ODEZWA
do mieszkańców Rudy Śląskiej,
społeczności Śląska i Zagłębia,
do pracowników wszystkich branż

WEŹ UDZIAŁ W DEMONSTRACJI
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego wzywa Was do
masowego udziału w proteście zaplanowanym na najbliższy piątek 25 września w Rudzie Śląskiej.
Nasz protest spowodowany jest polityką transformacji energetycznej tak rządu, jak i Unii
Europejskiej. Ruda Śląska padnie jej największą ofiarą. To najbardziej górnicze miasto w Unii
Europejskiej. Zamkną nam trzy nasze kopalnie, zamkną Hutę „Pokój”. Pracę stracą nie tylko górnicy
i hutnicy, ale pracownicy spółek zależnych i kooperujących. Upadnie handel, usługi. Ruda Śląska
powstała z węgla i na węglu. To w żyłach miasta płynie węglowa krew. Wiele inwestycji miasto
poczyniło właśnie z pieniędzy od kopalń.
Nie pozwólmy zrobić z Rudy Śląskiej „drugiego Wałbrzycha czy Bytomia”. Nie pozwólmy
na katastrofę na Śląsku, na dramaty społeczne, na getta biedy i slumsy! Chcemy pracować i móc
utrzymać nasze rodziny.
Ta sprawa dotyczy nas wszystkich, nawet tych, którzy nie pracują bezpośrednio w górnictwie.
Nie będzie górnictwa, nie będzie górników i nie będzie pieniędzy od nich, wydawanych w tutejszych
sklepach i przedsiębiorstwach.
Już raz, w 2015 roku nasza wspólna walka – walka ramię w ramię górników i ich rodzin, społeczności
Rudy Śląskiej i Górnego Śląska, uchroniła nasze zakłady pracy od zagłady. Dziś ponownie trzeba
stanąć do walki. Apelujemy o to z głębi naszych węglowych serc. O masowy udział WSZYSTKICH
w piątkowej demonstracji sprzeciwu wobec planom dewastacji Śląska i naszego życia.
DEMONSTRACJA rozpoczyna się w piątek 25 wrześnią zbiórką o godzinie 15.30
przed KWK „Pokój” przy ul. Niedurnego 13. Następnie przejście ulicą Niedurnego
przed Urząd Miasta Rudy Śląskiej, gdzie odbędzie się wiec.
Przyjdź, protestuj. Nie olewaj, do walki zagrzewaj! Poinformujcie znajomych, sąsiadów, rodzinę.
Przyjdźcie tłumnie pokazać swój sprzeciw. Wykrzyczeć swoje „NIE” dla planów zagłady Śląska.
Śląsk walczy dziś o przetrwanie. I wygra tę walkę, gdy cała społeczność Śląska okaże swoje wsparcie
i solidarność. Zrobimy to, wygramy, ale razem z Wami. Dlatego to tak ważne. To walka o wszystko.
O przyszłość naszą, naszych rodzin i dzieci.

Stań do walki, Śląsk Cię wzywa!

