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KRĘCĄ KILOMETRY DLA MARCINA I ARKA
Aż 76 policjantów i strażaków z województwa śląskiego wzięło udział w rajdzie rowerowym „Mundur
na rowerze – Mundurowi Mundurowym” na odcinku Olkusz -Zawiercie. Cykliści kręcili kilometry dla
policjanta Marcina Miniaka i strażaka Arkadiusza Dąbrowskiego, którzy ucierpieli w trakcie niesienia
pomocy kobiecie mieszkającej na łódzkich Bałutach. Rajd mundurowych ulicami Polski trwa. I ty
możesz pomóc w rehabilitacji mundurowych wpłacając pieniądze na konto. Przyłącz się do akcji!
„Mundur na rowerze” to nieformalna, koleżeńska grupa rowerowa zrzeszająca funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży
Granicznej, Służby Więziennej, strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei oraz żołnierzy Wojska Polskiego.
Głównym symbolem grupy są cztery ogniwa łańcucha w kolorach niebieskim, szarym, czerwonym i zielonym symbolizujące
zrzeszone w niej formacje. Mundurowi, którzy poprzez inicjatywę promują aktywny i zdrowy tryb życia, zorganizowali w tym
roku charytatywną sztafetę rowerową pod nazwą „Mundur na rowerze 2018 – Mundurowi Mundurowym”. Celem sztafety jest
zebranie środków umożliwiających leczenie policjanta Marcina Miniaka i strażaka Arkadiusza Dąbrowskiego, którzy ucierpieli
w trakcie niesienia pomocy kobiecie mieszkającej na łódzkich Bałutach. W trakcie działań w mieszkaniu eksplodowała
kasetka wypełniona materiałami wybuchowymi, poważnie raniąc jednego ze strażaków oraz dwoje policjantów. Ranna w
zdarzeniu policjantka dochodzi do zdrowia, zrzekła się pomocy na rzecz rannych kolegów, którzy w jej opinii bardziej będą
potrzebowali środków pieniężnych. Strażak Arkadiusz Dąbrowski doznał obrażeń ciała w postaci ran obu oczu oraz
znacznego uszkodzenia słuchu. Obecnie ważą się losy tego czy Arek będzie w przyszłości widział. Policjant Marcin Miniak
doznał obrażeń ciała w postaci ran szarpanych obu dłoni z obecnością ciał obcych, skutkujących utratą palców I, III i IV lewej
dłoni, licznych uszkodzeń ścięgien i więzadeł lewej ręki, poparzenia powiek, uszkodzenia wzroku z penetracją ciał obcych,
znaczne uszkodzenie słuchu wymagające rekonstrukcji błony bębenkowej.
22 maja 2018 roku rowerowa sztafeta wyruszyła z Białegostoku. Honorowy patronat nad akcją „Mundur na rowerze 2018 Mundurowi Mundurowym” objęli: Komendant Główny Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk, Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski i Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Sekcja Polska.
Dotychczas do sztafety etapowo dołączyli m.in. mundurowi z Ostrołęki, Szczytna, Mrągowa, Elbląga, Sopotu, Szczecina, Piły,
Gorzowa Wielkopolskiego, Zielonej Góry, Poznania, Kalisza, Wrocławia, Wałbrzycha, Kłodzka, Rybnika, Żywca, Zakopanego,
Przemyśla, Lublina i Krakowa.
Jedna z najliczniejszych grup dołączyła do sztafety 21 czerwca 2018 roku. Na trasie z Olkusza do Zawiercia, która wiodła
przez Jaworzno, Tychy, Katowice, Gliwice, Zabrze, Bytom, Pyrzowice i Siewierz, charytatywnie kilometry kręciło aż 76 osób. I
tym razem głównym celem było zebranie jak największej ilości środków ﬁnansowych umożliwiających leczenie policjanta
Marcina Miniaka i strażaka Arkadiusza Dąbrowskiego. W sztafecie udział wzięli funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży
Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Służby Więziennej wspomagani przez osoby cywilne. Kolarzom wsparcia na trasie
udzielił Zarząd Terenowy NSZZP KMP Zabrze dopingując oraz dbając o nawodnienie uczestników rajdu. Na mecie odcinka w
Zawierciu, po całodziennym pokonywaniu kilometrów, na uczestników rajdu czekał przygotowany przez strażaków posiłek
regeneracyjny. Dzień później rowerowa sztafeta wyruszyła z Zawiercia do Częstochowy.
Dotychczas mundurowi przejechali ponad 4 tys. km, odwiedzając prawie 100 miast. Meta zaplanowana jest na 30 czerwca w
Łodzi.
Osoby, które chcą wesprzeć leczenie rannych funkcjonariuszy mogą wpłacać środki na uruchomiony rachunek bankowy:
Bank PKO BP

29 1020 3408 0000 4002 0405 9309
tytuł wpłaty: Mundur na rowerze 2018.
Szczegóły dotyczące organizowanej akcji można uzyskać na stronie grupy „Mundur na rowerze”
Wszystkim uczestnikom rajdu życzymy siły i sprzyjającej pogody, a Marcinowi i Arkowi szybkiego powrotu do zdrowia.
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