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Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację z 24 sierpnia 2022 r. informuję, że Urząd Miasta Kalisza 
wielokrotnie przekazywał upominki na licytacje na potrzeby zbiórek charytatywnych,
w tym na rzecz Jagody Michalak. Informację o zbiórce odzieży zamieszczono również na 
stronie internetowej www.kalisz.pl.

Na prośbę prezydenta Krystiana Kinastowskiego w pomoc dla chorej Jagody Michalak 
zaangażowała się m.in. fundacja KLUCZ, której udało się dotrzeć do hojnych darczyńców. 

Również Kaliskie Linie Autobusowe nie pozostały obojętne na ciężką chorobę dziecka.

W ubiegłym roku na miesiąc w autobusach KLA umieszczono nieodpłatnie plakaty 
zachęcające do wsparcia finansowego dla dziewczynki, po uzgodnieniach z jej rodziną.
W tym roku na tydzień w autobusach umieszczono nieodpłatnie plakaty promujące festyn, 
na którym była organizowana zbiórka finansowa dla Jagódki. Ponadto, 29 lipca 2022 r. 
spółka nieodpłatnie użyczyła na osiem godzin autobus zabytkowy Jelcz Cabrio na 
potrzeby happeningu na rzecz wsparcia Jagódki. 

KLA Sp. z o.o. posiada obecnie wolne powierzchnie reklamowe na autobusach, które może 
udostępnić nieodpłatnie na potrzeby akcji wsparcia dla chorej Jagody Michalak za zgodą 
prezydenta Krystiana Kinastowskiego. Zleceniodawca musiałby pokryć koszty projektu, 
nałożenia i usunięcia reklamy (informacje na stronie: www.kla.com.pl). Ponadto firma, która 
będzie zakładać i demontować reklamę, powinna podpisać stosowną umowę ze spółką.

Nie ma możliwości przeprowadzenia zbiórki pieniędzy ani odzieży w autobusach KLA. 
Pojazdy te służą do przewozów pasażerskich.

Z poważaniem

                                                      

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza

http://www.kla.com.pl/


Kalisz, dn. 24 sierpnia 2022 r. 

 

Sz. P. 
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

 

Interpelacja w sprawie wsparcia kampanii na rzecz leku dla Jagódki Michalak. 
 
 
 
 

Od miesięcy obserwujemy, czynnie też się wszyscy angażując, zbiórkę funduszy na rzecz 
terapii genowej Jagódki Michalak, chorującej na SMA. Walka o 9 mln zł trwa intensywnie i do 
sukcesu brakuje, tylko albo aż, 1 544 581 zł.  

 
Przez moment bliscy wszystkich dzieci chorych na SMA wstrzymali oddech, kiedy rząd 

ogłosił refundowanie od września terapii genowej tym najdroższym lekiem świata – Zolgensma. 
Niestety sama Jagódka, według niesprawiedliwych wytycznych rządowego programu, nie 
kwalifikuje się do refundacji. 

 
Dlatego walka o ostatnie 1,5 mln zł z 9 mln zł musi trwać dalej i trzeba ją zintensyfikować. 

Ostatnio kaliskie przedsiębiorstwa zorganizowały kolejną akcję, zbiórkę używanej dzieży, ze 
sprzedaży której dochód przeznaczony będzie terapię dla Jagódki.  

 
Stąd moje pytanie, czy mógłby Pan wesprzeć zbiórkę ustępując, chociaż czasowo, swoje 

miejsca reklamowe na autobusach KLA, na rzecz Jagódki i umożliwić w tych autobusach składanie 
datków pieniężnych do puszek oraz złożenia odzieży do koszy przez pasażerów? 
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