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– Żeby włączyć się do akcji, 
wystarczy wpisać do wyszuki-
warki w swoim smartfonie „Ho-
norowy Dawca Energii Fortum”, 
zainstalować aplikację, wy-
brać, na rzecz którego miasta 
chcemy biegać i potem biegać, 
jak najwięcej biegać – tłumaczy 
Jacek Ławrecki, rzecznik pra-
sowy Fortum Power and Heat 
Polska.
Wyposażony w aplikację smart-
fon zajmie się resztą. Obliczy 
przebyty dystans, średnią pręd-
kość i, co najważniejsze, prze-

liczy wszystko na watogodziny. 
W niecodziennym projekcie bio-
rą udział cztery miasta: Bytom, 
Częstochowa, Wrocław i Zabrze. 
Energia osób biegających dla 
każdego z nich jest kumulowa-
na. Akcja potrwa do końca wrze-
śnia. Wtedy dowiemy się, które 
z miast okazało się najbardziej 
energetyczne i w efekcie potrze-
bujące dzieci z których miast 
otrzymają od firmy Fortum 40, 
30, 20 i 10 tys. zł.
Wysiłek zabrzan pomoże w re-
habilitacji 4-letniego Ksawiera 

K o c i ę c -
k i e g o . 
C h ł o p c z y k 
choruje na 
l e k o o p o r n ą 
padaczkę. Jest 
podopiecznym fundacji 
„Zdążyć z pomocą”. – To nie-
samowita sprawa, że Zabrze 
zdecydowało się biegać dla 
Ksawierka. Te pieniądze bardzo 
mu się przydadzą – podkreśla 
Agnieszka Kocięcka, mama 
chłopca.
Niecodzienna akcja charytatyw-

na 
zain-

auguro -
wana została 

w hali Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Zabrzu. Kolejne 
zajęcia promujące „energetycz-
ne” bieganie odbywać się będą 
od 6 kwietnia, co tydzień, w par-
ku im. Poległych Bohaterów przy 
ul. Dubiela. (hm)

NIECODZIENNA AKCJA CHARYTATYWNA CZTERECH MIAST 
I ENERGETYCZNEGO KONCERNU
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Aplikację 
można pobrać 
z Internetu

BIEGASZ? 
POMAGASZ!

Ocalić cenną architekturę

DŹWIĘKI WIELKIEJ ŚRODY

Prawie 1,5 miliona złotych prze-
kazanych zostanie w tym roku z 
miejskiej kasy na dofinansowa-
nie remontów zabytków, które 
nie stanowią wyłącznej własno-
ści gminy. Dzięki temu dawny 
blask przywrócony zostanie 
m.in. kościołom i prywatnym 
kamienicom.

Na dofinansowanie w wysokości 
50 procent kosztów remontu 
mogą liczyć ci właściciele zabyt-
kowych obiektów, którzy drugą 
połowę wyłożą z własnej kiesze-
ni. Na tegorocznej liście zabyt-
ków, które w ten sposób będą re-
staurowane, znalazło się osiem 
budynków. Wśród nich jest kilka 
kościołów. Dotacje na dokończe-
nie remontów elewacji otrzymały 
kościoły Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny (177 tys. zł) oraz 
św. Jana Chrzciciela (238 tys. zł) 
w Biskupicach. Prawie 400 tys. 
zł z miejskiej kasy pomoże w re-

moncie dachu kościoła św. Waw-
rzyńca w Mikulczycach. Na odno-
wienie i konserwację elewacji 
dachów budynków łaźni i wenty-
latora Szybu Maciej przeznaczo-
no prawie 122 tys. zł. Dawny 
blask będą odzyskiwać również 
budynki mieszkalne przy ulicach 
Stalmacha 13 i 15-15A oraz 

Krakusa 2 na Zandce.  Remont 
dachów i odtworzenie okiennic 
budynków miasto dofinansuje 
kwotą 470 tys. zł. Dotacje w wy-
sokości od kilkunastu do 20 tys. 
zł przyznano także na remonty 
budynków przy ulicach Nowowiej-
skiego 29A oraz Szafarczyka 6 
i 8A w Rokitnicy.   (hm)

Artyści Filharmonii Zabrzań-
skiej i chóru Resonans con 
tutti wystąpią w Wielką 
Środę w kościele św. Anny. 
Podczas Koncertu Pasyjne-
go zaprezentują Requiem 
Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta.

Koncerty przygotowywane 
w Wielkim Tygodniu w kościele 
św. Anny stały się już zabrzańską 
tradycją. Tym razem kierowana 
przez Sławomira Chrzanowskiego 
Filharmonia Zabrzańska i przygo-
towany przez  Marię Kroczek oraz 
Arlenę i Waldemara Gałązków 

Resonans con tutti zaprezentują 
Requiem. W świątyni wystąpią 
również Beata Witkowska-Glik 
(sopran), Magdalena Spytek 
(mezzosopran), Adam Sobieraj-
ski (tenor) oraz Przemysław Firek 
(bas). Początek koncertu o godzi-
nie 18. Wstęp wolny. (hm)

PRYWATNI WŁAŚCICIELE I SAMORZĄD ŁĄCZĄ SIŁY W RATOWANIU ZABYTKÓW KONCERT PASYJNY W KOŚCIELE ŚWIĘTEJ ANNY

Chcesz pomóc potrzebującym dzieciom? Wystarczy, że ściągniesz na smartfona bezpłat-
ną aplikację i zaczniesz... biegać. W ubiegłym tygodniu w Zabrzu zainaugurowana została 
akcja „Honorowy Dawca Energii Fortum”.

Mały Ksawiery z mamą

Kościół św. Jana 
Chrzciciela

Coroczne koncerty to już zabrzańska tradycja

ZABRZE AKTUALNOŚCI


