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Piaseczno, dn. 12 marca 2018 r.   

 Tadeusz Cichocki    

Ul. Radosna 1                                                                                                                                                             

05-500 Piaseczno                                                                                                                                               

Tel./fax: (22) 756-16-41                                                                                                                                                

E – mail: tcichocki@tcichocki.pl                                                                                                                  

www.tcichocki.pl                   

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera                

Plac Bankowy 3/5                

00-950 Warszawa               

wojewoda@mazowieckie.pl                

  

Dot.: Moje pismo z dn. 31.01.2018 r. przesłane pocztą elektroniczną. 

Niniejszym wzywam p. Zdzisława SIPIERĘ pełniącego obowiązki Wojewody Mazowieckiego do: 

  
1.    Wyjaśnienia, z jakich powodów do chwili obecnej nie udzielił żadnej odpowiedzi na moje pismo z 

dn. 31.01.2018 r. W szczególności, z jakich powodów nie przedstawił swojemu zwierzchnikowi – 

Narodowi Polskiemu dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny, że:  
     
    a. Powołany został na podstawie legalnego (ustanowionego przez osoby wyłonione w sposób 

niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z prawdą - wolą uprawnionych wyborców i prawem - art. 

4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej) oraz 

powszechnie obowiązującego prawa (zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem narodowym) 

przez osobę do tego uprawnioną (zgodnie z niepodważalnie udokumentowaną wolą uprawnionych 

wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP) a nie oszusta nielegalnie 

pełniącego jej obowiązki.  
  
    b. Działa na podstawie i w granicach prawa legalnego (ustanowionego/wydanego przez osoby 

wyłonione w sposób niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 

4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej) oraz 

powszechnie obowiązującego - zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem narodowym.  
  
    c. Nadzorowany jest oraz współpracuje z legalnymi organami funkcjonującymi w zgodzie z wolą 

Narodu Polskiego - Zwierzchnika Władzy w RP i interesem Rzeczypospolitej Polskiej a nie 

„Rzeczypospolitej (rzekomych) Przyjaciół”. 
  
2.    Udzielenia odpowiedzi na w/w pismo oraz zaprzestania procederu nielegalnego sprawowania 

władzy w przypadku braku dowodów, o których mowa w punkcie 1. (powyżej). 

 

Tadeusz Cichocki  

http://www.tcichocki.pl/
http://www.tcichocki.pl/
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Do wiadomości:  

- Zwierzchnik władzy w RP (osoby fizyczne, media, przedsiębiorstwa, inne);                                                  

- Ruch Narodowy – biuro@ruchnarodowy.net; finanse@ruchnarodowy.net; 

media@ruchnarodowy.net; dolnoslaskie@ruchnarodowy.net; 

kujawskopomorskie@ruchnarodowy.net; lubelskie@ruchnarodowy.net;  

sekretarz@ruchnarodowy.net; lubuskie@ruchnarodowy.net; lodzkie@ruchnarodowy.net; 

malopolskie@ruchnarodowy.net; mazowieckie@ruchnarodowy.net, 

opolskie@ruchnarodowy.net, podkarpackie@ruchnarodowy.net; pomorskie@ruchnarodowy.net; 

slaskie@ruchnarodowy.net; swietokrzyskie@ruchnarodowy.net; 

warminskomazurskie@ruchnarodowy.net; wielkopolskie@ruchnarodowy.net;  

- Młodzież Wszechpolska - sekretariat@mw.org.pl; bartosz.berk@mw.org.pl; 

biuro.prasowe@mw.org.pl; wydzial.prawny@mw.org.pl; redakcja@mw.org.pl;   

- Obóz Narodowo-Radykalny - tomaszkalinowski@onr.com.pl; rekrutacja@onr.com.pl; 

zagranica@onr.com.pl;   

- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - listy@prezydent.pl;                                                      

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl;                                      

- Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl;                                                                                             

- Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl;                                                                                         

- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl;                                                             

- Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl; 

kwp@podlaska.policja.gov.pl; komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl; 

kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl; kpp@augustow.bk.policja.gov.pl; 

kpp@bielskpodl.bk.policja.gov.pl; komendant.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl; 

kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl; kpp@kolno.bk.policja.gov.pl; 

komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl; kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl; 

komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl; kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl; 

kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl; redakcja@policja.waw.pl; bip@kujawsko- 

pomorska.policja.gov.pl; salatka.agata@lubuska.policja.gov.pl; bip@policja.katowice.pl; 

Artur.Bartkowiak@malopolska.policja.gov.pl; bip@lodzka.policja.gov.pl;  

redakcja_bip@warminsko-mazurska.policja.gov.pl; sebastian.maj@opolska.policja.gov.pl; 

m.bloch@wielkopolska.policja.gov.pl; msiczek@mazowiecka.policja.gov.pl; 

bip@podkarpacka.policja.gov.pl; admin@szczecin.kwp.gov.pl;  

krzysztof.morzynski@wr.policja.gov.pl;                                                                                                          

- Urząd  Marszałkowski Województwa Pomorskiego – info@pomorskie.eu; 

marszalek@pomorskie.eu; w.byczkowski@pomorskie.eu; k.trawicki@pomorskie.eu; 

r.swilski@pomorskie.eu; h.zych-cison@pomorskie.eu; prasa@pomorskie.eu;  

m.pisarewicz@pomorskie.eu; m.ledwon@pomorskie.eu; s.lewandowski@pomorskie.eu;                                      

- Pomorski Urząd Wojewódzki – zok@gdansk.uw.gov.pl;  

sekretariat.wojewody@gdansk.uw.gov.pl;                                                                                              

- Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim – starostwo@powiatstarogard.pl;                      

- Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – urzad_marszalkowski@mazovia.pl;  

rzecznik@mazovia.pl; strona@mazovia.pl; bip@mazovia.pl;                                                                                   

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - info@mazowieckie.pl;  

wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl; wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl;  

dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl;                                                                                                      

- Ministerstwo Energetyki - me@me.gov.pl;                                                                                   

- Urząd Regulacji Energetyki - ure@ure.gov.pl;                                                                               

mailto:lodzkie@ruchnarodowy.net
mailto:bip@policja.katowice.pl
mailto:sebastian.maj@opolska.policja.gov.pl
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- Sejm RP – listy@sejm.gov.pl;   

- Szef Kancelarii Senatu – secretary.general@senat.gov.pl;                                                                                

- PGNiG - reklamacje.moog.gw@pgnig.pl; reklamacje.rm@pgnig.pl; cc.moog@pgnig.pl;                              

- PROSCAPE - netlook.pl - ksiegowosc@netlook.pl; info@netlook.pl;                                          

- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno- urzad@piaseczno.eu; sekretariat@piaseczno.eu;                                      

juszczyk@piaseczno.eu; michalak@piaseczno.eu; rada@piaseczno.eu;                                                

- Wójt Gminy Lubichowo- ug.lubichowo@wp.pl; 1zastepcawojtalubichowo@wp.pl;  

wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl;                                                                                                     

- Mazowieckie Sieci Światłowodowe - biuro@listy.knc.pl;                                                            - 

 Trybunał Konstytucyjny - prasainfo@trybunal.gov.pl; maciej.graniecki@trybunal.gov.pl; 

jankiewicz@trybunal.gov.pl; prezydialny@trybunal.gov.pl; bobinski@trybunal.gov.pl; 

sokolewicz.hirszel@trybunal.gov.pl; woloszczak@trybunal.gov.pl; lesniak@trybunal.gov.pl; 

orzecznictwo@trybunal.gov.pl; szepietowska@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; 

wilinski@trybunal.gov.pl; dorota.hajduk@trybunal.gov.pl; budzilo@trybunal.gov.pl; 

bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl; sipa@trybunal.gov.pl;  

kerner@trybunal.gov.pl; orlinski@trybunal.gov.pl;  cygon@trybunal.gov.pl;                                                         

- Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl;  biuro.prasowe@sn.pl; sn@sn.pl;                                        

- Naczelny Sąd Administracyjny – informacje@nsa.gov.pl; prezesnsa@nsa.gov.pl; 

izbafin@nsa.gov.pl; izbagosp@nsa.gov.pl; izbaadm@nsa.gov.pl; borzecznictwa@nsa.gov.pl;  

wpe@nsa.gov.pl; wag@nsa.gov.pl;                                                                                                          

- Trybunał Stanu - zojd@sn.pl;                                                                                                          

- Stowarzyszenie Sędziów Polskich - prezes@iustitia.pl; rzecznikiustitia@gmail.com;   

-  Inne.  

http://trybunalstanu.pl/mailto:zojd@sn.pl
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