Dlaczego zbiórka publiczna?
Już za 29 dni, 12 lutego będzie Referendum, w którym zadecydujemy o przyszłości naszej Gminy Mielno.
Spółka akcyjna PGE dla swoich wyłącznie zysków za miliony złotych wynajęła specjalistów do
sprzedawania złudzeń, żeby nas wszystkich oszukać i wybudować w naszej gminie Elektrownię
Atomową.
Jak nie dać się oszukać - trzeba mieć świadomość prawdziwego zagrożenia płynącego od elektrowni
atomowej i wziąć udział w Referendum,
Możemy przeciwstawić się najeźdźcy PGE i zebrać środki na zorganizowaną walkę o naszą przyszłość, a
tylko razem ich pokonamy.
Zebrane środki posłużą do zrobienia plakatów, ulotek informacyjnych,banerów i ogłoszeń na Naszą
Wspólną kampanię informacyjną, z którą dotrzemy do każdego mieszkańca Gminy Mielno, obnażymy
kłamstwa propagatorów budowy elektrowni jądrowej, którzy chcą uczynić z Gminy Mielno pustynię
turystyczną.
W walce o Gminę bez elektrowni atomowej ramię w ramię stoją w szeregu wszyscy radni i sołtysi naszej
gminy, wybrani przez nas, by dbać o nasze sprawy. Stoją solidarnie ponad podziałami i lokalnymi
interesami.
Najpierw wszyscy razem utworzyli Inicjatywną Grupę Referendalną, uruchomili demokratyczny proces
Referendum, a teraz wszyscy poparli Powszechną Publiczną Zbiórkę pieniędzy na walkę o naszą
przyszłość.
Wielu z nich przyjdzie do Państwa i poproszą o datek - pamiętajcie, że każda złotówka, którą podarują
Państwo, przyczyni się do zachowania naszej turystycznej gminy przy życiu.
Zaufali pięciu osobom z Gąsek tworzącym Komitet „www.bezatomu.pl”, który po raz pierwszy w historii
Gminy Mielno przeprowadza Publiczną Zbiórkę Pieniędzy w całej Gminie Mielno.
Kiedy w pierwszym w wolnej postkomunistycznej Europie Referendum przeciwko energetyce jądrowej
wygramy naszą przyszłość, każdy, kto podarował choćby grosz, będzie miał zasługę we wspólnym
zwycięstwie.
Rozliczenie z zebranych i spożytkowanych środków będzie publiczne, zgodne z ustawą o zbiórkach
publicznych i rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych o sposobie przeprowadzania zbiórek
publicznych.
Właśnie ruszyła Referendalna Akcja Zbiórkowa, która potrwa do 10 lutego 2012 roku i spotkają Państwo
swoich sąsiadów z puszkami, do których będą zbierać datki.
Komitet „www.bezatomu.pl” ma pozwolenie na zbiórkę do 30 czerwca 2012 roku, bo nie wiadomo czy,
po wygranym przez nas Referendum, od razu wybijemy PGE z głowy plany tej idiotycznej budowy
kombinatu śmierci w środku turystycznej Gminy Mielno.
Teraz zbiórka na Referendum, które jest najważniejsze.
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