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KATOWICE
Polskim miastem ubiegającym się
o organizację World Urban Forum
w 2022 r. jest stolica Górnego Śląska,
najbardziej uprzemysłowionego regionu
Polski, i jednocześnie centralne miasto
największego obszaru metropolitalnego
w kraju (liczącej ponad 2,2 mln mieszkańców
Metropolii Górnego Śląska).

KATOWICE

MAJĄ DO OPOWIEDZENIA
HISTORIĘ!
Chcielibyśmy opowiedzieć
Państwu historię miasta,
które przez ostatnie 3 dekady
doświadczyło ogromnych
zmian w wyniku transformacji
politycznej i przejścia
do gospodarki rynkowej,
a także wyzwań związanych
z procesami globalizacji
i zmianą paradygmatu rozwoju.
Rozwój Katowic i pozostałych przemysłowych miast i miasteczek Górnego
Śląska zapoczątkowało w połowie
XIX w. odkrycie bogatych złóż węgla.
Temu prawdziwie „czarnemu złotu” zawdzięcza swoje powstanie na Górnym
Śląsku największy okręg przemysłowy w Europie Środkowej. W krótkim
czasie krajobraz zdominowały kominy fabryczne, hałdy żużlu i wieże
wydobywcze. Paradygmat rozwoju
przemysłu ciężkiego, który dominował
w Polsce i pozostałych państwach bloku sowieckiego w okresie powojennym,
a także nieskuteczność gospodarki
centralnie planowanej zdeterminowały
niezrównoważony i ekstensywny model
rozwoju Katowic oraz całej konurbacji
górnośląskiej.
Zmiany polityczno-gospodarcze, do
których doszło w Polsce i pozostałych państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r., uwidoczniły
potrzebę poprawy stanu środowiska
naturalnego i negatywnych skutków
technologii przemysłu ciężkiego. Pracę

straciły setki tysięcy ludzi. Miasto, które
tak mocno odczuło konsekwencje
modelu niezrównoważonego rozwoju,
było świadome, że jego dalsza egzystencja wymagała dokonania radykalnej
zmiany; potrzebowało modelu zrównoważonego rozwoju, który z jednej
strony przyczyniłby się do poprawy
stanu środowiska naturalnego, z drugiej
strony zapewniłby bezpieczne i dobrze
płatne miejsca pracy dla lokalnych
mieszkańców.
W 2018 r. w Katowicach odbyła
się konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
COP24, w trakcie której przyjęta została deklaracja dotycząca
solidarnej i sprawiedliwej transformacji. Stanowi ona zobowiązanie
także dla nas do podejmowania
i inicjowania kolejnych wspólnych
działań na rzecz zrównoważonej
urbanizacji i rozwoju.

Katowice to dzisiaj dynamicznie
rozwijające się centrum metropolitalne z rozwiniętym przemysłem
zaawansowanych technologii oraz
pełniące ważne funkcje akademickie i kulturowe. Swój sukces zawdzięcza skoordynowanym działaniom na
poziomie krajowym i lokalnym, szeregu
lokalnych i wojewódzkich instytucji, ale
przede wszystkim zaangażowaniu i determinacji mieszkańców, którzy w obliczu problemów dostrzegli w swoim
regionie potencjał i podjęli walkę o jego
przyszłość.
Procesy transformacji w Katowicach
nie były skoncentrowane na uzyskaniu natychmiastowych korzyści dla
niewielkiej grupy interesariuszy, lecz
były ukierunkowane na osiągnięcie
celów długoterminowych, które będą
przynosić korzyści w równym stopniu
wszystkim, przede wszystkim lokalnym
mieszkańcom. Odpowiednie procesy
transformacji nie doprowadziły do
nadmiernej polaryzacji społeczeństwa
i segregacji społeczno-przestrzennej.
Ich skutkiem nie były także masowe
ubóstwo i bezdomność.
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DOŚWIADCZENIE
ZRÓWNOWAŻONEJ
REINDUSTRIALIZACJI
I URBANIZACJI
Procesy transformacji doprowadziły
w mieście do radykalnej zmiany
struktury przemysłu. Tradycyjny przemysł został wyparty głównie przez
przedsiębiorstwa zaawansowanych
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technologii i centra z branży twórczej
oparte na nowoczesnych technologiach i innowacyjnych sektorach. Nie
bez powodu zaproponowane przez nas
hasło przewodnie na WUF 2022 brzmi
„W sercu przemian”. To właśnie tutaj
zaczęła się rozwijać polska kardiochirurgia i to właśnie tutaj prof. Zbigniew
Religa przeprowadził pierwszą operację
transplantacji serca w Polsce. Ogrom

zmian, do których doszło w ostatnich
latach, symbolizuje katowicka Strefa
Kultury, która powstała na terenach
dawnej kopalni węgla kamiennego
„Katowice”. Symbolem zmian jest
także utworzenie specjalnej strefy
ekonomicznej w Katowicach, która
potwierdza, że województwo śląskie
jest obecnie najbardziej atrakcyjnym
regionem inwestycyjnym w Polsce.

NASZYM CELEM JEST
ZMIANA – WSPÓLNYM
CELEM!
Doświadczenie skutecznego przejścia
w kierunku zrównoważonej urbanizacji;
doświadczenie sprawiedliwej
transformacji, w której najważniejsi są
ludzie i która nikogo nie pomija – jest to
historia, którą chcielibyśmy opowiedzieć

i pokazać innym miastom na świecie.
Naszym jasnym przesłaniem
chcielibyśmy podzielić się z innymi
miastami, które stają w obliczu
podobnych wyzwań jak Katowice
w przeszłości. To, co często wydaje się
zagrożeniem, może stać się szansą,
ale żeby ją wykorzystać, nie wolno po
prostu czekać na zmianę – trzeba do niej
doprowadzić!

Katowice nie mają jedynie czegoś, czym
chciałyby się podzielić i co chciałyby
powiedzieć, chcą także słuchać innych
opowieści i uczyć się od innych miast.
Nie możemy się doczekać spotkania
z Państwem w naszym mieście!

iiii
Porozmawiajmy o tym, w jaki sposób
zmieniać nasze miasta w miejsca,
w których żyje się lepiej.
WUF11 w Katowicach w 2022 r.
Dążąc do zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji miast
W SERCU PRZEMIAN

Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Maleje liczba zatrudnionych w przemyśle ciężkim (budownictwie, górnictwie, produkcji metali), wzrasta zatrudnienie
w sektorze usług (nowych technologii, motoryzacji, IT, przemyśle spożywczym, turystyce).

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
Województwo śląskie i 6 powiatów województwa opolskiego

350
FIRM

€

7,5 mld 75 tys.

INWESTYCJI

MIEJSC PRACY
Źródło: ksse.com.pl

Inteligencja

Innowacja

Integracja

Katowice
– miasto
wykorzystujące
potencjał
wiedzy
mieszkańców

Katowice
– silny ośrodek wdrażania
innowacji technologicznych,
kulturalnych,
społecznych

Katowice
– miasto spójne
społecznie,
ekonomicznie
i terytorialnie

Internacjonalizacja

Katowice
– miasto dla
wszystkich
i rozpoznawalne
na świecie

Katowice i Metropolia – przy wsparciu instytucji rządowych – podejmują aktywne działania na
rzecz zrównoważonej urbanizacji, które wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju i założenia
Nowej Agendy Miejskiej ONZ. Organizacja World Urban Forum w Katowicach wpisuje się
w założenia Strategii Rozwoju Miasta Katowice 2030, która określa wizję, długoterminowe cele oraz
kierunki rozwoju tego miasta.
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KATOWICE
– NASZ
POWÓD
DO DUMY
AKCJA REWITALIZACJA
Lata 90. XX w. zapoczątkowały
w Europie ŚrodkowoWschodniej okres zmian
systemowych, gospodarczych
i społecznych, które nie
ominęły regionu Górnego
Śląska.
W efekcie 30-letniej transformacji
Katowice przeszły ogromną
i zauważalną gołym okiem
przemianę. Niegdyś szara i smutna
stolica polskiego górnictwa stała się
przyjaznym i kreatywnym ośrodkiem
innowacji, które przyciąga nowoczesne
technologie. Przemysł ciężki ustąpił
miejsca informatyce, automatyce
przemysłowej czy przetwórstwu
żywności. W ostatnich kilku latach
miasto stało się też ważnym ośrodkiem
nowoczesnych usług biznesowych –
swoje centra ulokowały tu globalne
firmy o wiodącej pozycji w zakresie
dostarczania usług i rozwiązań dla
biznesu – oraz ważnych inicjatyw
kulturalnych, a z efektów transformacji
korzystają dziś wszyscy mieszkańcy.

ZMIANY –
TYLKO NA DOBRE
Prezentując przemianę Katowic
i Metropolii po 1989 r., chcemy
inspirować inne miasta do
podejmowania wysiłków na rzecz
zrównoważonej urbanizacji,
a także pokazać, że możliwa
jest dynamiczna i sprawiedliwa
transformacja – bez nadmiernej
polaryzacji społecznej i segregacji
przestrzennej. Chcemy się uczyć
od innych miast i interesariuszy
miejskich, jak skutecznie
i efektywnie wdrażać w naszym
Mieście i Metropolii Cele
Zrównoważonego Rozwoju i cele
Nowej Agendy Miejskiej ONZ,
a zorganizowane po raz pierwszy
w tej części Europy World Urban
Forum stanie się platformą debaty
oraz wymiany wiedzy i cennych
doświadczeń na tym polu.

Przykłady osiągnięć miasta
w zakresie recyklingu przestrzeni
miejskiej oraz rewitalizacji
i adaptacji dziedzictwa
poprzemysłowego do pełnienia
nowych funkcji społecznogospodarczych:

1.-2. Utworzenie Strefy Kultury na
terenie byłej kopalni węgla kamiennego

5. Tworzenie centrów zaawansowanego

w Katowicach – Strefa Kultury – symbol

przemysłu i biznesu na terenie

transformacji miasta.

zdegradowanych obszarów
poprzemysłowych (m.in. Park

3. Rewitalizacja obiektów

Przemysłowo-Technologiczny – Park

poprzemysłowych na cele kulturalne

„Porcelana Śląska” w odnowionych

(m.in. Muzeum Hutnictwa Cynku oraz

obiektach dawnej Fabryki Porcelany,

Galeria Szyb Wilson w Katowicach).

Park Przemysłowy „Euro Centrum”
w miejscu fabryki farb oraz GPP Business

4. Kierowana społecznie rewitalizacja

Park w Katowicach utworzony na terenie

Osiedla Robotniczego Nikiszowiec

dawnej hałdy hutniczej).

w Katowicach. Zrewitalizowane osiedle
robotnicze Nikiszowiec zostało uznane
za pomnik historii w 2011 r.
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W TROSCE
O ŚRODOWISKO
I. INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA W TRANSPORCIE
PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM NA TERENIE
METROPOLII
1. Bezemisyjny system transportu tramwajowego i trolejbusowego.
2. Budowa ponad 100 stacji ładowania samochodów elektrycznych
w Katowicach (do 2020 r.).
3. Modernizacja taboru autobusowego w Metropolii (2004–2020).
4. Działania na rzecz transportu niezmotoryzowanego w Metropolii:
•
137,5 km nowych ścieżek rowerowych;
• system roweru miejskiego (ponad 100 automatycznych wypożyczalni
i blisko 1000 rowerów; do 2022 r. w ramach metropolitalnego systemu
rowerowego uruchomionych zostanie 10 tys. rowerów elektrycznych);
• Polityka Rowerowa Katowic, strefy uspokojonego ruchu oraz stref ruchu
pieszego i rowerowego.

10 tys.
ELEKTRYCZNYCH
ROWERÓW

137

km

NOWYCH ŚCIEŻEK
ROWEROWYCH

II. MNIEJSZA PRESJA NA ŚRODOWISKO

1

Opracowanie miejskich planów adaptacji
do zmian klimatu (2017-2019) dla Katowic
i 12 innych miast Metropolii
we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

SYSTEM
ROWERU
MIEJSKIEGO

2

PRAWIE

1000
ROWERÓW

PONAD

100

3

Opracowanie planów gospodarki
niskoemisyjnej dla miast i gmin
Metropolii (2014).

Utworzenie Centrum Edukacji
Ekologicznej w Katowicach
(2018) i Miejskiego Centrum
Energii w Katowicach (2018).

AUTOMATYCZNYCH
WYPOŻYCZALNI

4

Szeroko zakrojone projekty
termomodernizacyjne (budynków
publicznych i zasobów
mieszkaniowych).

5

Energooszczędne i inteligentne
(z automatyką oraz nadążne)
oświetlenie uliczne (do 2020 r.
ponad 20 tys. punktów).

III. ZIELONE MIASTO
W Katowicach tereny zielone zajmują łącznie
ponad połowę powierzchni.
POLITYKA
ROWEROWA
KATOWICE

PONAD

50%

MIEJSKIEJ
PRZESTRZENI
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IV. DOBRO WSPÓLNE
Najważniejsze ze zmian nie byłyby możliwe bez zaangażowania mieszkańców. Jednym z najważniejszych
narzędzi jest budżet obywatelski. Katowice są w czołówce polskich miast pod względem kwoty przeznaczanej
na ten cel.

2. Rewitalizacja
miejskich rynków
w Metropolii w celu stworzenia
bezpiecznych i dostępnych
przestrzeni publicznych dla
mieszkańców.

KATOWICE
I OKOLICZNE
MIASTA TWORZĄ
GÓRNOŚLĄSKOZAGŁĘBIOWSKĄ
METROPOLIĘ
(41 GMIN).

Siewierz

Zbrosławice

Tarnowskie
Ożarowice
Góry
Mierzęcice
Świerklaniec
4

1. Plac na Glanc
miejski program rewitalizacji
podwórek w Katowicach (od 2013 r.).
W odnowie wykorzystuje się
rozwiązania proekologiczne
i metody recyklingu.

Działa tu największy w kraju
Związek Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych,
a współpraca miejsko-wiejska
na tym obszarze obejmuje
m.in. transport, gospodarkę
niskoemisyjną, efektywność
energetyczną, rewitalizację
oraz mieszkalnictwo socjalne.

Rudzieniec

Bobrowniki
Psary

5

Pyskowice

6

Bytom

Dąbrowa Górnicza

Będzim
3

Zabrze
2

1

Gliwice

Czeladź
Sosnowiec

Sośnicowice

Ruda Śląska
Gierałtowice

Pilchowice

1. Świętochłowice
2. Chorzów
3. Siemianowice Śląskie
4. Radzionków
5. Piekary Śląskie
6. Wojkowice

KATOWICE
Knurów

Mysłowice

Mikołów

Imielin

Łaziska
Górne
Wyry

Tychy

Lędziny
Chełm Śląski
Bieruń

Kobiór
Bojszowy

Sławków
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WORLD URBAN
FORUM

Rezultaty World Urban Forum
w Katowicach
(dla UN-Habitat,
Polski oraz Katowic)

2022

TERMIN:
Czerwiec 2022 roku

MIEJSCE:
Katowice i Metropolia

TEMAT PRZEWODNI:
Nowa Agenda Miejska 2030. Dążąc do zrównoważonej
i sprawiedliwej transformacji miast

HASŁO PRZEWODNIE:
W sercu przemian
World Urban Forum w Katowicach ma być okazją do oceny dotychczasowych postępów wdrażania
i wzmocnienia wysiłków na rzecz realizacji Nowej Agendy Miejskiej ONZ. Chcemy spojrzeć na ten
dokument jako drogę do sprawiedliwej transformacji miast i osiedli ludzkich. Proponowany temat
przewodni jest bezpośrednio związany z doświadczeniami rozwoju naszego miasta. Wpisuje
się w Plan Strategiczny UN-HABITAT na lata 2020-2025, w którym podkreślono wyzwania
i konieczność transformacji miast i osiedli ludzkich. Motto „W sercu przemian” bezpośrednio
nawiązuje do logotypu Katowic w kształcie serca.

TEMATY
SZCZEGÓŁOWE :
1. Ograniczenie nierówności
przestrzennych i ubóstwa
w społecznościach w procesach
miejsko-wiejskich
2. Wzrost wspólnego dobrobytu
miast i regionów
3. Wzmocnienie działań na
rzecz ochrony klimatu i poprawy
stanu środowiska miejskiego
4. Skuteczne przeciwdziałanie
sytuacjom kryzysowym
w miastach i reagowanie
5. Włączenie społeczne
6. Obszary przekrojowe
7. Czynniki napędzające zmiany
8. Czynniki zwiększające
skuteczność organizacji

Opracowanie i prezentacja
globalnego raportu dotyczącego determinantów, wyzwań
i skutków transformacji miast
i osiedli ludzkich w trakcie World
Urban Forum. Raport będzie służyć
jako podstawa do dyskusji w trakcie
Forum i do sformułowania odpowiednich zaleceń. Wnoszący wkład
do realizacji strategicznego planu
UN-HABITAT na lata 2020-2025
raport zostanie przygotowany we
współpracy z UN-HABITAT.
Sformułowanie zaleceń dotyczących zwiększania skuteczności i efektywności
programów pomocowych na rzecz
realizacji celów zrównoważonego
rozwoju Nowej Agendy Miejskiej.
Sformułowanie zaleceń
dotyczących nawiązywania partnerstw miejsko-wiejskich i wzmacniania potencjału
do działania na rzecz zrównoważonej urbanizacji i zrównoważonego
rozwoju lokalnego.

Prezentacja i ocena
(w grupie interesariuszy
międzynarodowych
i podmiotów polityki miejskiej)
postępów w realizacji strategicznego
planu UN-HABITAT na lata 20202025 w związku z celami zrównoważonego rozwoju (w szczególności
celu 11) i Nową Agendą Miejską.
Przyjęcie deklaracji dotyczącej sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji
miast i osiedli ludzkich Deklaracja
będzie stanowić zestaw zaleceń
i rozwiązań opartych na najlepszych
praktykach z miast w skali całego
świata, w tym Katowic i Metropolii, w zakresie transformacji miast
i osiedli ludzkich w celu zapewnienia
większej trwałości, sprawiedliwości i dostępności dla wszystkich w związku z założeniami i postulatami Nowej Agendy Miejskiej i celami
zrównoważonego rozwoju.
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EUROPEJSKI KONGRES
GOSPODARCZY

NASZ ATUT
– DOŚWIADCZENIE

Od 2007 (co roku) –

– największy jednodniowy
festiwal kultury dziedzictwa
poprzemysłowego w Europie
Centralnej // 9 czerwca 2018 r.
– edycja „Industria jest Kobietą”
– 25 miast, 100 000 osób

Międzynarodowa Konferencja
Miasto – Zarządzanie Miastem

Od 2010 (co roku)

Rawa Blues Festival

Od 2006 (co roku) –
Silesian Jazz Festival

Od 1981 (co roku) –

Od 2009 Europejski Kongres

VII Konferencja ABSL
// ponad 1000 uczestników

Gospodarczy // 10. edycja
(14-16 maja 2018 r.) – 11 500 osób

Od 2016 - 4. edycja 4 Design
Days w lutym 2018 r.,
9000 gości biznesowych
i 25 000 zwiedzających

NADCHODZĄCE
WYDARZENIA

Od 2011 (co roku) – Europejski
15–16.05.2018 – European
Start-up Days // 2500 gości,
250 start-upów, 75 prelegentów

Kongres Małych i Średnich
Przedsiębiorstw // 8. edycja
(październik 2018 r.) – ponad
7500 osób

W KATOWICACH

6–7.12.2017– Impact’17 fintech

2–15.12.2018 – COP 24

25–29.10.2017 – 23. edycja

i CMP 14 // 23 000 uczestników
ze 197 krajów

World Music Expo WOMEX
// 700 wystawców, 2600 delegatów,
7 scen, 303 artystów, 60 koncertów

11–13.09.2018 – Impact
mobility rEVolution’18 // 2000
uczestników, 150 prelegentów

12–15.06.2018 – XII Doroczny
Kongres Sieci Miast Kreatywnych
UNESCO (Katowice – Miasto Muzyki)
// 350 delegatów ze 160 miast
z 64 krajów świata

17–19.10.2017 – Targi Biznes
Expo // ponad 110 wystawców,
ponad 6000 gości

18–21.05.2017 –V Kongres
Ruchów Miejskich „Demokracja
Miast – Współodpowiedzialność
za Miasta”

INDUSTRIADA

// ponad 1000 uczestników,
150 prelegentów, 100 partnerów

1.
V Światowa Konferencja Antydopingowa (Katowice, 2019)
2.
Festiwal Europejskiej Agencji Kosmicznej „Space Rock” (2019)
3.
Europejska Konferencja Regionalna Interpolu (2019)
4.	
Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego
– Targi Ekospalanie i Ekotechnologie (2019 i 2021)
5.
Międzynarodowy Kongres Miast Edukacyjnych (2020)

RAWA
BLUES
FESTIVAL

– OFF Festival

28–29.06.2016 –

COP 24

Katowice wielokrotnie
gościły ważne
wydarzenia o randze
międzynarodowej,
europejskiej i krajowej.

INTEL EXTREME
MASTERS

1. Aktywny udział w World Urban Forum w latach 2008-2018
2. Tło dla ważnych wydarzeń

Od 2010 (co roku) – Industriada
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ZAPLECZE
ORGANIZACYJNE
Zwarta i nowoczesna
przestrzeń konferencyjnoekspozycyjna w centrum
miasta – w bliskiej odległości
od dworca kolejowego
i autobusowego oraz bardzo
dobrze skomunikowanej
z Metropolią i transportem
publicznym. Głównym
miejscem organizacji World
Urban Forum będą obiekty
położone w Strefie Kultury:
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4. Muzeum Śląskie. Oddany w 2015 r.
zespół obiektów muzealnych (25 000 m2
powierzchni użytkowej i 6000 m2 powierzchni
ekspozycyjnej). Obejmuje 7-kondygnacyjny
nowy budynek muzealny (3 poziomy podziemne)
i zrewitalizowane obiekty poprzemysłowe.
Muzeum dysponuje 4 salami konferencyjnymi
(od 100 do 400 miejsc) i 9 salami edukacyjnymi
(od 20 do 100 miejsc).

UWAGA!
Wszystkie obiekty są
przystosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami
i oferują szereg udogodnień dla
użytkowników.

3. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. W budynku o powierzchni
użytkowej 25 450 m2 znajdują się: duża sala koncertowa (1800 miejsc), sala
kameralna (283 miejsca) oraz studio nagrań.

5. Wieżowiec ALTUS – najwyższy wieżowiec w Katowicach,
mieszczący m.in. Hotel Courtyard by Marriott Katowice City
Center z centrum konferencyjnym: 7 sal konferencyjnych.

1. Międzynarodowe Centrum Kongresowe – połączone
z halą SPODEK tworzy największe i najnowocześniejsze
centrum kongresowe w Polsce. Powierzchnia całkowita:
38 900 m2 (34 900 m2 powierzchni użytkowej), 35 sal
konferencyjnych (od kilkunastu do nawet ponad 8000
miejsc).

2. Hala Widowiskowo-Sportowa
SPODEK – jedna z najbardziej
rozpoznawalnych ikon architektury
w Polsce. Powierzchnia użytkowa:
29 473 m2 – mieści do 11 016 widzów.

6. Kampus Uniwersytetu
Śląskiego:
9 sal konferencyjnych
i 21 mniejszych
pomieszczeń.

18 KATOWICE: W SERCU PRZEMIAN

KATOWICE: W SERCU PRZEMIAN 19

TRANSPORT I LOGISTYKA

ZAPLECZE NOCLEGOWE
Katowice i Metropolia: 86 hoteli (5150 pokoi, 9404 miejsc noclegowych)
Kraków: 149 hoteli (10 700 pokoi, 21792 miejsc noclegowych)

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
Województwo śląskie
38 jednostek organizacyjnych Policji (12 000 policjantów),
3 placówki Żandarmerii Wojskowej,
774 firmy ochroniarskie.

OCHRONA ZDROWIA I RATOWNICTWO MEDYCZNE
Województwo śląskie
2849 przychodni lekarskich (11 361 lekarzy) i 73 szpitale,
12 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych,
126 zespołów ratownictwa medycznego, 12 lądowisk sanitarnych przy szpitalach

RZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM
Województwo śląskie
31 jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (2680 strażaków i 325 pojazdów gaśniczych),
10 specjalistycznych grup ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej
946 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

13 linii kolejowych
33 linie tramwajowe
416 linii autobusowych
6 linii trolejbusowych
System transportu
publicznego Metropolii

System roweru miejskiego

KONFERENCJA BARDZIEJ PRZYJAZNA
DLA ŚRODOWISKA? TAK, POTRAFIMY
TO ZROBIĆ!
Transport
transport bezemisyjny
autobusy napędzane
alternatywnymi źródłami
energii
Organizacja
systemy rowerów
hotele, które racjonalnie
gospodarują zasobami
zasady efektywnego
wykorzystywania zasobów

Catering
ekologiczne naczynia
i sztućce
lokalny bank żywności
lokalni i regionalni
dostawcy produktów
ekologicznych

Materiały
ekologiczne
zbiór i segregacja
odpadów
dyski USB
aplikacje mobilne
kody kreskowe

NINIEJSZY FOLDER ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY
WE WSPÓŁPRACY Z MINISTERSTWEM INWESTYCJI
I ROZWOJU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I MIASTEM KATOWICE.

