
Piekary Śląskie
—1940-2020

OĆ)T
nadania praw miejskich

PREZYDENT MIASTA
PIEKARY ŚLĄSKIE

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
tel. 32 287 10 59, fax: 32 287 16 69

Piekary Śląskie, 11 września 2020 r.

Szanowny Pan 
dr hab. Adam Bodnar 
Rzecznik Praw Obywatelskich

WŁ- i 2020 -09- 1 5
I_____

ZAL

W imieniu własnym oraz mieszkańców Miasta Piekary Śląskie pragnę podziękować za wszystkie 

działania podejmowane przez Pana w7 czasie minionej kadencji.
Realizacja zadań związanych z ochroną praw człowieka i obywatela, a także stanie na straży 

sprawiedliwości i równości społecznej stanowi istotną misję w społeczeństwie obywatelskim. 

Pełnienie służby związanej z niesieniem pomocy zarówno Polakom, jak i cudzoziemcom pokrzywdzonym 

przez niewłaściwe postępowanie instytucji państwowych ma niebagatelne znaczenie. Pozwala chronić 

ich prawa, które naruszone zostały przez jednostki władzy publicznej - sądy, publiczną służbę zdrowia 

czy policję. Na początku swojej drogi zaznaczył Pan, jak istotne jest służenie wszystkim obywatelom.
O ważności pełnionych obowiązków’ i znaczeniu podejmowanych przez Rzecznika Praw7 

Obywatelskich działań rozmawialiśmy podczas wizyt}7 w Piekarach Śląskich, za którą jeszcze raz pragnę 

wyrazić swoją wdzięczność. Dziękuję za poświęcony mieszkańcom czas i zaangażowanie Pana Rzecznika 

oraz współpracowników7, z jakim staracie się Państwo im pomóc. Przy tej sposobności pragnę także 

wyrazić uznanie dla pracy Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach 

Pani dr hab. Aleksandry Wentkowskiej, która od lat z niezwykłym oddaniem i empatią udziela pomocy 

osobom, którzy czują się pokrzywdzeni przez instytucje państwowe i poszukują wsparcia w7 rozwiązaniu 

swoich trudnych spraw.

Instytucja, na której czele Pan stoi, kontynuując tradycję poprzednich Rzeczników7, pełni funkcję 

ważnego ośrodka wsparcia dla ochrony praw7 człowieka. Jestem przekonana, że cały czas, niezależnie 

od obranej, dalszej drogi, będzie Pan wierny ideałom Helsińskiej Fundacji Praw7 Człowieka 
oraz pełnionym do dziś obowiązkom.

Życzę dalszych sukcesów, realizacji wszystkich zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności, 

tak na kolejnym etapie życia zawodowego, jak i w życiu prywatnym.

W tekście wykorzystano krój pisma będącego rekonstrukcją c: atach 1847 - 1872
na terenie Piekar Śląskich prowadził dru

graficzny element dekoracyjny, 
herb miasta (80 lat nadania praw miejskich)

pieczęć biura, element graficzny

graficzny element dekoracyjny, napis Szanowny Panie Rzeczniku

graficzny element dekoracyjny, podpis 


