
Sekretariat Urzf$du Gminy 

Od: polslc:awolnaodgmo@o2.pl 
Wysfano: 2S maja 2021 13:19 
Do: info@ugnowemiasto.pl 
Temat: PEIYCJA 

Szanowny Panie 
Marek Calinski 
Przewodniezqcy Rady, 

URZAP GMINY NOIVE MIASTO 
~EKRFTARIAT 

l~ 25. 05. 2021 
Zal..... .}'J.'/.c;/, 
Nr rOJ~T:-!~Ixxlp~ . 

Celem Petycji jest troska 0 dobro wspolnoty, 0 zdrowie i edukacj~ spoleczenstwa, 
wspolnot, spolecznosci lokalnej. Petycja porusza bardzo waine zagadnienie, Jakim 
jest stosowanie preparatow, ktore sij obecnie w fazie badan, 
Dla "szczepionki" Pfizer BioNTech badania podstawowe SkOnClq si~ 3 sierpnia 2021, a koncowe 
badania planowane Sq na 31 slyeznia 2023r. Termin zakonezenia badan dla szezepionki Astra 
Zeneea przypada dopiero w kwielniu 2024r. 
Study to Describe the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA 
Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals - Full Text View
CiinicalTrials, gov 
hllps:!Iwww. clinical/rials. gov!c(2!showINCTO.f368728 
Nigdy wczesniej nie przeprowadzano na takij ska/~ ekSperymentow na ludziach przy 
zaslosowaniu technik transgenicznych. 

Wasi wyborcy, sifsiedz; powinn; 0 tym wiedziec i swiadomie podejmowac decyzj~ ryzyka 
zwiqzanego z eksperymentem medycznym. 

Kodeks Norymberski zakazuje przeprowadzania eksperymentow medycznych na 
ludziach bez przestrzegania 10 zasad, jak. zwlaszcza: 
1. Dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezb~dna. 
2. Eksperyment powinien przynosie korzysci dla dobra spoleczenstwa, niemoiliwe do 

osiijgni~cia za pomocij innych metod lub Srodkow. 

Warto tei przypomniec niektore inne zasady tego kodeksu, ktore stanowiij m. in., 

ie: 
- eksperymenty powinny bye przeprowadzone uprzednio na zwierz~tach: 


- nie wolno przeprowadzae eksperymentow, jeieli istnieje a priori powod, by sqdzie, 

ie grozi smiere lub uszkodzenie ciala, 

- eksperymenty mogq bye przeprowadzone wylqcznie przez wykwalifikowanych 

naukowcow, 


To , co nazywajij szczepionkq. nie podlega pod definicj~ szczepionki. Jest to raezej 

nowatorska nieprzebadana do konca terapia genowa dokonywana na zdrowych 

ludziach. 

Nalei:aloby tei: zapytae, po co zmuszae organizm ezlowieka poprzez wprowadzania 

mRNA do produkeji bialka wirusa, na kt6ry nasz organizm b~dzie odpowiadal 

stale eoraz wi~cej iloseiq przeciweial nawet kiedy wirus ten zni knie i b~dzie tylko 

historiq. KonsekwencJe b~dq bardzo powazne, m.in. ehoroby autoimmunologiczne. 

Nie jest tei: prawd't, ze szczepienia Sq za darmo. 

Za wszystko placimy my podatniey, tak jak i pomagae b~dziemy finansowo ludziom 

poszkodowanym po terapH genowej. 

Szczepiqe si~ nie uratujesz nikomu iyeia i nie wiadomo, ezy Sq one skuteczne. 

Szczepienia Sit dobrowolne do czasu. 

mailto:info@ugnowemiasto.pl
mailto:polslc:awolnaodgmo@o2.pl


https:!lsip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zapobieqanie-oraz-zwalczanie-zakazen-i
ehQrob-zakaznyeh-u-ludzi-17507739/art-36 
Art. 36. - Zastosowanie srodk6w przymusu bezposredniego] - Zapobieganie oraz zwalezanie 
zakazen i chor6b zakainych u ludzi. 
Pelna tresc 
Dziennik Ustaw 
DZ.U.2020.1845 t.j.1 Akt obowi~zuj~ey 


Wersja ad: 23 lutego 2021 r. 

Art. 36. [Zastosowanie srodk6w przymusu bezposredniego] 

przymusowa kwarantanna, lekarze, felczerzy decydu;ct 0 zastopowaniu przymusu 

bezposredniego zwracajq s;~ 0 pomoc do pOlicji, strazy granicznej, zandarmerii wojskowej .Osoba 

moze bye unieruchomiona nie dluiej nii 24 godziny Ictcznie. Przytrzymywanie jest dorai:nym, 

kr6tkotrwatym unieruchomieniem osoby z uiyciem sity fizycznej z uiyciem pas6w, uchwyt6w, 

przeseieradellub kaftana bezpieezenstwa. Przymusowe podanie leku jest dorainym, lub 
przewidzianym w planie .. 

Obeenie smiertelnosc z powodu tego wirusa.Y;Ynosi 0,25%, ezyli tyle, co przy zwyklej sezonowej 
grypie. Nie istnieje wi~c zadna wyzsza koniecznose, kt6ra Uumaczylaby przeprowadzanie 
takieh eksperyment6w medyeznyeh. 
Gdzie podziala si~ corocz"a grypa ? 
Wedlug danyeh Narodowego Instytutu Zdrowia Publieznego -Panstwowego Zakladu Higieny w 
Warszawie, od 1 wrzesnia 2017 r, do konea marea 2018 r. odnotowano w naszym kraju okolo 4,4 
min zachorowan i podejrzen zachorowan na gryp~ . To prawie 015 proc. wi~cej nii. poprzednim 
sezonie grypowym, kiedy w tym samym okresie zarejestrowano 3,8 min takieh przypadk6w. 
Eksperei Og61nopolskiego Programu Zwalczania Grypy podkreslili , ze Iiczba tyeh zakaten stale 
rosnie. W sezonie 2013/2014 bylo ieh okolo 2 min, w okresie 2014/2015 - okolo 2,8 min, a w 
sezonie 201612017 - ponad 3 min. 
Prosimy 0 rozpowszechnienie wsr6d waszej spolecznosci informacji 0 moiliwych 
skutkach zdrowotnych poddania si~ szczepieniu przeciw COVID-19, 
Zgodnie z ustaw~ z dnia 11 lipea 2014 r, 0 petyejaeh (Dz, UZ z 2018 P 870) petyeja powinna 
zostac zarchiwizowana w zasobach urz~du oraz opublikowana na stronach SIP urz~du. 
Prosimy 0 infOrmaCj~ kiedy nasza petycja zostanie opubJikowana na stronie 
internetowej urz~du, 
Serdecznie pozdrawiam 
Anna Szmelcer 

mikrobiolog 
Przewodniczqca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO 
Wi~cej informacji na stronie www.polskawolnaodgmo.Drg 
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