OŚWIADCZENIE
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie 20.rocznicy podpisania umowy o stosunkach partnerskich i współpracy między Miastem
Katowice i Miastem Ostrawa
Na podstawie § 20 ust.1 Regulaminu Rady Miasta Katowice stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta
Katowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 5820)
Rada Miasta Katowice oświadcza:
Kontakty między Katowicami i Ostrawą sięgają 1947 roku, kiedy to w województwie śląsko-dąbrowskim
złożyła wizytę delegacja ostrawskich rad narodowych. W grudniu tego samego roku pojechała do Ostrawy
polska delegacja, w której uczestniczył przedstawiciel miasta Katowice. W 1948 roku nawiązana została
współpraca między górnikami z Katowic i Ostrawy, a porozumienie z roku 1959 dotyczyło możliwości
współdziałania w sektorze ratownictwa górniczego. Pierwszy protokół dotyczący współpracy w hutnictwie
między regionem północnych Moraw a województwem katowickim pochodzi z roku 1962.
W dniu 13 lutego 1970 r. została podpisana umowa o współpracy między miastami Katowice a Ostrawą,
która
dotyczyła
współpracy w zakresie kulturalnym i sportowym, oświatowym, handlu
i gospodarki komunalnej i bezpośrednio po jej podpisaniu instytucje i organizacje obu miast zaczęły
realizować umowę, m.in. poprzez wzajemne występy artystów; w 1973 r. otwarta została w Katowicach
restauracja o nazwie „Ostrawa”, w roku 1974 rozpoczęły współpracować katowickie i ostrawskie szkoły
podstawowe i średnie.
W dniu 4 stycznia 1996 r. została podpisana umowa o stosunkach partnerskich i współpracy pomiędzy
Miastem Katowice i Miastem Ostrawa, na podstawie której obydwa miasta postanowiły podjąć aktywną
współpracę
w
celu
wzajemnego
popierania
rozwoju
gospodarczego,
społecznego
i kulturalnego, a w szczególności w dziedzinach: handlowo-przemysłowej, szkoleń administracji miejskiej,
wymiany doświadczeń w zakresie organizacji służb miejskich, ochrony środowiska, urbanistyki i renowacji
miejskiej, nauki i oświaty, kultury, sportu i turystyki. Na przestrzeni lat prawie każda z wymienionych
dziedzin współpracy była w dużej mierze realizowana.
Od 2001 r. współpraca została zintensyfikowana w ramach odbywających się co roku na przemian w
Ostrawie lub Katowicach: „Dni Czesko-Polskich” lub zamiennie „Dni Polsko-Czeskich”. W ramach tego
przedsięwzięcia organizowanych jest każdorazowo szereg wydarzeń kulturalnych, sportowych i
edukacyjnych oraz spotkania merytoryczne przedstawicieli obu miast, jak np. w ubiegłych latach w
tematach: opieki socjalnej, bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego, gospodarki odpadami, budżetu
obywatelskiego,
ochrony
środowiska.
Edycja
z
roku
2014,
która
odbyła
się
w Katowicach liczyła ok. 70 wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, a liczne imprezy
o tematyce czeskiej przebiegały w dzielnicach, w miejskich instytucjach kultury i obiektach sportowych,
szkołach, teatrze, na ulicach miasta - np. występy artystyczne z udziałem czeskich mażoretek czy jarmark
czeski w połączeniu ze stoiskiem promocyjnym, gdzie Ostrawa zaprezentowała się jako
interesujące i godne zwiedzenia miasto, o odmiennym od przemysłowego wizerunku.
Współpraca Katowic z Ostrawą była i jest bardzo aktywna, obejmuje bowiem wiele wspólnych
przedsięwzięć i projektów, w tym bezpośrednich między instytucjami, jak np.: współpraca środowisk
muzycznych, realizacja wspólnych koncertów, występów artystycznych czy festiwali, jak również
środowisk plastycznych, w tym organizowane wystawy artystów. Ponadto współpraca także obejmuje:
wzajemny udział w konferencjach i seminariach, kontakty między szkołami, w tym różnego rodzaju
konkursy, jak np. organizowane w Katowicach od 2010r. dla dzieci niepełnosprawnych coroczne
mistrzostwa kulinarne, przedsięwzięcia przeznaczone dla seniorów, zawody sportowe, sztafety przyjaźni,
projekcje filmowe. Na skutek współpracy między archiwum Miasta Ostrawy i archiwum Miasta Katowic
postała w 2009 roku ciekawa wystawa pt. „Ostrawa - Katowice. Od podobieństw do partnerstwa” ukazujące
wiele zbieżnych faktów łączących obydwa miasta i zaprezentowana ich mieszkańcom.
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Katowice i Ostrawa to dwa miasta należące do państw Grupy Wyszehradzkiej i w ramach tej
przynależności rokrocznie począwszy od 2003r. odbywają się „Spotkania Czwórki Wyszehradzkiej”
połączone ze rozgrywkami sportowymi. Współpraca obu miast to także ważne działania na rzecz ekologii.
W tym celu w dniu 20.03.2014 r. zostało podpisane memorandum między dwoma miastami dotyczące
wspólnego interesu poprawy czystości powietrza.
Biorąc pod uwagę wieloletnią, dobrze rozwijającą się współpracę między Miastem Katowice
i Miastem Ostrawa zasadne jest podpisanie deklaracji o współpracy obu miast w celu odnowienia umowy z
1996 r., co nastąpi podczas tej uroczystej Sesji Rady Miasta Katowice.
Z okazji jubileuszu 20-lecia partnerstwa Rada Miasta Katowice VII kadencji samorządu składa
wszystkim mieszkańcom Katowic i Ostrawy życzenia wszelkiej pomyślności i dobrego ponadnarodowego
porozumienia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice
Krystyna Siejna
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