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Ilość załączników 

INTERPELACJA 2/2018/PJ 

V 
W związku z pojawiającymi się w publicznym obiegu komentarzami urągającemu godności kobiet kierowanymi 

w ostatnim czasie kierunku Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk ze strony osób pełniących kierownicze stanowiska 
w miejskiej spółce „WodKan Zgierz" w osobach Dyrektora ds. Organizacji i Marketingu - Radosława Gajdy oraz Prezesa 
spółki Piotra Karasiewicza zwracam się do Pana Prezydenta o odpowiedź na niżej wymienione pytania. 

Interpelacja dotyczy następujących wypowiedzi: 

Radosław Gajda - wypowiedzi na oficjalnym profilu Pana Prezydenta z dnia 3 października 2018r. 

„Oglądam, słucham i... nie dziwię się, że p. poseł Hanajczyk jest blondynką", 

„Taką z dowcipów", 

„Pani Hanajczyk, jak dobrze, że nie ma więcej takich kandydatek w Zgierzu, bo musielibyśmy poważnie pomyśleć 
o utworzeniu w naszym mieście insytutu badającego inteligencję delfinów", 

Piotr Karasiewicz - wypowiedź podczas spotkania zwołanego przez Radę Osiedla Piaskowice Aniołów w dniu 28 
października 2018r. 

, Godzina 19 to nie jest specjalnie dobra godzina dla Pani Poseł" 

1. Czy nie jest Pan Prezydent zaniepokojony oczywistymi wypowiedziami o charakterze seksistowskim głównych 
przedstwicieli spółki miejskiej WodKan Zgierz? W krótkim odstępie czasu dwukrotnie wyrażono publicznie 
powyższe opinie, które w dzisiejszych czasach są bezsprzecznie naganne, nie licują z powagą pełnionych 
funkcji. 

2. Czemu Pan jako Prezydent stanowczo nie zareagował w obu sytuacjach na zachowania, które noszą znamiona 
czynów łamiących podstawowe standardy w cywilizowanej demokracji? 

Z uwagi na pojawiające się niepokojące zachowania naruszające zagwarantowane w art. 33 Konstytucji RP 
równość kobiet i mężczyzn wnioskuje również do Pana Prezydenta o pilne powołanie swojego pełnomocnika 
ds. równego traktowania celem przeciwdziałania tego typu zachowaniom jak i zdecydowanego reagowania 
w przypadku wystąpienia kolejnych tego typu zdarzeń. 
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Wpłynęło dnia Przemysław Jagielski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na Pańską interpelację nr 2/2018/PJ, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w ostatniej 
kampanii wyborczej występowałem w podwójnej roli: Prezydenta Miasta Zgierza oraz kandydata na 
urząd Prezydenta Miasta Zgierza. W żadnej z wymienionych nie ma zależności służbowej między mną 
a wskazanymi przez Pana osobami. Jako prezydent miasta pozostaję również bez wpływu na 
zachowania i wypowiedzi innych mieszkańców Zgierza. Mogę jedynie wyrazić stanowczą negację takich 
postaw, co też czyniłem w czasie wystąpień publicznych. W żadnych okolicznościach nie popierałem i 
nie zamierzam popierać nieetycznych postaw uderzających w dobre imię i godność innych osób, 
niezależnie od ich płci, wieku, wykształcenia, pochodzenia czy przekonań. Dlatego też podczas 
kampanii wyborczej wielokrotnie zwracałem się z prośbą o wyłącznie merytoryczną debatę, która 
pozwoli wyborcom na podjęcie świadomej decyzji. 

Proszę zwrócić też uwagę, że kampanie wyborcze rządzą się swoimi prawami - ofiarami ataków padają 
zwykle wszyscy liczący się kandydaci. Jedną z nich byłem również ja sam. 
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