Nasz Wspólny Śląski Dom
44-217 Rybnik, ul. Wawelska 39,
tel.: 32 – 42 25 774,
e-mail: nasz.wspolny.slaski.dom@gmail.com,
http:// www.nwsd.pl

Rybnik,3 kwietnia 2013r.
.

Minister Sprawiedliwości
Jarosław Gowin
Prokurator Generalny
Andrzej Seremet
Aleje Uazdowsie 11

00-950 Warszawa
skargi@ms.gov.pl
pk.sgargi@ms.gov.pl

dot: BM III-052-4987/12/2-R/
PG II Koī 2407/12
Zwróciliśmy się do panów ministrów reprezentujących instytucje centralne Państwa
Polskiego powołane do przestrzegania prawa w tym nieszczęśliwym państwie, coraz częściej –
państwie bezprawia o samodzielną odpowiedź, czy opisana sprawa zakończona bandyckim
trybem wpłaty grzywy do kasy sądu jest naruszeniem obowiązującego prawa w pastwie Polskim.
Prosiliśmy także o nie przekazywanie listu do Waszych organów terenowych bo jest to
bezsensowne co uwidacznia wielomiesięczna korespondencja.
Otrzymana odpowiedź nie tylko obraża piszącego ale także prokuratora Prokuratury Generalej.
Jak można było przewidzieć nikt z przedstawicieli instytucji powołanych do przestrzegania prawa
w Polsce nie potrafi sensownie, samodzielnie odpowiedzieć na proste pytanie„
Zwróciliśmy więc się o ocenę sprawy do mieszkańców Śląska, bez wykształcenia prawniczego,
ale rozgarniętych, skromnych - wszyscy odpowiedzieli draństwo, busz i gorzej.
Musi nam wystarczyć ta wymowna i miarodajna opinia ulicy,
Nasza chęć pomocy biedakowi bez powiązań i układów co w dzisiejszej Polsce jest warunkiem
koniecznym do życia, na którym bezprawnie wymuszono majątek, tak 600 zł to dla niego
majątek, wobec obecnego stanu tworzenia i egzekwowania prawa – okazała się od początku walką
z ….właśnie nie wiemy jak to „kulturalnie” nazwać- beznadziejna.
Mimo tego dziękujemy Panom Ministrom za wolę ocenienia tragicznego zdarzenia.
Za Zarząd Główny Stowarzyszenia
Nasz Wspólny Śląski Dom
Krótkie kalendarium wydarzeń, coraz częstszych praktyk wymiaru sprawiedliwości w Polsce w
stosunku do „groźnych” przestępców, czyli bezrobotnych, ubogich, zadłużonych- prościej – trwale
wykluczonych bez układów w Państwie prawa i sprawiedliwości. :
Czteroosobowa rodzina, oboje bezrobotni, żyjąca ze świadczeń socjalnych i wsparcia rodziny żyje
na skraju nędzy. Przeżycia i bieda są powodem psychicznych zaburzeń. Po kilku latach ojciec
rodziny, przy pomocy władców miasta, otrzymuje pracę na czas określony.
-- dnia 27 marca 2012 roku o godzinie 9,5o patrol policji KMP w Rybniku zatrzymuje ojca w
miejscu pracy na czas określony
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cytat z dokumentu „ Przyczyna(y) zatrzymania. Osoba poszukiwana nakaz zatrzymania wydany
przez Sąd Rejonowy w Rybniku sygnatura akt III W -/10 celem odbycia kary ZK Racibórz 12
pozbawienia za grzywnę 617,25zł”
-- nieszczęśnikowi policjanci pozwalają na skorzystanie z telefonu w celu poszukiwania pomocy
wśród znajomych. Na przerażony głos w słuchawce „pomoże mi Pan”- pomagamy;
-- na korytarzu w KMP w Rybniku następuje przekazanie kwoty grzywny, nie zatrzymanemu lecz
policjantowi a fakt ten w kajecie potwierdza wpłacający;
-- policjanci z zatrzymanym udają się do kasy Sądu i po wpłacie uwalniają zatrzymanego;
Na skutek informacji prasowych alarmujących o powszechnej praktyce w Polsce ( Opole,
Warszawa i inne ) tego rodzaju bandyckich wymuszeń przez Sądy powszechne -.pobieżnie
sprawdziliśmy;
-- Sądy wydając wyroki grzywny powinny brać pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki
osobiste, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. – był bezrobotny.
-- dokumenty SR III WK Rybniku - sygnatura akt III W -/10
SR Sekcja Wykonawcza Poz. W III W pkz --/2912 !!!
Nieprawdą jest, że był poszukiwany.. Mieszka w tym samym miejscu od prawie 8 lat a Sąd
Rejonowy dokonał zmiany wyroku bez sprawdzenia aktualnej sytuacji materialnej ( jego wypłata
wynosiła około 500 zł na cztery osoby ) czyli tyle ile prawo w Polsce chroni .Okazało się, że nie
chroni. Chciano przemocą, przy użyciu policji zabrać i tą jałmużnę
Zawiadomiliśmy wszystkie możliwe instytucje, biorące potężne pieniądze za stanie na straży
przestrzeganie prawa jak :
Minister Sprawiedliwości - Pan Jarosław Gowin
Prokurator Generalny
-Pan Andrzej Seremet
Na polecenie w/w sprawę badały : Prokuratura w Rybniku, Gliwicach, Raciborzu oraz Sąd
Rejonowy w Rybniku.
Dla celów dydaktycznych dla tych co twierdzą że nie ma w Polsce równych i równiejszych i ku
uciesze gawiedzi uściślamy dane;
-- delikwent został skazany z Art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń Kto kradnie lub przywłaszcza
cobie cudzą rzecz ruchomą jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny.
-- za tą niebywałą zbrodnię kara wyniosła 800+130 = 930 zł z tego na rzecz Skarbu Państwa –
50zł ,
-- spłacał jak pracował,
-- SR nie chciał czekać w kolejce na resztę spłaty
Amen !
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