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Marszałek Senatu RP 
Bogdan Borusewicz 

Szanowny Panie Marszałku, 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu czuje się w obowiązku 

zaprotestować przeciw oszczerstwom wypowiedzianym przez Ireneusza Jarząbka i jego 

mecenasa podczas obrad komisji senackich rozpatrujących w dniu 3 grudnia br. ustawę o 

rodzinnych ogrodach działkowych. Pan Jarząbek rzucił oskarżenie, że podpisy poparcia pod 

projektem obywatelskim zbierane były w nieprawidłowy sposób. Według słów 

wypowiedzianych przez tego reprezentanta garstki osób ze Stowarzyszenia Zielona Dolina, 

zamierzających do przekształcenia w osiedle mieszkaniowe rodzinnego ogrodu działkowego 

Kwitnąca Dolina w Swarzędzu (tak w istocie nazywa się ogród, w którym I. Jarząbek 

użytkuje działkę), prawie milion zebranych podpisów pod projektem obywatelskim jest 

wynikiem manipulacji i mydlenia oczu działkowcom. Ohydnym kłamstwem jest twierdzenie, 

że udzielający poparcia składali swoje podpisy na listach bez tytułu i nie wiedzieli pod czym 

się podpisują. 

Działkowcy z Okręgu Poznańskiego pod projektem obywatelskim zebrali 60000 podpisów. 

Wszystkie podpisy zbierane były uczciwie i nikt nikogo nie okłamywał. Osoby zbierające 

podpisy miały rzetelną wiedzę na temat zapisów projektu, a także udostępniały chętnym 

broszurę z projektem ustawy, by się z nią zapoznali przed złożeniem podpisu poparcia. 

Oszczerstwa dotyczące sposobu zbierania podpisów są karygodne i niemożliwe do 

zaakceptowania przez ludzi, którzy z wielkim zaangażowaniem zbierali podpisy oraz przez 

wszystkich, którzy złożyli na liścic swój podpis, aby wspomóc działkowców i ogrody 

działkowe. 

Ireneusz Jarząbek posiada „altanę" na terenie ogrodu działkowego o ponadnormatywnych 

wymiarach postawioną bez pozwolenia, która została przeznaczona do rozbiórki przez 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pan Jarząbek rozbiórki nie dokonał, za to mieszka w tej 



„altanie", czyli podwójnie łamie prawo. Obciążony jest też zarzutami prokuratorskimi o 

pobicie kobiety i skazany za niszczenie mienia ogrodu. 

Panu Marszałkowi i Państwu Senatorom poddajemy pod rozwagę, czy taki człowiek ma 

prawo rzucać oszczerstwa pod adresem setek tysięcy działkowców i mianować się 

„odnowicielem" polskiego ogrodnictwa działkowego oraz czy głoszone przez niego 

twierdzenia nie urągają powadze Senatu RP. 

Panie Marszałku, 

W imieniu ogromnej większości poznańskich działkowców prosimy o uchwalenie bez 

poprawek ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Polscy działkowcy czekają na tę 

ustawę! 

Z wyrazami szacunku, 

WICEPREZES OZ PZD 

Do wiadomości: 

Pani Senator RP Jadwiga Rotnicka 

Pan Senator RP Marek Ziółkowski 


