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Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie
ŚP.

Barbary 
Kaczmarek

Wójta Gminy Zgierz

składają

Dyrektorzy, Nauczyciele, 
Pracownicy Administracji i Obsługi,

Rady Rodziców 
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Szkół Podstawowych
w gminie Zgierz

Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie

ŚP.

Barbary 
Kaczmarek

Wójta Gminy Zgierz
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Pomocy Społecznej

Serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie
ŚP.

Barbary 
Kaczmarek

Wójta Gminy Zgierz
Strażniczki pamięci i dziedzictwa

kulturowego ziemi zgierskiej

składają

Przewodniczący, 
Zarząd i Członkowie

Towarzystwa Przyjaciół Zgierza
oraz

Dyrektor i Pracownicy
Muzeum Miasta Zgierza

Non omnis moriar...

Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie

ŚP.

Barbary 
Kaczmarek

Wójta Gminy Zgierz

składają
Przewodniczący Łódzkiej 

Okręgowej Komisji Historycznej
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Dariusz Szlawski
oraz

Prezes Oddziału ZNP w Zgierzu
Grażyna Andrzejczak

Z wielkim smutkiem żegnamy

ŚP.

Barbarę 
Kaczmarek

Wójta Gminy Zgierz
oddaną sprawom mieszkańców

i zasłużoną dla rozwoju
naszych miejscowości 

Składamy wyrazy 
serdecznego współczucia

Rodzinie
ŚP. Pani Wójt.

Sołtysi i Rady Sołeckie 
sołectw gminy Zgierz

Z ogromnym żalem żegnamy

ŚP.

Barbarę 
Kaczmarek

Wójta Gminy Zgierz

zasłużoną dla rozwoju
organizacji społecznych

na ziemi zgierskiej

Składamy wyrazy współczucia
Rodzinie
ŚP. Pani Wójt.

Koła Gospodyń Wiejskich
i Ochotnicze Straże Pożarne

gminy Zgierz 

Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie

ŚP.

Barbary 
Kaczmarek

Wójta Gminy Zgierz

składają

Poseł na Sejm RP
Marek Matuszewski

Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Łódzkiego
Zbigniew Linkowski

Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie

ŚP.

Barbary 
Kaczmarek

Wójta Gminy Zgierz

składają

Przewodniczący 
Rady Powiatu Zgierskiego

Mirosław Burzyński
oraz

Radni Rady Powiatu Zgierskiego

Z wielkim żalem żegnamy 

ŚP.

Barbarę Kaczmarek
Wójta Gminy Zgierz

wieloletnią Radną i Przewodniczącą Rady Gminy Zgierz,
zasłużoną dla gminnej wspólnoty

Działaczkę społeczną i samorządową,
dobrą Gospodynię gminy Zgierz

Składamy serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie
ŚP. Pani Wójt

Zastępca Wójta Gminy Zgierz Wiesław Olender
Sekretarz Gminy Zgierz Mirosława Maciak

Pracownicy Urzędu Gminy Zgierz

Pogrążeni w żałobie żegnamy 

ŚP.

Barbarę Kaczmarek
Wójta Gminy Zgierz

zasłużoną dla naszej Małej Ojczyzny
wieloletnią Radną i Przewodniczącą Rady Gminy Zgierz,

Inicjatorkę i Realizatorkę
ważnych przedsięwzięć na rzecz społeczności gminnej

Składamy serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie
ŚP. Pani Wójt

Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Dariusz Sędzicki
Radni Rady Gminy Zgierz
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Redakcja: Na łamach miesięcznika "Na Ziemi Zgierskiej" Pani Wójt
Barbara Kaczmarek jako włodarz gminy wielokrotnie zabierała głos,
dokonując podsumowań czy też prezentując plany na przyszłość. Nikt
z nas nie przeczuwał, że przyjdzie nam rozmawiać o podsumowaniu
pracy samorządowej Pani Wójt w tak dramatycznych okolicznościach...

- Wszyscy jesteśmy głęboko wstrząśnięci tragiczną śmiercią Pani Wójt.
W takich chwilach słowa nie są w stanie wyrazić uczuć i myśli... Zawsze
pozostanie w mojej pamięci jako niezwykle silna osobowość, emanująca
energią, poczuciem humoru i osobistym, niepowtarzalnym stylem bycia.

Czy planowana jest jakaś szczególna forma upamiętnienia Pani
Barbary Kaczmarek?

- Pierwszą z symbolicznych, ale jakże ważnych form pamięci, było
wprowadzenie w gminie Zgierz żałoby na podstawie zarządzenia, jakie
wydałem. W urzędzie gminy wyłożyliśmy księgę kondolencyjną, do której
wpisało się mnóstwo osób, wyrażając swój smutek, żal, modlitwy, ale
również wdzięczność pod adresem Pani Wójt za wszystko, czego w swojej
wieloletniej pracy samorządowej dokonała. Na sesji Rady Gminy Zgierz,
oprócz minuty ciszy, był jeszcze poruszający widok pustego miejsca, jakie
zawsze zajmowała Pani Wójt, i stojące przed nim zdjęcie z czarnym kirem
i czerwoną różą. Osobiście uważam, że samorząd gminy Zgierz zechce god-
nie uczcić pamięć Pani Barbary Kaczmarek, jej  tragicznie przerwanej
kadencji na stanowisku wójta gminy i przede wszystkim dokonania, jakie
przypadły jej w udziale. Za wcześnie mówić tutaj o szczegółach, teraz
musimy przede wszystkim uszanować żałobę, jaką przeżywa najbardziej
rodzina Pani Wójt, z którą się solidaryzujemy w tym trudnym czasie.

Jesienią 2014 roku, po wygranych wyborach samorządowych,
Pani Wójt powierzyła Panu funkcję swojego zastępcy. Jak Pan
wspomina początki tej współpracy?

- Nasza współpraca rozpoczęła się na długo przed wyborami 2014 roku
- na forum Rady Gminy Zgierz, w której mieliśmy zaszczyt reprezentować
mieszkańców - Pani Wójt od 2006 roku - Dąbrówek,  a ja sołectwa Biała.
Mieliśmy mnóstwo planów i pomysłów, które zderzały się ze smutną
rzeczywistością tamtych czasów. Łączyło nas przekonanie, że trzeba wiele
zmienić, wyrwać się z tego zastoju, marazmu.Wierzyliśmy, że możliwy jest
rozwój gminy, że konieczne są inwestycje, że można gminą zarządzać
w sposób bardziej efektywny. Oczywiście nieraz w poszczególnych
kwestiach różniliśmy się, ale trzeba powiedzieć słowami Norwida,
że potrafiliśmy pięknie się różnić – spokojnie dyskutować, przekonywać się
nawzajem konkretnymi argumentami.

I wreszcie rok 2014 przyniósł zmianę władz samorządowych w gminie
Zgierz...

Wybory w 2014 roku wszystko zmieniły: mogliśmy przyjąć na siebie
odpowiedzialność za losy jednej z największych gmin województwa
łódzkiego i realizować program ambitnych inwestycji. Pierwsze miesiące
tej współpracy w nowej odsłonie, na zasadach wójt-zastępca, były okazją,
aby  jeszcze  lepiej  się  poznać.  W tym  czasie  dzieliliśmy  mały gabinet, 

mieszczący zaledwie dwa biurka i kilka szaf na dokumenty. I tak
przez osiem, a nierzadko i więcej godzin dziennie wspólnie pracowaliśmy,
dyskutowaliśmy, głowiliśmy się nad odkrywanymi problemami, odziedzi-
czonymi po naszych poprzednikach. 

Co uważa Pan za najważniejsze osiągnięcia ponad pięciu lat kierowa-
nia samorządem gminnym przez Panią Barbarę Kaczmarek?

- Myślę, że nie tylko ja, ale każdy mieszkaniec naszej gminy dostrzega
inwestycje, które w naszym otoczeniu zostały zrealizowane – to jest wielki
sukces samorządu kierowanego przez Panią Wójt Barbarę Kaczmarek i efekt
zgodnej współpracy wójta z radą gminy, a przynajmniej racjonalnie myślącą
większością. W każdym sołectwie naszej gminy dokonały się ważne
dla lokalnej wspólnoty zmiany,  udoskonalenia, modernizacje. Mimo
relatywnie ograniczonego budżetu udało się sfinansować budowy i remonty
dróg, obiektów  użyteczności publicznej, rozbudowę infrastruktury
wodociągowej. Jako podwładny Pani Wójt, odpowiadający bezpośrednio
za gminne inwestycje, miałem zaszczyt pracować przy dziesiątkach
projektów, często latami wyczekiwanych przez mieszkańców, a pomyślnie
sfinalizowanych w ostatnich pięciu latach. Ileż to razy słyszałem,
jak mieszkańcy zapomnianych przez poprzednie władze sołectw
mówili, że nie myśleli, że doczekają drogi przez wieś, oświetlenia,
wodociągu, chodnika. To są podstawy, których brakowało, a które  staramy
się od końca 2014 roku sukcesywnie realizować. Właśnie te inwestycje
są urzeczywistnieniem programu, jakim Pani Barbara Kaczmarek przekonała
do siebie tysiące wyborców. Pozostawiła po sobie konkretne, materialne
dobro, służące mieszkańcom, ale też i plan dalszego rozwoju gminy
na przyszłość, który – mam nadzieję – będzie kontynuowany. To jest
moralny obowiązek następcy Pani Barbary Kaczmarek, której mieszkańcy
w demokratycznych wyborach zaufali i powierzyli swoje głosy, wyrażając
tym samym wolę kontynuacji programu rozwoju i modernizacji gminy
Zgierz. Ten program, zatytułowany „Gospodarność. Inwestycje. Rozwój”,
stał się testamentem, który powinno się wypełnić. Również dlatego, że jest
to bardzo dobry dla mieszkańców, prospołeczny plan działania. Mam
nadzieję, że wokół tej kwestii nie będzie żadnych różnic, podziałów, złych
emocji, bo tego w naszej gminie w ostatnim okresie było zdecydowanie
za dużo. Znane jest ogólnie powiedzenie „jeszcze się taki nie narodził,
co by wszystkim dogodził”, ale fala hejtu, internetowej agresji
czy kompletnie nieuzasadnionej krytyki, jaka spadała na Panią Wójt,
była niszczycielską siłą, która złamałaby wielu ludzi. Może w obliczu
tragedii, kruchości ludzkiego życia, niektórzy ludzie, skłonni
do nadużywania mocnych słów i kłamstw, przeżyją moralne odrodzenie.
Musimy uwierzyć, że zgoda, szacunek i współpraca to wartości,
które budują. To jest cel dla władz gminy Zgierz na przyszłość. Konieczny
jest dialog ze wszystkimi, niezależnie od poglądów i sympatii, a szczególnie
w gronie radnych Rady Gminy Zgierz, bo przecież wszyscy mamy - wierzę
w to - wspólny cel, jakim jest dobro naszej gminy i jej mieszkańców. 

Jak wygląda kwestia kierowania gminą po śmierci urzędującej
Pani Wójt?

Zgodnie z obowiązującym prawem, Prezes Rady Ministrów wyznaczy
osobę, która będzie zarządzała gminą do czasu wyboru wójta. Nie zmieniają
się kompetencje rady gminy, która pozostaje organem uchwałodawczym
i kontrolnym. Wójt zostanie wybrany w powszechnych wyborach, co nastąpi
zgodnie z kalendarzem wyborczym najpewniej w maju.             

Dziękujemy za rozmowę. 

Pozostanie nie tylko pamięć...
Wspomnienie o Barbarze Kaczmarek

Rozmowa z Wiesławem Olendrem - Zastępcą Wójta Gminy Zgierz przeprowadzona w dniu 3 marca 2020 r.

W imieniu samorządu i społeczności gminy Zgierz
składam serdeczne podziękowania

przedstawicielom władz państwowych i samorządowych, instytucji
i organizacji społecznych oraz wszystkim ludziom dobrej woli

za nadesłane do Urzędu Gminy Zgierz oraz wpisane do Księgi Kondolencyjnej
kondolencje, słowa współczucia, solidarności i łączności w żałobie 

po śmierci Pani Wójt Barbary Kaczmarek.

Zgierz, dnia 3 marca 2020 r. 
Zastępca Wójta Gminy Zgierz

Wiesław Olender
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ŻEGNAMY PANIĄ WÓJT - MOWA WYGŁOSZONA NA UROCZYSTOŚCI 
POGRZEBOWEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ 
W ZGIERZU PRZEZ SEKRETARZA GMINY ZGIERZ MIROSŁAWĘ MACIAK

W imieniu władz samorządowych i całej społeczności gminy Zgierz
żegnam Panią Wójt Barbarę Kaczmarek. W innych okolicznościach zabranie
głosu w imieniu wspólnoty samorządowej byłoby wspaniałym zaszczytem,
ale dziś jest przede wszystkim przepełnioną żalem i żałobą powinnością
oraz aktem hołdu, jaki składamy naszej Pani Wójt, która odeszła tak wcześ-
nie...

Była dla nas wspaniałą szefową, dobrą gospodynią gminy Zgierz, wzorem
efektywnej działaczki społecznej i samorządowej, a dla wielu również
przyjaciółką, osobą znaczącą w naszym życiu więcej, niż niejednokrotnie
sądziliśmy za Jej życia. Kiedy Jej tak niespodziewanie, tak nagle zabrakło,
doświadczamy wyjątkowej pustki, smutku, żalu.

O śp. Barbarze Kaczmarek można powiedzieć: "Żelazna Dama" ziemi
zgierskiej... Żelazna - bo odznaczająca się silnym charakterem, determinacją,
samodzielnością w myśleniu i działaniu, cywilną odwagą w podejmowaniu
nie zawsze łatwych i nie zawsze popularnych decyzji, których wyznacznikiem
było zawsze dobro publiczne, sprawiedliwość społeczna i rozwój gminy.
Była damą w najlepszym tego słowa znaczeniu - w męskim świecie włodarzy
samorządów ziemi zgierskiej, zachowując przy tym nieustanny, pozbawiony
dystansu kontakt z mieszkańcami gminy, sąsiadami, ludźmi spotkanymi
w czasie służbowych podróży i prywatnych wędrówek. Dla każdego spotka-
nego na swojej drodze człowieka znalazła czas i chęć, aby wyciągnąć rękę,
wysłuchać, wesprzeć uśmiechem i dobrym słowem, a jakże często pomóc
w życiowych kłopotach. Ileż to razy my, współpracownicy i podwładni Pani
Wójt, pod koniec dnia pracy wypełnionego spotkaniami i sprawami, których
znakiem były piętrzące się na biurku Pani Wójt dokumenty, słyszeliśmy nieco
zmęczony, choć zawsze pogodny, okraszony humorem, głos naszej Szefowej.

Nigdy nie potrafiła, a może po prostu nie chciała oddzielać swojego czasu
prywatnego od pracy samorządowej, którą żyła - jako wieloletnia radna i prze-
wodnicząca Rady Gminy Zgierz, a od 2014 roku wójt gminy. Z reguły
wychodziła z gmachu urzędu znacznie później niż jej podwładni, aby w zaci-
szu nader skromnego gabinetu popracować w spokoju, bez zgiełku i presji
kalendarza, ściśle wyznaczającego rytm dnia. Nawet po formalnym wyjściu
z pracy znajdowała czas na służbowe rozmowy telefoniczne, spotkania
w sołectwach, wydarzenia lokalne, w których pragnęła uczestniczyć
- z szacunku dla ich gospodarzy i gości.

Mimo tej emanującej siły charakteru, miała w sobie wiele wrażliwości,
optymizmu i ciepła. Jak każdy z nas, miała swoje kłopoty i troski. Z bólem
przeżywała słowa niesprawiedliwej krytyki, bezpodstawnych oskarżeń,
kłamstw i mowy nienawiści, których tyle razy padała ofiarą. Nie jeden
człowiek ugiąłby się pod tym ciężarem i poddał lub nawet załamał psychicz-
nie. Ale Pani Wójt, mimo wewnętrznego cierpienia, konsekwentnie
pracowała, aby dotrzymać słowa danego mieszkańcom gminy Zgierz.

Wiele jest świadectw, że dotrzymała tego słowa - wystarczy spojrzeć, 
jak wiele dobrego zadziało się w naszej gminie na przestrzeni ostatnich pięciu
lat. Liczne inwestycje i pozytywne zmiany wokół nas pozostaną żywym
pomnikiem Jej aktywności, gospodarności i efektywnego zarządzania.
Program modernizacji i rozwoju gminy Zgierz, który tak konsekwentnie
i umiejętnie tworzyła oraz sukcesywnie realizowała, pozostaje samorządo-
wym testamentem śp. Barbary Kaczmarek, wyznaczającym kierunki na przy-
szłość.

I choć żadne słowa nie wyrażą w pełni emocji, jakie teraz nam towarzyszą,
ściskają za serca i gardła, to z pewnością w pierwszej kolejności należy
powiedzieć: dziękujemy. Dziękujemy za wszystko, co Pani Wójt zrobiła
dla naszej gminnej wspólnoty. Dziękujemy za Pani obecność w naszym życiu.
Dziękujemy za te wszystkie dobre słowa i uśmiechy, którymi Pani nas obda-
rowywała. Dziękujemy za tę wskazówkę, aby przeżywać życie najpiękniej
i najwartościowiej, jak to możliwe, bo w każdej chwili nasza ziemska
kadencja może zostać dramatycznie przerwana...

Próbując zrozumieć to, co niezrozumiałe i nieprzeniknione dla ludzkiego
umysłu, możemy jedynie pokrzepić serca w żałobie myślą, że widocznie tam,
w Niebie, potrzebna była Pani Wójt do realizacji jakiegoś większego planu.
Niech Pani o nas pamięta i pomaga nam dalej. My nigdy o Pani nie zapom-
nimy. Spoczywaj w pokoju, Kochana Szefowo.

Żegnając śp. Barbarę Kaczmarek, Wójta Gminy Zgierz, pragnę złożyć
wyrazy serdecznego współczucia i modlitewnego wsparcia pogrążonej w bólu
Rodzinie. Składam serdeczne podziękowania wszystkim samorządom
i ludziom dobrej woli, którzy łączą się z nami w żałobie i żegnają śp. Barbarę
Kaczmarek.
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Z kart Księgi Kondolencyjnej
Pani Wójt, Droga Barbaro

- Śmierć dobrego gospodarza, samorządowca,
szefa i koleżanki – jaką dla nas byłaś i z którą
miałem przyjemność współpracować przez lata,
postawiła zarówno mnie, jak i pracowników
Urzędu Gminy w obliczu bezsilności.

Wszyscy zapamiętamy Cię jako osobę uśmiech-
niętą, życzliwą i pełną energii do działania.
W czasie kiedy pełniłaś funkcję Wójta tej gminy,
zrealizowałaś mnóstwo inwestycji i projektów,
które pozostaną w naszej pamięci, jako żywy
pomnik po Twoim życiu i działalności.
Odpoczywaj w pokoju

Zastępca Wójta Gminy Zgierz 
Wiesław Olender

- Dziękujemy Pani Wójt za wszystkie dokona-
nia w całej naszej gminie, które dla nas zrobiłaś.
Za naszą piękną drogę i za piknik, za złote gody,
które zorganizowałaś dla tych par.
„Spoczywaj w Pokoju”

- Społeczność Szkoły Podstawowej im. 28 Pułku
Strzelców Kaniowskich w Besiekierzu Rudnym
łączy się w smutku i żałobie po śmierci Wójt
Gminy Zgierz Pani Barbary Kaczmarek
Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze
mógł być z nami. Można jedynie życzyć sił
do zniesienia tego bólu, który tylko czas może
złagodzić…

Z wyrazami ubolewania…
Elżbieta Sobczyńska  - Kaźmierczak 

– dyr. szkoły oraz pracownicy, uczniowie , 
rodzice

Dla Drogiej Nam Pani Wójt
- Odeszła Pani tak nagle, dla nas zostawiła

Pani wiele pamiątek… zrobionych dróg, chodni-
ków, ulicznych oświetleń i innych obiektów.
Nie zapomnimy o Pani… na pewno mój głos
podzieli wielu, bardzo wielu mieszkańców.

- Z bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wia-
domość o śmierci Wójt Gminy Zgierz śp. Pani
Barbary Kaczmarek.
Pozostaje pamięć i modlitwa. 
Pamiętamy spotkania wigilijne naszego Klubu
z udziałem Pani Wójt, wspominamy jej obecność
na Jubileuszu 10-lecia Klubu.
Odeszła nagle, szybko, zbyt szybko. Wieczny
odpoczynek racz jej dać Panie.
Członkowie Klubu 

Honorowych Dawców Krwi przy Szkole Podsta-
wowej im. Jana Kasińskiego w Białej.

- Dziękujemy za to, że Pani była

Pani Wójt, Droga Koleżanko
- Zostaniesz w naszej pamięci jako prawy

człowiek, wrażliwa na potrzeby innych,
niezwyle zaangażowana w działania
na rzecz mieszkańców. 

Dziękujemy Ci za współpracę na szczeblu
samorządowym.

W imieniu samorządu Gminy Lutomiersk
składamy Rodzinie, Współpracownikom,
mieszkańcom gminy Zgierz i wszystkim
pogrążonym w bólu wyrazy szczerego
współczucia i żalu.

Wójt Gminy Lutomiersk 
– Tadeusz Borkowski

Przewodniczący Rady Gminy Lutomiersk
– Tadeusz Rychlik

Śmierć Pani Wójt, to fakt, który trudno
przyjąć do wiadomości i trudno się z nim
pogodzić.Wyrazy szacunku. Pozostanie Pani
w naszej serdecznej pamięci. Współczujemy
rodzinie i współpracownikom. 
Spoczywaj w pokoju.

Dyrektor MOPS 
im. Bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

oraz mieszkanka
gminy Zgierz Ewa Lesiak z rodziną

Pani Basiu
Na pewno nie miało tak być, nie tak mie-

liśmy się żegnać, ale na pewne rzeczy nie
mamy wpływu.

Polecam w modlitwie Pani duszę Bogu
i wierzę, że aniołowie zaprowadzą Panią
przed Jego oblicze.

Pozostanie Pani w pamięci jako Wójt
Gminy Zgierz, Przewodnicząca Rady Gminy
Zgierz, Radna Gminy Zgierz.
Niech dusza Pani spoczywa w pokoju.

Małgorzata Bibel

Nie umiera ten, kto trwa w serczch naszych
i pamięci naszej.

Sołtys, Rada Sołecka 
i mieszkańcy Śladkowa Górnego

Szanowna Pani Wójt
Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze będą wywoływać morze łez.
Są tez takie osoby, na myśl o których zawsze zasypie
nas lawina wspomnień. 

Spoczywaj w pokoju.
Zarząd, Druhny i Druhowie

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniej Górze.

Kochana Pani Wójt, droga Koleżanko – Barbaro 
- Dziękując za wspaniałą wieloletnią współpracę,

pozostajemy w smutku i żalu dla tragedii jaka się wy-
darzyła. 

Mieszkańcy sołectwa Ciosny
- Bernard Palmowski 

Pani Basiu
„Odeszłaś cicho bez słów pożegnania.

Tak jak byś nie chciała swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę roztania, że masz nieba-
wem z dobrą wieścią wrócić”

ks. J. Twardowski
Dziękuję, że dane mi było Panią poznać i dziękuję,

nadal nie mówiąc, że to już koniec...
Beata Stawska

Droga Pani Wójt, Droga Basiu…
Szczęścia, uśmiechu, radości już po drugiej
stronie…

Tomasz Dziedzic 
II Z-ca Prezydenta Miasta Zgierza

Szanowna Pani Wójt,
- Wstrząśnięci Pani nagłym odejściem

pragniemy serdecznie podziękować za cały
okres współpracy. Będziemy ten okres
ciepło wspominać, pamiętać o Pani życzli-
wości i gotowości pomocy w rozwiązywaniu
różnych spraw związanych z bankową
obsługą mieszkańców gminy. 

Dziękujemy za Pani obecność w naszych
bankowych spotkaniach i uroczystościach,
za wyrażane podczas nich życzenia
pod adresem Banku i cieple słowa doty-
czące poziomu świadczonych usług.
Takie słowa usłyszeliśmy od Pani 7 lutego
tego roku….

Dziękujemy za możliwość współpracy
z Panią. Łączymy się w bólu z Pani rodziną,
Przyjaciółmi i pogrążonymi w żałobie
Pracownikami Urzędu Gminy.

W imieniu Zarządu i pracowników
Banku Spółdzielczego w Zgierzu

Elżbieta Zytek
Krystyna Nowak

Pani Wójt, Droga Basiu, 
- Niezwykle trudno jest zebrać myśli po Twoim odejściu.
Tyle mieliśmy wspólnych planów dla rozwoju naszej
gminy. Będziemy kontynuować Twoje dzieło Wielkiego
Samorządowca ku Twojej Pamięci. Dziękujemy za cenne
lekcje, nieustanne wsparcie i traktowanie jako równych
partnerów.
Dziękujemy za oddana pracę na rzecz lokalnej społecz-
ności.

Spoczywaj w spokoju
Przyjaciele z Klubu Razem dla Gminy  - Dariusz 

Sędzicki, Marzena Nemec, Gabriela Skopiak , 
Piotr Wężyk , Kinga Banasik, Tomasz Stańczykowski,

Kamil Tomczak , Robert Śniecikowski, Marian 
Jóźwiak, Jacek Stańczyk, Krzysztof Wiktorowski  
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Jak zapamiętamy Panią Wójt
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UWAGA ! 
HPAI

ZASADY, 
KTÓRYCH NALEŻY
PRZESTRZEGAĆ
W CELU OCHRONY
GOSPODARSTWA
PRZED WIRUSEM
WYSOCE ZJADLI-
WEJ GRYPY 
PTAKÓW (HPAI)

Rolniku zachowaj szczególną
ostrożność oraz odpowiednie
środki bioasekuracji minimali-
zujące ryzyko przeniesienia
wirusa grypy ptaków do gos-
podarstwa.

Nie karm drobiu na zewnątrz
budynków inwentarskich.

Po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi
ptakami umyj ręce wodą
z mydłem

Stosuj maty dezynfekcyjne
w wejściach i wyjściach 
z budynków, w których utrzy-
mywany jest drób oraz przy
wjazdach i wyjazdach 
z gospodarstwa

Zabezpiecz budynki,
w których utrzymywany jest
drób oraz pasze przed 
dostępem zwierząt dzikich,
w tym ptaków.

Obserwuj stan zdrowia ptaków.
O wszelkich niepokojących objawach
natychmiast powiadom lekarza 
weterynarii.

W przypadku wykorzystania
czynności związanych z obsługą
drobiu stosuj odzież i obuwie
ochronne przeznaczone wyłącz-
nie do tego celu.

Pozostaw ptaki w przeznaczonych
do tego celu pomieszczeniach bez
możliwości swobodnego poruszania
się po otwartym wybiegu.

Nie wykorzystuj do pojenia
drobiu wody ze zbiorników, 
do których mają dostęp dzikie ptaki.

INFORMACJA 
DLA HODOWCY DROBIU

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadli-
wej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni

zachowywać szczególną ostrożność i stosować
odpowiednie środki bioasekuracyjne minimalizujące

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków
do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, 
pod warunkiem uniemożliwiania kontaktów 

z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać pasze w pomieszczeniach zamkniętych

lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym
kontakt z dzikim ptactwem;

3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych,
do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne
oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami

umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach

z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco!!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich 

osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej
praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt
/ burmistrz / prezydent miasta) podejrzenia

wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.
Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków [HPAI] 
w drobiu. Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek

pobierania paszy i wody; objawy nerwowe; drgawki; skręt
szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszno-
ści, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.


