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Pan

Donald Tusk

Premier Rzqdu

Przewodniczqcy

Platformy Obywate lskiej

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

STANOWISKO

Panie Premierze

Z du2q uwagq obserwowaridmy pana spotkanie z dziaikowcami w RoD im.
,,Waszyngtona" w Warszawie. Wowczas z pana wypowiedzi wynikio, 2e jest pan
..lednym z nas, niestety rado(i trwala bardzo krdtko. Ostatnie wydarzenia
poddajq wqtpliwodci realizacji deklaracji zto2onych przez pana.
Poslowie z PO - partii, kt6rej jest pan szefem zignorowali pana wypowiedl i nre
dq2q do 2adnego kompromisu. swiadczy o tym przebieg posiedzeri podkomisli.
Taka postawa ka2e zadai pytanie o prawdziwe zamiarv wobec miliona
d z ia lkowcow.

Dotychczasowa ignorancja posl6w pO oraz cyniczna gra nastrojamI
dzialkowcow wyprowadzily nas na ulice. Nie chcemy aoy z naszego
Obywatelskiego projektu pozostai tvlko tvtul.



Przyglqdaiqc siq poprawkom do projektu obywatelskiego przez czionkow
podkomisji trudno nie oprzei siq wraieniu, ie poslowre nie rozumiejq jak
funkcjonu.jq ogrody.
Nie pod takim projektem zlo2ylidmy w skali kraju ponad 900 tys. podpisow. Raz
wyrzqdzonej krzywdy siq nie zapomina, wybory panamentarne ju2 niedtugo.
wobec sytuacji wyiqtkowo niekorzystnej dla dzialkowcow nadejdzie czas
wyprowadzenia poslow pO z sejmu. Naszych praw iogrodow bqdziemy bronic
t.rk jak broni siq niepodlegtoSci.

Z upowa2nienia dzialkowcow
Zarzqd ROD,,Bratek"

'. l-;REZES R0D ?rrrr.k,'ljo wiadonroscr:

1. Pr zcwodnrczEcy partii politycznej

Prtw,r r Spr awred liwoic i

Ul. Wiejska 4/6/8 OO-902 Warszawa
2. Przewod n iczqcy partii politycznej

Solidarnel po ls kr

Ul. Wiejska 4/6/g OO-902 Warszawa
3. P rzewod n iczq cy partii politycznej

Polskiego Stron n ictwa Ludowego
Ul. Wiejska 41618 0O_SO2 Warszawa

4. Przewod n iczqcy partii politycznej

Sojuszu Lewicy Demokratycznej
Ul. Wielska 4/6/B OO_9O2 Warszawa

5. Ma rszalek Sejmu Rp

Ewa Kopacz

Ul. Wiejska 4/6/8 00_902 Warszawa
b. l(rajowa Rada pZD

UL Bobrowiecka 1 0O-759 Warszawa
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