Piaseczno, dn. 09 grudnia 2017 r.

Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1
05-500 Piaseczno
Tel./fax: (22) 756-16-41
E – mail: tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie
I Wydział Cywilny
Ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
srwarwola@warszawa.so.gov.pl; boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

Dot.: „Postanowienie” w sprawie sprzeciwu - pismo z dn. 04.12.2017 r. (sprawa z powództwa
PGNiG sygn. akt I Nc 1023/17) otrzymane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn.
08.12.2017 r.

W związku z treścią w/w pisma działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej
Polskiej
Wskazuję, co następuje:

1. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie Wydział Cywilny nie udzielił odpowiedzi na
żadne (!) z moich pism. Nie wykazał m.in., że:
a.

Wszyscy jego przedstawiciele powołani zostali 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 oraz 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).
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b.

Działa na podstawie i w granicach prawa legalnego (ustanowionego 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.

2. W związku z powyższym należy stwierdzić, że:

a.

Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli
w Warszawie I Wydział Cywilny za legalnie funkcjonujący organ wymiaru sprawiedliwości
w RP.

b.

Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania legalności uprawnień Pauliny Piekarek
pełniącej obowiązki SSR.

c.

Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania legalności prawa na podstawie i w
granicach, którego działa Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie I Wydział
Cywilny oraz nielegalnie pełniąca obowiązki SSR Paulina Piekarek.

d.

Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania zgodności prawa na podstawie i w
granicach, którego działa Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie I Wydział
Cywilny oraz nielegalnie pełniąca obowiązki SSR Paulina Piekarek z polską racją stanu i
polskim interesem narodowym.

e.

Wszelkie rozstrzygnięcia, wyroki, decyzje, zarządzenia, postanowienia, …, wydawane przez
nielegalnie funkcjonujące organa wymiaru sprawiedliwości nie mają żadnej mocy prawnej,
są nielegalne - nieobowiązujące.

f.

Przedmiotowe postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w
Warszawie I Wydział Cywilny oraz nielegalnie pełniącą obowiązki SSR Paulinę Piekarek nie
ma żadnej mocy prawnej, jest nielegalne - nieobowiązujące.

3. Nielegalne funkcjonowanie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie I Wydział
Cywilny oraz pełniącej obowiązki SSR Pauliny Piekarek potwierdza stronnicze, aroganckie,
nieprofesjonalne, …, prowadzenie przedmiotowej sprawy.

Informuję ponadto i ostrzegam, że:
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Kontynuowanie siłowego/przymusowego wdrażania/egzekwowania wszelkich rozstrzygnięć, wyroków,
decyzji, zarządzeń, postanowień, …, nielegalnie funkcjonujących sądów i wszelkich innych organów w
państwie zmusi Naród Polski do podjęcia (art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
obrony
koniecznej przed oszustami, uzurpatorami, złodziejami, …, działającymi na szkodę jego oraz
Rzeczypospolitej Polskiej! Odpowiedzialność karną i moralną za ewentualny przelew krwi ponosić będą
wyłącznie osoby nielegalnie pełniący swoje funkcje w organach władzy/administracji publicznej oraz ich
mocodawcy i kolaboranci!

Tadeusz Cichocki

Do wiadomości:
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;
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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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