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PROKURATURA REJONOWA
ul. Obrońców Pokoju 1
59-600 Lwówek Śląski

ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA
 
         Niniejszym składam zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 160 §1 kk w zw z

art. 163 §1 kk pkt 3 w związku z art. 118 §1 kk oraz Konstytucji RP i inne polegającego na truciu

mojego  organizmu  oraz  innych  mieszkańców  Polski  substancją  trującą  o  nazwie  Glifosat

wchodzącą  w  skład  środka  Roundap  w  okresie  od  2016  roku  do  chwili  obecnej.  Badanie

laboratoryjne potwierdziło obecność trującej substancji w moim organizmie w stężeniu

..............
 ng/ml.   Ponadto  w  postanowieniu  Prokuratury  Rejonowej  z  dnia  10.03.2022  o

sygnaturze  4328-0.Ds.36.2021  Pani  Prokurator  Elżbieta  Szczygieł  w  treści  uzasadnienia  o

przeszukaniu  pomieszczeń  uznała,  że  Roundup  w  skład  którego  wchodzi  Glifosat  jest

substancją  trującą.  Z  powziętych  przeze  mnie  informacji  wiem,  że  ta  trująca  substancja

chemiczna jest dopuszczona do stosowania w rolnictwie lecz nie w żywności. Fakt, że znajduje

się  ona  w  organizmach  ludzkich  potwierdza,  że  Roundup  jest  stosowany  niewłaściwie  lub

powinien być zakazany do stosowania ze względu na to, że w efekcie końcowym znajduje się w

żywności i wodzie co jest niedopuszczalne. Należy dodać, że nie tylko Roundup ale także inne

substancje  chemiczne  stosowane  niezgodnie  z  prawem  w  systemie  przetwórstwa  rolno-

spożywczego  są  zagrożeniem  dla  zdrowia  i  życia,  co  potwierdzają  raporty  NIK  które  są

dokumentami urzędowymi do lektury których odsyłam. Skala trucia społeczeństwa substancją

wywołującą choroby jest epidemiologiczna, a zaniechania ustalenia wektora trucia przyczyniają

się do zgonów za które sprawcy nie ponoszą odpowiedzialności karnej.  Z uwagi na powyższe

wnoszę o ustalenie sprawców trucia, ściganie i ukaranie.
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 Zgodnie z Konwencją Praw Dziecka jednocześnie składam w związku z art. 304 §1 KPK

 zawiadomienie o zatruciu znacznej grupy dzieci przebadanych na wniosek Partii  Politycznej

Przebudzeni  Konsumenci  między innymi  przez Prezydenta Miasta Jeleniej  Góry,  Burmistrza

Bolkowa, Wójta Kamiennej Góry i wielu innych włodarzy miast. Wyniki potwierdzają, że każde z

przebadanych dzieci jest zatrute, a bliższych informacji może udzielić Pan Bustowski Marcin o

przesłuchanie  którego  wnioskuję.  Dysponuje  on  tysiącami  wyników  badań  dzieci  i  osób

dorosłych które powinny być dla organów państwa podstawą do podjęcia działań w zakresie

ustalenia  przyczyn  i  źródła  pochodzenia  trucizny  w  organizmach  ludzkich.   Warto  zwrócić

uwagę, że problem ten dotyczy także sędziów, policjantów, prokuratorów i ich rodzin. 

Czym jest Glifosat?

Glifosat  został  zarejestrowany  i  opatentowany  jako  antybiotyk  w  2010  roku.  Jest  nadto

silnym chelatorem minerałów, Glifosat  wyciąga ważne dla  życia  minerały  z każdej  tkanki,  z

którą  ma  kontakt.  Ma  to  odpowiednio  negatywny  wpływ  na  metabolizm  wszystkich

narządów  i  prowadzi  do  niedoboru  rzadkich  minerałów,  takich  jak  mangan,  kobalt,

molibden,  miedź,  żelazo,  siarka  i  selen.  Glifosat  jest  analogiem  glicyny,  wpływa na

miejsca,  w  których  wiąże  się  glicyna.  Glicyna  działa  jako  przekaźnik  neuronów,  to

oznacza,  że  jest  transmiterem,  a więc wchodzi  w interakcje metabolizmu komórek.  Glifosat

niszczy  mikrobiom  w  glebie  i  w  jelitach  człowieka.  Glifosat  hamuje  enzymy  cytochromu

P450  (CYP).  Enzymy  te  odgrywają  ważną  rolę  w  biologii  bakterii  jelitowych  człowieka,

detoksykując  tzw.  ksenobiotyki.  Zakłócając  detoksykację  w  jelitach,  Glifosat  zwiększa

działanie  innych  toksyn  środowiskowych  i  substancji  chemicznych  w  organizmie,  tak  że

mogą  one  atakować  układ  odpornościowy.  Oznacza  to  stan  zapalny  i  uszkodzenie

komórek.  Niebezpieczne  substancje  mogą  przedostać  się  do  krwi,  gdzie  mogą  uszkodzić

praktycznie każdy organ, a nawet przekroczyć barierę krew-mózg. 

Glifosat  zwiększa  ryzyko  chorób  nowotworowych,  zwłaszcza  chłoniaka  nieziarniczego.

Przypisuje się jemu także  negatywny wpływ na bakterie układu pokarmowego, a w efekcie

problemy trawienne, zaburzenia hormonalne, autyzm, chorobę alzheimera, depresje, choroby

parkinsona,  wątroby,  trwałe  uszkodzenia  tarczycy,  rozszczelnienia  jelit,  choroby  układu

krążeniowego, raka prostaty, choroby autoimmunologiczne i inne zagrażające zdrowiu i życiu.

Jest  odpowiedzialny na wady rozwojowe płodów doprowadzające do zgonów oraz trwałych

uszkodzeń dzieci  od momentu ich poczęcia.  Najgroźniejszymi skutkami  chorób wywołanych

pozostałościami  pestycydów  w  produktach  żywnościowych  są  zmiany  nowotworowe,

mutagenne  i  teratogenne,  uszkodzenia  układu  odpornościowego,  zaburzenia  hormonalne,
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choroby układu oddechowego, trawiennego, limfatycznego i skórne, problem nadwagi, otyłość

wśród dzieci powodująca wzrost zachorowań na cukrzycę, choroby krążenia i nowotwory.

Załączniki:
1. Wynik z badania na obecność Glifosatu w moim organizmie

2. Postanowienie Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim z treści którego wynika, że 

Roundup w skład którego wchodzi Glifosat jest substancją trującą.

3. Glifosat cichy zabójca: https://naturstoff-medizin.de/artikel/glyphosat-der-lautlose-killer

4. Wyniki badań dzieci, potwierdzające zatrucie ich organizmów substancja trującą Glifosat 

wchodzącą w skład środka chemicznego Roundup https://wygrajmyrazem.pl/druki-do-

pobrania/Wyniki-badan-glifosat-Jelenia-Gora-Kamienna-Gora.pdf

5. Glifosat i jego preparaty – toksyczność, narażenie zawodowe i środowiskowe 

https://wygrajmyrazem.pl/druki-do-pobrania/glifosat-preparaty-toksycznosc-narazenie.pdf

6. Glifosat – wpływ herbicydu o działaniu ogólnym na ludzi i zwierzęta. Opracowanie

Instytutu Bakteriologii i Mikrologii Uniwersytet Leipzig. Monika Krüger – tekst

przetłumaczony. https://wygrajmyrazem.pl/druki-do-pobrania/glifosat-wplyw-herbicydu-

na-ludzi-zwierzeta.pdf
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