Piaseczno, dn. 07 marca 2017 r.
Tadeusz i Maria CICHOCCY
Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno
Tel./fax: (22) 756-16-41
E-mail: tcichocki@tcichocki.pl;
www.tcichocki.pl

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Ul. Kościuszki 5; 05-500 Piaseczno
E-mail: urzad@piaseczno.eu; sekretariat@piaseczno.eu;
juszczyk@piaseczno.eu; michalak@piaseczno.eu; rada@piaseczno.eu; rutkiewicz@piaseczno.eu

Dot.: Obowiązek nauki – pismo (OŚ.4450.38.2017.AR) z dn. 23.02.2017 r.

W odpowiedzi na w/w pismo

Wskazuję, co następuje:

1.
Zgodnie z prawem naturalnym, art. 4.1 i art. 4.2 Konstytucji RP od dn. 02.11.2014 r. władzę w
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje bezpośrednio jej zwierzchnik - suweren – Naród Polski
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf).
2.
Do czasu przedstawienia suwerenowi - zwierzchnikowi władzy ustawodawczej, wykonawczej i
sądowniczej dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny, że:
a. Wszystkie przedstawicielskie funkcje w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno sprawowane są w zgodzie
z wolą uprawnionych wyborców okazaną w trakcie właściwych wyborów powszechnych, art. 4.2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf).
b. Wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno działają na podstawie i w
granicach legalnego (ustanowionego przez uprawnione do tego osoby - wyłonione w zgodzie z wolą
uprawnionych wyborców okazaną w trakcie właściwych wyborów powszechnych, art. 4.2 Konstytucji RP i art.
3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP) oraz powszechnie obowiązującego prawa – zgodnego z polską racją
stanu/polskim interesem narodowym.
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Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno za legalnie
funkcjonujący organ władzy publicznej.
Wszelkie pisma, decyzje, postanowienia, nakazy, … wydawane przez nielegalnie funkcjonujące organa są
nielegalne - nieobowiązujące.
W związku z przedstawionymi powyżej faktami żadne oczekiwania/żądania urzędu w tym dotyczące
„potwierdzenia spełnienia obowiązku nauki” nie mają żadnej mocy prawnej.

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; prewencja.ksp@policja.waw.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 Edukacji Narodowej – informacja@men.gov.pl; sekretariat.DP@men.gov.pl;
sekretariat.DWST@men.gov.pl; sekretariat.BO@men.gov.pl;
Inne.
-
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