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ZAGRALI DLA MARCELA
Data publikacji 08.06.2011

4 czerwca 2011 r. na stadionie Zagłębia Lubin odbyła się impreza charytatywna „Gramy dla
Marcela”. Reprezentacja dziennikarzy, reprezentacja Ekstraklasy Zagłębia Lubin, KGHM,
samorządowców oraz trampkarze Zagłębia Lubin i Górnika Polkowice rozegrali mecze piłki
nożnej. Wśród znanych osób wystąpili m.in. Tomasz Zubilewicz z TVN, Andrzej Twarowski z Canal
Plus, Dariusz Tuzimek ze Sportu. W bramce reprezentacji Policji zagrał Michał Wiśniewski z
zespołu "Ich Troje" oraz aktor Maciej Friedek.
W sumie na dobroczynne spotkanie futbolowe sprzedano blisko 3150 cegiełek, będących jednocześnie biletami wstępu.
Każda z nich kosztowała 5 zł. Cegiełka z nr 1 została oddana do licytacji. Zwycięzca - przedsiębiorca z Lubina wylicytował ją za 465 zł, ale z własnej woli zapłacił za nią aż 5 tys. złotych. Ponadto lubińscy harcerze zebrali do
puszek blisko 170 zł. Podczas sobotniej imprezy charytatywnej na stadionie w Lubinie udało się zebrać blisko 21
tysięcy złotych. Ponadto na koncie fundacji, która opiekuje się bohaterem przedsięwzięcia, jest około 2,5 tys. zł. To
pieniądze zebrane w maju ubiegłego roku na turnieju, którego termin przeniesiony został na czerwiec br.
Zainteresowanie turniejem było bardzo duże. Na stadionie zasiadło około 3500 mieszkańców Lubina i okolic chcących
pomóc Marcelowi.
Początkowo zamysł był taki, by pieniądze zebrane podczas dobroczynnego turnieju przeznaczyć na remont mieszkania
niepełnosprawnego Marcela Potockiego. Ostatecznie jednak rodzina chłopca chce zamienić własnościowe mieszkanie na
VIII piętrze na lokal położony na parterze budynku. Być może znajdą się chętni, którzy nie płacili czynszu i zdecydują
się na zamianę za spłacenie długów.
Przy wejściu na stadion od każdej cegiełki odrywana była jedną część, a druga pozostawała u jej właściciela. Losowanie
miało się odbyć w sobotę, ale ponieważ nie wszyscy dotrwali do końca turnieju, zdecydowano o jego przesunięciu.
Wszystkie kupony zostały zachowane, a nagrody zostaną rozlosowane w terminie późniejszym. Losowanie nagród ma
się odbyć podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej z udziałem dziennikarzy. Do wygrania jest największa
maskotka policyjnego Komisarza Lwa oraz upominki przekazane przez Michała Wiśniewskiego z zespołu „Ich Troje”.
(KWP we Wrocławiu / mg)
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Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Zagrali dla Marcela
(format ﬂv - rozmiar 14.42 MB)

