Koleżanki i Koledzy.
Rozpoczynamy akcję zbierania podpisów pod przygotowany projekt zmiany ustawy
represyjnej. Na początku potrzeba nam tylko 1000 podpisów w celu złożenia w Kancelarii
Sejmu i Zarejestrowania Społecznego Komitetu z inicjatywą ustawodawczą, ale oczywiście
ten pierwszy tysiąc jak i kolejne będą od razu zaliczone na poczet tych niezbędnych minimum
100.000 podpisów żeby Sejm RP zaczął nowelizację ustawy represyjnej procedować.
W rzeczywistości musimy zebrać wiele więcej,ponieważ zawsze przy weryfikacji część
podpisów zostanie z różnych przyczyn zakwestionowana jak również z tego powodu ,że
jedynie wielki odzew i duże poparcie dla tej inicjartywy pozwoli znależć zwolenników w
sejmie , społeczeństwie i mediach. A to jest niezbędne do powodzenia.
Jeżeli ZER MSW weryfikuje ponad 190.000 emerytów i rencistów, w Policji służy blisko
100.000 funkcjonariuszy i pracuje ok.25.000 pracowników cywilnych to wliczając w to nasze
rodziny, przyjaciół i kolegów to nie powinno to być problemem. A przecież kolejna ustawa
obejmie także żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb którzy są w innych zakładach
emerytalno-rentowych i ich rodziny. Ale do sukcesu tej inicjatywy potrzebne jest
zaangażowanie NAS WSZYSTKICH. Naszym obowiązkiem nie jest złożenie podpisu
,ale drukowanie, kserowanie list poparcia i zbieranie podpisów wśród rodziny, znajomych,
sąsiadów, w miejscach pracy i wypoczynku. Jeżeli każdy z nas zbierze po chociażby 20
podpisów ( co nie wydaje się trudne) to biorąc pod uwagę wielkość środowisk mundurowych
,ale także nasze zdyscyplinowanie i zaangażowanie to ogólna ilość podpisów z poparciem
ustawy powinna być wielokrotnością liczby 100.000.

Namawiam wszystkich do aktywności i czynnego udziału . Ta sprawa nie jest zakończona i
dopóki jest szansa na zmianę ustawy to musimy ją wykorzystać i w pierwszej kolejnści sami
wykazać się zaangażowaniem i aktywnością, jeżeli oczekujemy,że inni nas poprą i nam
pomogą.
Lista poparcia w załączniku. Proszę ją rozsyłać .
Marek Osik

Proszę wszystkich o rozpoczęcie rozpropagowania akcji zbierania podpisów i
przekazywania list kolejnym osobom. Wypełnione listy należy przekazywać do:
Grzegorz Mądry, 82-300 Elbląg ul. Lotników 23/32 (rejon Elbląg - Olsztyn)
Rajmund Smolarczyk, 84-230 Rumia ul. Mazowiecka 1b/6 (rejon Gdynia - Gdańsk)
Pamiętajmy ,że każda osoba może tylko raz podpisać listę poparcia o czym należy
podpisującego uprzedzić.

