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Protestujemy z całą mocą przeciwko próbie pozbawienia nas części praw nabytych 
i stworzenia warunków, że moglibyśmy być łatwo pozbawieni naszych pięknych 
ogrodów, użyźnionych, okupionych potem naszym i naszych przodków. 
Tworzyliśmy przeważnie na nieużytkach i ugorach, w miastach i na ich obrzeżach, 
ukwiecone enklawy zieleni, oazy sprzyjające czynnemu, zdrowemu wypoczynkowi. 
Nam i okolicznej społeczności. 
Naszą osobistą pracą oraz z naszych prywatnych, przeważnie skromnych środków 
stworzyliśmy ogrody, które nam i rodzinom dają radość, a nasze dzieci i wnuki 
uczą Kultury obcowania z przyrodą i dbania o środowisko. 
Zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego sześć zapisów ustawy o ROD dotyczą 
podstawowych praw działkowców. 
Ich usunięcie jest podstawą do narażania nas na różne niekorzystne skutki. 
Mamy w Polsce gospodarki, wielu dziedzin źle zarządzanych i mamy też liczne 
przykłady marnotrawstwa dorobku całych pokoleń. Obserwujemy z dezaprobatą 
dotowanie, między innymi z naszych skromnych podatków - niektórych silnych grup 
działów gospodarczych, albowiem ustępuje się przed siłą elektoratu lub fizyczną. 
Nie pozwolimy aby z pobudek politycznych doprowadzono do upadku naszego 
ponad stuletniego ruchu społecznego, naszej społeczności działkowej. Nie dopuśćcie 
Państwo aby liczną rzesza emerytów i rencistów, pozbawiona została swoich Oaz, 
które utrzymują ich w znośnej kondycji psychologiczno -fizycznej. 
Wierzymy, że prawa stanowione w naszym wolnym Kraju, będą dobrze służyły 
szczególnie ludziom, a nie elitom i partiom. 



Reasumując bardzo prosimy Pana Premiera o wstawiennictwo za tak wielką rzeszą 
starszych i nie majętnych ludzi, którzy przez całe dorosłe życie budowali w 
pocie czoła ten Kraj i teraz u schyłku swego życia nie możemy sobie swobodnie 
odpoczywać na tych małych skrawkach Naszej Polskiej ziemi. 
Proszę wziąć pod uwagę głos utrudzonych zmęczonych życiem i wołający o 

sprawiedliwość wiekową nas ludzi pokolenia powojennego . 

W imieniu ponad 600 członków Naszego Ogrodu ROD „SKANDA" w Olsztyn 

Zarząd ROD „SKANDA" 
Prezes 
Vice Prezes 
Sekretarz 
Skarbnik 
Członek 
Członek 
Członek 

Jerzy Borowski 
Irena Kózka 
Krzysztof Kucharczak 
Beata Stodolniak 
Zbigniew Ogrodziński 
Jerzy Zawadzki 
Tadeusz Sokołowski 

Komisja Rewizyjna ROD „SKANDA' 
Przewodniczący 
Vice Przewodniczący 
Sekretarz 

Członek 
Członek 

Jan Trawiński 
Ryszard Ebner 
Lidia Zimowska 
Piotr Barczyński 
Jakub Radajewski 

Komisja Rozjemcza ROD „SKANDA" 
Przewodnicząca - Bożena Osełkowska 
Sekretarz - Jerzy Polak 
Członek - Teresa Kobak 
Członek - Ryszard Sobotka 
Członek - Beata Ebner 

Z poważaniem Zarząd ROD „SKANDA" w Olsztynie 


