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Longin Siemiński
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
ul. Kosodrzewiny 56 lok 2 92-411 Łódź
reprezentowany przez radcę prawnego
Przemysława Fiuka

Szanowna Pani
Agnieszka Lechowicz
Ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE
do zaniechania naruszenia dóbr osobistych

Szanowna Pani,
Działając w imieniu mojego Mocodawcy, odpis pełnomocnictwa w załączeniu, wzywam

do natychmiastowego zaniechania naruszania dóbr osobistych Pana Longina Siemińskiego.
W ciągu ostatniego roku wiele razy umyślnie naruszała Pani dobra osobiste mojego

mocodawcy Pana Longina Siemińskiego, miało to miejsce podczas zorganizowanej przez
Panią manifestacji pod tytułem „Manifestacja przeciwko Obozowi Zagłady w Schronisku
Wojtyszki, Człowiek z Batem "w dniu 9.11.2011r, w licznych wypowiedziach dla mediów oraz
poprzez zamieszczanie nieprawdziwych informacji na stronach internetowych oraz w pismach
kierowanych, między innymi do urzędów.

W związku z powyższym wzywam Panią do zaniechania dalszych naruszeń dóbr
osobistych rncjsgo mocodawcy jak również do usunięcia skutków umyślnego naruszania dóbr
osobistych Pana Longina Siemińskiego poprzez złożenie oficjalnych przeprosin w formie listu
poleconego przesłanego na adres mojego mocodawcy o treści: „Ja Agnieszka Lechowicz,
Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z siedzibą w Jędrzejowie, Przepraszam Pana Longina
Siemińskiego za nieprawdziwe i naruszające jego dobra osobiste wypowiedzi jakich udzieliłam
na jego temat"oraz
„Ja Agnieszka Lechowicz, Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, przepraszam bliskich
świętej pamięci Marioli Siemińskiej za obrazę pamięci zmarłej i bezprawne wykorzystanie jej
wizerunku podczas Manifestacji w Sieradzu pod tytułem „Manifestacja przeciwko Obozowi
Zagłady w Schronisku Wojtyszki, Człowiek z Batem" w dniu 9.11.2011 „, a także zapłatę na
rzecz Fundacji „AZYL" z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki l, numer KRS 000033812 kwoty
5000 zł, w terminie do dnia 10 lutego 2012 roku.

Z poważaniem

Przemysław Fiuk
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