INFORMACJA
w zakresie pkt. 6 porz ądku obrad Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice
na temat:
Program „Lokal na Kultur ę " dotychczasowe wyniki, perspektywy kontynuacji i rozwoju.
-

W okresie od 27.09.2013r do 5.11.2014r. odby ły się 4 edycje konkursów, do których
wystawiono 27 lokali użytkowych. W wyniku ich rozstrzygni ęcia podpisano 11 umów najmu
lokali użytkowych z niżej wymienionymi najemcami:
1.1Iann ą Górską Fabryka Małych Form Pracownia i Galeria przy ul. Gliwickiej 99
w Katowicach na działalność kulturalną w zakresie promocji i prezentacji twórczo ści
artystycznej oraz dzia łalność uzupełniaj ącą - kawiarenkę, sprzedaż wyrobów artystycznych
i wyselekcjonowanego r ękodzieła, prowadzenie warsztatów i autorskiej pracowni
ceramicznej.
Najemca prowadzi dzia łalność w lokalu zgodnie z zawart ą umową najmu.
2.Sybillą Skaluba BUM — przy al. Korfantego 40 w Katowicach na dzia łalność
kulturalną — organizacja wystaw artystycznych, paneli dyskusyjnych oraz realizacji
projektu GOLDEN Vision & Art Festival.
W miesiącach stycze ń — luty 2014r. wystawiane były prace graficzne p.Jakuba Zdejszy, a w
marcu 2014r. prezentowane by ły prace graficzne p.Jagody Horajskiej. W okresie od
stycznia do marca 2014r. odby ły się spotkania panelowe dotycz ące ochrony zabytków
śląskich. W okresie marzec-czerwiec 2014r. prowadzone by ły działania organizacyjne
związane z IV edycj ą Golden Vision Music & Art Festival 2014. Ponadto w lokalu najemca
prowadzi warsztaty artystyczne z m łodzieżą, podczas których ich uczestnicy zapoznaj ą się
malarstwem materii i maj ą możliwość poeksperymentowania z ró żnymi technikami
przekształcenia struktury obrazu.
3.Szymonem Jawor - przy ul. Mariackiej Tylnej 5a w Katowicach na galerię sztuki
współczesnej oraz działalność uzupełniaj ącą w zakresie sprzedaży dzieł sztuki.
Od dnia 12.04.2014r. dzia łalność rozpoczęła Galeria Sztuki „Back Door Galery", która
zgodnie z planem co miesi ąc organizowała wystawę prac innego artysty. Od marca 2014r.
wystawiano prace takich artystów jak: Marzena Ś lusarczyk, Tomasz Ko łodziejczyk,
Marcin Painta, Natalia Karasi ńska, Erwin Wyjadłowski i Lenka Kubica.
W dniu 13.03.2015r. najemca złożył rezygnacj ę z najmu ww. lokalu.
4. Katarzyną Piotrowicz - przy ul. Staromiejskiej 4 w Katowicach na galeri ę sztuki
i pracownię rękodzieła artystycznego oraz działalność uzupełniaj ącą w zakresie sprzedaży
produktów lokalnych artystów.
Z dniem 31.10.2014 r. umowa najmu lokalu zosta ła rozwi ązana na mocy porozumienia
stron.
5.Stowarzyszeniem „TEATR RAWA" przy ul. Chopina 8 w Katowicach na kameralny
teatr, galeri ę, warsztaty teatralne i spotkania autorskie.
Zgodnie z przedstawion ą w konkursie ofertą, scena Teatru Rawa przy ul. Chopina 8
w Katowicach funkcjonuje repertuarowo.
—

—

W okresie od 30 października 2014r. do lutego 2015r.:
- odbyło się 8 premier teatralnych, w tym jedna prapremiera,
- Stowarzyszenie nawi ązało współpracę z wychowankami i wychowawcami mieszkania
usamodzielniaj ącego Domu Dziecka „Zak ątek", zlokalizowanego równie ż przy
ul. Chopina 8.

Z inicjatywy wychowanek i za zgod ą wychowawców, dziewcz ęta z DD „Zak ątek"
regularnie, średnio raz w miesi ącu — uczestniczy ły nieodpłatnie w wystawianych
w Teatrze Rawa spektaklach,
- w celu promocji nowego miejsca na teatralnej mapie Katowic Stowarzyszenie nawi ązało
sieć partnerstw z ma łymi lokalnymi przedsi ębiorstwami działaj ącymi w centrum miasta
polegaj ących na wzajemnej promocji. Partnerami s ą m.in. Antykwariat i Ksi ęgarnia
„Kocham Ksi ążki", Teatr Korez, Teatr Gry i Ludzie, kawiarnia Bellmer Cafe, restauracja
Staromiejska.
Teatr w niemal wszystkich realizowanych projektach propaguje ide ę wolontariatu.
Widzowie mog ą odwiedzać scenę Teatru Rawa równie ż w tygodniu.
Od listopada 2014r. do lutego 2015r. prowadzona by ła kampania „Teatr Otwarty dla
Mieszkańców".
W każdy wtorek, środę i czwartek, w godzinach popo łudniowych aktorzy Teatru w ramach
wolontariatu odbywali dyż ury w teatrze, podczas których przyjmowali mieszka ńców
i opowiadali o historii teatru. Przez cztery miesi ące funkcjonowania sceny przy ul. Chopina
8 w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach udzia ł wzięło około 850 widzów.
Do Teatru docierali nie tylko mieszka ńcy Katowic i aglomeracji, ale równie ż widzowie
spoza regionu. Według sondaży ponad 10 % dotychczasowej widowni stanowili
mieszkańcy małopolski. Teatr odwiedzi ło wielu ludzi zwi ązanych z kreowaniem życia
teatralnego m.in. dyrektor Teatru im. H. Modrzejewskiej w Legnicy, dramaturg Teatru im.
C.K. Norwida w Jeleniej Górze, dyrektor Teatru Nowego w Krakowie i wielu innych.
6. Fundacj ą Galeria Hyperion — przy ul. Gliwickiej 58 w Katowicach na galeri ę sztuki,
warsztaty plastyczne dla dzieci i m łodzieży, otwart ą pracowni ę artystyczn ą, sprzedaż
obrazów, grafik i albumów o sztuce oraz organizacj ę spotkań środowiskowych.
Od dnia 01.05.2014r. Fundacja rozpocz ęła w lokalu działalność i zorganizowała:
- 3 wystawy indywidualne z dziedziny malarstwa i grafiki,
- 8 bezpł atnych wakacyjnych warsztatów plastycznych dla dzieci,
- 20 bezpłatnych weekendowych warsztatów plastycznych dla dzieci,
- 2 spotkania środowiskowe zwi ązane z realizacj ą projektów artystycznych.
Ponadto wzi ęła udział :
- w przygotowaniu mi ę dzynarodowej wystawy zbiorowej pt. „Transfer sztuki". Projekt
otrzymał dofinansowanie miasta Katowice w kwocie 6 tys. z ł,
- w organizacji projektu artystycznego pt. „Adbusting Situations" - zbiorowa wystawa
7 artystów z Niemiec i Polski. Projekt otrzyma ł dofinansowanie miasta Katowice
w kwocie 10 tys. zł.
W lokalu działa również otwarta pracownia artystyczna oraz prowadzony jest nieodp łatnie
kolportaż katalogów i folderów.
7. WYTWÓRNI Ą S.C. Małgorzata Chrobak i Barbara Michalik — przy
ul. Kochanowskiego 14 w Katowicach na galeri ę i działalno ść gastronomiczn ą.
Z uwagi na szeroki zakres remontu oraz konieczno ść zgłoszenia zmiany sposobu
uż ytkowania lokalu z warsztatu elektromechanicznego na galeri ę i działalność
gastronomiczn ą Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wyrazi ł
najemcy zgod ę na prowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych do dnia 30.06.2015r.
8.Tomaszem Cierpisz Muzeum historii gitary — przy ul. Krzywej 4 na muzeum historii
gitary, handel instrumentami strunowymi i osprz ętem oraz us ługi serwisowe.
W okresie od 1.02.2015r do 13.04.2015r.trwaly prace zwi ązane z przygotowaniem
ekspozycji muzeum. Oficjalne otwarcie muzeum odby ło się w dniu 13.04.2015r.
9.Adamem Zwierzy ń skim MUS ARCHITECTS ADAM ZWIERZYŃSKI — przy
ul. Kozielskiej 4 na Galerię Światł o-Forma, prowadzenie warsztatów (wyk ładów),
prezentacji w zakresie powstawania neonów, ich historii oraz produkcj ę i sprzedaż lamp.
Z uwagi na szeroki zakres remontu Komunalny Zak ład Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach wyrazi ł najemcy zgodę na prowadzenie w lokalu prac remontow
adaptacyjnych do dnia 5.05.2015r.

10.Stowarzyszeniem Hackerspace Silesia — przy ul. Ondraszka 17 na prowadzenie
warsztatów, prelekcji, platformy wymiany wiedzy i do świadcze ń, spotkań integracyjnych
ze środowiskami akademickimi, naukowymi i przemysłowymi, promocj ę i kształtowanie
kultury technicznej, realizacj ę projektów informatycznych, elektronicznych, artystycznych,
tworzenie i utrzymywanie repozytorium wiedzy oraz na dzia łalność publicystyczn ą
i wydawniczą.
Stowarzyszenie rozpocz ęło działalność w lokalu w marcu br. W dniu 20.03.2015r. odbyły
się warsztaty NodeSchool Silesia. S ą to cykliczne warsztaty programistów j ęzyka
komputerowego JavaScript. W warsztatach wzi ęło udział 40 osób. 10 kwietnia br. odby ło
się spotkanie połączonych grup Meet.Js oraz Women in Technology. Podczas spotkania
zostały przedstawione 4 prelekcje na temat komunikacji i j ęzyka JavaScript. W miesi ącu
kwietniu Stowarzyszenie planuje zorganizowanie 5 kolejnych spotka ń i warsztatów.
11.Stowarzyszeniem Klub Jagiello ński — przy ul. Sienkiewicza 36 na Miejski HUB,
Ośrodek Studiów o Mieście, prowadzenie otwartych spotka ń z kulturą, warsztatów dla
licealistów w ramach M łodzieżowego Uniwersytetu, prowadzenie dzia łań na rzecz uczniów
szkół średnich.
Z telefonicznej informacji przekazanej przez p.Macieja Malika Członka Zarządu
Stowarzyszenia wynika, że w lokalu nadal prowadzone są prace remontowe, które są na
ukończeniu.

Do konkursów na najem lokali użytkowych pod nazwą „Lokal na kulturę" przeznacza
się lokale użytkowe stanowi ące własność miasta Katowice zarz ądzane przez Komunalny
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, dla których nie ustalono najemcy w
wyniku dwukrotnego wystawienia do przetargu. Stawki czynszu dla lokali wynajmowanych
na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej ustala si ę w wysokości
zwykłych kosztów utrzymania (koszt 1 m 2 nieruchomo ści, w której lokal jest po łożony),
podwyższonych o 20%. Najemcy w okresie adaptacji lokali op łacaj ą czynsz w wysoko ści
1 zł/m2 oraz opłaty niezależne od wynajmuj ącego. Prace remontowe w lokalach najemcy
wykonuj ą we własnym zakresie i na własny koszt. W okresie obowi ązywania umowy
najemca lokalu zobowi ązany jest do przygotowania raz na 12 miesi ęcy od daty zawarcia
umowy najmu informacji z prowadzonej działalnoś ci.
Maj ąc na celu promowanie działalnoś ci kulturalnej, artystycznej, twórczej Miasto
nadal planuje przeprowadza ć konkursy na najem lokali u żytkowych pod nazwą „Lokal na
kulturę". Aktualnie Wydział Budynków i Dróg tut. Urzędu podjął działania zmierzaj ące do
ogłoszenia kolejnej edycji konkursu.
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