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RADNY MIASTA GDAŃSKA 

Interpelacja Nr 

Pani 

Aleksandra Dulkiewicz 

Prezydent Miasta Gdańska 

Na podstawie Art. 24 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 

z późniejszymi zmianami) składam interpelację w sprawie: 

PRZYSZŁOŚCI BIBLIOTEKI W DZIELNICY PRZERÓBKA 

Na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada 

Korzeniowskiego w Gdańsku czytamy, że „Biblioteka Przeróbka znajduje się na Wyspie Portowej 

i możemy śmiało powiedzieć, że jest prawdziwą oazą dla czytelników spragnionych dobrej lektury. 

Na naszą książkową wyspę nietrudno jest dotrzeć, a już na pewno łatwo wypożyczyć poczytne hity, 

o czym przekonują nas czytelnicy docierający do nas z innych dzielnic Gdańska". 

W dalszej części opisu oferty placówki czytamy, że „Dzieci i młodzież mogą się u nas poczuć jak u siebie 

w domu - aż połowa biblioteki to tzw. strefa dzieci, w której znajdują się nie tylko książki, ale także 

mnóstwo gier planszowych i puzzli. W każdej chwili można odwiedzić naszą filię, żeby z przyjaciółmi 

zagrać w „Postaw na milion” czy „Milionerów”. Dzieci zachęcamy także do twórczego spędzania  wolnego 

czasu – zawsze znajdą się kolorowe kredki, mazaki i puste kartki, które tylko czekają na zapełnienie 

niezwykłymi rysunkami". Przykładów pozytywnego wkładu biblioteki w życie dzielnicy jest więcej. 

Źródło: https://www.wbpg.org.pl/biblioteka_przerobka 

Dobrze wiedzą o tym mieszkańcy tej części Wyspy Portowej, którzy z zaniepokojeniem przyjmują coraz 

częściej pojawiające się w przestrzeni publicznej zapowiedzi likwidacji obiektu na Przeróbce 

i przeniesienia jej na sąsiednie Stogi, które stosowną biblioteką już dysponują. Mieszkańcy, którzy zebrali 

ponad 700 podpisów w obronie biblioteki zwracają uwagę na fakt, że „jest to JEDYNY w tej dzielnicy 

ośrodek życia kulturalnego, zaspakajający potrzeby nie tylko czytelników, ale także dużej społeczności 
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seniorów i dzieci. Biblioteka prowadzi szeroką działalność oświatową adresowaną do odbiorców 

w różnym wieku. Są to zajęcia rękodzielnicze ( np. florystyczne, dekupażowe), wieczory poezji śpiewanej, 

spotkania  Dyskusyjnego Klubu Książki, cykliczne warsztaty origami, zajęcia dla dzieci w wieku 

przedszkolnym poświęcone postaciom historycznym, legendom gdańskim i architekturze naszego 

miasta.  Dla dzieci Przeróbki biblioteka jest  świetlicą edukacyjną, służącą pomocą w odrabianiu lekcji, 

umożliwiającą kontakt z komputerem i oferującą rekreację poprzez zajęcia z grami planszowymi." 

Źródło: Mail skierowany do mnie jako radnego i podpisany przez Panią                              z 

rodziną i przyjaciółmi Biblioteki na Przeróbce 

Obawy społeczności dzielnica Przeróbka związane są także z rozbieżnościami, które występują między 

treścią Uchwały nr 181 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, zapisami Strategii Wojewódzkiej i  Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 2021 a wypowiedziami dyrektora WiMBP Pana Jarosław Zalesińskiego. 

Jako radny Miasta Gdańska, którego dziadkowie po wojnie przybyli do Gdańska, osiedlili się i przez lata 

żyli na Przeróbce, chcę wyrazić swoje pełne poparcie dla postulatów mieszkańców, Rady Dzielnicy 

Przeróbka i wszystkich, którzy domagają się pozostawienie filii WiMBP w tej części Wyspy Portowej. 

Dlatego też proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy władze Gdańska zamierzają uwzględnić potrzeby oraz silny głos społeczności Przeróbki, 

która nie chce faktycznej likwidacji lokalnej filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej? 

2. Jakie plany wobec budynku przy ul. Krynicznej 20 mają władze Gdańska? Czy przewidują 

modernizację obiektu by mógł on jeszcze lepiej służyć mieszkańcom Przeróbki? 

3. Kto ze strony władz miasta dotychczas kontaktował się z Radą Dzielnicy Przeróbka 

w sprawie przyszłości filii WiMBP na Przeróbce? 

Zgodnie z przepisem Art. 24 ust. 6 oczekuję odpowiedzi w ciągu 14 dni. 

Andrzej Skiba 

Radny Miasta Gdańska 


