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კომპანია "არემჯიმ",
თბილისში 13-14 ივნისს
მომხდარ სტიქიათან
დაკავშირებით განცხადება
გაავრცელა და დაღუპულთა
ოჯახებს მიუსამძიმრა.

კომპანია "არემჯი" სტიქიით დაზარალებულებს
1 მილიონი ლარით დაეხმარა
"პირველ რიგში, სამძიმარს

მნიშვნელოვანი ზიანი მიადგა

თბილისის ზოოპარკი, ვერეს

ვუცხადებთ თბილისში მომხდარი

დედაქალაქს. დაზიანებულია და

ხეობაში მდებარე მაგისტრალური

სტიქიის შედეგად დაღუპულთა

ფაქტობრივად განადგურებულია

გზატკეცილი, ასევე

ოჯახებს. ვუთანაგრძნობთ ყველა

მისი ინფრასტრუქტურის ნაწილი -

საცხოვრებელი სახლები.

დაზარალებულს, თანაგრძნობასა
და პატივისცემას გამოვხატავთ
ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც
თავდაუზოგავად იმუშავა სტიქიის
შედეგების აღმოსაფხვრელად.
კომპანია "Rich Metals Group"-მა
გამოყო ფულადი დახმარება 1
მილიონი ლარის ოდენობით,
რომელიც სტიქიით
დაზარალებულთა სპეციალურ
ანგარიშზე გადაირიცხა." აღნიშნულია კომპანია "არემჯის"
ოფიციალურ განცხადებაში.
2015 წლის 13-14 ივნისს
დატრიალებული სტიქიის შედეგად
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ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე დაბა კაზრეთში

1 ივნისს, კომპანია
"არემჯის" წარმომადგენლებმა
დაბა კაზრეთისა და სოფელ
ბალიჭის საბავშვო ბაღების
აღსაზრდელებს ბავშვთა
დაცვის საერთაშორისო დღე
მიულოცეს და მათთვის
დღესასწაული გამართეს.
სპეციალურად ბავშვებისთვის
დაბაში მულტი-პულტის
სამყაროს გმირები და
ანიმატორები ჩავიდნენ,

რომლებმაც პატარებისათვის
დაუვიწყარი შოუ-პროგრამა
მოაწყეს. კომპანიის
წარმომადგენლებმა ორივე
საბავშვო ბაღის 350-მდე
აღსაზრდელს საჩუქრად ტკბილეული,
ხოლო ბაღებს - მაგნიტური
დაფები და სათამაშო ნაკრები
გადასცეს.
ჯილდა ჯინჭარაძე (დაბა
კაზრეთის საბავშვო ბაღის
მენეჯერი) - "არემჯი" ხშირად
სტუმრობს ჩვენს ბაღს. მათგან
განებივრებულები ვართ ასეთი
ღონისძიებებით, საჩუქრებითა და
სიურპრიზებით. ჩვენი პატარებიც
ძალიან ხალისიანი ბავშვები

და ბევრი სიკეთე გააკეთა.
ასევე, ვულოცავ ჩვენს
პატარებს ამ მნიშვნელოვან
დღეს, რომ ბევრი ასეთი
ლამაზი დღე ყოფილიყოს."
ანა მუსხელიშვილი (დაბა
კაზრეთის საბავშვო ბაღის
აღსაზრდელი) - "მადლობა
"არემჯის" აქ
მობრძანებისთვის. ძალიან
გაგვართეს!"

არიან. მთელი
კოლექტივის სახელით დიდ
მადლობას ვუხდით კომპანიას
ასეთი სიხარულისთვის, რაც ჩვენს
აღსაზრდელებს მიანიჭეს.
ვფიქრობ, რომ ჩვენთან კიდევ
გააგრძელებენ თანამშრომლობას
და ურთიერთობას."
ნინო ჯაჯანიძე ( საფელ ბალიჭის
საბავშვო ბაღის მენეჯერი) "უკვე ორი წელია ამ დღესასწაულს
"არემჯი" ძალიან ლამაზად
გვილოცავს. დიდი მადლობა მინდა
გადავუხადო მათ ასეთი ლამაზი
ღონისძიებისთვის. „არემჯიმ“
საბავშო ბაღებისთვის
არაერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა

ნიკოლოზ კარიჭაშვილი
(კომპანია "არემჯის"
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახურის
უფროსი) - "მინდა მივულოცო
როგორც კაზრეთის, ისე სოფელ
ბალიჭის საბავშვო ბაღებს
ბავშვთა საერთაშორისო დაცვის
დღე. ასეთი დღესასწაული უკვე
მეორედ იმართება. გასულ წელს და
ახლაც ჩამოვუტანეთ ბავშვებს
ბევრი საჩუქარი, ჩამოვიყვანეთ
ანიმატორები და იმედი გვაქვს,
რომ ეს უკვე ტრადიციად იქცევა.
ყოველთვის წარმატებასა და
წინსვლას ვუსურვებთ ამ ბაღებს!"
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მადლობა საქართველოს ეკოლოგიური ბილიკის ასოციაციის წევრებს
და კომპანია "არემჯის"
მაისის მემორიალი და შეხვდნენ

დაამონტაჟებინეს საფილტრი

ბილიკის ასოციაციამ მუშაობის

ომის ვეტერანებს. ასევე უნდა

მოწყობილობა, რაც დაბას ზედმეტი

დაწყების დღიდან სოფელ ბალიჭისა

აღინიშნოს, რომ დაბა კაზრეთში

მტვრისა და არასასიამოვნო

საქართველოს ეკოლოგიური

მიმდინარეობს
შადრევანის აღდგენითი
სამუშაოები.
კაზრეთის
მოსახლეობისათვის დიდ
პრობლემას წარმოადგენდა
დაბის მიმდებარე
ტერიტორიაზე არსებული
კირის საამქრო მტვერი,
რომელიც დილის საათებში
კიდევ უფრო მეტად

ბაღებში მოაპირკეთა ეზოები,

სუნისგან დაიცავს.
საქართველოს ეკოლოგიური

მოიტანა ქვიშა ბავშვების

ბილიკის ასოციაციის წევრებმა:

სათამაშო მოედნებისათვის,

ზურაბ მჭედლიძემ, ნადეჟდა

კირით შეათეთრა ხეები,

ქუთათელაძემ და ელგუჯა

ჩამოჰკიდა საქანელები.

ნასიბაშვილმა ქორეოგრაფიული

მომავალში კი სათამაშოების

ანსამბლ "მადნეულის" დარბაზი

შეძენა და ყვავილების დარგვა

მოინახულეს. მოუწესრიგებელი

აქვთ დაგეგმილი.
ასევე, ძალიან სასიხარულოა,

იატაკის ნახვის შემდეგ,

რომ №1და №2საჯარო

დახმარებით, პრობლემის

და კაზრეთის საბავშვო

კომპანია "არემჯის"
აღმოფხვრას დაჰპირდნენ. აქვე

სკოლებში ჩატარდა მსგავსი

აწუხებდა ადგილობრივებს.

სამუშაოები. მიმდებარე

პრობლემის მოგვარების მიზნით

დავძენთ, რომ ამა წლის თებერვლის

ტერიტორიაზე კირით შეათეთრეს

არასამთავრობო ორგანიზაციის

თვიდან "არემჯი" აფინანსებს

ალვის ხეები, მოაწესრიგეს

წევრებმა საამქროს

ანსამბლ "მადნეულს", რისთვისაც

საფეხბურთო და საფრენბურთო

წარმომადგენლებს

ქორეოგრაფების, სტუდიის

მოედნები. ამ კეთილმოწყობით

მოცეკვავეებისა და მათი

სამუშაოებში მონაწილეობა

მშობლების სახელით მადლობას

მიიღეს როგორც კომპანია
"არემჯის" გარემოს დაცვის

ვუხდით კომპანიას!
იმედს ვიტოვებთ, რომ კიდევ

სამსახურის უფროსმა მიხეილ

მრავალი სასიკეთო საქმე

კვარაცხელიამ, ასევე ა-აიპ

შესრულდება დაბისა და

"გარემოზე ზემოქმედების
დამოუკიდებელი კომისიის“

მოსახლეობის სასიკეთოდ.
კომპანიისა და ეკოლოგიური

წარმომადგენელმა გია

ბილიკის ასოციაციის წევრების

ჟორჟოლიანმა. მათ სკოლის

პრიორიტეტი ხომ მოსახლეობისა

მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს

და მომავალი თაობებისთვის

გააცნეს აუდიტის მიზანი,

ზრუნვას წარმოადგენს. მადლობა

რომელსაც კომპანია "არემჯი"

მათ ამისთვის!

ახორციელებს.
ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან
დაკავშირებით მოაწესრიგეს 9

პატივისცემით,
ანსამბლ "მადნეულის"
მოცეკვავეთა მშობლები
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"არემჯი" კაზრეთელ მორაგბეებს დააფინანსებს

კომპანია "არემჯი" კაზრეთში
არსებულ მორაგბეთა გუნდს
დააფინანსებს, სადაც 27
ბავშვი ვარჯიშობს. ჯგუფი
დაახლოებით ორი წლის წინ
ბოლნისის "ყოჩების" წევრმა
შოთა მაღრაძემ ჩამოაყალიბა
და სრულიად უფასოდ
ავარჯიშებდა პატარა
მორაგბეებს იმ დრომდე,
ვიდრე კომპანიამ არ აიღო ეს
პასუხისმგებლობა. მორაგბეები
ყოველთვიურად განსაზღვრულ
თანხას მიიღებენ, რაც
ვარჯიშსა და ფიზიკურ
მომზადებას წაადგება.
შოთა მაღრაძე ( კაზრეთის
მორაგებთა გუნდის მწვრთნელი,
ბოლნისის "ყოჩების" მოთამაშე)
- "გუნდი უკვე ორი წელია
ჩამოყალიბდა. ბავშვები
სრულიად უფასოდ კვირაში

ფოტოფაქტი:
26 მაისი. ბოლნისი.
კაზრეთელი მოჭიდავეები:
დიმიტრი ბასილაშვილი
(საქართველოს ნაკრების
წევრი) და ლევან
მურადხანაშვილი
(საქართველოს ნაკრების
წევრი) ოლიმპიური
ჩირაღდნებით.

ხუთი დღის
განმავლობაში
ვარჯიშობენ,. საკუთარი
ხელფასის წყალობით და
ბოლნისის "ყოჩების"
მოთამაშეთა და ჩვენი
დირექტორის
დახმარებით დავდივართ
სხვადასხვა თამაშებზე.
შევიძინეთ ფორმებიც.
ფინანსური საჭიროებიდან
გამომდინარე, დახმარებისთის
მივმართე კომპანია "არემჯის".
მათ მაშინვე გამოთქვეს
სურვილი მხარში
ამოგვდგომოდნენ. გასულ თვეს
გავაფორმეთ ხელშეკრულება
და ჩვენი ბავშვები
ყოველთვიურად განსაზღვრულ
თანხას მიიღებენ. ჩემი და
პატარა მორაგბეების სახელით
მინდა მადლობა
გადავუხადო კომპანიას!"
თორნიკე სირაბიძე
(მორაგბე) - "ძალიან
მომწონს, რომ "არემჯიმ"
გამოთქვა ჩვენი
დაფინანსების სურვილი.
მადლობა კომპანიას
ამისათვის. წავალთ
თამაშებზე, შევიძენთ

ფორმებს და სხვა ნივთებს,
რაც საჭიროა ვარჯიშისთვის."
გიორგი მელიქიშვილი (მორაგბე)
- "ორი წელია, რაც ვთამაშობ.
კარგია, რომ უფასოა ჩვენი
მწვრთნელის, შოთას
დახმარებით. მადლობა მას.
ძალიან გაგვიხარდა, როდესაც
გავიგეთ, რომ "არემჯი"
დაგვაფინანსებს."
"არემჯი" დაბა კაზრეთში
ფინანსურ მხარდაჭერას უწევს
საფეხბურთო გუნდს და
თავისუფალი სტილით
მოჭიდავეთა ჯგუფს. კომპანია
ასევე პასუხისმგებელია დაბაში
არსებული ქორეოგრაფიული
ანსამბლების - "მართვესა" და
"მადნეულის" ყოველთვიურ
დაფინანსებაზე.

