SEr

\\'ebmail (Roundcube Webmail) :: Złoizęnie pęfycji w interesi'..

hĘs' l /poczta'org.pvRcM/? task:mail& safę:0& uid:63448&.'

I
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Piotr Sterkowski
ul. Kłodzka 25
04-913 Warszawa

PETYCJA
Działając zgodnie z artykułem 63 KonsĘtucji RP oraz ustawą z dnia 11 lipca 2ltą,. o
petycjach dających mi prawo do sk|adania petycji w interesie publicznym a także arĘkułem 18b
,
ustawy o samorządzie gminnym wzywam Radę Gminy Fałków d'o rozpatrzenia niniejszej petycji
i pilnego przyjęcia uchwaĘ o treściponiższej.

UCHwAŁA
Zgodnie z arĘkułem 32 Konstytucji RP wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy maj4 prawo
do równego traktowania ptzez wŁadzę publiczne' Nikt nie moze być dyskryminowany w.zyciu
politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek p,,y",yny. W związku, po,,yz,,ym
Za

niedopuszcza|ne uwaŻamy jakiekolwięk działaniawŁadz międzynarodowych, krajowych czyloka1nych
wykluczaj4ce społecznie mieszkańców gminy Fałków z powodów rasowych, religijnych, medycznych
czy sanitarnych. Ptzez dziaŁania rozumiemy regulacje prawne' a takŻe wywieianie mediainej czy

społecznej presji na urzędnikow czy funkcjonariuszy, przedsiębiorców, lókalne społec
znościczy
wspólnoty wyznaniowe, zachęcajqce do jakiejkolwiek formy segregacji mieszkańców gminy
Fałków.

Jednocześnie przed rozpoczęciem Zapowiadanych ptzez Rz4d RP masowych szczepien
na
chorobę COVID-19 wywoĘwan4 ptzez wirus SARS-CoV-2, planowanych od, 2O2I t.) Loryctl
eksperymentalnymi biorcami mają byó także mieszkancy gmirry Fałków' uznajemy za zasadne i
nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek, ze w
przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przłj4ć i ponieśćwszelkie koszta p.u*'. i finansowe
wyst4pienia niepoŻqdanych odczynów poszczepiennych. Stanowisko to uzasadniamy artykułem 39
Konstytucji RP zabraniaj4cej poddawania obywateli eksperymentom naukowym, w tym medycznym,
bez dobrowolnie wyrazonej zgody.

ZpowaŻaniem,

Piotr Sterkowski
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Wyrazan :godę na ujłlrłlianie ną stronie internetowej nloi,ch danych osobowych orąz ądministrowąnie moimi danymi
zgodnie z pr:episctnti RODO

Wo|ny od wirusów.
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