BIULETYN RADY DZIELNICY III MIASTA KRAKOWA – NR 4, LISTOPAD 2018

Budynek MDK przywrócono do funkcjonowania

Stan po pożarze

Stan po remoncie

Sale dydaktyczne są prawie gotowe do zajęć. Fot. MDK
Już za chwilę …, już za momencik… Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 powróci do odnowionej siedziby.
Remont miał trwać rok, a wyszło znacznie
dłużej. Ale za tym długim czasem stoi też
długa historia i scenariusz, którego nikt nie
przewidział.
Latem 2015 r. rozpoczęła się długo
oczekiwana termomodernizacja obiektu.
Stali bywalcy i mieszkańcy okolicy przez
wiele lat kojarzyli MDK jako miejsce, z którego rano wydobywały się kłęby czarnego
dymu. Każdego poranka, w okresie chłodów
i zimy, by zapewnić uczestnikom zajęć ciepło, rozpalane było 16 pieców węglowych.
Po latach starań znalazły się pieniądze, by
zlikwidować stare paleniska i zastąpić je
nowoczesną kotłownią ogrzewającą gazem.
Rozpoczęto termomodernizację, a część
zajęć przeniesiono na ten czas do budynku
szkoły przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2.
W grudniu 2015 r. wybuchł potężny pożar. Spłonęła jedna kondygnacja budynku,
a pozostałe uległy zniszczeniu w wyniku
działania wysokiej temperatury i akcji ga-

śniczej. Pracownicy, a także rodzice i osoby
związane z placówką doznali prawdziwego
szoku. Dla wielu MDK był drugim domem…
Dzisiaj prace, które ruszyły w październiku 2017 r., zbliżają się ku końcowi.
Swoim zakresem objął kapitalny remont
budynku obejmujący: usunięcie skutków
pożaru, przystosowanie do przepisów
ppoż., nowoczesne wyposażenie – w tym
drzwi, podłogi, lampy, armatura i okna.
Obiekt zyskał nowe oblicze. Znajdują się
w nim estetyczne sale, funkcjonalne ciągi komunikacyjne, nowoczesne ogrzewanie, przyjazne oświetlenie. Już wkrótce
w specjalnie przystosowanych pracowniach rozpoczną swoje zajęcia dzieci
i młodzież. Będzie działać sala taneczna
wyposażona w lustra oraz drążki do ćwiczeń, sala teatralna z wyciemnieniem,
tworząca nastrój do działań aktorskich
oraz spotkań poetyckich, sala muzyczna,
sala gimnastyczna, a także sale językowa,
informatyczna oraz sale plastyczne i przestrzeń do działań z dziećmi najmłodszymi.
To wszystko już wkrótce…
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Przed nami jeszcze etap związany z wyposażeniem budynku w sprzęty i materiały dydaktyczne potrzebne do prowadzanie zajęć.
Czasu jest coraz mniej, bo obecnie trwają odbiory techniczne. Całość robót prowadzona
jest przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie
inspektorów MCOO za prowadzenie całej
inwestycji, Wiceprzewodniczącemu Rady
Miasta Krakowa Dominikowi Jaśkowcowi
oraz Radzie Dzielnicy III Prądnik Czerwony za
okazywaną pomoc i udzielone wsparcie.
Wdzięczni jesteśmy też tym, którzy nas
wspierali działaniem i dobrym słowem, także za wyrozumiałość i cierpliwość w tym
trudnym czasie. Już wkrótce zaczniemy
pracować w budynku przy al. 29 Listopada
102 i liczymy na to, że nowe warunki będą
inspiracją do pozytywnego i aktywnego
działania!
Joanna Stachowicz
Kierownik Pracowni Animacji Kultury
Młodzieżowy Dom Kultury
przy al. 29 Listopada 102

