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Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Szanowny Panie Prezesie,

Doprowadzeni do ostateczności jesteśmy zmuszeni wystąpić do
Pana publicznie z prośbą o interwencję i wypełnienie deklaracji
państwa partii, dotyczącej bycia władzą dbającą o polskie rodziny,
władzą która tworzy warunki do rozwoju, postępuje racjonalnie,
szanując pieniądze podatników i przestrzegając prawa.

Sejmik Dolnośląski, w którym Pańska partia rządzi w koalicji
z Bezpartyjnymi Samorządowcami podjął decyzje o rewitalizacji od
30 lat nieużywanej linii kolejowej na trasie Dzierżoniów-Bielawa bez
jakichkolwiek analiz społeczno-ekonomicznych (wartość ok. 15 mln
zł), bez wpisania inwestycji do planu rewitalizacji, uniemożliwiając
budowę tak potrzebnej drugiej części obwodnicy Dzierżoniowa lub
podnosząc jej koszt o wartość wiaduktu (około 20 mln zł). Inwestycja
ta praktycznie odcina nasze nowo budowane gospodarstwo rolne,
w którym chcemy prowadzić agroturystykę i RHD oraz sprzedaż
bezpośrednią, a także usługi medyczne od możliwości dojazdu.
Także działkowcy z ROD oraz kwartał miasta Dzierżoniowa zostają
odcięte od komunikacji z główną drogą. Inwestycja ta prowadzona
jest bez wymaganych zgód – nielegalnie, inwestor jakim jest DSDiK
zignorował postanowienie nadzoru budowlanego o wstrzymaniu
robót. Zarząd województwa podejmuje uchwałę o finansowaniu
inwestycji ze środków UE pomimo pełnej wiedzy o jej niezgodnym
z prawem przebiegu. Pana partyjni koledzy i ich koalicjanci patrzą
z pogardą na szczytne idee Państwa prawa i sprawiedliwości, które

Pan chce wprowadzać w życie. Tu jest państwo teoretyczne. My,
obywatele tej ziemi patrzymy na to z osłupieniem!

Władze wojewódzkie nie prowadzą żadnego dialogu z nami, nie
szuka się korzystnych rozwiązań. Urzędy odmawiają nam,
działkowcom, Miastu Dzierżoniów bycia stroną postępowania.
Pracownik DSDiK składa do protokołu dziwne oświadczenie,
wykonawca twierdzi, że w Warszawie wszystko załatwione. DSDiK
dla zasłony dymnej robi drugi przetarg na obwodnicę Dzierżoniowa
wiedząc, że jest on niewykonalny, ponieważ warunki w nim
wyspecyfikowane łamią prawo sic! 

Wcześniej myśleliśmy, że takie rzeczy mogę się dziać za wschodnią
granicą lub w republikach bananowych a jednak nie, to się dzieje u nas.

Niegospodarni urzędnicy, łamiąc prawo i za nasze- podatników
pieniądze wyrzucane w błoto, rujnują nam obywatelom życie, przy
okazji grożąc w zawoalowany sposób.

Zamiast zajmować się rodziną, dziećmi, wnukami od 5 miesięcy
walczymy.

Wierzymy, że Pana interwencja ukróci to samodzierżawie Pańskich
partyjnych i koalicyjnych kolegów.
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