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S2anownYPanie Po5le,

Jestem prezesem RoD ,,Kwitnqca Dolina' w Swarzgdzu. z racii sprawowanej funkcji w szczeg6lny

sposob interesuje mnie wszystko to co dzieje sig wok6l prac nad nowq ustawq o ogrodach

oliurro*v"6. price Komisji, kt6rej Pan szefuje sqszeroko komentowane przez dzialkowcow naszego

ogrodu: Z.egromnym zdziwieniem przyjQligrny fir<t, k *.sPl zaproszonych gosci reprezentujqcych

stowarzyszenla poocr"s-oprao poctomisji w'dniu 11.06,2013 r. znalazly siq dwie osoby z naszego

ogro{$, pan lr€neus z Jai,rzqbek i pan Dobieslaw Wieliriski' Pan lreneusz Jarzqbek jest prezesem

Siowazysrenia ,,Zielona ootina.. Jednak Stowarzy'szenie to ma marginalne znaczenie w naszym

ogrodzie, czego swiadectwem sE coroczne walne zebran\a na ktorych przedstawiciele

stowarzyszenia nie znajdujq u dzialkowc6w poparcia i wszelkie podejmowane przez nich inicjatywy (z

regufy destrukcyjne) s-q odrzucane w glosowaniach przez wigkszosc dzia{kowcow pragnqcych w

spokoju uzYtkowa6 swoje dzialki'
Go jest rryiqc.:mot6rem napQgowym pana Jarzqbka, Ze z taka zajadlosciq zvtalcza Polski Zwiqzek

Dzikilkowc6W?
Oto*r6tka historia lu padlego" prezesa'
lreneusz Jarzqbek ,oit"f iO*o*ny z funkcji czbnka zarzqdu i prezesa zarzqdu ROD ',Kwitnqca

;;ti;;;;"trn, juk pr""r"o.+ inwestycie wodociqgowqdopu$cil siq ra2qcych naduzy6' Nieprawdziwa

jest jego wersja wydarzefr, ze odwolano go, no wykryl nadu2ycia ze strony skarbniczki swoiego

zapapdu oraz oytego prezesa zayzldu NiJ godzqc-sig z decyzjq o odwolaniu' odm6wit wydania

dokupnentac j i imajqtkuoglodun.ktgrym-zanqazal .Zatoorazzawybudowanienaswoje jdz ia lce '
,,altany,,o,potr. okolo 60'm2(co byto ra2qcymzlamaniem ustawy z7'A7'1994 - Prawo Budowlanei

zostal pozbawiony czlonkostwa zwyczajnegoPTD oraz prawa uZytkowania dzialki' Dzialki jednak nie

opuscil. w zbudowanym domu zamieszkal z +-osolrowq rodzinq Dom ten to nic innego jak "samowola
budowlana", co potwierclzily organy .nadzoru budowlanego' Kaedy kto chcc wybudowac sw6j dom

musi uzyskad pozwolenie na nirOowq, Pan Jarzqbek uznal to za zbqdne Legalno6c budowy badai

powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 2009 r'oku i uznal iq za samowolQ budowlana'

potwierdzil to ozeczenie w 2012 r wolivoozki sqd Administracyjny w Poznaniu, ktory swoim

wylokiem nakazal rozbi6rkq samowoli'
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lreneusz Jarzqbek.zostal' r6wniez pEwomocnie skazany.za niszczenie mienia ogrodowego' a

;;;6u;vr,;-i, ,rno*i4zujqcqdo pokrycia stral z tegotytufu przekazano do Komornika'Sadowego'

Przeciw Panu Jarzqbkowi,toczy siq te2 postgpowanie kale; Sygn' akt' XVll Ka 37413' w ktorym jest

on os-kar2ony ,o pobicie kobiety i mgzczyzny - czlonk6w legalnego zarzqdu RoD' Uniewinniajqcy

wrok Sqdu Rejonowego zostai uchylony'przez S4d Okrqgowy w Poznaniu |YrokiSm 
z 9'a52012 r''

kt6ry przekazat sprawQ do ponownego roz-patrzenia do sqdu Rejonowego na wniosek

pokzywdzonYch oraz ProkuraturY.

.1"liijest stosunek pana Jarzqbka ijego popleczntkow do spraw, kt6ryrni lyjl ?9t9d:^najlepiej 
Swiadczy

stan ich Zadtg2enia. Pan Jarz4bet< nil piaci za nic' (prqd, woda , wywoz Smieci i inne optaty) i zalega z

platnosciami:na sumQ przeklaczajqca 6000 zt. Czlonkowie Stowarzyszenia id4 Sladami swego guru i

r6wniez nie uiszczajinat"rnycn opiat. Zerulq na pozostatych dzia{kowcach, licz4c na to' 2e moze gdy

przejmq wladzq to sobie te dlugi anulujq'
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,Kreowanie przez dziennikazy i polityk6w osoby lreneusza Jarzqbka, wielokrotnie naruszaj4cego

prawo, na odnOwiciela ogiodnictwa dzialkowego urqga, w naszym mniemaniu, wszystkim

dzialkowcom. stawia rowniez wielki znak zapytania nad motywami, ktorymi kierowa{ sig Trybuna'l

Konstytucyjn y zapraszEqc przed swoje oblicze cztowieka skonfliktowanego z prawem, kt6ry dla

realizacji wiasnycn cet6w got6w byl po6wiqcic przysz{o*6 ogrodow dzialkowych, a dzialkowc6w

narazi0 na obciqZenia wynikajqce z uprawy ogr6dka dzialkowego ' Jehdlqc po Polsce' pr6bujqc

namawiac dzialkowcow oo zawiqzywania stowarzyszeir jest niewiarygodny, bo jego wizja ogrodnictwa

*oi" Oop.wadzi6 jedyn'ie do unicestwienia wielu ogrod6w. Polscy Dzialkowcy nie potrzebuj4 jego rad

i pa.trlnq sig odnaleiC w sytuacji p.o yyroku Trybunalu.., PomoZe im w tyrn Polski Zwiqze(

OiijftdwcOw,-fiOry zawsze,dblt oiprawa ogrod6w oraz dzialkowc6w. Frawdq o lreneuszu Jarzqbku

powinni poznadrdziatkowcyli dziennikarze, a przede wszystkim tacy politycy jak Andrzej Dera, Lidia

btbrorl i Stanislaw Huskowski, ktdrzy uznali go za godnego partnera w budowaniu nowej ustawy o

ogrodach dziaikowych. Wazne jest, aby poslowie z Podkomisji pzekonali siq, kim jest lreneusz

Jirzqbek i aby wiedzieli; Ze nie jest on wiarygodnym partnerem do rozm6w na temat ogrodnictwa

Ozialkowego w Polsce, bo w swoim dzialaniu kieruje siq tytko czystym, w4sko pojQtym swoim

interesem] Sqdzimy, 2e stowarzyszenie, kt6re chce przedstawia0 swoje stanowisko poslom powinno

wystawic reprezentanta wolnego od zarzutow iamania obowiqzujqcego w Polsce prawa. Podnosimy

tiize, ze Stowarzyszenie ,,Zielona Dolina" nie reprezentuje 2adnego ogrodu dzialkowego. Taki ogrod

* f.r{, nie istnieje. Nie godzimy $i9, by kitkunastoosobowa grupa os6b wygtaszala poglady i

pr6bowala ie prezentowa6 jako opinie majqce byd przeciwwagq dla masowego poparcla

obywatelskiego projektu ustawy, za kt6rym opowiada sie prawie milion obywateli, w swej

zdecydowanej wiqkszoSci polskich dzialkowc6w.

I na zakoftczenie, z ubolewa.niem stwierdza, 2e ponrimo prezentowania sylwetki p. lreneusza jazqbka

poslom wszystkich ugrupowar'r nadal jest uzRawany pzez niekt6re Srodowiska (gl6wnie PO i

Scitjdarna polska) jailo wiarygodny partner do rozm6w d9 przyszloSci potskiego ogrodnich/va

Jzleifg*ego i.Jrt6ie to sroOowiska wykozystujq. go instrumentalnie do realizacji swoich politycznych

cel6w.

Z oowa2aniem

Prezes ROD ,,Kwitnqca Dolina" w Swazqdzu

Romuald Drzazga

Do wiadomoSci:
1. Poslowie PodkomisjiSejmowej

ds. Ogrod6w DzialkowYch


