
 

UCHWAŁA Nr XIII/221/11
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 19 grudnia 2011

w sprawie likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka

Na podstawie § 4 pkt. 4 lit. l Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego załącznik Nr 18 do 
Uchwały  Nr  LXVII/660/96  Rady  Miasta  Krakowa  z  dnia  18  grudnia  1996  r.  w  sprawie 
organizacji  i  zakresu  działania  dzielnic  (tekst  jednolity:  Dziennik  Urzędowy  Województwa 
Małopolskiego z dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn. zm.) Rada Dzielnicy XVIII 
Nowa Huta  uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy XVIII sprzeciwia się planom likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury 
im. J. Korczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                                Stanisław Moryc

Uzasadnienie:
Historia  pięćdziesięciu  ośmiu  lat  działalności  MDK  im.  J.  Korczaka,  najstarszej  placówki 
kulturalno-oświatowej na terenie Nowej Huty,  to setki warsztatów edukacyjnych, przeglądów, 
koncertów, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych. To także tysiące uczestników i ogrom pracy 
nauczycieli, pod okiem których Młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty.
Z  oferty  edukacyjno-kulturalnej  korzysta  dziś  około  1600  uczestników  zajęć  stałych  i 
wielokrotnie więcej okazjonalnych uczestniczących w wielu imprezach i projektach kulturalnych 
organizowanych przez MDK. „Korczak” był i jest potrzebny jako miejsce aktywnego i twórczego 
spędzania  wolnego  czasu  dając  swoim  podopiecznym  szansę  na  rozwój  swojej  osobowości 
poprzez  uczestnictwo w różnorodnych  zajęciach  edukacyjnych  oraz  na  spotkanie  ze  sztuką  i 
kulturą we wszystkich jej wymiarach. Pozwala na rozwijanie kreatywności i pasji. Rozwijając się 
wraz z duchem czasu i potrzebami wychowanków, w działalności „Korczaka” jest miejsce na 
taniec i na muzykę,  ale także na zajęcia sportowe, naukę języków, czy zajęcia komputerowe. 



Skuteczność działalności „Korczaka” mierzona jest sukcesami młodzieży w międzynarodowych, 
ogólnopolskich  i  wojewódzkich  konkursach  muzycznych,  planistycznych,  tanecznych, 
naukowych oraz sportowych.
Najnowszym  osiągnięciem  placówki  jest  rozpoczęcie  działalności  boiska  wielofunkcyjnego 
(stworzonego wspólnie z Radą Dzielnicy XVI), które oferuje zajęcia sportowe i rekreacyjne. Jest 
to nowoczesne boisko wyposażone w oświetlenie, sztuczną nawierzchnię i szatnie, monitorowane 
przez całą dobę. Do dyspozycji uczestników pozostają: boisko piłkarskie i korty tenisowe. Jest 
ono wyposażone  również w halę  pneumatyczną  (tzw.  „balon”),  dzięki  czemu stanowi  obiekt 
użytku  całorocznego.  Jest  to  jedyne  tego  typu  boisko  w  Krakowie   prowadzone  przez 
Młodzieżowy Dom Kultury.  Z  działalności  boiska  wiąże  się  liga  piłki  nożnej  dla  chłopców: 
Nowohucka Liga Piłkarska.
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