
Wałbrzych 24. 01. 2022 r.

Jarosław Szymańczak
Piotr Luteńko
Jacek Ludziak

Adres dla doręczeń i  korespondencji:
58-300 WAŁBRZYCH, Plac Magistracki 3a
Kancelaria Adwokacka Jacek Ludziak
e-mail: biuro@adwokatwalbrzych.com.pl 

Jan Świerszcz – KMP w Wałbrzychu
Krzysztof Papuga – KMP w Wałbrzychu
Krzysztof Lewandowski – KMP w Wałbrzychu
Iwona Szwedo – SSR w Wałbrzychu

Przeciwko w/w zostaje złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa próby
uprowadzenia i zamordowania Piotra Luteńko, na zlecenie Iwony Szwedo, kierowania gróźb
karalnych pozbawienia życia, na terenie KMP w Wałbrzychu 15 12 2021 r. próby wymuszenia
haraczu,  zastraszania  świadka,  napaści  poprzez  włamanie  do  pojazdu  należącego  do
Jarosława Szymańczaka, zniszczenia mienia i wyłudzenia środków finansowych w kwocie 300
zł od adwokata Jacka Ludziaka w zamian za uwolnienie Piotra Luteńko.

Bandycki napad wałbrzyskiej policji, bezpodstawne aresztowanie, wymuszenie haraczu, groźby karalne!

mailto:biuro@adwokatwalbrzych.com.pl


INFORMACJA DLA W/W:

W odwecie za ujawnienie mafijnego wałbrzyskiego układu sędziów,
prokuratorów,  policjantów,  polityków  i  zwykłych  pospolitych  bandziorów  w
programie  wRealu24  członkowie  lokalnej  mafii  stwarzając  pozory  legalizmu
swoich  działań,  dotkliwie  pobili  uczestnika  tych  wywiadów  Piotra  Luteńko
niszcząc  mienie  Jarosława  Szymańczaka  w  15-stu  umundurowanych  i
nieumundurowanych  bandziorów,  a  następnie  przewieźli  go  do  KMP  gdzie
skutego w kajdanki ponownie go pobili,  a bandzior Świerszcz powiedział,  że:
„teraz będziesz funkcjonował na moich prawach skurwielu, i zajebię ci gnoju
w ryj tak, że cię matka nie pozna, ty skurwysynu, za to, że mi się postawiłeś”
na  co  Piotr  Luteńko  odpowiedział:  „uderz  mnie  bandyto,  ale  pamiętaj,  że
będziesz mnie musiał zabić, żeby to całe gówno, które wyrabiasz ze mną nie
wyszło na światło dzienne, a moi współpracownicy zaraz się tu zjadą z całej
Polski”. Na  to  kapo  Świerszcz  zaczął  wrzeszczeć  do  Piotra  Luteńko:  „  Ty
szmaciarzu jesteś młodszy ode mnie, jak zechcę, to cię oskarżę o napad na
funkcjonariusza  z  ostrym  narzędziem,  a  ci  wszyscy  co  tu  są  w  tym
pomieszczeniu to potwierdzą śmieciu”! Świerszcz najwyraźniej zapomniał do
kogo  i  co  mówi  oraz  nie  dostrzegł  szczegółu,  że  wrzeszcząc  to  do  Piotra
Luteńko, siedział on na krześle skuty w kajdankach z rękami do tyłu. Świerszcz
powiedział,  że  działa  na  wyraźne  polecenie  Iwony  Szwedo.  Następnie
przetrzymali  24 godziny w areszcie  Piotra  Luteńkę,  wcześniej  wyłudzając  od
adwokata Jacka Ludziaka 300 zł na poczet wymuszonego przez lokalną mafię
grzywny, którą lokalna sitwa zasądziła na podstawie sfałszowanych dowodów i
wydała  wyrok  zaoczny,  bez  przeprowadzenia  jednej  rozprawy  i  bez
przeprowadzenia jednego dowodu, jak w każdej sprawie, której sitwa działała,
żądając  jednocześnie  od  redaktora  prowadzącego  wywiad  wRealu24,  żeby
treści ujawnione publicznie, zostały usunięte z przestrzeni publicznej. Dokładnie
w ten sam sposób pomocnictwa w zalegalizowaniu  przestępczych działań w
innej sprawie, którą prowadziła Iwona Szwedo udzielali Dariusz Pająk i Marek
Jankowski  –  tzw.  sędziowie  Sądu  Okręgowego  w  Świdnicy  V  Wydział
Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych, legalizując wyrok
wydany w wyniku przestępstwa w sprawie o sygn. akt V Kzw 263/21  w zw. z
sygn. III W 777/19 prowadzonej przez Szwedo Nie zastraszycie nas bandziory
Powstanie Republika Wolnych Ludzi  i  rozliczy  wasze bandyckie korporacyjne
rodziny. 



W/w działali na polecenie Iwony Szwedo, która wydała nakaz pacyfikacji
Piotra Luteńko i zażądała opłacenia haraczu w kwocie 300 zł w zamian za odstąpienie
od czynności i uwolnienie pokrzywdzonego z aresztu.



WAŁBRZYCH - osiedle Podzamcze

15 grudnia 2021 r. godz. 9: 30 

Filmy  z  nagraniami  pacyfikacji  Piotra  Luteńko  przekazane  przez  naocznych
świadków zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy w sprawie i zostaną przekazane
prokuratorowi  prowadzącemu  postępowanie  karne  przeciwko  bandytom  w  policyjnych
uniformach.



ŻĄDANIE POKRZYWDZONEGO
Piotra Luteńko

Zważywszy że podczas pacyfikacji mojej osoby 15 Grudnia 2021 roku,
po  dokonaniu  włamania  do  samochodu  zniszczenia  imienia  Jarosława
Szymańczaka, następnie wyciągnięcia mnie siłą z pojazdu przez widniejących na
zdjęciach powyżej osobników, rzucenia mnie na ziemię i zakucia  w kajdanki,
następnie  duszenia  kolanem  i  uciskania  na  kręgosłup  przez  bandytę  z
Komisariatu I-go Policji na polecenie Świerszcza, Papugi z KMP w Wałbrzychu, a
następnie  załadowania  mnie  do  milicyjnej,  nieoznakowanej  suki  na  oczach
wielu świadków (głównie sąsiadów i obsługę okolicznych sklepów), doszło do
przestępstwa  porwania  mnie  i  przewiezienia  do  siedziby  Gestapo  KMP  w
Wałbrzychu,  przy  ul.  Mazowieckiej  2,  gdzie  pozbawiono  mnie  wolności  i
przetrzymywano wbrew mojej woli poprzez osadzenie mnie w areszcie, gdzie
przebywałem przez ponad 24 godziny.  Podczas transportu mnie zakutego w
kajdanki,  przebywałem  w  pojeździe  (wspólna  przestrzeń  zamknięta)  z
bandytami kryminalnymi Świerszczem i Papugą, którzy nie mieli zakrytych ust i
nosa), czym stworzyli realne zagrożenia dla mojego zdrowia i zycia, narażając
mnie na zarażenie COVID-19. 

Wobec  powyższego  żądam  okazania  zaświadczeń  lekarskich
zwalniających w/w z tego obowiązku podczas akcji pacyfikacji mnie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami Ministra Zdrowia. W tej sprawie zostaje złożone
zawiadomienie  o  popełnieniu  przestępstwa narażenia  zdrowia  i  życia  oraz
sprowadzenia zagrożenia powszechnego o dużych rozmiarach.

Wobec  powyższego  żądam  od  Krzysztofa  Lewandowskiego
komendanta  KMP  w  Wałbrzychu  doręczenia  nazwisk  wszystkich
funkcjonariuszy policji, którzy w dniach 15 – 16 grudnia 2021 r., mieli ze mną
Piotrem Luteńko bezpośredni kontakt i brali udział w akcji pacyfikacji jw.

Otrzymują:

Magdalena Bąk
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wałbrzychu
58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35C, 
e-mail: psse.walbrzych@pis.gov.pl 

Adam Niedzielski - Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl

mailto:kancelaria@mz.gov.pl
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Marian Banaś – Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli
00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57
e-mail: nik@nik.gov.pl 

Jarosław Szymczyk 
Komendant Główny Policji w Warszawie
e-mail: kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl 

Dariusz Wesołowski 
Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu 
e-mail:  dyzurny@wr.policja.gov.pl , 
e-mail: kontaktkwp@wr.policja.gov.pl 

Krzysztof Lewandowski 
Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu
e-mail: komendant@walbrzych.wr.policja.gov.pl

Komisariat I Policji w Wałbrzychu
z siedzibą przy ul. Łączyńskiego 34, 58-310 Szczawno Zdrój
e-mail: dyzurny.kp1@walbrzych.wr.policja.gov.pl 

Waldemar Fechner - Komendant I-go KP w Wałbrzychu
Tomasz Szkudlarek - Zastępca Komendanta I-go KP w W-chu
Łukasz Różycki – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji
Kamil Łuczyński - Dzielnicowy I-go KP w Wałbrzych

Komisariat II Policji w Wałbrzychu
Szymon Gromniak
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

st. sierż Łukasz Michalczyk
sierż. szt. Paweł Kowalski
e-mail: dyzurny.kp2@walbrzych.wr.policja.gov.pl   

Komisariat Policji w Głuszycy
Sebastian Sabadach – komendant 
ul. Grunwaldzka 85 
e-mail: sebastian.sabadach@walbrzych.wr.policja.gov.pl   
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji
e-mail: bswp@policja.gov.pl  

Zbigniew Ziobro – Prokurator Generalny 
Prokuratura Krajowa w Warszawie 
ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa 
e-mail: biuro.podawcze@pk.gov.pl 

Paweł Pasieka - prokurator
Prokuratura Okręgowa w Opolu
ul. Reymonta 24, 45-066 Opole
e-mail: biuro.podawcze.poopo@prokuratura.gov.pl 
Sygn. akt. 3045-1Ds.22.2021
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
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Arkadiusz Rodziewicz 
Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy
e-mail: sekretariatso@swidnica.so.gov.pl 
e-mail: boi@swidnica.so.gov.pl  

Zofia Gluza
Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzycha 
Iwona Szwedo – oskarżona sędzia przeciwko której prowadzone są 
postępowania karne i postępowania dyscyplinarne przez Rzecznika 
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
Kamila Borszowska – Moszowska – wyłączona od prowadzenia 
spraw Piotra Luteńko przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów 
Powszechnych, żona oskarżonego prokuratora Mariusza Moszowskiego, 
który zacierał ślady przestępstwa w sprawie próby zabójstwa Jarosława 
Szymańczaka.
e-mail: informacja@walbrzych.sr.gov.pl  
e-mail: administracja@walbrzych.sr.gov.pl    
e-mail: wydzial3k@walbrzych.sr.gov.pl     

Dariusz Pająk
Marek Jankowski
Sąd Okręgowy w Świdnicy V Wydział Penitencjarny 
i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych
e-mail: ewa.studniarz@swidnica.so.gov.pl 
Dot. Sygn. akt V Kzw 263/21

Piotr Schab
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
Michał Lasota
Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych 
e-mail: rzecznik.dyscyplinarny@krs.gov.pl   

Zbigniew Klin
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego 
przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze 
Al. Wojska Polskiego 56,  58-500 Jelenia Góra
e-mail: p.informacyjny@jelenia-gora.so.gov.pl 

Marcin Witkowski - Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu
e-mail: biuro.podawcze.prwal@prokuratura.gov.pl 

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy
e-mail: biuro.podawcze.poswi@prokuratura.gov.pl 

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu
e-mail: sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl 

Szef CBA – e-mail: bip@cba.gov.pl    
Szef CBŚ – e-mail: warszawa.cbsp@policja.gov.pl 
Szef ABW – e-mail: poczta@abw.gov.pl   

Naczelna Rada Adwokacka
e-mail: nra@nra.pl   
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Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu
e-mail: ora.walbrzych@adwokatura.pl  

Karol Dałek
Ministerstwo Sprawiedliwości 
Departament Zawodów Prawniczych 
e-mail: kontakt@ms.gov.pl 
Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna
e-mail: sekretariatIDSN@sn.pl 

Prokuratura Rejonowa w Kłodzku 
e-mail:  biuro.podawcze.prklo@prokuratura.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie
e-mail: biuro.podawcze.prdzw@prokuratura.gov.pl 

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział VI
e-mail: sekretariat@wroclaw.po.gov.pl 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie 
e-mail: sekretariat@warszawa.po.gov.pl

Dołączyć do akt sprawy Nr WPG – II – 688/20, prowadzonej przez: 
Komenda Rejonowa Policji Warszawa II  e-mail: cezary.kaminski@ksp.policja.gov.pl  

Ośrodek Informacji Demokracja i Sprawiedliwość
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, 
Tel./fax + 48 75 643 17 74
Nr KRS 0000600596; REGON 363671575; NIP 61127645
e-mail: sekretariat@demokracjaisprawiedliwosc.pl
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