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KATOWICE NA TYDZIEŃ PRZED COP24 – WIELE
WYDARZEŃ I ZMIAN W MIEŚCIE
Samorząd Katowic przygotowuje się do szczytu klimatycznego COP24, chcąc zaprezentować miasto
jego gościom, ale też uwrażliwić mieszkańców na kwestie ochrony klimatu. W tygodniu
poprzedzającym rozpoczęcie obrad oraz w ich trakcie zaplanowano wiele wydarzeń.
Blisko dwutygodniowy szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach w dniach 2-14 grudnia br. Jego
miejscem będzie kompleks Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i przylegającej
hali Spodek – wraz z okolicznym wydzielonym terenem tzw. Strefy Kultury, na którym zbudowano
obiekty tymczasowe. Wcześniej - już od 26 listopada - będzie odbywać się szereg tzw. posiedzeń
przedsesyjnych. Miasto spodziewa się, że w szczycie może uczestniczyć ok. 30 tys. osób.
Jak przekazała PAP Ewa Lipka z urzędu miasta, samorządowcy mają świadomość, że szczyt jest m.in.
okazją do pokazania, jak Katowice zmieniły się w ostatnich latach. Równocześnie starają się stopniowo
wprowadzać atmosferę szczytu w przestrzeń miasta, m.in. podczas miejskich imprez i innych
inicjatyw. Np. 13 listopada w Katowicach zasadzono pierwsze drzewo posadzone w ramach akcji
"wCOP drzewo" – miejsca sadzenia nowych drzew mieszkańcy mogą wskazywać za pomocą specjalnej
aplikacji.
Już z początkiem sierpnia na kopule stojącej wewnątrz katowickiego Ronda im. gen. J. Ziętka znalazł
się gigantyczny napis zapowiadający COP24. Z końcem sierpnia na katowickim rynku stanął pawilon
„Dobry klimat”, w którym od września odbywają się wydarzenia poświęcone ekologii,
zrównoważonemu rozwojowi i samemu szczytowi, kierowane do młodzieży szkolnej rano i dorosłych –
popołudniami.
Od połowy listopada u zbiegu ul. Młyńskiej i Pocztowej w pobliżu rynku działa
„Ekoeksperymentarium". To wystawa, która z perspektywy rodziny pokazuje, jak upraszczać życie,
oszczędzać czas i pieniądze, a także eliminować z codziennego życia i wyborów rzeczy zbędne czy
niezdrowe.
W piątek na katowickim rynku rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy m.in. z karuzelą i
lodowiskiem. 6 grudnia ulice miasta wyruszy stamtąd Parada Mikołajów. W pierwszych dniach szczytu,
4-5 grudnia, wieczorami na budynkach w rejonie placu kwiatowego (część rynku) wyświetlany będzie
specjalny mapping, a 12 i 13 grudnia w tym samym miejscu i o tej samej prezentowany będzie pokaz
laserów. Od 7 do 9 grudnia na swój coroczny przedświąteczny jarmark zaprosi także najbardziej znane
śląskie osiedle robotnicze: Nikiszowiec.
Bezpośrednio przed COP24, od 29 listopada do 1 grudnia, o zmianach klimatycznych będą rozmawiali
w Katowicach młodzi ludzie z całego świata. W ramach czternastej edycji Global Conference of Youth
(COY14), poprzedzającej szczyt klimatyczny, do miasta przyjechać ma blisko 2 tys. osób w wieku
15-35 lat. Głównym organizatorem COY14 jest Uniwersytet Śląski, który na swoim kampusie zapewni

miejsce dla wydarzenia.
Goście COY14 oraz COP24 będą nocowali m.in. w katowickich hotelach, hostelach i apartamentach,
które w grudniowym terminie są już w większości zarezerwowane. Na stronie oﬁcjalnego koordynatora
bazy noclegowej znajdują się ostatnie oferty w nielicznych hotelach na terenie GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii (GZM), a także w rejonie Krakowa. Dostępnych jest także kilkadziesiąt
mieszkań do wynajęcia – w cenach zwykle od kilkuset złotych za dobę.
Na przyjeździe tysięcy uczestników COP24 skorzystać mają lokalni przedsiębiorcy, taksówkarze i
restauratorzy. Miasto przygotowało projekt pod nazwą „COP24 friendly”, mający zachęcać gości
szczytu do korzystania z oferty restauracyjnej, zakupowej i rozrywkowej miast regionu.
Na terenie miasta do dyspozycji delegatów będą przeszkoleni wolontariusze – uczniowie i studenci z
regionu. Goście – oﬁcjalne delegacje - otrzymają też eCOPaki: prezenty w formie plastycznej,
przestrzennej przygotowane przez kilkuosobowe zespoły uczniów z każdej z katowickich szkół
publicznych. Losowanie państw, których delegatom poszczególne zespoły przygotują prezenty, odbyło
się 7 listopada.
Goście szczytu będą mogli korzystać też z oferty kulturalnej, np. 4 grudnia w siedzibie Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbędzie się koncert orkiestry kameralnej
Aukso, NOSPR i wybitnego pianisty Leszka Możdżera z muzyką m.in. W. Kilara oraz H.M. Góreckiego.
Od 1 do 16 grudnia w dawnej siedzibie Muzeum Śląskiego przy al. Korfantego, obok rynku, będzie
działała „strefa otwarta” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii: pomyślana jako miejsce wystaw,
prezentacji, koncertów i odpoczynku. Podczas COP24 w Katowicach odbywały się będą towarzyszące
konferencje i inne wydarzenia, na które w większości wstęp wymaga tylko rejestracji. W hotelu Park
Inn 4-5 grudnia odbyć ma się Europejski Kongres Gospodarczy w wersji Green. 5 i 6 grudnia w Parku
Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum odbędą się warsztaty klimatyczne pod nazwą Zielone
Laboratorium Idei.
10 grudnia w katowickiej Akademii Sztuk Pięknych zaplanowano spotkanie miast partnerskich i
zaprzyjaźnionych Katowic nt. ochrony klimatu. 12 grudnia w hotelu Marriott całodzienną konferencję o
ochronie klimatu przygotuje Polska Izba Ekologii. 13 grudnia w Mieście Ogrodów odbędzie się
przygotowany przez Uniwersytet Śląski Dzieci występ Save the World.
Szczyt klimatyczny zakończy się 14 grudnia. Do zakończenia Konferencji COP24 będzie funkcjonował
system wypożyczalni rowerów miejskich w mieście. Stacja rowerowa z parkingu przy NOSPR została
przeniesiona na teren przy biurowcu KTW (poza strefą zamkniętą) i będzie rozbudowana.
Szczyt będzie wiązał się z utrudnieniami komunikacyjnymi, choć nie jest zakładane zamykanie
głównych dróg w centrum miasta, jak al. Roździeńskiego, ul. Katowicka czy tunel pod Rondem. Już w
poprzednich tygodniach zamknięto parkingi w Streﬁe Kultury (pod kątem obiektów tymczasowych
szczytu). Od niedzieli zamykane dla ruchu kołowego oraz pieszego będą tereny Strefy Kultury, a także
Parku Powstańców Śląskich, obok Ronda (dostępne pozostaną Muzeum Śląskie i NOSPR). W nieco
szerszej streﬁe będą obowiązywały zakazy zatrzymywania się.
Miasto i policja już kilkakrotnie zachęcały kierowców, by w tym rejonie nie jeździli na pamięć, a
podróżując w pobliżu starali się wybierać komunikację publiczną. Akredytowani uczestnicy szczytu
będą mogli bezpłatnie podróżować komunikacją publiczną po Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
(GZM). Pojawią się dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe. Dwie linie autobusowe (COP1 i COP2)
oraz dwie linie tramwajowe (COPT, COP24) będą bezpłatne dla wszystkich: uczestników i
mieszkańców – również bez identyﬁkatorów.

W zabezpieczeniu szczytu w Katowicach weźmie udział ok. 5 tys. policjantów; w całym regionie będzie
to 8 tys. funkcjonariuszy. Przed szczytem śląska policja otrzyma 65 nowych radiowozów, które zostały
kupione za ponad 7 mln zł, w związku z zabezpieczeniem wydarzenia. Wśród nich są auta marki Kia
Stinger, pierwsze w polskiej policji.
Polska będzie gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ po raz trzeci. Poprzednio takie konferencje
odbyły się w Poznaniu (2008 r.) oraz w Warszawie (2013 r.).
PAP

