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Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi <biuro@icppc.pl>
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TOP niebezpiecznej SZCZEPI0NCE!

Łi_stotwartvdoPrezvdentaRP.CzłonkówRząduRP.Posłów.Senatorów.Senatorów.Wó_itówiR@dn+rę±
Gmin w Polsce
Pan Andrzej Duda -Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ,

Członkowie Rządu RP,
Posłowie i Senatorowie,

Wójtowie i Radni Gmin w Polsce
Szanowny Panie, Szanowna Pani
Wprowadziliścieprawooznaczającewpraktycezakazuprawroślintransgenicznych(GMO).
WprowadziliścieoznakowanieżywnościnabrakzawartościGMO.Wszystkodlatego,iżGM0stanowi

poważne zagrożenie dla zdrowia ]udzi, zwierząt i naturalnego środowiska.
Minister zdrowia Ewa Kopacz odmówiła zakupu szczepionek dla Polaków podczas ftiszywej epidemii
grypy H IN l w 2009 r. przeciwstawiając się ogromnej presji ze strony potężnych koncemów
farmaceutycznych, banków, skorumpowanych lub ignoranckich polityków i unijnych biuokratów. Decyzja
tauratowałatysiącePolakówprzedposzczepiemymiokaleczeniami,zaktórerządyzachodniejEuopydo
dziś płacą wielkie odszkodowania.

JAK TO MOŻLIWE, ŻE TERAZ ZGADZACIE SIĘ, KUPUJECIE I PROMUJECIE
NIEDOSTATECZNIE ZBADANE(!) I POTENCJALNIE NIEZWYKLE(!) NIEBEZPIECZNE
SZCZEPIONKI NA KORONAWIRUSA, które zawierają genetvcznie zmodvfikowany RNA2

...Każdadawkasłczepionklpftzerazawiera30rikrograTtór_ge_ne_Pc_zn.ie.zmodyfiikowaregoRyA
•i;;ó;ń;ŃA)kodriją-cógokoicówągiikopro_tęinę__(5/spike!SARS-ęov-?,k.lórftp::r.=5:`:i^rr.::r.

`;;-óń.;;;i;;-;;;`ióqkomóreki.iftk?;flć.je...-Vp!óya,!Fonydok?mę_:e_k_.W.!:.=.!~r_:ftT~4^Xż:.hz`a.!,ł:%":b
Y;kvs";ijvę'ńi-eiiTióńó;-,-;;ricifunkcjeiomó;ek.Jeślite-szczep.ionpz?Wier,al.ą_t%\.TjAap.:Ę!:^?.S.k.ł.:!%5,
-;S#otb;ói;ó;;ónsbptżę,-wówcżaswirus_oyegenymogą.sięwbu9?y.:!ł?.P_yĄ_Ę_.rś_r_e5_ry_°#-3:
-;;:;;i;;i;c;ć-;utżcjć:Mo.{liweteż,żeproduko;aiewiadmiarŁebiałkokolcowewirusaprzyczeiiisię
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dopowiergchnuomórekiwt_edybędąopeatąk.Oy?n:PrŁ.ez_:_|_Ę_ł:~!ę:.:r?!.C_io.%_.3?:.W^°Ld3UnJ!ąbcnc.h°nr^°by
W:u#:i;;:i;i;;;i;iń.i;iśriió;eież;rówdopodobftńsrio,żep:oąuk.owa.new.p_:_d_:f:_:_eLb^h§::.S^:?^Ou

:zua.rvtiff;"u..i:;;o.:a-;i-;śi;-ririóniąjegówiru!eręję,wy.riołTjącb.arpwci.ę.żkft_cfi]o]r:_b.f:.!.z^c~€_epieniate
•?żi::giijż:że;];aźkwd%a%aj;ąf:zhc°z.re°pS`ya.pC?°wV:dń:`Tn.s:;/#%b:anł#n;h:k:va/dum°c%t%%/epgffć7i26676/
...- ostrzega m. in. prof. Maria Dorota Majewska [5].

Zkoleiprof.RomanZieliński,biologospecjalnościgenetykazprawie40-letnimdoświadczeniemwpracy
naukowejidydaktycznej,wyjaśniajakidlaczegoj{ów%i.eżko#SfrwkfnaRJ\14zeszczepi.0%ki./%ożezosłać
•#;`;ł;:y-ńoJ;;;;;;;;;;;;'ty;prvp-adkuludzki-egoiwywołaćpodobneefiektyjakiewystępująuGMO.

';e;iiii;ój-ii-;;ń;;iiij;fakvięęwszcŁepionceo.tri7ym,amyipyawjpą_C_ZT_tLk.f:P3!`O^!n_ą.^d.°qgga,ś.`[!:Le=8°
wodniesieniudoszczepionkinakoronawirusawprowadŁpneczą:tkimRNAbędftpdat.kor:±2:!_l_e5ać
'ń;;;ś::tiińśii:;iiińi;;ń-iómó;ekno;ot;orowch,;zflw_ni~od_lan_aszegodob:a.Pa+dlp.i:_t:Z:3_ti+_:.:±_.

`;"śs-;i;;fi;;ż;ó;;ó;;e7cikćmŃi.pódobni_dowf:oidórwyFytycfido.tejp?r_r_j_e_ż^nź~:_r:.!lr:.y.i.r:.i.|^y3.
infomuje, że osoby, które przyjmą szczepionkę na SARS-Cov-2, wprowadzq do wo/.ego organj.zm%
Yrśś-|i-;;;-;;ż;;`:;esą`pasożytań®itran;kryp?ji_,poąkiwft?p.rzejmująoneaparattranskrypcyjnyswojego
gospodarza; doprowad&ając go do clwroby lub śmiercL L4|

Zaś szwedżka immuolog, dr Sama Ehdin: -zadaje wiele pytań władzom swojego kraju, m. in. Dlaczego

pozwalacienagenetycznąmodyfikacjęludzkichkomórek?oraz-informuje,żeFD4zg;asza2/zqgroźeń,w
ró;;ii;i#i°e-;i;..wyciókająćego.k_-u`Teytyipupliczredyskusje.FDAąJS_P:,:g__Ą~d~:iri^::.a:i^::)~;W!%#hiają.
•'ż;.if;Z.;i;,-i;s-zczeiionkiJC.ovid-19,którćsóobecniew_prowadzane.na~rynęĘ.m^ogąpo:o4ować_wi:le
-;kżt-ków uiocznych żagrażających życiu, w tym śmierć. Ta szczepionka CcNid-19 spowoduje masowe
3

-i;i;i;riaichrzeczywi-stychskutkówińiemawybory,jesttosprzeczne.zpoj.ęc!em?ezpie,czneg:i
chorobyautoimmnoiogiczne,wtymzapaśćimmęnologicznąiśmierć.Oile:pi.niapT3_!:=z_r^n~i:!est
-sk;;ó;znegoinieziędneśośrodkamedycznego,.atakż.ęzetycznązasadą.św!adoTf]j_Z,Ę_:_P_2~a~Cł:_yź.^n:.

ferapz.ę,atakże-podkreśla,żebiałkokoronawirusasilnyantygenpozostaniewludzkimorganiźmiena
zawsze [6].

...Z
•riaóchkiasiowe,p-oszczepienne-objawyuęo.cT:e,.kiśre.n!e.p??walająimrTpÓ_j_ś:iedo
danych zbieranych w USA wynika, że ok. 3 pr?cęnt o?Ób przepva.wczesn?,.

pricycvwykonjwanieżwykłycączynnośctTodużo!eże.libierzerfy??!_r_y=Lgf
Tdon;nśmańew;zesneipdżnóodcvny,tostanowczojesttopro?uklnftdojrz?ły,doteg.o,.
-ii;-ó;podawać...Nieódpowiada-ż;toanipoq?jąfys?c.zepio.nkę,ęnirzą_|_._Ft_ó.P±ydał
-n;sń ńieniądze i dlateg; musimy się zasgcz.epić: Z Ęol.ei pr.oducent.przy.sprzedaży
preińratu;amillardy-dolaróy3ft?trz.egłs.ęb.ie,Ęe`niebędz`hpono:!ł_ż?_d`?_e.j~
odpow..edzJ.a/#os'ci..-mówidrZbigniewHałat,lekarzmedycynyspecjalistaepidemiolog,
były wiceminister zdrowia i były Główny lnspektor Sanitarny [7].

UWAGA!
Ostmeźenia do Paniffana omawiające zagrożenia ze strony szczepionek na SARS-CoV-2, konsekwencji
błędówwleczeniuchorych,nieuzasadnionejpropozycjiszczepieniadużejliczbyludziorazźleprowadzonej

politykiwzwiązkuztzw.pandemią,wyslalowielupolskichnaukowców,lekarzyorazinnychWaszych
Wyborców. Poniżej (*) linki do kilku tylko listów, które są dostępne dla wszystkich.

g#;:ta.nvi_e2,,o.b:::łj,:Cwraónżi:en::n#SAyśżłacmHaw#eo3bc#-li,aTkdroó.EĘEJ;:zouwuandi:śŁz.%:E:3rneei::

• dzialania wbrew Konstytucji RP i wielu międzynarodowym umowom, które Polska podpisala. Nie ma
na to naszej zgody!

Stosowanieirozpowszechnianieszczepionkiwytwoizonejmetodątransfomacjigenetycznejstanowi
drastycznenaruszenieZasadyPrzezorności,zuwaginaniezapHeczalnyfakt,iźnieistniejążadne
dowody na to, że szczepionka nie stanowi ryzyka dla zdrowia.
ZasadaPrzezomości,przyjętajakoźródłoprawaUniiEuopejskiej,wymagaprzedstawieniadowodówna
potwierdzeniebrakunietylkowczesnych,alerównieżodległychwczasieszkodliwychnastępstwdla
zdrowia ludzi zaszczepionych.

Odpowiedniedziałaniapowinnybyćpodejmowanezwyprzedzeniem,tzn.jużvftedy,gdyzachodzi
uzasadnioneprawdopodobieństwo,żepowstanieproblemzdrowotnyzwiązanyzubocznymdziałaniem
konstruktumRNAużytegowszczepionce,aniedopierowedy,gdypraktykalubnaukapotwierdząistnienie
tego problemu.

Przestrzeganie tej zasady wymaga nawchmiastowego zakazu użycia szczepionki otrzymanej metodą
manipu]acj i genewcznej.
WświetlezapisówZasadyPrzezomościzmuszanie,lubchoćbyudostępnianieirekomendowanie
stosowaniaszczepionkijestskrajnienieodpowiedzialneioznaczawystawienienazagrożenieżyciai
zdrowia obywate]i i przyszbrch pokoleń Polaków.
5

Żądamynatychmiastowegozaprzestaniategoeksperymentunamnieimoichrodakach!

Żądamydopuszczeniadomediówpublicznychpolskichizagranicznychlekarzyinaukowców,którzy
alamująiwskazująnamożliwepowikłaniaposzczepiemeorazpokazująukrywanąprawdęnatemattzw.
pandemii!

Żądamyodwołaniawszystkichograniczeńwolności,wtymgospodarczych,którezostałynamnarzuconew
czasie roku 2020!

Dodatkowokorporacjeproducenciszczepionek,taksamojakRządRPilekarze,zostalizwolnieniz
odpowiedzialnościzamożliweposzczepiemekomplikacjezdrowotne,wtymmożliwepoważne
zachorowania, a nawet zgony. Brak odpowiedzialności budzi nasz sprzeciw.
Żądamyodadresatówtegolistuotwartego,azwłaszczaodczłonkówrząduRP,deklaracjiosobistego
poniesieniawszystkichkonsekwencjiprawnychifinansowychwobecosób,któresąlubbędąofiaramiich
fatalnychdecyzjidotyczącychmasowychszczepieńorazpolitykiwzwiązkuztzw.pandemiąkoronawirusa.

Z poważaniem,
Ama Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, przewodnicząca
Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, niezależny ekspert, Koalicja Polska Wolna od GMO
6

Dr hab. n. med. Anna Głowacka, em. prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
- Prof. dr hab. Leszek Woźniak

Edyta Jaroszewska-Nowak i Józef Nowak, Gospodarstwo Bioeden, członek

Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Paweł Połanecki, niezależny ekspert, Koalicja Polska Wolna od GMO

Ama Bednarek, rolniczka, Stowarzyszenie Best Proeko-CIS, prezes, członek Stowarzyszenia Polska Wolna
od GMO
Sir Julian Rose, pisarz, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC, dyrektor

JadwigaŁopata,laueatkanagrodyGoldmana(ekologicznyNobel),StowarzyszeniePolskaWolnaod
GMO, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC

Romuald Bartkowicz, dziennikarz
Dorota Staszewska, lekarz psychiatra, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Dr Tomasz Ordysiński, Ekologiczne Gospodarstwo Rolne "Kozi Gródek", członek
7

Stowarzyszenia EKOLAND Zachodniopomorski
Beata Boczkowska, mgr zdrowia publicznego, rolniczka, fizjoterapeutka

Adrian Kołodziejczyk, aktywista ekologiczny, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
Bartłomiej Buczkowski, członek Koalicji Polska Wolna od 5G

Zbigniew Kuaś, rolnik ekologiczny, gm. Mielec, woj. podkapackie, odznaczony Krzyżem
Wolności i Solidamości i honorową odznaką „Zasłużony dla rolnictwa" SL Ojcowizna RP

Barbara Malinka i Komad Szymański, Siedlisko Korzenie
Jacek Kościółek, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

Joanna Gwizdała, członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO
Dr Roman Andrzej Śniady - NOS - Niezależny, Obywatelski, Społeczny Monitoring

Środowiska Politycznego , Społecznego , Ekonomicznego , Edukacyj nego, Naukowego ,

Medycznego, Przyrodniczego, Rolniczego, Rolno-Spożywczego oraz Kultury i Dziedzictwa
8

• Narodowego w Polsce

• Małgorzata i Amold Tidder, Zagroda POTOCZEK

Teresa Łabaziewicz i Karol Talkowski Zarząd Stowarzyszenia Centrum lnfomacji o Zdrowiu
DOBROSTAN

Elżbieta Wierzchowska, biolog, Stowarzyszenie Centnm lnfomacji o Zdrowiu DOBROSTAN
(*)

1. WYPOWIEDZI PONAD 40 LEKARZY I NAUKOWCÓW 0 KORONAWIRUSIE
h.ttp.J/ciozdobrostmDl/covid-19Aekarzeocovidl9J

2. APEL NAUKOWCÓW I LEKARZY w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2
http ://apelnaukowcowilekarzv. pl /

3. DRUGl ape] naukowców i lekarzy: 0 powstrzymanie szczepień na SARS-CoV-2 i powrót do
Ł;==aLaści.httpsJ/dorzffzv.ol/kmi/1'65586/qruDa-muŁowcoy/-i-lekarzv-znowu-affluiedo-prezydentaL=i=
r_zadu-chodzi-o-szczepienia.html
9

4. Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński 0 szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR
Lttos.//stolikwolnosci.pV`hnririd-z-pTof-roDanem-zielimkim/

5. Prof. M@ria Dorota Majewska: To eksperyment podyktowany cel@mi politycznymi i fimnsowymi
g]oba]nych oligarchów

E::::::ii::::::::::::!::E:::ł:=i!::Z!!::::il3E13EEili3:ś3:31ą=,,I`ąiewsk--ekspe-entDod,ŁkQHąĘr=
6. Pytania, na które Szwedzi chcą znać odpowiedzi. (dr Sanna Ehdin, immunolog)
http://dakowski.DVTmdex.phD?option-=comcontentffiaslE`riew&id=29969&ItcmidE±Z

zBhttps://ekc"pen+sc/bloEE/ot}pet-brev-tilL-stefm-lofven«h-johanurlsQn±

.i:,±l:.%:,,,=JŁl,,Ę:l:lj,;,..:iL:,ii,.:i,`,j=;::,l:i=±:,,l-Ę:::t-:#Lit:,`:,Ęi:!;:;=Lii::,`r`±`_:.`-}'%l-,Ęg:,-`,`
do-pracv-czv-wykonywanie-zwvkl/

PODMIOT WNOSZĄCY NINIEJSZĄ PETYCJĘ list otwarty:
10

- Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

• Ama Szmelcer, Przewodnicząca
ul. Jagiellońska 21

44-100 Gliwice

e-mail : polskawolnaodmo@,o2.p±
http://www.polskawolnaodmo.org/
Podmiotwnoszącyniniejsząpetycjęlistotwartyzgadzasięnapubliczneudostępnianietreścipetycji-listu
otwartego oraz danych tele-adresowych Stowarzyszenia.
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e do petycji -listu otwartego

Dotyc

twartego pt. : L_ist otwartv do Prezvdenta RP. Członków

uRP

EEE:=ź=:ł:=:::i:#iiź:;źE:=#3;gf::EEE:=ź=:ł:=:::i:#iiź:;źE:=#3;gf:rłłmłpi2±sęęmĄ±arriTTEEĘEEŻE=iiriE=
Rada Gminy"asta
Szanowny Panie Wój cieflurmistrzu
Szanowni Radri
Niniejsze pismo stanowi, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach @z. U. 2018 poz. 870 z

późn. zm.) uzupełnienie i wyjaśnienie niektórych kwestii dotyczących naszej petycjiLlistu otwartego z dnia
2.01.2021.
1

Informujemy,żepismonaszezdnia2.01.2021(wsłanewdniu5.01.2021)stanowipetycję,którama

jednocześniecharakterlistuotwartegoiskierowanajestwszczególnościdoRadyWaszejGminy"iasta.

Jestoczywistym,żetoniewładzeWaszejgminy/miastastanowiąprawokrajoweoraztoniewładzeWaszej
gminy/miasta zakupiły i promują niebezpieczne szczepionki.

Ponieważjednakwladzegmin/miastbędą,jużsąodpowiedzialne,teżzaorganizacjęszczepieńna
COVID-19,pizyczyniającsiędonich,stanąsięwspólodpowiedzialnerównieżzaskutkiszczepień.
W szczególności zaś zadania własne obejmują sprawy ochrony zdrowia i edukacji publicznej [Art. 7.
[Zadania własne gminy]
1.Zaspokajaniezbiorowychpotrzebwspólnotynależydozadańwłasnych
gminy,hfips:Ź±sip±ęLx_.pvakty-.Qra_wne/dzu-dzie_njnriikiu_s_t_aw/samorzad-gminny-16793509/art-7]

Jednymzgłównychcelównaszejpetycji-Ijstuotwartegojesttakżezwrócenieuwagiwladz
gminy/miasta na zagrożenia ze strony potencjalnie groźnej d]a zdrowia „szczepionki", a właściwie

:Tł:.Ę="_ęj_ipTtTffpodięp.iz]=P4r_Pę-bic8lńcychlqbmhriri-Ch'dri:
zagrożenia
-wobec niedostatecznych takich dzialań ze strony instytucji państwowycli.
Ponieważ same „szczepionki" na COVID-19 są jeszcze w fazić b@dań, czyli eksperymentalnej, zaś

konstruktmRNAze„szczepionki"możewplynąćma*tywnośćgenów,oznaczato,iżzaszczepienitaką
2

\,

1=

„szczępionką" obywatele będą poddani eksperymentowi bez ich zgody na taki eksperyment na sobie.
Zabrania tego polska Konstytucja i prawo riędzynarodowe [zob. np.1]. Więcej w opinii prawnej [2].

-

Cowięcej,KomisjaEuropejska,przyznając,żeszęzepiqnkiprze,ciwCovid-19zawierająGMO,wezwała
Parlament Euopejski do czasowego zawieszenia części prawa euopejskiego, które chrori ludzi przed
zagrożeniami ze strony terapii i szczepionek stosujących GMO [3].

#*ę3z:=#:=::ąstx°#°Ł=:ta];ąp:=:rnżenpą:gdp:ł:jłs*:,kwTajżyechws:;jpnł;ońr,maos;eabćłes:rozłfh
mieszkańców nie tylko o potencjalnych korzyściach, ale i potencjalnych niekorzystnych skutkach.

Dobrym przykładem takich informacji są wywiady i opinie specjalistów (zob. np. listę źródeł na końcu
naszej petycji -listu otwartego) i infomacje z rządowych agencji 2atwierdzających szczepionki przeciw
Covid-19, jak amerykańska FDA (Agencja Żywności i Leków).

SpecjaliściFDAziusAwwewnętrznymdokumenciewymieriająaż21groźnychdlazdrowiamożliwych
skutkówubocznychszczepionekprzeciwCOVID-19,którychbrakwtzw.oficjalnychulotkach[4].
Wyjaśniamyteż,żenaszapetycja,skierowanadoradnychgminy/miasta,skierowamjestwnaszymzamyśle

t)m samym do Rady Gminy"iasta.
Ape]ujemy, by wladze gminy/miasta podjęp uchwałę:

a) popierającą: petycję - List otwafty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów,
Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO -STOP niebezpiecznej
ŚZCZEPIONCE! (1ist ten jest np. na stronie:

www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/202l/OlnlsTWYSLAN.dgę)

b)domagającąsięodRząduRP,PosłówiSenatorównatychmiastowegozaprzestaniategoeksperymentuna
mieszkańcach Polski (eksperyment`i o którym mowa w petycji) !
c) domagającą się od Rządu RP, Posłów i Senatorów dopuszczenia do mediów publicznych polskich i
zagranicznych lekarzy i naukowców, którzy alamują i wskazują na możliwe powikłania poszczepienne
oraz pokazują ukrywaną prawdę na temat tzw. pandemii !
d) domagającą się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały nam
narżucone w czasie roku 2020 oraz roku 2021 !

Apelujemy równocześnie, aby władze gminy/miasta podjęp szerokie działania edukacyjne, których
celem będzie zwrócenie uwagi obywateli na skuteczne, nieobarczone groźnymi skutkami ubocznymi
spOsoby:

a) obrony przed zachorowaniem, jakim jest wzmacnianie odpomości organizmu [5] i natychmiastowe
zaniechanie obostrzeń, które obriżają tę odpomość oraz
b) leczeria ogólnie dostępnymi środkari [zob. np. 6, 7, 8, 9]
4.`

Mamy też pytania:

1. Czy radni gminy/miasta otrzymali skierowane również do nich nasze pismo-petycję?
2. Czy nasza petycja-list otwariy została - zgodnie z nakazem art. 8 ustawy o petycjach - umieszczona
na Waszej strorie intemetowej, łącznie z danymi dotyczącymi przebiegu postępowania?
[1]

§=g:±g:::;::::=;;;;=:ga±min4±±ę=±±p!Qad±±ffQ±ł!szęęh!Ę±ęk!ąrią±nQmi.e+m,zkinLiĘąH
[2] https ://gadowskiwitold. pl/aktualnosci/komentarz-tygodria-prawo-do-wolnosci-poradn_i±

±;;§§±:g;§=;;;:;;:Ę;±:;:g=;:;Ei!±ci±Q±±m±4±p±Qn±ęn±4±p±Qa±sŹ2Q2±ŹQ±ŹQpnHĄ±RĄ!an!Ą±QSęząęą±ęnj2ĘEęęiH
[3] Strategia UE dotycząca szczepionek przeciwko COVID-19 z 17.06.2020r., COM(2020) 245 final

https://eur-lex.europa.eMegal-contentmLnxTADF/?uri=CELEX:52020DC0245&fiom=PL
[4] COVID-19 Vaccines -FDA Working list ofpossible adverse event outcomes -VRBPAC-10.22.20Meeting-Presentation-COVID19-CBER-Monitoring-Vaccine(l),
https://www.fda.gov/media/143557/download
(na str. 16 wymienia się 21 rodzajów skutków włącznie ze śmiercią)
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[5] Prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski_ _Powinniśmy się skupiać na wzmacnianiu odpomości_ -

Agencj a lnfomacyj na Nasz Kraków
•:``:;r;:;.`|';`::Tns:,Ę`:ią`-|st;:::„_:-::|s`t`.:.`:-'±1!t=`';'.l'-8```:lJ"'±dr-tl+.l`-I`-Ji`.ed-`r+szal`Lru±n\S±.ip"rinnisjn}`.``it.=.`kw`j`uflu

[6] Można wyleczyć Covid 19 w 48 godzin _ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OPTIMA w
Przemyślu

ht_tps://przychodnia-przemysl.pl/mozna-wyleczyc-covid-19-w-48-godzti±+pŹ

[7] Prof M Majewska Wojna biurokratów z medycyną i narodem -Wolna Polska -Wiadomości
±fipai//wolna-polska._DVwiadomoscvprof-m-majewska-wojna-biurokratow-z-medycyna-i-narodęm2Q2Q±
(o skutecznym leczeniu Covid-19 amantadyną albo hydrochlorochiną + azytromycyną + Zn)
[8] Amantadyna na koronawinis ! Wicemin. sprawiedliw. Warchoł_ Wziąłem ten lek - piorunujący efekt !
En:_//dakowski.ph`ir+±ęx=pLh_D?option=com_co_ntent&task=view&id=29893&Itemid=109_

[9] Naukowcy z Cambridge potwierdzają, że amantadyna działa na COVID-19 - Centrum Medialne

®

EmJffitmmmcdi&lnepvżdroiridmLkoww-z+embridg®_mńcrdząją-ze-a]mmdymtida-mioridŻycząc podjęcia właściwych decyzji w interesie współobywatelvmieszkańców gminy,

Anna Szmelcer, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, Przewodnicząca

PODMOT WNOSZĄCY N"IEJSZĄ PETYCJĘ - [ist otwarty:
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Anna Szmelcer, Przewodnicząca
ul. Jagiellońska 21

44-100 Gliwice

e-mail : polskawolnaodgmo@,o2. pl

http://www.polskawolnaodgmo.org/

Podmiot wnoszący niniejszą petycję-list otwarty zgadza się na publiczne udostępnianie treści petycji-listu
otwartego, j ej uzupełrienia oraz danych tele-adresowych Stowarzyszenia.
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