
NR FlqKSlJ : 852?5?52a?]862?515?AA 74 llAR. 2a12 1:11P1'1 sTR 4
O D :

Jan Masralqrz
Oi.Mieszka I 6A
63300 Pleszew

Szrnowna Psd Mrrszal€k

Pleszew 10.03.2012r

Marszalek Sejmu RP
?ani
Ews Xopscz

Wdniar,h 16-16 grudnia 20I Ir uczeshriczy_lem w tX Krajowl,rn Zjezdzie polski€go
Zwi?ku Dzidkowodw w Wars2awic jako detegat 

" 
Okr9grr Kfuiskiigo.

Ns 4ezdzie uc.zesmic?rylo polad cztryst* delega16w z calej polski ,furezentrlqcych ponadmillonowq rzesze polskich dzialkowcow,
Podczas Zjazdujako uczestuicy i Deregaci polskiego Zwis?ku Dzidkowp,iw skierowali &r
Pani Marszsl€k lisr otwafv.
U:lrliry bowie-ltr 3 koniecae , aby korzystqt4c z quBdatu spolerzDego , wJakiw],"_of*y]i.a*s dzia]kojvoy znr6cid sie do pani Manra"t . p.isba 

"G;'l"cbaoi€ 
gloGupolskich dzielkowc6w i wsparcie Easrych sta.rai w obronie naszvch .r.ri, 

---

l\asz4 naozreJQ Da pomoc wzbudzil wjrdd nas list skierowany do nas przez paDle Ma.rszdek.
f_{efialiimy go za pzeraw cyroparii j. uzuada , rut *"nliri"-ii""iffii,.*u
ozratkowegoJat rez i warroici, iakie do zyrcia sfrolo_.go.1_oC d;d;;o? rodzinnychogpd6w dzidkowych skupionycb w po/s'kirn j*isak" 6;d1""*;*'"*
z€ 4Jaz{ru lr)wrocrtem z poczrciem d-obzc_w-We]nionej pn_acy i nadziej!+e nasz lisr sporkaste z ryczhw4 reakcj4 2 pani strooy, Czulem siq- bowiem reprezeotanjm.reiliona polskichobywatcli - cronk6w f ot:kieco ZwT"{u.Driaik **;_ fr 6;;;;rfi.rrro,*rr"-"wyboty w ogrodach udzielili mi maacaru qo w].ste.n\r,rda w rw iE i_;--:,.r.,rarego lrczytem ze M$szatek seihu. 

!$31$rc:" ruf"_"offiu*frrou"zyra .of qmediafor4 godzqcego nirne , qierzadko^spr-zecane h(sesy, zechce podwigcid trwaggj"Hffi 1J$ff',**H".l,Tlil::l:r'ry'"r' * ior*" i fra.j#. i "* ai"og
rearizuje idee ;-porecz;,-r ji'#l]tr-le w rycie najwrlkszej orgari'zacii poznzldowei'
ich doiviaaczc; 

---'-' - --r -*tsloego' w ktdrym wlsdza sluchejqc obyuateli czerpie i
Szrngwna Pati Mrrszalck

Ii:l1 jl od:*tu 
9or'az dEf=j g*py dzhl&owc6w , ponad dwumiesiecay brekodpowredzr m w]st4pienie Donad 400 uczesrn;t_a* f_;o*.go 2;*ar6J"iu,o* 

"t 
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*,,1f:YT4:n.'*ie siqlpMerdzai,z.e 
1 f ,rsi. "r"triu;ffi lriiffl* .0r""^"ro' wrclomresrQ€zDe igtomwanie elosu dzialkowcd.w , ktorry do TryUuoafr. fonltyrucylnego ,s,q-dlN*ajwr:szcgo , Rzadu 9*.l"j.i *f .iy.,l *i.1" b,.iQ.y ;;;;;|Li*r.o pniuie

:1njS:ya|1la.usqwy-o rodziDrych ogrodach dzialkowych.
rorureruza r6wtie2 iFnorowanie wielotysiQczre; gmpy aa*towcow ktorzy ostloz.aprote$o*Eli pneai\ ,ko wltprowaniu oo replezentowania Sejmu przed Trybunalem
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SzalowDs Patri Marszalek
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lt1' "arszal. :k 1 uprzejTspojbE o_w],rypowaoie innych os6b jarorcprezentantow. SejEu przed Trybuaalem KonstltuclinyE.'
11;-3 

uFzejmie nani4.Marszalek o pomoc * 
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olri. oL aarrto,r.fw i tak dobrzetunxqo-nuj4c€j i sp.awdzonej juz Usta*yzt sierpnia 2005r. _UJ_;ny-gffifr;ae; porcff_oa4lkowcorn prawa labylych w przesz,loscr.
Z wlrazaihi szacull(u
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