
                                            Kawęczyn dnia 10 maj 2018 r

Krzysztof Chudek
Kawęczyn 27a

Do korespondencji Kawęczynek ul Prosta 122

05-520 Konstancin Jeziorna

 Prezes Sądu Rejonowego w Piasecznie SSR Radosław Lenarczyk 

Wiceprezes Sądu SSR Joanna Półrolnik 

Ul. Kościuszki 14 05-500 Piaseczno 

Tel.: (22) 703-78-97 

e-mail: boi@piaseczno.sr.gov.pl ; administracyjny@piaseczno.sr.gov.pl  

Dot.: Adm. 4012-4200/17 dostarczonej e-majlem 9 maja 2018 oraz pozostawione bez rozpoznania pismo z 26 
kwietnia 2018r dostępne : ( http://www.zawodowy-polak.pl/KC-SR-Piaseczno-26.04.2018.pdf )

Działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej oraz swoim.

Stwierdzam że :

W  ocenie  Zwierzchnika  Władzy  w  RP  oraz  mojej  żaden  „Sąd”  Rzeczypospolitej  Polskiej  nie  jest  w
rozumieniu art. 45.1 Konstytucji „właściwym, niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem”, bo: 

a.  Nie są reprezentowane przez konstytucyjnych sędziów, lecz osoby nieuprawnione – powołane nie
przez konstytucyjnych Prezydentów RP, lecz osoby nieuprawnione – oszustów pełniących ich funkcje
nielegalnie bez okazania Zwierzchnikowi Władzy w RP mandatów społecznych. 

b. Funkcjonują na podstawie i w granicach nielegalnego prawa – ustanowionego nie przez faktycznych
przedstawicieli narodu w organach ustawodawczych, lecz osoby nieuprawnione - oszustów pełniących
ich funkcje nielegalnie bez okazania Zwierzchnikowi Władzy w RP mandatów społecznych. 

Każdy  „Sąd”  Rzeczypospolitej  Polskiej  jest  jedynie  nielegalnie  funkcjonującą  atrapą  właściwego,
niezależnego, bezstronnego, niezawisłego, konstytucyjnego sądu. 

Wszelkie  wydawane  „w  imieniu  Rzeczypospolitej  Polskiej”  wyroki,  nakazy,  zakazy,  postanowienia,
wezwania…, przez nielegalnie funkcjonujące atrapy sądów konstytucyjnych na podstawie nielegalnego
prawa nie mają żadnej mocy prawnej! 

Oświadczam że ja niżej  podpisany jestem człowiekiem, nie  jestem niewolnikiem oraz nigdy nim nie
zostanę. Myślę więc jestem wolnym.
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Ponadto informuję że: 

1. Każda  organizacja  hierarchiczna  (rząd,  sąd,  policja...itd),  jest  częścią  niemoralnego monumentalnego  dzieła
filozoficznych elit, bowiem prawdziwa wolność, opiera się na dziele równości i samotnej wierze w myśl, słowo,
działanie, wychodzące z założenia boskości - tkwiącej w każdym z ludzi.

2. Wszyscy  reprezentanci  tzw „sądu”  możecie  być  rytualną  ofiarą,  lub  świadomym,  broniącym  siebie  bytem,
wybór  należy  do  każdego  z  osobna  wymienionego  z  imienia  i  nazwiska,  w  wielu  moich  pismach,
pozostawianych  bez  odpowiedzi,  przyznają  się  tym  samym  do  współudziału  w  kłamstwie  oraz  zbrodni
przeciwko człowieczeństwu i moralności.

3. Kultura i prawo, zakazuje tzw. reprezentantom budynku zwanego sąd rejonowy w Piasecznie zabijania,
ale nie zwracacie uwagi, że jesteście stroną która wykorzystuje wojny, tortury, papierowe wyroki, leki,
szpitale,  bezrobocie,  głód,  zbyt  niskie  płace,  wysokie  podatki,  kredyty,  kary  ...  do  zabijania  Polaków
każdego  dnia  w  sposób  pośredni,  cywilizowany,  bowiem  cywilizacja,  to  wojna  „władzy”  z  plebsem
(okupowanym narodem Polskim).  Kto nie pracuje, nie służy, nie płodzi i nie modli się do władzy, ten
umiera i ginie w odmętach osamotnienia oraz niezrozumienia …

4. Radosław Lenarczyk i wszyscy reprezentanci „sadu rejonowego w Piasecznie” wykonując złe nielegalne prawo
służą złu, kolaborując ze złem, sprzedając duszę za papierową rzekomą wartość, wpisując się tym samym na
listę  szkodników  przeciw  prawu  naturalnemu  niszcząc  je  skutecznie  nadużywając  swoich  nielegalnych
stanowisk !

Jakich słów jeszcze mam użyć, aby człowieczeństwo się obudziło w reprezentantach  instytucji teoretycznego
państwa , ponieważ dziś społeczeństwo którego częścią są nieuwierzytelnieni przedstawiciele,  jest martwe,
użyteczne, zniewolone, za życia na własnej ziemi Ojczystej?PS. Obrażają się tylko leniwe mało inteligentne
tuki, którym kultura, pomyliła się ze sprzedaną już moralnością.

W/W pismo dostępne: http://www.zawodowy-polak.pl/KC-SR-Piaseczno-10.05.2018.pdf 

W załączeniu:
– Oświadczenie:
http://www.zawodowy-polak.pl/KC-Oswiadczenie-25.04.2018.pdf
– Powszechna Deklaracja Praw Człowieka :
http://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf 

Krzysztof Chudek 

Więcej informacji w temacie nielegalnego funkcjonowania organów w państwie i prawa:

-  http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm,
-  http://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=Wa%C5%BCne_pisma 

-  http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20BBN%2019.09.2016%20(2).pdf,

-  http://www.tcichocki.pl/20140813Suweren_zada_dowodow.pdf,

-  http://www.tcichocki.pl/201412_Suweren_ponownie_zada_dowodow.pdf,….
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Do wiadomości: Tadeusz Cichocki  tcichocki@tcichocki.pl 

– Zwierzchnik Władzy w RP (osoby fizyczne, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, media, inne); 
- 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; 
- 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; 
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - wojewoda@mazowieckie.pl; 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;                                                                              
- PWiK Piaseczno - akordos@pwikpiaseczno.pl; kontakt@pwikpiaseczno.pl; ib@pwikpiaseczno.pl; 
pl@pwikpiaseczno.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.
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	Więcej informacji w temacie nielegalnego funkcjonowania organów w państwie i prawa:
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