Kas savaitę vis kita rajono
bendruomenė džiaugiasi
įkurtuvėmis

Pagaliau ir Šimonyse
nuaidėjo įkurtuvių šventė. Šimonių
miestelio

bendruomenės

projekto

rangovai,

nariai,

partneriai,

Savivaldybės atstovai ir kiti svečiai
sausio

19

d.

sugužėjo

į

išgražėjusius ir šiltesnius Šimonių
kultūros namus, po projekto įgyvendinimo tapusiais šiltais bendruomenės namais.
Tam, kad išgražėjusiuose namuose visuomet būtų gera, jauku ir linksma,
bendruomenė nutarė pašventinti patalpas. Šias apeigas atliko Šimonių parapijos klebonas Saulius
Kumelis.
Projekto rangovai – UAB „Dailistos“ direktorius Jonas Marcišauskas ir darbų
vykdytojas Kęstutis Uldukis padovanojo simbolinį raktą nuo atnaujintų kultūros namų durų.
Bendruomenės pirmininkė Laima Bubinienė, padedama Zitos Naciuvienė, visų narių
vardu nuoširdžiai padėkojo ne tik rangovams, bet ir projekto partneriams – Kupiškio rajono
savivaldybei ir Kupiškio kultūros centrui – mero Jono Jaručio ligos metu jo pareigas einančiam
vicemerui Algirdui Navickui ir Kultūros centro direktoriui Rapolui Lukoševičiui kaip nuoširdaus
bendradarbiavimo simbolį įteikė po kepalą naminės duonos ir po pakelį druskos, kad santykiai
nesugestų ir ateityje.
Savivaldybės ir Kultūros centro vadovai A. Navickas ir R. Lukoševičius neliko
skolingi ir bendruomenę apdovanojo naudingais, įkurtuvėms tinkančiais daiktais bei linkėjo
šimoniškiams gražių darbų, plačių užmojų ir visada būti tikrai bendruomeniškiems.
Šimonių miestelio bendruomenės per Kupiškio rajono vietos veiklos grupę laimėtas ir
vykdytas projektas taip ir vadinosi: „Šimonių kultūros namai – šilti bendruomenės namai“. Jo metu
už gautas ES lėšas buvo visiškai suremontuotos trys kultūros namų patalpos, tinkančios ne tik
kultūros darbuotojų, bet ir bendruomenės veiklai, salėje buvo sudėta laminuota grindų danga,
visame pastate naujomis ir ekonomiškesnėmis pakeistos pasenusios, apgriuvusios krosnys. To
paties projekto lėšomis bendruomenė įsigijo ir naujų baldų, labai reikalingos kompiuterinės įrangos.
Labiausiai bendruomenės taryba už pagalbą rašant ir vykdant Šimonių miestelio
bendruomenės projektą dėkinga Kupiškio rajono vietos veiklos grupės specialistėms: Neringai

Čemerienei, Rimai Aukštikalnienei, Almai Vailiušienei ir Dinai Murnikovai, kitoms konsultantėms,
laikinai Šimonių seniūno pareigas einančiai vyresniajai specialistei Audronei Jankauskienei.
Bendruomenės suėjimų metu įprastai padėkojama prie kokios nors naudingos veiklos
prisidėjusiems šimoniečiams. Šį kartą bendruomenės vadovės padėkas įteikė visiems, kurie
prisidėjo prie įkurtuvių šventės surengimo, paplojo visiems bendruomenės nariams, prie aktyvaus
bendruomenės gyvavimo nuolat prisidedantiems darbais ir idėjomis.
Šimonių miestelio bendruomenės narius jų sėkmingai įgyvendinto projekto pabaigos ir
atnaujintų patalpų įkurtuvių proga pasveikinti atvyko Adomynės, Juodpėnų, Migonių, Uoginių
kaimų bendruomenių atstovai, su jais šimoniškius sieja glaudžiausi ryšiai. Netrūko ir kitų
sveikintojų.
Visiems buvo priminta, kad vykdomas ir kitas mūsų projektas „Šimoniečių siekis –
sveikai gyventi“, kurio metu rengiami įvairūs seminarai sveikai gyvensenai propaguoti, vyks
sportinės varžybos jaunimui.
Po
oficialiosios

gana

dalies,

į

nuotaikingos

kurią šimoniškiai

pasistengė įpinti ir nemažai humoro detalių,
buvo

surengta

smagi

vakaronė.

Grojo,

dainavo ir vaidino Šimonių kultūros namų
saviveiklininkai, nors iki šventės dėl remonto
darbų neturėjo galimybės normaliai repetuoti
ir glaudėsi seniūnijoje arba mokykloje, taip
pat ir svečiai iš Alizavos.
Prie kavos puodelio Šimonių miestelio bendruomenės nariai ir jų iškilmių svečiai kalbėjosi apie
ateities planus, bendravimą ir bendradarbiavimą. Meno vadovė Vaiva Mališauskienė savo dainomis
viliojo pasišokti vakaronėje, o jaunimas vakare surengė diskoteką.
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