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Dotyczy:Uzupetnieniedo petycji-listu otwartego pt.: List otwarty do PrezydentaRP,Członków
RzgduRP,Posł w, Senatorów,Wójtów i RadnychGmin w Polsce„Alarm! STOPzabójczemu
GMO - STOPniebezpiecznej SZCZEPIONCE!
RadaGminy/Miasta
SzanownyPanieWójcie/Burmistrzu
SzanowniRadni
Niniejszepismo stanowi, zgodniez ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach(Dz. U. 2018 póz.
870 z póź
n. zm.) uzupeł nienie i wyjaś
nienie niektórych kwestii dotyczących naszejpetycji-listu
otwartego z dnia 2.01.2021.
Informujemy, ż
e pismo naszez dnia 2.01.2021 (wysłane w dniu 5.01.2021)stanowi petycję,
ci do Rady
która ma jednocześ
nie charakter listu otwartego i skierowanajest w szczególnoś
WaszejGminy/Miasta.
Jest oczywistym, ż
e to nie władzeWaszejgminy/miasta stanowią prawo krajowe oraz to nie
władzeWaszejgminy/miasta zakupił y i promują niebezpieczneszczepionki.
Ponieważjednak wł adze gmin/miast będą, ju żsą odpowiedzialne, teżza organizację
szczepień na COVID-19,przyczyniając siędo nich, staną się współodpowiedzialne równie żza
skutki szczepień.
W szczególnoś
ci zaśzadania własne obejmuj ą sprawy ochrony zdrowia i edukacji publicznej
[Art. 7. [Zadaniawłasne gminy]
l. Zaspokajaniezbiorowych potrzeb wspólnoty należ
y do zadań własnych
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- gminy, htt|3s;//sip.lex.pl/aktv-orawne/dzu-dziennik-ustaw/samorzad-Rminny-16793509/art-7]
Jednym z g ł wnych celów naszej petycji - listu otwartego jest tak ż
e zwrócenie uwagi wł adz
enia ze strony potencjalnie gro źnej dla zdrowia „szczepionki", a
gminy/miasta na zagroż
ciwie terapii genowej i konieczno śćpodj ęcia dział ań zapobiegaj ących lub
wł aś
minimalizuj ących takie zagroż
enia - wobec niedostatecznych takich dział ań ze strony
instytucji pa ń stwowych.
Ponieważsame „szczepionki" na COVID-19 są Jeszczew fazie badań, czyli eksperymentalnej,
zaśkonstrukt mRNA ze „szczepionki" mo ż
genów, oznacza to, iż
e wp ł yn ąć na aktywno ść
"
zaszczepienitak ą „szczepionk ą obywatele b ęd ą poddani eksperymentowi bez ich zgody na
taki eksperyment na sobie. Zabrania tego polska Konstytucja i prawo mi ędzynarodowe [zob.
np. l]. Wi ęcej w opinii prawnej [2].
Co wi ęcej. Komisja Europejska, przyznaj ąc, ż
e szczepionki przeciw Covid-19 zawieraj ą GMO,
wezwał a Parlament Europejski do czasowego zawieszenia częś
ci prawa europejskiego, które
eniami ze strony terapii i szczepionek stosuj ących GMO [3].
chroni ludzi przed zagroż
Aby wi ęc uchroni ć swoich obywateli przed niepo żą
danymi skutkami tych szczepień , a siebie
ci, wł adze winny
ci ą (karn ą, materialn ą i moraln ą) w przyszł oś
przed odpowiedzialno ś
ciach, ale i potencjalnych
informowa ć swoich mieszkańców nie tylko o potencjalnych korzyś
niekorzystnych skutkach.
ródeł na
Dobrym przyk ł adem takich informacji są wywiady i opinie specjalistów (zob. np. list ę ź
koń cu naszej petycji - listu otwartego) i informacje z rządowych agencji zatwierdzaj ących
ci i Leków).
szczepionki przeciw Covid-19, jak ameryka ńska FDA (Agencja Żywno ś
nych dla zdrowia
Specjaliś
ci FDA z USAw wewn ętrznym dokumencie wymieniaj ą aż21 gro ź
moż
liwych skutków ubocznych szczepionek przeciw COVID-19, których brak w tzw. oficjalnych
ulotkach [4].
Wyja ś
e nasza petycja, skierowana do radnych gminy/miasta, skierowana jest w
niamy te ż
,ż
naszym zamyśle tym samym do Rady Gminy/Miasta.
Apelujemy, by w ł adze gminy/miasta

podj ęty uchwal ę:

a) popieraj ą cą : petycj ę- List otwarty do Prezydenta RP,Czł onków Rządu RP,Postów,
Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOPzabójczemu GMO STOPniebezpiecznej SZCZEPIONCE!(list ten jest np. na stronie:
www.icppc.pl/antvKmo/wp-content/uploads/2021/Ol/LISTWYSLAN.doc)
b) domagaj ą cą si ę od Rządu RP,Posł w i Senatorów natychmiastowego zaprzestania tego
eksperymentu na mieszkańcach Polski (eksperymentu, o którym mowa w petycji)!
c) domagaj ą cą si ę od Rządu RP,Posł w i Senatorów dopuszczenia do mediów publicznych
liwe
polskich i zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alarmuj ą i wskazuj ą na moż
powik ł ania poszczepienne oraz pokazują ukrywan ą prawd ęna tennat tzw. pandemii!
ci, w tym gospodarczych, które
d) domagaj ącą si ę odwo ł ania wszystkich ogranicze ń wolno ś
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- został nam narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021!
y
Apelujemy równocze ś
nie, aby w ładze gminy/miasta podj ęły szerokie dział ania edukacyjne,
. których celem b ędzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone gro ź
nymi
skutkami ubocznymi sposoby:
a) obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odporno ś
ci organizmu [5] i
natychmiastowe zaniechanie obostrze ń , które obni ż
aj ą t ęodporno śćoraz
b) leczenia ogólnie dost ępnymi ś
rodkami [zob.np.6,7,

8, 9]

Mamy te żpytania:
l. Czy radni gminy/miasta otrzymali skierowane równie żdo nich nasze pismo-petycj ę?
2. Czy nasza petycja-list otwarty zostata - zgodnie z nakazem art. 8 ustawy o petycjach umieszczona na Waszej stronie internetowej, łą cznie z danymi dotycz ą cymi przebiegu
postępowania?
upload
[l] https://www.unesco.pl/fileadmin/user
/pdf/Powszechna Deklaracja o Genomie Ludzkim _[ Prawach Człowiek

8230_.pdf].

[2] httDS://Kadowskiwitold.pl/al<tualnosci/komentarz-tygodnia-Drawo-do-wolnosci-poradnik/
htt|3s;//gadowskiwitold.pl/wp-content/uploads/2021/01/OPINIA-PRAWNA-dotyczaca-szczepien-przeciw-COVID-19.pdf
[3] Strategia UE dotycz ąca szczepionek przeciwko COVID-19 z 17.06.2020r, c0M(2020) 245
fina ł
htt|3s://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&from=PL
[4] COVID-19 Vaccines - FDAWorking list of possible adverse event outcomes VRBPAC10.22.20-Meeting-Presentation-COVID19-CBER-Monitorine-Vaccine(l).httDS://www.fda.gov
/media/143557/download
mierci ą)
(na str. 16 wymienia się 21 rodzajów skutków włą cznie ze ś
my sięskupia ć na wzmacnianiu
[5] Prof.drhab. n. med. RyszardRutkowski__Powinni ś
odporno ś
ci_-Agencja Informacyjna Nasz Kraków
htt|3s;//naszl<rakow.com.pl/2020/08/21/prof-dr-hab-n-med-ryszard-rutkowski-powinnismy;
sie-skupiac-na-wzmacnianiu-odpomosci/
na wyleczy ć Covid 19 w 48 godzin _ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPTIMA w
[6] Mo ż
Przemyś
lu
https://przychodnia-przemvsl.pl/mozna-wyleczyc-covid-19-w-48-godzin/
ci
[7] Prof M Majewska Wojna biurokratów z medycyn ą i narodem Wolna Polska Wiadomo ś
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https://wolna-oolska.pl/wiadomosci/Drof-m-maiewska-wo[na-biurokratow-z-medvcyna'
i'-narodem-2020^12
(o skutecznym leczeniu Covid-19 amantadyn ą albo hydrochlorochin ą + azytromycyn ą + Zn)
[8] Amantadyna na koronawirus ! Wicemin. sprawiedliw. Warchoł _ Wzi ął em ten lek
piorunuj ący efekt!
htt|^//dakowski.pl/index.php?option=com

content&task=view&id=29893&ltemid=100

e amantadyna dział a na COVID-19- Centrum
[9] Naukowcy z Cambridge potwierdzaj ą, ż
Medialne
https://centrummedialne.pl/zdrowie/naukowcy-z-cambridge-potwierdzaia,-ze-amantadvnadziala-na-covid-19
ciwych decyzji w interesie wspótobywateli/mieszka ńców gminy,
Ż
yczą c podj ęcia wł aś
Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Przewodnicząca
PODMIOT WNOSZĄ CYNINIEJSZĄ PETYCJĘ - list otwarty:
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Anna Szmelcer, Przewodnicz ąca
ul. Jagiello ń ska 21
44-100 Gliwice
e-mail: polskawolnaodBmo@o2.@l
http://www.polskawolnaodgmo.org/
ci
Podmiot wnosz ący niniejsz ą petycj ę-list otwarty zgadza sięna publiczne udost ępnianie tre ś
petycji-listu otwartego. Jej uzupeł nienia oraz danych tele-adresowych Stowarzyszenia.
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