
2. Vyberte si
príïte si za dobrovo¾ný príspevok
vybra� užitoèné veci, ktoré 
potrebujete

Kedy: 9 - 11. februára 
a 14 - 15. februára 2011 
od 10:00 do 18:00 hod.

Kde: 
Tajovského 8, Košice

1. Darujte 
akéko¾vek funkèné a použite¾né veci z domácnosti, 
ktoré už nepotrebujete (knihy, obuv, šatstvo, 
elektronika, hraèky...). Ve¾koobjemové veci 

(skrine, postele) prosíme nenoste - nemáme na to 
priestor, ale budeme radi, ak nám dáte o nich vedie�.

 

Kedy: 7 - 9. februára 2011
od 10:00 do 18:00 hod.

Priatelia Zeme SPZ v spolupráci s ADRA – Adventistickou agentúrou pre pomoc 
a rozvoj Vás srdeène pozývajú na ekologicko – charitatívnu akciu

NOVOROÈNÁ 
"RECYKLÁCIA"

Viac info: Priatelia Zeme - SPZ, Alžbetina 53, 040 01 Košice
tel. 0903 77 23 23, e-mail: gaal@priateliazeme.sk, web: www.priateliazeme.sk/spz

Èas� darovaných vecí bude poskytnutá charitatívnym organizáciam a sociálne slabším ¾uïom. 
Finanèné prostriedky z tejto akcie budú využité na podporu èinnosti Priate¾ov Zeme. 

V nede¾u 20. februára èaká pre darcov Ïakovný koncert.

Dajme veciam druhú šancu... a pomôžme si navzájom 
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Ivo Chadžiev
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