
~   Człowiek Żywy   ~   Konstytucyjny Zwierzchnik Władzy   ~
Leszek, Ireneusz, Marek. z rodu Kubas©

34/37 ulica: Górnicza. miasto: Czechowice-Dziedzice.
kod pocztowy wykluczony - nie należy do adresu Rezolucja (A) Res56/83 ONZ 2002

adres do korespondencji dostarczanej do ręki lub,
e-mail; leszek.qb@wp.pl

Czechowice-Dziedzice, dnia 22 grudnia, 2021r.

     

      Do: Marian Błachut – burmisztrz (burmistrz@um.czechowice-dziedzice.pl)

              Damian Żelazny – przewodniczący rady (d.zelazny@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Bartłomiaj Fajfer – radny (b.fajfer@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Ewa Apryjas – radny (apryjas@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Jerzy Bożek – radny (j.bozek@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Edward Buczek – radny (e.buczek@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Jacek Cwetler – radny (j.cwetler@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Leszek Czopek – radny (l.czopek@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Marian Derlich – radny (m.derlich@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Łukasz Dobucki – radny (l.dobucki@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Radosław Hudziec – radny (r.hudziec@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Krzysztof Jarczok – radny (k.jarczok@rm.czechowice-dziedzice.pl)

         Magdalena Kubik – radny (m.kubik@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Wojciech Leśny – radny (w.lesny@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Andrzej Maj – radny (a.maj@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Paweł Pawlik – radny (p.pawlik@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Justyna Rzepecka – radny (j.rzepecka@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Mariusz Sekta – radny (m.sekta@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Krzysztof Szczypka – radny (k.szczypka@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Janusz Uszok – radny (j.uszok@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Kazimierz Urbański – radny (k.urbański@rm.czechowice-dziedzice.pl)

        Krystyna Zioberczyk– radny (k.zioberczyk@rm.czechowice-dziedzice.pl)

                   
            Poprzez: Urząd Miejski Czechowic-Dziedzic.

 NIP: 652-10-89-460   REGON: 000-523-608
 Plac Jana Pawła II 1. (um@um.czechowice-dziedzice.pl)

 Rada Miejska Czechowic-Dziedzic. (brm@um.czechowice-dziedzice.pl)

 Plac Jana Pawła II 1.
 43-502 Czechowice-Dziedzice.
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List otwarty.

Na podstawie art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP, art. 3 DZW (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowie-
dzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) oraz  PPWB (  http://www.tcichocki.pl/20141102_Pro-

klamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) a  także  na  podstawie  prawa  konstytucyjnego
( Konstytucja R.P. - art. 8.1 i 8. 2 ) z pełną godnością Człowieka-żywego i Obywatela ( Konstytucja
R.P. - art.  30 i Karta Praw UE art.1 )  w imieniu i na rzecz Narodu Polskiego, jako przedstawiciel
Zwierzchniej Władzy (Konstytucja RP art. 4.1, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka art. 21. 1-3,)
w świetle ustawy (Konstytucja R.P. art. 61. i art. 79. oraz Dz.U. z 2001r. Nr.112, poz.1198. 19)  art. 4.1
(1) Ustawy o dostępie do informacji publicznej pod odpowiedzialnością art. 23 tejże ustawy wzywam
Radnych Rady Miasta Czechowic-Dziedzic   do wykazania dowodów na legalność uprawnień do spra-
wowania swoich funkcji, legalność prawa oraz legalność organu, którym   Pan/Pani   zarządza, wykaza-
nie, że jest to organ państwowy działający w interesie i z woli Suwerena - Narodu polskiego dla jego
wyłącznego dobra.

Nadto żądam wykazania, że wszelkie wskazywane podatki i opłaty na terenie Miasta i Gminy są legal-
ne i funkcjonują na zasadzie sprawiedliwości społecznej Narodu Polskiego.

Odpowiedzi należy udzielić poprzez publikację wraz z listem otwartym na oficjalnej stronie UM. Cze-
chowic-Dziedzic i stronie głównej “czecho-pl” na okres wystarczający do zapoznania się z jego treścią
przez ogół wspólnoty samorządowej (zgodnie z art. 16. 1 Konstytucji RP.), oraz listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru uwierzytelnionym pieczęcią urzędową, imienną i własnoręcznym podpisem
w terminie 14 dni od otrzymania tego listu pod rygorem uznania nielegalności uprawnień i nielegalno-
ści prawa a także nieuprawnionych opłat i żądania płacenia podatków, co w konsekwencji doprowadzi
do skorzystania z zapisu art. 6 DZW w Rzeczpospolitej Polskiej.

Pouczenie

Odpowiedź adresowana powinna być nie do osoby fizycznej LESZEK KUBAS, lecz zgodnie z Pra-
wem Naturalnym i Konstytucją RP. Art. 4. 1 i 2 jako konstytucyjny Zwierzchnik Władzy w RP. Le-

szek, Ireneusz, Marek z rodu Kubas© sprawujący władzę bezpośrednio.
Informuję również, że brak wykazania w/w dowodów czyni nielegalnym i bezprawnym, przetwarzanie
moich zastrzeżonych danych osobowych (https://www.zawodowy-polak.pl/L.K_Deklaracje_25.05.2021r.pdf),

co narusza moje prawem chronione (art. 23 K.C.) dobra osobiste człowieka - jak wolność, cześć, wize-
runek, nazwisko lub pseudonim i skutkuje zastosowaniem art. 24.§1. K.C.

UWAGI:

• Podstawą  do  skutecznego  podważenia  prawomocności,  ostatecznego  i  obowiązującego
charakteru Postanowienia Zwierzchnika Władzy w RP mogą być wyłącznie: 

a.  Niepodważalne  wykazanie  suwerenowi  legalności  uprawnień  reprezentantów  wszystkich
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organów, urzędów, instytucji, służb, wojska, …, w państwie i/lub

b.  Niepodważalne  wykazanie  suwerenowi  sprzeczności  jego  treści  z  polską  racją  stanu  i
polskim interesem narodowym.

• Nie istnieje obowiązek prawny respektowania nielegalnie ustanowionego „prawa” sprzecznego
z interesem narodowym Polaków oraz wykonywania wszelkiego rodzaju decyzji nielegalnych
organów,  urzędów,  instytucji,  służb,  wojska,  …,  np.:  rozkazów komendantów i  dowódców,
obowiązkowego szczepienia, noszenia maseczek/przyłbic, kwarantanny, mobilizacji do wojska,
udostępniania  wojsku  swoich  samochodów,  opłacania  kontrybucji/haraczy  dla  kamuflażu
nazywanych podatkami, opłatami,….

• Wszelkie  immunitety  przewidziane  prawem  nie  dotyczą  osób  funkcjonujących  w  sposób
nieuprawniony.

• Wyroki zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego - organów Zwierzchnika Władzy w
Rzeczypospolitej  Polskiej  nie  są  ograniczone  przepisami  prawa  ustanowionego  przez
nielegalnie funkcjonujące organa państwa.

• W przypadku  kontynuowania  przez  nielegalne  organa,  urzędy,  instytucje,  służby  i  wojsko
(także  obce),  …,  ewidentnych  działań  na  szkodę  suwerena  zastrzega  on  sobie  prawo  do
zwrócenia się o udzielenie mu wsparcia spoza naszego terytorium.

• W sytuacji, gdy wszystkie organa w państwie funkcjonują nielegalnie - osoby pełniące funkcje
w  sposób  nieuprawniony,  ich  mocodawcy/sponsorzy  oraz  kolaboranci  podlegają
odpowiedzialności karnej przed Zwierzchnikiem Władzy w RP (prawo naturalne, art. 8 DZW
oraz art. 4.1 i 4.2 Konstytucji) lub w przypadku przeprowadzenia reformy państwa przez osoby
do tego uprawnione (!) – przed legalnie funkcjonującymi sądami.

• Kontynuowanie  nielegalnego funkcjonowania  organów w państwie  reprezentowanych  przez
osoby nieuprawnione - zorganizowanej grupy przestępczej - oszustów, hipokrytów, złodziei, …,
nieposiadających  mandatów  społecznych,  przejmujących  władzę  w  wyniku  cyklicznie
powtarzanych zamachów stanu - fałszerstw zwanych dla kamuflażu wyborami powszechnymi
oraz podejmowanie i egzekwowanie nieważnych decyzji, sprzecznych z polską racją stanu i
polskim  interesem  narodowym  zmusza  Zwierzchnika  Władzy  w  RP  do  podjęcia  obrony
koniecznej - wymierzania kar i wykonywania wyroków!

• Kolejne działania nielegalnie funkcjonujących w państwie organów, urzędów, instytucji, służb,
wojska,  …,  niepoprzedzone  niepodważalnymi  dowodami  legalności  uprawnień  ich
przedstawicieli  będą  dowodami  (do  dyspozycji  zakonspirowanych  Trybunałów  Narodu
Polskiego - art.  8 DZW, międzynarodowych organów wymiaru sprawiedliwości i  światowej
opinii publicznej) na ich świadome działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

      Stojąc w prawdzie i sprawiedliwości.

      Leszek, Ireneusz, Marek z rodu Kubas©

        
własnoręczny podpis na oryginale i kopi.

List dostarczony osobiście do biura podawczego UM. jak również pocztą elektroniczną e-mail do wskazanych adersatów 
oraz dostępny publicznie pod linkiem:(https://www.zawodowy-polak.pl/22122021_List_otwarty_do_RRM_Cz-Dz.pdf ).
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Do wiadomośći:

- Zwierzchnicy Władzy Rzeczypospolitej Polskiej sprawujący władzę bezpośrednio - tcichocki@tci-
chocki.pl, kc@zawodowy-polak.pl … i inni w odrębnym e-mailu.
- Kancelaria Prezydenta RP - listy@prezydent.pl
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl, bprm@kprm.gov.pl
- Sejm RP - listy@sejm.gov.pl
- Senat RP - senat@senat.gov.pl
- Trybunał Konstytucyjny - prasainfo@trybunal.gov.pl
- Trybunał Stanu - zojd@sn.pl
- ABW - poczta@abw.gov.pl, rzecznik@abw.gov.pl
- BBN - bbn@bbn.gov.pl, mskowron@bbn.gov.pl, rzecznik@bbn.gov.pl, jkwasniewska@bbn.gov.pl, 
iod@bbn.gov.pl 
- CBA - bip@cba.gov.pl
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - kancelaria.glowna@mswia.gov.pl, sekreta-
riat.dap@mswia.gov.pl, skargi.wnioski@mswia.gov/pl
- MON - kontakt@mon,gov.pl, sekretariat.ssgwp@mon.gov.pl, rzeczniksgwp@ron.mil.pl
- Komenda Główna ŻW - kgzw.sekretariat@ron.mil.pl, rzecznikzw@mon.gov.pl 
- NIK - nik@nik.gov.pl, rzecznik.prasowy@nik.gov.pl, Zbigniew.Matwiej@nik.gov.pl 
- Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl
- Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokurator Generalny - kontakt@ms.gov.pl, wnioski@ms.gov.pl
- Prokuratura Krajowa - biuro.podawcze@pk.gov.pl, glowna.komisja@ipn.gov.pl
- Prokuratura Okręgowa w Katowicach - sekretariat@katowice.po.gov.pl
- Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej - sekretariat@bb.po.gov.pl
- Ministerstwo zdrowia - kancelaria@mz.gov.pl, iod@mz.gov.pl,  dep-pr@mz.gov.pl
- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl
- UODO - kancelaria@uodo.gov.pl, rzecznikprasowy@uodo.gov.pl, iod@uodo.gov.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - kancelaria@slaskie.pl, rzecznik@slaskie.pl
- Śląski Urząd Wojewódzki - bok@katowice.uw.gov.pl
- Starostwo Powiatowe - kancelaria@powiat.bielsko.pl
- U. M. Czechowice-Dziedzice - um@um.czechowice-dziedzice.pl, usc@um.czechowice-dziedzice.pl,
wzk@um.czechowice-dziedzice.pl, so@um.czechowice-dziedzice.pl
- Rada Miasta Czechowic-Dziedzic - brm@um.czechowice-dziedzice.pl, 
d.zelazny@rm.czechowice.dziedzice.pl, b.fajfer@rm.czechowice-dziedzice.pl, apryjas@rm.czechowice-
dziedzice.pl, j.bozek@rm.czechowice-dziedzice.pl, e.buczek@rm.czechowice-dziedzice.pl, 
j.cwetler@rm.czechowice-dziedzice.pl, l.czopek@rm.czechowice-dziedzice.pl, m.derlich@rm.czechowice-
dziedzice.pl, l.dobucki@rm.czechowice-dziedzice.pl, r.hudziec@rm.czechowice-dziedzice.pl, 
k.jarczok@rm.czechowice-dziedzice.pl, m.kubik@rm.czechowice-dziedzice.pl, w.lesny@rm.czechowice-
dziedzice.pl, a.maj@rm.czechowice-dziedzice.pl, p.pawlik@rm.czechowice-dziedzice.pl, 
j.rzepecka@rm.czechowice-dziedzice.pl, m.sekta@rm.czechowice-dziedzice.pl, k.szczypka@rm.czechowice-
dziedzice.pl, j.uszok@rm.czechowice-dziedzice.pl, k.urbański@rm.czechowice-dziedzice.pl, 
k.zioberczyk@rm.czechowice-dziedzice.pl
- Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl, informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl, rzecznik-
kgp@policja.gov.pl, kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl, gabinet-kwp@ka.policja.gov.pl, komendan-
t@bielsko.ka.policja.gov.pl, prewencja@bielsko.gov.pl, rd@bielsko.ka.policja.gov.pl, teleinformatyka-
@bielsko.ka.policja.gov.pl, kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl, czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl 
- Straż Miejska - sm@sm.czechowice-dziedzice.pl, iod@sm.czechowice-dziedzice.pl
- Naczelny Sąd Administracyjny - informacje@nsa.gov.pl, prezesnsa@nsa.gov.pl 
- Sąd Najwyższy - ref.inf.publ@sn.pl, biuro.prasowe@sn.pl, sn@sn.pl
- Sąd Okręgowy - informacja@bielsko-biala.so.gov.pl
- Sąd Rejonowy - informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl
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- Sąd Rejonowy - informacja@pszczyna.sr.gov.pl
- Stowarzyszenie Sędziów Polskich - prezes@iustitia.pl, rzecznikiustitia@gmail.com  
- Kancelaria Komornicza - pszczyna1@komornik.pl
- UODO - kancelaria@uodo.gov.pl, rzecznikprasowy@uodo.gov.pl, iod@uodo.gov.pl
- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - sekretariatBM@mgm.gov.pl ,
-Ministerstwo Aktywów Państwowych - media@map.gov.pl, sekretariatCK@map.gov.pl, Lu-
kasz.Wroblewski@map.gov.pl, iodo@map.gov.pl, map@map.gov.pl, sekretariatdzk@map.gov.pl
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - prezes@wody.gov.pl,  sekretariat.pu@wody-
.gov.pl, sekretariat.pp@wody.gov.pl, sekretariat.pe@wody.gov.pl, sekretariat.pz@wody.gov.pl
- Ambasada Republiki Argentyńskiej - epolo@mrecic.gov.ar, secretary.epolo@mrecic.gov.ar 
- Ambasada Związku Australijskiego - ambasada.australia@dfat.gov.au
- Ambasada Republiki Białorusi - poland@mfa.gov.by, poland.ckb@mfa.gov.by
- Ambasada Królestwa Belgii - warsaw@diplobel.fed.be, consulate.warsaw@diplobel.fed.be
- Ambasada Republiki Czeskiej - warsaw@embassy.mzv.cz, consulate_warsaw@mzv.cz
- Ambasada Republiki Francuskiej - presse@ambafrance-pl.org, varsovie@dgtresor.gouv.fr
- Ambasada Gruzji - warsaw.emb@mfa.gov.ge
- Ambasada Republiki Federalnej Niemiec - warszawa@wars.diplo.de
- Ambasada Republiki Greckiej - gremb.war@mfa.gr, grcon.war@mfa.gr, gremb.war@mfa.gr
- Ambasada Węgier - mission.vao@mfa.gov.hu; consulate.vao@mfa.gov.hu
- Ambasada Republiki Islandii - infoberlin@mfa.is
- Ambasada Islamskiej Republiki Iranu - iranemb@iranemb.warsaw.pl
- Ambasada Federacji Rosyjskiej - rusembpol@mid.ru, warsaw@kdmid.ru, brhrosji@poczta.onet.pl
- Ambasada Republiki Serbii - embassy.warsaw@mfa.rs
- Ambasada Republiki Słowackiej - emb.warsaw@mzv.sk, cons.warsaw@mzv.sk
- Ambasada Republiki Słowenii - sloembassy.warsaw@gov.si
- Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej - embsyria@palmyra.neostrada.pl
- Ambasada Islamskiej Republiki Afganistanu - warsaw@afghanembassy.com.pl
- Ambasada Republiki Albanii - alb@atos.warman.com.pl
- Ambasada Księstwa Andory - exteriors.gov@andorra.ad
- Ambasada Republiki Panamy - embapanama@gmail.com
- Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki - KrakowNIV@state.gov, warsaw.office.box@ma-
il.doc.gov
- Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej - consular@chinaembassy.org.pl
- Ambasada Republiki Indii - amboffice.warsaw@mea.gov.in
- Ambasada Islamskiej Republiki Pakistanu - parepwarsaw@gmail.pl
- Ambasada Kanady - wsaw@international.gc.ca
- Nuncjatura Apostolska - nuncjatura@episkopat.pl
- Ambasada Republiki Turcji - embassy.warsaw@mfa.gov.tr, turkem01@neostrada.pl
- Ambasada Palestyny - info@palestine.pl
- Ambasada Państwa Izrael - itonut@israel.pl, publicaffairs@warsaw.mfa.gov.il
- Ambasada Republiki Macedonii Północnej - warsaw@mfa.gov.mk
- Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - info@britishembassy.pl,
warsaw.commercialsection@fco.gov.uk, warsaw_visamail@fco.gov.pl
- Ambasada Królestwa Szwecji - ambassaden.warszawa@gov.se, polen@swedishtrade.se
- Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej - var.vertretung@eda.admin.ch
- Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji - info@community-democracies.org
- Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej -frontex@frontex.europa.eu
- Światowa Organizacja Zdrowia - eurowhopol@euro.who.int
- Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców - polwa@unhcr.org
- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - office@odihr.pl .  I inni. 
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