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W akcję pomocy powodzianom z Bogatyni aktywnie włączyła się Fundacja  
"Na ratunek dzieciom Zagłębia Miedziowego".  

 

 
Fot. WFP. 
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć. 

Fundacja chce pomóc zwłaszcza dzieciom, które za niespełna dwa tygodnie rozpoczną nowy rok 

szkolny. Wielka fala poważnie zniszczyła budynki szkolne w Bogatyni. Jeśli szybko nie trafi tam 

pomoc, to uczniowie w Bogatyni nie będą mieli na czym siedzieć w szkolnych salach.  

- Na propozycję zorganizowania wspólnej akcji odpowiedział klub piłkarski KGHM Zagłębie Lubin, 

którego władze i pracownicy już kilkakrotnie wykazały się ogromną wrażliwością społeczną biorąc 

udział w różnego typu akcjach charytatywnych - cieszy się Krzysztof Dereń, szef Fundacji "Na 

ratunek dzieciom Zagłębia Miedziowego".  

Dlatego najbliższe spotkanie piłkarzy Zagłębia Lubin z Arką Gdynia na Dialog Arenie, które odbędzie 

się 28 sierpnia o godz. 19.15, zostanie rozegrane pod hasłem „Gramy dla dzieci z Bogatyni”. 

Specjalnie na tę akcję, lubiński klub przeznaczył na licytację trzy piłki z podpisami wszystkich 

zawodników Zagłębia oraz koszulki dwóch zawodników.  

- Będzie to na pewno duża gratka dla fanów Zagłębia. Pierwsza koszulka z numerem 22 należała do 

super snajpera Ilijana Micanskiego. Druga koszulka należy do zawodnika, który dziś gra w Zagłębiu 

także z numerem 22, czyli Amer Osmanagić. Cała licytacja ma pewien charakter symboliczny. Aukcja 

na portalu Allegro rozpocznie się 25 sierpnia - zachęca Krzysztof Dereń.  

W dniu meczu z Arką, przed wejściem na lubiński stadion, prowadzona będzie też zbiórka pieniędzy. 

Ponadto Fundacja uruchomiła specjalne konto, na które można wpłacać darowizny: Lukas Bank 50 

1940 1076 3080 2634 0006 0000. Za wszystkie zebrane środki fundacja zakupi szkolne ławki i krzesła 

dla szkół w Bogatyni.  

- Bogatynię dotknęła straszna tragedia, duża część miasta jest całkowicie zniszczona, w wyniku 

powodzi ucierpiało 3,5 tys. osób, wiele z nich straciło dorobek całego życia. Jednak dzięki ludziom 

dobrej woli, mieszkańcy Bogatyni wierzą w lepsze jutro i w to, że uda im się podźwignąć z tego 

nieszczęścia. Dlatego w imieniu poszkodowanych, dziękuję Fundacji „Na ratunek dzieciom Zagłębia 

Miedziowego” oraz klubowi KGHM Zagłębie Lubin oraz wszystkim darczyńcom. Dzięki Wam się nie 

poddajemy - powiedział Jerzy Stachyra, wiceburmistrz Bogatyni. 
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Notki zawodników:  

Ilijan Micanski - w barwach Zagłębia Lubin w sezonie 2008/2009 strzelił w rozgrywkach ligowych 26 goli i został 

królem strzelców. Cały sezon zakończył z 30 bramkami na koncie – czterokrotnie do siatki rywala trafiał jeszcze w 

pojedynku z Promieniem Opalenica w Pucharze Polski. Sezon 2009/2010 zakończył z dorobkiem 14 trafień w 

polskiej Ekstraklasie, przykuwając tym samym swoją osobą zainteresowanie ze strony zagranicznych klubów. 

 W konsekwencji 18 czerwca podpisał 4-letni kontrakt z FC Kaiserslautern.  

Amer Osmanagić - w styczniu 2009 roku podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt w karierze. Zawodnik związał 

się z drużyną występującą w Serbskiej Superlidze, OFK Belgrad. Latem 2009 roku Amer występował w FK Velez 

Mostar, zespole z ligi bośniackiej. W 2009 roku został wybrany najlepszym piłkarzem bośniackiej Premier Leauge 

przez dziennikarzy. Od 2008 roku był członkiem drużyny narodowej U-21 Bośni i Hercegowiny, natomiast 

wcześniej zaliczył występy w kadrze do lat 17. Obecnie Zagłębie Lubin liczy, że Amer godnie zastąpi super 

snajpera Ilijana Micanskiego.  

Licytacja koszulek piłkarzy KGHM Zagłębia Lubin dostępna będzie na stronach: www.naratunekdzieciom.pl oraz 

www.zaglebie-lubin.pl. 

Tekst ukazał się w gazetach Express Lubin-Głogów-Polkowice, Express Legnicki  

oraz w portalach internetowych Zagłębie24net i Legnica24.net (opracowanie Tomasz 

Jóźwiak) 


