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Pani Beata Gosiewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo
dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa W Parlamencie Europejskim,,
dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu
Europejskiego w dniu 14 marca 2OL7 roku głosowała Pani przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził pubIicznie
stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją
to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie
obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków to
niebezpieczna dla naszej eszystencji utopia, która W polskiej historii zawsze kończyła

się obozami kon centra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym komunistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej
szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RŁ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego
prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co
najmniej sta n obecny. €
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17 marca 2017 r.

Pani Anna Foty8a

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca żOI7 roku głosowała Pani przeciwko ustanowieniu

prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,

jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

SpineIlego, wyrażonej w manifeście z Ventotene,

Jestem przekonany, źe wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami koncentra cyjnymi iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tvm komunistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo

jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa

narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny.

stowarzyszenie Ruch obywatekki MiłośnikóW BrOni

KRs;0000390040 | Regon:145230437 l NlP: 527-266-75-48

l|Ju,tłl.R(lMB.ORO.PL



!RotB BU0H 0BWATEtsKl MlŁOŚ1{lKOtłl BB01{l
Ul, ChłOdna 20/']09 | 00-891 Wa6zawa I e-mail: info@romb,olg,pl

20 marca 2017 f.

Pani Urszula Krupa

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca 2017 roku głosowała Pani przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie mi|owy krok, Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
SpineIlego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to
niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami konce ntra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom u nistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej
szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP,

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego
prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co
najmniej stan obecny,
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20 marca 20t7 r.

Pani Jadwiga Wiśniewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca 2017 roku głosowała Pani przeciwko ustanowieniu
praWa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami koncentracyjnymi iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom u nistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdraźane to europejskie prawo

,jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa

narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje moż|iwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny.
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20 marca 2O17 r.

Pani Krystyna Łybacka

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca 2017 roku głosowała Pani przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok, Zdaniem ROMB jest to krok milowy,

jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene,

Jestem przekonany, źe wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywatell, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami ko n centracyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom unistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo

jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa

narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny. t
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Pan Ryszard Czarnecki

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej,

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do ParIamentu
Europejskiego w dniu 14 marca 2077 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie miIowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy PolakóW którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to
niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami konce ntra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom u nistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej
szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczoŚci polskiego
prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny.
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20 marca 2OI7 r.

pan Edward czesak

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca 2Ot7 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu

prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

Spinellego, wyrażonej w manifeŚcie z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji, Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami konce ntracyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom u nistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo

jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa

narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje moż|iwości ustanowienia takich przepisów, które zachowaj

najmniej stan obecny. 
\
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20 marca 2OI7 r.

Pan Marek Jurek
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopo|skie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo
dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,
dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, źe jako poseł do Parlamentu
Europejskiego w dniu 14 marca 20I-1 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie
stanowisko,, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją
to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to
niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła
się obozami koncentracyjnymi iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym komunistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej
szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego
prawodawcy, daje możIiwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co
najmniej stan obecny.

Turczyn

RoMB
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20 marca 2017 r.

pan karol karski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu
Europejskiego w dniu 14 marca 20!7 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
SpineIlego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy PolakóW którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to
niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w poIskiej historii zawsze kończyła

się obozami konce ntra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom u nistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RB aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego
prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny.

stowarzyszenie Ruó 0bywatehki iłiłośnikóW BrOni
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20 marca 2OI7 r.

pan sławomir kłosowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogó|nopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

duźą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca 2017 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

SpinelIego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy., w tym i Polaków to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami kon centra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym komunistycznym szaleństwem,

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RB aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa

narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny. 
(

Turczyn

oMB

stowarzyszenie Ru(h 0bywatekki MiłośnikóW BIoni

KRs:0000390040 | Regon: l45ż30437 l NlP: 527-266-75-48

/*--i
WWW.ROMB.ORG.Pt



!RotB RU0H 0BYI|,ATELSK| MlŁOŚ]{IKOW BB01{l
u l, (hłodna 20/109 | 00-89'1 Warszawa I e-mail: infopromb.org,pl

2O marca 2017 r.

Pa n Zdzisław Krasnodębski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogó|nopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca 2OI7 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-CIaude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany., że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami koncentra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom u n istycznym sza leństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej
szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny, ^ C-,-..

Turczyn
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żO marca 2017 r.

Pan Zbigniew Kuźmiuk
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu ],4 marca 2OI7 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok, Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami koncentracyjnymi iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom u n istycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP,

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny.

Tu rczyn
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20 marca 2017 r.

Pan Ryszard Legutko

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni paInej,

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu ]-4 marca 2017 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok mi|owy,

jednak zmierzający ku reaIizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

Spinellego, wyrażonej w manifeście Z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyraźam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami koncentracyjnymi iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom u nistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP,

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo

jest konieczne d|a zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa

narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny.
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20 marca 2017 r.

Pan Stanisław Ożóg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca 2OI7 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej lean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku reaIizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy PolakóW którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji, Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami konce ntra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom u nistycznym szaleństwem,

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RB aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo

jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa

narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobre_i woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje możIiwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

nalmnle1 stan obecny. , €
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20 marca ż0I7 r,

pan Bolesław piecha

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fa kt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca 2017 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu

prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,

jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

Spinellego, wyraźonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych izdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji, Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami konce ntra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom unistycznym sza leństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RŁ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo

jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa

narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepfsów, które zachowają co

najmniej stan obecny. s5
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2O marca 2OL7 r.

pan Mirosław piotrowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej,

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu
Europejskiego w dniu 14 marca 20!-/ roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków,

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie
stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją
to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków to
niebezpieczna dIa naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami konce ntra cyjnym i i ludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom u nistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej
szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyraźenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdraźane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego
prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co
najmniej stan obecny.

Turczyn
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2O marca 2017 r,

Pan Tomasz Poręba
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca 2017 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok, Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych izdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami kon centra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym komunistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny,

Stowarzyszenie Ruch 0bywat€hki MiłOśnikóW Broni

KRs:0000390040 l Regon: 145230437 | NlP: 527-266-75-48
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20 marca 2017 r,

Pan Kazimierz Ujazdowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo
dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,
dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do ParIamentu
Europejskiego w dniu 14 marca 2017 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie
stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Alt!ero
Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją
to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to
niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami koncentracyjnymi iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym komunistycznvm sza le ń stwe m.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej
szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP,

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego
prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co
najmniej stan obecny.

Stowarzyszenie Ruch Obywatelski MiłośnikóW Broni

KRs:0000390040 | Regon: ] 45230437 | NlP: 527-266-75-48
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20 marca 2017 r.

pa n kosma złotowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca 2077 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu

prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,

jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami kon centra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym komunistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmniej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo

jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa

narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny.

Stowarzyszenie Ruch 0bywatel5ki MiłośnikóW Broni
(RS:0000390040 
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20 marca 2OI7 r,

Pan Adam Szejnfeld

Poseł do Parlamentu Europejskiego

ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca żo!7 roku głosował pan przeciwko ustanowieniu

prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków,

przewodniczący komisji Europejskiej Jean-claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,

jednak zmierzający ku reatizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji, Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami konce ntra cyjnymi iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym komunistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmniej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo

jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa

narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej Woli i stanowczoŚci polskiego

prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zach

najmniej stan obecny.

stowaflysżenie Ruch obywatelski MilośnikóW Broni

KRS:0000390040 | Regon: ']45230437 
| NlP: 527-266-75-48
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20 marca 2017 r.

pan Janusz zemke

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej,

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca 2017 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu

prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok, Zdaniem ROMB jest to krok milowy,

jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene,

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych izdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji, Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków,, to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami konce ntra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym komunistycznym szaleństwem,

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmhiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdraźane to europejskie prawo

jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa

narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny.

Stowarzyszenie Ruch 0bywatelski MiłOśnikóW Broni

KRS: 0000390040 | Regon:']45230437 | NlP: 527-266-75-48
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Pan Adam Gierek
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,

dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu

Europejskiego w dniu 14 marca 2017 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu

prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie

stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,

jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero

Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków którzy rozumieją

to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to

niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami konce ntra cyjnym i iIudobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym komunistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmhiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo

jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa

narodowego, Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego

prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej sta n obecny,

stowarzyszeni€ RuCh obywatekki Miłośników Broni

KRs:0000390040 | R€90n: 145230437 | NlP: 527-266-75-48
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20 marca 2017 r.

Pan Janusz Korwin-Mikke
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo
dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,
dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu
Europejskiego w dniu 14 marca 2077 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie
stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją
to, że prawo posiadania broni palnej przez prawolządnych i zdrowych psychicznie
obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu
rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i PoIaków, to
niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła
się obozami konce ntra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed
tym kom u nistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej
szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego
prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co
najmniej stan obecny.

stowarzyszenie RuCh 0bywatekki MilośnikóW Broni

KRs:0000390040 | Regon:145230437 | NlP: 527-266-75-48
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20 marca 2oI-7 r,

pan Robert lwaszkiewicz
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo
dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,
dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu
Europejskiego w dniu 14 marca 20L7 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie
stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene,

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją
to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie
obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji, Dążenie ku przymusowemu
rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym . i Polaków, to
niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła
się obozami kon centra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym komu nistycznym sza leństwem,

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej
szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RB aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego
prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co
najmniej stan obecny.

Stowarzyszenie Ruch 0bywatelski MiłOśnikóW Broni
(RS:0000390040 
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20 marca 2O17 r.

Pa n Jacek Saryusz-Wolski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo
dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,
dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu
Europejskiego w dniu 14 marca 2O!7 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie
stanowisko,, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku reaIizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją
to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to
niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami koncentracyjnymi iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym komunistycznym szaleństwem.

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej
szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP,

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RB aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego
prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny.
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Pan Michał Marusik
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo

dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,
dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaliśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu
Europejskiego w dniu 14 marca 2017 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie
stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok, Zdaniem RoMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku reaIizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, że wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją
to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie

obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i Polaków, to
niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła

się obozami koncentracyjnymi iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom unistycznym szaleństwem,

Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej
szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na terytorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobre,i woli i stanowczości polskiego
prawodawcy, daje możliwości Ustanowienia takich przepisów, które zachowają co

najmniej stan obecny.

stowarzyszenie RuCh 0bywatelski i,łiłOśnikóW Broni

KRs:0000390040 | Regon: 145230437 | NlP: 527-266-75-48

ulWWROMB,ORG.P[



RotB RUCH 0BWATEtsKl MIOŚMKóW BRol{l
Ul.chlodna20/']09 | 00-891 Wa6zawa | €-mail: info@romb.org.pl

20 marca 2017 r.

pan stanisław żóftek
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ogólnopolskie stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni z bardzo
dużą uwagą obserwowało proces stanowienia prawa w Parlamencie Europejskim,
dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

Z prawdziwą przyjemnością odnotowaIiśmy fakt, że jako poseł do Parlamentu
Europejskiego w dniu 14 marca 2OI7 roku głosował Pan przeciwko ustanowieniu
prawa, zmierzającego do przymusowego rozbrojenia praworządnych Polaków.
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził publicznie
stanowisko, że dyrektywa to jedynie milowy krok. Zdaniem ROMB jest to krok milowy,
jednak zmierzający ku realizacji obłąkańczej wizji włoskiego komunisty Altiero
Spinellego, wyrażonej w manifeście z Ventotene.

Jestem przekonany, źe wyrażam zdanie setek tysięcy Polaków, którzy rozumieją
to, że prawo posiadania broni palnej przez praworządnych i zdrowych psychicznie
obywateli, jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Dążenie ku przymusowemu

rozbrojeniu wszystkich cywilnych mieszańców Europy, w tym i PolakóW to
niebezpieczna dla naszej egzystencji utopia, która w polskiej historii zawsze kończyła
się obozami kon centra cyjnym i iludobójstwem. Dziękuję za wysiłek obrony nas przed

tym kom un istycznym szaleństwem.
Proszę zarazem o wspieranie środowisk społecznych walczących o jak najmńiej

szkodliwe dla Polaków implementowanie tej złej dyrektywy na tervtorium RP.

Wyraźne wyrażenie stanowiska wobec posłów na Sejm i Rządu RĘ aby z jak

najmniejszą szkodą dla praworządnych Polaków było wdrażane to europejskie prawo
jest konieczne dla zachowania podstaw polskiej suwerenności oraz bezpieczeństwa
narodowego. Ta zła dyrektywa, z odrobiną dobrej woli i stanowczości polskiego
prawodawcy, daje możliwości ustanowienia takich przep
najmniej stan obecny.
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