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Jestem działkowcem od 32 lat w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym 
"Podzamcze" w Wałbrzychu. Jestem jednym z blisko 2 500 działkowców , którzy ten 
Ogród własnymi rękoma i własnymi środkami budowali od podstaw. 
Budowaliśmy ten Ogród z myślą, że będzie on służył 
naszym dzieciom. 
Przez tych 32 lata dziejów naszego Ogrodu wielu jego budowniczych już nie żyje, a 
działki po nich przejęły dzieci. Dzieje się tak, jak oczekiwaliśmy. Nasz Ogród i 
wszystkie ogrody w Polsce są naprawdę rodzinnymi ogrodami działkowymi. 
Spokojne korzystanie z naszych działek zapewnia nam ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych. 
Jest to zbawienny akt prawny dla nas działkowców stanowiących w przeważającej 
większości emerytów i rencistów, a więc ludzi niemajętnych. Działki dają nam 
wszystko, co potrzeba na resztę życia w starości tj. miejsce wypoczynku, bo nie stać 
nas tak jak rencistów i emerytów z państw unijnych na wczasy, miejsce rekreacji, 
miejsce gdzie ratujemy poprzez pracę swoją sprawność fizyczną, wreszcie miejsce 
gdzie w ucieczce od betonowych blokowisk możemy być i cieszyć się naturą 
To wszystko co Państwo, które dało nam najlepszą ustawę o rodzinnych ogrodach 
działkowych, ma być nam odebrane? Nigdy się z tym nie pogodzimy. Będziemy 
mieli wielki żal do Państwa, do władzy. Żal i stracimy zaufanie do takiej władzy. 
Jak można pod pozorem dbałości o konstytucyjność przepisów naszej ustawy czynić 
wszystko, aby zaspokoić dążenia i naciski grup interesu, które na naszych gruntach 
chcą jeszcze więcej się wzbogacić. 
Czy władzy w tym państwie nie wstyd zabierać biedniejszym aby umożliwić 
bogacenie się i tak już bogatych grup społeczeństwa. 

Niech Trybunał Konstytucyjny nie pozbawia nas tego, co gwarantuje nam 
ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych. Na taką ustawę czekaliśmy zbyt długo 
w historii dziejów ogrodnictwa działkowego w Polsce. Władza państwowa dała nam 
ustawę i niech ta władza nam jej nie zabiera. Mamy cichą nadzieję, że Trybunał 
Konstytucyjny przynajmniej nas wysłucha, gdyż do tej pory nikt z organów 
państwowych, które za sprawą naszej ustawy stoją, nawet nie raczył nam odpisać na 
tysiące naszych próśb. 
Do wiadomości: 

1. Krajowa Rada PZD. 
2. OZS PZD Szczawno Zdrój. 

Z poważaniem 
Józef Kuriata 


