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Dotyczy  zgłoszenia i zawiadomienia z dnia  9 czerwca  2021.

Drugie   zgłoszenie próby  usiłowania  zabójstwa mojej  osoby   oraz  mojej mamy Mieczysławy
Fruzińskiej   w   związku  z  zaskarżaniem   zarządu  SM  Czechów  w   Lublinie   o  drastyczne
zawyżanie  opłat  czynszowych  i innych  opłat  lokalowych.

Na   podstawie   pierwszego  zawiadomienia  w   którym  jest  mowa  o  mafii  i   przestępczości
zorganizowanej  w podejrzanej   tak  zwanej  Spółdzielni     Kominiarzy  w   Lublinie   załączam
kolejny dowód na  kolejną  próbę  podstępnego  wejścia do  mieszkania i zaatakowania  nas  przy
pomocy zamaskowanych  nieznanych sprawców-  to jest  ogłoszenie  tej  spółdzielni  jakie    było
rozwieszone na  wszystkich  drzwiach klatek  bloku Paderewskiego 4    SM Czechów w  Lublinie i
które  usunęłam  wraz z moją  informacją  dla  mieszkańców  naszego  bloku  która  została
naklejona w miejsce  tego  ogłoszenia  .Jak  wynika z  tego ogłoszenia  tak zwana  Spółdzielnia
Kominiarzy  dostosowała  swoje    ogłoszenia z godnie z  moim  pierwszym zawiadomieniem z dnia
9 czerwca  i zamiast  o  przewodach kominowych  pisze  o  przewodach wentylacyjnych  celem
wprowadzenia w  błąd  mieszkańców  a  także być może  mojej  osoby.

Oczekuję  wszczęcia śledztwa  lub dochodzenia pod  groźbą  odpowiedzialności  karnej z  Art. 239
pragf 1 KK:  Art.  239.  [Poplecznictwo]   §  1.  Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne,
pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności
karnej,  w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa,  w tym i przestępstwa
skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.   W  załączeniu :  w.w  ogłoszenie  , moja informacja  oraz  Reklama  dla  tej spółdzielni
rzekomych  kominiarzy.

Do wiadomości  : biuro@sm-czechow.lublin.pl
ep@sm-czechow.lublin.pl 
info@kominiarze.lublin.pl 
                                                                                         Mgr  Krystyna  Ziemlańska

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo    Napisz własnoręcznie zawiadomienie o 
przestępstwie. Wyślij je mailem, faksem lub pocztą na adres jednostki policji albo prokuratury. 

mailto:biuro@sm-czechow.lublin.pl
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                          OSTRZEŻENIE !!!!!

 

   Na drzwiach klatek w  blokach osiedla Paderewski 
              są rozwieszane  kartki z  informacjami
                    o przeglądach  instalacji  gazowych 
   i przewodów  kominowych jakich w  blokach nie ma.
Są   to  podejrzane   kartki,   na   których  brak   jest
danych   firmy  która  ma   przeprowadzać   takie
przeglądy  jak nazwa, adres,  telefon  oraz  uprawnienia
i umowa z  SM Czechów z  pieczątkami  administracji
jakie bez  trudu można podrobić na xero.
W   żadnym  wypadku  nie  należy   wpuszczać  do
mieszkania  żadnych  zamaskowanych   osobników  w
maseczkach  zwłaszcza    po południu  i wieczorem  i bez
pracownika  administracji  osiedla.  Można się narazić
na  napad  lub włamanie  .  Kartki  takie  mogą  być
rozwieszane przez  zorganizowane  grupy  przestępcze
które   robią  rozpoznanie  w  mieszkaniach   i  potem
dokonują napadów  i włamań  . W  przypadku gdy  ktoś
będzie  usiłował dokonać  takiego  przeglądu i  będzie
dzwonił   domofonem,   należy  zażądać   okazania
uprawnień,    umowy z  SM Czechów,  nazwisk  tych
osób  oraz   obecności   pracownika   administracji   w
godzinach  pracy  administracji.

            Nie  bądź  naiwny  ! Nie daj    się podejść  ! 
                    To samo dotyczy  innych  ogłoszeń.
       Informacja  powyższa  została rozwieszona na  drzwiach klatek  bloku Paderewski 4     
                                                 SM Czechów w dniu  25 czerwca  2021.





  Naklejka na drzwiach   naszej klatki
………………………………………………………………………………………………..

                                   UWAGA
                       ZAKAZ  NAKLEJANIA 
            NA  DRZWIACH   ZEWNĘTRZNYCH 
              BEZ  CZERWONYCH  PIECZĄTEK
   ADMINISTRACJI  I  ZARZĄDU SM CZECHÓW

      ………………………………………………………………

                         REKLAM A DLA  POTENCJALNYCH NAPASTNIKÓW 

KODEKS  KARNY   Art. 26. Stan wyższej konieczności 

Dz.U.2020.0.1444 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa 
grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można 
inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. 
§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w 
warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście 
wyższej od dobra ratowanego. 



Informacja o   przeglądzie   przewodów  kominowych  albo od    gangu spółdzielni    
kominiarzy  albo od gangu  administracji osiedla z dnia  następnego- 
kartki  porozwieszane na  drzwiach  bloku Paderewskiego  4. 

                      Poniżej  jest  kolejna próba  wdarcia się do  mieszkania  :

Dane do  skanu kartki  wrzuconej do  naszej  skrzynki  na  listy

Pw-Pol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością | krs ...
https://krs-pobierz.pl     › Wielkopolskie › Gniezno  

NIP 7842488655 | KRS 0000423075 | REGON 302134787 | Firma znajdująca się pod adresem ul. 

JÓZEFA CHOCISZEWSKIEGO 12 w miejscowości GNIEZNO …

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL-POL sp. z o. o. jest firmą zajmującą się produkcją na bazie 

żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym…...

http://www.firmybudowlane.pl/firma/1478865490.html
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                                                                 rejlpn@lublin.po.gov.pl 
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  Zgłoszenie  prowadzenia  przestępczej  działalności   wraz z  próbą  usiłowania  zabójstwa 
mnie  oraz  mojej mamy Mieczysławy Fruzińskiej  - adres    zam. ten sam.

W  załączeniu  dane do  zgłoszenia, które  obejmuje  także  kierowniczkę  administracji  osiedla  
Paderewski  oraz  V Komisariat  Policji w  Lublinie -  materiał  o komisariacie  dodatkowy ale  
związany z    tematem.Zgłoszenie  o charakterze  zawiadomienia  obejmuje  wszystkie  inne osoby 
związane z  przestępstwem  w  tym  agenta   zainstalowanego w  UP  Lublin, którego z kolei 
dotyczy  materiał   w sprawie  V Komisariatu  Policji w  Lublinie.

Jeżeli  jakiś  prokurator  poczuje się  urażony wzmianką o  narodowości  tego  agenta,  to   nie
powinien podejmować się  tych  spraw .Albo się  jest  organem  prawa  albo  działa się z  przyczyn
innych na szkodę  pokrzywdzonych.

                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska 
                                                      działacz  społeczny, historyk   oraz   naukowiec,

                                                                             

                                                                                   skan własnoręcznego podpisu

Razem   stron A- 4  20.
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                                                                                    Podinspektor  Tomasz  Gil 
                                                                             Komendant  Miejski Policji w  Lublinie 
                                                                               ul.  Północna  3,   20- 064  Lublin 

                                                                    1.         komendant.kmplublin@lu.policja.gov.pl

                                                                    2.         dzielnicowy.koncertowa2@lu.policja.gov.pl

  Zgłoszenie  prowadzenia  przestępczej  działalności wraz z  próbą  usiłowania  zabójstwa 

   z wnioskiem  o przeprowadzenie rozpoznania  oraz  wdrożenia czynności 
                       operacyjnych  i  przysłaniem  patrolu interwencyjnego 

W  bloku przy  ul. Śliwińskiego  4  SM Czechów  osiedle  Paderewski, w  klatce  narożnej  od prawej
strony , na balkonie  czwartym od  góry z  oknem z  niebieską  roletą,  zainstalowali się  jacyś
przestępcy, którzy w nocy z tego  balkonu    promieniują  na  blok  Paderewskiego  4  na ścianę
bloku  przy  trzepaku  jakieś  podejrzane światła  i  fale  radiowe,  które    powodują  szumy  i hałasy
w  naszych mieszkaniach  oraz złe  samopoczucie.   Światła  zakłócają  sen,  świecą  na szyby
mieszkań  i  są  bardzo  denerwujące. 

 Na brzegach   tego  balkonu po prawej i po lewej  stronie są zainstalowane  dziwne  lampy  które w
nocy  emitują  zmienne  światła czerwono- niebieskie  oraz  jakieś  urządzenie na środku balkonu,
zamaskowane jakimś   wiatraczkiem.  Sprawdźcie   koniecznie   kto  tam  mieszka,   co  to  są   za
urządzenia  .    Okno  przy  tym  balkonie jest  na stałe   zasunięte   niebieską  roletą   a   okno
balkonowe z  prawej  strony zieloną  także    jest zaciągnięte na stałe.Mieszkanie piąte od góry z
zielonym  balkonem- jest  także  cały czas  zasłonięte roletami i  i na balkonie widać w  prawym
rogu  także  jakiś   wiatraczek.
Obok-  po  stronie lewej- jak widać  na załączonym,  zdjęciu-  okna  innego mieszkania  także  są  na
stałe  zaciągnięte,  co nie  jest  normalne,  żeby tak mieszkać.

Zainteresowałam  się   tymi  mieszkaniami  i   światłami   i   znalazłam  w   internecie  poniższą
informację, że w  bloku   tym  ,  czyli w  zwykłym  bloku  mieszkalnym, są  urządzone  jakieś
apartamenty    na  wynajem,  a   sam   blok,   wbrew   jego   przeznaczeniu   jest   nazywany
apartamentowcem.

                https://www.booking.com/hotel/pl/apartament-sliwinskiego-4.pl.html?                              

 Obiekt Apartament Śliwińskiego 4 oferuje balkon oraz widok na miasto  ( jakie  miasto-
i   z  której strony ? ).   Do dyspozycji Gości jest również czajnik. Odległość ważnych miejsc od
obiektu: Krakowskie Przedmieście – około 3,7 km. Odległość ważnych miejsc od apartamentu:
Pałac Czartoryskich – 3,7 km, Pałac Sobieskich – 5 
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W apartamencie zapewniono 1 sypialnię,  aneks  kuchenny z lodówką i  piekarnikiem, a  także 1
łazienkę  z  prysznicem,  bezpłatnym  zestawem  kosmetyków  oraz  pralką.Na  miejscu  działa
wypożyczalnia  rowerów  i  wypożyczalnia  samochodów.Odległość  ważnych  miejsc  od  obiektu:
Międzynarodowe Targi  Lubelskie – 6 km, Jezioro Zemborzyckie – 13 km. Najbliższe lotnisko,
Lotnisko Lublin-Świdnik, znajduje się 11 km od obiektu Apartament Śliwińskiego 4. Parom bardzo
się podoba ta lokalizacja .Mówimy w Twoim języku   ! W  JAKIM ?  

 Obiekt Apartament Śliwińskiego 4 obsługuje Gości Booking.com od 6 CZE 2019.     

…………………….

W  nawiązaniu do tej  informacji     skopiowanej z  internetu,   dodam, że  regularnie  pod  blok
przy  Śliwińskiego 4  podjeżdżały duże  czarne i  srebrne  samochody z  zasłoniętymi  oknami,
wieczorem   gdy   było  ciemno.   Być   może,  że   wywozili  jakieś    zwłoki   zamordowanych
mieszkańców,   których  mieszkania   mogły  być   przejęte   na  nafałszowanych   dokumentach  i
urządzono w nich  jakieś  apartamenty  pod  wynajem  stały  lub okresowy.

  Także  dało się zauważyć,    licznych rowerzystów  pod  tym  blokiem  a  nawet    mężczyzn  na
hulajnogach,  którzy  jeździli po  alejkach osiedlowych  pod  tym  blokiem    i w okolicy,  i nie  były
to dzieci  ani  młodzież ale  wysportowani  faceci. 

W  związku z czym  należy sprawdzić  kto  mieszka w  tych zasłoniętych  mieszkaniach  oraz w
mieszkaniu z  lampami ma balkonie, co to są  za urządzenia   które  świecą w  nocy    i zakłócają
sen  . A  także-, ile  jest w tym  bloku takich apartamentów, czy wie  o  nich  zarząd  SM Czechów  ,
oraz,    ile  osób  mieszka w tym  bloku i jaki  jest stan  prawny  mieszkań.

Załączam   zdjęcie   tego   bloku   z   dnia  8  czerwca,     oraz  zdjęcia   ekranu  komputera  z
powiązanymi  stronami  internetowymi  dotyczącymi tego  apartamentu  lub apartamentów.

Pod  linkiem 
https://apartament-sliwinskiego-4-lublin.booked.com.pl/

mowa  jest o apartamentach  nie o jednym  apartamencie.

‘Apartamenty Śliwińskiego zapraszają na nocleg podróżujących do Lublin ‘.

Ma  to być  rzekomo  jednopokojowy  apartament  z łóżkiem podwójnym na  trzech osób.

 W  tekście  o  tym  apartamencie  jest wplecione zdanie  o innych  apartamentach: 
         ‘Niektóre jednostki posiadają czajnik elektryczny, zmywarkę i piekarnik. ‘
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PRÓBA  USIŁOWANIA  ZABÓJSTWA 

Światła  niebieskie, fioletowe   i czerwone  oraz  urządzenie  zainstalowane na środku  balkonu
czwartego   od   góry   w   bólu   przy   Śliwińskiego  4   świadczą  o   emitowaniu   fal
elektromagnetycznych,  wymierzonych w moją osobę.

Właściwości  fal  elektromagnetycznych zależą  od  długości  fali.  Promieniowaniem
elektromagnetycznym o  różnej  długości  fali są  fale radiowe,  mikrofale,  podczerwień,  światło
widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma

Zmiany  pola  magnetycznego  i elektrycznego  mogą  następować  z różną  częstotliwością.  Na
przykład można wytworzyć taką falę, dla której w danym miejscu zaobserwujemy jedną zmianę
natężenia pola w ciągu sekundy, ale istnieją również takie, w których sekunda wystarczy, aby tych
zmian wystąpiły miliardy. Wielkością, która to określa, jest częstotliwość wyrażana w hercach (Hz).
Jest to podstawowa wielkość charakteryzująca każdą falę elektromagnetyczną. To od niej zależy
jakie własności ma promieniowanie.

Energia każdego fotonu zależy od długości fali. 

8 czerwca  2021  po stwierdzeniu  tego  faktu  przeniosłam  się ze  spaniem z  mojego  pokoju  w
który były te  fale  wymierzone  do  dużego   pokoju bez  okna,  i  po  przespanej nocy w dużym
pokoju ustąpiły   trwające od  jakiegoś  czasu  objawy    uporczywych szumów w  głowie  i innych
zaburzeń.
Stąd na  firance z  moim  pokoju  widziałam  czerwone  rozbłyski,  promienie   świetlne  jakby
wiązkę  lasera  a  były  to  fale  elektromagnetyczne.

Badania  naukowe  wskazują,  że  do  możliwych  odległych  skutków oddziaływania  pola
elektromagnetycznego,  szczególnie  w  przypadku  silnych  narażeń,  należy  zaliczyć:  zaburzenia
układu nerwowego i sercowo-naczyniowego oraz odpornościowego, procesy nowotworowe, a także
dolegliwości subiektywne, takie jak: bóle głowy, zmęczenie, ... 

I  dlatego moja mama  była  cały czas  napięta,  wybuchowa,  zdenerwowana,  skarżyła się na
zawroty  głowy , miała  problemy z pamięcią,  była  rozkojarzona  a  ponieważ ma  rozrusznik  była
narażona na    spowodowanie zakłóceń pracy rozrusznika i możliwą śmierć.

Na  portalu  www.prawo.pl 
https://www.prawo.pl/kadry/jak-pola-elektromagnetyczne-wplywaja-na-zdrowie,189331.html
 
jest mowa o  tym samym:

Prądy indukowane mogą zakłócać pracę organizmu na skutek zaburzenia naturalnych procesów
elektrofizjologicznych  w  komórkach  nerwowych  lub  mięśniowych.  Wzrost  temperatury  tkanek
może wywołać uszkodzenia termiczne różnego stopnia i rozległości, które mogą wystąpić zarówno
na  powierzchni  ciała,  jak  i  wewnątrz  -  zależnie  od  częstotliwości  promieniowania.
Oddziaływanie pola elektromagnetycznego nie jest odczuwane zmysłami człowieka. Bezpośrednia
percepcja pola elektromagnetycznego może wystąpić, kiedy człowiek przebywa w silnych polach
magnetycznych lub elektrycznych małych częstotliwości, co może wywołać wrażenia wzrokowe,
tzw. magneto- lub elektrofosfenów.
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 Oddziaływanie  impulsowego  pola  mikrofalowego  może  wywołać  wrażenia  słuchowe,  tzw.
zjawisko Freya.

Ponadto  poruszanie  się  w  polu  magnetostatycznym  wywołuje  przepływ  w  organizmie  prądów
zaindukowanych (podobnie jak oddziaływanie pola zmiennego w czasie) i może powodować m.in.
zawroty głowy, nudności i utrudnioną koordynację wzrokowo-ruchową.

 Ustają one po oddaleniu się od źródła pola magnetostatycznego i  mają nieustalony dotychczas
wpływ na stan zdrowia przy narażeniu wieloletnim, natomiast mogą istotnie ograniczać zdolność do
wykonywania  precyzyjnej  pracy.Skutkiem oddziaływania  pola  elektromagnetycznego  mogą  być
niepożądane zmiany funkcjonowania organizmu (trwałe lub ustające po zakończeniu narażenia na
pola).

Napromieniowanie naszego mieszkania  nadal  trwa, dotyczy  to  także  mieszkań sąsiednich.

Powodem w  moim  przypadku jest  moja działalność społeczna na  rzecz  osób pokrzywdzonych
przez   różne   organy  w Polsce     jak  też   zaskarżanie   zarządu  SM Czechów  o   okradanie
mieszkańców   od   wielu  lat  na  zawyżanych  czynszach  i  innych   nieuzasadnionych   opłatach
wyłudzanych  fałszerstwami.

Jeżeli policja  natychmiast nie zajmie się  tym  tematem to nie wiem  co wam zrobię ale  obiecuję,że
wam tego nie daruję  .  

 Możecie się  spodziewać  zemsty, pozwów  i odszkodowań  oraz  innych  działań odwetowych.

                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska 
                                                      działacz  społeczny, historyk   oraz   naukowiec,

                                                                             

                                                                                   skan własnoręcznego podpisu
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: ZGŁOSZENIE PRÓBY USIŁOWANIA ZABÓJSTWA i innych
Data: 2021-06-09 9:35
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: ep@sm-czechow.lublin.pl; 

Do wiadomości  administracji  osiedla  Paderewski  załączam zawiadomienie  wysłane do  
KMP w  Lublinie i informuję  panią  kierownik że  będzie  oskarżona  o  współsprawstwo i  
współdziałanie za  nie podjęcie żadnych czynności w dniu wczorajszym  8 czerwca  na  
moje  pismo w  sprawie  podejrzanego mieszkania  przy Śliwińskiego  4. 

Zemsta   za  zaskarżanie zarządu SM Czechów  nie popłaca,  należało  się zachować 
zgodnie z  cytowanymi  przepisami o   karnej  odpowiedzialności.

Teraz  możecie  albo wezwać  policję  albo udawać że  nic  nie wiecie.

Krystyna  Ziemlańska

Lublin,  Paderewskiego  4- 179 

…………………………………………………..



Pełnomocnik                                                                                   Dnia    8 czerwca   2021
Krystyna  Ziemlańska 
ul.  Paderewskiego 4- 179
20- 860  Lublin
kod  lokalu 630401790

                                                                Administracja Osiedla  Paderewski 
                                                                     SM Czechów w  Lublinie 
                                                                  ul.  Śliwińskiego 1 , 20- 860  Lublin

Proszę  natychmiast  sprawdzić  oraz  powiadomić  mnie,   kto i co znajduje się w mieszkaniu  przy
Śliwińskiego 4  oraz  przekazać  załączoną  kopertę  ze  znaczkiem  do Rady Osiedla. Albo  będę
zmuszona  poroznosić  do  skrzynek  mieszkańców  Śliwińskiego 4  załączoną  informację.

W  klatce  narożnej  od prawej  strony , na balkonie  czwartym od  góry z  oknem z  niebieską
roletą,  zainstalowali się  jacyś  przestępcy, którzy w nocy z tego  balkony    promieniują  na  blok
Paderewskiego  4  na ścianę  bloku  przy  trzepaku  jakieś  podejrzane światła  i  fale  radiowe,
które    powodują  szumy  i hałasy w  naszych mieszkaniach  oraz złe  samopoczucie. Na brzegach
tego  balkonu po prawej i po lewej  stronie są zainstalowane  dziwne  lampy  które w nocy  emitują
zmienne  światła czerwono- niebieskie  oraz  jakieś  urządzenie na środku balkonu.

Sprawdźcie  koniecznie  kto tam  mieszka,  co to są  za  urządzenia  .  Może chodzić  o  nasyłanie
na    nasze  mieszkania szkodliwych  fal  lub  świateł  laserowych  albo  podczerwieni    w celu
wywołania  rozstroju zdrowia  lub innych  zakłóceń. Proszę  także  sprawdzić  mieszkanie na
najwyższym piętrze,  oznakowane  tym samym niebieskim   trójkątem i tym  samym kolorem,
takim  samym  jak  ta  roleta .

A  tu jest  informacja może o  tym  zamaskowanym  mieszkaniu :
Obiekt Apartament Śliwińskiego 4 oferuje balkon oraz widok na miasto. Do dyspozycji Gości jest
również czajnik. Odległość ważnych miejsc od obiektu: Krakowskie Przedmieście – około 3,7 km.
Odległość ważnych miejsc od apartamentu: Pałac Czartoryskich – 3,7 km, Pałac Sobieskich – 5 km.
W apartamencie zapewniono 1 sypialnię,  aneks  kuchenny z lodówką i  piekarnikiem, a  także 1
łazienkę  z  prysznicem,  bezpłatnym  zestawem  kosmetyków  oraz  pralką.Na  miejscu  działa
wypożyczalnia  rowerów  i  wypożyczalnia  samochodów.Odległość  ważnych  miejsc  od  obiektu:
Międzynarodowe Targi  Lubelskie – 6 km, Jezioro Zemborzyckie – 13 km. Najbliższe lotnisko,
Lotnisko Lublin-Świdnik, znajduje się 11 km od obiektu Apartament Śliwińskiego 4. Parom bardzo
się  podoba  ta  lokalizacja  .Mówimy  w  Twoim  języku!  W   JAKIM  ?    Obiekt  Apartament
Śliwińskiego 4 obsługuje Gości Booking.com od 6 CZE 2019.

W  załączeniu zdjęcie  bloku  przy Śliwińskiego  4.

                                                                                    mgr  Krystyna  Ziemlańska

Do wiadomości  Rada  Osiedla  Paderewski  SM Czechów.Załączono  kopertę  ze  znaczkiem.

INFORMACJA O  KARNEJ  ODPOWIEDZIALNOŚCI   załączona dla  kierownik  administracji
osiedla  Paderewski  oraz dla  rady osiedla.



Art. 162. - [Nieudzielenie pomocy] - Kodeks karny. 

Dz.U.2020.1444 t.j.

Art.  162.  [Nieudzielenie pomocy]
§  1.  Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez 
narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Art. 240. - [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie] - Kodeks karny. 

Dz.U.2020.1444 t.j.

Art.  240.  [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie]
§  1.   Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub 
dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, art. 118a, art. 120-124, art. 127, art. 128, 
art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art. 156, art. 163, art. 166, art. 189, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, 
art. 200, art. 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie 
organu powołanego do ścigania przestępstw,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



Krystyna  Ziemlańska                                                             Dnia 25  maja  2021
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego  4- 179                                     

                                                                          KIEROWNICTWO 
                                                                            UP Lublin  60
                                                                          ul.Śliwińskiego 1 
                                                                           20- 859  Lublin

Zwracam się z  uprzejmą  prośbą o  sprawdzenie  oraz  podanie  mi  nazwiska  pracownika  Poczty
Polskiej,  który w dniu  24  maja pełnił  dyżur w  UP  Lublin  60.
  Młody  mężczyzna, o wyglądzie  komandosa,  blondyn z  podgoloną  głową,  ubrany  niechlujnie
w  białą  koszulę  z  zakasanymi  rękawami,    rozpiętą  na klatce  pod  szyją, z widocznym  złotym
krzyżykiem  na łańcuszku  na szyi( dla niepoznaki).   Pracownik  ten nie miał  identyfikatora  jak
panie, które  znam od  lat, i które  zawsze  mają  identyfikatory  na  bluzkach.

Był  to wg mnie  na pewno  tajny  agent  Służby Kontrwywiadu  Wojskowego, nasłany  w  celu
inwigilowania  mojej  osoby  oraz  przesyłek  nadawanych do  mnie oraz  ode  mnie.

Jestem  działaczem  narodowym, i  jestem  z  tego powodu  prześladowana  od  dłuższego  czasu
przez  tajne  służy  takie  jak  ABW  oraz  SKW  i SWW.

Agent   ten    dobrał   się  do   bazy  danych  w  UP  Lublin   60  i  na  pewno  sprawdzał   tam
korespondencję  oraz  przesyłki  które  do mnie  przychodziły  w tym listy  polecone.

W lecie w  roku 2020  przechwycono    wiele  moich   pism  i wysyłek do  sądów  i innych  ludzi  i
organów,  dostałam  sfałszowane  żółte  zwrotki z podrobionymi  pieczątkami  i  podpisami  nawet
podrobiony Pocztex,  co świadczy o tym, że podstawiano   samochody do odbioru  przesyłek albo
mają swoich ludzie  na Poczcie  albo jedno  i drugie.

  Być  może, że   wprowadził  coś do  systemu,  mógł  także  założyć  mikroskopijne   kamery  oraz
podsłuchy. 

Mam   bardzo  duże  doświadczenie z  nimi  i od  razy wiem,  kto jest  tajnym  agentem, po
wyglądzie   oraz   zachowaniu.   Nie   jestem  poza   tym  jedyną  osobą   inwigilowaną   za
działalność  .Jako  dowód  załączam  opis  inwigilacji   posłów z  PIS i  proszę  o ujawnienie
nazwiska  tego  pracownika,  kto  i kiedy  go przysłał do  UP  Lublin 60,    oraz  skąd  i jak  długo
pracuje na Poczcie.  Sam  fakt  , że  nie  miał  identyfikatora  świadczy  o  tym,  że  nie był  to
prawdziwy  pracownik    PP. 

W  załączeniu relacja  posłów  PIS.

Oczekuję  wyjaśnień  oraz  odpowiedzi  w  sprawie  braku identyfikatora  tego  pracownika.
Proszę  nie  zgłaszać  niczego  na policję,  tam też mają  agentów,  mogą  przyjść  i  zabrać całą
bazę  danych  o mnie.  Trzeba  przeprowadzić  wewnętrzne dochodzenie  najpierw  i udzielić  mi
odpowiedzi, resztą  ja się zajmę.

                                                                               Mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                



"GPC": Służba Kontrwywiadu Wojskowego inwigilowała dziennikarzy Strefy Wolnego Słowa
16 maja 2016 
"Gazeta Polska Codziennie" pisze o zakrojonej na szeroką skalę inwigilacji, jaką SKW w czasach 
rządów PO miała prowadzić względem dziennikarzy opozycyjnych. Według informacji "GPC" 
kontrwywiad wojskowy interesował się dziennikarzami "Gazety Polskiej", "Gazety Polskiej 
Codziennie", portalu Niezależna.pl oraz pracownikami i członkami zarządu Strefy Wolnego Słowa. 
6 maja do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry miało wpłynąć zawiadomienie w tej sprawie.
Według doniesień dziennikarzy "inwigilowano również adwokatów, którzy reprezentowali ludzi 
z niezależnych mediów". 

 Osoby będące  na celowniku SKW były obserwowane,  analizowano ich rozmowy telefoniczne,
lokalizowano miejsca, gdzie się znajdują za pośrednictwem stacji BTS" - czytamy w temacie dnia
"Gazety Polskiej Codziennie". Inwigilacji miano dopuszczać się także wobec osób zasiadających
w zarządach i pracujących w spółkach Srebrna, Rejtan czy Niezależne Wydawnictwo Polskie. SKW
zdobywała w ten sposób plany działań i publikacji w prawicowych mediach.   

https://www.wprost.pl/kraj/10006976/gpc-sluzba-kontrwywiadu-wojskowe  

W trakcie prezentacji audytu resortu obrony narodowej minister Antoni Macierewicz ujawnił,
że  Służba  Kontrwywiadu  Wojskowego  (  w  powiązaniu  z  ABW )    bezprawnie  inwigilowała
dziennikarzy m.in.  Telewizji  Polskiej,  „Gazety Polskiej”  i  „Naszego Dziennika” oraz polityków
opozycji………….

O sprawie inwigilacji  dziennikarzy i  polityków prawicy za rządów koalicji  PO-PSL na łamach
„Gazety  Polskiej”  informowała  Dorota  Kania.  Z  informacji,  do  których  dotarła  dziennikarka
wynika, że „inwigilacja miała bardzo szeroką skalę”. 
– W swoim tekście opisuję to, co działo się na przestrzeni ostatnich ośmiu lat – mówiła na antenie
Telewizji Republika Dorota Kania.
Dodawała, że inwigilowano m.in. „ministra Antoniego Macierewicza, członków komisji 
weryfikacyjnej, asystentów poselskich, posłów, którzy zajmowali się służbami wojskowymi, 
również dziennikarzy”.

Jak dodawała, udało się jej dotrzeć do dowodów, które „pokazują, że usiłowano zniszczyć 
ludzi w ten sposób, żeby ich wyeliminować z życia publicznego”.

Mechanizm umożliwiający inwigilację był taki, że stwierdzano np., iż dochodziło do naruszenia
stanu  bezpieczeństwa  państwa.   –  W  innych  przypadkach  wszczynano  śledztwa,  w  których
czynności  wykonywały  służby  –  Służba  Kontrwywiadu  Wojskowego,  Agencja  Bezpieczeństwa
Wewnętrznego – wyjaśniała dziennikarka.

Ujawniła też, w jaki sposób inwigilowano. 
- Były zakładane podsłuchy, były nagrywane rozmowy – audio i wideo. Wiadomo, że były płyty z
nagraniami i one zaginęły, nie można ich odtworzyć. Podkreślała też, że „inwigilacja miała bardzo
szeroką skalę”.(…..) 

 https://wiadomosci.wp.pl/inwigilowano-opozycje-nowe-in            
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 NA  CZYM POLEGA  KONTRWYWIAD W POLSCE  

 Posłowie PiS Tomasz Kaczmarek i Marek Opioła 
uważają,  że  są  bezprawnie  inwigilowani  przez  Służbę  Kontrwywiadu  Wojskowego  (SKW);
Kaczmarek zawiadomił o tym prokuraturę. Posłowie domagają się, by w tej sprawie zebrała się
komisja ds. służb specjalnych z udziałem premiera. Insynuowanie, że SKW mogłaby prowadzić
nielegalne działania  są  pomówieniami  podważającymi  dobre  imię  służby  – odpowiada  SKW.
Posłowie PiS Tomasz Kaczmarek  i Marek Opioła uważają, że są bezprawnie inwigilowani przez
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego .

-  27 lipca złożyłem zawiadomienie do prokuratora generalnego w związku z bezprawną inwigilacją
posłów na Sejm. (...) Z informacji jakie uzyskałem, bardzo wiarygodnych, SKW objęła kontrolą
operacyjną  mnie  oraz Marka Opiołę,  podsłuchami.  Robi  to  w sposób bezprawny,  rejestrując  te
działania na osoby, powiem to kolokwialnie, osoby NN (nazwisko nieznane - red) – oświadczył na
czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie Tomasz Kaczmarek (PiS). 

Dodał, że ma na myśli szefów służb specjalnych.  Kaczmarek poinformował też, że otrzymał na
skrzynkę  poselską  e-mail  z  pogróżkami.    –  Mail,  (...)  zawiera  wiadomość,  która  wskazuje
bezpośrednio, że osoba, która była twórcą, jest powiązana z wojskiem, grozi mi śmiercią, jest tam
informacja,  że  w  momencie,  gdy  ustali  adres  mojego  biura  poselskiego,  dokona  mordu  –
powiedział.    6.09.2012.

SKW  ŚLEDZI   POSŁÓW  z  PIS

Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie bada, czy szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
generał  Janusz  Nosek,  dyrektor  Biura Pełnomocnika  Ochrony i  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego
kontrwywiadu, major Łukasz Warchał oraz grupa funkcjonariuszy stworzyli związek przestępczy i
dopuścili  się  między  innymi  fałszerstwa  dokumentów oraz  inwigilacji  posła  Kaczmarka  i  jego
asystenta.   

Z materiałów, do których dotarli dziennikarze "Rzeczpospolitej", wynika, że postępowanie dotyczy
przekroczenia uprawnień przez szefa kontrwywiadu i jego podwładnych. Miało ono polegać między
innymi  na  stworzeniu  związku  przestępczego  i  podjęciu  inwigilacji  posła  Kaczmarka  i  jego
asystenta. Postępowanie dotyczy też pozyskania na podstawie sfałszowanych dokumentów zgody
wojskowego sądu okręgowego na zastosowanie "kontroli operacyjnej" wobec posła.   

Poseł PiS Tadeusz Kaczmarek zarzuca wojskowym m.in. tuszowanie sprawy pobicia afgańskiego
tłumacza, a także okłamywanie posłów w odpowiedziach na interpelacje dotyczące pijaństwa wśród
żołnierzy  SKW i  usiłowania  gwałtu,  do  jakiego  miało  dojść  na  terenie  polskiej  bazy.  Kolejne
zarzuty  dotyczą  wysyłania  do  Afganistanu  osób  niemających  kompetencji  w  dziedzinie  pracy
operacyjnej. Potwierdza to były oficer SKW, który w rozmowie z "Rz" mówi, że kontrwywiad stał
się biurem podróży i doskonałą okazją do zarobienia. Rekordziści po pół roku potrafią przywieźć
ponad 100 tys. zł nie wykonując żadnych zadań operacyjnych.     
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28  maja  2021

                         INFORMACJA DLA  AGENTA  SKW  SWW  ABW  
                         udającego pracownika  Poczty  Polskiej w  UP  Lublin  60 

Przeczytaj  uważnie  ty  dupku  i  żydku aszkenazyjski  i chazarski  udający  katolika z  krzyżykiem 
katolickim na  szyi.

Macie mnie za  idiotkę  która  nic  nie widzi  i nie  słyszy i nie rozumie.

Niestety bardzo  się  mylicie.  Jak  widzę  i słyszę  wszystko dużo  lepiej niż się wam  zdaje i  takie 
podchody  jak  ty  na  poczcie  widzę  i rozpoznaję od  razu, wasze samochody,  waszych  agentów  
i wasze  kolory  i inne  oznakowania i od razu robię  wam  zdjęcia.

Wyciągnąłeś z  bazy  danych  informacje  o    korespondencji  przychodzącej  do  mnie  a  także  
prawdopodobnie inne  dane  jak  kod  dostępu do  naszej klatki  nr IX  i   wszystko  co  się da  .  
Wasi  agenci  łażą  po  klatce , ale  są  kamerowani.

Zawiadomiłam  już  odpowiednie  osoby  i tobie,  że  zostałeś  nasłany z mojego  powodu i dlatego 
nie  nosisz identyfikatora,  tak jak  pracownice  PP. Widziałam  jak wlepiłeś  gały w  mój  list ,  gdy 
go oddawałam  pracownicy, gapiłeś  się  ile  wlezie, a  potem  pracownica  , która  jeszcze  nie 
wiedziała  kim  jesteś,  przekazała  ci  go,   bo  celowo  usadowiłeś się z  brzegu  po  prawej  stronie,
żeby  przechwytywać  listy  i  korespondencję ode  mnie. Ale  list wycofałam,  i  go  nie  wykradłeś,
ale  wykradłeś  zapewne  moje  listy z  dnia  24  maja  2021.  A  przedtem  nawet zapraszałeś  mnie 
do swojego  okienka,  ale  jakoś nie dałam  się  namówić,  bo od razu już  24  maja  jak tylko się 
zobaczyłam, wiedziałam  kim jesteś, zwłaszcza, że  bez  identyfikatora.

  Jesteś cwanym  komandosem  i  informatykiem  ale  jak  potrafię  takich jak  ty  prześwietlić  na 
wylot  zanim się   zorientują,  bo  myślą, że  mają do czynienia z  idiotką  jakąś  głupią  babą ,   
która    jest  ciemną  masą.  No to się  mylicie.
Jestem    wysportowana i uzbrojona,  mam  pistolet  ( nie dowiesz się  jaki  ),  mieszkanie  i klatka
IX  są  kamerowane  i  zainstalowane  są  także czujniki  ruchu,  także na  drzwiach mieszkania
oraz  oknach,więc  do mieszkania   nie wleziecie , żeby  mnie  i moją mamę  zamordować,  bo od
razu  będą  wyły  sygnały alarmowe , a  ja  będę do  was  strzelać  bez  ostrzeżenia.

 Spierdalaj z  UP  Lublin  60 i to  szybko  bo  mogę     strzelić w  ciebie  bez  uprzedzenia a
kierowniczka  oraz  pracownice wiedzą  o tym  kim  jesteś,  są   to moje znajome a  Czechów   to
mój terenem  ,znam  tu  każdy  kąt   , ludzi  i miejsca  i ludzie  także  mnie znają;zresztą  znam cały
Lublin tak samo,  bo tu się urodziłam  i tu  mieszkam.Sąsiedzi w  klatce  VIII  i IX  wszystko
wiedzą,  i  prześwitem między  klatkami także  nie  przejdziecie, tam także  jest  kamera.

Wynoś  się z osiedla  i  przekaż  swoim  szefom, że  nie  dam się  podejść w  żaden sposób  i nie
uda  się wam żaden  manewr.   
Jeszcze  raz  powtarzam- spierdalaj z  osiedla  jeszcze  dzisiaj   bo ja nie żartuję.  Mam  twoje
zdjęcie,    nawet  nie wiesz  kiedy  je zrobiłam,   więc  chyba  ja jestem  od  was  lepsza.
Won  i  jeszcze  raz  spierdalaj  !     Nie ma  cię  tu  od    dzisiaj  - dzisiaj składasz  rezygnację  albo
będę  strzelać  prosto  ci w  ryj.   

                                                                                    Krystyna  Ziemlańska 

                     



      INFORMACJA     DLA       PANA       doręczona 

Po  moim piśmie do  niego  wręczonym mu w pracy, zmienił  stanowisko  przy  oknie  ale nadal
tam pracował   bez  identyfikatora a kierowniczka  nic z  tym nie zrobiła   , przez co  nie mogłam
tam  nadawać  korespondencji ani  przesyłek  ani  ich   odbierać. Ale  potem  jednak się  zmył.



Krystyna Ziemlańska                                                    Dnia 1  czerwca  2021
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
email:  wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                               KOMISARIAT  V  POLICJI 
                                                                                           w   Lublinie
                                                                                 ul.  Koncertowa   4 a
                                                                                       20- 866  Lublin

SKARGA  I   INFORMACJA 

W  sprawie  najścia w  dniu 1  czerwca  2021  u mnie  w domu 4  funkcjonariuszy z  I  Komisariat
V Policji w Lublinie   o  godzinie  około 10 :15  przed  południem  oraz  wezwania do stawienia się
w  dniu  3  czerwca    w  tym  Komisariacie- wg załączonego wezwania na którym brak jest godziny
stawienia się.

Uprzejmie  informuję,że   odmawiam   stawienia  się  na   to  wezwanie   .Niestety,  podejrzewam
podstęp  i  raczej mam  rację.
Bezpodstawnie odebrano mi pistolet  gazowy  który jest powszechnie  dostępny  dla każdego  w
internecie  i   w  sklepach bez  zezwolenia, podobnie  jak alarmy,  kamery i nawet  urządzenia
podsłuchowe.

  W związku z tym  domagam się   oddania  tego pistolet, wraz z nabojem  oraz dowodem  zakupu
odebranym mi   przez   tych   funkcjonariuszy.    Nigdy   ich   przedtem  nie  widziałam w  V
Komisariacie  gdzie  często składałam zeznania w różnych sprawach,  nie wiem kim  oni byli,  tylko
jeden z nich szybko  okazał  legitymację  za  drzwiami  i powiedział, że  przychodzą  z  nakazem,
którego  mi nie okazano.  Miał  to być  nakaz  przeszukania,  który   wystawia się wobec  osoby
podejrzanej a  nie  pokrzywdzonej.   Zażądali  okazania  posiadanej  broni, więc  pokazałam  im
pistolet  gazowy, jaki każdy może  kupić  bez  zezwolenia i nie powinni  tego  pistoletu mi odbierać
ale  kupię  nowy, jeśli  ten nie  będzie  mi zwrócony.

Nie popełniłam żadnego  przestępstwa  i w związku z tym  uprzejmie proszę  o  przeniesienie  akt
tej sprawy  do właściwej prokuratury w  Lublinie, gdzie  mogę  ewentualnie  złożyć dodatkowe
wyjaśnienia    oraz  zapoznać się z  zaskarżeniem  osoby  która  nasłała  na mnie  tych  ludzi. 

Do powyższego załączam  pisma  do  UP  Lublin 60  oraz  pismo do  podejrzanego  nieznanego
pracownika   jaki się   pojawił w  UP  Lublin  60  oraz dowody  - to jest podrobione  zwrotki  z
roku 2020  i emaile  wraz z opisem dotyczącym tych  fałszerstw.
Oraz  pismo do  Stolbudu z dowodem  usiłowania włamania się do  naszego  mieszkania.
Po prostu bałam się o swoje  życie  i zdrowie  i dlatego  nabrałam podejrzeń co  do tego  nieznanego
nowego  pracownika  UP  Lublin 60,  który pojawił się w  toku  spraw  prowadzonych  przeze  mnie
jako działacz  narodowy.

Nie mam  nic do  ukrycia  i prowadzę  jawną działalność  jako  działacz  narodowy , naukowiec,
historyk i prawnik.

Załączników  stron:       55 .

                                                                                     mgr  Krystyna  Ziemlańska
Nie  udzielono  odpowiedzi.

mailto:wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl


Krystyna  Ziemlańska                                                        Dnia 4  czerwca  2021
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego  4- 179

                                                               Komisariat  V  Policji w  Lublinie
                                                                   ul.  Koncertowa  4  A
                                                                    20- 866  Lublin

W  sprawie  skargi z dnia 1  czerwca   oraz  wezwania – kopie w  załączeniu.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie  mi :

1.  Kim  byli  funkcjonariusze  którzy  zorganizowali najście  na  mnie w dniu  1  czerwca  2021-
nazwiska,  rangi -  ,  czy  facet z  czarną  brodą w  maseczce  covidowej  pracuje w  V Komisariacie
na stałe  i z  tą  brodą , od  jak dawna , w  jakiej randze,  i  dlaczego nosi  taką  podejrzaną  brodę
która  wygląda  na  jakiś  kamuflaż , jako jedyny z  tej  ekipy miał  maseczkę  covidową  która
zasłaniała  mu twarz; czy można  sprawdzić  czy jest  to prawdziwa  broda  czy dolepiona a może
to jakaś  maska  na  całej  głowie i twarzy z tą  brodą  ? 

2. Kto  wystawił   nakaz  przeszukania  mojego  i mojej mamy  mieszkania  , na jakiej  podstawie
prawnej- proszę o  kopię  tego nakazu  którego mi nie  okazano  tylko mnie  straszono i wywierano
na mnie presję

3.  Dlaczego osoby  te    dwóch  mężczyzn i dwie  kobiety  byli ubrani po cywilnemu a  nie w
mundurach służbowych

4 . W  jaki sposób  weszli do klatki  bezpośrednio pod  nasze  drzwi z   pominięciem domofonu- kto
im otworzył  klatkę , czy  mieli  jakiś  kod do domofonu  i skąd oraz od  kogo ,

5.  Kto  był wyznaczony  w  dniu  3  czerwca w  V Komisariacie do  przeprowadzenia  rozmowy –
wywiadu ze mną,  nazwisko ,  ranga  oraz  nr pokoju,    i  dlaczego  tych danych  nie  było na
wezwaniu   jak też godziny  stawiennictwa

6.  W  jakim celu  przyszło aż  czterech    funkcjonariuszy a  nie jeden  umundurowany

7 . Na  koniec-  kto  wniósł  skargę  przeciwko  mnie-  kiedy, jak się  ta  osoba nazywa,  czy  była
to skarga na piśmie  czy telefoniczne  zgłoszenie,   czego ta  skarga dotyczyła i  czy wymagała
nakazu  przeszukania  oraz zarekwirowania zwykłego  pistoletu gazowego  .Jeżeli był to podejrzany
nowy  pracownik  UP Lublin  60 to  dlaczego  zrezygnował z   pracy  jak  przestępca   zamiast
pracować  dalej  i  udzielić  mi  odpowiedzi a  przede  wszystkim  założyć  identyfikator  jaki noszą
wszyscy  inni  pracownicy  ?

8. Dokładam  jeszcze  zaskarżenie  dotyczące  odebrania  mi tego  pistoletu,  ponieważ  każdy
zawodowy  policjant powinien od  razu  stwierdzić,  z jakiego rodzaju  bronią ma do czynienia  i
czy jest to  broń wydawana na  specjalne zezwolenie  czy  dostępna w  sprzedaży  do samoobrony
dla każdego.   W  związku z czym  żądam  natychmiastowego odesłania mi tego pistoletu wraz  z
odpowiedziami na powyższe  pytania.

                                                                                  Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                              działacz  narodowy,naukowiec,  historyk,  prawnik          

Nie  udzielono  odpowiedzi.   Kupiłam  nowe  inne  odstraszacze  i   nową  broń.



-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat:Odpowiedzialność karna
Data: 2021-06-06 13:26

Od:
Krystyna Ziemlańska 
<wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>

Do:
biuro@stolbud.pl

Uznaję  brak  odpowiedzi  za  współdziałanie w  przestępczości zorganizowanej,
zostaliście  zaskarżeni do właściwej prokuratury.  To  nie są żarty  ale   próba włamania po  
przykrywką  instalacji  specjalnych drzwi z  waszymi zamkami  i waszymi kluczami,  które 
potem  posłużyłyby   wam  czyli  gangsterom do  otwarcia  drzwi w nocy  i zamordowania  
nas.

--
Krystyna Ziemlańska
Lublin

STOLBUD  ODPOWIEDZIAŁ

A  tak zwana  policja  nie podjęła  żadnych czynności.

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Re: Fwd: Odpowiedzialność karna
Data: 2021-06-07 11:17
Nadawca: mkawecki@stolbud.pl

Adresat: biuro@stolbud.pl; wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl;

Szanowna Pani,
Dziękuję za maila.
Firma Stolbud nie ma przedstawicielstwa w Lublinie, nie roznosimy też żadnych ulotek, a 
sprawa, o której Pani pisze nie jest nam znana. Jeśli dochodzi do przestępstwa proszę o 
zgłoszenie sprawy do włazach organów ścigania, może Pani podać moje nazwisko i maila 
do kontaktu, oczywiście jeśli będzie to potrzebne będziemy w pełni współpracować. 
--
Z poważaniem,
Marek Kawecki
ul. Krakowska 66 |26-800 Białobrzegi
mkawecki@stolbud.pl





Szwadrony śmie ® ci.

Agent  zmył się z  UP  Lublin 60  (  jakby nie  był  agentem  to pracowałby nadal) ale z zemsty
nasłał  na mnie  V komisariat  Policji w  Lublinie. 1  czerwca  2021  roku,  rano  około  godziny
9:30, do mieszkania  zadzwonili  funkcjonariusze  tego  komisariatu  z nakazem  przeszukania,
którego nawet nie okazali i w dodatku byli w cywilu.   Dwóch  komandosów,  zapewne kolegów
tego  agenta  i dwie  młode  kobiety, jakby jedna osoba nie wystarczyła ,ale  trzeba jakoś  robić
wrażenie.  Jeden z nich,  wysoki  , miał  charakterystyczną   rozrośniętą  krzaczastą czarną  brodę
( może doklejoną)  oraz  maskę  covidową , jako  jedyny z  tego  komanda, a  taki  wygląd   to
kamuflaż.  Polacy nie noszą ani  takich bród a  a  funkcjonariusze   dopiero od  niedawana na
zarządzenie  Komendanta  Głównego Policji , i coś się za  tym  kryje. 

Prawo.pl  (…)  Zarządzenie komendanta głównego policji stanowi, że „umundurowany policjant-
mężczyzna  noszący  włosy,  brodę  lub  zarost”  obowiązany  jest  nosić  je  „schludnie  i  krótko
przystrzyżone”.  Przepisy  nie  precyzują  jednak,  jaka  długość  włosów  u  policjantów-mężczyzn
spełnia wymogi regulaminowe.  (…) A  skoro  tak,  to także   rabini  mogą  pracować w  policji  , bo
greckich  mędrców tak nie ma.

Weszli do  klatki  pod  samo  mieszkanie z pominięciem  domofonu i  zadzwonili  bezczelnie  do  
mieszkania.

Zaczęli mnie straszyć, że  rzekomo  groziłam  pracownikowi poczty  pistoletem i  przyszli  mi go
zabrać. Wyjaśniałam  im przez  dłuższą chwilę, że  jest to  pistolet  gazowy,    dozwolony  dla
każdego i  nawet  pokazałam dowód  zakupu, który  zarekwirował, i  bezczelnie  twierdzili, że
muszą sprawdzić  czy rzeczywiście  jest to pistolet  gazowy.

  Mało  tego,   domagali się ode  mnie  stawiennictwa w  komisariacie  i  to niezwłocznie, celem
złożenia zeznań i wyjaśnień.  Niestety  stawiłam  opór i zażądałam formalnego wezwania,  które
sporządziła  jakaś  sierżant z  tego    komisariatu ale w  taki sposób, że  nie określiła  ani  godziny
ani osoby,  do której  miałam się   stawić   w Boże Ciało,  3  czerwca i nawet  nie określiła   osoby
czyli  podejrzanego,  świadka,    lub  innej  wzywanej  osoby,   żeby  w   razie   czego  jakoś  coś
podciągnąć,  musiałam  jej  zwrócić  uwagę, że  mogę się stawić  jako świadek.   Sądzili chyba, że
Pani  Krysia   to idiotka i  da się podejść w  taki sposób i się  u nich stawi, skąd  mogła  już nie
wyjść  albo będzie  emocjonalnie  bełkotać coś do  protokołu  godzinami.

  Ale  podejście  się nie  udało.  Została  wniesiona sążnista  skarga  oraz  załączone dowody
inwigilacji z   roku 2020,  jak  też  inne dokumenty i dowody  .  Na przykład  kilka  prób  podejścia
w formie  sfałszowanej   ulotki  od   Stolbudu ,  pozostawionej  na   naszej  wycieraczce  z   ofertą
wymiany drzwi na  ich nowy  model z  ich zamkiem  i ich kluczami,  czy    ogłoszenia   o pracy dla
opiekunki z  bloku  przy Paderewskiego  albo o pracy na parkingu osiedlowym  i  tym podobne.

Naszych  drzwi  nie dało się  sforsować,    stary  model,  stare  futryny i zamek  nie na wierzchu,
którego nie dało się  wykręcić, trzeba  by  te  drzwi    wyważać z  hukiem  na cały  blok  metodą
antyterrorystów. A  poza  tym do  mojej  mamy  przychodzi od  kilku lat pomoc domowa  z  MOPR
w  Lublinie i te  same  stare  znajome,  ale na pewno  nie miałoby to znaczenia w  przypadku
sfingowanego włamania i  zamordowania nas  obydwu. Przyjechałaby ich policja,   ich  karetka
pogotowia i  powędrowałybyśmy  prosto  na cmentarz.

                  Jak widać,  mieli  co robić  tak zwani policjanci z  komisariatów.

                                                                  1.



  Jak trzeba  to  organizują  naloty  i najścia  całymi  komandami  albo  ochoczo wiozą komandami
ofiarę do  szpitala  psychiatrycznego na  sfingowane  badania ,  ale  żeby  uczciwie  przeprowadzić
śledztwo  lub dochodzenie  to  ich  nie  było i nie  ma.

                                       Szwadrony śmieci   to najlepsza  dla nich nazwa.

………………………………………...

------ Wiadomość oryginalna ------

Temat: ZGŁOSZENIE PRÓBY USIŁOWANIA ZABÓJSTWA i innych przestępstw

Data: 2021-06-09 10:11

Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>

Adresat: rejlpn@lublin.po.gov.pl; 

…………………………………………………………

Krystyna Ziemlańska                                                             Dnia 9 czerwca 2021
20-860  Lublin
ul.  Paderewskiego  4- 179                                                      wysłano emailem

                                                                 rejlpn@lublin.po.gov.pl 

                                                PROKURATURA  REJONOWA  LUBLIN- PÓŁNOC
                                                             ul.Gabriela Narutowicza 32
                                                                 20-016 Lublin 

Zgłoszenie  drugie .

  Zgłoszenie  prowadzenia  przestępczej  działalności   wraz z  próbą  usiłowania  zabójstwa 
mnie  oraz  mojej mamy Mieczysławy Fruzińskiej  - adres    zam. ten sam.

Do pierwszego zgłoszenia  i  zawiadomienia  wysłanego o  godzinie   10:11  załączam
zgłoszenie   i  oskarżenie   kierownik   i  całej  administracji   osiedla   Paderewski     SM
Czechów  w  związku  z   zamieszczeniem  na  drzwiach   klatek   do   poszczególnych
kondygnacji  bloku Paderewskiego 4  fałszywej  informacji  spreparowanej pod  kątem
usiłowania  zabójstwa  mnie  oraz  mojej mamy, pod pozorem  rzekomej okresowej kontroli
instalacji  gazowych  oraz  przewodów  kominowych – jakich w  tym  bloku nie ma...



Rzekomą  kontrolę  instalacji  gazowych  miało  przeprowadzić w  bliżej  nieokreślonym
terminie  Spółdzielnia  Pracy  Kominiarzy w  Lublinie. Jak jednak wynika z  danych na
stronie   internetowej   tej  spółdzielni,   w  zakres   działalności   oraz   praz   Spółdzielni
Kominiarzy  w Lublinie nie wchodzą  takie  kontrole.  Dane  zamieszczone są  poniżej  - a
innej  takiej  spółdzielni  kominiarzy w Lublinie nie ma.

http://www.kominiarze.lublin.pl/uslugi.html

Siedziba Zarządu Spółdzielni Pracy  Kominiarzy w Lublinie

ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin

tel./fax 81 746 14 58, 81 746 25 01

e-mail: info@kominiarze.lublin.pl

  W zakresie usług kominiarskich wykonywane są:

•  Czyszczenie przewodów kominowych - dymowych, spalinowych, wentylacyjnych.
•  Okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych wg art. 62 Prawa 
Budowlanego w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, użytkowych w budynkach wielko 
powierzchniowych.
•  Okresowa kontrola stanu technicznego sprawności wentylacji mechanicznej w budynkach 
jednorodzinnych, wielorodzinnych, użytkowych w budynkach wielko powierzchniowych.
•  Udrażnianie przewodów kominowych - dymowych, spalinowych, wentylacyjnych. 
•  Sprawdzanie drożności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń.
•  Przeprowadzanie inwentaryzacji przewodów kominowych ze sporządzeniem szkiców w formie 
papierowej i elektronicznej, określających długość przewodów i podłączenia kratek wentylacyjnych
oraz urządzeń grzewczych.
•  Sprawdzanie przewodów do wydania Opinii do podłączenia urządzeń gazowych.
•  Badanie szczelności i przebiegu przewodów, cyfrową kamerą kominową. 
•  Odbiory nowowybudowanych budynków w stanie surowym i wykończeniowym.
•  Wydawanie opinii kominiarskich : wstępnych do projektów na możliwość podłączenia 
urządzeń gazowych i końcowych na prawidłowość podłączenia urządzeń gazowych. 
•  Usuwanie gniazd i zagruzowań w przewodach kominowych. 
•  Wykrywanie usterek i nieszczelności w przewodach kominowych. 
•  Opracowywanie ekspertyz związanych z ustaleniem przyczyn zatruć i zaczadzeń. 
•  Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
•  Wskazywanie miejsc i przewodów na podłączenia kominowe.

W  załączeniu skan  spreparowanej  informacji   którą  pracownik  administracji  
porozwieszał  na drzwiach klatek w  bloku  Paderewskiego  4  po wysłaniu  mojego  
pierwszego zgłoszenia  do Prokuratury. Kiedy  to wracając  ze  sklepu  zobaczyłam  tego  
pracownika    który  naklejał  te  spreparowane  fałszywe  informacje.   Jest to starszy  
człowiek,  wieloletni  pracownik,  dość  otyły, w  ubiorze zielonym , jakiego używają  
pracownicy  administracji  SM Czechów.

                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska 
                                                      działacz  społeczny, historyk   oraz   naukowiec,

http://www.kominiarze.lublin.pl/uslugi.html


                                                                    



------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: PRÓBA USIŁOWANIA ZABÓJSTWA 2 - 09.06. 2021
Data: 2021-06-09 11:32
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: ep@sm-czechow.lublin.pl; 

Ja  was  załatwię  mordercy  i złodzieje  , szczególnie  kierowniczka  pożałuje swojej  
bandyckiej  działalności. Poniżej  drugie  zawiadomienie  już  wysłane do prokuratury,

Zgłoszenie drugie .Jak wyz
Krystyna Ziemlańska                                                             Dnia 9 czerwca 2021
20-860  Lublin
ul.  Paderewskiego  4- 179                                                      wysłano emailem

email: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl       

                                                                 rejlpn@lublin.po.gov.pl 

                                                PROKURATURA  REJONOWA  LUBLIN- PÓŁNOC
                                                             ul.Gabriela Narutowicza 32
                                                                 20-016 Lublin 

Zgłoszenie  drugie .

  Zgłoszenie  prowadzenia  przestępczej  działalności   wraz z  próbą  usiłowania  zabójstwa 
mnie  oraz  mojej mamy Mieczysławy Fruzińskiej  - adres    zam. ten sam.

Do pierwszego zgłoszenia  i  zawiadomienia  wysłanego o  godzinie   10:11  załączam
zgłoszenie   i  oskarżenie   kierownik   i  całej  administracji   osiedla   Paderewski     SM
Czechów  w  związku  z   zamieszczeniem  na  drzwiach   klatek   do   poszczególnych
kondygnacji  bloku Paderewskiego 4  fałszywej  informacji  spreparowanej pod  kątem
usiłowania  zabójstwa  mnie  oraz  mojej mamy, pod pozorem  rzekomej okresowej kontroli
instalacji  gazowych  oraz  przewodów  kominowych – jakich w  tym  bloku nie ma...

Rzekomą  kontrolę  instalacji  gazowych  miało  przeprowadzić w  bliżej  nieokreślonym
terminie  Spółdzielnia  Pracy  Kominiarzy w  Lublinie. Jak jednak wynika z  danych na
stronie   internetowej   tej  spółdzielni,   w  zakres   działalności   oraz   praz   Spółdzielni
Kominiarzy  w Lublinie nie wchodzą  takie  kontrole.  Dane  zamieszczone są  poniżej  - a
innej  takiej  spółdzielni  kominiarzy w Lublinie nie ma.

http://www.kominiarze.lublin.pl/uslugi.html

http://www.kominiarze.lublin.pl/uslugi.html


Siedziba Zarządu Spółdzielni Pracy  Kominiarzy w Lublinie

ul. Bronowicka 7, 20-301 Lublin

tel./fax 81 746 14 58, 81 746 25 01

e-mail: info@kominiarze.lublin.pl

  W zakresie usług kominiarskich wykonywane są:

•  Czyszczenie przewodów kominowych - dymowych, spalinowych, wentylacyjnych.
•  Okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych wg art. 62 Prawa 
Budowlanego w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, użytkowych w budynkach wielko 
powierzchniowych.
•  Okresowa kontrola stanu technicznego sprawności wentylacji mechanicznej w budynkach 
jednorodzinnych, wielorodzinnych, użytkowych w budynkach wielko powierzchniowych.
•  Udrażnianie przewodów kominowych - dymowych, spalinowych, wentylacyjnych. 
•  Sprawdzanie drożności przewodów kominowych oraz prawidłowości podłączeń.
•  Przeprowadzanie inwentaryzacji przewodów kominowych ze sporządzeniem szkiców w formie 
papierowej i elektronicznej, określających długość przewodów i podłączenia kratek wentylacyjnych
oraz urządzeń grzewczych.
•  Sprawdzanie przewodów do wydania Opinii do podłączenia urządzeń gazowych.
•  Badanie szczelności i przebiegu przewodów, cyfrową kamerą kominową. 
•  Odbiory nowowybudowanych budynków w stanie surowym i wykończeniowym.
•  Wydawanie opinii kominiarskich : wstępnych do projektów na możliwość podłączenia 
urządzeń gazowych i końcowych na prawidłowość podłączenia urządzeń gazowych. 
•  Usuwanie gniazd i zagruzowań w przewodach kominowych. 
•  Wykrywanie usterek i nieszczelności w przewodach kominowych. 
•  Opracowywanie ekspertyz związanych z ustaleniem przyczyn zatruć i zaczadzeń. 
•  Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
•  Wskazywanie miejsc i przewodów na podłączenia kominowe.
W  załączeniu skan  spreparowanej  informacji   którą  pracownik  administracji  
porozwieszał  na drzwiach klatek w  bloku  Paderewskiego  4  po wysłaniu  mojego  
pierwszego zgłoszenia  do Prokuratury. Kiedy  to wracając  ze  sklepu  zobaczyłam  tego  
pracownika    który  naklejał  te  spreparowane  fałszywe  informacje.   Jest to starszy  
człowiek,  wieloletni  pracownik,  dość  otyły, w  ubiorze zielonym , jakiego używają  
pracownicy  administracji  SM Czechów.

                                                                          Mgr  Krystyna  Ziemlańska 
                                                      działacz  społeczny, historyk   oraz   naukowiec,

                                                               ------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: PRÓBA USIŁOWANIA ZABÓJSTWA 2 - 09.06. 2021
Data: 2021-06-09 11:32
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: ep@sm-czechow.lublin.pl; 

Ja  was  załatwię  mordercy  i złodzieje  , szczególnie  kierowniczka  pożałuje swojej  
bandyckiej  działalności.  Poniżej  drugie  zawiadomienie  już  wysłane do prokuratury,
Zgłoszenie drugie ( jak   wyżej). 



……………………………………
Na wszelki wypadek  dosłana  informacja  prawna  

----- Wiadomość oryginalna ------
Temat: INFORMACJA PRAWNA od Krystyny Ziemlańskiej 09.06.2021
Data: 2021-06-09 12:08
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>

Adresat: 
komendant.kmplublin@lu.policja.gov.pl 
dyzurni.kmplublin@lu.policja.gov.pl
dzielnicowy.koncertowa2@lu.policja.gov.pl; 

Informacja  prawna  do zgłoszenia

Art. 162. - [Nieudzielenie pomocy] - Kodeks karny. 
Dz.U.2020.1444 t.j.
Art.  162.  [Nieudzielenie pomocy]
§  1.  Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim 
niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela 
pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3

Art. 240. - [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie] - Kodeks karny. 
Dz.U.2020.1444 t.j.
Art.  240.  [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie]
§  1.  Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu 
lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, art. 118a, art. 120-124, art. 
127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art. 156, art. 163, art. 166, art. 189, art.
197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 252 lub przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania 
przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Krystyna Ziemlańska 
Lublin 

Skąd się wzięła  ta   informacja  : 

Wielokrotnie  wysyłałam  e-mailem  zawiadomienia do  policji  oraz  prokuratur  i nigdy nie
otrzymałam  poświadczenia odbioru  zawiadomienia  tylko  pisma  ( najczęściej  umorzenia
lub inne  wypociny po miesiącu a  nawet  dłużej ).  A  przecież na każde zawiadomienie  lub
zgłoszenie  powinna być  natychmiastowa  odpowiedź  -  może  być  zautomatyzowana -
wraz z  przyznanym  numerem  zgłoszenia  lub zawiadomienia,  albo na e-mail  lub SMS-
em.  Ale  tak  nie jest i nie było  do  tej pory i tak  nie było i w  tym  przypadku -  żeby nie
było wiadomo,  czy  zgłoszenie  zostało  przyjęte i jakie  będą wszczęte  czynności.



   Krystyna  Ziemlańska                                                       Dnia 10 czerwca 2021
        20- 860  Lublin
   ul.  Paderewskiego  4- 179                                   
email: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                       skargi@lu.policja.gov.pl 
                                                           KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI 
                                                                           w  LUBLINIE
                                                                     Pan  Inspektor  Artur Bielecki
                                                                  ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 73
                                                                               20-019 Lublin 

           SKARGA Z WNIOSKIEM O ODWOŁANIE ZE  STANOWISKA

Wnoszę skargę oraz  wniosek o natychmiastowe  odwołanie ze  stanowiska:

1.     P.o.Podinspektora  Tomasza  Gila  Komendanta  Miejskiego Policji w  Lublinie
2.     Dzielnicowego V  Komisariatu   aspiranta  Krzysztofa  Kępę
3.     Dyżurnego  KMP w  Lublinie
4.    Naczelnika Wydziału  Kryminalnego  KMP  w  Lublinie nadkomisarza Sławomira Kiecaka

                 Z  powodu  zaniechania i nie  udzielenia nawet  odpowiedzi na 
  Zgłoszenie  prowadzenia  przestępczej  działalności wraz z  próbą  usiłowania  zabójstwa    z   
wnioskiem  o przeprowadzenie rozpoznania  oraz  wdrożenia czynności  operacyjnych  i    
przysłaniem  patrolu interwencyjnego  - z dnia 9  czerwca 2021  -  zgłoszenie załączone  poniżej.

   Podstawa  prawna  : 
Niedopełnienie  obowiązków z  naruszenia  Art. 231  KK.
Poplecznictwo z  naruszenia  Art.  239  parfg  1  KK
Nie  udzielenie  pomocy  jako  organ  prawa z  naruszenia  Art.  162  pargf 1  KK 

Narażenie  na dalsze  możliwe  skutki zaniechania  wg  treści  zgłoszenia  .

KOMPETENCJE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI

• zapewnienie  wszelkich  warunków  do  realizacji  ustawowych  zadań  Policji  w  zakresie
ochrony  bezpieczeństwa  ludzi  oraz  utrzymania  i  poprawy  bezpieczeństwa  i  porządku
publicznego,wykonywanie  zadań  należących  do  kompetencji  Komendanta  Miejskiego
Policji  jako  organu  administracji  rządowej,  właściwego  w  sprawach  ochrony   i
bezpieczeństwa  ludzi  ;reprezentowanie  Komendy  wobec  kierowników  jednostek
organizacyjnych Policji,  organów administracji  publicznej,  innych instytucji  i  organizacji
publicznych  i  niepublicznych  oraz  obywateli;  przestrzegania  przepisów  powszechnie
obowiązującego prawa oraz aktów prawa wewnętrznego; kierowanie pracą Komendy przy
pomocy  swoich  Zastępców  oraz  kierowników  komórek  organizacyjnych  Komendy
Miejskiej Policji; 

                                                                            1.

mailto:wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl


Z A R Z Ą D Z E N I E   N R    1 0 4 1   K O M E N D A N T A    G Ł ÓW N E G O    P O L I C J I
z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, 
komisariatów i innych jednostek  organizacyjnych Policji

§ 31. 1. Do zakresu działania komisariatu i komisariatu specjalistycznego Policji, z zastrzeżeniem 
ust. 3, należy w szczególności:
1) realizowanie zadań służby prewencyjnej Policji;
2) rozpoznawanie zagrożę przestępczością oraz wykonywanie czynności operacyjno-
rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń  a 
także prowadzenie poszukiwań osób i rzeczy, identyfikacji osób i zwłok, we współdziałaniu z 
innymi jednostkami Policji;

https://lublin.policja.gov.pl/llu/kierownictwo/wydzialy/wydzial-kryminalny/64390,Wydzial-
Kryminalny.html

Wydział Kryminalny realizuje następujące zadania:

1. analizowanie struktury, dynamiki i geografii przestępczości kryminalnej i towarzyszących 
zjawisk patologii społecznej w celu wdrażania skutecznych form i metod jej rozpoznawania,
zapobiegania i zwalczania; 

2. rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie przestępczości kryminalnej i wykrywanie 
sprawców przestępstw kryminalnych oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych, a w
szczególności o przestępstwa: 

• zabójstw (dokonanych i usiłowań), 
• zgwałceń i innych przestępstw o podłożu dewiacji seksualnych, 
• podpaleń, 
• rozbojów z bronią lub niebezpiecznym narzędziem, 
• przestępstw związanych z prostytucją i handlem żywym towarem, 
• produkcji, posiadania i dystrybucji broni oraz materiałów wybuchowych, 
• zamachów terrorystycznych; 

3. obejmowanie rozpoznaniem operacyjnym zorganizowanych grup przestępczych;

I INNE

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

KMP  W LUBLINIE   nadkom. Sławomir KIECAK

ZASTĘPCA NACZELNIKA     p.o. podkom. Błażej Rogalski

………………………………………...
           
                        Napisz własnoręcznie zawiadomienie o przestępstwie. 

          Wyślij je mailem, faksem lub pocztą na adres jednostki policji albo prokuratury. 

                                                                              

                                                                         
                                                                2.



                                                                  

Uprawnienia policji
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji

Art. 15. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, mają prawo: 1) legitymowania 
osób w celu ustalenia ich tożsamości; (…) 3) zatrzymywania osób stwarzających w sposób 
oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia; 4) 
przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 
postępowania karnego i innych ustaw;

Głównym źródłem uprawnień policji jest Ustawa o Policji. Zgodnie z jej treścią policja ma prawo
legitymowania osób w celu ustalenie ich tożsamości, zatrzymywania osób stwarzających w sposób
oczywisty  bezpośrednie  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia  ludzkiego  a  także  dla  mienia  oraz
przeszukiwania  osób  i  pomieszczeń  w  przypadkach  określonych  w  przepisach  Kodeksu
postępowania karnego i innych ustaw. 

Uprawnienia te na gruncie omawianego problemu są podstawą do podjęcia przez policjantów
działań, w sytuacji gdy zostali wezwani na interwencję.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Art. 308. § 1. W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed
ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, prokurator albo Policja może w każdej sprawie, w
wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa
lub  dochodzenia,  przeprowadzić  w  niezbędnym  zakresie  czynności  procesowe,  a  zwłaszcza
dokonać  oględzin,  w  razie  potrzeby  z  udziałem  biegłego,  przeszukania  lub  czynności
wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec
niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Po
dokonaniu tych czynności, w sprawach, w których prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest
obowiązkowe, prowadzący postępowanie przekazuje sprawę niezwłocznie prokuratorowi.

Dlaczego tego nie zrobiono od  razu 9 czerwca  2021  roku   ?  

Wystarczyło zastosować  przepisy  KPK i sprawdzić,  czy moje  zgłoszenie  i podejrzenia  
są  zasadne  .
Wobec  czego  domagam się  zastosowania sankcji  dyscyplinarnych   oraz  karnych.

                                                                                           Pokrzywdzona
                                                                                  mgr  Krystyna  Ziemlańska

                                                                         3.



Ponieważ  nie można  było liczyć na  szwadrony  śmieci,  wybrałam  się sama do  bloku  przy
Śliwińskiego 4, na  7  piętro  około  godziny  13:30 w  czwartek  10 czerwca  2021   roku.
  Klatka  schodowa w  tym  bloku  to  bród  i smród,  pełno  petów  na schodach,  kurz  wieloletni
zalega wszędzie,  dziwne, że w  czymś  takim  są  apartamenty pod wynajem.  Podobnie  winda
sprzed  kilkudziesięciu lat, stara  brudna i  nieczynna,  trzeba  było  iść  na piechotę po  schodach. 

Mieszkanie z  tymi  lampami  znajduje się po  lewej  stronie  na 7  piętrze, za  stalową  kratą,  co już
budzi  wątpliwości  dlaczego.  W  tym samym czasie  nadeszła z  drugiej windy  kobieta, około  lat
40 -tu, z dwójką małych dzieci,  i skierowała się do  tej  kraty.  Zapytałam  ją  wprost  co to są za
lampy na balkonie,  które  mogą  przeszkadzać  innym  mieszkańcom  i dlaczego  te    lampy świecą
w  nocy.

Odpowiedziała  nieuprzejmie, że  są  to lampy solarne, które się  nagrzewają w dzień od światła
słonecznego i  tak sobie w nocy same  świecą  a  ludzie   są  głupi, że myślą  inaczej. 

Ale  jakoś dziwnie  na  ścianie  tego  bloku z  tym  balkonem nie ma  słońca  w dzień  i  przez  całe
prawie  popołudnie , jest  trochę  tylko rano,  i jej wyjaśnienie   wydało mi się podejrzane  .Tym
bardziej, że  przez  ostatnie  dwa  miesiące  w  maju   i kwietniu i jeszcze  na początku czerwca
było raczej  stale  dość  chłodno i  nawet  pochmurno.

 Sprawdziłam w  internecie  te   lampki  solarne.   Jest tylko  jeden  rodzaj  takich lampek jak te
zainstalowane na  tym  balkonie  czyli  lampki kule    białe  .

Pochodnia Solarna lampka kula  na piku dekoracja

LAMPKA SOLARNA NA PIKU 1Led
Lampa solarna jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego
ogrodu. Oświetlenie nadaje uroku i podkreśla niepowtarzalny
charakter ogrodu.

Dzięki lampie solarnej można oświetlać ścieżki, fragmenty
murków, oczka wodne, jak również balkon.

Ale w  jakim  celu ma taka  kula oświetlać  balkon ? 

A poza tym na środku tego  balkonu jest  inne  urządzenie,
sterczące  na środku z  tym  wiatraczkiem,   wysoki  metalowy
pręt , którego nie ma w  specyfikacji  tej  lampki. 

Panel solarny ładuje wbudowany akumulator za pośrednictwem energii słonecznej, dzięki czemu 
lampa może świecić w nocy.
Bardzo łatwe w instalacji wystarczy zdjąć obudowę(on/off), wyciągnąć sztycę z dolnej części i 
całość zamontować w wybranym miejscu.

• Czujnik zmierzchu (lampka automatycznie zapala się po zapadnięciu zmierzchu)

• Czas świecenia zależy od stopnia naładowania akumulatorków przez światło słoneczne
                            Gdzie  było to światło  słoneczne   ? 



• Wbudowany akumulator 1xAA Ni-MH,   1,2 V 40 mAh niewymienny
• Włącznik ON/OFF
• Certyfikat IP44
• Kąt świecenia: 360
• Wysokość  łącza  z sztycą 39 cm
• Kolor światła – zimny  biały
• Ilość led: 1led 

Jeszcze  jeden  opis    :

Piękna lampa solarna - KULA 14 cm - RGB
ze zmieniającym się kolorem światła
model: L-376861
Idealne podświetlenie ogrodów, tarasów schodów, ścieżek, wejść itp.
Efekt świecenia przypomina barwne płomienie. 

        

          

                          Tylko, że do  tych  lampek  jest wymagany panel solarny - 

          gdzie  taki panel  miałby stać na  zabudowanym  balkonie   na brzegach balkonu  ? 

              I dlaczego  okno  jest cały czas  zasłonięte  niebieską  żaluzją 

                                      a    prawe  okno  balkonowe zieloną ?  

 Przecież  nie ma tam światła słonecznego, więc  nie ma    powodu  zasłaniać  tak okien  !



Przykłady  lampek solarnych – gadżetów  - na  balkonach:

Powyższe  dane  wysłałam   jak poniżej  wg emaili.

     Ale  nie do mnie należały takie  ustalenia  i przeprowadzenie dochodzenia , prawda  ? 

------ Wiadomość oryginalna ------

Temat: 3. SKARGA POSZERZONA 10.06.2021 godzina 13:48
Data: 2021-06-10 13:54

Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: dyzurni.kmplublin@lu.policja.gov.pl; 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: 3. SKARGA POSZERZONA 10.06.2021 godzina 13:48
Data: 2021-06-10 13:48
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>

Adresat: skargi@lu.policja.gov.pl; komendant.kmplublin@lu.policja.gov.pl; 
dzielnicowy.koncertowa2@lu.policja.gov.pl; 

3.  SKARGA  POSZERZONA  10.06.2021  o  przeprowadzone  
dochodzenie  przeze  mnie- wyniki w  pliku  -   patrz dodane  strony.



Krystyna  Ziemlańska                                                                  Dnia 11  czerwca  2021
wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

Dalsze  dane  w  sprawie  zgłoszenia  podejrzenia  usiłowania  zabójstwa  oraz  skargi 
wniesionej  do  KWP   oraz  do  Prokuratury. 
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     W  nocy 10 czerwca  2021  . 

Zastanawiałam się, czy i z  jakiego  urządzenia można emitować  fale  elektromagnetyczne, czy  z  
takiego  jakiegoś  pręta, może  to jakiś  nadajnik    czy coś w  tym rodzaju.
Nie  udało  się  ustalić  co  to  był za  pręt  stalowy  na balkonie  przy Śliwińskiego w  Lublinie,
ale  doszłam  do  źródeł o  urządzeniach  WIFI,  czyli  ruterach. Taki  router  miałam zainstalowany 
wraz  ze  światłowodem  przez  Netię  dwa  lata  temu w mieszkaniu,  i  był on postawiony  przez  
montera  technika na  biurku  przy  moim  komputerze ,  bardzo  blisko  mnie,     tylko  jakieś  40  
cm.
  Wg  fachowych  źródeł  o  tym urządzeniu  oraz  falach  elektromagnetycznych,  mogło  to być  
przyczyną złego samopoczucia  ,  nie mniej jednak  nie  wiadomo,  co  tam stało  na  tym  balkonie.

Cytuję te  źródła  poniżej , są  to dane  ogólne, naukowe  źródła są z  zakresu  fizyki  :

http://ellison.pl/ukrywana-prawda-o-szkodliwosci-wifi-i-telefonow/

WiFi i sygnał komórkowy są formami promieniowania elektromagnetycznego. Większość nas 
kojarzy promieniowanie z negatywnymi rzeczami – coś w tym jest. Sporo 
fal elektromagnetycznych ma zdolność do całkowitej penetracji ludzkiego ciała; te fale zwyczajnie 
przez nas przelatują.

Możesz pomyśleć – no dobra, i co z tego? Promieniowanie elektromagnetyczne jest wszędzie, bo
wszędzie docierają fale radiowe, telewizyjne, telekomunikacyjne, czy wreszcie wspomniane WiFi.
Skoro jest wszędzie i wszyscy żyją, to chyba nie jest szkodliwe?

Nic  bardziej  mylnego!  Nie  bez  powodu  w  ostatnich  latach  słyszy  się  o  nowych  chorobach i
dolegliwościach,  czy  to  o  alergiach,  czy  o  nowych  mutacjach  nowotworów.  Lobbyści robią
wszystko, aby przerzucić winę za to zjawisko na niezdrowy styl życia, itp. W pewnym stopniu mają
racje, ale…

No właśnie, jak to bywa z propagandą, nie jest ona do końca prawdziwa. Wolniejszy styl życia i
zdrowsze odżywianie z pewnością wpłynęłyby korzystnie na nasze zdrowie, ale najważniejszym
czynnikiem jest  to,  w  jakim otoczeniu  żyjemy.  Badania  naukowe  dowodzą,  że  środowisko  w
którym żyjemy ma ogromny wpływ na nasze życie.

mailto:wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl


No i co z tego? To, że żyjemy w elektromagnetycznej dżungli! W Polsce już jest więcej telefonów
niż ludzi, a WiFi stało się fundamentalną potrzebą. Nie potrafimy żyć bez internetu. Te wszystkie
nowe wynalazki ułatwiają nam życie, ale nie pozostają bez wpływu na zdrowie.

Jakie Są Skutki

Lista  jest  przerażająco  długa! Kilka  przykładów  to  glejaki  mózgu,  guzy  nerwu  słuchowego,
nowotwory  krwi  u  dzieci (które  są  szczególnie wrażliwe na  promieniowanie!),  bezpłodność,
poronienia  (!),  wady  wrodzone,  Alzheimer,  stwardnienie  rozsiane, alergie,  itd.  itd.  Zapewne
rozpoznajesz  kilka  z  tych  chorób  i  raczej  nie  kojarzą  ci  się  pozytywnie.
I słusznie. Te przerażające choroby są jednymi z najgorszych na jakie można zapaść, a co najgorsze,
ludzie nie zdają sobie sprawy że wywoływane są właśnie przez ich telefony, internet LTE, WiFi, i
inne.Nie trudno domyślić się,  że  koszty leczenia (lub łagodzenia objawów, bo nie wszystkie są
uleczalne!) są bardzo duże i mogą nie dać oczekiwanych rezultatów, dlatego im szybciej zmienisz
swój styl życia, tym lepiej dla Ciebie!

Co Możesz Zrobić

Przejdź z WiFi na internet kablowy, rozmawiaj przez telefon za pomocą słuchawek z mikrofonem,
trzymaj go w torbie, a nie w kieszeni. Możliwości jest wiele.

Międzynarodowy Apel Lekarzy 2012
——

10 Lat Petycji Freiburgskiej:

Promieniowanie urządzeń bezprzewodowych jest zagrożeniem dla zdrowia. Lekarze domagają się 
działań – teraz.
Ponad 1000 lekarzy podpisało w 2002 roku tzw. ‘Petycję Freiburgską’. Przetłumaczono ją na 
wiele języków. Ponad 36000 osób z całego świata wspiera jej przekaz dotyczący zagrożeń dla 
zdrowia związanych z technologiami bezprzewodowymi.

Dzisiaj – dziesięć lat później – my, lekarze ponownie odnosimy się do międzynarodowej 
społeczności. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni. Pomimo wielu ostrzeżeń, coraz więcej i więcej 
technologii bezprzewodowych wkracza i zadamawia się w naszym życiu: telefonia komórkowa, 
TETRA, LTE, telefony bezprzewodowe, WiFi, elektroniczne nianie, mierniki bezprzewodowe, 
cyfrowe radio i telewizja i wiele innych. Wszystkie te technologie przeładowują biofizyczne trakty
komunikacyjne komórek naszych organizmów, coraz bardziej zagęszczonymi polami 
elektromagnetycznymi.

Życie ludzi, zwierząt oraz roślin jest regulowane przez naturalnie występujące pola i sygnały 
elektromagnetyczne (EMF). Sztuczne pola, generowane przez urządzenia techniczne, mogą 
znacząco wpływać na biologiczne procesy komunikacji międzykomórkowej oraz na procesy 
metaboliczne.Początkowo mechanizmy samoregulujące organizmu będą kompensować zaburzenia 
równowagi. Jednak długotrwały wpływ stresu wynikającego z napromieniowania EMF może 
doprowadzić do chronicznego braku energii i w rezultacie do choroby.



Konsekwencje  zaburzenia  podstawowych  funkcji  autoregulacji,  wielokrotnie  przedstawiane  w
badaniach  naukowych,  to  m.in.:  zbijanie  się  czerwonych  krwinek  w  grupy,  zwiększona
przepuszczalność ochronnej bariery krew-mózg, zmiany aktywności mózgu, nieregularne zmiany
pracy serca,  zaburzone wydzielanie  neurotransmiterów i  hormonów (zwłaszcza  zwiększanie  się
ilości  hormonów  stresu),  niewydolność  układu  odpornościowego,  uszkodzenia  DNA,  obniżona
płodność.  Tzw. stres oksydacyjny – główna przyczyna wielu chorób – został zidentyfikowany
jako jeden z głównych objawów ekspozycji na EMF.

Jako lekarze obserwujemy obecnie zatrważający wzrost ilości przypadków zachorowań na choroby
związane z zaburzeniami pracy mózgu; jak depresja, syndrom wypalenia, a także zaburzenia snu,
napady lęku i paniki. Podobne, niebezpiecznie wysokie wskaźniki wzrostu zachorowań, wykazują
statystyki prowadzone dla następujących chorób: udar (także u dzieci, a nawet płodów), choroby
neurologiczne  (demencja,  epilepsja,  guzy  mózgu),  bóle  głowy,  autyzm,  zaburzenia  procesów
uczenia, problemy z koncentracją, zaburzenia zachowania, alergie, problemy ze skórą, podatność
na infekcje,  wysokie ciśnienie krwi,  zaburzenia metabolizmu, zaburzenia wielo-organowe oraz
rak. Wymieniamy tylko te najważniejsze i najczęściej występujące choroby oraz zaburzenia.

Coraz częściej obserwujemy również przejrzystą zależność pomiędzy ilością i rozwojem opisanych
powyżej  symptomów,  zaburzeń  i  chorób  a  początkiem  ekspozycji  na  sztuczne  pola
elektromagnetyczne,  np.  w  pobliżu  nowo  instalowanych  wież  telefonii  komórkowej,  bardzo
częstym  korzystaniem  z  telefonów  komórkowych,  lub  wykorzystaniem  telefonów
bezprzewodowych  typu  DECT,  przebywaniem  w  pobliżu  ruterów  WiFi  lub  innych  urządzeń
bezprzewodowych w domu, u sąsiada lub w pracy.

Dzieci i młodzież wykazują coraz większe uzależnienie od telefonów komórkowych i innych
urządzeń  bezprzewodowych.  Zgodnie  z  wynikami  badań  naukowych,  są  oni  również
najbardziej podatni na negatywne skutki zdrowotne.

Liczba tych,  którzy  cierpią  z  powodu nadwrażliwości  na pola elektromagnetyczne stale  rośnie.
Osoby dotknięte tym syndromem odczuwają objawy ekspozycji natychmiast lub nawet do kilku
godzin po wystawieniu na działanie  sztucznych pól elektromagnetycznych.  Jako lekarze bardzo
dobrze  przyjęliśmy  fakt,  iż  Szwecja  uznała  nadwrażliwość  na  pola  elektromagnetyczne  za
zaburzenie zdrowia oraz stworzyła strefy ochronne dla osób dotkniętych tym schorzeniem.
Chcielibyśmy  również  dodać  i  podkreślić,  że  Parlament  Europejski  wystosował  odezwę  do
wszystkich  krajów członkowskich,  aby  „poszły  za  przykładem Szwecji”  oraz,  że  gubernatorzy
stanów  USA rozpoczęli  akcje  informujące  społeczeństwo  nt.  obrazu  nadwrażliwości  na  pola
elektromagnetyczne.  Inicjatywa  austriackich  lekarzy  (z  Austrian  Medical  Association),  którzy
stworzyli przewodnik diagnozowania i leczenia osób dotkniętych elektrohipersensytywnością, jak
mamy nadzieję, również rozpropaguje się w innych krajach.

Nasze obserwacje medyczne potwierdziły się w wynikach badań naukowych.  Szkodliwe skutki
ekspozycji  na  pola  elektromagnetyczne  i  związane  z  nimi  zaburzenie  podstawowych,
biologicznych  funkcji  kontrolnych  organizmów,  które  występują  zdecydowanie  poniżej
obecnie obowiązujących standardów, zostały stwierdzone, w niektórych przypadkach, jako
trwające już od kilkudziesięciu lat. Raport międzynarodowej grupy badawczej  BioInitiative (z
2007 roku)  udokumentował  wielką  ilość  zagrożeń dla  zdrowia  oraz  wzrost  ryzyka wystąpienia
objawów, bazując na ocenie wyników ponad 1500 badań naukowych.



Od tamtej pory jeszcze więcej badań potwierdziło te niepokojące wyniki; wykazując również, że
obecne limity bezpieczeństwa, które bazują jedynie na efektach termicznych, są nieaktualne. WHO
uznało niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne jako potencjalnie rakotwórcze w
maju  2011  roku.Liderzy  rynku  telefonii  komórkowej  (Nokia  2001,  Swisscom  2003,  etc)
potwierdzają  ten  związek,  kiedy  zgłaszają  nowe  wnioski  patentowe  na  rozwijane  przez  nich
technologie,  argumentując  ulepszenia  kwestią  ryzyka  choroby nowotworowej.  W niezliczonych
apelach  i  raportach,  które  stworzono w ciągu ostatnich  lat,  coraz  więcej  naukowców i  lekarzy
odnosi się do ryzyka utraty zdrowia, związanym z technologiami bezprzewodowymi. W 2008 roku,
Rosyjski Komitet Ochrony przed Promieniowaniem wystosował ostrzeżnie przed katastrofalnymi
konsekwencjami  ekspozycji,  a  w  roku  2011  ponowił  je,  wzmagając  intensywność  ostrzeżeń.
Europejska  Agencja  Środowiska  (European  Environment  Agency)  w  2009  roku  wezwała  do
podjęcia  natychmiastowych działań  zapobiegawczych.  Parlament  Europejski  powtórzył  to  samo
wezwanie  w  roku  2009,  oraz  poprzez  rezolucję  w  roku  2011.  Członkowie  wspólnoty
europejskiej  zostali  przynagleni  do  porzucenia  dotychczasowej  polityki  wobec
telekomunikacji bezprzewodowej, które zostały uznane za nie do utrzymania w ich obecnej
formie.

 Powtarzającym tematem tych dokumentów jest strach przed tym, że obecne pokolenie dzieci
i  młodzieży może zostać poważnie skrzywdzone. Dlatego w roku 2011 EEA ponowiła  swoje
wezwanie do podjęcia działań zaradczych, zwłaszcza w stosunku do dzieci i młodzieży.

Poprzez ten apel, jako lekarze, wzywamy wszystkich naszych kolegów oraz mieszkańców 
świata do:

Edukowania siebie oraz zdobywania nowych informacji (na temat EMF); przekazywania tych 
informacji do swojej rodziny, sąsiadów, przyjaciół i polityków. Wybierania przewodowych metod 
komunikacji, tam gdzie jest to możliwe, dbając o zdrowie fizyczne i psychiczne, tych, na których 
nam zależy.

Jako lekarze uważamy również, że należy podjąć następujące kroki:

• Natychmiast zatrzymać rozwój technologii bezprzewodowych, zwłaszcza TETRA ora sieci
LTE; znacząco, drastycznie obniżyć dopuszczalne normy ekspozycji.

• Wzmóc  ochronę  domów  rodzinnych,  poprzez  obniżenie  poziomów  promieniowania
pochodzących z zewnątrz

• Zatrzymać wykorzystywanie urządzeń bezprzewodowych nadających ciągle,  jak telefony
typu DECT, routery/karty bezprzewodowego internetu (WiFi)  i  bezprzewodowe mierniki
(np. wody, prądu, itp)

• Stosować  technologie  przewodowe  bądź  światłowodowe  wszędzie  tam,  gdzie  to  jest
możliwe,  zwłaszcza  w  przedszkolach,  szkołach,  domach  opieki  i  budynkach  użytku
publicznego

• Zabronić  dzieciom  korzystać  z  telefonów  komórkowych,  a  także  zabronić  stosowania
technologii bezprzewodowych (jak WiFi czy telefony komórkowe) w środkach transportu
publicznego

• Dołączać napisy ostrzegawcze do wszystkich urządzeń bezprzewodowych – podobnie jak na
paczkach papierosów

• Promować bio-kompatybilne technologie komunikacyjne



• Stworzyć  i  wyraźnie  oznaczyć  strefy  dla  osób  elektrohipersensytywnych;  stworzyć
przestrzenie  publiczne  bez  dostępu  do  technologii  bezprzewodowych,  zwłaszcza  w
szpitalach

• Zapewnić rządowe fundusze na niezależne badania, które nie są tworzone tylko do zbywania
naukowych i medycznych raportów na temat potencjalnego ryzyka, a raczej tworzonych by
te ryzyka wyjaśniać.

Naukowcy uważają, że masowe zaburzanie biofizycznych funkcji życia, jest największym 
eksperymentem przeprowadzanym obecnie na całej ludzkości. My wiemy już dość na temat 
ryzyka i zagrożeń wynikających z tego eksperymentu, i domagamy się podjęcia 
natychmiastowych działań prewencyjnych ze strony rządów.

Oryginał tekstu apelu: 
http://freiburger-appell-2012.info/media/International_Doctors_Appeal_2012_Nov.pdf

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem uznała promieniowanie elektromagnetyczne niskich 
częstotliwości za możliwe zagrożenie rakotwórcze dla ludzi, ze względu na wzrost zachorowań na 
raka mózgu. 

Na początku października tego roku ( 2019) media na świecie obiegła wiadomość dotycząca Rosi
Gladwell, która sześć lat temu zdiagnozowała u siebie nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne
wywołane sieciami Wi-Fi. Siedemdziesięcioletnia mieszkanka Wielkiej Brytanii czuła się osłabiona
i traciła oddech gdy była w pobliżu sieci Wi-Fi. 

………………...

Norma przekroczona jest ponad 60 razy. Odległości ok 50 cm od routera, poziom przekroczony o
około 5 razy. Pomiar w odległości 1 metra wskazuje balans w granicach normy. Można założyć że
bezpieczna odległość użytkowania zaczyna się w okolicach 1,5 m od obudowy 

Telefony bezprzewodowe w standardzie DETC (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
emitują szczególnie silne promieniowanie: większość modeli stacji bazowych nadaje z dużą mocą
w sposób ciągły, niezależnie od tego, czy w danym momencie rozmawiamy przez telefon, czy nie,
oraz od tego, w jakiej odległości od bazy znajduje się słuchawka. Najlepszym rozwiązaniem, aby
uniknąć  promieniowania,  jest  zmiana  telefonu  na...  przewodowy.  Jeśli  jednak  nie  chcemy
rezygnować z technologii DECT, możemy zredukować obciążenie na kilka sposobów. Po pierwsze
nie  należy  stawiać  stacji  bazowej  w  miejscach,  gdzie  często  i  długo  przebywamy.  Minimalny
margines bezpieczeństwa to jeden metr  -  im większa odległość,  tym mniejsze promieniowanie.
Szafki  nocne,  biurka  czy  kanapy  to  miejsca  zabronione,  idealną  lokalizacją  dla  routera  będzie
przedpokój. 

Jeśli mimo to chcesz korzystać z zalet sieci bezprzewodowej, kupując punkt dostępowy lub router,
zwróć uwagę na obsługiwane przez niego standardy sieci bezprzewodowej. IEEE 802.11b jest już
przestarzały: od standardu IEEE 802.11g wzwyż wiele modeli oferuje funkcję pozwalającą w taki
sposób zmniejszyć moc transmisji urządzenia, że obejmuje ona wyłącznie obszar, w którym sieć
bezprzewodowa  jest  faktycznie  potrzebna.  Ustaw  punkt  dostępowy  lub  router  tak,  aby  mógł
pracować bez zakłóceń - idealnie byłoby umieścić go na ścianie pod sufitem.

ttps://metro.co.uk


Zwróć  również  uwagę  na  to,  aby  przynajmniej  w nocy  wyłączać  tryb  bezprzewodowy.  Mimo
zredukowanej  mocy  stacje  sieci  Wi-Fi  nadają  bez  przerwy,  nawet  gdy  połączenie  nie  jest
wykorzystywane.  Wiele  urządzeń  oferuje  możliwość  dezaktywacji  modułu  radiowego  w
określonych godzinach, w niektórych modelach można wyłączyć nadawanie za pomocą specjalnego
przycisku.  Także  adapter  sieci  bezprzewodowej  w  notebooku  włączaj  tylko  wówczas,  gdy  go
potrzebujesz - w ten sposób oszczędzasz również energię. Po aktywacji sieci bezprzewodowej w
komputerze nie kładź laptopa na kolanach: im bliżej ciała znajduje się antena, tym większą dawkę
promieniowania otrzymujesz.

W przypadku sieci Bluetooth, szczególnie jeśli używamy nadajnika klasy 1, oferującego zasięg do
100  m,  emisja  promieniowania  jest  równie  wysoka  jak  w  Wi-Fi.  Jeśli  używasz  zestawu
słuchawkowego ze złączem Bluetooth, powinien to być model z nadajnikiem klasy 3 (zasięg do 10
m), w którym moduł bezprzewodowy jest dezaktywowany podczas bezczynności. Nie noś zestawu
słuchawkowego przez cały czas w uchu, zakładaj go tylko wtedy, gdy rozmawiasz przez telefon.

Komputer Świat Niewidzialne zagrożenie 

Niewidzialne zagrożenie 

7 sie 08 11:50 
Przestrzeń wokół nas pełna jest niebezpiecznego smogu elektromagnetycznego, którego źródłem są
sieci  bezprzewodowe,  telefony  komórkowe  i  komputery.  Z  naszego  raportu  dowiesz  się,  jakie
promieniowanie emitują urządzenia domowe oraz jak w prosty sposób zredukować dzienną dawkę. 

Przestrzeń  wokół  nas  pełna  jest  niebezpiecznego  smogu  elektromagnetycznego,  którego
źródłem  są  sieci  bezprzewodowe,  telefony  komórkowe  i  komputery.  Z  naszego  raportu
dowiesz  się,  jakie  promieniowanie  emitują  urządzenia  domowe oraz  jak  w prosty  sposób
zredukować dzienną dawkę. 

Nie widzimy go ani nie słyszymy. Nie ma zapachu ani smaku. Mimo to przez cały czas jest z nami,
coraz  silniejsze  wraz  z  każdym  kolejnym  zakupionym urządzeniem.  Mowa  o  promieniowaniu
emitowanym  przez  wszystkie  sprzęty  elektryczne.  Nie  ma  kompletnych  i  pewnych  danych
dotyczących  tego,  jakiego  rodzaju  i  jak  duże  niebezpieczeństwo  dla  ludzi  wiąże  się  z
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Poprzez zakrojone na szeroką skalę badania naukowcy
próbują znaleźć dowody na szkodliwość lub brak szkodliwości promieniowania - do tej pory jednak
bez przekonujących wyników.

Promieniowanie to ogólne określenie fal elektromagnetycznych zarówno o wysokiej, jak i niskiej 
częstotliwości. Każdy z nas może podjąć proste działania, dzięki którym zmniejszy natężenie 
promieniowania wokół siebie, a zatem zminimalizuje ewentualne zagrożenie. Pokażemy, jak można
chronić się w domu przed elektrycznym smogiem, oraz zaprezentujemy urządzenia o niskiej emisji 
promieniowania.

https://www.komputerswiat.pl/


Telefon 

Rozmawiaj bezpiecznie 

Telefony bezprzewodowe w standardzie DETC (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
emitują szczególnie silne promieniowanie: większość modeli stacji bazowych nadaje z dużą mocą
w sposób ciągły, niezależnie od tego, czy w danym momencie rozmawiamy przez telefon, czy nie,
oraz od tego, w jakiej odległości od bazy znajduje się słuchawka. Najlepszym rozwiązaniem, aby
uniknąć  promieniowania,  jest  zmiana  telefonu  na...  przewodowy.  Jeśli  jednak  nie  chcemy
rezygnować z technologii DECT, możemy zredukować obciążenie na kilka sposobów. Po pierwsze
nie  należy  stawiać  stacji  bazowej  w  miejscach,  gdzie  często  i  długo  przebywamy.  Minimalny
margines bezpieczeństwa to jeden metr  -  im większa odległość,  tym mniejsze promieniowanie.
Szafki  nocne,  biurka  czy  kanapy  to  miejsca  zabronione,  idealną  lokalizacją  dla  routera  będzie
przedpokój.

Coraz  więcej  producentów oferuje  również  modele  o zredukowanej  mocy transmisji.  To dobry
pomysł,  użytkownik  musi  jednak  pamiętać,  żeby  włączyć  tę  opcję,  bo  nie  zawsze  jest  ona
domyślnie aktywna. Najlepszy telefon to taki, który wyłącza swój tryb bezprzewodowy, kiedy nie
jest używany - tak jak polecany przez nas Panasonic KX-TG8220. Niestety, tak dzieje się tylko
wówczas, gdy słuchawka jest umieszczona w stacji bazowej.

Równie łatwo można zredukować emisję promieniowania telefonów komórkowych. Po pierwsze,
jeśli to możliwe, staraj się rozmawiać przez komórkę wtedy, gdy masz najlepszy zasięg. Wystarczy
szybki rzut oka na wskaźnik jakości sygnału twojego telefonu: im lepszy zasięg, tym mniejszej
mocy  potrzebuje  aparat  do  transmisji  głosu.  Wniosek:  unikaj  rozmów  telefonicznych  w
zamkniętych  pomieszczeniach,  staraj  się  wychodzić  na  zewnątrz.  Dobrym  pomysłem  jest  też
trzymanie telefonu komórkowego podczas nawiązywania połączenia z dala od głowy, ponieważ w
tej fazie komórka zwiększa moc wysyłanego w eter sygnału. Kiedy połączenie zostanie nawiązane,
moc  nadawania  ponownie  się  zmniejsza  -  teraz  bez  obaw  możesz  rozmawiać.  Jeszcze
bezpieczniejszy  jest  przewodowy zestaw słuchawkowy.  Telefon  znajduje  się  wówczas  w dużej
odległości od głowy i promieniowanie dociera do niej bardzo osłabione.

Smutne,  ale  prawdziwe:  również  tak  zwane  babyphone’y,  urządzenia  służące  do  monitoringu
niemowląt  i  małych  dzieci,  emitują  promieniowanie.  Trzeba  pamiętać,  aby  ustawić  jednostkę
nadawczą  w  odległości  minimum  dwóch  metrów  od  dziecka.  Aby  uniknąć  pól  o  niskiej
częstotliwości, nie należy zasilać babyphone’a za pomocą zasilacza sieciowego. Nie powinno to
stanowić problemu, bo obecnie prawie każdy model działa na baterie, które wytrzymają całą noc.

Urządzenia pomiarowe - dzięki produktom firmy Gigahertz Solutions możesz wykryć większość
pól o wysokiej i niskiej częstotliwości. (Fot. Chip.pl) 
Internet 

Jak zmniejszyć szkodliwość Bluetooth i WLAN 

Ponieważ nie można sobie dziś wyobrazić życia bez Internetu, musimy rozważyć problem, jak 
uzyskać dostęp do Sieci w każdym pokoju mieszkania, utrzymując emisję promieniowania na 
minimalnym poziomie. Otóż bardzo prosto: za pomocą starego, dobrego kabla Ethernet. Nie 
emituje on prawie żadnego promieniowania.



Jeśli mimo to chcesz korzystać z zalet sieci bezprzewodowej, kupując punkt dostępowy lub router,
zwróć uwagę na obsługiwane przez niego standardy sieci bezprzewodowej. IEEE 802.11b jest już
przestarzały: od standardu IEEE 802.11g wzwyż wiele modeli oferuje funkcję pozwalającą w taki
sposób zmniejszyć moc transmisji urządzenia, że obejmuje ona wyłącznie obszar, w którym sieć
bezprzewodowa  jest  faktycznie  potrzebna.  Ustaw  punkt  dostępowy  lub  router  tak,  aby  mógł
pracować bez zakłóceń - idealnie byłoby umieścić go na ścianie pod sufitem.

Zwróć  również  uwagę  na  to,  aby  przynajmniej  w nocy  wyłączać  tryb  bezprzewodowy.  Mimo
zredukowanej  mocy  stacje  sieci  Wi-Fi  nadają  bez  przerwy,  nawet  gdy  połączenie  nie  jest
wykorzystywane.  Wiele  urządzeń  oferuje  możliwość  dezaktywacji  modułu  radiowego  w
określonych godzinach, w niektórych modelach można wyłączyć nadawanie za pomocą specjalnego
przycisku.  Także  adapter  sieci  bezprzewodowej  w  notebooku  włączaj  tylko  wówczas,  gdy  go
potrzebujesz - w ten sposób oszczędzasz również energię. Po aktywacji sieci bezprzewodowej w
komputerze nie kładź laptopa na kolanach: im bliżej ciała znajduje się antena, tym większą dawkę
promieniowania otrzymujesz.

W przypadku sieci Bluetooth, szczególnie jeśli używamy nadajnika klasy 1, oferującego zasięg do
100  m,  emisja  promieniowania  jest  równie  wysoka  jak  w  Wi-Fi.  Jeśli  używasz  zestawu
słuchawkowego ze złączem Bluetooth, powinien to być model z nadajnikiem klasy 3 (zasięg do 10
m), w którym moduł bezprzewodowy jest dezaktywowany podczas bezczynności. Nie noś zestawu
słuchawkowego przez cały czas w uchu, zakładaj go tylko wtedy, gdy rozmawiasz przez telefon.

Mniej promieniowania dzięki właściwym monitorom 
Promieniowania nie żałują nam również wszystkie inne urządzenia elektryczne - a już szczególnie
nasze ulubione komputery. Najlepszym przykładem będą tu monitory, i to pomimo że od 1992 roku
przyznawany jest  certyfikat  TCO, który dba,  aby emitowały  one  jak  najmniej  promieniowania.
Warto pamiętać, że wartości określone w normach dotyczą strefy przed monitorem - tymczasem w
wielu przypadkach ludzie znajdują się również z drugiej strony. Niektóre modele emitują również
promieniowanie rentgenowskie.  Najprostszym rozwiązaniem będzie oczywiście  taka organizacja
miejsca pracy, aby unikać kontaktu wzrokowego z tylną stroną monitora. Najlepiej byłoby jednak
zaopatrzyć się w monitory TFT.

Nieszkodliwe są klawiatury i myszki bezprzewodowe. Emitują one promieniowanie tylko wówczas,
gdy  są  używane.  Jeżeli  jednak  chcielibyśmy  uniknąć  nawet  tych  niewielkich  dawek,  możemy
dokonać wymiany na urządzenia z kablem, jeśli  nie jest  to zbyt kłopotliwe. Alternatywą są też
klawiatury  bezprzewodowe  komunikujące  się  ze  stacją  bazową  przez  podczerwień.  Światło
podczerwone wprawdzie również jest zaliczane do promieniowania o wysokiej częstotliwości, ale
uważa się je za nieszkodliwe. Niestety, urządzenia na podczerwień też mają wady: klawiatura musi
znajdować się bezpośrednio w polu widzenia odbiornika, a dzieląca je odległość najczęściej nie
może przekraczać jednego metra.

Kontrowersyjnym  tematem  są  żarówki  energooszczędne.  Większość  lamp  fluorescencyjnych
emituje promieniowanie o wysokiej częstotliwości, które w przypadku bezpośredniej odległości (30
cm)  przekracza  nieraz  wartości  graniczne  norm  TCO.  Praktyczne  rozwiązanie:  żarówki
energooszczędne  w  lampach  sufitowych  są  w  porządku.  W  przypadku  lampek  nocnych  czy
wiszących bezpośrednio nad kuchennym stołem lepiej z nich zrezygnować i zastosować zwykłe
żarówki. 



Sam zmierz poziom promieniowania 

Chcesz się dowiedzieć, jak silne promieniowanie występuje w twoim gospodarstwie domowym?
Przyda ci się prosty dozymetr. Do solidnych pomiarów potrzebny jest specjalista, ale jeśli chcesz
zmierzyć  ogólne  wartości,  użyj  dostępnego  powszechnie  w  sklepach  dozymetru  (miernika
promieniowania). Służy do tego np. HF35C firmy Gigahertz Solutions, kosztujący około 900 zł.
HF35C wykrywa promieniowanie o wysokiej frekwencji  od 800 MHz do 2,5 GHz, czyli  może
wykryć promieniowanie sieci bezprzewodowej,  DECT i telefonów komórkowych. Intensywność
emisji przedstawiana jest akustycznie (w postaci sygnału) oraz jako wartość mierzona. Nie jest ona
jednak dokładna, gdyż dozymetr nie służy do wykonywania precyzyjnych, naukowych pomiarów.
Ale wystarczy on, by wykryć, gdzie znajdują się szczególnie silne źródła promieniowania. Dzięki
temu będziesz wiedział, w którym miejscu postawić np. łóżeczko dziecięce. Jeśli chcesz zmierzyć
promieniowanie o niskiej częstotliwości z przewodów elektrycznych i zasilaczy sieciowych, sięgnij
po Gigahertz Solutions Analyser ME3830B (ok. 180 zł). Analizuje on zakres częstotliwości od 5 Hz
do  100  kHz,  a  więc  możesz  zmierzyć  promieniowanie  lamp  energooszczędnych  lub
przełączeniowych  zasilaczy.  Niestety,  żadne  z  tych  urządzeń  nie  jest  w  stanie  zmierzyć  fal  z
przedziału od 100 kHz do 800 MHz, a właśnie w tym zakresie mieszczą się częstotliwości wielu
klawiatur bezprzewodowych i babyphone’ów.

Źródło: CHIP Online

https://www.komputerswiat.pl/niewidzialne-zagrozenie/2ck9h88

Wi-Fi: cichy zabójca, który powoli nas niszczy 

Wszystko  polega  na  tym,  aby  zadać  sobie  dość  istotne  pytanie  –  w  jaki  sposób  jakiekolwiek
urządzenie może być podłączone do routera bez żadnych kabli. Urządzenia bezprzewodowe, takie
jak laptop, tablet, telefony komórkowe są podłączone do routera za sprawą sygnałów WLAN (fale
elektromagnetyczne).  I  to  właśnie te  fale  są szkodliwe dla  naszego zdrowia.  Organizm dziecka
pochłania  to  promieniowanie  znacznie  bardziej  niż  dorosłego  człowieka.  Zgodnie  z  badaniami
przeprowadzonymi przez brytyjską agencję zdrowia,  routery mają negatywny wpływ na wzrost
ludzi tak samo jak roślin

Poza tym promieniowanie emitowane przez routery ma wywoływać szereg różnych dolegliwości.
Problemy ze snem, koncentracją, kołatania serca, nowotwory, problemy z rozwojem płodów. W
zasadzie objawy są podobne do rzekomych negatywnych skutków oddziaływania nadajników sieci
komórkowych. 

Konsekwencje:

• problemy z koncentracją 
• zaburzenia snu 
• częste i silne bóle głowy 
• ból w uszach 
• chroniczne zmęczenie 

https://www.komputerswiat.pl/niewidzialne-zagrozenie/2ck9h88


Co zrobić?

• nie umieszczaj routera w sypialni ani kuchni 
• wyłączaj Wi-Fi, gdy go nie używasz 
• gdy jesteś w domu, staraj się korzystać z Internetu za pomocą kabla 
• wyłączaj urządzenia przed snem 

https://5mindlazdrowia.pl/szkodliwy-wplyw-wifi/

DLACZEGO  SIĘ  OBAWIAŁAM  JAKIEJŚ  DYWERSJI  LUB ATAKU .
Chodziło o  broń  psychotroniczną- która  mogła  być jednak  jakoś  zainstalowana  na tym 
balkonie.Tak  właśnie mogło być,  tę broń mają  między innymi  służby specjalne. 

Bronie do zdalnej manipulacji mózgu                                  
Opublikowano: 11.08.2013 | Kategorie: Nauka i technika, Publicystyka 

Chociaż  opinia  publiczna  jest  świadoma,  że  umysł  można  programować  za  pomocą
podświadomych przekazów, to jednak już tylko niewielu wie o istnieniu zaawansowanych broni
psychotronicznych służących do kontroli umysłów.

Począwszy  od  roku  1980  w  mediach  ukazują  się  publikacje  omawiające  możliwość  zdalnego
wpływania  na  ludzki  mózg.  Ujawnianie  informacji  dotyczących  technologii  kontroli  umysłu
podlega zasadom wynikającym z zapewnienia bezpieczeństwa państwa i następuje na życzenie lub
za  przyzwoleniem  elit  władzy.  Podczas  gdy  zachodnie  media  skoncentrowały  się  głównie  na
rosyjskich  metodach  kontroli  umysłu  lub  badaniach  w  tym  zakresie,  ograniczając  się  do
ogólnikowych opisów, rosyjskie media są znacznie bardziej konkretne.
Najwyraźniej są dwa powody takiego podejścia u Rosjan. Po pierwsze, w roku 1991 doszło do
próby  wykorzystania  technologii  umożliwiającej  zdalną  kontrolę  umysłu  w  czasie  nieudanego
zamachu na radzieckiego prezydenta Michaiła Gorbaczowa. Po drugie, Federacja Rosyjska wydaje
się działać w kierunku zawarcia układu o zakazie stosowania takiej technologii.

I tak na przykład w roku 1994 rosyjski tygodnik Argumenty i Fakty opublikował artykuł opisujący
wyemitowanie  przez  telewizję  cyklu  programów  o  broni  psychotronicznej  nazywanej  „Czarna
Skrzynka”  (jak  podaje  artykuł,  tan  cykl  programów bardzo szybko zdjęto  z  anteny).  Tygodnik
opisał,  jak  w  pierwszym  odcinku  pewien  dziennikarz  usiadł  naprzeciwko  psychortonicznego
generatora i zaczął opisywać swoje wrażenia: „Nie widzę wyraźnie. Nie mogę się skoncentrować…
coś dławi mój mózg…” 

W  kolejnym  odcinku  pokazano  tego  samego  dziennikarza,  który  zgłosił  się  na  ochotnika  do
eksperymentu  polegającego  na  „kodowaniu”,  czyli  programowaniu  jego  mózgu  do  wykonania
określonej  czynności  po  usłyszeniu  jakiegoś  nietypowego  zwrotu,  na  przykład  „niebieski
rumianek”. W opisywanym programie podano, że takie programowanie może zmusić dziennikarza
do wyskoczenia przez okno, jednak ostatecznego wyniku tego eksperymentu nie pokazano.
W przeciwieństwie do rosyjskich mediów ich zachodnie odpowiedniki milczały, nie zamieszczały
żadnych  danych  na  temat  opracowywania  technik  umożliwiających  kontrolowanie  umysłu.  Co
ciekawe,  te  informacje  można  z  łatwością  znaleźć  w  powszechnie  dostępnych  dokumentach
wojskowych (w USA) lub w dokumentach Parlamentu Europejskiego. Jednak nawet w Stanach
Zjednoczonych dysydenccy politycy podejmowali inicjatywy, których celem było wprowadzenie
zakazu stosowania i opracowywania technik kontroli umysłu.



W  październiku  2000  roku  amerykański  kongresman  Denis  J.  Kucinich  przedstawił  w  Izbie
Reprezentantów  projekt  ustawy,  która  zobowiązywała  prezydenta  Stanów  Zjednoczonych  do
zaangażowania się w negocjacje, których celem byłby zakaz rozmieszczania broni w kosmosie. 

Zawarta w tym projekcie ustawy definicja systemów broni brzmiała: „jakikolwiek obiekt znany lub
dotąd nie opracowany środek powodujący śmierć lub rany lub szkodzący bądź niszczący osobę (lub
biologiczne  życie  w  zakresie  zdrowia  fizycznego  ciała,  zdrowia  psychicznego,  fizycznego  lub
ekonomicznego  dobra  osoby)…  poprzez  użycie  bazujących na  lądzie,  morzy lub  w kosmosie
systemów  wykorzystujących  promieniowanie,  zjawiska  elektromagnetyczne,   psychotronikę,
dźwięki,  lasery bądź inne rodzaje energii  ukierunkowanych na pojedynczych ludzi lub ich
społeczności w celu prowadzenia wojny informacyjnej, zmiany nastrojów lub kontrolowania
ich umysłów.”

Bronie psychotroniczne wciąż należą,  przynajmniej w pojęciu laika nie obeznanego z zakresem
tajnych  badań  wojskowych,  do  sfery  fantastyki  naukowej,  ponieważ  żaden  z  opublikowanych
naukowych  eksperymentów  nie  został  w  sposób  zrozumiały  przedstawiony  światowej  opinii
publicznej.
To,  że  manipulowanie  ludzkim  umysłem  i  jego  zachowaniami  przy  pomocy  subtelnych
(dźwiękowych lub  wizualnych)  sygnałów jest  wykonalne,  jest  obecnie  powszechnie  wiadome i
akceptowane przez środowisko naukowe.
Z  tego  właśnie  względu  w  większości  krajów  stosowanie  takich  technik  bez  zgody
zainteresowanych osób jest teoretycznie zakazane. Nie muszę chyba wyjaśniać, że takie techniki są
stosowane ukrycie bez wiedzy i zgody ludzi będących celem takich oddziaływań.

Urządzenia wykorzystujące światło do stymulacji mózgu wykorzystują inny mechanizm, w
którym  światło  błyskające  z  określoną  częstotliwością  może  być  wykorzystywane  do
manipulacji ludzką psychiką.

Jeśli  chodzi  o  stosowanie  dźwięku,  to  w  przypadkach  urządzeń  przesyłających  wiązkę  fal
dźwiękowych,  które  mogą  być  słyszalne  wyłącznie  przez  osoby,  na  które  została  ona
ukierunkowana, były już doniesienia w mediach.

 W takim przypadku wiązka jest formowana jako kombinacja fal dźwiękowych i ultradźwiękowych,
które powodują, że adresat słyszy przekaz w swojej głowie. tego rodzaju praktyki mogą prowadzić
do zakłóceń równowagi umysłowej adresata, jak również przekonania go, że jest psychicznie chory.

W  dalszej  części  artykułu  dokonamy  przeglądu  rozwoju  technik  i  wiedzy  dotyczącej
funkcjonowania ludzkiego umysłu oraz metod, których celem jest manipulacja ludzkim umysłem,
nad którymi trwają obecnie prace.

ENERGIA   ELEKTROMAGNETYCZNA

Jedna z  głównych metod manipulacji  wykorzystuje  energię  elektromagnetyczną.  W odtajnionej
literaturze naukowej znaleźć można omówienie zaledwie około 30 eksperymentów na ten temat.
 W roku 1974, w czasach ZSRR, po udanych próbach przeprowadzonych w wojskowej jednostce w
Nowosybirsku  Rządowy  Komitet  ds.  Wynalazków  i  Odkryć  ZSRR zarejestrował  urządzenie  o
nazwie Radioson. W opisie urządzenia podaje się, że jest ono używane do indukowania snu przy
zastosowaniu fal radiowych.



W literaturze naukowej techniczne możliwości indukowania snu u ludzi przy wykorzystaniu fal
radiowych  są  potwierdzone  w  książce  autorstwa  brytyjskiego  naukowca,  który  uczestniczył  w
badaniach  biologicznych  efektów  elektromagnetyzmu.  Opublikowany  w  roku  1991  raport
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie promieniowania niejonizującego potwierdza, że
„wiele  biologicznych  efektów  obserwowanych  u  zwierząt  wystawionych  na  działanie  pól  o
szczególnie  niskiej  częstotliwości  wydaje  się  być  związanych  bezpośrednio  albo  pośrednio  z
układem nerwowym…”

Wśród ujawnionych eksperymentów znajdują  się  również  takie,  w których pulsujące  mikrofale
powodowały synchronizację wyizolowanych neuronów z częstotliwością pulsującej mikrofali. Na
przykład neuron wysyłający impulsy z częstotliwością 0,8 Hz została zmuszony do wysyłania ich z
częstotliwością  1  Hz.  Pulsujące  mikrofale  wpływały  ponadto  na  zmianę  koncentracji
neurotransmiterów  w  mózgu  (neurotransmitery  stanowią  część  mechanizmu  wymuszającego
wysyłanie impulsów przez neurony w mózgu) oraz wzmacnianie lub osłabienie działania leków
dostarczonych do mózgu.Eksperyment, w którym główne częstotliwości mózgowe, zarejestrowane
przy  pomocy elektroencefalografu,    zostały zsynchronizowane z częstotliwością pulsujących
mikrofal, może być wyjaśnieniem sposobu działania rosyjskiego urządzenia o nazwie Radioson.
Mikrofale pulsujące w zakresie częstotliwości snu powodują synchronizację aktywności mózgu z
częstotliwością  odpowiadającą  snowi  i  w  ten  sposób  wywołują  sen.(….)  Mając  na  względzie
właśnie  te  pytania,  „Końcowy  raport  w  sprawie  potrzeb  biotechnologicznych  badań  dla
aeronautycznych  układów  w  roku  2000  opracowanym  przez  Siły  Powietrzne  Stanów
Zjednoczonych podaje: 

„Podczas  gdy  początkowo  należy  położyć  nacisk  na  degradację  ludzkiej  zdolności  do
wykonywania zadań poprzez ładowanie termiczne oraz  efekty  pola elektromagnetycznego,
dalsze  prace  należy  ukierunkować  na  możliwość  kierowania  i  przesłuchiwania  funkcji
mentalnych przy pomocy pól przyłożonych z zewnątrz”.

Wielu  naukowców  ostrzegało,  że  ostatnie  osiągnięcia  z  zakresu  neurofizjologii  mogą  być
wykorzystane do manipulacji ludzkim mózgiem.

6 czerwca 1992 roku rosyjska gazeta Komsomolska Prawda opublikowała część apelu podpisanego
przez kierowników rosyjskich instytutów badawczych i instytucji medycznych: „Dwadzieścia lat
temu, kiedy zaczynaliśmy pracę nad terapią przy zastosowaniu mikrofal, uzgodniliśmy, że odkryć z
tej dziedziny nigdy nie wykorzystamy ze szkodą dla ludzi. 
Ostrzeżenie generała Cobeca,  że OMON [oddziały antyterrorystyczne rosyjskiej  policji] posiada
broń psychotroniczną, dowodzi, że taka broń została już opracowana. Jeśli dostanie się ona w ręce
ludzi o złych zamiarach, może okazać się bardziej niebezpieczna niż broń jądrowa, ponieważ jest
zdolna  do  zduszenia  wolnej  woli  ludzi.  Zwracamy  się  do  prezydenta  Jelcyna  i  organizacji
demokratycznych  na  świecie  z  żądaniem  wprowadzenia  zakazu  stosowania  generatorów
psychotronicznych w charakterze broni”.

W czerwcu 1995 roku Michael Persinger, który opracował w programie amerykańskiej marynarki
wojennej,  którego  celem  było  opracowanie  nie  uśmiercających  broni  elektromagnetycznych,
opublikował naukowy artykuł, w którym napisał: 

„… techniczna  możliwość  bezpośredniego wpływania  na  większość  z  około  sześciu  miliardów
mózgów ludzkiego gatunku z pominięciem klasycznych środków zmysłowych poprzez przekazanie
bezpośrednio  do  neuronów informacji   w fizycznym ośrodku,  w którym zanurzeni  są  wszyscy
członkowie gatunku… jest obecnie mało możliwe”.



W roku  1998  Francuski  Ogólnokrajowy  Komitet  Bioetyki  ostrzegł,  że  „neurologia  jest  coraz
bardziej postrzegana jako nauka stanowiąca zagrożenie dla praz człowieka”. W maju 1999 roku w
Tokio  odbyła  się  konferencja  neurologiczna  sponsorowana  przez  ONZ.  W  jej  końcowym
komunikacie napisano: 

„Obecnie mamy intelektualne, fizyczne i finansowe środki umożliwiające zawładnięcie mózgiem i
opracowanie urządzeń umożliwiających dotarcie do niego, a nawet jego kontrolę i neutralizowanie
świadomości… pragnęlibyśmy wyrazić nadzieję, że ta pogoń za wiedzą będzie służyć pokojowi i
dobru”.W ostatnich kilku latach koncepcja zdalnej  kontroli  ludzkiego umysłu stała  się tematem
międzynarodowych i wewnątrzrządowych negocjacji. W styczniu 1999 roku Parlament Europejski
wystosował rezolucję,  w której wzywa do uchwalenia „międzynarodowej konwencji  globalnego
zakazu opracowywania i rozmieszczania broni zdolnej do jakichkolwiek manipulacji ludźmi”.

(….)   Niestety, dopóki Stany Zjednoczone nie podpiszą się pod międzynarodowym zakazem
zdalnej manipulacji  umysłem człowieka –  czego nie zrobiły-   inne kraje,  takie jak Federacja
Rosyjska,  będą  czuły  się  zmuszone  do  kontynuowania  swojego  udziału  w  wyścigu  zbrojeń  w
zakresie środków umożliwiających kontrolę umysłów oraz utrzymywania swoich osiągnięć w tym
zakresie w ścisłej tajemnicy.

Autor: Mojmir Babacek  Źródło: „Nexus” nr 4 (42) 2005
https://wolnemedia.net/bronie-do-zdalnej-manipulacji-mozgu/
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Zgłoszenie  dotyczy  zgłoszenia  z dnia 9  czerwca  wysłanego emailem  do Prokuratury w  sprawie
prowadzenia  przestępczej  działalności    przez  zarząd  oraz  administrację  SM Czechów oraz
osiedla  Paderewski  wraz z  próbą  usiłowania  zabójstwa mnie  oraz  mojej mamy Mieczysławy
Fruzińskiej  - adres    zam. ten sam.Obecne  zgłoszenie  zawiera  dalsze  ustalenia oraz dowody na
zorganizowaną  przestępczość    w  zarządzie, administracji SM Czechów  oraz w  Spółdzielni
Kominiarzy w Lublinie. 

W dniu  9 czerwca  wysłałam do  Prokuratury  zgłoszenie  zawieszenia na drzwiach klatek  bloku
Paderewski 4 w  Lublinie   spreparowanych  kartek z   podejrzaną  informacją o  planowanym
przeglądzie  instalacji  gazowych  oraz  przewodów  kominowych w  naszym  bloku.

W  dniu  11  czerwca  na  wszystkich drzwiach  klatek  naszego  bloku  ktoś  porozwieszał  kolejne
ogłoszenie z  pieczątką   Spółdzielni  Pracy  Kominiarzy  o  podobnej treści,  oraz, że   przeglądy
będą  realizowane w dniu  16 czerwca    od  godziny  8  rano  lub  po  południu  po godzinie  
17 - tej kiedy  to żadna  firma  już nie  pracuje.
 Na  tym  ogłoszeniu  nie  zamieszczono pieczątki  administracji  osiedla  ani  pieczątki zarządu SM
Czechów,   wbrew  informacji, że  nie  wolno  zamieszczać na  drzwiach klatek  żadnych  ogłoszeń i
innych  kartek  bez zgody  administracji osiedla .

W  związku z czym  zadzwoniłam pod  nr  81  746  25  01   do tej  spółdzielni  i  tam, około  
godziny  12:45  jakaś  kobieta  zaczęła  coś  kręcić, że  rzekomo  przeglądy te  mają dotyczyć  tylko 
wybranych  mieszkań,  które  nie były  objęte  przeglądem w dniu   14  czerwca  2021-  czyli  3  dni
przed  datą  11  czerwca,  kiedy rozmowa  ta  miała  miejsce ,co  nie  było  możliwe.

Na  moje pytanie,    o które  mieszkania  chodzi  i dlaczego nie ma takiej  informacji  na tym  
ogłoszeniu  kobieta  ta  odesłała  mnie do  administracji osiedla.  Ponadto,  kłamała w żywe  oczy, o
przewodach kominowych.

 Poniżej  jest ciekawa  wypowiedź  o tych  przewodach  kominowych  czyli wentylatorach,  które  
nie wymagają  wchodzenia do  mieszkań: 
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Kontrola przewód kominowych w bloku 

Kilka razy do roku przychodzą panowie kominiarze i sprawdzają przewody kominowe.
W pionie łazienkowym przy zamkniętych oknach i drzwiach wejściowych nie ma ciągu.
Ciąg jest jedynie w pionie kuchennym. 

Panowie kominiarze twierdzą że to normalne gdy okna i drzwi są szczelne i proszą o
otwarcie  okna  lub  drzwi  wejściowych  a  w  zasadzie  tych  ostatnich  po  prostu  nie
zamykają.             I wtedy  może się zdarzyć zaplanowany  napad  ?

 Kiedyś jeden z kominiarzy mówił że przewód kominowy powinien schodzić do piwnicy
wówczas byłby ciąg a tak nie jest gdyż komin zaczyna się dopiero pod sufitem na parterze.
Pion  ma  4  kondygnacje  i  zdaje  sie  są  dwa  kominy  obok  siebie.   Czy  w  poprawnie
wybudowanym budynku komin powinien mieć ciąg przy zamkniętych oknach i drzwiach?
Czy sa jakieś przepisy odnośnie tego? Jak zachować się gdy przyjdą panowie kominiarze
następnym razem i będą prosić o otwarcie okien?

Przewody kominowe wspólne dla całego pionu
• Cytuj   

autor: Bolek Insta » 21 maja 2015, 21:11 

W budownictwie wielorodzinny często stosuje się systemy jednorurowe, które opierają się na 
jednym silniku np. wentylator dachowy i czerpniach w poszczególnych mieszkaniach, którymi 
można sterować przepływ powietrza.

Problemem mogą być błędy architektoniczne i projektowe w budynku. Zdarza się, że przewody
wentylacyjne w danej nieruchomości nie działają tak jak powinny i powodują trudności w pracy
wentylacji  grawitacyjnej.  Nierzadko  już  podczas  budowy  bloku  czy  to  z  niewiedzy  czy
roztargnienia budowlańców kanały są zapychane, nieszczelne lub połączone z innymi kanałami na
przykład służącymi do wyprowadzania zanieczyszczeń z przewodów kanalizacyjnych. Najczęstsze
problemy z wentylacją grawitacyjną w bloku można zaobserwować szczególnie przy nietypowym
stanie pogody.  Nieprawidłowo działająca wentylacja  może być na przykład blokowana podczas
gwałtownych  wiatrów  na  zewnątrz.  Występują  wtedy  problemy  z  odprowadzaniem  ciepłego
powietrza z wnętrza budynku poprzez kanały wentylacyjne. Do problemów architektonicznych i
niezależnych od samych mieszkańców można również  zaliczyć także  częste  w ostatnich latach
remonty elewacji w blokach, a przede wszystkim ocieplanie budynków na każdy możliwy sposób. 
(….)

Takie  problemy powinny być  stwierdzone wiele  lat temu  a  nie  16 czerwca 2021   roku    akurat
w bloku  przy Paderewskiego 4  w  Lublinie  !  
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 Spreparowane ogłoszenie  powołuje się na  Rozporządzenie    w  Dz. Ust.  Nr  74  poz.  836 z  199
roku w sprawie warunków  technicznych  użytkowania  budynków  mieszkalnych  -    bardzo
sprytnie powołując się na troskę  o Państwa  zdrowie  i bezpieczeństwo, co jest  najlepszą  metodą
na usypianie  czujności , ale nie  wszystkich.  Nie każdy jest  idiotą  jak się  tym  przestępcom
wydaje.

Brak   jest   jednak   powołania  się  na  właściwy  przepis  w   tym  rozporządzeniu.   W   tym
Rozporządzeniu   nie  ma    wzmianki   o   kontroli   przewodów  kominowych-  jest   mowa  o
urządzeniach  i o kanałach  wentylacyjnych w  Rozdziale   6 i dalej.

Mało  tego-  to samo  rozporządzenie  Rozdział    13  użytkowanie  instalacji  i urządzeń  gazowych
stwierdza,  że    próbę   szczelności   przeprowadza   się  w   określonych   przypadkach  -   jak
wykonanie  nowej  instalacji,  przebudowy  oraz   wyłączenie z  użytkowania na   okres dłuższy niż
6  miesięcy .

Pargf  46  tego Rozporządzenia  stwierdza, że  właściciel  budynku-    ma  obowiązek  zapewnienia
nadzoru nad  wykonywaniem  głównej  próby  szczelności – czyli, że  przy  takiej  próbie powinien
być obecny  jakiś  pracownik  administracji osiedla   -  oraz, że w przypadku  stwierdzenia w  toku
kontroli okresowej   występowania  zagrożenia  bezpieczeństwa  użytkowników-  wyłączenie z
użytkowania  instalacji  etc.

Jednak  nie ma mowy w  tym  ogłoszeniu  ani na  poprzedniej  kartce o  nadzorze  jakiegoś  
pracownika  administracji w czasie  w.w  czynności a  jak piszę  wyżej.

I to  chyba  wystarczy  aby uznać  tę  Spółdzielnię  Kominiarzy- jak się dzisiaj okazało  za  układ  
sprawczy z mafią  zarządu SM Czechów  i takiej samej  administracji  osiedla  Paderewski  który  
wymyślił  sobie  przegląd  w  celu podstępnego najścia  i zamordowania mnie  oraz  mojej matki z  
zemsty za  zawiadomienie  o  przestępstwie  wniesione  przeciwko  zarządowi  SM Czechów do  
prokuratury z dnia   21  maja  przeniesione z  Prok. Rejonowej  Lublin  Południe do 
Prok.Rejonowej  Lublin  Północ.

        Kto  to jest   KOMINIARZ?  Jest to  zamaskowany   gangster  w  kominiarce.

                                                                                                                                                    
Załącznik  _  Spreparowane  ogłoszenie  zdjęte z całego  bloku Paderewski 4  SM Czechów. 
                                Będzie    także   dosłane  pocztą.

   Mgr  Krystyna  Ziemlańska
                                                                3.
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Zgłoszenie drugie z dnia   9  czerwca 2021  dotyczy  mafii    prowadzącej  inną    działalność  jako
Spółdzielnia    Kominiarzy w Lublinie . Zgodnie z  pozyskanymi danymi  w  wykazie  KRS  oraz
na innych  stronach   ta rzekoma  Spółdzielnia Kominiarzy prowadzi  inną działalność  i działalność
w  zakresie  kontroli  okresowych  instalacji  gazowych   oraz  przewodów kominowych  jak też
urządzeń   wentylacyjnych  nie  jest  przez  członków  te  spółdzielni  zarejestrowana.

Poniżej są  zebrane dane o   tej  spółdzielni:

Zamaskowana     Spółdzielnia Pracy Kominiarzy czyli mafia 

http://www.kominiarze.lublin.pl/media.html

15.05.2008 Gazeta.Praca.pl - Kominiarze, czyli faceci od czarnej roboty

05.05.2006 Radio Lublin - Nie kontrolujemy instalacji gazowych 

08.03.2007 Radio Lublin - Kominiarze z ...noworoczną wizytą 

03.03.2009 Moje Miasto - Lewi kominiarze wciskają kalendarze 

11.04.2011 Dziennik Wschodni -  Trzy kobiety zatruły się czadem. Jedna w stanie ciężkim 

27.04.2011 Tygodnik Zamojski - Kominiarz w okularach

02.10.2012 TVP Lublin, Panorama Lubelska - Ostatni moment na sprawdzenie przewodów 
kominowych. 
     Na początku 2012 rozszerzono również zakres usług gazowniczych o wykonywanie 
okresowych kontroli   detektorów gazów typu Mag 4 i Mag 5 w kotłowniach gazowych,
co między innymi wymusza konkurencyjność   rynku jak i coraz częstsze prace 
modernizacyjne kotłowni gazowych
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03.10.2012 MBP Lublin - Poznajemy zawody

07.11.2012 TVP Lublin, Panorama Lubelska - Czad zbiera żniwo. Osiem przypadków zatruć 
tlenkiem węgla

13.11.2012 Gazeta.Lublin.pl - Rajstopy, skarpety, ptasie gniazda... i zatrucie gotowe

27.12.2012 Panorama Lubelska - Przetarg na blisko 350 budynków. Kominiarze potrzebni od zaraz 

13.01.2013 Kurier Lubelski - Pracownicy Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie na 21. finale 
WOŚP w Lublinie

                         05.02.2013 Radio Lublin - Rozszczelnij swoje okno!

                                      LUKA DO  ROKU 2021  ?!

Brak danych o sprawozdaniach finansowych opublikowanych w Monitorze Polskim 
B podmiotu "Spółdzielnia Pracy Kominiarzy". 

Teraz możesz z łatwością skopiować dane firmy.
Kliknij na dane, które cię interesują i zobacz jakie to proste!

Nazwa pełna:

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY 

NIP: 7120103166     KRS: 0000145220      REGON: 000823569

Forma prawna: spółdzielnia

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:    2003-01-07  

Adres rejestrowy:   UL. BRONOWICKA 7, 20-301, LUBLIN, Polska

Data rejestracji w KRS: 2003-01-07     Sygnatura akt: RDF/293814/21/811

Sąd Rejonowy: SYSTEM 

Kody PKD:

81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne 

Sekcja ta obejmuje: - działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy 
specjalistycznej. 
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Podklasa ta obejmuje:

• wykonywanie fizycznych, chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz 
wszystkich typów materiałów i wyrobów ( ale  nie  urządzeń i nie  kominów  i tym 
podobnych  )włączając: 

• wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami, 
• wykonywanie badań składu i czystości minerałów itp.,
• wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz 

wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności itp.,

wykonywanie badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność, 

• wykonywanie badań silników, pojazdów samochodowych, sprzętu elektronicznego itp.,
• wykonywanie badań radiograficznych spawów i spoin,
• wykonywanie pomiarów uszkodzeń,
• wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości 

wody i powietrza,

• wydawanie atestów dla pojazdów silnikowych, statków, samolotów, pojemników 
ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp.,

• wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów silnikowych,
• wykonywanie prób przy użyciu modeli lub makiet (np. samolotów, statków, tam itp.),
• działalność laboratoriów policyjnych. 

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych 

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

Sekcja  ta  obejmuje  roboty  ogólnobudowlane  i  specjalistyczne  w  zakresie  budownictwa  i  prac
inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w
określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują
prace  polegające  na  przebudowie,  remoncie,  rozbiórce  lub  montażu  obiektu  budowlanego,
włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym
lub tymczasowym. 

Roboty ogólnobudowlane obejmują budowę: - kompletnych budynków mieszkalnych, budynków
biurowych,  sklepów  oraz  pozostałych  budynków  użyteczności  publicznej,  budynków  w
gospodarstwach rolnych itp., - obiektów inżynierii lądowej i wodnej, takich jak: autostrady, ulice,
mosty,  tunele, drogi szynowe, płyty lotnisk, porty i  inne inwestycji wodne, systemy irygacyjne,
systemy kanalizacyjne, infrastruktura przemysłowa, rurociągi i linie elektryczne, obiekty sportowe
itp. Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy.

 Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Jednostka, która
ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  realizację  projektu  budowlanego  oraz  podwykonawcy
wykonujący roboty budowlane sklasyfikowani są w niniejszej Sekcji. 
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Sekcja ta obejmuje także remonty budynków i obiektów inżynierii  lądowej i  wodnej.  Sekcja ta
obejmuje  budowę: -  kompletnych budynków (odpowiednie podklasy działu 41),  -  kompletnych
obiektów  inżynierii  lądowej  i  wodnej  (odpowiednie  podklasy  działu  42).  Sekcja  ta  obejmuje
również specjalistyczne roboty budowlane, pod warunkiem, że stanowią część realizacji budowy
(odpowiednie podklasy działu 43). 

Wynajem  sprzętu  budowlanego  z  operatorem  jest  sklasyfikowany  w  tej  Sekcji,  jeśli  roboty
budowlane  wykonywane  są  przy  jego  użyciu.  W niniejszej  Sekcji  mieści  się  także  realizacja
projektów budowlanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i
rzeczowe w celu przygotowania budowy lub budowy budynków czy obiektów inżynierii lądowej i
wodnej do sprzedaży. Natomiast jednostka, która realizuje projekty budowlane na własny rachunek,
nie w celu ich sprzedaży, lecz na cele własne (np. w celu wynajmu powierzchni w budynkach lub
prowadzenia  działalności  produkcyjnej  w  tym  miejscu)  będzie  klasyfikowana  zgodnie  z
prowadzoną przez siebie działalnością, np. w nieruchomościach, produkcji itp. 

41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 

43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i 
klimatyzacyjnych 

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

Sekcja  ta  obejmuje:  -  działalność  związaną  z  usługami  finansowymi,  włączając  ubezpieczenia,
reasekurację,  działalność związaną  z  funduszami  emerytalnymi  oraz  działalność  pomocniczą  w
stosunku  do  usług  finansowych,  -  działalność  spółek  holdingowych,  trustów,  funduszów  i
podobnych instytucji finansowych. 

Na stronie  internetowej  tej spółdzielni wymieniona  jest inna  działalność 
                                         JAKO  PRZYKRYWKA.

http://www.kominiarze.lublin.pl/uslugi.html

•  Czyszczenie  przewodów  kominowych  -  dymowych,  spalinowych,  wentylacyjnych.
•  Okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych wg art. 62 Prawa
Budowlanego w budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, użytkowych w budynkach wielko
powierzchniowych.
•  Okresowa  kontrola  stanu  technicznego  sprawności  wentylacji  mechanicznej  w  budynkach
jednorodzinnych,  wielorodzinnych,  użytkowych  w  budynkach  wielko  powierzchniowych.
•  Udrażnianie  przewodów  kominowych  -  dymowych,  spalinowych,  wentylacyjnych.  
•  Sprawdzanie  drożności  przewodów  kominowych  oraz  prawidłowości  podłączeń.
•  Przeprowadzanie inwentaryzacji przewodów kominowych ze sporządzeniem szkiców w formie
papierowej i elektronicznej, określających długość przewodów i podłączenia kratek wentylacyjnych
oraz urządzeń grzewczych.
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•  Sprawdzanie przewodów do wydania Opinii do podłączenia urządzeń gazowych.
•  Badanie szczelności i przebiegu przewodów, cyfrową kamerą kominową. 
•  Odbiory nowowybudowanych budynków w stanie surowym i wykończeniowym.
•  Wydawanie opinii kominiarskich : wstępnych do projektów na możliwość podłączenia 
urządzeń gazowych i końcowych na prawidłowość podłączenia urządzeń gazowych. 
•  Usuwanie gniazd i zagruzowań w przewodach kominowych. 
•  Wykrywanie usterek i nieszczelności w przewodach kominowych. 
•  Opracowywanie ekspertyz związanych z ustaleniem przyczyn zatruć i zaczadzeń. 
•  Uporządkowanie podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.
•  Wskazywanie miejsc i przewodów na podłączenia kominowe.

Ta  przykrywka  polega na  inwigilowaniu.

Mając  dostęp  do  strategicznych  urządzeń w  budynkach mieszkalnych,   do planów 
urządzeń  w  tych  budynkach  oraz wejścia  do mieszkań,  mogą ci  bandyci  bez problemu  
kogoś  zamordować,  okraść  czy  napaść  w  maskach  kominiarskich. 

                              Głównymi odbiorcami naszych usług  - ale jakich  ?-

                            są :  http://www.kominiarze.lublin.pl/klienci.html

•  Administracja Państwowa i Samorządowa.
•  Administracje prywatne.
•  Agencje mieszkaniowe.  Banki.    Domy zakonne.
•  Edukacja i szkolnictwo.
•  Firmy korporacyjne.
•  Fundacje.  Hotele.
•  Instytucje państwowe.
•  Internaty.    Inwestorzy.
•  Komunalne spółki miejskie.
•  Koncerny naftowe.
•  Organy Ścigania.
•  Ośrodki wypoczynkowe.
•  Przedsiębiorstwa państwowe.
•  Służba Zdrowia.
•  Spółdzielnie Mieszkaniowe.
•  Spółdzielnie Pracy.
•  Spółki prawa cywilnego.
•  Spółki prawa handlowego.
•  Towarzystwa budownictwa społecznego.
•  Wojskowe administracje koszar.
•  Wspólnoty Mieszkaniowe.
•  Współwłaściciele nieruchomości.
•  Zakłady przemysłowe. 
•  Zarządcy nieruchomości.
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Wg  mnie  zostali celowo  wynajęci  przez  zarząd  SM Czechów  prawie  bezpośrednio  po  
wniesieniu  zawiadomienia  o  przestępstwie  oraz  pism w  sprawie  zawyżanych  opłat.

Na   ich stronie   http://www.kominiarze.lublin.pl/certyfikaty.html

są  wyprodukowane   takie  same  szablonowe  wzory  jako -   Przykładowe uprawnienia 
posiadane przez pracowników oraz legalizacja urządzeń i certyfikaty .

             Na  stronie  internetowej  Spółdzielni   Mieszkaniowej Czechów
                                  https://www.sm-czechow.lublin.pl/
                        20-816 Lublin   •   ul. Choiny 57   

             
 nie ma żadnych danych  z kim zarząd  tej spółdzielni i kiedy podpisywał  jakieś  umowy .

                                                Mgr   Krystyna  Ziemlańska
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------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: KWP w Lublinie - odpowiedź na korespondencję z dnia 10.06.2021 r.
Data: 2021-06-18 11:53

Nadawca: "LU Skargi KWP Lublin" <skargi@lu.policja.gov.pl>

Adresat: wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl; 

------ Wiadomość oryginalna ------
Temat: Fwd: KWP w Lublinie - odpowiedź na korespondencję z dnia 10.06.2021 r.
Data: 2021-06-19 13:48
Nadawca: "Krystyna Ziemlańska" <wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl>
Adresat: skargi@lu.policja.gov.pl; komendant.kmplublin@lu.policja.gov.pl; 

Nadejdzie  taki dzień- może  już niedługo- że  zakończycie  pracę w  fikcyjnym  organie 
zwanym dla pozorów ' policją  '  - którą  nie jesteście  i którą  udajecie.
To   naprawdę  będzie  już niedługo.

--
Krystyna Ziemlańska 
Lublin







Krystyna Ziemlańska                                                                         Dnia 20  czerwca  2021
20- 860  Lublin
ul. Paderewskiego 4-179
email:  wydawnictwo.bialy.orzel@vip.interia.pl

                                                                               Komendant  Miejski w  Lublinie
                                                                             p.o podinspektor  Tomasz  Gil      
                                                                                Adres:Ulica Północna 3, 20-064 Lublin 
                                                                   e-mail: komendant.kmplublin@lu.policja.gov.pl 

W  załączeniu dwie skargi  na  V Komisariat waszej   fikcyjnej policji w  Lublinie   na  które  nie 
udzielono mi  odpowiedzi. Może  Pan Gil udzieli  mi właściwej  odpowiedzi  na zarzuty i pytania w
tych  skargach ? Ciekawe  jaka  będzie  ta  odpowiedź. Pożyjemy zobaczymy  jak  działa  tak zwana
policja  i jej zwierzchnicy. W  załączeniu  dwie skargi do  V  Komisariatu    w  Lublinie  z dnia 
1  i  4  czerwca  2021.

                                                                   Mgr  Krystyna  Ziemlańska
……………………………………………………………………………………………….
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