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Zagraj z Nzmi dla Magdy

20 lutego 2011 w Limanowej rozegrano II Turniej Charytatywny Futsalu na dalszą rehabilitację Magdy
Bogdanowicz w trakcie turnieju udało się zebrać rekordową kwotę blisko 11 tys. zł.
Blisko 9 lat temu potrącił ją pijany kierowca. Do dziś już ponad 20-letnia Magda walczy o swoją sprawność. Na
rehabilitację potrzebne są jednak pieniądze, które w turnieju „Zagraj z nami dla Magdy” pomogli zebrać sportowcy.
W trwających cały dzień spotkaniach halowej piłki nożnej wzięły udział 23 drużyny. Rozgrywki były prowadzone w
dwóch kategoriach wiekowych od 16 do 30 lat i powyżej 30 lat. W pierwszej kategorii zwyciężył zespół Beskid
Żegocina, który pokonując Transblach (4:3), trzecie miejsce zdobyła drużyna Elektrical.
W drugiej kategorii niepokonany był zespół Jackówki, który zwyciężył w rzutach karnych 3:2 (spotkanie i dogrywka
była bezbramkowa) z drużyną Transblachu. Trzecie miejsce zdobył Embruk. Tuż po zdobyciu pucharu Turnieju
Jackówka zmierzyła się z drużyną Beskidu Żegocina w walce o SuperPuchar Przewodniczącej Rady Miasta Ireny
Grosickiej. Jackówka i w tym meczu była niepokonana (2:1).
- Dziękuję wszystkim zawodnikom, którzy połączyli doskonalenie swojej tężyzny fizycznej z tak szczytnym celem jakim
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jest zbiórka pieniędzy na rzecz rehabilitacji Magdy – mówiła na zakończenie turniej Irena Grosicka, przewodnicząca
Rady Miasta Limanowa. – Magda towarzyszy nam już od godzin popołudniowych i jej leczenie naprawdę przynosi
rezultaty. Chcę bardzo podziękować pomysłodawcy tej imprezy - Henrykowi Garncarzowi, ale nie byłoby tej imprezy
gdyby nie Futsal Limanowa i Witek Sochacki. Dziękuje wszystkim sponsorom i ofiarodawcom. Zebrano rekordową
kwotę aż 10 tys. 971 zł.
- Dziękuje wszystkim, którzy są obok nas i nam pomagają, psychicznie, i finansowo, bo bez tego byłoby naprawdę
bardzo trudno – mówiła wzruszona Maria Bogdanowicz, mama Magdy. - Z całego serca dziękuje. Ta okazana dobroć
procentuje właśnie w Magdzie, potrafi stać, może będzie chodzić. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję.
Na zakończenie turnieju cheerleaderki z grupy Keddex rozlosowały kilkadziesiąt nagród wśród osób, które zakupiły
losy loterii fantowej.
Stowarzyszenie „Cyrenejczyk” również dziękuję wszystkim sponsorom i osobom które były zaangażowane w
przygotowanie tak szlachetnej akcji.
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