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Nasz nr EK- 24/17

Świdnica/PL, dn. 06.02.2017 r.

Dot.: uprzejmej prośby o zamieszczenia w Pańskim portalu kolejnych opracowań
naszego STOWARZYSZENIA, związanych z obroną podstawowych ludzkich
i konstytucyjnych praw Polaków do zachowania zdrowia i ekologicznego
bezpieczeństwa, zagrabionych przez zorganizowaną prawodawczą
przestępczość.

Szanowny Panie Krzysztofie !
Nawiązując do dotychczasowej Pańskiej niezawodnej pomocy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie w Internecie następujących opracowań w formacie .pdf:
1.

25.03.2014r., nr EK-67/14 – SKARGA kasacyjna na samowolę budowlaną operatora
PTK-CENTERTEL i Nadzoru Budowlanego, przy rozbudowie st. bazowej nr 2038 w
Świdnicy. Kasacja uwzględniona przez NSA wyrokiem z dnia 28.01.2016r. – sygn.
akt II OSK 1325/14 – vide  http:/ / w w w .orzeczenia.nsa.gov.pl

2.

25.03.2014r., nr EK-68/14 – SKARGA kasacyjna na samowolę budowlaną operatora
PTK-CENTERTEL i Nadzoru Budowlanego, przy rozbudowie st. bazowej nr 4990 w
Świdnicy. Kasacja uwzględniona przez NSA wyrokiem z dnia 28.01.2016r. – sygn.
akt II OSK 1237/14 – vide  http:/ / w w w .orzeczenia.nsa.gov.pl

3.

05.06.2014r., nr EK-101/14 – SKARGA kasacyjna na samowolę budowlaną
operatora T-MOBILE i Nadzoru Budowlanego, przy rozbudowie st. bazowej nr 49521
w Świdnicy. Kasacja uwzględniona przez NSA wyrokiem z dnia 06.04.2016r. – sygn.
akt II OSK 1237/14 – vide  http:/ / w w w .orzeczenia.nsa.gov.pl

4.

14.08.2014r., nr EK-137/14 – SKARGA kasacyjna na realizację przez PSE linii 400
kV relacji EŁK-ŁOMŻA, trującej, okaleczającej i uśmiercającej polską ludność w miejscach do spania normatywną indukcją magnetyczną Ministra Środowiska o natężeniu B=75420 [nT],  wg normy sanitarnej TCO 1999 powinno być BS= 200 [nT].
NSA podpierając się szalbierstwem Ministra Środowiska PO wg Dz.U.2008.199.1227
art. 144 pkt 20), w związku z Dz.U.2003.192.1883 Zał. 1, Tabela 1 oraz nie
respektując art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP – oddalił kasację wyrokiem z dnia
28.07.2016r. – sygn. akt II OSK 2661/14 - vide  http:/ / w w w .orzeczenia.nsa.gov.pl
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5.

15.07.2015r., nr EK-128/15 – SKARGA do Pani PREMIER dr med. E. KOPACZ, na
kierownictwo Polskiej Akademii Nauk, świadczące naukową prostytucję na rzecz
operatorów telefonii komórkowej i szerokopasmowego Internetu (leczenie pacjentów przy pomocy stacji bazowych i modulowanych mikrofal) – art. 151 w związku z
art. 39; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.

6.

05.06.2015r., nr EK-160/15 – SKARGA na samowolę budowlaną operatora PTKCENTERTERL i Nadzoru Budowlanego, przy budowie od zera st. bazowej nr 13 493
w Świdnicy. Skarga uwzględniona przez WSA-Wrocław wyrokiem z dnia 20.04.
2016r. – sygn. akt II SA/Wr 767/15 – vide  http:/ / w w w .orzeczenia.nsa.gov.pl

7.

18.12.2015r., nr EK-205/15 – PETYCJA do Pani PREMIER mgr B. SZYDŁO, o
naprawę dokonanych przez Ministra Środowiska PO niedorzecznych szalbierstw w
prawie ochrony środowiska, na rzecz operatorów telefonii komórkowej i szerokopasmowego Internetu - vide  Dz.U.2010.1397 § 2.1 pkt 7) oraz SKARGA nr EK06/17 z dnia 16.01.2017r. a także art. 151 w zw. z art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji.

8.

08.02.2015r., nr EK-19/16 – PETYCJA do Pani PREMIER mgr B. SZYDŁO, o podjęcie naprawy dokonanej przez Rząd SLD i PO masakry w prawie ochrony środowiska,
generującej przy pomocy mikrofalowych modulowanych PEM masową nowotworową
zbrodnię na Polskim Narodzie - vide  SKARGA nr EK-06/17 z dnia 16.01.2017r. a
także art. 104.2 i art. 151 w związku z art. 68.3 Konstytucji RP.

9.

15.02.2016r., nr EK-28/16 – PROTEST w związku z działaniami Rządu z nadania
PiS, zmierzającymi do doszczelnienia zbrodniczej ustawy PO wg Dz.U.2010.106.675,
godzącej w życie narodu i środowisko, będącej obrazą przepisów wg art. 2; art. 39;
art. 68.3; art. 68.4; art. 74.1; art. 82; art. 104.2 i art. 151 Konstytucji RP oraz
przepisów wg art. 7.1 pkt 1) i 5) Ustawy o samorządzie gminnym.

10.

24.03.2016r., nr EK-62/16 – czwarta PETYCJA do MINISTRA INFRASTRUKTURY o
podjęcie naprawy absurdalnych szalbierstw, dokonanych w Prawie budowlanym
przez Rząd PO, generujących przy pomocy mikrofalowych modulowanych PEM
masową nowotworową zbrodnię na Polskim Narodzie - vide  ZAWIADOMIENIE nr
EK-198/16 z dnia 31.12.2016r. a także art. 82; art. 104.2 i art. 151 w związku z art.
39; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.

11.

28.03.2016r., nr EK-65/16 – PROTEST w związku z działaniami Rządu z nadania
PiS, zmierzającymi do doszczelnienia zbrodniczej ustawy PO wg Dz.U.2010.106.675,
pod pretekstem poprawy radiokomunikacyjnej obsługi Światowych Dni Młodzieży i
wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka – vide  przepisy wg art. 2; art. 39;
art. 68.3; art. 68.4; art. 74.1 w związku z art. 82; art. 104.2 i art. 151 Konstytucji
RP.

12.

12.04.2016r., nr EK-70/16 – MELDUNEK w sprawie funkcjonującego w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze systemu, szczelnie chroniącego prawodawczą
przestępczość i prawodawcze szalbierstwa na rzecz operatorów telefonii komórkowej
i szerokopasmowego Internetu oraz zagranicznego kapitału, generującą masową
nowotworową zbrodnię na Polskim Narodzie - vide  PETYCJA nr EK-19/16;
SKARGA nr EK-06/17 a także art. 104.2 i art. 151 w związku z art. 39; art. 68.3 i art.
68.4 Konstytucji RP.
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13.

16.05.2016r., nr EK-100/16 – ZAŻALENIE na POSTANOWIENIE Prokuratury
osłaniające prawodawczą przestępczość i masową zbrodnię na Polskim Narodzie, odrzucone bezzasadnie przez Sąd Rejonowy w Warszawie - vide  PETYCJA nr EK19/16; SKARGA nr EK-06/17 a także art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art.
151 w związku z art. 39; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.

14.

20.05.2016r., nr R-01/16 – Nowy Regulamin (Statut) działalności Stowarzyszenia
Ekologicznego „OJCZYZNA”.

15.

04.06.2016r., nr EK-112/16 – ZAWIADOMIENIE o dokonaniu niedorzecznych
szalbierstw w Prawie ochrony środowiska i podejrzeniu dokonanej i kontynuowanej
masowej zbrodni na Polskim Narodzie przez funkcjonariuszy Ministerstwa Środowiska w imię maksymalnych zysków operatorów telefonii komórkowej i szerokopasmowego Internetu oraz zagranicznego kapitału. Zgodnie z systemem wg nr
EK-70/16 - ZAWIADOMIENIE zostało odrzucone przez Prokuraturę POSTANOWIENIEM nr PR 1 Ds. 936.2016. IS z dnia 19.08.2016r. - vide  SKARGA nr EK06/17 a także art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art. 151 w związku z art. 39;
art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.

16.

30.08.2016r., nr EK-141/16 – ZAŻALENIE na POSTANOWIENIE Prokuratury, chroniące przestępczą prawodawczą mafię „LEX COSA NOSTRA” oraz dokonaną i kontynuowaną przez nią masową zbrodnię na Polskim Narodzie - vide  SKARGA nr EK06/17 a także art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art. 151, w związku z art.
39; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.

17.

10.10.2016r., nr EK-162/16 – Kolejna PETYCJA w sprawie wzruszenia ponad 2
letniej uporczywej bezczynności Rzecznika Praw Obywatelskich, osłaniającej prawodawcze szalbierstwa LEX COSA NOSTRY, które pozbawiły Polaków podstawowych
ludzkich i konstytucyjnych praw do zachowania zdrowia i życia oraz użytkowości
posiadanych mieszkań – vide  art. 82; art. 208.1 w związku z art. 39; art. 64.2;
art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.

18.

16.12.2016r., nr EK-178/16 – PISMO PROCESOWE, oddalone w całości przez Sąd
Rejonowy w Warszawie POSTANOWIENIEM II Kp 2114/16 z dnia 16.12.2016r.,
chroniącym przestępczą prawodawczą mafię „LEX COSA NOSTRA” oraz dokonaną i
kontynuowaną przez nią masową zbrodnię na Polskim Narodzie - vide  SKARGA nr
EK-06/17 a także art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art. 151 w związku z art.
39; 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.

19.

20.12.2016r., nr EK-180/16 – ŻĄDANIE likwidacji przez Prezesa Generalnego i Prezydium Partii „PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ” - mafii LEX COSA NOSTRA, stanowiącej
szalbiercze jednostki redakcyjne i zbrodnicze akty prawne, które dały operatorom
telefonii komórkowej i szerokopasmowego Internetu oraz urzędnikom, prokuratorom
i sędziom tytuły prawne - do nieograniczonego trucia, okaleczania i uśmiercania
setek tysięcy Polaków – vide  EK-141/16 oraz art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art.
130 i art. 151 w związku z art. 39; art. 64.2; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.
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20.

31.12.2016r., nr EK-198/16 – ZAWIADOMIENIE o dokonaniu absurdalnych szalbierstw w Prawie budowlanym i podejrzeniu współsprawstwa w dokonanej i kontynuowanej masowej zbrodni na Polskim Narodzie przez funkcjonariuszy Ministerstwa Infrastruktury, w imię maksymalnych zysków operatorów telefonii komórkowej
i szerokopasmowego Internetu oraz zagranicznego kapitału – vide  przepisy wg
art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art. 151 w związku z art. 39; art. 64.2; art.
68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.

21.

31.12.2016r., nr EK-200/16 – SKARGA do Marszałka Sejmu RP na ponad 2 letnią
uporczywą bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich, osłaniającą prawodawcze
szalbierstwa LEX COSA NOSTRY, które pozbawiły Polaków podstawowych ludzkich i
konstytucyjnych praw do zachowania zdrowia i życia oraz użytkowości posiadanych
mieszkań – vide  art. 82; art. 208.1; art. 210 i art. 212 w związku z art. 39; art.
64.2; art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.

22.

16.01.2017r., nr EK-06/17 – SKARGA do MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI na
POSTANOWIENIA PROKURATURY i SĄDU KARNEGO w Warszawie, chroniące przestępczą prawodawczą mafię „LEX COSA NOSTRA” oraz dokonaną i kontynuowaną
przez nią masową elektromagnetyczną zbrodnię na Polskim Narodzie - vide 
przepisy wg art. 82; art. 104.2; art. 126.2; art. 130 i art. 151 w związku z art. 39;
art. 68.3 i art. 68.4 Konstytucji RP.

W/w pliki prosimy uprzejmie zamieścić w Pańskim portalu z zachowaniem chronologicznej
kolejności wg poz. 1÷22 w niniejszej prośbie. Na wszelki wypadek załączmy też plik
niniejszej prośby nr EK-24/17 w formatach: .pdf oraz .doc
Sądzimy, że techniczne i prawne argumenty zawarte w załączonych plikach, mogą
być przydatne w podniesieniu świadomości Polaków jak są brutalnie manipulowani, oszukiwani, truci, okaleczani i uśmiercani przez kolejne rządzące polityczne ekipy w imię
maksymalnej hiperkorupcji i optymalnych zysków operatorów telefonii komórkowej oraz
szerokopasmowego Internetu. Niektóre opracowania mogę też służyć za podkładki do
opracowań odwołań i skarg w postępowaniach administracyjnych i procesowych w imię
obrony ludzkich i konstytucyjnych praw Polaków przed elektromagnetycznym gwałtem LEX
COSA NOSTRY.
Za okazaną Polakom i Ojczyźnie naszej Polsce pomoc,
składamy wyrazy wdzięczności i wysokiego szacunku
PRZEDSTAWICIEL Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA”,
umocowany wg Dz.U.2015.1393 art. 40.2 – UCHWAŁA nr U-04/16

..........................................
(mgr inż. Stanisław Kos)

Załącznik: Pliki poz. 1÷22 w formacie .pdf, na płytce CD-R (Katalog: EK24-17).
Kopia: a/a

