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Pan
Artur Kijewski
Radny
Rady Miasta Kalisza

dotyczy: interpelacji z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie pomieszczeń dla Filii Nr 16 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka.

Szanowny Panie Radny,

uprzejmie  dziękuję  za  troskę  o  przywrócenie  funkcjonowania  miejskiej  sieci
bibliotecznej  w  Kaliszu.  Mimo  niewątpliwych  uciążliwości  związanych  ze  zniszczeniami  
w księgozbiorze, wyposażeniu, a także lokalu, w którym prowadzona była działalność „Szesnastki”,
znamienny jest fakt, że pomoc w odtworzeniu zbiorów placówki i przywróceniu jej  kulturalnego
bytu konsoliduje mieszkańców, jak również krajowe środowisko kultury i biznes. 

Dość  wspomnieć,  że  wymiernej  pomocy  w  postaci  wydawnictw  udzieliły  m.in.:
Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  Biblioteka  Narodowa,  Państwowy  Instytut
Wydawniczy,  Narodowe Centrum Kultury,  Marszałek Województwa Wielkopolskiego,  Narodowy
Instytut  Architektury  i  Urbanistyki,  Naczelna  Dyrekcja  Archiwów  Państwowych,  pracownicy
Departamentu  Mecenatu  Państwa  MKiDN,  Instytut  Książki  z  Krakowa,  „Lustro  Biblioteki”,
wydawnictwo MARTEL, a także krajowe biblioteki publiczne oraz instytucje finnansowe. 

Do odtwarzania zasobów Filii „16” w dużej mierze przyczyniają się czytelnicy poprzez
dary  książkowe  i  wpłaty.  Sukcesem  okazała  się  również  zainicjowana  przez  Tomasza  Jeżyka  
i  Fundację  Bread  of  Life   akcja  społeczna  „BookChallenge”,  w  ramach  której  pozyskano  setki
publikacji dla Filii Nr 16.

Z  myślą   o  zapewnieniu  placówce  lokalu  do  prowadzenia  działalności,  w  dniu  
5 grudnia br. odbyło się spotkanie Wiceprezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Kulawinka z Prezesem
SM „Dobrzec” Krzysztofem Dremzą, w którym uczestniczyli również Grażyna Dziedziak, naczelnik
Wydziału  Kultury  i  Sztuki,  Sportu  i  Turystyki  UM  oraz  Adam  Borowiak,  dyrektor  Miejskiej
Biblioteki  Publicznej  im.  Adama  Asnyka.  Wówczas  też,  padła  propozycja  przeznaczenia  dla
„Szesnastki” lokalu w Alei Wojska Polskiego 50. Są to pomieszczenia znacznie większe, które po
drobnym remoncie mogłyby zostać przekazane w najem MBP. W efekcie rozmów oraz późniejszego
oglądu  nieruchomości,  do  Prezesa  SM  „Dobrzec”  wystosowane  zostało  pismo  potwierdzające
zainteresowanie  wskazaną  lokalizacją,  jak  też  zawierające  prośbę  o  informację,  w  jakiej
perspektywie czasowej lokal mógłby zostać przekazany MBP.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Niezależnie  od  powyższego,  prowadzone  są  rozmowy  z  ubezpieczycielem  
i  wyspecjalizowaną  finrmą  na  temat  pokrycia  strat,  a  także  dekontaminacją  i  ozonowaniem
pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia oraz utylizacją odpadów w Filii Nr 16.

O  dalszych  postępach  w  ww.  sprawie,  poinformujemy  Państwa  Radnych  
w późniejszym terminie.

Z wyrazami szacunku




