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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 03.11.2014 r.

Sąd Rejonowy w Sieradzu

II Wydział Karny

sygn. akt II Kp 524/14

Pismo procesowe pokrzywdzonego,

zawierające uzupełnienie zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, organizacja  społeczna, której statutowym celem działania

jest  ochrona zwierząt,  pokrzywdzony w sprawie sygn.  akt II  Kp 524/14, składa  pismo procesowe,

będące uzupełnieniem zażalenia z dnia 05.08.2014 r. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia sygn.

akt 3 Ds. 442/13.

W pkt 2 zażalenia skarżący zarzucił  orzeczeniu naruszenie prawa procesowego w postaci m.

in. pominięcia istotnych dowodów w sprawie w postaci relacji  dziennikarza śledczego TVN Tomasza

Patory (str. 5 zażalenia). Z oświadczenia opublikowanego w internecie dnia 22.07.2014 r. pod adresem:

https://www.facebook.com/wojtyszkischronisko/posts/804750646222275,  wynika  niezbicie,  iż

zdaniem  samego  Longina  Siemińskiego,  Tomasz  Patora  jako  „pomniejszy  pętak”,  posiada  istotne

informacje  w sprawie.  Tym bardziej  dotkliwym jest  zaniechanie  przez  prowadzącego postępowanie

przygotowawcze  przesłuchania  dziennikarza  i przeprowadzenia  dowodu  z  odtworzenia

zarejestrowanych przez niego w schronisku materiałów filmowych.

W załączeniu:

- wydruk oświadczenia
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Schronisko Wojtyszki dodał(a) 5 nowych
zdjęć.
22 lipca · Edytowany · 

http://hotelzwierzat.com/aktualnosc.php?id=1340
ŚWIĘTUJEMY?
Potrafimy świętować? A mamy co. Wreszcie Prokuratura i Policja zadały
kłam wszystkim oszczerstwom jakie rzucali na nas nasi wrogowie. Co więcej
w swoim dokumencie podkreśliły naszą dbałość o zwierzęta i porządek w
dokumentach. Można z tym zapoznać się w informacji z dnia 19.07.2014 "
Umorzone postępowanie. Racja jest po naszej stronie" (
http://hotelzwierzat.com/aktualnosc.php?id=1337 ). Katarzyna Śliwa-Łobacz
asystentka posła Pawła Suskiego i sam poseł, Marta Lichnerowicz,
Agnieszka Lechowicz z Jędrzejowa, Bogumiła Skowrońska, była dyrektorka
łódzkiego, miejskiego schroniska dla zwierząt zasiadająca na ławie
oskarżonych, żenujący dziennikarz Tomasz Patora, jakiś tam Wypych czy
jakaś tam Andrzejewska i reszta pomniejszych pętaków oczerniali nas
według swojej wizji świata, skłonności i być może metod działania. Według
własnego poziomu. I nie cieszcie się, że będziecie mogli upubliczniać
zdjęcia pokazujące jak to u nas się pije i bradziaży. Zdjęcia są oczywiście
zainscenizowanym żartem na waszym poziomie. Zapewne własnie tak
byście świętowali swój tryumf. My przechodzimy nad postanowieniem Policji
i Prokuratury do porządku dziennego. Wiemy co jesteśmy warci i jak na co
dzień pracujemy. Wiemy też, że nadal znajdą się oszołomy atakujące
Wojtyszki i budujące swój wątpliwy splendor pod hasłem "Stop Wojtyszkom".
Jak nam się będzie chciało to spotkamy się w sądzie, a tam zostaniecie
rozjechani jak psia kupa na asfalcie. Tym, którzy nieświadomie, w dobrej
wierze dali się zmanipulować oszczercom, proponujemy: "Po prosty stańcie
po właściwej stronie".
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