
Andrzej Dominiak                                                                           Wyszków, 21 lutego 2018
Gen.J.Sowińskiego 33a/27                                                              pan Dyrektor Paweł Witek
07-202 Wyszków                                                                                                  GetBack S.A.
w imieniu Ewy Dominiak                                                                 Powstańców Śląskich 2-4
                                                                                                                        53-333 Wrocław,
                                                                                                          Vivus Finance Warszawa, 
                                                                                                     Global Collection Warszawa, 
                                                                                                                       Debito Warszawa,  
                                                                                                                Centauris 2 Warszawa

Dotyczy pisma z 12 lutego 2018 do Ewy Dominiak

Najpierf pszypominam moje pismo z dnia 26.04.2017, kture jest poniżej f tym samym pliku.

A teras postanowienie sądu w Wyszkowie
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Mimo, że sąt umożył sprawę Wy nadal mataczycie spszedając żekomy dług następnej firmie f
celu pomnażania kfoty, a oto dowut
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I perfidnie nadal kombinujecie jakby tu od niewolnika wyłudzić szmal.
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F piśmie zeszłorocznym podałem dowody, że fszyscy aktoży występujący f tym spektaklu 
tzn: Vivus Finance Warszawa,   Global Collection Warszawa,   Debito Warszawa, Getback 
Warszawa, Getback Wrocław są firmami handlowymi zarejestrowanymi w UPIK w 
Waszyngtonie pofstałymi f celu okradania Polakuf nieśfiadomyh nielegalności prawa, na 
kture powołują się oszuści w/w firm oras jeszcze jeden nowy aktor czyli Centauris 2

4 z 18



5 z 18



Nie interesuje mnie wasze wyjaśnienie, poniewasz ono nie istnieje.
Nie interesuje mnie pełnomocnictfo, poniewasz ja nie potszebuiję żadnego pełnomocnictfa, 
aby powiedzieć prawdę, że fszystkie wymienione firmy są oszustami, a największym 
oszustem jest Paweł Witek dyrektor firmy Getback, ktury kierowniczy temu procederowi.

Na potstawie nowego prawa wydanego pszes zwieszhnika władzy w Rzeczypospolitej 
Polskiej czyli suwerena – Narut Polski 

www.zawodowy-polak.pl/Dekret.pdf

ośfiatczam, że ignoruję wasze fszystkie tzw. papiery, kture dla
mnie mają taką samą wartość jak zeszłoroczny śniek. 

Nie dostaniecie ode mnie ani grosza a jednocześnie zapisuję was na czarną listę i będziecie 
czekać na sfuj wyrok wydany w imieniu Narodu Polskiego.

andrzej dominiak
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Andrzej Dominiak                                                                         Wyszków, 26 kwietnia 2017
Gen.J.Sowińskiego 33a/27                                                              pan Dyrektor Paweł Witek
07-202 Wyszków                                                                                                  GetBack S.A.
w imieniu Ewy Dominiak                                                                 Powstańców Śląskich 2-4
                                                                                                                        53-333 Wrocław,
                                                                                                          Vivus Finance Warszawa, 
                                                                                                     Global Collection Warszawa, 
                                                                                                                       Debito Warszawa

Niespodziewajka
W otpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2017 upszejmie informuję, że
zamiast spodziewanyh

                                                   
oczywiście wyłudzonyh

                                                    

otszymujecie to co wam się należy
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Rozdział 1
Dowut na to, że kredyt został spłacony
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Tak więc VIVUS oszukał firmy GCM, Debito i GetBack.
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Rozdział 2
Wszyscy aktoży występujący f tym spektaklu (nie tylko VIVUS) są oszustami i działają na 
potstawie nielegalnego prawa. Oto dowody ih rejestracji w żydofskiej bazie danyh UPIK w 
Waszyngtonie.
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Rozdział 3

Do Wszystkich Organów Rzeczypospolitej Polskiej (dokument i film)

http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20Do%20wszystkich%20organ%C3%B3w%20w
%20RP.%20List%20otwarty.%202017.04.16.pdf

Jeśli nie hce wam się czytać to proszę posłuhać

https://youtu.be/fFUlwJFT0VM

Macie czas do 31 maja

https://youtu.be/xBI06Qhjy3w

Dekret Zwieszhnika Władzy w RP

https://youtu.be/tWh33H-fpIg

Z powodu wypowiedzenia posłuszeństwa wszystkim organom państwa Art. 3. str 6
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

w związku z proklamacją przejęcia władzy przez naród Polski str 12
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
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https://youtu.be/Qe0QKtb796o
na podstawie Art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP
oświatczam, że nie zgadzam się na besprawne wyłudzanie pieniędzy.

                                                                                                      Andrzej Dominiak
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