac, 

połączone z festynem parafialnym. 

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Komornik sądowy wszedł do każdego z bezprawnie zajmo-

wanych obiektów, zabezpieczył je w celu przekazania Sopot 

Tenis Klubowi, jako prawowitemu dzierżawcy terenów miejskich. 

Niestety bezprawne działania SKT w upadłości z siedzibą 

w Siedlcach doprowadziły do sytuacji, że przez niemal dwa 

miesiące dzieci, młodzież i seniorzy nie mogli trenować na 

sopockich kortach, a prestiżowe turniejem w tym Sopot Open, 

w którego organizację zaangażowany był Mariusz Fyrstenberg 

oraz miasto Sopot – odbył się na korach gdyńskich.
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W drugą sobotę września warto wybrać się na Skwer 

Kuracyjny przy molo. Swoją działalność zaprezentuje 

tu blisko 60 organizacji, na co dzień oferujących 

różnorodne wsparcie sopocianom. Podczas 16. edycji 

Sopockiego Festynu Organizacji Pozarządowych, 

8 września, w godz. 11.30-15.00 nie zabraknie 

propozycji dla dzieci, młodzieży, rodzin, osób 

aktywnych zawodowo, seniorów oraz osób z niepełno-

sprawnościami. Dla tych, którzy chcieliby włączyć się 

w społeczne, kulturalne i sportowe życie miasta, 

będzie to również okazja do poznania możliwości 

zaangażowania w sopocki wolontariat.

Od 16 lat festyn rozpoczyna Parada Pozarządowa, w której 

biorą udział społecznicy działający na rzecz sopocian oraz 

osoby, którym działalność sektora pozarządowego jest 

bliska. Parada ok. godz. 11.30 rusza sprzed kościoła pw. św. 

Jerzego i w towarzystwie gruby bębniarzy przechodzi ulicą 

Bohaterów Monte Cassino do Skweru Kuracyjnego, by 

w muszli koncertowej ok. godz. 12.00 uroczycie rozpocząć 

sopockie święto pozarządowców. Początek festynu od 

wielu lat stanowi także okazję do przyznania organizacji 

pozarządowej szczególnie zaangażowanej w sprawy miasta 

Nagrody Prezydenta „Sopockie Serce”. 

Po wprowadzeniu kontraruchu rowerowego 

w górnym Sopocie rozważamy rozszerzenie go 

o Sopot dolny. Aktualnie opracowywane są 

kryteria wyboru ulic. 

Zwiększa się zakres prac inwestycji realizowanej z Budżetu 

Obywatelskiego: przebudowa punktu widokowego zwanego 

Wzniesieniem Strzeleckim, zlokalizowanego w okolicy Opery 

Leśnej. 

Dzięki dr inż. Michałowi Klugmannowi adiunktowi Wydziału 

Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, pasjonatowi historii 

i zabytków techniki, okazało się, że w miejscu przewidzianej do 

remontu platformy widokowej, znajduje się historyczny obiekt 

hydrotechniczny - podziemny zbiornik wody pitnej, o pojemności 

80 metrów sześciennych, wybudowany w 1910 roku. „Łącznie, 

w okresie przed II Wojną Światową, wybudowano w Sopocie 

5 ujęć wody i 8 zbiorników, pełniących funkcję „akumulatorów 

wody” oraz zapewniających odpowiednie ciśnienie w sieci. Na 

chwilę obecną wiadomo, że, w różnym stanie, zachowało się 6.” 

– wyjaśnia dr Klugmann. „Zbiornik na Strzeleckim Wzgórzu jest 

interesujący, ponieważ działał zaledwie 13 lat i stanowił swego 

rodzaju „ślepą uliczkę” rozwoju systemu wodociągowego 

Sopotu. Dlatego dziś niewiele o nim wiadomo, a on sam 

stanowi najcenniejsze źródło potencjalnej wiedzy” – dodaje.

Początkowo planowano wykonanie nowych nawierzchni, 

schodów, montaż małej architektury oraz barierek i poręczy. 

Teraz po rozpoznaniu terenu, sprawdzeniu historycznej literatury 

i pomocy jaką urząd otrzymał od dr Klugmanna, wszelkie prace 

rewitalizacyjne punktu widokowego winny być poprzedzone 

badaniami archeologicznymi. Zostanie podjęta próba odkopania  

zbiornika o pojemności 80 m³. W zależności od jego stanu, 

zostanie podjęta decyzja czy i w jaki sposób odnowić 

i wyeksponować przedmiotowy obiekt hydrotechniczny, 

a w konsekwencji w jaki sposób ostatecznie zrewitalizować 

i udostępnić zwiedzającym cały teren punktu widokowego.  

Ze względu na spodziewany, znacznie rozszerzony zakres prac, 

przewidywany termin wykonania inwestycji na koniec września 

/ początek października br. na pewno ulegnie zmianie. Również 

koszty realizacji tej inwestycji na pewno wyniosą więcej niż ponad 

120 tys. zł, jak pierwotnie zakładano. Przed zakończeniem prac 

archeologicznych trudno to jednak określić. 

1 września miasto startuje z dwumiesięczną kampanią 

zachęcająca do jazdy rowerem do pracy pod hasłem 

„Nakręć się na Sopot”. 

Uczestnicy rywalizować będą na szczeblu indywidualnym 

i firmowym za pomocą dedykowanej aplikacji na 

smartfona. Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy 

i organizacje do rejestracji swojej drużyny w kampanii, na 

GraRowerowa.pl lub poprzez maila: rower@sopot.pl. 

Zapisy startują 20 sierpnia. Więcej informacji na 

GraRowerowa.pl.

Przyjdź na molo i poznaj sopockie organizacje pozarządowe 

Kontrapasy dla rowerzystów 

– czekamy na Twoją opinię 

Strzeleckie Wzgórze z historycznym 
obiektem hydrotechnicznym

Nakręć się na Sopot

Uczestnicy Festynu przygotowali wiele atrakcji, a wśród nich 

m.in. warsztaty artystyczne, malowanie twarzy i zabawy 

fantowe. Nie zabraknie gier i pokazów sportowych (m.in. 

karate, tenis, rugby, kosz, fitness, zumba, pojazdy sportowe). 

Stały element festynu to również udział organizacji 

zajmujących się zwierzętami,  więc będzie można 

skonsultować kwestie związane z adopcją oraz opieką. 

ROWEROWY SOPOT /

INFORMACJE MIEJSKIE /

Zaprezentują się także organizacje zajmujące się 

wsparciem społecznym i zdrowiem. Oprócz różnorodnych 

konsultacji będzie można nieodpłatnie wykonać badania 

profilaktyczne, takie jak: ciśnienia, poziomu cukru we krwi, 

saturacji, tętna, czy stężenia tlenku węgla w wydychanym 

powietrzu. 

Z kolei Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych 

i Wolontariatu zaprosi wszystkich ciekawych doświadczenia 

wolontariatu do nawiązania współpracy. Swoje stoiska 

zorganizują Straż Pożarna, sopocka Policja oraz Straż 

Miejska, szczególnie cieszące się zainteresowaniem 

najmłodszych uczestników festynu. Prezentację dopełnią 

koncerty  zespołów działających przy sopockich 

organizacjach pozarządowych i instytucjach. W tym roku po 

raz pierwszy uczestników wydarzenia porwą żywiołowe 

flamenco oraz debiutujące na trójmiejskiej scenie zespoły 

rockowe. 

Ciekawą propozycję stanowi także turniej przeciągania liny 

Frajda z metra, do którego Sopocka Rada Organizacji 

Pozarządowych zaprasza przedstawicieli NGO-sów 

i administracji publicznej. Zabawa ma przypominać, że 

praca zespołowa ma sens.  

Dla najbardziej zaangażowanych rowerzystów prze-

widziano atrakcyjne nagrody.

– To na pewno duże ułatwienie dla rowerzystów, 

ale najważniejsze są dla nas kwestie bezpieczeństwa 

i wzajemnego poszanowania rowerzystów i kie-

rowców na wąskiej przestrzeni wielu ulic jedno-

kierunkowych w dolnym Sopocie – uważa prezydent 

Jacek Karnowski. 

Pierwsze zmiany organizacji ruchu planowane są na 

wrzesień. Wszelkie uwagi i sugestie zgłaszać można 

pod adresem rower@sopot.pl. 

Fot. Fotobank.PL / UMS

Fot. materiały prasowe organizatora
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Doroczny Koncert dla Mieszkańców odbędzie się w niedzielę 9 września o godzinie 

18.00. Koncert tematycznie nawiązuje do przypadającego w tym roku 60-lecia 

Kabaretu Starszych Panów, którego twórcami byli Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski.  

„Piosenka nie zna granic” – to tytuł pierwszego dnia VIII Międzynarodowego 

Festiwalu Piosenki, który rozpoczął się w Sopocie 22 sierpnia 1968 r. Dzień wcześniej 

wojska Układu Warszawskiego wkroczyły do Czechosłowacji... Wspomnienie tego 

wydarzenia przywołane zostanie 23 sierpnia 2018 r. podczas widowiska muzycznego, 

jakie odbędzie się w Operze Leśnej.

Koncert dla Mieszkańców
W tym roku „Starsi Panowie Dwaj”

Sopot kocha jazz, jazz kocha Sopot

„Sopot'68 Re_make”, 
czyli o festiwalu z czołgami w tle

MUZYKA /

Podczas koncertu usłyszymy największe 

przeboje Kabaretu takie jak „Walc Embarras”, 

„Kaziu, zakochaj się”, „Jeżeli kochać to 

nieindywidualnie”, „Już kąpiesz się nie dla 

mnie” i wiele innych. Zaprezentowane 

zostaną również mniej znane utwory. 

Piosenki w nowych aranżacjach i świetnych 

interpretacjach m.in. gwiazd ( Joanna 

Trzepiecińska, Kacper Kuszewski). Koncert 

poprowadzi dziennikarka, specjalistka, 

zajmująca się twórczością Przybory – Teresa 

Drozda.  Artystom towarzyszyć będzie 

Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod 

dyrekcją Wojciecha Rajskiego oraz Zespół 

Muzyczny. Całość reżyseruje Piotr Kosewski. 

Koncert dla Mieszkańców bedzie finałem 

III Festiwalu Twórczości Jeremiego Przybory 

i Jerzego Wasowskiego.

Bilety w cenie: 10 zł (5 zł z Kartą Sopocką) do 

nabycia w kasie Opery Leśnej, ul. Moniuszki 

12 lub w Punkcie Informacji Kulturalny Sopot 

na Placu Przyjaciół Sopotu, a także na: 

www.operalesna.pl, www.bart.sopot.pl.

www.bart.sopot.pl

www.sopotnonfiction.pl

„Anna Maria”, „Sunny”, „To ziemia” , „I love you, baby”  to utwory, które rozbrzmiewały 50 lat 

temu na scenie Opery Leśnej. Podczas tegorocznego widowiska muzycznego „Sopot’68 

Re_make” będzie można usłyszeć ponownie te utwory  w nowych aranżacjach muzycznych 

w wykonaniu młodych polskich artystów takich jak: Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski,  

Brodka, Paulina i Natalia Przybysz, MaJLo, Skubas czy Tomek Makowiecki.  

Bilety w cenach od 75 do 175 zł (30 zł dla posiadaczy Karty Sopockiej) do nabycia w kasie 

Opery leśnej, Punkcie Informacji Kulturalny Sopot (pl. Przyjaciół Sopotu) oraz na 

www.bart.sopot.pl.

*bilety ze zniżką na Kartę Sopocką wyłącznie w Punkcie Informacji Kulturalny Sopot. 

Organizatorem widowiska jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART. 

Sopot Non-Fiction
Tegoroczny Sopot Jazz Festival odbędzie się od 4 do 6 października. W programie 

znalazło się osiem projektów, siedem z nich powstało na specjalne zamówienie 

festiwalu. Wystąpią muzycy z dwunastu krajów.

Od 2016 r. kierownictwo artystyczne festiwalu sprawuje Greg Osby, legendarny amerykański 

saksofonista jazzowy, który – podobnie jak w poprzednich latach – pragnie kooperacji 

utalentowanych muzyków z różnych zakątków świata, współpracy muzyków 

reprezentujących różne pokolenia, a także zaangażowania szerszego kręgu kobiet jazzu. 

VII Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction 

2018 odbędzie się w tym roku od 25 sierpnia do 1 września.

Sopot Non-Fiction to unikalny przegląd poświęcony teatrowi dokumentalnemu. Podczas 

rezydencji artystycznej reżyserzy, dramaturdzy i aktorzy pracują nad projektami teatralnymi, 

do których bazą są reportaże, wywiady, artykuły prasowe i inne materiały dokumentalne. 

Ich pracę zakończy Maraton Non-Fiction – dwudniowy pokaz w formule work in progress 

(31 sierpnia i 1 września). 

Oprócz rezydencji artystycznej Sopot Non-Fiction to również prezentacje spektakli, które 

powstały jako efekt poprzednich edycji festiwalu oraz przedstawień autonomicznych, 

reprezentujących nurt teatru dokumentalnego. 

FESTIWAL /

Organizatorami koncertu jest Miasto Sopot oraz Bałtycka Agencja Artystyczna BART.

– Moim głównym celem jest 

pokazanie, jak jazz ewoluuje 

na świecie – mówi dla „Jazz 

Forum” Greg Osby. – Choć 

jazz narodził się w Ameryce, 

dziś jest muzyką globalną, 

platformą otwartą na wpły-

wy wielu różnych kultur, 

sposobów muzycznego 

myślenia. Program Sopot 

Jazz Festival jest wynikiem 

moich wieloletnich doś-

wiadczeń, otwiera publicz-

ność na nowe zjawiska 

muzyczne i nowych, krea-

tywnych muzyków.

Jednym z zespołów tegorocznego programu jest Brother to Brother. To dwie grupy braci 

(Marcin i Bartek Oleś oraz Maikel i Jorge Vistel z Kuby, do których dołączył Luis Guerra, 

również Kubańczyk) które jednoczą się, aby pokazać przykład kreatywnej współpracy 

w najlepszym wydaniu. Będą wspaniałym odzwierciedleniem uniwersalności i siły muzyki 

oraz tego, w jaki sposób mogą przekraczać bariery językowe i kulturowe.

Sprzedaż biletów na Sopot Jazz Festival 2018 rusza 21 sierpnia. Na stronie festiwalu 

www.sopotjazz.pl będą linki do sprzedaży biletów.

Miejsca: 

ź Scena Kameralna Teatru 

Wybrzeże w Sopocie 

ź Teatr BOTO

Organizator: Fundacja Teatru 

BOTO

Współorganizator: Miasto Sopot 

i Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Bilety na spektakle: 

ź 25 zł (ulgowy) 

ź 35 zł (normalny)

Wstęp na Maratony Non-

Fiction jest bezpłatny. 

Vistel Brothers. Fot. Gabrielle Saplana

Fot. materiały prasowe
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Na festiwal co roku zapraszani są najważniejsi polscy artyści fotografii, z którymi 

uczestnicy mogą się spotkać podczas wystaw, wieczorów autorskich czy też warsztatów. 

Festiwal Fotografii „W Ramach Sopotu” zagości w mieście od 7 do 9 września.

Festiwal „W Ramach Sopotu”

P re m i e row e  w y s t a w y 

Krzysztofa Millera oraz 

Grzegorza Wełnickiego, 

koncert Sławka Jaskułke 

z  pokazem  fo tografi i 

Kacpra Kowalskiego – to 

ty lko k i lka  propozycj i 

z bardzo bogatego i różno-

rodnego programu całego 

festiwalu.

Sopockie szkoły 
na Paradzie Niepodległości

Sopot zwyciężył we Współzawodnictwie 
Sportu Młodzieżowego

Z okazji rozpoczęcia się nowego szkolnego 2018/19 i obchodów 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę, 3 września w Sopocie odbędzie się  

Parada Niepodległościowa. 

Dzieci, młodzież i nauczyciele sopockich szkół w barwach narodowych przemaszerują 

ulicą Monte Casino do muszli koncertowej. Towarzyszyć im będą  m. in. bębniarze, 

historyczna grupa rekonstrukcyjna i szczudlarze. Przy muszli koncertowej odbędzie 

uroczysta inauguracja roku szkolnego oraz zaprezentowany zostanie program 

muzyczny o charakterze patriotycznym w wykonaniu Młodzieżowego Domu Kultury. 

Zbiórka o godz. 10.30  przy kościele Św. Jerzego. Wymarsz o godz.11.00. 

W Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie przyznane zostały nagrody za 

Współzawodnictwo Sportu Młodzieżowego za rok 2017. W klasyfikacji gmin 

z liczbą mieszkańców od 20 do 50 tys. zwyciężył Sopot. To kolejne takie 

wyróżnienie. Miasto Sopot wygrało w tej kategorii również w ubiegłym roku. 

Nagrodę z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystki, Jana 

Widery, odebrał Radny Miasta Sopotu Piotr Bagiński.

– Od wielu lat konsekwentnie inwestujemy w infrastrukturę sportową i szkolenie dzieci 

i młodzieży. Sport to dziedzina, która kształtuje młode charaktery i mocny fundament, na 

którym budujemy ich przyszłość  – powiedział Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Sopot może się pochwalić bardzo bogatą infrastrukturą sportową. W mieście jest piękny 

stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe, hipodrom, stadion rugby, marina, nowoczesne 

hale sportowe. Silne są tradycje żeglarskie. Sopot pod Żaglami – miejski program 

szkoleń żeglarskich jest realizowany i finansowany przez  miasto od ponad 10 lat. 

Szkolenia prowadzone są we współpracy z sopockimi klubami UKS Navigo i Sopockim 

Klubem Żeglarskim, a także na miejskim jachcie szkoleniowym S/Y Alf.

FOTOGRAFIA /

www.muzeumsopotu.pl

www.wramachsopotu.pl

MUZEUM SOPOTU /

W podróż w czasie zabiera dzieci najnowsze wydawnictwo przygotowane przez 

Muzeum Sopotu. Pięknie wydana książeczka z kartami pracy, na których znajdują się 

różnorodne zadania, zachęca do zabawy, a przy okazji uczy historii.

Książeczka „W pewnym domu w Sopocie, czyli jak żyło się dawniej”, to opowieść o stojącej tuż 

przy plaży ponadstuletniej willi Claaszenów, w której mieści się obecnie Muzeum Sopotu. 

Ale ta opowieść jest wyjątkowa, bowiem o domu i jego mieszkańcach, którymi byli: kupiec 

Ernst August Claaszen, jego żona Martha, syn Artur, starsza córka Theodora i młodsza Ruth 

Asta oraz ulubieniec rodziny – buldog francuski o imieniu Bulle, opowiada za pomocą 

wykreślanek, kolorowanek, krzyżówek, labiryntów… Twórcze zajęcie dla każdego dziecka 

gwarantowane!

W pewnym domu w Sopocie, 
czyli jak żyło się dawniej

EDUKACJA /

Fotografia wykonana przez Kacpra Kowalskiego podczas 

rezydencji artystycznej Festiwalu Fotografii „W Ramach 

Sopotu”

Wystawy festiwalowe 

będzie można oglądać 

d o  1 9  w r z e ś n i a . 

Szczegółowy program 

wydarzenia na stronie: 

wramachsopotu.pl.

Publikację autor-

s t w a  K a r o l i n y 

Babicz-Kaczmarek 

i  M a ł g o r z a t y 

G l i w i ń s k i e j -

R a d w a ń s k i e j 

(współpraca Maja 

Radwańska, lat 8) 

m o ż n a  k u p i ć 

w Muzeum Sopotu 

o r a z  w  k u b i k u 

kulturalnym na Placu 

Przyjaciół Sopotu, 

kosztuje 15 zł.

Z a p r a s z a m y  d o 

lektury:) Fot. materiały UMSFot. materiały UMS

Fot. Fotobank.PL / UMS

Dzięki konsekwentnemu 

inwestowaniu w sport 

i infrastrukturę klubową, 

sopockie kluby sportowe 

mogą się pochwalić bardzo 

dobrymi wynikami, a dzieci 

i młodzież rozpoczynające 

swoją przygodę ze spor-

tem, niezależnie od dys-

cypliny, mają szanse na 

kontakt z prawdziwymi 

mistrzami.
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Sopot Match Race 
czyli regaty Formuły 1

21 sierpnia w Sopocie startują pierwsze wyścigi w ramach ERGO Hestia Championschips 

– mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie RS:X. Mistrzostwa maja charakter otwarty – weźmie 

w nich udział ponad 220 windsurferów z Europy i świata. Regaty są ukoronowaniem 35-letniej 

działalności Sopockiego Klubu Żeglarskiego.

Windsurferzy w klasie RS:X będą się ścigać do 25 sierpnia. Do Sopotu zjechali najlepsi, przodujący 

w tej dyscyplinie deskarze z Francji czy Holandii, ale także czołowi zawodnicy z tak odległych krajów jak 

Japonia, USA czy Meksyk. Wśród walczących o medale Polaków zobaczymy krajową czołówkę tej 

dyscypliny: Małgorzatę Białecką, Maję Dziarnowską, Pawła Tarnowskiego (wszyscy z SKŻ Ergo Hestia 

Sopot), a także Zofię Klepacką 

(YKP Warszawa)  i  P iotra 

Myszkę (AZS AWFiS Gdańsk). 

Uroczyste rozpoczęcie regat 

zaplanowano w poniedziałek, 

20 sierpnia, na godzinę 18.00, 

n a  p l a ż y  p r z y  s i e d z i b i e 

Sopockiego Klubu Żeglar-

skiego. Tam też zlokalizowano 

strefę dla kibiców. Dobrym 

punktem do obserwacji regat 

będzie również sopockie molo. 

Starty codziennie o 11.00.

Regaty Sopot Match Race, zaliczane do Pucharu Świata, to żeglarski 

odpowiednik samochodowej Formuły 1. Kolejna edycja, podobnie jak 

kilkanaście poprzednich, przyciągnie do Sopotu nie tylko światowej klasy 

żeglarzy ale także ludzi biznesu, kultury i sportu. Święto wiatru i wody 

odbędzie się w dniach od 22 do 25 sierpnia.

Match Racing to jedna z najbardziej widowiskowych form rywalizacji jachtów. 

W tym wyścigu morskim załogi i jachty zmagają się ze sobą na krótkiej, prostej 

trasie. Co ważne, są to regaty bardzo atrakcyjne również dla publiczności. 

Zasady są proste i klarowne, jednostki żeglują niedaleko od siebie a trasa 

ustawiana jest zwykle blisko brzegu, tak by zapewnić możliwość śledzenia 

rywalizacji z lądu czy mola. Czas ukończenia wyścigu nie ma znaczenia, ważne 

by na metę wpłynąć przed rywalem. To powoduje, że czasami jednostki 

wykonują wiele manewrów, po to by zablokować przeciwnika, zmusić do 

popełnienia błędu czy po prostu „zabrać” mu wiatr. Żeglarska walka jest przy 

tym bardzo zacięta i trwa do samej mety. Wszystko oczywiście musi się odbyć 

zgodnie z przepisami. W regatach Match Racing wszyscy startujący żeglują na 

takich samych jednostkach. W ten sposób eliminowane są różnice sprzętowe 

a o zwycięstwie decydują umiejętności załogi.  

ŻEGLARSTWO /

Fot. Jacek Kwiatkowski

Rugbiści sopockiego Ogniwa w ostatnim meczu pierwszej fazy rozgrywek podejmą 

lidera grupy Pogoń Siedlce. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 16.00 na 

stadionie Ogniwa. 

Jeśli sopocianie wygrają, wyprzedzą Pogoń w tabeli i awansują do grupy mistrzowskiej 

z najlepszym dorobkiem punktowym. Na szczycie tabeli jest w tej chwili właśnie drużyna 

Pogoni Siedlce. Na drugim miejscu plasuje się sopockie Ogniwo, jednak siedlczanie maja tylko 

jeden punkt przewagi (32 do 31), przy tej samej ilości rozegranych spotkań (7). Sopocianie 

liczą na gorący doping. Mecz odbędzie się na stadionie MKS Ogniwo, przy ul. Jana z Kolna 18, 

w sobotę, 25 sierpnia. Początek o godzinie 16.00.

Czy Ogniwo przegoni Pogoń?

RUGBY /

Fot. materiały prasowe organizatora

Fot. Robert Hajduk

Po zakończeniu mistrzostw Europy klasy RS:X, na sopockiej plaży i na wodzie będzie można zobaczyć 

sprzęt, na którym być może, w niedalekiej przyszłości, windsurferzy będą startować na igrzyskach 

olimpijskich. Od 26 do 30 sierpnia odbędą się otwarte mistrzostwa Europy Windsurfing – Foil, 

RS:One i RS:X Convertible. To klasy z hydroskrzydłem, dzięki któremu deski z zawodnikami, przy 

odpowiednich warunkach unoszą się ponad wodą. Ta forma żeglowania jest bardzo ekscytująca dla 

zawodników i niezwykle widowiskowa dla publiczności. Swój start w tych regatach zapowiedział 

Przemysław Miarczyński (SKŻ Ergo Hestia), brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Londynie, 

obecnie trener kadry narodowej deskarzy.

Sopocki Klub Żeglarski ERGO Hestia Sopot działa już 35 lat. Klub został powołany do życia 

w 1983 roku, przez zawodników sekcji windsurfingowej działającej przy klubie „Neptun” 

w Gdańsku. Klub ma największą w Polsce sekcję windsurfingu i wiele spektakularnych 

sukcesów na koncie. Pierwszy tytuł mistrza Polski zdobył założyciel i wieloletni komandor 

SKŻ - Stefan Jopyk. Pierwszy medal mistrzostw świata przyjechał do Sopotu w 1994 roku. 

Przywiózł go Jacek Frydrychowicz za 2. miejsce w kategorii do lat 16. 

Do udziału w 15. edycji Sopot Match Race zgłosiło się 10 załóg z Włoch, Francji, 

Szwajcarii, Danii i oczywiście Polski. Wśród Polaków najbardziej utytułowany 

jest Przemysław Tarnacki, który trzykrotnie triumfował w poprzednich 

edycjach regat, ostatnio w ubiegłym roku.

Mistrzostwa Europy na 35-lecie 
Sopockiego Klubu Żeglarskiego
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11 sierpnia odbył się wyścig pływacki dookoła sopockiego molo - Timex Cup 2018. Pływacy 
rywalizowali na dystansie ok. 1200 m w 12 kategoriach wiekowych.

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Tenisowego Sopot Open, organizatorzy zaprosili 
dzieci na Plac Przyjaciół Sopotu na bezpłatną naukę tenisa.

Fot. Fotobank.PL / UMS

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

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

Bursztynowego Słowika na Top of the Top Sopot Festival otrzymał, wybrany głosami 
publiczności, Mihail za piosenkę „Who You Are”.

Koncert finałowy „Pod Niebem Paryża” w ramach 8. Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego NDI Sopot Classic, odbył się w Operze Leśnej.

Fot. Fotobank.PL / UMS

Spotkania autorskie, debaty, rozmowy na plaży, warsztaty i targi książki przyciągnęły tłumy miłośników literatury. Gośćmi 

festiwalu byli m.in. Pierre Lemaitre, Olga Tokarczuk, Édouard Louis, Alain Mabanckou, Ingrid Betancourt, Jacques de Decker.

FOTOSTORY, CZYLI CO WYDARZYŁO SIĘ W SOPOCIE
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Festiwal Literacki Sopot


