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Kiedy pojawił się pomysł zrobienia siłowni pod chmurką w parku przy ul. Starodworskiej na
Siedlcach, podeszłam do tego dość sceptycznie. Jest to jedno z niewielu miejsc, do których
często chodzimy z córką na piechotę i jedno z tych, które o każdej porze roku jest atrakcyjne.
Wiosną i latem chętnie udajemy się tam na spacery i na rower, jesienią to nasz obowiązkowy
przystanek na przygodę z kasztanami, a zimą - cóż, górki i pagórki mówią same za siebie, jest
gdzie pobiegać, można chować się za drzewami, rzucać śnieżkami, tarzać w śniegu, robić
aniołki i co tylko komu się podoba.

No i nagle pomysł z siłownią... Byłam pewna, że stanie tutaj pełno sprzętu, ławek (na których
nie zabraknie drobnych pijaczków), no i znikną przestrzenie do biegania i spacerowania.
Tymczasem już jakiś czas temu rozmawiałam z sąsiadką, która stara się z siłowni korzystać
prawie codziennie. Specjalnie wysiada przystanek wcześniej z tramwaju, by te czterdzieści
minut poćwiczyć na świeżym powietrzu, a potem spacerkiem wraca do domu. Bardzo była
zadowolona z powstania siłowni pod chmurką, choć przyznała, że rzeczywiście czasem słyszy
nieprzyjemne uwagi ze strony wyżej rzeczonych bywalców parku trzeźwych inaczej. Uznała
jednak, że nie ma co się przejmować i ogólnie bardzo jej się tutaj podoba.

  

Dzisiaj, korzystając z cudownej, jesiennej pogody i z wolnej soboty, wybrałyśmy się z córką do
parku tradycyjnie poszukać kasztanów. Piękne, październikowe słońce po prostu wygoniło nas
z domu. Żal było się zamykać w czterech ścianach, kiedy jesień w parku iście złota. Na samym
wejściu córka uznała, że ta siłownia to taki plac zabaw. No i osobiście sprawdziła działanie
wszystkich przyrządów do ćwiczeń, co i Wam poniżej prezentuję. Rzeczywiście pomysł dobry i
zawsze widać tam ludzi, którzy korzystają z siłowni. A są wśród nich młodsi i starsi, jest
młodzież i seniorzy, dzieci i mamy, ci, którzy chcą faktycznie poćwiczyć i ci, którzy chcą się
pobawić aktywnie na powietrzu.

Tak więc warto zajrzeć na siłownię, która - miejmy nadzieję - długo będzie cieszyć
mieszkańców Siedlec i z której będą oni aktywnie i z przyjemnością korzystać.
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