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Szanowny Panie Przewodnicz ący, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2014r., znak: BRM.0012.2.9.2014.MG, 

przekazuj ę  w załączeniu informacj ę  na temat wspó łpracy Katowic z miastami 

partnerskimi na posiedzenie Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice w dniu 

14.10.br. (dot. punktu 4 porządku obrad). 

Z poważaniem 

wa.  PREZYD 	IASTA KATOWICE 

Kry a Sij« 
Pierwszy Wiceprezydent 

Miasta Katowice 

M 	r, 	MetropolMetropolia.?  

aSilesia 

PrezydentQkatowice.eu,  40-098 Katowice ul. M łyńska 4, tel. 32/2593-361, 2538-133, faks 2537-143 



Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat wspó łpracy Katowic z miastami 

partnerskimi za okres od pa ździernika 2013 r. do pa ździernika 2014 r. 

KOLONIA (Niemcy) 

13.10.2013 r. w Kolonii odbyła się  kolejna edycja biegu marato ńskiego -RheinEnergieMarathon 

Na zaproszenie Nadburmistrza Miasta Kolonia wzięło w nim udział  dwóch biegaczy z 

Katowic. W przeddzień  biegu wraz z innymi sportowcami z kolońskich miast partnerskich zostali 

oni przez niego przyj ęci w Ratuszu Historycznym. 

W dniach 12 i 13.12.2013 r. w Katowicach odby ła się  pierwsza w Polsce międzynarodowa 

konferencja dotycząca Service Design. Do miasta przyjechali najwi ęksi polscy i zagraniczni 

eksperci w tej dziedzinie. W śród nich była Birgit Mager z Service Design Network KC•ln. 

W dniach 25-27.03. 2014 r. w Katowicach mia ła miejsce wizyta reprezentantów Miasta Kolonia 

oraz Stowarzyszenia Wspierania Wspó łpracy Miast Kolonia  —  Katowice. Głównym jej celem by ło 

podjęcie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami katowickich instytucji, pragn ących nawiązać  

lub wzmocnić  kontakt ze swoimi odpowiednikami z Kolonii. Podczas tej wizyty go ście z Kolonii 

spotkali si ę  z przedstawicielami Wydzia ł u Promocji oraz Polityki Spo łecznej UM Katowice, VIII 

LO im. Marii Curie-Skłodowskiej, Zespo łu Szkół  Specjalnych nr 8, III LO im. Adama 

Mickiewicza, Zespołu Szkół  Plastycznych, Zespo łu Państwowych Szkó ł  Muzycznych, 

z dyrektorem MDK Szopienice-Giszowiec, prof. Jerzym Jarosikiem  -  dyrektorem Instytutu Jazzu 

Akademii Muzycznej w Katowicach oraz komendantem Komendy Miejskiej Państwowej Straży 

Pożarnej w Katowicach . 

W maju 2014 r. delegacja gimnazjum Kreuzgasse z Kolonii przebywa ła w Katowicach w ramach 

współpracy z VIII LO im. Marii Sk łodowskiej-Curie. W dn. 16 maja br. wraz z uczniami tej 

katowickiej szko ły została ona przyj ęta w Urzędzie Miasta Katowice przez Pani ą  Krystynę  Siejną  — 

Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice. Miesi ąc później reprezentanci VIII LO udali si ę  

z rewizytą  do Kolonii, gdzie również  zostali przyj ęci w tamtejszym ratuszu przez jednego 

z zast ępców nadburmistrza. W ramach wspó łpracy z Gimnazjum Kreuzgasse w maju 2014 r. 

w Katowicach go ścił  także Heinz Gerd Ries — nauczyciel tamtejszej szko ły, który w VIII LO przez 

tydzień  prowadził  zaj ęcia w j ęzyku niemieckim z historii i geografii. 

Aż  czterech biegaczy reprezentowa ło nasze miasto w Maratonie Kolońskim 2014, który odby ł  się  

w dniu 14 wrze śnia. Podobnie jak rok wcze śniej, w przeddzień  biegu zostali oni przyj ęci przez 



Nadburmistrza Miasta Kolonia w Ratuszu Historycznym. Wraz z biegaczami w Kolonii przebywa ł  

także przedstawiciel Wydzia łu Promocji. Spotkał  się  on z reprezentantami tamtejszego Biura Spraw 

Międzynarodowych oraz Konsulatu Generalnego RP w Kolonii w celu omówienia wspólnych 

działań  na lata 2015 i 2016. 

W dn. 30 września — 6 października 2014 r. w Katowicach przebywa ł  przewodniczący 

Stowarzyszenia Miast Partnerskich Kolonia — Katowice. G łównym celem jego wizyty by ło 

nawiązanie i rozwinięcie kontaktów na p łaszczyźnie obywatelskiej z osobami chc ącymi aktywnie 

włączyć  się  we wspólne projekty. 

W 2015 roku Miasto Kolonia rozważa wysłanie uczniów z jednej ze szkó ł  dla dzieci 

niepełnosprawnych do udzia łu w festiwalu "Kulinaria" organizowanym w marcu 2015 r. przez 

Zespół  Szkó ł  Specjalnych Nr 8 z Katowic i Miasto Katowice. Mo ż liwe jest także uczestnictwo Pana 

Juergena Rotersa - Nadburmistrza Miasta Kolonia - w przysz łorocznym Europejskim Kongresie 

Gospodarczym w charakterze prelegenta. Ponadto, Miasto Kolonia rozwa ża także oddelegowanie 

swojego przedstawiciela do udzia łu w konferencji Ziele ń  Miejska 2015 organizowanej przez ZZM 

Katowice. Miasto Katowice zwróci ło się  także z  propozycją  rozegrania meczu pi łkarskiego 

z drużyną  Urzędu Miasta Kolonia, co spotka ło się  z dużym zainteresowaniem strony niemieckiej. 

Drużyna kolońska składałaby się  z przedstawicieli ró żnych wydziałów, dzięki czemu powstałaby 

szansa na podj ęcie nowych wspólnych projektów w różnych dziedzinach. 

W roku 2016 przypada jubileusz 25-lecia partnerstwa naszych miast. Z tej okazji Wydzia ł  Promocji 

UM Katowice oraz Biuro Spraw Międzynarodowych Miasta Kolonia składają  następuj ące 

propozycje: 

- Koncert "Die Koelber Akademie" w maju 2016 r. w ramach trasy Kolonia - Cz ęstochowa -

Katowice (festiwal Gaude Mater oraz jubileusz partnerstwa) 

- rozegranie meczu pi łkarskiego pomiędzy młodymi pi łkarzami z Katowic i Kolonii (Konsulat 

Generalny RP deklaruje tu pomoc w zdobyciu patronatu nad tym przedsięwzięciem Lukasa 

Podolskiego), 

- wydarzenia artystyczne (np. stworzenie muralu w Kolonii i Katowicach przez m łodych 

utalentowanych artystów z obu miast upami ętniaj ącego partnerstwo, koncerty muzyczne, wystawa 

sztuki i in.) 

Ponadto Wydział  Promocji proponuje tak że organizacj ę  konkursu wiedzy o Kolonii w Katowicach 

oraz plastycznego dla gimnazjalistów lub licealistów (wzorem roku 2006) 

MISZKOLC (W ęgry) 

W dniach 14-16.10.2013 r. w wyje ździe do Miszkolca uczestniczy ła delegacja Miasta Katowice 



pod kierownictwem Pana Michała Lutego  —  Wiceprezydenta Miasta Katowice oraz reprezentanci: 

Wydziału Promocji UMK, Zakładu Zieleni Miejskiej, Zespo łu Szkół  Specjalnych nr 8 

w Katowicach, Gimnazjum nr 19 im. Henryka Slawika i Pan Zbigniew Garys — architekt  z  firmy 

„Pryzmat". Celem wyjazdu by ło spotkanie robocze  z  architektami węgierskimi dot. projektu 

zagospodarowania katowickiego „Placu Przyjació ł  Miszkolca"  przy  ul. Sokolskiej, a także 

z  przedstawicielami różnych komórek Urzędu Miasta Miszkolc dot. uzgodnień  szczegó łów 

programu imprez „ Dni Węgierskich w Katowicach" w roku 2014 oraz cyklicznego wydarzenia pn. 

„Kulinaria". 

W dniu 11 marca 2014 r. odbyły się  w Katowicach V Mi ędzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne 

z udzia łem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  z  miast partnerskich Katowic: Koszyc, Ostrawy 

i Miszkolca. Przedsi ęwzięcie odbyło się  pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. 

W mistrzostwach udzia ł  wzięły grupy sze ścioosobowe, reprezentanci szkó ł  w wieku od 12 do 16 

lat, a zadaniem rywalizuj ących grup było przygotowanie potrawy wed ług podanego wcze śniej 

przepisu. Z Miszkolca przyjecha ła grupa przedstawicieli Eltes 1\/M,tys School. 

Miasto Katowice reprezentowa ły drużyny Zespołu Szkół  Specjalnych nr 8 im. Andrzeja 

Mielęckiego w Katowicach - g łównego organizatora konkursu, jak równie ż  z pozostałych miejskich 

zespo łów szkół  specjalnych (numer 7, 9, 10, 11 i 12). Konkurs otworzy ł  Pan Michał  Luty -

Wiceprezydent Miasta Katowice. Ponadto, każda z grup przedstawi ła własny program artystyczny, 

charakterystyczny dla danego państwa lub regionu. Z okazji mistrzostw uczestnicy  z  miast 

partnerskich go ścili w Katowicach od 10 do 12 marca 2014 r. W programie wizyty znalaz ły się  
także dodatkowe atrakcje takie jak: zwiedzanie miasta, zaj ęcia w Centralnym Muzeum Po żarnictwa 

w Mysłowicach, młodzież  obejrzała także sztukę  teatralną  w Ś ląskim Teatrze Lalki i Aktora 

"Ateneum". 

W dniach 28-30 marca 2014 r. odbyła się  kolejna edycja „Dni Węgierskich w Katowicach", 

w ramach których zorganizowano następujące wydarzenia: 

1/. Mi ędzynarodową  konferencj ę  historyczną  w dn. 28.03.2014 r., składającą  się  z 2 części: 

„ Polacy i Węgrzy w latach I wojny światowej" 

„ Żołnierze w ęgierscy na ziemiach polskich, polscy legioni ści na Węgrzech". 

(miejsce wydarzenia: Instytut Historii Uniwersytetu Ś ląskiego, ul. Bankowa 11). 

2/. II Szachowy Turniej Przyja źni Polsko-Węgierskiej, pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice 

i prezydenta Miasta Miszkolca, w dniach 29-30.03.2014 r.  z  udziałem 560 zawodników  z  Polski 

i Węgier (w tym ok. 30-osobowej grupy z Miszkolca) w ró żnych grupach wiekowych. Miejscem 

imprezy była Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek" w Katowicach. 



3/. Koncert skrzypka węgierskiego Kristófa Bar 'atiego w dn. 23.03.2014 r. oraz koncert 

z cyklu „ Polacy  —  Węgrom" w wykonaniu Zespołu „Vołosi" w dn. 29.03.2014 r., w katowickiej 

Akademii Muzycznej. 

W dniach 13-15.06.2014 r. - na zaproszenie Prezydenta Miszkolca - odby ł  się  wyjazd 

członków „Stowarzyszenia Wspó łpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc" do Miszkolca. 

Jego celem było omówienie tematów związanych z organizacj ą  przez miasto Katowice w 2015 r. 

Międzypaństwowego Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej oraz przedyskutowanie ró żnych projektów 

dwustronnej wspó łpracy na najbliższe lata. 

Po raz czwarty z rz ędu, na zaproszenie Prezydenta Miasta Miszkolc - Pana Akosa Krizy w dniach 

31.07-07.08.2014 r. dziesi ęcioosobowa grupa młodzieży z Gimnazjum nr 19 im. Henryka Slawika 

w Katowicach wraz z 2 nauczycielami-opiekunami, uczestniczy ła w IV. Mi ędzynarodowym Obozie 

Młodzieży z Miast Partnerskich Miszkolca, organizowanym w miejscowości Balatonmftiaftird6 na 

Węgrzech. Głównym celem tego cyklicznego projektu jest przybli żenie międzynarodowej 

społeczno ści młodzieży z miast Grupy Wyszehradzkiej, tj.: Katowic, Miszkolca, Koszyc i Ostrawy 

oraz pozostałym uczestnikom (m.in. z Turcji, Bu łgarii, Finlandii i Niemiec) idei partnerstwa miast 

bliźniaczych. Ponadto, wyjazd by ł  nagrodą  za osiągnięcia uczniów w nauce i sporcie oraz za 

zaangażowanie młodzieży w różne inicjatywy spo łeczne. Koszty podróży katowickich uczestników 

zostały pokryte z budżetu Wydziału Promocji. 

W dniach 26-28.09. 2014 r. rozegrany zosta ł  w Miszkolcu Siatkarski Turniej Kobiecych Drużyn 

z miast partnerskich Grupy Wyszehradzkiej, tj.: Katowic, Koszyc, Ostrawy i Miszkolca, 

w którym — na zaproszenie w ęgierskiego Klubu „Albrecht" z Miszkolca  —  uczestniczy ł  m.in. 

katowicki Klub Sportowy „Sokó ł  43". 

W dniach 2-5.10.2014 z inicjatywy Stowarzyszenia Wspó łpracy i Przyjaźni Katowice-Miszkolc 

odbyła się  w katowickim Liceum Plastycznym sesja pt." Czy m łodzi Polacy i Węgrzy potrafią  ze 

sobą  współpracować?". Project uzyska ł  dofinansowanie w ramach W ęgiersko-Polskiego Programu 

Współpracy Pozarz ądowej, działającego w oparciu o Deklaracj ę  Intencji z dnia 29 stycznia 2014 r. 

podpisaną  między Ministerstwem Spraw Zagranicznych W ęgier a Ministerstwem Spraw 

Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowego wsparcia tego projektu udzieli ły Miasto 

Katowice i Miasto Miszkolc. Czternastu uczniów katowickich gimnazjów i liceów wraz z tak ą  

samą  grupą  swoich rówie śników z partnerskiego Miszkolca, w ci ągu trzydniowej sesji plastycznej, 

w mieszanych parach musia ło stworzyć  wspólne dzieło, w formie plakatu, na dowolnie wybrany 



przez siebie temat. Powsta łe prace zosta ły zaprezentowane w Miszkolcu oraz w Katowicach. 

SHENYANG (Chińska Republika Ludowa) 

Z okazji 7. rocznicy partnerstwa miast w dniu 26.08.2014 r. w Katowicach przebywa ła 

kilkuosobowa delegacja chińskiego miasta Shenyang. Podczas spotkania z Wiceprezydentem 

Miasta Katowice Panem Marcinem Krup ą  oraz innymi przedstawicielami UM Katowice omówiono 

różne możliwości realizacji przyszłych działań  w dziedzinie kultury i pokrewnych obszarach. 

W dniu 27 sierpnia go ście z Chin udali si ę  na rozmowy z władzami Państwowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau w O święcimiu w sprawie podpisania umowy o współpracy z podobną  

placówką  w Shenyangu, tj. "9.18" Historical Museum, upami ętniaj ącym tzw. „datę  hańby" -

18 września 1931 r., która zapoczątkowała okres 10-letniej okupacji terytorium Chin 

przez woj ska japońskie. 

KOSZYCE (S łowacja) 

Wspó łpraca Katowic z Koszycami na S łowacji w minionym okresie to przede wszystkim 

uczestnictwo tych miast w imprezach cyklicznych organizowanych z udzia łem Ostrawy 

i Miszkolca, takich jak: Mi ędzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne, czy spotkanie miast partnerskich 

pochodzących z państw należących do Grupy Wyszehradzkiej „y4". 

V Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne odby ły się  w dniu 11 marca 2014r. w Katowicach 

z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miast partnerskich Katowic: Koszyc, Ostrawy 

i Miszkolca. Przedsi ęwzięcie odbyło si ę  pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. 

W mistrzostwach udzia ł  wzięły grupy sze ścioosobowe, reprezentanci szkó ł  w wieku od 12 do 16 

lat, a zadaniem rywalizuj ących grup było przygotowanie potrawy wed ług podanego wcześniej 

przepisu. Z Koszyc przyjecha ła "Spojena śkola, Koś ice - Śebastovce, Opatovs1a cesta", z Ostrawy 

—  „Zffldadni Skola, Ostrava - Zffl)feh, Kpt. Vajdy". Miasto Katowice reprezentowane by ło przez 

drużyny Zespo łu Szkół  Specjalnych nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach  -  głównego 

organizatora konkursu, jak równie ż  z pozostałych miejskich zespo łów szkó ł  specjalnych. Konkurs 

otworzy ł  Pan Michał  Luty - Wiceprezydent Miasta Katowice. Ponadto ka żda z grup przedstawi ła 

własny program artystyczny, charakterystyczny dla danego pa ństwa czy regionu. Z okazji 

mistrzostw uczestnicy z miast partnerskich go ścili w Katowicach od 10 do 12 marca 2014r. 

W programie wizyty znalaz ły się  takie dodatkowe atrakcje: zwiedzanie miasta, zaj ęcia 

w Centralnym Muzeum Pożarnictwa  w  Mysłowicach, młodzież  obejrzała  także  sztukę  teatralną  

w Ś ląskim Teatrze Lalki i Aktora "Ateneum". 



OSTRAWA (Czechy) 

W dniu 11.10.2013r. odby ł  się  w Ostrawie VI Konkurs Mi ędzynarodowy "Nasza Europa" w ramach 

Europejskich Dni Niepe łnosprawnych 2013. Miasto Katowice reprezentowali w konkursie 

uczniowie z Zespo łów Szkó ł  Specjalnych nr 8 i 9, którzy pojechali do Ostrawy na zaproszenie 

szkoły podstawowej z dzielnicy Ostrava-Zabreh. 

Dnia 21.10.2013r. w konferencji "Powietrze 2013" w Ostrawie uczestniczy ła delegacja z Katowic: 

Wiceprezydent Miasta Katowice - Pan Marcin Krupa, Naczelnik Wydzia łu Kształtowania 

Środowiska Urzędu Miasta oraz przedstawiciel Wydzia łu Promocji. Tematyka konferencji 

dotyczyła problemu zanieczyszczenia powietrza w regionie morawsko - śląskim, rozpatrywanego 

w aspektach: środowiskowym, zdrowotnym, ekonomicznym. 

W dniu 14 lutego 2014r. w Urz ędzie Miasta Katowice odbyło się  spotkanie dotyczące 

organizacji "Dni Polsko - Czeskich 2014". W spotkaniu udzia ł  wzięli przedstawiciele Magistratu 

Ostrawy, a także katowickich instytucji kultury, jak równie ż  pracownicy wydzia łów Urzędu: 

Kultury, Sportu i Turystyki, Edukacji oraz Wydzia łu Promocji. 

W dniu 14 marca 2014r. przedstawiciele Miasta Katowice wzi ęli udział  w uroczystym otwarciu 

obiektu pn. Wielki Świat Techniki, w Ostrawie - Dolny Obszar Vitkovice. Obiekt ten to nowe 

przyszłe centrum popularyzuj ące kształcenie, rozrywkę  i wiedzę . Data otwarcia 14 marca zosta ła 

wybrana symbolicznie w 135 rocznic ę  urodzin Alberta Einsteina. Uroczysto ść  wzbogaci ł  wykład 

z dziedziny fizyki po święcony osiągnięciom wybitnego uczonego. Zwiedzaj ącym 

obiekt towarzyszył  architekt - autor projektu. W otwarciu uczestniczyli: Przewodnicz ący Rady 

Miasta Katowice - Pan Jerzy Forajter oraz przedstawiciel Wydzia łu Promocji. 

W dniu 20 marca 2014r. zosta ło podpisane w Ostrawie "Memorandum Miasta Statutowego Ostrawy 

i Miasta Katowice dotyczące wspólnego interesu poprawy czysto ści powietrza na polsko-czeskim 

pograniczu". Memorandum podpisali: Prezydent Miasta Ostrawy - Pan Petr Kajnar oraz Prezydent 

Miasta Katowice - Pan Piotr Uszok. O zawarciu memorandum zdecydowa ła Rada Miasta 

Statutowego Ostrawy Uchwałą  nr 8913/RM1014/116 z dnia 10.12.2013r., przy zgodzie Rady 

Miasta Katowice wyrażonej Uchwałą  nr XLIII/1034/13 z dnia 18.12.2013r. 



W majowym wydaniu gazety miejskiej Nasze Katowice ukaza ł  się  wywiad z Prezydentem Ostrawy 

Panem Petrem Kajnarem, w którym m.in. mówi o znaczeniu relacji z Katowicami. 

W dniach od 5 do 31 maja 2014r. odbyła się  w Katowicach czternasta edycja "Dni Polsko-

Czeskich" organizowana w ramach partnerskiej wspó łpracy miast Katowice-Ostrawa. 

W przedsięwzięciu uczestniczyła także wspó łpracuj ąca z Katowicami czeska Opawa. 

W programie "Dni Polsko-Czeskich 2014" znalaz ło się  ok. 70 wydarzeń : kulturalnych, sportowych 

i edukacyjnych. Liczne imprezy o tematyce czeskiej przebiega ły w dzielnicach miasta, w miejskich 

domach kultury, filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury Katowice im. Krystyny 

Bochenek, w Teatrze Ś ląskim, Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, w szko łach. Były 

to: przedstawienia teatralne, konkursy plastyczne, wystawy, pokazy czeskich filmów, warsztaty 

artystyczne, taneczne, j ęzykowe, wycieczki i wizyty studyj ile, koncerty muzyczne, wyst ępy 

ostrawskich mażoretek, wyk łady i prelekcje, spotkania autorskie, spotkania merytoryczne, akcje 

edukacyjne, stoiska promocyjne, zawody sportowe w p ływaniu, mecze siatkówki, koszykówki 

i piłki nożnej. ZSO nr 7 przeprowadzi ło wśród szkół  podstawowych i gimnazjów z  Katowic 

konkurs plastyczny pt.: "Projekt gad żetu promuj ącego moje miasto". Gala wręczenia dyplomów 

i nagród dla laureatów z Ostrawy i Katowic mia ła miejsce w ZSO nr 7 w dniu 29 maja. W dniu 27 

maja rozegrane zostały mecze siatkówki oraz pi łki nożnej między drużynami złożonymi 

z pracowników urzędów miast Ostrawy i Katowic. W dniu 30 maja 2014r. mia ła miejsce 

w Katowicach wizyta przedstawicieli Rady Miasta Statutowego Ostrawy. Czescy radni spotkali si ę  

z przedstawicielami Rady Miasta Katowice, a tematami wspólnych rozmów by ły: gospodarka 

odpadami, bud żet obywatelski oraz funkcjonowanie rad jednostek pomocniczych. Spotkanie 

prowadzili: Przewodniczący Rady Miasta Katowice - Jerzy Forajter oraz Wiceprezydent Miasta 

Katowice - Marcin Krupa. Następnie katowiccy i ostrawscy radni zwiedzili Zak ład Odzysku 

i Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Milowickiej (MPGK w Katowicach). W tym dniu go ściom 

zapewniono również  dodatkowo atrakcje kulturalne: zwiedzanie Nikiszowca i Giszowca oraz udzia ł  

w Jarmarku Czeskim przy ul. Sobieskiego. Program Jarmarku w dniu 30 maja zawiera ł  koncerty 

muzyki czeskiej, ostrawskie stoisko promocyjne, stoisko turystyczne miast i regionów czeskich, 

wystawę  samochodów z Muzeum Tatry, bajki i konkursy dla dzieci przygotowane przez Miejską  

Bibliotekę  Publiczną. 

W dniu 28 sierpnia 2014r. przybyła do Katowic „Sztafeta Przyjaźni V-4" z Ostrawy, z łożona 

z dziesi ęciu biegaczy należących do czeskich klubów sportowych: TJ Liga 100 Ostrava o.s. oraz 

MK Otto Ostrava. Ostrawskiej sztafecie wyruszy ła naprzeciw grupa biegaczy z Katowic, aby 

wspólnie dotrze ć  do mety w centrum Nikiszowca. Na mecie zawodnicy zostali powitani przez 

przedstawicieli miasta Katowice: Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Jerzego Forajtera 



i radnych, a także pracowników Wydziału Promocji Urz ędu Miasta oraz mieszkańców. 

Nazajutrz uczestnicy sztafety z łożyli wizytę  w Hospicjum Cordis w Katowicach, pozostawiaj ąc dla 

podopiecznych drobne upominki, a nast ępnie zawodnicy wyruszyli w drog ę  powrotną  do Ostrawy, 

gdzie czekała na nich meta ko ńcowa. Maraton trwał  pięć  dni, rozpoczął  się  w dniu 25 sierpnia 

w Wyszehradzie, a zakończył  w Ostrawie. Trasa maratonu o d ługości około 725 krn przebiega ła 

kolejno przez miasta: Wyszehrad, Miszkolc, Koszyce, Katowice, Ostraw ę . Sztafeta Przyjaźni to 

cykliczna impreza sportowa odbywaj ąca się  w miastach partnerskich pa ństw Czwórki 

Wyszehradzkiej z inicjatywy miasta Ostrawa. 

W dniu 19 września 2014 r. odby ła się  czeska impreza plenerowa na ulicy Mariackiej 

w Katowicach. Program zawiera ł  występy na scenie następujących zespo łów rockowych 

z Ostrawy: Glayzy, Kapriola, Ex-Tend oraz wystaw ę  „Czeska karykatura",  a ponadto dostępne były 

- czeska gastronomia i materia ły promocyjne miasta Ostrawy. 

W dniu 1 października 2014 r. przyjechała z wizytą  do Katowic delegacja z Ostrawy sk ładająca się  

z radnych, przedstawicieli Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i ostrawskiego Magistratu. Delegacja 

wzięła udział  w spotkaniach, które mia ły miejsce w Urzędzie Miasta Katowice oraz w siedzibie 

katowickiej Straży Miejskiej. Podczas wizyty delegacja czeska spotka ła się  z przedstawicielami 

Rady Miasta Katowice, Pe łnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Rozwi ązywania Problemów 

Uzależnień, Komendantem Straży Miejskiej, przedstawicielem Policji, Straży Pożarnej, 

Naczelnikiem Wydzia łu Zarządzania Kryzysowego, pracownikami Miejskiego O środka Pomocy 

Społecznej oraz Wydzia łu Promocji. Tematem rozmów by ła opieka socjalna w mie ście, w tym 

pomoc organizowana dla spo łeczno ści romskiej, a także szeroko poj ęta problematyka 

bezpieczeństwa i ochrony porządku  publicznego. 

W dniu 2  października 2014 r. zespo ły szkó ł  specjalnych numer 8 i 9 z Katowic wzi ęły udział  w VII 

edycji konkursu o Unii Europejskiej pt.: „Nasza Europa" w szkole podstawowej w Ostrawie-

ZM)'teh. 

Wspó łpraca z miastem Ostrawa to równie ż  uczestnictwo tego miasta w imprezach cyklicznych 

z udziałem także Koszyc i Miszkolca, takich jak: Mi ędzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne, czy 

spotkanie miast partnerskich z  państw należących do Grupy Wyszehradzkiej „N/4". 

OPAWA (Czechy) 

W dniu 3 grudnia 2013r. wizyt ę  w Katowicach złożyła delegacja z Magistratu  Opawy - 



przedstawiciele wydzia łów promocji oraz zagranicznego. Tematem rozmów by ła promocja miasta 

na miejskiej stronie internetowej, oficjalnym profilu miasta na portalu Facebook oraz inne: 

Katowicki Informacyjny Serwis SMS, Platforma konsultacji spo łecznych, serwis spo łecznościowy 

Twitter, serwis internetowy YouTube. Ponadto omówiony zosta ł  program współpracy obu miast w 

roku 2014 w dziedzinie kultury i sportu. 

W dniu 29 maja 2014r. z okazji "Dni Polsko - Czeskich 2014" w zawodach sportowych 

z udziałem młodzieży szkolnej w dyscyplinach: koszykówka i p ływanie, obok Ostrawy 

i Katowic uczestniczy ła również  czeska Opawa. Zawody sportowe odby ły się  na terenie 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Katowicach. 

SAINT-ETIENNE (Francja) 

Rok 2014  —  OBCHODY 20-LECIA PODPISANIA UMOWY O MIASTACH BLIŹNIACZYCH 

W dniach 28 kwietnia do 3 maja 2014 w Saint-Etienne go ścili przedstawiciele Stowarzyszenia 

„Pomagam  —  więc jestem"z Katowic. Przedmiotem wizyty były spotkania i debaty młodzieży 

licealnej z Katowic i Saint-Etienne. 

W dniu 6 czerwca 2014 w Willi Goldsteinów odbyła się  polsko-francuska konferencja pt. 

„Dziedzictwo industrialne w procesie transformacji miast przemys łowych." Celem konferencji by ło 

podjęcie refleksji nad metodami i narz ędziami waloryzacji dziedzictwa przemys łowego, jako 

czynnika sprzyjaj ącego transformacji dawnych miast przemys łowych. Poruszana problematyka by ła 

rozpatrywana w perspektywie roli, jak ą  mają  do spełnienia nauki  społeczne,  w procesie nowego 

odczytywania, a tym samym waloryzacji dziedzictwa przemys łowego i wskazywania metod 

włączenia go w proces endogennego rozwoju regionalnego. Wieczorem w Parku im. T. Ko ściuszki 

odbył  się  koncert piosenki francuskiej Valerie Gonzalez Trio. 

8 czerwca 2014r. w katowickim ko ściele ewangelickim odby ł  się  Koncert Chóru Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach oraz Chóru Sup'Vocalis  z  Saint-Etienne. 

15 czerwca 2014r. na  katowickim bulodromie rozegrano VIII Turniej Petanque o Puchar Prezydenta 

Miasta Katowice oraz mini turniej Petanque dla dzieci. 

Inauguracja nowej siedziby Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach 

W roku 2014 nastąpiła istotna zmiana w zagospodarowaniu budynku przy ul. Różyckiego 14c, 



w którym dobudowano jedno piętro, aby mogły się  tam pomieścić  dwa Stowarzyszenia. Nowym 

lokatorem w istniej ącej placówce będzie Stowarzyszenie Alliance Fran ęaise Katowice. Pomys ł  

umiejscowienia dwóch francuskich przedstawicielstw zyska ł  aprobatę  Ambasady Francji w Polsce 

oraz Merostwa Saint-Etienne i w dniu 12 wrze śnia 2014r. w obecności Jego Ekscelencji 

Ambasadora Francji Polsce Pana Pierre'a Buhler'a, Wicemera Saint-Etienne Pana Denisa Chambe 

i Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka, uroczy ście zainaugurowano dzia łalność  

placówki, podczas której odby ł  się  również  wernisaż  wystawy akwareli Josepha Michalskiego 

„Francja akwarel ą  malowana". 

13.09.2014 na scenie plenerowej Muchowca odby ły się  w ramach Urodzin Miasta koncerty 

zespołów z Saint-Etienne: muzyki reggae- Jah Gaia oraz rapera Eska 

14.09.2014 delegacja z Saint-Etienne pod przewodnictwem Wicemera Pana Denisa Chambe 

odwiedziła Leśną  Salę  Edukacyjną  w Nadleśnictwie Katowice, a nast ępnie udała się  na Plac Miast 

Partnerskich w Katowicach-Ligocie, gdzie wraz z I Wiceprezydentem Miasta Katowice Pani ą  

Krystyną  Siejną  uczestniczyła w uroczystości zasadzenia drzewka przyja źni dla upamiętnienia 20-

tej rocznicy podpisania umowy o miastach bli źniaczych. 

DONIECK (Ukraina) 

W dniach 8-9.03.2014 r. przebywa ł  w Katowicach młodzieżowy zespó ł  tańca „Rado ść" 

z Doniecka. Wystąpił  w Miejskim Domu Kultury „Koszutka" w Katowicach. Celem wizyty by ło 

przybliżenie kultury ukraińskiej w Polsce. 

W dniach 9 oraz 18 czerwca 2014 r. odwiedzi ł  Katowice Anatol Terlecki, Prezes Towarzystwa 

Polaków Doniecka, który spotka ł  się  z Przewodniczącym Rady Miasta Katowice, Jerzym 

Forajterem oraz przedstawicielami Wydzia łu Promocji. Celem spotkań  było omówienie dalszej 

wspó łpracy między miastami. 

PULA (Chorwacja) 

W dniach 4-5.09.2014 r., na zaproszenie miasta Pula, przedstawiciele Rady Miasta Katowice Pan 

Adam Warzecha oraz Pan Micha ł  Jędrzejek uczestniczyli w dorocznych obchodach. Święta Miasta 

Pula. W wydarzeniu tym uczestniczyli równie ż  przedstawiciele pozostałych miast partnerskich Puli. 

Miasto Katowice, wraz z Krakowem i Rzeszowem uczestniczy ło w międzynarodowym projekcie 

pn. „3 razy Chorwacja", realizowanym w dniach 19  —  21 maja 2014 r., z inicjatywy Konsula 

Honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie, Pana Paw ła Włodarczyka oraz przy udziale 

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Celem projektu by ło przybliżenie Polakom, w tym 



katowiczanom, jednego z najpopularniejszych i przyjaznych krajów Europy jakim jest Chorwacja. 

Podczas tego wydarzenia miały miejsce dzia łania w trzech obszarach, tj. gospodarczym 

(organizacja seminarium na temat mo żliwości współpracy gospodarczej), turystyki (promocja 

regionów turystycznych Chorwacji) oraz kulturalnym (koncert światowej sławy chorwackiej 

wiolonczelistki Any Rucner). W ramach tego wydarzenia Katowice odwiedzi ła Pani Elena Puh 

Belci, Wiceprezydent Miasta Pula. 

Sportowe Spotkanie Miast Partnerskich należących do Grupy Wyszehradzkiej „\74" 

W dniach 10  —  11.07.2014 r. odby ło się  w Katowicach Sportowe Spotkanie Miast Partnerskich 

należących do Grupy Wyszehradzkiej „y4", które co cztery lata ma miejsce w naszym mie ście. 

Coroczne spotkania organizowane kolejno w miastach Czwórki Wyszehradzkiej tj. w Katowicach, 

Koszycach, Ostrawie i Miszkolcu maj ą  na celu pogłębienie wspó łpracy, ale tak że integracj ę  

uczestników reprezentuj ących poszczególne miasta. Tegoroczne rozgrywki sportowe organizowane 

w ramach spotkania odbyły się  na terenie nowootwartego O środka Sportowego „Kolejarz" 

w Katowicach. Była to również  okazja do spotkania oficjalnych przedstawicieli miast partnerskich, 

którzy odwiedzili Katowice tj. Wiceprezydent Koszyc, Pan Jan Jakubov oraz Wiceprezydent 

Miszkolc, Pan Zsiga Marceli. Nasze miasto reprezentowali Wiceprezydenci, Pan Micha ł  Luty oraz 

Pan Marcin Krupa. 

Poza wymienionymi powyżej ośrodkami, w oparciu o podpisane listy intencyjne oraz umowy 

projektowe, teoretycznie Miasto Katowice posiada jeszcze kontakty z: Mobile (USA), Odense 

(Dania), Groningen (Holandia) i Hrabstwem Po łudniowy Dublin (Irlandia). Faktycznie, od wielu 

lat, miasta te pozostaj ą  oboj ętne, pomimo wielokrotnie podejmowanych prób utrzymania 

partnerskiej wspó łpracy. 

ł  Ił  
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