
Lubsko, X 7..X0.2OX4 r.

Pani

Prof, lrena LPowt'cz

Rzeczntk Pra w Obg wate/skich

a/. Soltdarnaści rz

oo-oqo warszawa

Dzn/kowcg, uczestnlczącg w ustawawgtu zebranlu

wszgstkbh dzlalkowców z Rodztnnego Ognodu Dznlkowego

,,LLłwema" Lubsko., l/uE7cgl,u na ce/u dokonante wgboru

stowarzgszemn, któ,e rua zarządzać naszgt/u ogł,odetn, znal/ug

Pani oplnię - stamorusko, jakle swego czasu Pani sklerowala do

Pani Eźbletg B/eńkowskĘ, bglej l,t/żeprel/uler RP i pelnące1

obowiązkl' Mlnktl"a /nfł,astl"uktury i Rozwolu, abg ta pani za1€/a

swoJ? stanowtsko i wgrazła oplnĘ, dotgczącą śugel,owaneJ'

paez Pani7 nlekanstgtucglnoŚci ustawg o rodztnngch ognadach

dznlkowgch z dnn a3 gnudnn 2OX3 l,.. JesteŚ,ug takuu

postawlen/el/u sprawg co nalłunĘ zdutwenl. D/aczego., ano

d/atego, że ustawa ta wesz/a w zgcle i funkc1'onq|e doplero q

łulesięcg a J'uz są pod nią ,,kopane dofg" i to przez kogo, przez

śakuego Rzeczntka Praw Obgwate/skbh.



Dziwi nas to, że dakułuent tem, Pani zdanleru jest w częici

nlekonstgtucglng /' śprzeczng z orzeczenlełu Tl,gbuna/u

Konstgtucalnega Jest to naszgłu zdanżłu nowa ,,powtól,ka z
hktant'', tuqtąca na ce/u ko/elne rozpoczęc/e drĘenla znanego

J'uz pr,oceśu 0. nozbżn ĄaszeJ oryanlzacli kką jest

Sto wa rzgszanż Po /skl' Związek Dztalko wców.

Kżdg wreszcle się skończą te, róznego rodzalu podchodg ?

Kżdg wreszcle elltg połtgczne dadzą nAłn spokój i sę ztuęczą

c ląglg rn nękanle m bledngch dznlko wc ów?

Czg w Po/sce nle ,ua lnngch, waźniejszgch prob/eruów do

l"ozwiązann. Odpowtada?ug sanui na ta pgtanle jest dużo

takbh spraw, nad któ.gtni Rz7d RP powlnlen się pochg/ó /ecz

nle zaLulerza tego czgnó tg/ko nqtprostszgłu sable sposobełu

chce wgc/ągnąć od obgwate/l'łatwe pleni7dze, ce/eru ratowamn

ciąg/e dzlurawego budżetu. Naszgłu zdanżtu to 1est ca/e sedno

tego ce/owego załnieszamn, zupe/nle nlepatl"zebnego,

Chcetug zaznaczgó ze cala ta rozpętama i to ko/elna Juz bata/la

w sprawle konstgtucglnoścl' bądź nle zaplsów ĄaszeJ ustawg o

ogrodach dznlkowgch nle prugnosi Panl'yko Rzecznkowi Praw

Obgwate/sklbh ch/ubg. tt/ zwi7zku z tgtu, ape/ł,geług do Pani o

zanlechanż kontgnuac1|' tej żenq7ceJ juz naszg/,u zdanietu

bata/i

Podptsg uczestntków Usta wowego zebrann dzn/kawców
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