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Interpelacja z zapytaniem 

Pani Prezydent, 

jako osoba, dla której kultura oraz jej przyszłość w naszym mieście są kwestiami priorytetowymi zwracam 

Pani uwagę na wydarzenia ostatniego miesiąca jako niepokojące i mocno poruszające zgierskie środowisko 

artystyczne. 15 maja w sali konferencyjnej Miasta Tkaczy odbyło się spotkanie mieszkańców z władzami 

miasta dotyczące kultury, jej kondycji oraz kierunków rozwoju. Przedstawicielom grup artystycznych 

wielkim nietaktem wydała się nieobecność na owym spotkaniu pana Piotra Kowalczyka, pełniącego 

od początku bieżącego roku funkcję doradcy ds. integracji środowisk artystycznych. Z przykrością również 

pragnę zauważyć, że podjęte przez Panią (zgodnie z Pani kompetencjami) decyzje o powołaniu owej funkcji 

w mieście nie przyniosły dla kultury wymiernych korzyści. Liczne gratulacje związane z lokalnymi 

występami artystycznymi pana Piotra Kowalczyka nie są żadnym przykładem na skuteczność jego pracy 

szczególnie, że jak sama przyznała Pani w odpowiedzi na moją poprzednią interpelację-zapytanie, jego 

udział w tego typu przedsięwzięciach wykracza poza zakres powierzonych mu czynności. 

Przywołując również Pani deklaracje, że "zgierska kultura nie leży", z czym zgadzam się zdecydowanie, 

a o czym świadczą chociażby liczne wydarzenia kulturalne w miesiącu maju, odwołuję się do Pani rozsądku 

i troski o to środowisko. 

Dlatego też stawiam Pani pytanie: czy Pani zdaniem, jako zwierzchnika swojego doradcy i Prezydenta 

Miasta, publicznie wyrażane negatywne oceny na temat środowiska, które zgodnie z nazwą pełnionej przez 

Piotra Kowalczyka funkcji miał integrować i wspierać, w tym ostatnie najbardziej bulwersujące o tym, 

że "zgierska kultura leży", nie dyskwalifikują go jako Pani urzędnika? Czy osoba, która na portalu 

społecznościowym szkaluje miasto, którego jest Pani gospodarzem, nie powinien być natychmiast po takich 

nie incydentalnych zresztą zachowaniach zdymisjonowany? Jak wiele czarnego PR zgierskiej kulturze musi 

jeszcze według Pani zrobić Piotr Kowalczyk aby zasłużyć na dyscyplinarne zwolnienie go z zajmowanego 

stanowiska?! 
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