……. Z potrzeby serca…….
W dniu 27 i 28 listopada w Tarnowie Podgórnym odbył się "Mikołajkowy Turniej Piłkarski o Puchar
Agrobexu„. Podczas zawodów została również przeprowadzona loteria fantowa, z której dochód przekazano na
rzecz chorej Oli Stachowiak podopiecznej Fundacji „Otoczmy Troską Życie”.
Dziękujemy serdecznie Zarządowi Firmie AGROBEX za okazane wsparcie finansowe,
w postaci przekazanych 10 000 zł dla Oli Stachowiak, które traktujemy jako
wyraz Paostwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.
Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie przyczynili się do zorganizowania
loterii fantowej oraz tym, którzy wzięli w niej udział. Dzięki Waszej pomocy
i pracy możemy wspomóc leczenie dziewczynki. Mamy nadzieję, że efekty
Paostwa pomocy przyniosą szybko rezultaty, a uśmiech na stałe zagości na
twarzy Oli, o której pisaliśmy w listopadowej „sąsiadce- czytaj”.
Zgodnie z tradycją 6 grudnia fundacja zorganizowała spotkanie mikołajkowe dla
dzieci chorych , które przyjechały z Polski na rehabilitację do Kiekrza. Dzięki hojności
sponsorów firmie Kukardka, Derform , Philips, Osram , Księgarni Św. Wojciecha oraz Lorenz
Balhsen Snack- World dzieci otrzymały upominki. Opowieści o Św. Mikołaju barwnie
przekazane przez Ks. Krzysztofa Grześkowiaka z parafii w Przeźmierowie, wspólne śpiewanie
piosenek, pląsy oraz ciekawe konkursy sprawiły, że chore dzieci zapomniały o swoich
problemach zdrowotnych.
W Święto Trzech Króli 6.01.2012 odbędzie się w Poznaniu kolejny
który ma na celu, szerzenie wartości charytatywnych, prorodzinnych i wspólnotowych.
Już teraz zapraszamy na wspólne świętowanie ludzi dobrej woli, mieszkaoców Gminy Tarnowa Podgórnego.
Wszystkich chętnych prosimy o zebranie się kwadrans przed rozpoczęciem marszu przy Księgarni Św. Wojciecha
na Placu Wolności pod transparentem fundacji „Otoczmy Troską Życie”.
Zachęcamy do wpłat na konto fundacji.

TY też możesz pomóc….
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W związku ze zbliżającymi się świętami i nadchodzącym Nowym Rokiem chcielibyśmy złożyd Paostwu Życzenia

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.
Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w życiu osobistym,
spełnił zamierzenia zarówno zawodowe jak i społeczne
oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.
Zarząd i Rada fundacji „Otoczmy Troską Życie”

