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Defegat naszego ogro[u 6gfqt uczestnifricrn i febgatem II I(ongresu oraz IX Zjaz[u ?ZD
z wizfQg uwagq wystucfiat i przefsuwit u$4/tn czfonfom trefci zawarte w piimic gani

tularszafe(-sejrnu WlEtry Kopacz, rrystqpicrt prze[stawiciefr.Kzq[u KQ z glice

(Premizrem Waffernarern Sawfa{ietn, wicfu 8os[6w reprezentujprycfr prawie wszlstfric
partiz pofitlczne zasiafajqce w fawacfi sejmourycfi. poza (hS-em zapmmiajqce nos o pe{nym

p op arciu dk Ao k fricg o Zwiqz KA cD ziadQgw c Gw i pr ryi" o- reg u fuj q ry c fr fzinfa tno f t
R,odzinrryc fr Ogro[6w CIzia{foruryc fr .

Sfefzqc urys1{ane frst1 i stanowisQg fzintfowcfuw przery{ane fo wszlstfricfr organGw

pafistwa, jesteirnl zaniryofoleni firafriem icfr reaf,gji i o[pawiz[zi na nic ,mimo ja{
zaznaczyfidm1 de{krawanego Wez nicfr poparcin fk ?ok{icgo Zwi4zfut Ozia{forucftw i
jego praw.

(Docierajqce do nas r62ne wiadomoici o przlgotawaniacfi w fricrowaryrn przez Sana

tulinisterstwie projef;lu zmian przryisow o rofzinn1cfr ogrofacfr fzin{forrycfr.
(Prowadzenie fomsuftacji z 61tyni czfonfouni(PZD utlrzucon)rmi z zwi4zfur za tamaniz

prawa, jest ila nas czyni n'iczrozumiabm i \ufwersujgqm ,,to ta$a{61 cfrcinrc tworzl1
prawo tworzqc je z przes@carni ,, tym fiartzicj ,ie fo rozmtw i funsuttacji nic zostaj4
zaproszeniprze[suwiciefe mitionowego zwi4zfur - AofsQicgo Zwiaz?pAziaQowc6w
jesteiml lm o|urzeni.



S z anowrry Sanie frl,inistrze

testeiml pnefomani, ze poinformuje ?an fzia{forucdw o ry, co to sig twor4tw

fricrowanjrm przez Sana futinisterstwic 6ez reprezentacji mifinnowej rzesz) cz{onftgw

ao fs Qicg o Zwiqz fu {Dzin{foru c 6w.

?oznafi 28.04.2012r.
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