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Interpelacje i zapytania radnych
Radny KAZIMIERZ MAJCHER
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie radni, Szanowni Państwo. Ja Panie
Burmistrzu jedno pytanie bym skierował do Pana odnośnie organizowanego przez Pana święta –
Annowanie. Mieszkańcy zwrócili się do mnie z prośbą, abym Pana zapytał, dlaczego Pan wyróżnia
tylko Anie – choć ja do Ań oczywiście nic nie mam, czy nie mógłby Pan w innych latach po prostu
zrobić „Ewowania”, czy tak podobnych świąt. Chciałbym się dowiedzieć również, jakie koszty są
związane z takim świętem i chciałbym dodać, że Panie Anny świętują, a inni przyglądają się, jak te
Panie świętują.
BURMISTRZ MIASTA
Pan radny Majcher podnosi kwestie Annowania. Ja też myślę, jak i Pan radny, cieszymy się z życia
w naszym mieście i obecności wszystkich kobiet o różnych imionach, nie tylko o imieniu Anna i
powiązanych, bo taka idea jest, żeby każda Pani, która ma w swoim imieniu ten człon „anna”, więc
Hanna też jest tutaj już, więc nie tylko Anki, ale wszystkie Joanny też. Więc proszę Państwa, no naszą
myślą, bo to nie, przepraszam Panie o imieniu Anna, uszanowanie tylko Anek, ale jest to taki projekt
promocyjny naszego miasta. Od stuleci święta Anna, bo miasto żyje obok Bazyliki św. Anny i
wydarzenia z tym związane, uznaliśmy, że są dobrą sposobnością, aby promować nasze miasto przez
jakieś wydarzenia kulturalne. I okres wakacyjny, więc tutaj ten element, dlatego to zostało to
powiązane z imieniem Anna, że w lipcu odbywa się zgromadzenie o dużej frekwencji, bo tak to trzeba
powiedzieć, i z tego tytułu wymyśliliśmy to wydarzenie kulturalne i ono tak się dzieje. Ale wszystkie
Panie tak samo traktujemy. I pozostałe pytania, bo chyba na wszystkie odpowiedziałem. (wypowiedzi
z sali nie do odtworzenia.) Znaczy ja nie potrafię, bo muszę sięgnąć do dokumentów. Mam
przeświadczenie, że jest to wydarzenie jak gdyby w głównych kosztach związane z gwiazdą, nie? Bo
reszta spraw jest wykonywana z pracą społeczną w dużej części. Jest kilka stowarzyszeń, które
angażują się. Pomysłodawcą, bo to też zgodnie z prawdą trzeba powiedzieć, aby to uszanować,
pomysłodawcą tego jest Pani Ewa Sędzimierz, ona koordynuje prace wszystkich osób, które chcą się
włączać i koszt jest związany z gwiazdą. W tym roku, bo nie mam wiedzy jak będzie, ale będzie chyba
skromniej. W każdym razie, nie pamiętam, z ostatnich lat gwiazda, jeśli kosztowała kilka tysięcy, czy
kilkanaście, to niewiele większy jest koszt od gwiazdy. No wynajęcie sceny, bo to też wynajmujemy scenę,
jakiś jest koszt, ale to są koszty pewnie kilkunastotysięczne w skali roku, w skali tego wydarzenia.

