Remont, jakiego jeszcze nie było
Od kilku tygodni trwa remont Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie. Koszt przedsięwzięcia –
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Ryby i dzięki umorzeniu pożyczki przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – to ponad 700 tys. zł. Czy renowacja budynku była
konieczna? Zdecydowanie tak, z dwóch powodów. Pierwszy z nich to stan samych pomieszczeń. Od lat
kolejni dyrektorzy starali się ratować sytuację: czy to przez przemalowywanie ścian niektórych sal, mało
efektywne łatanie dziur w zadaszeniu, czy drobne modyfikacje w wystroju wnętrz – aby zakryć to, czego
nie udało się naprawić. Podjęto też próbę zwiększenia wydajności systemu ogrzewania.
Wstydliwa (bo mało skuteczna) walka o utrzymanie starzejącego się budynku za wszelką cenę nie
wpływała korzystnie na wizerunek gminy. Do tego dochodziły różne głosy na temat likwidacji lub innych
rozwiązań, wprowadzając ogólny zamęt. Jednak paradoksalnie ten mocno nadszarpnięty zębem czasu
budynek stał się jednym z bardziej rozpozna-walnych miejsc w regionie, a to za sprawą ludzi, którzy są lub
byli z nim związani – i to jest ten drugi, dużo ważniejszy, argument. Wkład muzyków, aktorów, malarzy,
reżyserów, rzeźbiarzy i innych artystów, którzy zaangażowani w kulturę działali we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Gietrzwałdzie, jest po prostu nieoceniony. Absurdem byłoby dalej gościć twórców w
tak fatalnych warunkach. Ilość i różnorodność oraz zakres projektów, w których brał i bierze udział GOK w
Gietrzwałdzie, są dla ludzi z zewnątrz zwyczajne zaskakujące. Dobrze, że wielki wysiłek włożony w
krzewienie kultury został w końcu doceniony i nagrodzony.

Co zatem zostanie wyremontowane?
– Ze względu na zły stan techniczny budynku do remontu zakwalifikowano wszystkie po-mieszczenia –
wyjaśnia nadzorujący prace remontowe Tomasz Przeradzki z Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. – Prace będą
obejmowały remont wejścia głównego z przedsionkiem, na klatce schodowej wymienione zostaną
balustrady i położone będą nowe okładziny na schodach, dokonany zostanie generalny remont toalet z
montażem urządzeń sanitarnych. Odnowione zostaną pomieszczenia gospodarcze i biurowe. Powstanie
nowy aneks kuchenny. Odremontowana zostanie główna sala oraz szatnia dla gości, odnowiona będzie
także sala prac plastycznych z zapleczem i sala spotkań, a sala prób muzycznych zostanie
zmodernizowana w taki sposób, by w przyszłości mogło w niej powstać studio nagrań. Oczywiście do tego
dochodzi remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej. We wszystkich pomieszczeniach będą zmieniane
podłogi, sufity, drzwi i ściany – kończy Tomasz Przeradzki.
Prace remontowe wykonuje firma ze Szczęsnego k. Olsztyna – ta sama, która w ubiegłym roku świetnie się
sprawdziła przy modernizacji przedszkola w Biesalu. Remont GOK-u ma być wykonany do końca czerwca.
Wizualizację i projekty koncepcyjne odremontowanego wnętrza GOK-u przygotowała – co ważne:

nieodpłatnie – firma Design & Decoration Pracownia Projektowa Alicja Sieczkowska.
Piotr Placek, GOK Gietrzwałd
Zamieszczone grafiki pokazują jak będzie wyglądał GOK po remoncie (Wizualizacja Design & Decoration
Pracownia Projektowa Alicja Sieczkowska).
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