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FORT 49 ZOSTAJE!
W ostatnich dniach du¿o siê dzia³o wokó³ tematu M³odzie¿owych
Domów Kultury. Pojawi³ siê bowiem pomys³ likwidacji tych jednostek
bud¿etowych. Na szczêcie radni miejscy, na sesji 29 kwietnia, opowiedzieli
siê przeciwko niemu. Dziêki temu 11 dzia³aj¹cych na terenie Krakowa
MDK-ów mo¿e dalej funkcjonowaæ na dotychczasowych zasadach.
Dla Dzielnicy XVII  to bardzo dobra wiadomoæ, tu bowiem dzia³a
M³odzie¿owy Dom Kultury Fort 49.
Petycje mieszkañców, wsparcie
Rad Dzielnic i rozs¹dek radnych miejskich przynios³y oczekiwany efekt.
M³odzie¿owe Domy Kultury zosta³y
obronione.
Prezydencki pomys³ przekszta³cenia
ich w filie innych placówek nie zyska³
akceptacji Rady Miasta Krakowa. Na
terenie ca³ej Nowej Huty ten los mia³
spotkaæ 3 placówki. Przygotowany
przez prezydenta projekt uchwa³ dotyczy³ likwidacji: M³odzie¿owego Domu
Kultury Fort 49 Krzes³awice (os. Na
Stoku 27b), MDK im. Janusza Korczaka (os. Kalinowe 18), MDK im.
Andrzeja Bursy (os. Tysi¹clecia 15) w
celu utworzenia w ich miejscu filii
Nowohuckiego Centrum Kultury (al.
Jana Paw³a II 232). £¹cznie zak³ada³
likwidacjê/przekszta³cenie 11 placówek, do których na sta³e zajêcia
uczêszcza 15 698 uczestników.

 Nasz, bo mogê chyba o nim tak
mówiæ, MDK Fort 49 to miejsce naprawdê wyj¹tkowe. Zaczynaj¹c od infrastruktury, miejsce to jest bowiem
fortem nie tylko z nazwy  jeli ktokolwiek nie widzia³ jeszcze siedziby tego
MDK musi koniecznie tu zajrzeæ, ale
wyj¹tkowy jest tu nie tylko budynek
wyj¹tkowa jest równie¿ niezwykle ró¿norodna oferta tej placówki. Ka¿dy,
bez wzglêdu na wiek i zainteresowania, mo¿e znaleæ tu co dla siebie. Ta
propozycja, któr¹ MDK Fort 49 kieruje przede wszystkim, choæ oczywicie
nie tylko, do mieszkañców Dzielnicy
XVII, to efekt pracy zgranego zespo³u
na czele którego od lat stoi dyrektor
Franciszek Dziadoñ. Ten cz³owiek to
dobry duch tego miejsca. Odda³ mu
swoje serce i si³y i to widaæ w osi¹ganych efektach. Nie ukrywam, ¿e nie
wyobra¿am sobie naszej dzielnicy bez
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tego miejsca i tego cz³owieka. Dlatego z ulg¹ odetchnêlimy, gdy okaza³o
siê, ¿e M³odzie¿owe Domy Kultury
bêd¹ dalej dzia³a³y w niezmienionej
formule  podkrela Andrzej Dziedzic
Przewodnicz¹cy Rady i Zarz¹du Dzielnicy XVII Wzgórza Krzes³awickie.
To prawda. M³odzie¿owy Dom Kultury Fort 49, który w tym miejscu
dzia³a od ponad æwieræ wieku, ma wyj¹tkowo bogat¹ ofertê dla ka¿dej grupy wiekowej. Choæ w obecnej, trudnej
dla wszystkich, sytuacji koronawirusa
zajêcia z uczestnikami odbywaj¹ siê
zdalnie. Mamy jednak nadziejê, ¿e
wkrótce wszystko wróci do normy i
zajêcia rusz¹ pe³n¹ par¹.
W ostatnich latach zespó³ Fortu 49
podj¹³ wiele ciekawych inicjatyw skierowanych do rodowiska lokalnego.
Aktywnie i twórczo organizowany by³
tu Dzieñ Dziecka i Olimpiada Sportowa dla wszystkich przedszkolaków z
terenu Dzielnicy. Ka¿dego roku na
dziedziñcu fortecznym odbywaj¹ siê
koncerty piosenki poetyckiej. Przez
lata w Turniejach Szkó³ bra³y udzia³
dzieci i m³odzie¿ z piêciu Dzielnic
Nowej Huty. Dodatkowo m³odzie¿ i
dzieci s¹ motywowane do twórczoci
plastycznej poprzez projekty Wiosna
Art. Choæ z nazwy m³odzie¿owy, ten
Dom Kultury otwiera siê na inne grupy wiekowe. Cz³onkowie zespo³u podkrelaj¹: Ogromnie cieszymy siê i¿ w
roku ubieg³ym, po raz pierwszy w inicjatywê Miêdzypokoleniowych Warsztatów Gosepl zaanga¿owana by³a
du¿a grupa seniorów, doros³ych i m³odzie¿y. Pamiêtamy o wa¿nych wydarzeniach poprzez dzia³ania takie jak
Patriotyczny Listopad, Koncert dla
Niepodleg³ej w Kociele na Wzgórzach. Dziêki wspó³pracy z ciekawymi
pasjonatami sportu w skate parku
przez wiele lat organizowalimy Zawody deskorolkowe. Aktywnie przybli¿amy historiê Fortu poprzez lekcje
historii i oprowadzanie po Forcie z
dyrektorem, ale te¿ historykami i pasjonatami militarnych obiektów.
Ponadto, i to chyba w dzia³alnoci
MDK jest najwa¿niejsze, codziennie
odbywaj¹ siê tu ró¿norodne zajêcia.
Mo¿na nauczyæ siê graæ na gitarze,
pianinie, flecie, poznaæ tajniki tañca
wspó³czesnego. Kszta³towaæ postawê
na zajêciach gimnastyki korekcyjnej
S¹ te¿ zajêcia z Informatyki, plastyka
dla dzieci i przygotowanie do egzaminu na uczelnie wy¿sze. Pracuj¹ w Forcie ludzie zakrêceni na punkcie
dziedziny, któr¹ przybli¿aj¹ uczestnikom, to nie tylko specjalici  to
prawdziwi pasjonaci. Poza tym otoczenie forteczne to niezwykle klimatyczne miejsce idealne do wypoczynku  relaks i przyroda.
Po takiej rekomendacji rodz¹ siê refleksje: jedna jeli jeszcze tam nie by³e  koniecznie odwied to miejsce!
I druga sprawa  wdziêcznoæ dla
osób, które okaza³y wsparcie w trudnej sytuacji i zajê³y stanowisko w
sprawie likwidacji MDK  w radnych
miejskich.
Do zobaczenia w Forcie 49!
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RADA I ZARZ¥D DZIELNICY XVII, os. Na Stoku 15. Tel. 12 645 30 09, tel./faks 12 645 14 17. Przewodnicz¹cy  Andrzej Dziedzic, zastêpca przewodnicz¹cego  Leszek Zaleñski, cz³onkowie Zarz¹du
 Wies³aw Czy¿, Wies³aw Wojnarski, Jerzy Wójcik. Dy¿ury cz³onków Zarz¹du: Andrzej Dziedzic  w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 14.00 16.00 po wczeniejszym uzgodnieniu terminu spotkania
w sekretariacie biura Rady Dzielnicy XVII, Leszek Zaleñski  I oraz III wtorek miesi¹ca w godz. 17.3019.00, Wies³aw Wojnarski I oraz III pi¹tek miesi¹ca 11.0012.00, Jerzy Wójcik  I oraz III czwartek miesi¹ca
11.00 13.00.
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