W I A D O M O Ś C I

Warsztaty bożonarodzeniowe
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Ewakuacja
w DPS
w Pelplinie
W dniu 20 listopada br. odbyła się próbna ewakuacja
w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie przy ul. Szpitalnej 2. Brały w niej udział: trzy zastępy OSP Pelplin,
jeden zastęp JRG z Tczewa, zastępca komendanta
powiatowego PSP w Tczewie st. kap. Z. Rzepka,
Mirosław Chyła – burmistrz miasta i gminy Pelplin,
przedstawicielki Zespołu Zarządzania Kryzysowego
MiG Pelplin – Ewa Kosiecka i Karina Kitta-Smolinska
oraz przedstawiciele firmy „Pio-Mar” zajmujący się
obsługą ppoż. w DPS Pelplin.
Celem akcji było sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji zagrożenia pożarem
oraz doskonalenie wzajemnej współpracy wszystkich
pracujących na miejscu służb.
Podczas ewakuacji skontrolowano m.in. drogi
ewakuacyjne, sprzęt przeciwpożarowy w budynku,
przeszkolenie personelu, a także działanie systemu
monitoringu pożarowego oraz dźwiękowych systemów
ostrzegawczych.
Pożar został ugaszony, osoby wyewakuowane,
a personel DPS zadowolony z udanego szkolenia i
nowo nabytej wiedzy.
Dyrektor Domu Emilia Rzeniecka podziękowała
wszystkim zaangażowanym za pomyślnie przeprowadzoną próbę ewakuacyjną.
Ćwiczenia przebiegły sprawnie i zakończyły się
podsumowaniem, w którym przekazano spostrzeżenia
i wnioski.
Magdalena Grenc

8 grudnia w świetlicy wiejskiej w Rudnie tradycyjnie,
ponieważ odbywają się już od wielu lat, miały miejsce
warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci. Warsztaty to
jedna z wielu zabaw organizowanych dla miejscowych dzieci. Jest to cykliczne wydarzenie, całkowicie
darmowe, organizowane dwa razy do roku dzięki

inicjatywie sołtysa i rady sołeckiej oraz życzliwości
sponsorów. Za każdym razem przyciąga to coraz
większą liczbę małych entuzjastów. Każde dziecko ma
zapewniony pyszny poczęstunek, a na koniec zabawy
od świętego Mikołaja dostaje prezent.
Anna Hajduk

Zbiórka charytatywna w Rudnie
W tym roku po corocznych warsztatach bożonarodzeniowych urządziliśmy w Rudnie zbiórkę prezentów
dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci.
Dziękujemy mieszkańcom Rudna oraz wszystkim innym, którzy – słysząc o tej akcji – również wzięli w
niej udział. Zebraliśmy mnóstwo pluszaków oraz pieluch i nawilżanych chusteczek. W imieniu hospicjum
serdecznie dziękujemy.
Anna Hajduk
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