Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w
granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje.

Żądam przerwania tortur i naprawienia szkody

Dotyczy głównie:







II K 467/07 – wyrok karny bez przyczyny (art. 235 k.k.)
I C 1062/08 – sfingowany proces cywilny
I Co 3259/08 – wymuszenia rozbójnicze
I Co 441/16 – uporczywe nękanie
II Cz 675/17 – rozdwojenie jaźni
II S 22/17 - złośliwa przewlekłość

W przypadku wskazanych orzeczeń cywilnych zachodzi bezwzględna nieważność czynności
prawnych (art. 58 k.c.), co najmniej ze względu na sprzeczność i obejście ustawy i dokonanie
czynności prawnych sprzecznie z zasadami współżycia społecznego.

Niezależnie od powyższego żądam:

Dariusz Kliś – nowy Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Niezwłocznego uruchomienia postępowań w sprawie złożonych (w oparciu o nowe dowody dnia 1
lutego 2018 r.) wniosków o wznowienie postępowań II Cz 675/17 w sprawie bezpodstawnej
grzywny oraz II S 22/17 w sprawie skargi na niezasadną przewlekłość postępowania
egzekucyjnego świadczenia niepieniężnego ujętego w tytule wykonawczym I C 1062/08.
Bezzasadnej grzywny i absurdalnej, nieuzasadnionej przewlekłości, w sytuacji gdzie Sąd
Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12) i Sąd Okręgowy w Elblągu – I Cz 94/13, rozpatrzył
bliźniaczą egzekucję w oparciu o tożsamą wykładnię prawa SN III CZP 23/06, we właściwym
trybie egzekucyjnym art. 1049 k.p.c., w dwa miesiące. W przypadku ociągania się i nie
realizowania założeń Ministra Sprawiedliwości, dotyczących usprawnienia działalności SO, będę
zmuszony umieścić Pana na liście współczesnych Marii Gurowskich Sand i Fajg Mindla oraz
uznać aparatczykiem reżimu. Prawo nie pozwala na akceptację represji i stalinowskiego terroru.

Agnieszka Kałużna-Rudowicz – Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
Jako strona pokrzywdzona, żądam udzielenia mi odpowiedzi mającej istotne znaczenie w sprawie
niezasadnej, bezprecedensowej przewlekłości postępowania:


Jaką zawiłość sprawy musi rozstrzygnąć Sąd, żeby zakończyć postępowanie
egzekucyjne I Co 441/16 tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12)?

W przypadku obstrukcji, nie realizowania służebnej roli oraz zasad współżycia społecznego,
naruszenia zasad etyki zawodowej sędziów, art. 3 k.p.c. i 2, 7, 30, 32, 42, 45 konstytucji, uznam
Panią za socjopatę, stosującego bolszewickie prawo (vide art. 40 konstytucji).

Grzegorz Chojnacki – dyspozycyjny prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, PR 3
Ds. 359.2017.D (patrz art. 50, 64, 71 konstytucji).
Oczekuję zwrotu bezpodstawnie zabranego dnia 16 lutego 2018 r. z miejsca pobytu Grzegorza
Niedźwieckiego, Komputera typu laptop marki Acer nr S/N: NXGD4EP013710064E27600 wraz
z zasilaczem, będącego środkiem trwałym Federacji Trybunał Narodowy. Będę codziennie
przychodził o godzinie 10 rano do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze po odbiór
przywłaszczonego komputera. Dopóki dyspozycyjny prokurator Grzegorz Chojnacki nie odda tego
komputera, dopóty będzie złodziejem. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Po rozmowie z PPR 2018-03-12, stan zawieszenia (złodziej - należy ująć w cudzysłowie).

Wznowienia tych spraw winny prowadzić organy z innych województw, a najlepiej z Tarnowa lub
Elbląga, gdzie umieją czytać literę praw i wiedzą co to godność człowieka.
Istniał obowiązek umorzenia z urzędu postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08) na
postawie art. 824 § 1 pkt. 4) k.p.c.

Będę powtarzał te żądania codziennie, dopóki nie przerwiecie stalinowskich represji i nie
naprawicie oszustw sądowych, albo dopóki nie ukradniecie tym razem komputerów dzieci.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niezawis%C5%82eniedopatrzenie.pdf

Sędzia Pokoju
Prezes Trybunału Narodowego
Kandydat na Prezydenta Miasta
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
3598 dzień represjonowany na fałszu materialnym

Nie było i nie ma przeszkód prawnych, żeby tą parodię prawa w dwa miesiące zakończyć. Są
narzędzia, nie ma ludzkiej woli.

Jelenia Góra, 2018-03-12
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

