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Pani Posel
RodzinnegoOgrodu
Zlr.racamysiq do Pani z apelem iv imieniu dzialkor,vc6r,v
Dzialkorvegoim. Walczakarv GorzouteWlkp. o nplyniqcie na posl6rvPO pracuj4cych
lvojer,v6dztlvalubuskiego. Pro.jekt,ktory
o ROD reprezentant6r,v
nad nolva ustaLrv4
jest kompromitacj4zdror,vego
rozs4dku,politvki PO,
i prrzedstar,rtli
\\-1,praco\\.ali
go. Przykrymjest fakt, 2e przelodnicz4ca tej podkomisji
a takze os6b pr,ezentujEcych
jest posel Kr1'stynaSibiriskaz GorzorvaWlkp. nie posiadajqca2adneju'ied.zyo ROD.
Projekt ten, jah i lv przy'szlo6ciustar\,ama na celu rozbicie ponad roo letniego ruchu
dzialkorvegou' Polsce,liknidacjq ogrod6rvdzialkon-vchi zuiqkszeniestanu beznadziei
dzi6 emerytami rencistami.Obecnan'Iadzatej g;rupi'ludzi
rv grupie ludzi bqd4c1'ch
jaka6epidemia
nie cierpi. Odnosimvu'ra2enie,ze najlepiejb1'br'lo gd1'b1'
szczeg6lnie
u1'buchla \\' narszlrmSrodou-iskui zalatu,ila problem. Z1'skalibl'6cie,bo i leczl'6 nie
b11o b1' kogo a ogrodl' mozna b1' bez oporu zliku'idorva6,terenl' zielone zala(,
betonem, n1'budorva6centra handlorve, urz4dzi6.parkingi. Dla resztki emeryt6rv
do kresu.Jak rsiqdo tego
ustani6 larvki pod betonoul'mi blokami i niech dochodzE...
ma sloganulborczv PanaPosla Witolda Pahla,,Bl'nlo siq lepiej.Wszl-stkim".
Zlje sig lepiejtvm co s4 u rvladzl'- nztmnie.
Pani Posel
Wiele ronvalila Pani partia, nie n-r'mieniam\-\\'szvstkiegoale niekt6re tak:
przeml-slciqzki, g6rnicbvo,gospodarkqroln4, budorvnictrvo,banki, sluzb,qzdronia,
rvojsko, szkolnictu'o,to co jeszczeda zntszczeniazostalo - ogrodl' dzialllorvei lasl'
pafstu'orve.
M1' dzialko\\'c\,bqdzieml'bronic su'oichdzialek,bo to jest miejscergdziejest
cz.vstepoutetrir:e,zdrorveo\\'ocei n'arzvu'a- gdzie odpoczpvaml',bo nas nie stai na
Egipt, Kanan' cz1.narvet na naszeo6rodki \'['pocz]'nkolve,To co chceciezrobi6 to
rvodl'stalinizmz okresuNEP (nor,vaekonomicznapoliq'ka). M1'cbcem1.mie6
cz1'stej
u.lasne o\\.oce,a nie przl'sloi,r'ior,ve
mirabelki, my chcemy mie6 lr'lasne miejsce na

ziemi - na tej ziemi. Bgdziemybroni6 ogrod6w, a gdy zajdziepotrz,ebato wyjdziemy
rachunki
na ulicq, a poslom kt6rzy bqd4 nasz-vmin'rogami r,rystawimystosor.urre
Jak Wy bqdzieciemogli patrze6ludziom \N oczy - przecie|
w najbli2szychr,ry'borach.
\vszyscynie lryjedziecie na zagraniczneposady. Zastan6wciesiq, jeszcze'kilka dni
pozostalo!
Pani Posel- naszapropozycjajest krotka - przyjmijcie obyrvatelskiprojekt ustany
o RODbez 2adnychprzy nim manipulacji.
Nasziist kiertrjemydo Pani Posel, a takze:
,/ PrezydentaRP
./ MarszalekSejmu RP
,/ Premieril Rz4duRP
./ poslalViitoldaPahla
,/ posel Krystl'ny Sibiriskiej
./ poselBoZeny'Star,riak
,/ poselStefanaNiesiolou'skiego
,/ poselF)l;t:bie\'Rafalskiej
,/ poslaJo',zefaZycha
./ posla Bogusiau'aWontora
,/ prezesaKrajorvejRadl'PZD EugeniuszaKondrackiego
,/ prezesa()krqgoivegoZarz4duPZDZielonaG6ra MarianaPasiriskieg,r
./ prezesat)krqgorvegoZarz4dvPZDGorz6rvWlkp. PiotraWilms majqcnadziejq,
2ezostanieprzeczltanvbeznadzieina odpon-iedz.
W zal4czeniulista os6b popieraj4cl'chtakie stanon-isko.
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Adresdo koresporrdencji:
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