UTW dla społeczności

Podziękowanie

Koleżanki i koledzy

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży serdecznie dziękuje wszystkim
koleżankom i kolegom za pomoc i wsparcie finansowo- rzeczowe przy przygotowywaniu paczki
świątecznej dla naszej podopiecznej rodziny.

Pragniemy podziękować za otwarte serca i chęć czynienia dobra,

które jest nieocenione w niesieniu pomocy potrzebującej rodzinie.

Uzyskane wsparcie finansowe przyczyniło się do tego,

że mogliśmy zakupić dla naszej rodziny pralkę automatyczną marki Bosch, słodycze i upominki.

W dniu 22 grudnia br. przekazaliśmy pralkę oraz zakupione

słodycze i upominki naszym podopiecznym dzieciom i ich opiekunom.

Radość obdarowanych jest dla nas podziękowaniem a zarazem świadczy o tym, że nasze
starania mają głęboki sens.
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Za sekcje wolontariatu

Dorota Rosół

Administrator: Maria Andrzejczak 02.01.2016

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży realizuje projekt " UTW dla społeczności" , który
jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw
Twórczych "ę" w Warszawie. Jednym z działań projektowych jest założenie w Chodzieży "
ogródka społecznościowego".
Po konsultacjach z Urzędem Miasta wybrano miejsce na ogródek w samym centrum miastapark z fontanną przy ul. Tadeusza Kościuszki koło Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W niedzielę, 31 maja br. w parku miejskim z fontanną, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku wraz z animatorami z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy zaprosili
mieszkańców Chodzieży do wzięcia udziału w projekcie tworzenia „Ogródka
społecznościowego".

Uczestnicy spotkania/ słuchacze UTW, dzieci ich rodzice i panie oraz burmistrz Jacek Gursz/
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zajęli się upiększaniem parku. Wokół fontanny wysypano żwir, zasadzono rośliny i krzewy.
Tylko czekać jak jeżówki, kocimiętki i trzmieliny będą swym urokiem zachwycać mieszkańców
naszego miasta.

Tego poranka skwerek wokół fontanny nabrał zupełnie nowego, świeżego wyglądu. Gratulacje
dla sekcji wolontariatu społecznosciowego za tak wspaniałe i sprawne zorganizowanie
ambitnego, logistycznie trudnego wydarzenia.

Jadwiga Należyty

Administrator: Maria Andrzejczak 15.06.2015

PROJEKT „ UTW DLA SPOŁECZNOŚCI”

Zapraszamy słuchaczy UTW na tworzenie „:ogródka społecznościowego „ do parku
miejskiego ze starą fontanną przy ul. T. Kościuszki / koło Miejskiej Biblioteki Publicznej

w dniu 31 maja br./ niedziela/ od godziny 10 .

Zakres prac w ogródku obejmować będzie - rekultywację terenu wokół istniejącej fontanny w
parku.
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Dokonamy:

- wysypania ścieżki wokół fontanny drobnym żwirem

- nasadzenia roślin i krzewów.

Wskazane zabranie - łopatek do sadzenia , rękawic ochronnych oraz dobrego humoru.

Wszystkich chętnych zapraszamy

Administrator: Maria Andrzejczak 27.05.2015.
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