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Do Przewodniczqcych Rad Miejskich i Gminnych w Polsce - Petycja

Na podstawie Konstytucyjnych i Ustawowych uprawnie6, kt6re
Fundacja im. Nikoli Tesli posiada jako Organizacja NGO oraz
Konstytucyi nyc h u prawn iefi Samorzqd6w

. Trybunal Konstytucyjny - Miejsce w hierarchii 2rodel prawa:
Rozporzqdzenie stanowijedno ze 2rodel prawa powszechnie
obowiqzujqcego : N ajwyZej stoi Konstytucja, nastgpnie
Ratyfikowane umowy migdzynarodowe, nastqpnie Ustawy
oraz Akty prawa miejscowego (Uchwaly Samorzqdow).
NajniZej w hierarchii znajduje siq Rozporzqdzenie Ministra,
ktore musi wynikac z ustawy. Rozporzqdzenie nie mo2e stae w
sprzeczno5ci z Ustawq ani z Konstytucjq.

. Art. 94. Konstytucji. Akty prawa miejscowego jako Zrodlo
prawa. Organy samorzEdu terytorialnego oraz terenowe organy
administracji nqdowej, na podstawie iw granicach upowaZnieh
zawartych w ustawie, ustanawiajq akty prawa miejscowego
obowi4zujqce na obszarze dzialania tych organ6w. Zasady i
tryb wydawania aktow prawa miejscowego okreSla ustawa.

Na podstawie w/w przepisow - SamorzEdy (Radni) mogE uchwalac
wlasne uchwaly (akty prawa miejscowego) np. w sytuacjach kryzysowych
gdzie zagro2one jest 2ycie i zdrowie ludzi (Stan Kryzysowy -

obostrzenia sanitarne w czasie epidemii) - lub odwotywac
(uniewazniac) rozporzEdzenia Ministra Zdrowia na ich terenie, a
zwlaszcza te kt6re naraLajq zdrowie i 2ycie Iudzi lub sq karalne - co
reguluje Kodeks Karny.

W zwiqzku z powy2szym Fundacja wnosi o Nadzwyczajne zwolanie
posiedzefi Rad Miejskich i Gminnych w Polce w obliczu zaistnienia
Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia nastqpujqcych Uchwal
umo2liwiajqcych podjqcie dzialan ratowniczych :
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1. Wydanie zakazu stosowania ,,maseczek ochronnych" na
terenie podleglych miejscowo6ci poniewa2 stanowiq powa2ne
zagro2enie dla 2ycia zdrowia ludzi oraz wydanie komunikatow
w Mediach o szkodliwoSci maseczek (Strona Urzgdu Miasta,
TVP, Prasa lnternet) z jednoczesnym umieszczeniem w
widocznych miejscach plakatow (tablice ogloszefi) z
jednoczesnym powiadomieniem - Kuratoria, Szkoly, Szpitale,
Przychodnie Lecznicze, Urzgdy, Pracodawcy, Markety, Policjg,
SEdy, Sanepid, Urzqd Wojewodzki itp.)

. Dowod: w zalqczeniu Praca Naukowa ,,O szkodliwoSci
maseczek" (MDPI Open Access Journals - Szwajcaria)
Opublikowana 20 kwietnia 2021

w dolqczonej Pracy Naukowej mozna przeczytac, ze maseczki ochronne
(nawet te chirurgiczne) - majE ZEROWA skutecznoic w wylapywaniu
jakichkolwiek wirusow to na dodatek stanowiq powa2ne zagro2enie
dla Zycia i zdrowia ludzi w postaci powodowania Cig2kiej
NiewydolnoSci Oddechowej (ang. - SARS) na skutek zatrucia
dwutlenkiem wggla (CO2) i niedotlenienia organizmu oraz
powodowania innych chorob.

Karalno6c wg Kodeksu Karnego: Art. 165. (Sprowadzenie
n iebezpiecze fr stwa pow szech nego), Art. 1 1 9 (Dyskrymi n acja), Art. 220.
(Naraienie Zycia albo zdrowia pracownika), Art. 190a. KK (Uporczywe
nqkanie), Art. 160 kk (naraZa czlowieka na bezpoSrednie
niebezpieczenstwo utraty 2ycia albo ciqZkiego uszczerbku na zdrowiu),
Art. 191. kk (Zmuszanie do okreSlonego zachowania),

. Art. 207. Kodeks Pracy - Obowiqzki pracodawcy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladzie pracy $ 1.
Pracodawca ponosi odpowiedzialno$c za sfan
bezpieczertstwa i higieny pracy w zakladzie pracy. Na zakres
odpowiedzialno$ci pracodawcy nie wplywajq obowiqzki
pracownikow w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy
oraz powierzenie wykonywania zadan slu2by bezpieczefistwa i
higieny pracy specJ'alistom spoza zakladu pracy, o ktorych
mowa w art. 237(11) slu2ba bezpieczefistwa i higieny pracy g
2. S 2. Pracodawca jest obowiqzany chronic zdrowie i 2ycie
pracownikow przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiqgniqc
nauki i techniki.

** w przypadku napotkania ze strony Rzqdu Pis, Ministra Zdrowia,
Wojewody, Sanepidu jakichkolwiek ,,uwag" lub innego typu
,,obiekcji" - Prosimy przyjmowae je glko na pismie i od razu
kierowac wnioski do prokuratury o pociqgniqcie do
odpowiedzialnosci karnej (informujqc jednoczesnie fundacjg) m. n.
o Utrudnianie dzialafi ratowniczych:



. Art. 172. KK Przeszkadzanie dzialaniom ratowniczym. Kto
przeszkadza dzialaniu majqcemu na celu zapobie2enie
niebezpieczefistwu dla Zycia lub zdrowia wielu osob alho
mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia
wolno5ci od 3 miesiqcy do lat 5.

2. wydanie zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznei
poniewa2 sq to dzialania surowo karane (pozbawianie ludzi
wolno5ci - bez wyroku sqdowego) i traktowane przez lJstawg
polski Kodeks Karny jako ,,zbrodnie". Art. 118 A $ 2 (tJdziat w
masowym zamachu) Art. 189 (Pozbawienie czlowieka wolnoSci).

. Art. I kk Zbrodniq mo2na popelnif tylko umySlnie; wystgpek
mo2na popelni€ takile nieumySlnie, jeZeli ustawa tak stanowi.. Dowod: w zalqczeniu: wyrok Sqdu w Lizbonie z dnia
11.11.2020r - Sygnatura akt. Proc. No 1783/20.TTBPDL.L1 -
Portugalski SEd Apelacyjny uwaZa testy PCR za
niewiarygodne i uznaje kwarantanng jako "areszt domowy"
(pozbawienie wolno5ci) + Orzeczenie A/SA w Warszawie:
Orzeczenia Sqdow wydane w krajach Unii Europejskiej sq
u z n aw a n e a uto m aty cz n i e, b ez ko n i e cz n o 5 c i p rzep row a dza n i a
jakiegokolwiek posfgpowania w pozostalych krajach Unii
Europejskiej. (TK - hierarchia 2rodel prawa: Ratyfikowane
u m owy m i gdzyn arodowe),

3. Wydanie zakazu stosowania ,,szczepionek" mRNA
(wszystkich producent6w) poniewa2 te szczepionki sq Broniq
Biologiczno-Chemicznq a zaszczepione osoby bez pomocy
medycznej umrq w okresie najbli2szych kitku lat (wg
Ministerstwa Zdrowia zostalo zaszczepionych ok. 20 000 000
Polakow) oraz Podjgcia "Dzialan Ratowniczych" majEcygh na
celu objgcia szczegolnq opiekq medycznq wszystkich osob
zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i 2ycia a tak2e
wydanie specjalnych komunikat6w w tej sprawie w Mediach.

. Dow6d: w zalqczeniu Praca Naukowa (MDPI Open Access
Journals - Szwajcaria) Bialko kolca szczepionki mRNA
wywoluje - Mutacje lub ,,blgdy" DNA Opublikowanej: 13
pa1dziernika 2021r.

"* wszystkie zalqczniki sq dosfgpne publicznie na stronie Fundacjilesli
p o d a d re s e m www. f r{il Cla cla - t*qj/rma r ifqr,,[S rn h t t p : / lf u tr #.,:1,#j a -

fesli.manrfo"conr/

We wskazanej Pracy Naukowej mo2na przeczytae ,2e: Bialko kolca
szczepionki mRNA wywoluje - Mutacje lub ,,blgdy" w sekwencji
genetycznej. . USUNIECIA calych segmentow kodu genetycznego. .
WSTAWIENIE nieprawidlowych segment6w. . Mieszanie i
dopasowywanie / permutacje kodu genetycznego. Blgdy te,
wyra2one poprzez podzial i replikacjg komorek, powodujq:

. Eksplozja raka i guzow nowotworowych w calym ciele . lJtrata
produkcji limfocytow B i T uktadu odpornoSciowego (tj.wywolany



niedobor odporno$ci AIDS) . Zaburzenia autoimmunolo{triczne .
Przyspieszone starzenie i skr6cona dlugoSc telomerow . lJtrata
funkcjonowania zloilonych ukladow narzEdow, takich jak
krqile n i owy, n e u ro I o g i cz n y, h o rm o n a I n y, m i gS n i ow o- sz ki e I etowy itp.
' Uszkodzenie komorek przypominajqce zatrucie promieniowaniem
(choroha popromienna), poniewa2 komorki niszczq sig od wewnqtrz.

Wiele z tych efektow jest oczywiScie Smiertelnych. lnni bgdq
obciEZac ofiary szczepionek straszliwymi wyniszczajqcymi urazami i
wadami narzqdow, ktore bgdq wymagaly interwencji medycznej
przez cale Zycie. Ekspozycja 5G, ekspozycja na chemtrail,
ekspozycja na chemikalia 2ywnoSci, mammografia, a nawet
ekspozycja na Swiatlo sloneczne bgdq siac spustoszenie u os6b,
ktore przyjgty szczepionki mRNA.W efekcie oznacza to, 2e
hamowanie mechanizmu naprawy DNA NHEJ przez bialko kolczaste
prowadzi rownie2 do skrocenia dlugoSci Zycia i przyspieszonego
starzenia. Wedlug niektorych szacunkow 50%o osob, ktorym
wstrzyknigto szczepionki zawierajqce mRNA, umrze w ciqgu piqciu
lat. Teraz mamy glgbsze zrozumienie mechanizmow, dzigki ktorym
mogE wystqpiC te zgony wywolane szczepionkq.

lnnymi slowy, osohy naraZone na promieniowanie 5G, badania
mammograficzne, plastyfikatory chemiczne w produktach
spoiywczych i substancje rakotw6rcze w produktach higieny
osobistel (detergenty do prania, pertumy, szampony, balsamy do
skory itp.) nie bgdq w stanie naprawif uszkodzen DNA
spowodowanych przez fe ekspozycje. Po stosunkowo niewielkich
ekspozycjach zacznE mutowae i rozwijae nowotwory w calym
swoim ciele. Ekspozycja na 5G powoduje wytwarzanie we krwi
peroksyazotynow, niezwykle niebezpiecznego wolnego rodnika,
ktory powoduje uszkodzenia DNA w komorkach m6zgowych i
komorkach tkanek w calym ciele. Mo2na to nawet opisae jako rodzaj
binarnego systemu broni, w ktorym szczepionki mRNA ostabiajq
naprawe DNA, a ekspozycja na 5G (lub ekspozycja chemiczna w
Zywno9ci) zapewnia brofi, ktora lamie nici DNA i prowadzi do tego,
2e organizm nie jesf ur stanie zachowac integralnosci genetycznej
podczas replikacja komorek IVie trzeba wiele czasu, by wyrazic to w
przeraZajqcy sposob fizyczny, taki jak proba wyhodowania tkanek
narzqdow wewngtrznych na powierzchni skory lub twarzy, dtatego
zatytulowale m dzi si ej szy po dcast dotyczqcy aktu al izacj i sytu acj i :
,,Potwory, zombie i mutanty. "

Dodatkowe lnformacje o ,,Pandemii" Govid-19

Nale2y wiedziec, 2e wg Narodowego lnstytutu Zdrowia publicznego
Pafistwowy Zaklad Higieny w Warszawie: Przezigbienie (ang.
COVID-I9), to infekcja gornych drog oddechowych, wywolywana



przez ponad 200 roinych wirusow, najczqsciej rynowirusy.
(koronawirusy tzw. ,,wirusy koronowe" iwirusy grypy). Do objawow
przezigbienia naleiq: bol gardla, katar, kaszel, kichanie, rzadko bole
glowy, bole miqSniowe, rzadko niewysoka gorqczka. Objawy
narastajq stopniowo, w wigkszoici pnypadkow w ciqgu T-10 dni
nastgpuje powrot do zdrowia. Przeziqbienie jest lagodnq chorobq, z
reguly nie wystgpujq powiklania (u osob z astmq oskrzelowq lub
innymi przewleklymi chorohami ukladu oddechowego oraz
niedoborem odpornoSci moZe doji;c do rozwoju zapalenia oskrzeli
i/lub zapalenia pluc).

COVID-I9 to choroba wywolywana przez nowego koronawirusa.
Utrata wqchu i/lub smaku jest charakterystyczna dla COVID-||,
rzadko wystgpuje w innych zaka2eniach wirusowych. Przy braku
tego objawu, odro2nienie grypy od COVID-I9 (przezigbienia) jest
mo2liwe jedynie na podstawie badania antygenowego. Poza utratq
wqchu i/lub smaku, mogE wystqpic rownie? w przebiegu grypy.
Warto pamigtac, 2e zar6wno grypa sezonowa, jak i zaka2enie
COVID-|9 mogq przebiegae bez gorqczki, z bardzo skqpymi
objawami.

. Dowod: w zalqczeniu opinia Narodowego lnstytutu Zdrowia
Publicznego PZH w Warszawie: PRZEZIEBIENIE, COVID-I9,
GRYPA SEZONOWA

Nale2y do tego dodac jeszcze inne informacje o kt6rych wszyscy
wiedzq, 2e ,,przeziqbienia" wystqpujq iwystqpowaly zawsze -
glownie w okresie jesienno-zimowym. Dlatego co roku wystgpowal
w Polsce podwy2szony poziom zachorowan na przeziqbienia co
nazywano ,,stanem epidemii grypy" iwprowadzano stan
,,gotowo5ci" w Plac6wkach Medycznych i wypisywano wigcej
zwolnien lekarskich. Ale nikt nigdy z tego powodu nie ,,blokowal"
kraju. I nie wpisywal Przeziqbienia (koronawirus6w) ani, Grypy
Sezonowej jako ,,choroby szczegolnie niebezpiecznej". Nikt nigdy
nie wprowadzal teLz powodu ,,Przeziqbien" - Stan6w Zagrohenia
Epidemiologicznego. Zrobil to bezprawnie Minister Zdrowia Lukasz
Szumowski.

Trudno by bylo uznae takie dzialania za ,,nieumy5lne" i traktowac
glupotg jako okoliczno66 lagodzqcq - zwlaszcza,2e mamy do
czynienia zlekarzami, kt6rzy doskonale znajq siq na wirusach i

bakteriach - wiqc ich klamstwa w mediach nale2y traktowa6 jako
celowe i Swiadome gdy2 wszyscy wiedzq, 2e:

Chorobotworcze Wirusy i Bakterie sE wszqdzie: Na wysypiskach,
Smietnikach, kanalizacji, wentylacji, drzewach, budynkach,
ubraniach... roznoszq sig z kurzem iwiatrem. Nie trzeba nawet
otwierac okien Zeby bylo ich pelno w pomieszczeniach.



Wdychamy... zjadamy wirusy i bakterie razem z pieczywem,
owocami, warzywami - nie sposob sig nimi nie zetknqc. Wirusy
byly, sq i bgdq. ljeZeli ktof mowi, 2e ,,maseczki" mogq nas ochronie
przed wirusami i bakteriami i na dodatek taki ktos posiada tytul
profesora wirusologii - to nale2y takie gadanie wlo2ye migdzy bajki.
Nie doSc, 2e taki ktof opowiada po prostu "bzdury" i klamstwa - to
na dodatek nie zna "podstaw epidemiologii".

.t

. Art. 224a. Falszywe zawiadomienie o zagro2eniu. Kto wiedzqc,
2e zagro2enie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, kt6re
zagra2a 2yciu lub zdrowiu wielu osob lub mieniu w znacznych
rozmiarach lub stwarza sytuacjg, majqcq wywolae
przekonanie o istnieniu takiego zagroZenia, czym wywoluje
czynnoSc instytucji uZytecznoSci publicznej lub organu
ochrony bezpieczehstwa, porzqdku publicznego lub zdrowia
majqcq na celu uchylenie zagroienia, podlega karze
pozbawienia wolnoSci od 6 miesigcy do lat 8.

Dzisiaj jest juz wiadome, 2e za tq Falszywq Pandemiq stojq Koncerny
Farmaceutyczne (Pfizer), Koncerny Medialne, ktore skorumpowaly
(zastraszyly lub przekupily rzqdzqcych politykow) w wielu krajach na
swiecie - w Polsce rownie2. Nie przewidzieli tylko jednego: 2e
wszystkie ich dzialania sq karalne a szczeg6lnie zabijanie. I nie ma
znaczen ia czy zabija sig czlowieka truc iznq czy ,,szczepion kq"
mRNA - jest to morderstwo Art. 148

Na marginesie dodam,2e wszyscy Prezydenci Miast wojewodzkich w
Polsce zostali pociqgnigci do odpowiedzialnosci karnej przez
organizacje NGo w imieniu ktorych wystgpuje Fundacja Tesri za
(pomocnictwo) w Ludobojstwie na Polakach za pomocE
Smiertelnych szczepionek mRNA. (Att 118 kk + 1B kk)gdy2 swoim
,,zaniechaniem" (biernosciq) pozwalali mordercom zabijae rudzi.

. Art.78. S 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna
osoba dokonala czynu zabronionego, swoim zachowaniem ulatwia
jego popelnienie, w szczegolnosci dosf arczajqc narzqdzie, srodek
przewozu, udzielajqc rady lub informacji; odpowiada za
pomocnictwo tak2e ten, kto wbrew prawnemu, szczegolnemu
obowiqzkowi niedopuszczenia do popelnienia czynu



zabronionego swoim zaniechaniem ulatwia innej osobie jego
popelnienie.

. Art. 15 kk [BezkarnoSc usilowania. Czynny zal] S 1. Nie podtega
karze za usilowanie, kto dobrowolnie odstqpil od dokonania rub
zapobiegl skutkowi stanowiqcemu znamiq czynu zabronionego $
2. Sqd moZe zastosowae nadzwyczajne zlagodzenie kary w
stosunku do sprawcy, ktory dobrowolnie staral siq zapobiec
skutkowi stanowiqcemu znamig czynu zabronionego.

Mamy nadziejq, 2e nie chcecie poj56 siedzie6 razem z nimi ?
Nieznajomo56 Prawa - nie zwalnia z jego przestrzegania - ignorantia
iuris nocet: nikt nie moZe usprawiedliwiac swoich dziatan tub
zaniechan tym,2e nie zna przepisow prawa.

Oficjalne Pismo Fundacji w Zalqczeniu
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