
Sekretariat Urz~du Gminy 

ad: Mi~dzynarodowa Koalieja dla Ochrony Polskiej Wsi <biuro@icppc.pl> 
Wyslano: 15 styczni, 2021 22,17 
Do: info@ugnowemiasto.pl 
Temal: Uzupelnienie do petycji -lislu otwartego 

WainoSc.: Wysoka 

URZI\D GMIN.Y NOWE MIASTO 

SEKRETARIAT 


j .f:! 2 0 1021
f!i O. 1. to 

bJ .. .... q>40 ( V 
Nr rejl61ru .:;)t6 podpis . , 

Dotyczy: Uzupeinienie do petycji-listu otwartego pC: List otwarty do Prezydenta RP, Czlonk6w Rzadu RP, 

Post6w, Senalorow, W6it6w i Radnych Gmin w Polsce "Alarm! STOP zab6jczemu GMO 
STOP niebezpiecz.ej SZCZEPIONCE! 


Rada GminyfMiasta 

Szanowny Panie W6jciefBurmistrzu 

Szanowni Radni 

Niniejsze pismo stanow;, zgodnie z ustaw<J Z dnia 11 Jipca 2014 r. 0 petycjach (Oz. U. 2018 poz. 870 z 
pOzn. zm.) uzupelnienie i 'N)'jasnienie niektorych kwestii dotyczqcych naszej petycji -listu otwartego z dnia 
2.01.202 1. 

Infonnujemy, ze pismo nasze z dnia 2.01 .2021 (wyslane w dniu 5.01.2021) stanowi petycjer, ktora rna 
jednoczesnie charakte r li stu Olwartego i sk ierowana jest w szczegolnosci do Rad y Waszej G miny/Miasla. 

Jest oczywistym, i.e to nie wladze Waszej gminy/miasta stanowiq prawo krajowe oraz to nie wladze Waszej 
gm iny/miasta zakupi iy i promuj 'l niebezpieczne szczepionki. 

Poniewat jednak wladze gmio/miast b~dl}, jut Sit odpowiedzialne, tei za organi:lacjcr szczepien na 
C OVID-19, prl)'czyniajl}c sj~ do oich, stanl} si~ wspolodpowiedzialne nhvniez 1:3 skulki szczcpien. 

W szczegolnosci zas zadania wlasne obejmujl} sprawy ochrony :zdrowia i edukacji publicznej [Art. 7. 
[Zadania wlasne gminyJ 

I. Zaspokajanie zbiorowych polrLeb wSpOlnolY nalezy do zadan wlasnych 

grniny, https :/lsip. lex.pl /akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/samorzad-gminny-16 793509larl-7j 

Jednym z gl6wnych celow naszej pctycji -li5lu otwartego jesl takZc Z"wrocenie uwagi ",Iadz 
gmioy/miasta na zagrozenia ze strony potencjaLnie groinej dla zdrowia "szczepionki", a wlasciwie 
(erapii genowej i koniecznosc podjccia dzialan zapobiegajltcych lub minimalizuj<tcych takie 
zagrozenia - wobec niedostareczoych takich dzialan ze slrony instylucji panstwowych. 

PoniewaZ same "szczepionki" na COVID-1 9 Sq jeszcze w fazie badao, czyli eksperymentalnej , zas 
konstrukl mRNA ze .,szcz.epionki" moze wplyn1Jc na aktywnosc genow, oznacza to, it zaszczepieni tak<l 
" szczepionk!}" obywatele b~d~ poddani eksperyrnentowi bez ich zgody na taki eksperyment na sobie. 
Zabrnnia (ego polska KonSlytucja i prawo mi~dzynarodowe [zob. np. II. Wierccj W opin ii prawnej [2]. 

Co wit;cej , Komisja Europejska, przyznaj!}c, ze szczepionki przeciw Covid-19 zawieraj'l GMO, wezwala 
Parlament Europejski do czasowego zawieszenia cz~sc i prawa europejskiego, kt6re chroni ludzi przed 
zagrozeniami ze strony terapi i i szczepionek stosuj<lcych GMO [3]. 
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Aby wi~c uchronic swoich obywaleli prl.ed niepo4danymi sku tkami tyeh s'lczepiell., a siebie przed 
odpowiedzia lnoscieJ (kameJ, maLerialn<J i moraln.,) w przyszlosci , wladze winny infonnowac swoich 
mieszkane6w nie tylko 0 potencjalnych korzysciach, ale i potencjalnych niekorzystnych skutkach. 

Dobrym przyktadem takich informacji S,! wywiady i opinie speejalist6w (zob. np. liste;: ir6de! na koneu 
naszej petycji -listu otwanego) i infonnacje z rz<}dowyeh agenej i zatwierdzaj<Jcyeh szczepionki przeciw 
Covid-1 9, jak amerykanska FDA (Agencja ZywnoSci i Lek6 w). 

Specja li sc i FDA z USA w wewne;:trznym dokumencie wymieniaj<J ai: 2 1 groinych dla zdrowia moi:li wych 
skutk6w ubocznych szczepionek przeci w CO Y ID-19, kt6rych brak w tzw. oficjalnych ulotkach [4 J. 

Wyjasniamy tez, te nasza petyeja, skierowana do radnych gminy/miasta , skierowanajest w naszym zamysle 
tym samym do Rady Gminy/Miasta. 

Apclujcmy, by wlad1..c gminy/miasta podj'tty uchwatl(: 

a) popierajqci}: pctycje;: - List otwarty do Prezydenta RP, Czlonk6w R.,uJdu RP, Posl6w, Senator6w, 
Woj tow i Radnych Gmin w Polsce "A larm! STOP zabOjczemu GMO - STOP niebezpiecznej 
SZCZEPIONCE! ( li st ten jest np. na st ronie: 

www.icppc.pllant vgmo!wp-contenLluploadsl2021 10 IILlSTW YSLAN .doc ) 

b) domagajqc'l s i ~ od lV..<}du RP, Poslow j Senatorow natychmiastowego zapf'Lestania tego eksperymentu na 
mieszkancach Polski (eksperymentu, 0 kt6rym mowa w petycji)! 

c) domagaj<JC<l sit; od R.uJd u RP, Pos l6w i Senator6w dopuszczenia do mediow publicznych polskich i 
zagranieznych lekarzy i naukowcow, klarzy alarmuj'l i wskazuj<t na mozliwe powiklania poszczepienne 
oraz pokazuj<J ukrywanq prawdy na temat lzw. pandem ii! 

d) domagaj'lc'l si'Y odwolania wszyslkich ogranicze ri \Volnosci, w tym gospodarczych, ktore zostaty nam 
narzucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021 ! 

Apelujemy r6wnoczesnie, aby w'adze gminy/miasta podj~ty szerokie dzialania edukacyjne, kt6rych 
celem bydzie zwr6cenie uwagi obywateli na skuteczne, nicobarczone groinymi skutkami ubocznymi 
sposoby: 

a) obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odpornosci organizmu [5] i natyc hmiastowe 
zaniechanie oboslrzen, kl6re obni iaj<} ty odpomosc oral. 

b) leczenia ogolnie doste;:pnymi srodkami [zob. op. 6, 7, 8, 91 

Mamy lei: pytania: 

l. 	 e zy radni gminy/miasta otrzyma li skie row3ne rowniet do nieh nasze pismo -petycje;:? 
2. 	 ezy nasza petycja-lisl olwa rt y zostala - zgod nie l nakazem art . 8 uSlawy 0 petycjach - umieszczona 

na Waszej slronie intemetowej, lqcznie z danymi dOlYC14cymi przebiegu posl~ pow<mia? 

[I] 
htlps:l/wwv.'.unesco.pllfileadmin/user upload/odflPowszechnn Dek laracia 0 Genomie Ludzkim Prawac 
h Czlowiek 8230 .pdll 

[21 	https:l/gadowskiwitold.pllaktualnosci /komentarz-tygodnia-prawo-do-wolnosci-Doradnikl 

l 
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htlps:llgadowski wilold. pl/wp-contentJuploadsl2021 10 I10PeN IA-PRA WNA -dotyczaca-szc-zepien- przeci w

COVID-1 9.Dd f 

[3] Strategia UE dot ycZllca szczepionek przeciwko COVID- 19 z 17.06.2020r., COM(2020) 245 final 

ht1ps ://eu r- l ex. europa.euJlegal-contentlPUTXT/PDF!?uri~CELEX:52020DC0245&from~PL 

[4] COV ID-1 9 Vaccines - FDA Working li st of possible adverse event outcomes - VRBPAC-I 0.22.20
Meeting-Presentation-COY (0 19-CBER-Monitoring- Vaccine ( I). 
h.t!Jls:l!www.fda.go v/medialI 43 55 7 !down load 

(na slr. 16 wymienia si~ 21 rodzaj6w sk utk6w wlqcznie ze smierciq) 

[5] Prof. dr hab. n. med. Ryszard RUlko wski_ _ Powinnismy s i~ skupiac oa wzmacnianiu odpomosci_ -
Agencja Info rmacyjna Nasz Krakow 

hUps:1 Inaszkrakow.com. pll2020108/2 1 Iprof-dr -hab-n-med-ryszard-rutkowski -powi nnismy-sie-skupiac-na
wzmacnianiu-odDomoscii 

[61 Mozna wyleczyc Covid L9 w 48 godzin _ Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowolnej OPTIMA w 
Przemyslu 

https: llp rzychodnia-przemysl.pl/mozna-wvleczyc-co vid- 19-w-48-godzini 

[7] Pro f M Majewska Wojna biurokrat6w z medycyn(J i narodem - Wolna Polska - Wiadomosci 

https:llwolna-polska.pllwiadomosci/prof·m-maiewska-woina-biurokratow·z-medvcyna-i-narodem-2020-1 2 

(0 skutecznym leczeniu Covid-1 9 all1an ladyn,! alba hydrochloroch~nq + azyt romycynq + Zn) 

[8J Amantadyna na koronawirus ! Wicemin. sprawiedl iw. Warchol_ Wziqlem ten lek - piorunuj,!:cy efekt ! 

http://dakO\vski .pl/index.php?Opl ion=com content&task==v iew&id=29893&ltem id= 100 

[9] Naukowcy z Cambridge potwierdzaj'l, i.e amantadyna dziala na COV ID-19 - Centrum Medialne 

https:llcenlrummedia lne.pllzd rowie/naukowcy-z-cambridge-polwierdzaia.-ze-amantadyna-dziala-na-covid
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ZYCZ'lC podj t;cia wlaSci\vych decyzj i w interesie wspolobywateli/tnieszkancow gminy, 

Anna Szmeicer, SLowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Przewodnicz<Jca 

PODMIOT WNOSZt\CY NINIEJSZt\ PETYCJ I'; -list otwarty: 

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO 

A nna Szmelcer, przewodnicZZlca 

uJ. Jagiellonska 2 1 

44-100 Gliwice 

e-mad: polska\volnaodgmo(@'o2.pl 
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http://www.polskawolnaodgmo.org/ 

Podmiot wnosz<}cy niniejsz,! petycjy--list otwarty zgadza siy na publiczne udostypnianie treSci petycji-listu 
otwartego, jej uzupelnienia oraz danych tele-adresowych Stowarzyszenia. 

http:http://www.polskawolnaodgmo.org

