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Panie Prokuratorze Generalny !
W dniu 1 kwietnia 2015 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski
Dom przesłał do Pana pismo o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez:
- marszałka Sejmu pana Schetyny i marszałka Senatu pana Borusewicza
polegające na tym, że nie przedstawili pod obrady Sejmu i Senatu projektu
rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa ułatwiającej
zamykanie niekonkurencyjnych kopalń (2010/0220(NJE).
Zgodnie z art.107 ust. 3 lit. e UE przekazała projekt aktu ustawodawczego
parlamentom krajowym. Obowiązujące dotychczas rozporządzenie węglowe o nr.
1407/2002 z dna 23 lipca 2002 r. wygasało z dniem 31 grudnia 2010 r.
- premiera Donald Tusk i podległych mu pracowników, kierownictwo firm
konsultingowych , prezesów JSW i innych biorący udział w przygotowaniu i
akceptacji wejścia JSW SA na giełdę papierów wartościowych doprowadzając tą
firmę do bankructwa którego już dzisiaj ofiarami są mieszkańcy związani z
górnictwem, pracownicy spółki jak i nabywcy akcji
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.
Szanowny Panie Prokuratorze Generalny nasze doniesienie skierował
Pan w dniu 8 kwietnia 2015 r. do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach - choć
prosiliśmy aby sprawy tak brzemiennej w skutkach dla mieszkańców Śląska
skierować gdziekolwiek poza Śląsk – z miernym skutkiem. Brak efektów pracy
prokuratorów widać gołym okiem.
Aktualnie JSW SA nie jest w stanie sprostać wymaganiom banków ( bez cudu się
nie obejdzie ) a sprawcy zapaści mają się bardzo dobrze, dalej zarabiają krocie,
nikomu z nich nie zabezpieczono majątku , nie zablokowano kont bankowych, nie
dokonano przeszukań i innych niedogodności.
Panie prokuratorze co Pan zamierza zrobić w tej tragicznokomicznej sprawie JSW. Czy nadal rządzący będą sobie kpić z Narodu ?
Na wstępie prosilibyśmy o włączenie naszych przedstawicieli do prowadzonego
śledztwa

Zarząd Główny Stowarzyszenia
Nasz Wspólny Śląski Dom
Rybnik, dnia 28.09.2015 r.
- dodano piosenkę tylko dla członków RG
https://www.facebook.com/Oberschlesienzespol/videos/vb.232758740127089/69604663
0464962/?type=2&theater&notif_t=video_comment
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