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Rady Gminy Nowe Miasto
Szanowny Pan Marek Calir\ski

PETYCJA
Dzialaj"c zgodnie z: artykulem 63 Konstytucjl RP oraz ustaw:t z doia It lipca 2014 r.
o petycjach daj~cycb rut prawo do skladania pctycji w intcrcsie publiclnym, a talde
artykulem ISb uslawy 0 samon.:"dzie gminnym wzywam Rad~ Gminy Nowe Miasto
do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego pnrjfcia uchwaly 0 poni:islej treSci.

UCHWALA
Zgodnie z artyku!em 32 Konstytucji RP wszyscy s~ wobec prawa rowni. Wszysey majq prawo
do rOwnego traktowania przez wladze pub!iczne. Nikt nie moze bye dyskryminowany w zyciu
polityeznym, spoleeznym lub gospod arezym z jakiejkolwiek przyczyny. W zwi¥ku z powyzszy m
za niedopuszcza lne uwata my jakiekolwiek dzialania wladz mic;dzynarodowych, krajowych ezy
loka lnych wykluczaj<}ce spo!eeznie mieszkaneow gminy Nowe Miasto z powodow rasowyeh,
religijnyeh, medyeznych ezy sanitamych. Dzialania rozumiemy jako regulacj e prawne, a takze
wywieranie medialnej cZ)' spolecznej presji na urz~dnik6w ezy funkejonariuszy, przedsi~biorc6w.
lo ka!ne spoleeznosc i czy wsp61noly wyzoaniowe zach~caj<)ce do jakiejkolwiek fanny segregaeji
mieszkanc6w gminy Nowe Miasto.
Jednoeze.sni e przed rozpoczyciem zapowiadanych przez Rz<td RP masowych szczepten
przeeiwko wirusowi SA RS-CoV-2. planowanyeh od 2021 L , ktoryeh eksperymentalnymi biorca mi
maj<} bye takZe mieszkaney gminy Nowe Miasto. uznaj emy za zasadne i nieodzowne, by Rz'ld RP
uzyskal pisemne gwarancje ze strony producentow szezepionek, ze w przypadku jakichkolwiek
powiklan gotowi sq oni przyj<}c i ponieSc wszelkie kosz ta prawne j finansowe wyst}pienia
niepo:lJ)danych odczynow poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykulem 39 Konslylueji
RP zabran iaj'lcej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym med ycznym, bez
dobrowolnie viyrazonej zgody.

Z pow3zaniem
Adam Matyszewski
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no Iyuwn ianie na SIronie internelowej noszych dOl/yc!r QsobQwych orO! odmllli:j{r()w{mie noszymi

danymi zgudnie z przepisomi RODQ.

