„URUCHOMIENIE FILII GCKIS W SKIERDACH”
Prima Aprilis, czyli 1 kwietnia 2016r., to dla gminy Jabłonna, a przede wszystkim dla jej
zachodniej części, całkiem dobry dzień.
Tego dnia w Skierdach rozpoczęły się prawdziwie wiosenne porządki, w dawnej
„szkółce”, obecnie filii GCKiS w Jabłonnie.
Zaczęło się od generalnego czyszczenia placówki ze zużytego wyposażenia i sprzętu.
Następnie malowanie sali na piętrze, w której będą się odbywały nie tylko zajęcia artystyczno
– edukacyjne, ale też, m.in. seanse filmowe dla dzieci, maratony filmowe dla młodzieży i
dorosłych. Obok sali stworzono tymczasową galerię, w której można obejrzeć prawdziwe
kostiumy i rekwizyty teatralne. Docelowo powstanie tam biblioteka i czytelnia, gdzie będzie
można zaznajomić się ,m.in. z prasowymi nowościami z tematyki ogrodnictwa, budowy i
remontu domu, wyposażenia mieszkania itp.
Porządki zaczęliśmy 1 kwietnia, a już 9 kwietnia (w godz. 10.00 – 13.00).
przygotowaliśmy pierwsze spotkanie i zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ramach tych
artystyczno – edukacyjnych zajęć ich uczestnicy dowiedzieli się m.in. o planie zorganizowania
zabawy z okazji Dnia Ziemi (23 kwietnia). Głównym jej elementem będzie tworzenie instalacji:
„Miasto kominów” oraz powietrza, dźwięku i barwy, pod hasłem przewodnim: „ PALĄCY
TEMAT – NISKA EMISJA”. Wielki Finał „Dnia Ziemi” Rozpocznie się w Skierdach o godz. 12.30.
11 kwietnia 2016r. miały miejsce wielkie porządki w kuchni „szkółki”. Pomieszczenie
zostało wyczyszczone, odmalowane i wyposażone w sprzęt, co prawda używany, ale w dobrym
stanie. W nadchodzących dniach zostanie też pomalowany hol na górze, miejsce przyszłej
biblioteki i czytelni, klatka schodowa prowadząca na piętro, potem lamperie oraz balustrada.
Gdy będzie nam sprzyjała pogoda, zabierzemy się za teren wokół budynku.
Wszystkie te prace zostały wykonane i sfinansowane przez osoby prywatne, pochodzące
ze wsi zachodnich (mieszkańców Rajszewa, Skierd i Trzcian). Tą drogą składamy
najserdeczniejsze podziękowania: Monice i Hubertowi Świętlickim, Olafowi Affek, Karolowi
Fliszkiewiczowi, Jakubowi Sabat, Krystianowi Domańskiemu, Dorocie Świątko – radnej gminy
Jabłonna, Marioli Dobrzyńskiej – przedstawicielce Inicjatywy Lokalnej „Nowoczesne
Gospodynie”, Monice Chodorskiej – Prezesowi „Fundacji Trzciany”, Dorocie i Robertowi
Tondera.
I na koniec: Drodzy Włodarze naszej gminy. Siłami społecznymi i niewielkimi nakładami
GCKiS w Jabłonnie odświeżamy „szkółkę” w Skierdach , ale trzeba pamiętać, że to w dalszym
ciągu są tylko działania doraźne. Wszyscy czekamy na potrzebną rewitalizację budynku filii
GCKiS.
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