
Rodzinny Ogród Działkowy 

Kraków, dnia 05.12.2013 r. 

Senat RP 
Marszałek Senatu 
Szanowny Pan 
Bogdan Borusewicz 
oraz Szacowni Senatorowie 

3 grudnia br. w trakcie odsłuchiwania posiedzenia połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, wypowiedzi 
przedstawicieli tzw. stowarzyszeń, a szczególnie Pana Ireneusza Jarząbka i jego adwokata, wzbudziły 
szerokie oburzenie wśród działkowców naszego ogrodu. Chodzi o podejrzenie niewłaściwego 
zbierania podpisów poparcia dla projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Trudno 
uwierzyć, by podpisy zebrane w tak rekordowej liczbie były wymuszane czy składane nieświadomie. 
To był poryw chwili, spontaniczność wywołana zrozumieniem i potrzebą. 
Oburzenie jest o tyle silniejsze, że pan I. Jarząbek jest znany działkowcom, mówiąc najogólniej 
z łamania prawa - Ustawy o r.o.d. /2005 r. przepisów związkowych, kodeksu karnego - gróźb 
karalnych i pobicia. Ten człowiek pozwala sobie bywać na poważnych posiedzeniach Sejmu 
i Senatu RP, wmawiając Posłom i Senatorom jak jest pokrzywdzony przez PZD. Jego celem, jest 
zalegalizowanie swojej willi na działce zamiast altany ogrodowej i działkę przewyższającą normę. 
Zastraszaniem /CBA, prokuraturą/ chce wywołać zamieszanie i dezorientację wśród Senatorów, by 
osiągnąć swój niecny cel. Od wielu lat jest wrogiem działkowców i to się nie zmieniło. 

Szanowny Panie Marszałku 
Szanowni Senatorowie 

Mamy nadzieję, że nie ulegniecie Państwo sugestiom pana I. Jarząbka oraz garstce ludzi 
skupionych wokół niego i nie dacie wary bezpodstawnym oskarżeniom. Chcemy wyraźnie podkreślić, 
że wszyscy którzy złożyli swoje podpisy poparcia pod projektem obywatelskim, byli dostatecznie 
poinformowani i świadomi pod czym składają podpisy. Broszurek z tekstem obywatelskiego projektu 
ustawy jak i różnych informacji objaśniających, starczyło dla wszystkich. Każdy zapoznawał się z 
treścią projektu ustawy tak na zebraniach informacyjnych jak i indywidualnie. Do dzisiaj w naszym 
biurze zachowały się powyższe materiały. 

Jesteśmy przekonani, że obywatelski projekt ustawy doszedł czystą i uczciwą drogą do Senatu. 
Nie mamy powodu niczego się obawiać, boimy się upływającego czasu, dlatego prosimy Szanownych 
Senatorów o poparcie naszej ustawy, by ta jak najszybciej trafiła do Prezydenta. 
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