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Zapomnieli, co mówili?

R ozmowy MKPS z dele-
gacją rządową rozpo-
częły się we wtorek 22 
września i trwały bli-
sko 11 godzin. W środę 

po południu wznowiono negocjacje. 
– Są niewielkie elementy zbieżne, 
ale póki co jest więcej elementów 
rozbieżnych. Jest stara maksyma, że 
diabeł tkwi w szczegółach. Myślę, 
że dzisiaj rozmowy o tych szczegó-
łach będą decydujące, co będziemy 
robić dalej – powiedział przed roz-
poczęciem środowego spotkania 
Dominik Kolorz, przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Przewodniczący wskazał, że 
jedną z najważniejszych kwestii, o 
które toczy się spór, jest tempo trans-
formacji gospodarczej regionu oraz 
wsparcie dla rozwoju niskoemisyj-
nych lub bezemisyjnych technologii 

produkcji energii z węgla. Ocenił, że 
szansa na to, aby porozumienie udało 
się wypracować w trakcie środowej 
rundy rozmów jest niewielka. Jedno-
cześnie podkreślił, że do momentu 
spisania porozumienia wszystkie 
plany i ustalenia MKPS dotyczące 
akcji protestacyjnych obowiązują.

Artur Soboń, pełnomocnik rządu 
ds. transformacji spółek energetycz-
nych i górnictwa węgla kamien-
nego, wiceminister aktywów pań-
stwowych ocenił, że strona rządowa 
jest przygotowana do rozmowy o 
wszystkich szczegółach ewentual-
nego porozumienia ze stroną spo-
łeczną. – Chodzi o to, żeby dojść nie 
tylko do porozumienia, które okre-
śli sytuację na dzisiaj i zamknie tę 
formę protestu (protest prowadzony 
pod ziemią w 10 kopalniach Pol-
skiej Grupy Górniczej – przyp. red),  

ale przede wszystkim do takiego 
porozumienia, które pokaże przy-
szłość dla sektora górniczego w Polsce. 
To jest naszym celem i myślę, że to jest 
także cel strony społecznej – powie-
dział wiceminister Artur Soboń. 

Oprócz wiceszefa resortu akty-
wów państwowych Artura Sobonia 
w negocjacjach ze stroną społeczną 
uczestniczą m.in. pełnomocnik 
rządu ds. polityki surowcowej, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Klimatu 
Piotr Dziadzio oraz szef Gabinetu 
Politycznego Prezesa Rady Mini-
strów Krzysztof Kubów. 

Przystąpienie strony rządowej 
do długo odwlekanych rozmów ze 
stroną związkową to efekt ogłoszenia 
pogotowia strajkowego przez MKPS i 
rozpoczęcia podziemnych protestów 
w śląskich kopalniach.

Łukasz Karczmarzyk

Foto: TŚD

We wtorek 22 września w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim  
w Katowicach rozpoczęły się negocjacje Międzyzwiązkowego 

Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z delegacją rządową.  
W środę  23 września o godzinie 22.00, czyli w chwili zamknięcia  

tego numeru Tygodnika, rozmowy wciąż trwały. 

Nie ma porozumienia, 
rozmowy trwają
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Chcemy was wesprzeć w tej 
słusznej walce o miejsca pracy, 
o wasz los, o los waszych 
rodzin, ale także walce o los 
górnictwa i walce o los Śląska, 
bo to, co teraz się stało, to,  
co uczynił rząd (PO-PSL  
– przyp. red.), co przygotowuje 
rząd i koalicja rządząca to nic 
innego jak podniesienie ręki 
na górnictwo, na Śląsk, na 
was i wasze rodziny.
Do Polski sprowadzany jest 
węgiel z zewnątrz, z Rosji, 
po cenach zaniżonych. 
Moglibyśmy wystąpić do Unii 
Europejskiej o wprowadzenie 
odpowiednich ceł, ale ta 
władza z jakichś powodów 
tego nie robi. Trzeba zapytać 
głośno, dlaczego tego nie 
robi, mimo że było wiele 
przykładów wprowadzenia 
tego rodzaju ograniczeń.
Polskie górnictwo będzie 
miało szanse, będzie podstawa 
energetyki, będziecie mieli 
pracę, a środki, które 
przecież także ta władza 
chce przeznaczyć na to, by 
likwidować kopalnie, będą 
przeznaczone na inwestycje 
na rozwój”. 

Prezes PiS Jarosław Kaczyński  
w Rudzie Śląskiej, styczeń 2015

Nie byłoby tej transformacji 
gospodarczej, w której dziś 
jesteśmy, bez górników. W 
nowych czasach, w których 
jesteśmy, górnictwo i 
górnicy stanowią podstawę 
gospodarki i będą kluczową 
częścią gospodarki polskiej 
w przyszłości. Jestem o tym 
przekonany”.   

Premier Mateusz Morawiecki 
w Katowicach, listopad 2018

Węgiel jest naszym 
strategicznym surowcem, 
mamy zapasy na 200 lat 
i trudno, żebyśmy z niego 
całkowicie zrezygnowali. 
Dopóki ja pełnię w Polsce 
urząd prezydenta, nie 
pozwolę, by ktokolwiek 
zamordował polskie 
górnictwo.

Prezydent Andrzej Duda  
w Katowicach, grudzień 2018

Z ostatniej chwili:
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Przeszło 400 górników 
protestuje pod ziemią

W poniedziałek minął 
termin, w którym 
MKPS oczekiwał 
na rozpoczęcie roz-
mów z premierem 

Mateuszem Morawieckim o przyszłości 
górnictwa, energetyki i przemysłu na 
Górnym Śląsku oraz w Zagłębiu Dąbrow-
skim. Dominik Kolorz, przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” pod-
kreślił, że to właśnie kopalnia zespolona 
Ruda, w skład której wchodzą ruchy: 
Halemba, Bielszowice i Pokój, a także 
KWK Wujek w Katowicach miałyby 
zostać zamknięte w pierwszej kolejności, 
jeśli rząd nie wycofa się z planów szybkiej 
likwidacji polskiego górnictwa i energe-
tyki węglowej. Wyraził przekonanie, że 
z biegiem czasu do akcji protestacyjnych 
będą się włączać kolejne zakłady, m.in. 
z hutnictwa i przemysłu motoryzacyj-

nego. Te branże również stoją w obliczu 
szybkiej likwidacji z powodu zaostrzenia 
polityki klimatycznej Unii Europejskiej 
i forsowanego rzez Brukselę podwyż-
szenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 
roku z obecnych 40 proc. do 55 proc.  
– Dostajemy informacje z hut i stalowni 
znajdujących się w prywatnych rękach, 
że takiego ciężaru redukcji emisji nie są 
one w stanie udźwignąć. Wiele wskazuje 
na to, że te firmy wyniosą się z naszego 
kraju najpóźniej do końca przyszłego 
roku – podkreślił przewodniczący ślą-
sko-dąbrowskiej „S” . 

Bogusław Ziętek, przewodniczący 
WZZ Sierpień’80 podkreślił, że MKPS 
stara się ograniczyć liczbę osób, które 
podejmują udział w podziemnej akcji, 
aby nie narażać zdrowia górników.  
– My nie chcemy tutaj bić rekordów, to 
nie o to chodzi. Chcemy po prostu poka-

zać determinację tych ludzi, dlatego,  
że zagrożony jest cały Śląsk. To nie cho-
dzi tylko o górnictwo. To, co rząd i UE 
w swoim przyspieszeniu programu kli-
matycznego chce zafundować Śląskowi, 
to jest po prostu katastrofa. To oznacza 
likwidację setek tysięcy miejsc pracy i 
być może oznacza emigrację ze Śląska 
ogromnej liczby ludzi, dlatego że ci ludzie 
nie znajdą tu ani pracy, ani utrzymania 
dla własnych rodzin – powiedział Zię-
tek. – My naprawdę bijemy się już nie o 
jedną, czy dwie kopalnie. My się bijemy 
o wszystko – dodał.

We wtorek do podziemnej akcji dołą-
czyły Piast i Ziemowit, a w środę Bole-
sław Śmiały, Sośnica, Mysłowice-Wesoła i 
Murcki-Staszic. Po zakończeniu pierwszej 
zmiany w środę liczba biorących udział 
w podziemnym proteście w 10 kopal-
niach przekroczyła 400 osób. Najwięcej  

– 185 górników bierze udział w akcji  
w kopalni Halemba. W kopalni Piast jest 
to 70 osób, w pozostałych kopalniach są 
to grupy ok. 20-30 osobowe.

Protest ma charakter rotacyjny,  
co oznacza, że ci, którzy zostają pod zie-
mią po zakończeniu swojej zmiany w 
pracy, zastępują protestujących kolegów 
z wcześniejszych zmian. Część uczestni-
ków akcji decyduje się na dłuższe pozo-
stawanie pod ziemią.

24 września do protestu mają dołą-
czyć kolejne kopalnie. 25 września uli-
cami Rudy Śląskiej ma przejść mani-
festacja górników ze śląskich kopalń. 
Mają ich wesprzeć reprezentanci innych 
branż zagrożonych skutkami polityki kli-
matyczno-energetycznej UE oraz miesz-
kańcy Rudy Śląskiej i miast ościennych. 

Łukasz Karczmarzyk,
Grzegorz Podżorny

21 września ruszyły podziemne protesty w śląskich kopalniach. Akcja rozpoczęła się w Halembie, 
Pokoju i Bielszowicach w Rudzie Śląskiej oraz w katowickim Wujku. Tego dnia Międzyzwiązkowy 

Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego ogłosił, że protest będzie się 
rozszerzał na inne kopalnie Polskiej Grupy Górniczej, a 25 września ulicami Rudy Śląskiej przejdzie 
manifestacja mieszkańców miasta oraz pracowników kopalń i innych zakładów przemysłowych.
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M KPS złożony z przed-
stawicieli największych 
central związkowych 
działających w regio-
nie: NSZZ „Solidar-

ność”, OPZZ, Forum Związków Zawo-
dowych i WZZ „Sierpień’80” wznowił 
działalność 14 września. Tego samego dnia 
zostało ogłoszone pogotowie strajkowe na 
Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. 

Bezpośrednim powodem reakty-
wacji MKPS był skrajnie negatywny w 
ocenie strony społecznej przebieg roz-
mów związkowo-rządowego zespołu 
ds. naprawy górnictwa i energetyki. 10 
września w Warszawie przedstawiciele 
Ministerstwa Aktywów Państwowych 
i resortu klimatu przedstawili stronie 
związkowej Plan na rzecz energii i kli-
matu na lata 2021-2030 oraz projekt Poli-
tyki Energetycznej Polski do 2040 roku.  
– Oba te dokumenty w obecnym kształ-
cie są nie do zaakceptowania przez stronę 
społeczną. Ich realizacja będzie równo-
znaczna  z likwidacją większości prze-
mysłu zlokalizowanego w wojewódz-
twie śląskim oraz utratą setek tysięcy 
miejsc pracy w górnictwie, przemyśle 
hutniczym i stalowym, a także w dłuż-
szej perspektywie m.in. w branży moto-
ryzacyjnej, która już dzisiaj znajduje się 
w głębokim kryzysie, a także w innych 
sektorach przemysłu energochłonnego  
– napisali członkowie MKPS w stanowi-

sku skierowanym 14 września do pre-
miera Mateusza Morawieckiego.

Kolejnym zagrożeniem dla przemysłu 
zlokalizowanego w województwie śląskim 
oraz miejsc pracy w regionie  jest w oce-
nie związkowców całkowita bezczynność 
polskiego rządu wobec podejmowanych 
w Brukseli kolejnych prób zaostrzania 
polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 
Jak wskazywał podczas konferencji pra-
sowej Dominik Kolorz, związki zawo-
dowe rozumieją, że Górny Śląsk i Zagłębie 
Dąbrowskie stoją w obliczu transformacji 
gospodarczej, jednak musi się ona opie-
rać na dialogu oraz inwestycjach w nowe 
miejsca pracy, a nie na likwidacji przemy-
słu ciężkiego. – Podczas rozmów w War-
szawie padła liczba, że Europejski Zielony 
Ład zapewni 300 tys. nowych miejsc pracy. 
Jednak kiedy zapytaliśmy na jakiej zasa-
dzie i w jakich sektorach gospodarki te 
miejsca pracy powstaną, nikt ze strony rzą-
dowej nie był nam w stanie odpowiedzieć 
– zaznaczył szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Wacław Czerkawski, przewodniczący 
Rady OPZZ Województwa Śląskiego 
zwrócił uwagę, że strona społeczna już 
od dłuższego czasu czeka na rzetelny 
dialog z rządem, tymczasem rząd wciąż 
tłumaczy się pandemią, względami 
sanitarnymi. – Jako OPZZ podobnie 
jak „Solidarność”, Sierpień’80 i Forum 
Związków Zawodowych reprezentujemy 
wiele branż, nie tylko górnictwo i wszę-

dzie zaczynają się problemy. Muszą być 
konkretne rozmowy już bez ściemniania. 
Niech rząd się wreszcie określi, co dalej z 
przemysłem na Śląsku, co dalej z funkcjo-
nowaniem Śląska w kontekście zwłaszcza 
przemysłu wydobywczego – podkreślił.

Jak zaznaczyli liderzy central związ-
kowych w stanowisku skierowanym do 
szefa rządu, transformacja gospodarcza 
regionu powinna przebiegać zgodnie z 
zasadą według której każde miejsce pracy 
utracone w przemyśle ciężkim jest zastę-
powane równoważnym miejscem pracy 
w nowych branżach przemysłu. Związ-
kowcy przypomnieli, że taki właśnie 
model transformacji był wielokrotnie 
deklarowany w wypowiedziach publicz-
nych przez Mateusza Morawieckiego.

Centrale związkowe biorące udział 
w pracach Międzyzwiązkowego Komi-
tetu Protestacyjno-Strajkowego zrzeszają 
w regionie Śląsko-Dąbrowskim łącznie 
niemal 250 tys. pracowników. W marcu 
2013 roku  MKPS zorganizował solidar-
nościowy strajk generalny na Górnym 
Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, naj-
większy tego typu protest w Polsce od 
lat 80-tych ubiegłego wieku, w którym 
wzięło udział ok. 85 tys. pracowników z 
400 zakładów pracy. W 2015 roku MKPS 
koordynował strajki i akcje protestacyjne 
w obronie kopalń Kompanii Węglowej.

Łukasz Karczmarzyk,
Grzegorz Podżorny

Na Śląsku i w Zagłębiu 
zagrożonych jest kilkaset 
tysięcy miejsc pracy

Podziemny protest w 
kopalniach i negocjacje 
związków zawodowych 

z delegacją rządową 
to konsekwencja 

reaktywacji 
Międzyzwiązkowego 

Komitetu Protestacyjno-
Strajkowego i 

ogłoszenia pogotowia 
strajkowego na Górnym 

Śląsku i w Zagłębiu 
Dąbrowskim. 
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G łównym punktem obcho-
dów była uroczysta msza 
św. w Sanktuarium pw. 
św. Antoniego z Padwy 
w Dąbrowie Górniczej. 

Podczas mszy homilię wygłosił ks. kan. 
Andrzej Stasiak. Duszpasterz Ludzi Pracy 
Zagłębia. Przypomniał, że „Solidarność” 
wyrosła na wielkim pragnieniu wolno-
ści, przestrzegania godności człowieka, 
jego praw, na wartościach chrześcijań-
skich. – Solidarność została zauważona w 

świecie jako przykład w rozwiązywaniu 
trudnych spraw, wzór dla rozwiązywania 
konfliktów społecznych, bo była budo-
wana na wartościach chrześcijańskich 
i na nauce społecznej Kościoła katolic-
kiego – podkreślił ks.Stasiak. 

Przed mszą przedstawiciele „Soli-
darności” z ArcelorMittal Poland złożyli 
kwiaty pod Krzyżem znajdującym się za 
bramą główną Huty Katowice. Po nabo-
żeństwie złożono też kwiaty pod pomni-
kiem Porozumienia Katowickiego. 

W uroczystościach udział wzięli m.in. 
weterani „Solidarności” z przywódcą 
strajku w Hucie Katowice i sygnatariuszem 
Porozumienia Katowickiego Andrzejem 
Rozpłochowskim na czele, przewodni-
czący Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr 
Duda, reprezentaci władz śląsko-dąbrow-
skiej  „Solidarności”, przedstawiciele Mię-
dzyzakładowej Organizacji Związkowej 
NSZZ „S” w ArcelorMittal Poland na czele 
z przewodniczącym Jerzym Goińskim. 
W obchodach uczestniczył też dyrektor 

katowickiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej Andrzej Sznajder.

W Hucie Katowice podpisane zostało 
ostatnie, po gdańskim, szczecińskim i 
jastrzębskim, z czterech Porozumień Sierp-
niowych. Robotnicy strajkujący w Hucie 
Katowice upomnieli się o prawo do zakła-
dania wolnych związków w każdym zakła-
dzie pracy w całej Polsce, a później jako 
pierwsi złożyli w sądzie wniosek o zare-
jestrowanie swojej struktury związkowej. 

NY, AS

Foto: TŚD
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11 września w Dąbrowie Górniczej uczczono 40. rocznicę podpisania Porozumienia Katowickiego. Ze względu  
na pandemię uroczystości były skromne. W trosce o zdrowie uczestników „Solidarność” zrezygnowała m.in.  
z rozbudowanej części oficjalnej, w tym przemówień bohaterów historycznych wydarzeń sprzed 40 lat.

W dniach 19-20 września 2020 
roku odbyła się 38. Piel-
grzymka Ludzi Pracy na Jasną 

Górę. W tym roku pątnikom towarzy-
szyło hasło: „Z Matką Odkupiciela. Mocni 
nadzieją”. Tegoroczna pielgrzymka 
przypadła w roku jubileuszowym 40. 
rocznicy narodzin NSZZ „Solidarność”. 
Głównym uroczystościom w niedzielę 
przewodniczył biskup rzeszowski Jan 
Wątroba, a homilię wygłosił abp Adam 
Szal, metropolita przemyski. 

– Dziękujemy za 40 lat istnienia NSZZ 
„Solidarność”. Dziękujemy Opatrzności 
Bożej za to, że w dziejach naszej Ojczyzny 
byli ludzie: ojcowie, matki, siostry i bra-
cia, którzy kierowali się nie tylko dobrem 
swoim, tym najbardziej prozaicznym  

– wysokością wynagrodzenia i warunkami 
pracy, ale także chcieli, by była posza-
nowana godność ludzka, by poszano-
wany był aspekt duchowy ludzkiej pracy 
– powiedział w homilii ks. abp Adam Szal.

Z jasnogóskiego wzgórza do uczestni-
ków pielgrzymki przemawiał Piotr Duda, 
przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”. W swoim wystąpieniu pod-
kreślał, że chrześcijańskie wartości są 
fundamentem związku i jak ważna była 
jedność ludzi dla przetrwania związku. 

– Z tego miejsca chcę powiedzieć, 
że Polska, nasza ukochana Ojczyzna, to 
dobro wspólne wszystkich Polaków, a nie 
interesy partyjne. Czas najwyższy ocknąć 
się, usiąść i prowadzić prawdziwy dialog 
między sobą dla dobra Polski i Polaków. 

Przed nami duże problemy do rozwiąza-
nia, a nie problemy partykularne partii 
politycznych – powiedział przewodni-
czący NSZZ „Solidarność”. Do najważ-
niejszych problemów zaliczył wyzwania 
związane z transformacją energetyczną 
i zapowiedzią Komisji Europejskiej doty-
czącą osiągnięcia neutralności klima-
tycznej do 2050 roku.

Pielgrzymka Ludzi Pracy odbywa się co 
roku, w trzecią sobotę i niedzielę września. 
Po raz pierwszy zorganizowana została w 
1983 roku przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę 
(kapelana i obecnie patrona NSZZ „Soli-
darność”) dla robotników Huty „Warszawa”. 
Rok później, uczestnicy pielgrzymki przybyli 
z wielu rejonów Polski.

Oprac. NY

Obchody 40. rocznicy podpisania 
Porozumienia Katowickiego

Pielgrzymka 
Ludzi Pracy  

na Jasną Górę
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Kolejne wozy strażackie  
dla jednostek OSP

U roczystość przekazania 
nowego pojazdu straża-
kom z Mysłowa odbyła 
się 5 września. Wzięli w 
niej udział Tomasz Bed-

narek, prezes Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, Śląski Komen-
dant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek 
Kleszczowski oraz przedstawiciele władz 
samorządowych i parlamentarzyści.

Środki na zakup wozu pochodziły 
m.in. z „Ogólnopolskiego programu 
finansowania służb ratowniczych” reali-

zowanego przez WFOŚiGW w Katowi-
cach wspólnie z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. – Ten wóz dopiero co trafił w ręce 
strażaków z Mysłowa, a już zdążył zali-
czyć akcję usuwania powalonych przez 
nawałnicę drzew. To jasny dowód na to, 
jak bardzo potrzebny jest dobry sprzęt, 
którym muszą posługiwać się strażacy  
– mówi Tomasz Bednarek.

To nie jedyne wsparcie, na jakie może 
liczyć Ochotnicza Straż Pożarna. 21 wrze-
śnia WFOŚiGW w Katowicach uruchomił 
kolejne programy dla tego typu jedno-

stek. Pierwszy z nich zakłada pomoc w 
termomodernizacji remiz. Na ten cel w 
formie dotacji i pożyczek przeznaczone 
zostaną 3 mln zł. – Spodziewamy się, 
że skorzysta z tego około 30 jednostek 
– zaznacza Tomasz Bednarek. Jak pod-
kreśla, pieniądze na termomodernizację 
remiz strażackich przekazane zostaną 
po raz pierwszy. – Fundusz od lat finan-
suje wymianę samochodów strażackich 
i sprzętu, ale zauważyliśmy, że ich sie-
dziby wołają o pomoc. Postanowiliśmy 
im wyjść na przeciw – mówi prezes Bed-
narek. Kolejny projekt realizowany przez 

Fundusz dotyczy wyposażenia jednostek 
OSP i jest wart 400 tys. zł. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej wspiera 
zarówno ochotniczą, jak i Państwową 
Straż Pożarną. Tylko w tym roku wspól-
nie z NFOŚiGW przekaże jednostkom 
strażackim łącznie ok. 20 mln zł. W ciągu 
ostatnich pięciu strażacy otrzymali 67,3 
mln zł, z czego 10,7 mln zł pochodziło ze 
środków NFOŚiGW. Te pieniądze pozwo-
liły m.in. na dofinansowanie zakupu 
przeszło 200 pojazdów. 

Agnieszka Konieczny

Cała Polska 
sadzi drzewa

18 września na terenie całej Pol-
ski zorganizowana została 
a kcj a sa d ze n i a d r zew. 

Leśnicy ze wszystkich nadleśnictw roz-
dali w sumie milion sadzonek. Celem 
akcji jest przypominanie o znaczeniu 
drzew dla zdrowia ludzi i zachęcanie do 
ich sadzenia na prywatnych posesjach. 

Tegoroczną akcję #sadziMY zainau-
gurowała para prezydencka w należą-
cym do Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Gdańsku leśnictwie Zdroje, 

które zostało najbardziej zniszczone 
przez „huragan stulecia” w sierpniu 2017 
roku. Andrzej Duda z wraz z małżonką 
Agatą Kornhauser-Dudą, pracownikami 
administracji publicznej, harcerzami, 
żołnierzami, strażakami i pracownikami 
Lasów Państwowych posadzili 64 tys. 
nowych drzew na powierzchni liczącej 
blisko 6,44 ha.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwo-
wych w Katowicach rozdała ok. 80 tys. 
sadzonek. – Akcja cieszyła się ogrom-

nym zainteresowaniem zarówno wśród 
mieszkańców województwa śląskiego, 
jak i opolskiego, które wchodzi w skład 
RDLP w Katowicach – mówi Marek Mróz, 
rzecznik prasowy katowickiej RDLP. Jak 
podkreśla, na chętnych czekały sadzonki 
m.in. świerków, sosen, jodeł, buków i lip. 
– Przygotowaliśmy także sadzonki drzew 
miododajnych, takich jak grusze i jabło-
nie, na zasadzaniu których bardzo nam 
zależy – dodaje Mróz.

AK

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach Ochotnicza Straż Pożarna w Mysłowie w gminie Koziegłowy otrzymała  
nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Do końca tego roku podobne pojazdy przekazane  
zostaną ponad 30 jednostkom OSP.
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Trwa VI edycja 
ogólnopolskiej akcji 

„Rower Pomaga”.  
Jej uczestnicy 

zamieniają kilometry 
przejechane na dwóch 
kółkach na rowery dla 

dzieciaków z domów 
dziecka i świetlic 

środowiskowych. 
Każdy może się 

przyłączyć.

O rga n i zator em a kc ji , 
która łączy tematykę 
społeczną z ochroną 
środowiska, jest Funda-
cja Ekologiczna Arka z 

Bielska Białej. Zasady są proste: milion 
kilometrów przejechanych przez rowe-
rzystów to jeden rower dla potrzebu-
jących dzieci. Jeżeli w przedsięwzię-
cie włączają się sponsorzy, wówczas 
do podopiecznych domów dziecka i 
innych placówek opiekuńczych trafia 
więcej rowerów. 

– W pierwszej kolejności trzeba 
mówić o społecznym aspekcie naszej 
akcji, bo on jest najważniejszy. Z prośbą 
o rower cały czas zgłaszają się do nas 
kolejne instytucje. Zapotrzebowanie 
jest ogromne, wiele dzieci marzy o 
własnych dwóch kółkach – mówi Kry-
stian Biłek z Fundacji Ekologicznej 
Arka, jeden z pomysłodawców przed-
sięwzięcia. – Nasza akcja ma także cha-
rakter ekologiczny, zachęcamy ludzi do 
wsiadania na rowery i rezygnowania z 
transportu samochodowego, co auto-
matycznie zmniejsza emisję spalin do 
atmosfery. Oczywiście ważny jest także 
aspekt zdrowotny. Jazda na rowerze 
sprzyja dobremu samopoczuciu i popra-
wia kondycję – dodaje.

Akcja „Rower Pomaga” potrwa do 
końca października i każdy w dowol-
nej chwili może się do niej przyłączyć. 
– Wystarczy zarejestrować się na stronie 
internetowej naszej Fundacji i wpisać 
liczbę przejechanych kilometrów lub 
zalogować się w aplikacji Endomondo  
– wyjaśnia Biłek. Osoby, które zarejestrują 
się na stronie www.rowerpomaga.pl  
i wpiszą przejechaną przez siebie liczbę 
kilometrów od razu, dzięki specjalnemu 
kalkulatorowi, będą mogły zobaczyć 
jaka ilość CO2 zostałaby wyemitowana 
do atmosfery, gdyby tę samą odległość 
pokonały samochodem, a nie na rowerze.

Akcji towarzyszą różnego rodzaju 
imprezy, które zazwyczaj są organizo-
wane między 16 a 22 września, czyli 
podczas Europejskiego Tygodnia Zrów-
noważonego Transportu, zainicjowa-
nego przez Unię Europejską ponad 15 
lat temu. Jeden z takich eventów odbył 
się 18 września na katowickim rynku, 
gdzie dzieciom przekazane zostały 3 
kolejne rowery. W przedsięwzięcie biel-
skiej Fundacji katowiczanie zaangażo-
wali się po raz kolejny. Tylko w zeszłym 
roku mieszkańcy stolicy Górnego Śląska 
przejechali na dwóch kółkach w sumie 1 
372 106 km, zdobywając dla miasta tytuł 
„Rowerowej Stolicy Polski”.

W tym roku w akcji „Rower Pomaga” 
bierze udział 70 tys. osób, które do tej 
pory pokonały ponad 33 miliony kilo-
metrów. Jak wynika ze statystyk pro-
wadzonych przez Fundację, emisja CO2 
zmniejszyła się o ponad 8,3 tony.

Pierwsza edycja akcji zorganizowana 
została w 2015 roku i od tamtej pory chęt-
nych do jeżdżenia na dwóch kółkach i 
pomagania dzieciom jest coraz więcej. 
Tylko w zeszłym roku uczestnicy akcji 
przejechali ponad 62 mln kilometrów, 
dzięki czemu 62 dzieciaków otrzymało 
wymarzone rowery. W sumie w ciągu 
kilku lat rozdano ponad 280 jednośla-
dów. – W tym roku mamy także mię-
dzynarodową edycję akcji, w której jeź-
dzimy dla dzieci osieroconych w trakcie 
wojny na Ukrainie. W akcji Bikehelps.org  
już bierze udział ponad 7500 tysiąca 
rowerzystów na całym świecie – mówi 
Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Eko-
logicznej Arka.

Jedną z instytucji wspierających 
Fundację jest Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, który łącznie 
do tej pory przekazał na organizowane 
przez nią przedsięwzięcia w sumie  
1 062 905,00 zł. 

Agnieszka Konieczny

Foto:pixabay.com
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0Wsiadaj na rower  
i pomagaj dzieciakom
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