
LOTERIA FANTOWA 

Podczas Dni Strzałkowa stowarzyszenie przeprowadziło LOTERIĘ FANTOWĄ, 

z której dochód wsparł realizację projektu „POKÓJ MARZEŃ”. 

 

 

POKÓJ MARZEŃ 

 

Dnia 22 września 2017r. odbyło się otwarcie pierwszego pokoju dziecięcego 

wyremontowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwinąć Skrzydła w ramach 

projektu „Pokój marzeń”. Prawie dziesięć miesięcy temu podczas zebrania 

stowarzyszenia padł pomysł remontów pokojów dzieciom z najuboższych rodzin.  

„Dotychczasowe, często długo nieodnawiane pokoje zamierzamy remontować 

od podstaw, a następnie wyposażać je tak, by były miejscem, gdzie dzieci lubią 

przebywać. To ma być ich miejsce na Ziemi: gdzie będzie tylko ich łóżko, w którym 

będą śnić i marzyć; w którym będzie ich biurko, gdzie namalują swój pierwszy 

rysunek; miejsce, gdzie będą szczęśliwe i gdzie będą mogły się wypłakać. Miejsce 

tylko dla nich!”. Szybko wybrana została pierwsza „eksperymentalna” rodzina. 

W pokoju, który został wyremontowany, mieszka ośmioletnia dziewczynka 

i jej niepełnosprawny brat. Po zaprojektowaniu pokoju członkowie 

stowarzyszenia ruszyli w poszukiwaniu sponsorów. W przedsięwzięcie włączyli 

lokalną społeczność, firmy i sponsorów.  „Wydaje mi się, że każdy człowiek 

ma w sobie naturalną chęć pomocy, która jest później zagłuszana w trakcie 

naszego życia – albo nie mamy czasu, albo gonimy za pieniędzmi. Projekt jest na 

tyle fajny, że nie tylko pomogliśmy super dzieciakom, ale także daliśmy możliwość 

pomocy”. Okazało się, że chętnych do pomagania jest  tylu, że oprócz pokoju 

udało się całkowicie odnowić również łazienkę i korytarz. W pokoju zostały 

położone panele, wyszpachlowane i pomalowane ściany, wstawiono wszystkie 

nowe meble i dodatki, w łazience wymieniony został brodzik, umywalka, 

położono nowe płytki, regipsy, zamontowano nowe drzwi, na korytarzu 



zamontowano nową szafę i położono panele. „W czasie trwania projektu 

niejednokrotnie mieliśmy wątpliwości, czy się uda?, czy damy radę? - i pewnie 

dlatego, że przedsięwzięcie nie było łatwe dziś jesteśmy bardzo szczęśliwi, że 

możemy przekazać dzieciom ich nowy pokój. Mamy jednak świadomość, że gdyby 

nie nasi liczni „przyjaciele” nie dalibyśmy rady. Dlatego w imieniu swoim,  

Martynki, Macieja i ich mamy serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym, 

a w szczególności: Wójtowi Gminy Strzałkowo Panu Dariuszowi Grzywińskiemu 

i Prezesowi Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie Panu Tadeuszowi 

Krotoszyńskiemu za wpłaty gotówkowe, Firmie Jadźka Meble za wykonanie 

wszystkich mebli, Państwu Arlecie i Krzysztofowi Kroteckim za materiał 

na wykonanie mebli, Panu Piotrowi Hierowskiemu za położenie paneli, 

Panu Andrzejowi Barciszewskiemu za płytki łazienkowe, Panu Sławomirowi 

Burdzińskiemu za dofinansowanie armatury łazienkowej, Panu Tomkowi 

Jagodzińskiemu za dofinansowanie materiałów wykończeniowych do pokoju. 

Bardzo serdecznie dziękujemy również Dyrektorowi Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, który wyraził zgodę, aby uczniowie 

szkoły w ramach praktyk szkolnych wykonali wszystkie prace wykończeniowe 

w pokoju, uczniom za zaangażowanie, a opiekunom Pani Katarzynie Świątek 

i Panu Piotrowi Majewskiemu za cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękujemy 

również za wpłaty gotówkowe na konto stowarzyszenia, a także wszystkim, którzy 

przekazali fanty na loterię, która odbywała się podczas Dni Strzałkowa, a dochód 

przeznaczony został na realizację powyższego projektu. Wstępnie wyliczony 

całkowity koszt projektu to 18.500,00 zł. Podczas kolejnej inicjatywy znów 

sprawdza się hasło, które już niejednokrotnie cytowałam: „Każdy nie może pomóc 

wszystkim, ale wszyscy możemy pomóc komuś”. Mam nadzieję, 

że przy współpracy ze sponsorami uda nam się w przyszłości podarować dzieciom 

kolejne „POKOJE MARZEŃ”.  

 

Koszt przedsięwzięcia 18.500,00 zł.    


