Wolontariuszki PGE stworzyły siłownię w Dębinkach
Generalny remont pomieszczenia pod siłownię, wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy, odrestaurowanie bramek
piłkarskich i organizacja pikniku sportowego to efekty działań zespołu wolontariackiego stworzonego przez pracowniczki
PGE Obrót SA Oddział z siedzibą w Warszawie i PGE Energia Odnawialna SA oraz ich rodziny.
Wolontariuszki PGE spędziły dwa weekendy, skrobiąc framugi w oknach, kitując wypadające szyby, malując futryny, drzwi,
parapety i okiennice, gipsując i malując ściany i sufit, montując nowe lampy, gniazdka elektryczne, lustra oraz szlifując i
malując bramki piłkarskie. W prace włączyły się również ich rodziny.
Były to dla nich dni bardzo ciężkiej pracy, ale każdy zaangażował się w realizację zadań i wykonywał je z największą
starannością i olbrzymim zapałem. W piękną metamorfozę włożono całą energię, przy okazji ucząc dzieci, czym jest czyn
społeczny i jak niewiele trzeba, by z obskurnego pomieszczenia stworzyć nową i piękna siłownię.
- Duże wyrazy uznania należą się również dzieciom, które starały się nam pomóc, a przede wszystkim zaprzyjaźnić - mówi
liderka zespołu, Kamilla Siekierka, na co dzień pracująca w PGE Obrót SA Oddział z siedzibą w Warszawie
Kolejnym etapem projektu był zakup i ustawienie sprzętu w nowo wyremontowanej siłowni oraz zawieszenie siatek w
bramkach piłkarskich i w koszu do koszykówki. W placówce stał zniszczony atlas do ćwiczeń, który wolontariusze naprawili i
wstawili do nowego pomieszczenia. Siłownia zyskała również dodatkowe wyposażenie: orbitrek, ławkę do brzuszków, ławkę
do podnoszenia ciężarów, sztangę, dwa stepery, hantle, ciężarki, darty, speedbadminton, skakanki, gumy do skakania i
specjalne maty do ćwiczeń.
Przed uroczystym otwarciem siłowni, 27 czerwca, na jej ścianach zawisła koszulka podarowana przez Reprezentację Polski
w Piłce Nożnej, na której piłkarze umieścili swoje autografy. Podpisali się na niej m.in. Wojciech Szczęsny, Jakub
Błaszczykowski czy Arkadiusz Milik. Zawisł tam także plakat Mistrza Polski w kulturystyce, Sebastiana Kulińskiego, ze
specjalną dedykacją dla dzieciaków.
Ponieważ projekt okazał się interesujący, wolontariuszkom udało się pozyskać dodatkowych darczyńców, którzy wnieśli
spore wsparcie finansowe w doposażenie siłowni. Właściciel firmy OL-GLASS podarował dzieciom lustra oraz kleje. Od
innych udało się uzyskać darmowe świetlówki do lamp, materiały do remontu, kit do okien, jeszcze inni podarowali plakaty
do powieszenia w siłowni.
Wolontariuszki rozesłały także komunikat do swoich kolegów i koleżanek z pracy z informacją o zbiórce pieniędzy oraz
drobnych artykułów sportowych. Jeden z pracowników dostarczył sprzęt sportowy: piłki do gry w piłkę nożną, siatkówkę,
ciężarki, a na ogromne uznanie zasługują pracownicy Zespołu Rozliczeń PGE Obrót SA Oddział z siedzibą w Warszawie,
dzięki hojności których pozyskano środki na zakup farb. Każda z tych osób wniosła w projekt swoją cegiełkę w ten
fantastyczny efekt i przepiękną siłownię.
- Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni - podkreśla wolontariuszka, Ewa Korewicka z PGE Obrót.
27 czerwca o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie siłowni.
- Widok radosnych dzieci był bezcenny, dla takich chwil naprawdę warto było się tak angażować - mówi szczęśliwa Monika
Dziarnowska z PGE Obrót.
Rozpoczęły się rozgrywki sportowe, podczas których każde dziecko otrzymało kartę sportowca. To na niej zapisywano
punkty, zdobywane po zaliczeniu każdej z konkurencji. Wśród konkurencji, jakie dzieci miały do zaliczenia, były: siatkówka,
koszykówka, specjalny slalom energetyczny, badminton, bieg terenowy, rzut do celu, slackline. Nie mogło też zabraknąć
rozgrywek piłkarskich. Na sam koniec pięciu najlepszych sportowców otrzymało nagrody oraz specjalne wyróżnienia. Po tak
intensywnym dniu wolontariusze PGE i dzieci upiekli wspólnie kiełbaski nad ogniskiem, a każde z dzieci otrzymało również
słodycze.
Dzieciaki spędziły ten dzień bardzo aktywnie, były przeszczęśliwe. Jak mówi Monika Marciszewska, jedna z wolontariuszek
z PGE Obrót:
- Najlepszym podsumowaniem są słowa jednego chłopca, którego marzeniem jest to, żebyśmy tak przyjeżdżały w każdą
sobotę. I wcale nie musimy przywozić nagród, wystarczy że będziemy…
Piknik przygotowali, przeprowadzili i sędziowali oczywiście wolontariusze dwóch zespołów wolontariackich, które swoje
projekty realizowały właśnie dla dzieciaków z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dębinkach. Była to świetna okazja do
podsumowania ich działań, pokazania dzieciom nowych miejsc (ścieżki i siłowni) oraz bliższego poznania się.
Na piknik zostały zaproszone także dzieci i młodzież z pobliskich miejscowości, aby poprzez wspólną zabawę, a
szczególnie udział w grach zespołowych, mogły się poznać i zaprzyjaźnić.
Projekt koncentrował się na sporcie, który może stanowić ważny element wychowawczy. Jest to przede wszystkim świetna
alternatywa na spędzanie wolnego czasu, ćwiczenia uczą samodyscypliny, pobudzają wyobraźnię i odpowiedzialność. Sport
jest źródłem satysfakcji, szczególnie kiedy przynosi oczekiwane wyniki.

- I tego właśnie tym dzieciakom życzymy! Żeby choć dla części z nich sport stał się pasją - mówi Monika Stasińska,
wolontariuszka z PGE Energia Odnawialna SA.
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