Szczecin,dnia l7 grudnia 2012r.

Klub Poselski
Platformy Obywatelskiej
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Dzialkowcy pracuj4cy

spolecznie w Komisji

pragna zwr6cid sig do Szanownych

Rewizyjnej w okrggu

szczecir{skim,

Posl6w i wyjaSnii wiele spraw o kt6rych
nie
mrfwi sig na spotkaniach ani w srodkach nruro*.g
o przekazu radiu i telewizji.
wszyscy w rozmowach o dzialkach iPzD m6wi4
o oplatach , gruncie, o fym ile trac4
na tym gminy i,e dziarkowcy korzystai4zdziarek
a nie pr4c4 podatku.
A my chcielibysmy powiedzied szanownym poslom
kto to jest dzialkowiec.
Jest to pokolenie polak6w
,kt6rzy zaraz po wojnie odbudowywari kraj z gruz6w
,
organizowali zawady pracy , odbudowali przemysl,
stocznie, porfy budowali domy i
',,2e
realizowali hasla caty Nar6d odbudowuje
swoj4 stolicg. Cegly
Szczecina
transportowali5my do odbudowy Warszawy.
Budowali5my 1000 szk6l na 1000 lecie i
nikt nie pytal w tedy za ile, czgsto robiono
to w czynie spolecznym, i nie zale2nieod
ustroju budowalismy wrasny kraj
jest nasze miejsce na ziemi.
rbo to
w tej chwili to pokolenie czuje si9 wykluczone jakby
ktos powiedzial jestescieju2
o
nam nie potrzebni . Are my jeszczeLyjemy i pragniemyr
by ktos o nas pomysral ( nie
tylko w czasie wybor6w ). Dzialki kt6re uprawiamy
s4 dla nas wszystkim co mamyr
tu czujemy sig potrzebni a fym samym szczgsliwi.
Na dzialkach wychowalismy nasze
dzieci, teraz wychowujemy wnuki a czgsto
wspieramy nasz4 nisk4 emerytur4
o
owocami i warzywami naszych bezrobotnych
dzieci i wnuki. To jest to pokolenie
dzialkowc6w kt6rym chcecie zabral dzialki
. Praca na dzialce w sr6d przyrody
trzyma nas przy ayciu i daje nam trochg radosci
. Nasze emerytury s4 bardzo male i
nie stad nas na nic wigcej

.'-'.{

Dzialkowcy kt6rym

juZ nie wiele hycia zostalorzwracamy
sig do pan6w posl6w z
prosb4, zostawcie nam nasze dzialki dajcie
ma godnie doLy(do smierci w radosci i na
,
dzialkach w5r6d przyrody
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