
Kielce, dnia 27 maja 2015n

Pani Ewa Kopacz
Prezes Rady Ministr6w

Szanowna Pani Premier !

w dzisiejszych czasach, kiedy grono przeciwnik6w rodzinnych ogrod6w dzialkowych
stale siq powiEksza, a ataki na nie nie ustaj4 kazdy glos sympatii i poparcia dla polskich
dzialkowc6w jest szczeg6lni e wainy. Jestedmy wigc tym bardziej szczgdliwi, 2e glos ten
pochodzi tym razem od Pani Premier - a wigc od osoby piastujqcej jeden z najwaZniejszych
urzgd6w w naszym kraju. Jest to dla nas sygnal, 2e byd mo2e cos siq zmienia, a dla dzialkowc6w
nadejdq w koncu lepsze dni.

Na spotkaniu Pani Premier z dzialkowcami, kt6re odbyio sip w dniu 19. maja na terenie
RoD Bemowo II w warszawie, padlo wiele bardzo waznych dla nas sl6w i deklaracji. pani
Premier po wysluchaniu przedstawicieli naszego Srodowiska i zrelacjonowaniu najpilniejszych
obecnie temat6w - opowiedziala sip po stronie dzialkowc6w w sprawie rejestracji Statutu PZD.
Zapowiedziala r6wnie2, 2e dololy starari, aby rozwiqzana zostala kwestia warszawskich
ogrod6w. szczeg6lnie wazna jest dla nas r6wniez deklaracja, ze p6ki bgdzie pani pelnii sw6j
urz4d - polskie rodzinne ogrody dzialkowe nie bEd4 likwidowane, zad drodowisko dziaikowc6w
mole liczyd na Pani pomoc. Nadziejg na realizacjq tych deklaracji budzi w nas konkretna
propozycja spotkania przedstawicieli zwi4zku oraz Pani premier z prezydent m. st. warszawy.
Jest to dla nas wyra2ny sygral, 2e nie chce Pani pozostai jedynie przy obietnicach, lecz zamierza
je zrealizowa(,.

Szanowna Pani Premier!

OkrEgowy Zarzqd Swigtokr zyski PZD w Kielcach pragnie zlo2y,i na pani rpce serdeczne
podzigkowania za tak wyretlne i stanowcze poparcie dla dzialah dzialkowc6w. w obecnym,
bardzo cig2kim dla nas i dla ogrod6w klimacie, takie dzialania ze strony Prezesa Rady Ministr6w
to swoisty znak ,,stop" dla zwolennik6w wyrugowania RoD z kajobrazu polskich miast. wazne
jest r6wnie2 to, 2e Pani Premier docenia i podkresla rolg oraz znaczenie ogrod6w w Zyciu
obywateli. Glpboko wierzymy, ze podobne dzialania przyczyni4 sig do zahamowania zakus6w na
lereny RoD i pozwol4 dzialkowcom spokojnie cieszyi siq ich wieloletnim dorobkiem.
Dzigkujemy, 2e swojq postawq w stosunku do ogrodnictwa dzialkowego daje pani przyklad
pozostalym przedstawicielom wladzy, ze liczy siq nie tylko pieni4dz, lecz przede wszystkim
dobro i zdanie ob)"\dateli. Mamy ogromn4 nadziejp, 2e wsp6lnym dzialaniem doprowadzimy do
stabilizacji sytuacji polskich dzialkowc6w i obronimy rodzinne ogrody dzialkowe przed widmem
likwidacii.

Okrggowy Zarzqd Swiptokrryski
Polskiego Zwiqzku Dzialkowc6w
w Kielcach
/lista podpis6w w zalqczniku/



Lista podpis6lv

"rt:o|ty Ok1ru9w1eo Zarzldn Swigtokrzyskiego
Polskiego Zwi4zku Dzialkowcriw w Kielcach

pod Listem skierowanymdo pani Ewy Kopacz _ p."zc.a Rady Ministr6w
zdnia2T maja 2015 roku.

Lp. Nazwisko i Nazwa ROD - mieisrt tdpis/
I a-/ / l

tl {t7*Th/o'cL ,&:
a

/Y/ :1*-,'-iZ >%z-
5

- ,-/ .-- ----
1 r , .t//
c./,-l r, fV,,^r.,.\.(J l^, L41 v e, \ Lt4_L '0.<-r

O r |.r,o-,ci" t- - -
,l .N rr ,,'f .4[v,^ u. , fL

U
t,i

n ,i - -t/ ,.ltvlehta -M.tt.tt'<+- ,r1 tlrf -=-IlLt,7-,-t
i,l (
/\'02-'v 4 ^-' ,4.,91 o\ u4"

? -94,
+

lJ fl t ii

fi\nd. lr,o rUfi,tnLtkw
Y\r'IfuLab' 

o u i, l(p,,,,^,- l.tJL',

W
: .F4/ .2.--x t,',r.t.t

1 .-

,J'AL
-__=-+L_/"-;\ ,/ginR d$rfu1rctk

,",,: "{,".],"'' i )) a( iri
r:<l.r

/a, 6n"ir', 2//r-'rVi
'.,,t-u /J /., //z:z 2ft17, 6 y. 

" 
t r

...2

- P \ /:) .// z-t<).ar .,/.4L_
KtVl,//t,r t,t 7,tt-.tt11,{- ,t.' /4tr.J/zt-z - J,/tn).i,

:e-
4/. jr,rA /J,L ,D,J

tuf,,
/a1/l 2,-U, ,fo!r:tD,u

t{6W. TaltV*/t t'
/a^0/t"4&0.!€, ,, _,. 4{".r5-,

/\ J,l;^ l',,- 4rS0 tlOt(- urtl t. 11

ql h:?t r, ? ,) ,,,r.q CW:
/(

,l\

tl L /
wt 0/ (o4J Knru ra5l,

I +(-
Lu,c,e^" I Auo,uu*-

L^9 O / ", g. ,Zz.o7z- S l,t- p.
tZ'r.l ee t

----.--
it -v 4., - r'J\v L n L?JA n,rr{tqt' | 1.,';.,..

-///-T*
{/b Irfi;

,/6' .%z,rzar ,i)r* Fpe,?aturcl .//o/rrl
LuD frlaqw,Lc, L!,'i/ee

\ (- ----- -
..7,...".'

i+ ^ 
/ 

--f--

f')udtttel l5Lr"12j/ 4wI



czron k6w o *ur"fjll 

'""ljffi 
wiptokrzys kiegopolskiego Zwi4zku Dzialkowc6w w Kielcach

pod Listem skierowanym O9 f11i Ewy Kopacz _ pr.ru." Rady Ministr6w
z dnia 27 maja 2015 roku.
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