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Prezydent 

Miasta Zgierza 

Pani Prezydent, 

Z niepokojem patrzę na Pani działania związane z roszadami w Urzędzie Miasta Zgierza. Tylu zmian w 
działaniu urzędu nie dokonał chyba żaden prezydent i nie są to zmiany pozytywne. Wieloletni 
pracownicy są degradowani, przenoszeni ze stanowiska na stanowisko, karani. Nie można tak 
traktować ludzi! Czy Panią też tak na uczelni przenoszono, czy kazano Pani prowadziezajęcia z 
malarstwa lub budowlanki mimo, że jest Pani ekonomistką? Bo tak Pani traktuje właśnie urzędników, 
którzy nie tylko dla Pani ale przede wszystkim dla miasta pracowali tyle lat, poświęcając swoje życie 
oddając się pracy bez granic. Teraz widując urzędników na korytarzach widzę jaką atmosferę Pani 
wprowadziła. Terror i donosicielstwo, wprowadziła Pani nowe osoby które chcą udowodnić, że Pani 
oddani oraz zyskać w Pani oczach wymyślają jakieś pomówienia i wyszukują jakiś drobnostek aby 
upodlić i zniszczyć ludzi z doświadczeniem! Przecież Ci ludzie pracowali w tym mieście tyle lat i w 
Pani kadencji też. W telewizji chwali się Pani osiągnięciami, to nie są tylko Pani ale przede wszystkim 
ich sukcesy. Sama Pani nic by nie zrobiła. Nie zrobili tego ludzie których niedawno Pani przyjęła bo 
nawet by nie zdążyli a do doświadczenia i zaangażowania poniżanych i degradowanych teraz 

pracowników im daleko. Takimi ludźmi się Pani teraz otoczyła. Samo zastraszanie nic nie da bo ktoś 
musi pracować ale w takiej atmosferze nie ma takiej możliwości. Miasto nie będzie się rozwijać a 
egzystować w najlepszej sytuacji 

Ja jako radny nie mogę na to patrzeć z boku bo radnym i prezydentem się bywa a człowiekiem 
powinno się być całe życie. Dlatego proszę Panią o zaprzestanie tych praktyk przeniesionych rodem z 
korporacji bo samorząd to nie korporacja, gdzie żyłuje się młodych niedoświadczonych ludzi przez 
rok lub dwa a potem wyrzuca na śmietnik. Samorząd to instytucja która powinna być oparta na 
doświadczeniu i wiedzy nabytej w toku wieloletniej pracy. 

Chciałbym aby informowała mnie Pani pisemnie o dokonaniu każdej zmiany i powodzie takiej zmiany 
bo jako Radny nie mogę dopuścić do tego aby działo się tak dalej! Jeśli sytuacja będzie się powtarzać 
a atmosfera się nie zmieni o fakcie mobbingu poinformuję Inspekcję Pracy oraz Najwyższą Izbę 
Kontroli. 


