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Fundacja ekologiczna ARKA oraz
Miasto Katowice zapraszają do kolejnej edycji akcji „Rower Pomaga”. Już po raz
piąty zamieniamy rowerowe kilometry na wymarzone rowery dla dzieci. Liczbę
przejechanych
kilometrów
można
wpisywać
bezpośrednio
na
stronie
rowerpomaga.pl lub na aplikacji Endomondo.

Katowice kochają rowery – tutaj każdego roku pobijany jest rekord. - Katowice stają
się coraz bardziej przyjazne rowerzystom. Inwestujemy znaczne środki w rozbudowę
infrastruktury rowerowej. W tym roku kosztem ok. 10 mln zł wybudujemy 14 km
nowych dróg rowerowych. Sieć wypożyczalni rowerów w Katowicach cały czas
rośnie. W zeszłym roku mieszkańcy mogli korzystać z 52 stacji rowerowych, a w tym
roku będzie ich łącznie 75 - mówi wiceprezydent Katowic Marzena Szuba. – W
ubiegłym sezonie w systemie mieliśmy zarejestrowanych ponad 40 tys. osób, które
łącznie ponad 200 tysięcy razy wypożyczyły rower. To pokazuje, że sprawdza się
nasza strategia ukierunkowana na wykorzystywanie jednośladów zarówno w celu
rekreacyjnym, jak i transportowym. Dlatego bardzo się cieszymy, że kolejny rok
możemy współpracować z Fundacją Arka i panem Wojciechem Owczarzem. Akcja
„Rower Pomaga” pozwala zarówno popularyzować ten środek transportu, jak i
pomagać osobom potrzebującym – dodaje wiceprezydent.
Wszystkich korzystających z rowerów miejskich, czy podczas rodzinnych wycieczek
rowerowych zachęcamy do uruchamiania aplikacji Endomondo. Zapraszamy w niej
miasta do rywalizacji, a później do współpracy i wzajemnej pomocy. Za każdy milion
kilometrów, które rowerzyści dodadzą do rywalizacji, Fundacja przekazuje rower
wybranej organizacji. W Katowicach rowery już trafiły do Domu Dziecka „Zakątek”,
dzięki czemu będziemy mogli powalczyć o jeszcze większą liczbę kilometrów.
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Miasta,
które
uzbierają
ich
najwięcej będą rywalizować o tytuł Rowerowej Stolicy Polski 2019 w ramach akcji
„Rower Pomaga”. A po wspaniałej rywalizacji będzie współpraca. Zwycięskie
drużyny pomogą pozostałym tak, aby każda mogła przekazać wymarzony rower
dzieciom ze swojego terenu. Na zwycięzcę czeka piękny, złoty dizajnerski rower
oraz certyfikat.
Tradycyjnie w akcji łączymy tematykę ekologiczną i społeczną. Namawiamy
wszystkich rowerzystów, aby wpisywali przejechane na rowerze kilometry na stronie
www.rowerpomaga.pl. - Od razu zobaczą w specjalnym kalkulatorze o ile ograniczyli
emisje CO2, gdybyśmy taką samą odległość pokonali samochodem. Zeszłoroczna
akcja okazała się dużym sukcesem. Udało się przejechać ponad 50 milionów
kilometrów na rowerach, dzięki czemu rozdaliśmy dzieciom z domów dziecka i
świetlic środowiskowych 61 wymarzonych rowerów. W sumie przez cztery lata było
ich aż 221. Do inicjatywy dołączyło ponad 70 tysięcy uczestników. Polska akcja
„Rower Pomaga” jest już organizowana na całym świecie. Ponad trzy tysiące
rowerzystów jeździ w tym roku w edycji międzynarodowej dla dzieci-sierot wojny w
Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękujemy, że Katowice są kolejny rok z nami –
podsumowuje Wojciech Owczarz, pomysłodawca akcji.
Źródło: UM Katowice
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