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Pan 

Andrzej Skiba 

Dot. Interpelacji Nr 134/22 z dnia 21 lutego 2022 r. 

W odpowiedzi na Interpelację nr 134/22 w sprawie przyszłości biblioteki w dzielnicy 

Przeróbka tj. filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada 

Korzeniowskiego usytuowanej przy ulicy Krynicznej 20, proszę o przyjęcie 

poniższych informacji. 

WiMBP jest instytucją kultury prowadzoną i finansowaną przez Województwo 

Pomorskie oraz Gminę Miasta Gdańska. Całokształtem działalności Biblioteki 

zarządza dyrektor instytucji, który realizuje działalność statutową Biblioteki 

w oparciu m.in. o Strategię WiMBP w Gdańsku na lata 2021-2030. W przyjętej 

Strategii zdiagnozowano pilną potrzebę przeniesienia wskazanych tamże filii 

bibliotecznych do innych lokalizacji z uwagi na ich anachroniczną infrastrukturę, 

niefunkcjonalną przestrzeń i wysokie koszty utrzymania uniemożliwiające rozwój 

placówek i spełnienie współczesnych standardów. 

Jednym z etapów realizacji strategii jest połączenie dwóch filii bibliotecznych: 

Biblioteki Przeróbka przy ul. Krynicznej 20 oraz Biblioteki na Stogach przy 

ul. Stryjewskiego, które funkcjonują w warunkach lokalowych i socjalnych 

w znaczący sposób utrudniających prowadzenie działalności bibliotecznej. 

Pozbawione są zaplecza administracyjnego i socjalnego dla pracowników, ponadto 

lokal przy ul. Krynicznej 20 nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej. Planowane jest 

przeniesienie ww. filii bibliotecznych na przełomie roku do nowoczesnego Centrum 

Profilaktyki, przy ul. Szpaki 1., w którym funkcjonować będzie biblioteka, kawiarnia 

społeczna, o której potrzebie mieszkańcy wielokrotnie mówili na warsztatach 

społecznych oraz nowoczesna sala warsztatowa, służąca potrzebom edukacyjnym 

i kulturalnym dzieci i młodzieży. 
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Zgodnie ze statutem WiMBP połączenie obu filii bibliotecznych poprzedzone 

zostanie procesem konsultacji społecznych. Dyrekcja Biblioteki wielokrotnie brała 

udział w warsztatach lokalnych, spotkaniach i rozmowach, tak z mieszkańcami, jak  

i radnymi dzielnicowymi, zarówno Stogów, jak i Przeróbki.  

Jedno ze spotkań odbyło się 05.10.2021 z inicjatywy Przewodniczącej Rady Dzielnicy 

p. Elżbiety Żmijewskiej i Przewodniczącego Zarządu p. Tomasza Biernata.  

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości, dyrektor WiMBP 

p. Jarosław Zalesiński oraz przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury. 

Jednym z efektów spotkań było ustalenie, że lokal przy ul. Krynicznej na Przeróbce, 

po połączeniu obu filii bibliotecznych nie zostanie przeznaczony pod wynajem przez 

Gdańskie Nieruchomości i będzie mógł pełnić funkcje publiczne.  

Przypomnę, że Miasto w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

przekazuje w formie grantów dla NGO, środki m.in. na działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Oznacza to, że przy zaangażowaniu 

lokalnej społeczności, w tym radnych dzielnicowych oraz organizacji pozarządowych 

związanych z dzielnicą Przeróbka możliwe będzie realizowanie w lokalu przy  

ul. Krynicznej innych funkcji społecznych, integrujących okolicznych mieszkańców. 

Ogłoszenia o konkursach pojawiają się na stronie internetowej Miasta.  

Należy również zauważyć, że osoby ograniczone ruchowo ze względu na wiek czy 

stan zdrowia, dla których planowane Centrum Profilaktyki będzie zbyt odległe, będą 

mogły skorzystać z uruchomionej latem bieżącego roku usługi pn. „Książka do 

domu”, polegającej na dostarczeniu książek na zamówienie do domu. Dla większej 

części mieszkańców dzielnicy Przeróbka dojazd zmodernizowaną linią tramwajową 

do planowanego Centrum przy ul. Szpaki 1 może okazać się łatwiejszy niż dojście na 

ulicę Kryniczną.    

Mając powyższe na uwadze informuję, że koncepcja Centrum Profilaktyki przy  

ul. Szpaki 1 powstała w trosce o dobro mieszkańców oraz w oparciu o przekonanie,  

iż wszyscy gdańszczanie zasługują na placówki kulturalne odpowiadające 

dzisiejszym standardom. 

 

 

 

 


