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Sz. P. Ewa Kopacz
PrezesRady Ministr6w

W imieniu miliona polskich dzialkowc6w,Krajowej Rady pZD obraduj4cej
w dniu dzisiejszym,atakZeswoimjako PrezesaPolskiego ZwipzkuDzialkowc6w,
pragne zNo2ry6
na Pani rgce serdecnrc gratulacjez okazji objgcia funkcji prezesa
Rady Ministr6w. Mam Swiadomoill, 2e funkcja ta wiqhesig z wieloma nowymi
wyzwaniami i obowiTkami, dlatego zyczQ Pani jak najwigcej satysfakcji z
podejmowanychdziahafiorz sarnychsukces6w.
R6wnocze3nie, maj}c Pani pozytywny stosunekdo ogrod6w dzialkowych,
wyruham nadziejg,2e tak jak dotychczaspolscy dzialkowcy bgde mogli liczy1 na
Pani wsparcie. Doskonale pamigtamy Pani przychylne slowa - jeszcze jako
Marszalek Sejmu - skierowane do przedstawicieli dzialkowc6w podczas
og6lnopolskiej manifestacjinaszegoSrodowiska.Pamigtamyo poparciu, kt6rego
nam Pani wtedy udzielila. Cieszymy sig, 2e dosfizega Pani potrzebg istnienia
ogrod6w dzialkowych w Polsce, majqc5wiadomo36,Le dla wielu polak6w s? one
jedynym miejscemwypoczynkui sensemLycia.
SzanownaPani Premier,
Zaledwie w styczniu tego roku naszekilkunastomiesigcanedzialarriazostaly
ztviefrczone niekwestionowanym sukcesem,jakim bylo wej5cie w irycie nowej
ustawy o ROD, niestetyifi dzis mamy realne powody, by nadal obawia6 sig o
prryszlo56 ogrodnictwa dzialkowego w Polsce. Pojawily sig bowiem kolejne
zagto2enia, kt6re spgdzaj4 nam sen z powiek. Jednym z nich sQ dziaNania
Naczelnego S4du Administraryjnego, kt6ty pod znakiem zapytaria postawil
legalnoS6niemal wsrystkich altan w ROD. Innym zagroheniemjest wyst4pienie
Rzecznik Praw Obywatelskich,kt6ra zgNosrta
w4tpliwoScico do konsgrtucyjnoSci
naszejustawy i zaproponowalaskierowaniejej do TrybunaluKonst5rtucyjnego.
ZagtoZeniate sprawily,2e naszaradoSd
z powodu uchwalenianowej ustawy
dzialkowej Wez Sejmnie twala zbyt dhago.Mocno wierzyliSmyw to, 2e w koricu
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bgdziemy mogli spokojnie korzystal z dobrodziejstw ogrod6w dzialkowych
i cieszy6sig ich urokami,jednak stalo sig rnacze|Dlategow tym trudnym dla nas
czasie,milion polskich dzialkowc6wzwracasig do Pani Premierz pro6b4o dalsze
wspieranie podejmowanych przez nas dziatafi. Liczymy na to, 2e tak jak
dotychczasnie pozostawi nas Pani samych sobie. Ze swej strony moZemy
zapewnil o tym, 2e konsekwentniebgdziemybronili ogrod6w dzialkowych, gdy?
co do sluszno6citej idei nie trzeba nas przekonywa6.Mimo trudnoSci caNyczas
wierzymy w to, 2e jeszczeprzez dlugie latabgdzie nam dane oddycha6 SwieZym
powietrzem ogrod6w, a pokolenia Polak6w bEdamogly korzystal z ich urok6w.
R6wnocze5niezachgcamyPani4Premierdo.odwiedzenianaszychdzialek, kl6re w
natloku codziennychzajgt i nielatwych obowi4zk6w mogQ okazaf sig cennym
miejscemwytchnieniai odpoczynku.
Jeszcze raz skladamy Pani Premier gratulacje, zachgcajqc do jak
ProszE
najczgstszego
odwiedzaniaogrod6wdzialkowychi spotkanz dziaNkowcami.
pamigtal,2ebrarry naszychogrod6w s4 dla Pani Premierzawszeotwarte,a ludzie
iryczliwi.
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