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Szanowny Panie Marszałku! 

Jestem działkowcem od wielu lat. Działkę uprawiam z rodziną i z niecierpliwością oczekuję na nową 
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Z zadowoleniem przyjąłem nieomal jednogłośne 
głosowanie w Sejmie za projektem obywatelskim. Teraz czekam z rodziną na taka samą decyzję 
Senatorów. Tym listem chcę prosić Pana Marszałka oraz Senatorów o przyjęcie ustawy o ROD 
podczas posiedzenia Senatu w dniu 11 grudnia 2013 roku bez poprawek. Jeśli tak się stanie to 
Prezydent Bronisław Komorowski z pewnością zdąży ją podpisać i ja oraz Polscy Działkowcy będą 
spokojnie uprawiać swoje działki. Dla mnie i mojej rodziny działka to nasz raj na ziemi, to nasze hobby. 
Na niej aktywnie wypoczywamy oraz korzystamy z efektów naszej pracy w postaci zdrowych owoców, 
warzyw i pięknych kwiatów, 
Pragnę jednak poinformować Pana Marszałka oraz Senatorów, że nie zgadzam się z wygłoszonymi 
kłamstwami podczas posiedzenia komisji senackich przez p. Ireneusza Jarząbka ze Swarzędza i jego 
prawnika, Pan ten występował wcześniej podczas komisji sejmowych, lecz nikt z Posłów jego 
pomysłów nie chciał przejąć. Słusznie, bo przecież ten pan jako działkowiec nie przestrzega przepisów 
obowiązujących w ogrodach działkowych i nie ma prawa w sprawach naszych zajmować głos. 
Uważam, że p. Jarząbek nie ma prawa ubliżać mnie - osobie, która zbierała podpisy poparcia pod 
projektem obywatelskim ustawy o ROD. Podpisy zbierali również członkowie mojej rodziny, Zbieraliśmy 
podpisy, bo uważaliśmy i uważamy, że projekt obywatelski ustawy o ROD spełnia nasze oczekiwania. 
Nikt z nas nie oszukiwał. Straszenie mnie i mojej rodziny prokuratorem I CBA w Senacie winno 
skutkować wyproszeniem tego pana z obrad. Przepraszam Pana Marszałka za te moje gorzkie słowa 
skierowane do Pana, ale wielu działkowców z mojego ogrodu podziela moje zdanie i dlatego 
postanowiłem o tym Panu napisać. 

Do wiadomości: 
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