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PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE 

działań w ramach akcji Masz Głos 2016 

 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej 

Katowicki Alarm Smogowy, grupa nieformalna działająca przy Fundacji Napraw Sobie 
Miasto 
 

 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego 

 
14.12.2016 
 

 

3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos 

Katowice, województwo śląskie 
 
 

 

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób? 

8 osób 
 
 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji 

Masz Głos?  

Przystępując do akcji „Masz Głos” chcieliśmy przeprowadzić kilka działań edukacyjnych i 
uświadamiających zagrożenie dla zdrowia ludzkiego smogiem.  
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2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać 

ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania 

(np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty). 

Od października 2016 roku zorganizowaliśmy: 

 #AirAid – 10 minikoncertów – artyści dla #czystepowietrze (21.10.2016),  

 Taneczny Flash Mob (25.11.2016),  

 warsztaty w szkole podstawowej STO w Katowicach (X-XI.2016),  

 warsztaty dla licealistów „Mickiewicza” i „Kopernika” w Katowicach (17.11.2016), 

  happening „#ZalozMaskeLigoniowi” (18.11.2016),  

 warsztaty dla uczniów SP 11 (18.11.2016)  

 debatę oksfordzką: W Polsce powinno się zakazać palenia węglem (12.12.2016). 
 

 

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je 

wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 

 
Nie było 
 
 
 
 

 

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji 

wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

 
Relacje z władzą lokalną są poprawne, ale brakuje bliskiej współpracy odnośnie działań 
na rzecz czystego powietrza. Jeszcze przed rozpoczęciem prac nad przygotowaniem 
budżetu miasta, Katowicki Alarm Smogowy wystosował list otwarty do prezydenta o 
powołanie Forum na rzecz czystego powietrza w Katowicach. Następnie przedstawił 
propozycję procedury działania Forum. Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi w tej prawie. 
. 
 

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w 

działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-

brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam 

zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)  
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Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią. 

1 2 3 4 5 

  x   

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Nie chcę tutaj oceniać działań urzędu. Stoję na stanowisku, że zawsze można więcej, 
szybciej i lepiej. 

 

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  

Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, 

instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?  

Współpracowaliśmy z: Instytucją Kultury – Katowice Miasto Ogrodów, Stowarzyszeniem 
Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Technologicznych, Pałacem Młodzieży w 
Katowicach, Studiem Tańca Arabeska, STO w Katowicach, III Liceum Ogólnokształcącym 
im. A. Mickiewicza w Katowicach, SP 11, ZSO im. M. Kopernika w Katowicach 

 

 

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 

Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak zaangażowania, 2-

niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże 

zaangażowanie)  

 

1 2 3 4 5 

   x  

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Dostrzegam zainteresowanie mieszkańców w realizację kampanii #czystepowietrze w 
Katowicach, zależy im aby oddychać czystym powietrzem. Z zaciekawieniem słuchają 
społeczników, którzy opowiadają o akcji 

 

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos? 

 

Na obecnym etapie największym osiągnięciem jest otwartość i współpraca organizacji, 

instytucji i mieszkańców przy podejmowaniu działań edukacyjnych i uświadamiających 

fakt, że smog zabija.  
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8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach 

akcji?  

W ramach akcji chcemy jeszcze zorganizować: Muzyczny Flash Mob 19.12.2016, pejzaż 
artystyczny na początku stycznia, drugą debatę oksfordzką, happening muzyczny oraz 
debatę o czystym powietrzu. 

 

9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

brak 
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