
WKST.0003.0007.2022                                                                                  Kalisz, dnia 13 października 2022 roku

Pan Radny 
Dariusz Grodziński
Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej
Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29 września br. dotyczącą dawnego budynku administracji 
wojskowej Korpusu Kadetów, a  obecnie  budynku administracyjno-biurowego Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. A. Asnyka położonego przy ul. Łaziennej 6 w Kaliszu, uprzejmie wyjaśniam:

1. Obiekt posiada dużą powierzchnię użytkową, która nie jest w całości wykorzystana, co pociąga za
sobą duże koszty mediów - ogrzewania gazowego i energii  elektrycznej.   Do końca 2022 roku
administracja MBP im. A.  Asnyka,  pracownia  opracowywania zbiorów oraz magazyny,  zostaną
przeniesione do budynku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b, zwalnianego przez Poradnię
Psychologiczno–Pedagogiczną nr 1 w Kaliszu.

2. Zabytkowy  budynek,  w  którym  mieści  się  administracja  MBP  im.  A.  Asnyka,  pracownia
opracowywania  zbiorów  oraz  magazyny,  wpisany  do  rejestru  zabytków   pod  nr  730/A  dnia
14.06.1996  r.  jest  w  złym  stanie  technicznym  i  planowane  jest  przeprowadzanie  prac
remontowych.  Ich  szeroki  zakres  wiązać  się  będzie  z  dużymi  nakładami  finansowymi  oraz
pozyskaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

3. Odnosząc  się do propozycji  Pana Radnego  w kwestii  zagospodarowania  budynku na muzeum
historii  miasta  Kalisza,  to  sprawa  pozostaje  otwarta  do  czasu  podjęcia  prac  projektowych
związanych z remontem budynku oraz jego adaptacją,  której cel  na dzień dzisiejszy  nie został
ustalony.

Z poważaniem

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 29 września 2022 r. 

 

Sz. P. 
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

Interpelacja w sprawie budynku przy ul. Łaziennej 6. 
 

 
Zobowiązany jestem wystąpić w obronie historycznego budynku przy ul. Łaziennej 6, z którego 
musi wynieść się Miejska Biblioteka Publiczna. Chcę powiedzieć, że pomimo przedstawiania 
radnym rzekomo rozwojowych ”planów” przenosin MBP, w efekcie nastąpiły zmiany, które w mojej 
ocenie degradują pozycje i status biblioteki. 
 
Zwalniany przez MBP budynek uważam, za zbyt ważny historycznie i architektoniczne aby 
pozostawić go opuszczonym, lub zbyć go ze substancji miejskiej, na rzecz podmiotu zewnętrznego. 
Jest on osadzony na historycznych murach obronnych Kalisza! Dlatego pytam i oczekuje 
odpowiedzi wprost – jakie są dalsze plany wobec tego budynku? I czy próby zaboru terenów 
województwa wielkopolskiego, które obecnie stanowią parking CKIS Kalisz, są związane z planami 
przekazania tegoż budynku komuś innemu? 
 
Chcę ze swojej strony zaproponować, utworzenie w tym miejscu muzeum historii Kalisza, ze 
szczególnym uwzględnieniem centrum pamięci 29. Pułku Strzelców Kaniowskich, bo tam własnie 
stacjonowali. To ważna historia, nie tylko naszego miasta, ale i całej Polski. Dokładnie w tym 
budynku obradowało dowództwo pułku  stamtąd strzelcy wyruszyli w swój bohaterski marsz. 
Mnóstwo mieszkańców miałoby tez miejsce, w którym mogliby zdeponować pamiątki po swoich 
dziadkach. Taki obiekt musi być miejski i mogłaby dalej prowadzić Miejska Biblioteka Publiczna. 
Nie trzeba jej wcale stamtąd wyrzucać. 
 
 

Z poważaniem 

/-/ Dariusz Grodziński 

Radny Rady Miasta Kalisza 


