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Panie Marszałku 

Proszę w imieniu swoim i wszystkich działkowców, aby na plenarnym posiedzeniu Senatu 
w dniu 11 grudnia br. odrzucić wszystkie zgłoszone uwagi i kłamstwa oraz fałszywe zarzuty pod 
adresem naszej obywatelskiej inicjatywy o uchwalenie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych 
przez Pana Jarząbka Ireneusza i innych „uzdrowicieli" ogrodów działkowych. 
Te osoby są niewiarygodne, ponieważ kłamią, szkalują działkowców, oskarżają bez zdania racji nas 
działkowców, nasz Związek o to, czego nie było i nie ma. 
Panie Marszałku 
Pan Jarząbek został usunięty z naszego Związku, bo sobie dom wybudował na działce i teraz 
walczy, ponieważ ma nakaz rozbiórki od inspektora nadzoru budowlanego. Ten pan dąży do tego, 
aby ustawowo jego bezprawie na działce zostało zalegalizowane. Ponieważ tak stać się nie mogło, 
to w zemście na Polski Związek Działkowców i na nas normalnych działkowców, którzy prawo 
przestrzegają pisze fałszywe donosy, nawet do CBA, aby tylko zaszkodzić nam wszystkim 
działkowcom w Polsce. 
Tak długo i w trudzie dopracowaliśmy się razem z posłami i Panem Premierem satysfakcjonujących 
uzgodnień, zgodnych z konstytucją i z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Nasza ustawa 
gwarantuje nam trwałość praw do działki, do dalszego istnienia naszych ogrodów. A ten Pan i jemu 
podobni chcą to nam zniszczyć, bo dla nich domy, które bezprawnie na działkach wybudowali, są 
ważniejsze jak los prawie miliona działkowców w Polsce. To właśnie Panem Jarząbkiem i innymi 
spośród tych pseudo stowarzyszeń działkowców powinna zająć się prokuratura. Jeśli on zgłasza 
donosy do CBA, że my nie wiedzieliśmy pod czym się podpisujemy podczas zbierania podpisów 
popierających nasz projekt ustawy działkowej, to wiadomo, że namówił do kłamania inne osoby ale 
tylko spośród tych wyrzuconych z naszego Związku. Pan Jarząbek zapomniał, że sam dopuścił się 
nadużyć, jak kiedyś był członkiem zarządu w swoim ogrodzie? Zapomniał, że pobił 2 osoby z 
zarządu i ma wyrok za to. Nikt inny, tylko osoby, które mają w dorobku kryminalne sprawy, są 
zdolni na innych produkować fałszywe oskarżenia. Normalny człowiek i zdrowy nigdy by nawet 
nie pomyślał o takim bezpodstawnym oskarżaniem. Dla pana Jarząbka i jemu podobnych to dom 
na działce jest ważniejszy niż my normalni i spokojni ludzie, którzy chcą mieć działki, normalne 
altany. 

Proszę aby Senat nie wdawał się w dyskusję nad takimi donosami a jedynie uszanował 
naszą obywatelską inicjatywę i aby nasza ustawa weszła już w życie. 
Prośbę swoją przesyłam do wiadomości Krajowej Radzie PZD i Okręgowi Sudeckiemu PZD. 
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