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Nasz nr EK- 172/14                                                       Świdnica/PL, dn. 10.11.2014 r.

Dot.: zamieszczenia w Pańskim portalu http://www.iddd.de/umtsno/  kolejnych 
opracowań n. Stowarzyszenia, związanych z obroną zdrowia Narodu, 
środowiska i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowny Panie Krzysztofie !

Nawiązując do dotychczasowej Pańskiej niezawodnej pomocy, zwracamy się z uprzej-
mą prośbą o zamieszczenie w Internecie następujących n. opracowań w formacie .pdf:

1. EK-172/13.pdf  z  dnia  24.09.2013r.  –  skarga  do  WSA-Wrocław  na  samowolę  
budowlaną operatora PLAY (Sp. P4).

2. II SA/Wr 756/13.pdf z dnia 28.01.2014r. – wyrok WSA-Wrocław, uwzględniający 
skargę nr EK-172/13 na samowolę budowlaną PLAY.

3. EK-235/13.pdf  z  dnia  23.12.2013r.  –  skarga  do  WSA-Wrocław  na  samowolę  
budowlaną operatora T-MOBILE.

4. II SA/Wr 67/14.pdf z dnia 28.01.2014r. – wyrok WSA-Wrocław, uwzględniający  
skargę nr EK-235/13 na samowolę budowlaną T-MOBILE.

5. EK-46/14.pdf  z  dnia  03.03.2014r.  –  bezczynność  Prezydenta  RP  wobec  prze-
stępczości  prawodawczej  na  rzecz  zagranicznego  kapitału,  wbrew  Jego  konsty-
tucyjnym obowiązkom (art. 68.3; art. 68.4; art. 82; art. 126; art. 130)
i uprawnieniom (art. 144; art. 154.1; art. 191).

6. EK-89/14.pdf  z  dnia  08.05.2014r.  –  prostytucja  naukowa  jako  źródło  prawa,  
stanowionego przez Ministra Środowiska na rzecz zagranicznego kapitału (art. 68.3; 
art. 68.4; art. 74.1; art. 82; art. 151 Konstytucji RP).

7. EK-114/14.pdf z dnia 23.06.2014r. – bezczynność centralnych organów Polskiego 
Państwa wobec przestępczych manipulacji i interpretacji prawa przez organy ochrony 
środowiska  i  zdrowia,  na  rzecz  korporacji  elektroenergetycznych,  radiokomuni-
kacyjnych,  farmaceutycznych  i  zagranicznego  kapitału  (art.  68.3;  art.  68.4;  art.  
74.1; art. 82; art. 92.2; art. 104.2; art. 126; art. 130; art. 151; art. art. 208.1
Konstytucji RP).
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8. EK-132/14.pdf z dnia 23.06.2014r. – prostytucja naukowa, świadczona przez PAN 
na rzecz operatorów telefonii komórkowej i zagranicznego kapitału.

9. EK-154/14.pdf  z  dnia  06.10.2014r.  –  spychotechnika  Prezesa  Rady  Ministrów,  
osłaniająca  przestępczość  prawodawczą  i  przestępczą  interpretacji  prawa  przez  
organy ochrony środowiska i zdrowia,  na rzecz korporacji  elektroenergetycznych,  
radiokomunikacyjnych, farmaceutycznych i  zagranicznego kapitału (art.  68.3; art.  
68.4; art. 74.1; art. 82; art. 92.2; art. 151 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Dz.U.2013.743 art. 33.1 pkt 5) i Dz.U.2013.267 art. 19).

W/w pliki prosimy uprzejmie zamieścić w portalu z zachowaniem rzeczowej kolejności 1-9 
wg niniejszej prośby.

Sądzimy, że techniczne i prawne argumenty zawarte w załączonych plikach, mogą 
być przydatne Polakom w obronie ich konstytucyjnych praw do zachowania zdrowia, życia, 
użytkowej  wartości  posiadanych  nieruchomości  (mieszkań)  oraz  ekologicznego  bez-
pieczeństwa.

Za okazaną Polsce pomoc, składamy wyrazy wdzięczności i wysokiego szacunku

Stowarzyszenie Ekologiczne „OJCZYZNA’”

Załącznik: Pliki poz. 1÷9 w formacie .pdf, na płytce CD-R (Katalog: ŚWIDNICA-2014).

Kopia:
1. Prezydium Klubu Parlamentarnego
        Partii „PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚC”
     Sz. Pani Poseł Prof. Krystyna Pawłowicz
     ul. Kopernika 7/34,   05-300 MIŃSK MAZ.
      + płytka CD-R z plikami .pdf jak w tekście
                    25 - 758 23 43
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