RAD A
POW!,ĄTU CHOUZIESKIEGO

JY RG „L5c% „1 łD2o

C4OOCHODZIEż
ti. VYksny Ludów 1

Cl

oku

BR.0008. .2020

WPŁYNĘŁO
Kanco!arlp”Dn6lra

IIOŚĆLŚ
fltĄIq

!.

/2

r

Rada G B.udzyn.ul. Przemyslowa 16A
64-840 Budzyń
.

Przesylam. w zalączeniu. Uchwalę Nr XIfl IS!2020 Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji wraz z petycją Pani Renaty Sutor
w interesie publicznym z dnia 8 listopada 209 r. w celu rozpatrzenia według wlaściwości WY
zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
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UCHWAŁA NR XI/118/2020
RADY POWIATU CHODZIESKI EGO
z dnia
W

21 stycznia 2020 r.

sprawie rozpatrzenia petycji.

Na podstawie art. 16 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie poxiatowyni (tekst
jednolity Dz. U z 2019 r. poi 511 z późn. zm.), art. 6 ust. Ii art. 9 ust 2 ustawy z dnia li lipca
2014 r. o petycjach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 870) Rada Powiatu Chodzieskiego
uchwala, co następuje:
I. Przekazuje się petycje adwokat Renaw Sutor złożoną w interesie publicznym o zmianę
przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie \Y każdej Gminie miejsca gdzie moia
bezpłatnie zaparkować \\TZ z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem drogo\wm z dopiskiem
bezpłatny: Radzie Miejskiej w Chodzieży, Radzie Miasta i Gminy w Margoninie. Radzie
Miejskiej w Szamocinie. Radzie Gminy w Budzyniu i Radzie Gminy w Chodzieży, jako
organom xvi aścixyym do załatwienia spraxw.
-

(D

* 2. Nie uwzględnia się pewcji adwokat Renaty Sutor złożonej w interesie publicznym
o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski pewcji o dokonanie
pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
3. Wykonanie uchwały powierza sie Przewodniczącemu Rady Powiatu Chodzieskiego.
4. Uchwała wchodzi w życie z dnieni podjęcia.

ZACY

o

Id: 2D0BD523-BSEO-4FGA-9640-FF87560 13968. Uchwalony

Strona I

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Chodzieży płynęła petycja
w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego złożona przez adwokat
Renatę Sutor. Składająca petycje adwokat Renata Sutor postuluje zmianę przepisów prawa
miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować
wraz z zaniaczeniern takiego miejsca

-

znakiem drogowym parkingu z dopiskiem bezpłatny oraz

o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski jej petycji wysłanej do
Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Petycja została zamieszczona na stronie BlP Powiatu Chodzieskiego w zakladce Menu/Petycje.
Na posiedzeniu w dniu 6 stycznia 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Powiatu Chodzieskiego zajmowała się złożoną petycją i po zapoznaniu z zawartymi w niej
postulatami stwierdziła, że rada powiatu nie jest organem właściwym do zmiany przepisów prawa
miejscowego i tworzenia w poszczególnych gminach miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować.
W zwiazku z tym uznała, że w powyższym zakresie petycja winna być przekazana do organów
stanowiących poszczególnych gmin powiatu chodzieskiego, a mianowicie Rady Gminy Miejskiej
w Chodzieży, Rady Miasta

i

Gminy w Margoninie, Rady Miejskiej w Szamocinie, Rady Gminy

w Budzyniu i Rady Gminy w Chodzi eży.
Natomiast, jeżeli chodzi o drugi postulat zawarty w petycji, dotyczący poparcia w formie
uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski petycji o dokonanie pełnej Intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla Polski, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że nie należy
uwzgledniać złożonej w dniu 6 grudnia 2019 r. petycji w tym zakresie, gdyż nie mieści się on
y

żadnym z zadw”i powiatu określonych w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 511 z póti. zm.).
Ponieważ Rada Powiatu Chodzieskiego podziela stanowisko Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w sprawie petycji adwokat Renaty Sutor podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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Temat: Petycja
\VpL
UE 12, 1019
Nadawca: Renata Sutor <adwokatsutor@gmail.com>
Nr
Data: 2019-12-06, 08:00
..pą
Adresat: starostazIotow-powiat.pI, ratus2@okonek.pi,
zlotow@gminazlotow.pl, urzad@tarnowka.pl, gminakrajenka.pI, ug_zakrzewo@pro.onet.pl,
gminaIipka.pnet.pI, starostwopowiat.piIa.pI, urzad@szydlowo.pl, um@umpila.pl,
ujsdeujscie.pI, sekretariat@kaczory.com.pl, ofhce@gminawysoka.pl,
sekretariatmiasteczkokrajenskie.pI, sekretariat@bialosliwie.net, urzad@lobzenica.pl,
um_krzyz@pro.onet.pl, pctdrawsko@poczta.onet.pl, wielen_um@wok”ss.pI,
ratusz@trzcianka.pl, urzad@czarnkowgmina.pl, lubaszwokiss.pI, ug@polajewo.pl,
urzadmiejski@chodziez.pl, sekretariat@powiat-chodzieski.pl, urzad@budzyn.pl,
sekretariat@margonin.pl, sekretariat@gminaszamocin.pl, sekretarlat@wagrowiec.pl,
miasto@wagrowiec.eu, miastoigmina@golancz.pi, wapno@wokiss.pl,
sekretariat@damasIawek.nowoczesnagmina.pa, ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl,
sekretariat@gmina-skoki.pI, powiat@powiatobornicki.pl, um@oborniki.pl, ug@ryczywol.pl,
umrogozno.pI, starostwo@szamotuly.com.pl, pocztawronki.pI,
sekretariat@obrzycko.com, um@pniewy.wokiss.pl, urzad@duszniki.eu, umig@szamotuly.pl,
gmina@kazmierz.pl, urzad@miedzychod.pl, urzad@sierakow.pi, urzad@chrzypsko.pl,
starostwo@powiat-miedzychodzki.pI, prezydent@um.poznan.pl,
starostwo@ypowiatnowotomyski.pI, urzad@zbaszyn.pl, ug-miedzichowo@post.pI,
urzad@!wowek.com.pI, urzad@kuslin.pl, urzad@nowytomysI.pi, info@opalenica.pl,
starostwo@powiat.poznan.pI, buk@buk.gmina.pl, urzadgminy@steszew.pl, ug@tarnowo
podgorne.pl, urzad_gminy@dopiewo.pl, sekretariat@komorniki.pl, um@puszczykowo.pl,
umrnosina.pI, kornik@kornik.pl, urzad@kleszczewo.pl, umcąkostrzyn.wIkp.pI,
urnig@pob;edziska.pI, urnig@swarzedz.pl, kancelaria@czerwonak.pl, gminamurowana
goslins.pł, ugsuchylas.pl, urzadrokietnica.pI, starostwo@pow!at-gniezno.pl,
ugim@witkowo.pI, sekretariat@trzemeszno.pl, sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl,
urzadgninno.eu, ug@niechanowo.pl, urzad@czerniejewo.pl, sekretariat@tubowo.pi,
klecko@kiecko.pl, ug@kiszkowo.pl, umgdynia@gdynia.pl, sekretariat@starostwo.puckpI,
urzad@krokows.pl, um@wladyslawowo.pi, ugpuck@onet.pl, kosakowo@kosakowo.pl,
ratusz@goheI.pI, promocja@jastarnia.pl, sekretariat@powiat-gdanski.pI,
sekretariat@przywidz.pl, ugtrabki@pro.onet.pl, urzad@pszczolki.pl, gmina@suchy-dab.pI,
urzd@cedry-wieIkie.pI, wojewoda@katowice.uw.gov.pl, starostwo@zywiec.powiat.pi,
ugujsoly@ujsoly.corn.pl, ugrajcza@rajcza.com.pl, ugmiIowkamilowka.com.pĘ
ugwg@wegierska-gorka.pĘ gmina3Iipowa.pi, ug@radziechowy-wieprz.pĘ
grninajelesnia@interia.pl, ugkoszarawa@gminakoszarawa.com, etnopa k@slemien.pI,
uggilowice@gilowice.pl, sekretariat@zywiec.pl, info@czestochowa.um.gov.pl,
starostwo@czestochowa.powiat.pl, ug@kruszyna.pl, ug@dabrowazielona.pl,
umig@koniecpol.pl, wojt@lelow.pl, przyrow@przyrow.pl, przyrow@zwrp,org.pI,
gmina@janow.pl, sekretariat@olsityn-jurajski.pI, poczta@kamienicapolska.pl,
sekretariat@powiat.cieszyn.p!, urzad@ugistebna.pl, um@wisla.pl, poczta@brenna.org.pl,
biuropodawcze@ustron.pl, urzad@urn.cieszyn.pl, ug@hazlach.pl, ug@zebrzydowice.pl,
urzadrnarszalkowski@mazoyia.p!, urzad@um.warszawa.pl, sekretariat@bialoleka.waw.pl,
srodm!escie.pocztaum.warszawa.pI, urzad@pragapld.waw.pl, ppn.wom@um.warszawa.pl,
orn.woa@um.warszawa.p, wom@mokotow.waw.ph worn@”rsynow.pI, kancelaria@powiat
wolominskkpl, um@urn.wokmin.pl. umig@radzymin.p, urzad@dabrowka.net.pl,
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Petycia

ug_strachowkapoczta.onet.pl, umzieIonka.pI, urzad@klembow.pl, urzad@powiat
ptonski.p, starostwo@powiat-przasnysz.p!, sekretariat@powiatminski.pl, gmina@mrozy.p”

Szanowni Państwo
w załączeniu przedkładam petycje.
Z poważaniem
adw. Renata Sutor
Tel. 575 364 664

Załączniki:
6.12.lYr.,

——...—.-—-—.—-—-—

—-——.

-

Petycja.pdf

—-

193 KB

O

7O1Q-1?-nR flR1Q

Renata Sutor
ul. Rynek8B
34-700 Rabka-Zdrój
e-mail: adwokatsutoramail.com
TEL: 575 364 664

Rabka-Zdrój, dnia 27 listopada 2019 roku

Konferencja Episkopatu Polski
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 6
Ol-015 Warszawa

PETYCJA
w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski
według zaleceń Rozalij Celakównej

Działając w imieniu własnym, jako adwokat świecki, absolwent studiów prawa kanonicznego, student

Q

studiów doktoranckich na wydziale teologicznym Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie,
niniejszym postuluję o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii
Celakównej.
W dniu 24 listopada 2019 roku uczestniczyłam we mszy świętej w Krakowie w Łagiewnikach. Podczas
drogi krzyżowej doświadczyłam, jak dla mnie i dla mojej rodziny oraz innych pątników uroczystości
niezrozumiałej sytuacji, tzn. gdy wychodziłam z Kaplicy Wieczystej Adoracji grupa pątników przekrzykiwała się
Które obchody lntronizacyjne Jezusa Chrystusa na Króla Polski są ważne, czy te z dnia 24 listopada 2019 roku,
czy te z dnia 23 listopada 2019 roku na Błoniach w Krakowie. Większość pątników i ja również byliśmy
zszokowani dlaczego w Kościele katolickim są spory i podzialy, skoro wierzymy w tego samego Jezusa Chrystusa.
jako osoba wierząca pragnę przypomnieć, że w okresie komunizmu Kościół był zjednoczony, a władze
kościelne broniły wiary katolickiej nawet kosztem własnego życia (Jerzy Popieuszko), czy wolności (kard. bł.
Stefan Wyszyński). Jak wiemy owocami polskiego zjednoczenia Kościoła był historyczny wybór Karola Wojtyły
na Biskupa Rzymu i zmiana ustroju w Polsce, która była początkiem fali zmian ustrojowych w Europie. W tym
dniu jak zauważyłam Kościół w Polsce jest podzielony i nie ma takiej pełnej jedności jak 30 tat temu. Natomiast,
wierni katolicy czują się zagubieni i potrzebują dobrego pasterza, który będzie strzegł swojej owczarni i nie
dopuści do manipulacji, czy podziału Kościoła, która jest celem dla zewnętrznych ideologii z którą Kościół
obecnie się zmaga (np. LGBT). jak pokazuje historia Polski skutki podziału są tragiczne, dlatego nawołuję do
pojednania Kościoła oraz do dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń
Rozalii Celakównej, które zażegna wszelkie spory w Kościele.
W załączeniu przedkładam swój artykuł dotyczący wizji 3 osób, które przekazały mi co będzie się działo
w Polsce i na Świecie jeśli nie dojdzie do pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
W tym miejscu bardzo proszę o odpowiedz na niniejszą petycję.
Z poważaniem
adw. Renata Sutor
Otrzymują:
—

—

Adresat w formie e-mail
Aa

Renata Sutor
uL Rynek SB
34-700 Rabka-Zdrój
e-mail: adwokatsutorcEgmaiLcom
iTL: 575 364 664

Ranka-Zdrój, dnia 6 grtdnia 2019 roku

Wszystkie Gminy Powiaty I Wotewództwa

PETYCJA

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roim o petycjach, składam
niniejszą petycja w interesie publicznym i postuluje:
1.

o zmianę przepisów prawa mieIscoweo poprzez utworzer:ie w każdej Gminie miejsca gdzie można
bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca

-

znakiem drogowym parkingu z dopiskiem

bezpłatny. Uważam, że w każdej Gminie powinny być utworzone takie parkingi, po to aby turysta albo
mieszkaniec danej Gminy mógł sobie spokojnie zostawić samochód i zwiedzać miasto lub załatwiać różne
sprawy. Postuluje również, aby przed Sądami, Gminami, Starostwami, Urzędami Skarbowymi i innymi
urzędami publicznymi były parkingi bezpłatne.

2.

o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do
Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji jezusa Chrystusa na Króla Polski, gdyż sprawa
naszej wiary nie może nas nie obchodzić, a zwłaszcza dzielić. W tym miejscu pragnę przypomnieć słowa św.
Jana Pawia li wygłoszone w dniu 29 czerwca 2004 roku podczas uroczystości Świętych Apostołów Pion
i Pawła,

.

„Ut unum sint! Z tego właśnie wynik-a nasze zobowiqzanie dążenia do jedności

—

jest ono

odpowiedzią na gorące pragnienie Chrystusa. Nie chodzi tu ojakieś nieokreślone dobrosąsiedzkie stosunki,
leczo nierozerwalna więź wiary teologalnej, ze względu na którą naszym przeznaczeniem nie iest podział,
lecz komunia”.

W tym miejscu wyrażam zgodę na umieszczenie moich ww danych osobowych na stornie internetowej.

Z poważaniem
adw. mgr lic, kościelny Renata Sutor
-

Otrzymują:
—

—

Adresaci w formie e-mail
Aa
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Praraciwo dla Świata i Polski
wedkig Marii, Michałkiy i Magdaleny
Piszac o pzrszlości Świata

Polski nosluzylam się proroctwem wzech kobiet a mianowicie Marii. Micłiałiny i MaadaIen

Jedna z wch osób. tj. Michalina za nim otrzymała dar jasnowidzenia usłyszała słowo ..przyjmij”. Od tego slowa dla niej wszystko się
zaczęło. Wizje trzech kobiet doo”czą Apokalipsy św. Jana oraz III tajemnicy fatimskiej. W niniejszym arwkule opisze najważniejsze
wizje ch kobiet asa one następujące:
październik 2018 rok

—

—

Michalinie śniło się. że obecny prezydent Polski

-

Fan Andrzej Duda wykiadał na Uniwersytecie

Jagiellońskim w Krakowie jakiś przedmiot z prawa karnego. W tym śnie Michalina brała udział w tym wykiadzie i widziała,
jakobecnyprezydentAndrzej Dudapatrzyl się nania i był wzlym humorze, tak jakbnie pełni] już funkcji Prezydenta RP.
łistopod”grudzień 2018 rok

—

-

śnił jej się obecny premier Polski Pan Mateusz Monwiecki. Michalina jechała na spotkanie z

jaLms meżczyzna a gd% siadła

nir

okraJ\m atole o pojayii

ai

°an F-e-”ier Mateusz Mony mecki klon nie mad ne je,

doczekać. gdt sżniła się ona 20 min. tak jakby grunt palii się mu po nogami. Bardzo chciał podpisać ze mon
porozumienie.
sn”czeń 2019 rok

—

—

śniła się jej Matka Boża, która trzymała 2 białe róże. które byiy równe w swej wielkości i piękności.

Skierowane one byiy ku staremu miastu (Vrykan). Z tego snu Michalina zrozumiała, że za murami Warkanu coś stanie się z
jednym z papcz tu. jedenz nich umrze. B[ to okres wiosenoy (marzec- czerwiec). Wn”m śnie nie było zaznaczone. kión”.

O

ta

rok.

kwiecień 2019

—

—

śnił się jej

-

Pan Prezes PIS-u

-

Jarosław Kaczyński. kión pocałował Michałine w rękę i skiadał jej

gratulacje. Pokazal jej białą kartkę, gdzie wszytko było o niej napisane. Zanim dostał się z nią na rozmowę poprosił o pomoc
starszego. siwego mężczyznę. kión zaprowadził go na rozmowę z Michaliną. Po tej rozmowie Pan Jarosław Kaczyński
poszedł na podwórko i rozmawiał z ptakami i drzewami. Z tego snu Michalina wywnioskowała, że w porze roku (Jesienno
zimowej). gdzie szybko sic ściemnia Pan Jarosław Kaczyński zachoruje na chorobę psychiczna. a jego partia podzieli się na
kilka części

łub czteni. a tm sam\ m w Polsce będ wcześniejsze wybon” i wygra takie ugrupowanie polityczne, które
bedzie krewić tradycję chrześcijańska.

—

(trzy

wiosna 2019 roku Michalina miała ser,. kión” się sprawdził. Śnił sic jej. ze była w ciemniej sali i byli tam nauczyciele zjej
liceum. Pytała się jalaeaojęzyka ma się ucnć. to jedna nauczycielka odpoiedziała jej. że pierwszej. francuskiego. a potem
j. włoskiego. Po m śnie Mada nlała wrząca wodę. Był to symbol spalenia sic Kościoła we Francji Z kolei we Włoszech
bodzie coś sic działo z wodą. Michalina miała też sen o pogodzie (luty 2019 roku). Stuło jej się. ze rozmauam z swoim zatai
powiedziała do niego „wto spójrz. unos jest 20 stopm. a tam 40 stopni”. Ojciec odpowiedział jej. ze te 30 stopni icz dojdzie
do nas” itak też było. W Polsce byty upały

Q

i

różnice temperatur, które powodowały, że w niekiónch miejscach były trąby

powietrzne.
lato 2019 rok śniło się jej. że jechała pociągiem (było ciepło w Polsce) i był komunikat że gdzieś na świecie był atak zbrojny.

—

Ludzie panikowali. a Michalina była spokojna. gdyż w Polsce nic się nie stanie. W Polsce są surowce na któn”ch zależy
Izraelowi i Amence Północnej. W Ziemi były gwiazdy. Śniło się jej, że musiała razem z Magdalen; opuścić Ziemię
małopolska. gdyż te tereny należały do żydów. Magdalena straciła swoją kamienicę. ale dostała odszkodowanie za zajętą
nieruchomość. Micłialina też straciła dobytek rodzinny. Magdalena żaliła się Michalinie. że nie ma gdzie mieszkać, gdyż oni
zajęli całą Małopolske (najważnieiszy dla nich był Kraków). Tak jakby zajęli cała cześć wschodnia Polski. Michalime śnił się
również miody męzcmna. co miał kolczyk w uchu (pćłksiężyc). który był acentem (hón” chciał aby Michalma przeszła do
niego) i powiedział jej. że skon nie chce założyć: nim m±irn tot takA fagdalena straci kamienicę. a in Jak macie literę M
na dłoni, to sobie same nni”o,ri”cte pilasto gdzie obecnie diabeł mówi dobranoc”, Nagłe Michalina znalazła się we Wrocławiu
rozmawiała z młodym (35—45 łat) meżczyzna najprawdopodobnici był to burmistrz miasta Wrocławia, kićry powiedział jej.
że „.co z tego ze narai wybon samorządowe, jak musi teraz albo się podporzadkować jakiemuś zwierzchnikowi albo
opuścić swój urząd i przejść do innego miasteczka, gdyż woli sam rządzić tym miasteczkiem aniżeli bć podporządkowanym
i

nowej władzy. Z tego snu Michalina zrozumiała, że będzie podział samorządów łub podporządkowanie samorządów w”tszej
władzy (przez jakąś ustawę). Michalina widziała też zagrożenie, że zachód Polski może być pod wpływem niemieckim lub
zamieszkały przez ludność niemiecką. To jest planowane.

lato 2019 rok-u

—

-

zawrzeć pokój

Michalinie śniło mi sic również. że była z misja dyplomatyczna u azejka. Miała kobieta jako tłumacza aby
ten pokój zawarło (był to kraj arabski. gdyż w oknie miała zamontowana klatkę, tak aby mężczżni jej nie

widzieli). Ten pokój był konieczny dla dobro Polski. a nawet Europy.
W kwietniu 2019 rok-u Michalina zaczęła się modlić na zielonym rózańcu i cdv odmawiała część bolesna różańca to
doświadczyła cząstki męki Pańskiej. n, nie mogła do końca zmówić tego różańca. gdyż nie mogła dobrze oddychać

i

była cała

spocona. a ponadto łzawiła oraz miała „ciemno przed oczami”. Musiała zrobić przerwę w trakcie odmawiania różańca. Ten różaniec
obecnie znajduje się w WadowicacłL gdyż Michalina wspólnie z Mada tam go zostawiły. Dła Michałin\ Mani i Magdałeny bł to
początek piełgrzymek śladami św Jana Pawła 11. W czasie piełerzymh do Gdańska rózaniec rozwałił jej się i by! to znak że część
Gdańska będzie zalana. Jeszcze zanim Michałina pojechala do Gdańska miała sen. że musiała jechać zawodowo na północ kraju. adyz
tam 200 kro na zachód od Gdańska ziemia zastanie załana jeśłi dojedzie do wa bachu III Wojn\ Światowej. Ten peknicty różaniec
oznacza ze misja w Polsce. która miala mieisce w 2017 rok-”a .„różanec do granic” cchroni Polskę ale nie w całości Michałina wiedzac
o tym. co się bedzie dztało w ?ołsce i na świecie k-upiła w Oświęcimiu oocziówkę I n”słała do Prezydenta RP z prośbą o modłitwę za
pokój na świecie, Pocztówkę wysłała rówdez do Prezydenta Donalda Trumpz. W Pielgrzymce do Lichenia Mada pckazała Michałinie.
gdzie ma zostawić różaniec. którego nabyła w Kalwarii Zebrr”donskiej. Mada pokazała
ciemie

i

obraz trójki dzieci, co miah” wi2je Ul tajemnicy Faumskicj.

tj.

pomieszczenie w tón”m znajduią się

jej

Lucji. Franciszka

i

Hiac”nr Zgodnie ze wskazówkazti

Michałina zosiawila drogi różaniec.

•

łato 2019 roku —Michałinie śniło sic że była w stnm budynku po pieniadz Michałina miała adcbrać 2 n-ś zł, Procujący tam
mężcz2na zapytał się Michołint co zrobi z t”mi pieniędzmi. Michałina odoowiedziała mu. ze pojedzie na wycieczkę,
Meżczzna powiedział jej. żcbyjechaia do Chicago i dał jej jeszcze 3 M zł- Wtedy w oknie pojawił się kruk(tak jak

filmie

Bastion), Z tego snu Michalina wywnioskowała że Amen ka zastanie zalana a Polacy nneszkając w Chicago powinni
wracać do Polski. Michałinie śniła się również jej aież\jaca nacczyciełka która była ubrana na ciemno (brązowo) i kióra
mówiłajej. że 30 lat się nie widzit Polacy kdą wracać ze Chicago do Polski nawet po 30 łatach
•

łato 2019 roku

-

śniło jej się, ze musiała sic chować w drewnianym domku, gdyż było bombardowanie. a jak wyszła to

wszędzie był ogień (dookoła). Z z tego snu Michałina wnioskte. ze będzie taka kara za to co się dzieje z niewinnymi dziećmi
na świecie.
•

Siemicń 2019 roku

-

Michajinie śni! się Ignacy jaz Paderewski. który siedział z jakimś mczcnzna, Ze zdjcć Nlichałina

w3wnioskawała. ze bi to Roman Dmowski, który zakreśłał w” kółko nazwisko (z tego co pamicta) Mieczysław Micłtaławicz.
któn” dostał się do ówczesnego Sejmu. Michalina rozmawiala z nimi na podwórku tak-jakby byłajakaś wojna tan, prekazałi
jej

że „anitaln Pnlce rabnn” (wpływów łub znjceia połsbcj ziemi) Amerykańsko

—

Izraełskim (wschód Polski)

nit”niieckini (zachód Polsk). Polsk-e moze zająć tez inne Państwo Michałina procnie dodać, ze wiaro katolicka na nth
rejonach będzie zagrożona (mogą powstać konflikt na tłe wian a później prześładowania chrześcijan). Sen o rozmowie z
Ignacym Paderewskim wskazał Michałinie równie. że Brawo wyborne w Połwe mnh ynstnć żmieninne w” ien nnsób. ze
w eimie hedg t”lkn 2 nie nnfltycznę, które zebrab” n;Ijwjecej lpsów,
•

7 września 2019 roku

—

p rezta nieweidzir

dn wimu

Michałina od samego rana źłe się czuła, tan. była bardzo słaba, kręciło jej się w głowie, co

spowodowało, że musiała iść spać na 3 ha. Wtedy śniło się jej. że było ciemno (noc) i chodziła po grozach wjabmś mieście,
Dła niej oznaczało to. że w nocy zacznie się III Wojna Światowa,
•

łi września 2019 rok-u Michałina Mada i Magdalena poszły do Kościoła. Magdalena przekazała Mańi 2 zi na ofiarę. Te 2zł.
które ma kolor złoty spadło Marii 3 razy Oznacza to dła calego świata wezwanie od św. MicłiałaArchanioła „pokula. pokuta.
pokuta”.

•

21 września 2019 rok-u

-

Magdalenie śniło się. że pojechała do USAze swoim mężem i Michałiną. która była niemowlęciem.

Spotkała sic tam ze znajomymi na łotnisku iw restauracji. Magdalena mida wózek kołoru brązowego. Była wjakimś dużym
mieście, gdzie wszędzie był beton. Było wtedy ciepło (łato). Mąż Pani Magdaleny poszedł do sklepu. a Magdalena poszła do
Kościoła. Ten Kościół bym marmurowy (kolor kawa z mlekiem). adach złoty. Na Wrn Kościełe był kirż kołoru metalowego.
Magdałena poszla wysoko na wieżę tego Kościoła, aż do tego krzyża, Był lam zegar (czaro biały). Na nim nie było

Q

wskazówek ale Magdalena baja się, za jak zacznie on bić, to ogluchnie. Jak lam w”yszla. to nie mogła potem z tego Kościoła
zejść. Czuła się tak jakby była tam z Michaliną uwieziona. Magdalena i Michalina ten sen interprcwja w ten sposób. że św.
Michał Archaniol dal czas dla całego świata do pokuty i nawrócenia za handel dziećmi. Jeśli świat się nie nawróci, to
tn”bucimie straszna wojna odzie będzie użyta broń, która lnpala mózg i ludzie beda umierać łub bada alusi. Ten sen
oznacza, ze Prezydent USA w” okresie. adzie będzie ciepło może ogłuchnać. To nie będzie koniec świot ale będzie to nowy
porządek świata.
•

23 września 2019 roku

-

Michalinie śniło się. że szła drogą (było ciemno) i było mnóstwo śniegu, Zaspy sięgały wzrostu

Michaliny (około 180 cm), Nie było odzie liaść tego śniegu. Za Michaliną szla Magdalena. Nagle Michalina ust szalo dźwięk
helikoptera i powiedziało Magdzie chowaj się”. Mardalena weszła do zaspy Michalina również schowała się do zaspy i
trzęsty się jej zęby z zimna. Michabno interpretuje ten sen. że w Polsce będzie stan wojenny Będzie to okres mroźny i
śnieżny.
•

23 września 2019 roku

-

Michałiie snil się jej pierścień (kamien pusflni). Nabył go draadek Michaliny od osoby, która

potrzebowała pieniędzy na leki. Były to czasy lat okolo 80-n-ch ubiegłego wieku. Michalina powiedziała Magdalenie. że
ofiaruje go Kościołowi w Rabce-Zdroju (jak dojdzie do budowy Swiatyni Michała Archanioła ze zło4 Kopula która

Q

syrnbolizuie Polskę pod krzyżem) Był problem. że kazdy Kościół chciał mieć ten pierścień. a Michalina nie wiedziała jak go
podzielić.
•

26 wrzesień 2019 roku (godzina 3 rano)— Michahnie śnił mi się Pan Minisier Sprawiedliwości

—

Zbigniew Ziobro. hón” był

bardzo zdenerwowany Prawdopodobnie straci stanowisko lub nie będzie już Ministrem Sprawiedliwości. Był to okres jesieni
lub zimy. Michalina była na rowerze na jakiejś górce i widziała wtedy Tasp-” (4 gón”), a na nich 4 drewniane krnże. To
znocz\”. że Polska jest po „Knyżeni Chrystusowym” od wszystkich stron świata, Jeśli dojdzie do wybuchu III Wojny
Światowej, to Polakom nic nie będzie. Za wszystko, to co Michalina przekazała szafarzom Kościoła katolickiego (biskupowi
Krakowa) czekać Michałine będzie nagroda. Jest nią Niebo. Śniło jej się (nie pamięla kiedy), że żegnała się z rodziną. Była
i zachód słońca, Grała łacińska melodia a Michałina była bardzo szczęśliwa. gdyż szla po białych wąskich

piękna pogoda

schodach (szerokość 1.3 iw). które b”źly nakierowane do nieba. Oto ..biłeżn do nieba” Micholina idzie na całość i hemie się
zasada, że Pan Bóg jest na pier”xszm miejscu we wszystkimi wszędzie. Michalina wie, że te schody sanie dla wszystch,
ale Pan Bóg chce, aby były dla wszystkich. Michałina zaznaczyła, że każdy z nas musi przejść swój knz na tej ziemi. a bez
cierpienia nie ma zbawieo:a,
•

27 wrzesień 2019 roku

—

Michalinie śnił się Kościół św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju. Była tam tablica z napisem

Zbigniew ltobra. Dla mnie oznaczało to, że prowadzone będą przez niego jakieś działania, które w” Kościele nie pownny
mieć miejsca. Michahna potraktowała. to jako ostrzeżenie, które dor,cz”Ąo to udzielenia Komunii Św.

Q

•

w dniu 29 września 2019 roku Michalinie śnił mi się Jan Paweł H. Michałina miała ważenie, że była 1978 roku. a w”
szczególności w dniu 15 października 1978 roku. Jako biskup Karol Wojt\”ła przyszedł w odwiedziny do Michaliny do domu,
Siedział przy stole po lewej stronie. Michalina wiedziała że On nie żje. natomiast biskup Karol Wojtyła tego nie wiedział.
Mial wtedy ponad 50 lat. Opowiadał jej że był zwiedzać gón-. Rodzina Michahny ugościła biskupa Karola WujMę oraz
poczęstowała Go obiadem. Opowiadał im. co robi w Krakowie i jakie gón” zwiedzał. Był On bardzo serdeczny i śmiał się
razem z rodzina Michaltny. Atmosfera b\”ła bardzo prosta i serdeczna, Nagle na nastcpn dzień.

tj.

w” dniu 16 października

1978 roku Michałina jest z rodzina na obiedzie (zaproszona) u Jana Pawła 11 w Wat\”kanie. Byli u jakimś pomieszczeniu.
gdzie b\lo bardzo dużo przestrzeni. Michalina miała wrażenie. że było to na zewnątrz budynku. Wtedy obowiazywała
etykieta (protokół jak mają postępować). co uszniaIo całe spotkanie. U swych stup Michalina miała podłogę marmurowa.
a wokół niej były kolumny i chyba tez marmurowe. Jadło obiad (z teco co pamięt to jadła barszcz czerwony) Nagle
przychedzi papież Jan Paweł H przy kión”m stal arcybisk”up Fraitciszek Macharski. Dla to osoba bardzo szczupła. Micha!ina
czuła emocje św. Jana Pawła 11 w zw”iązk”u z tym, że został papieżem. tan. był bardzo zajęty i zamyślony, ale przywitał nas
bardzo serdecznie. Częściowo był smutny, bo brakowało mu Krakowa. a najwięcej tych wwcieczek w gón”. Nie spodziewał
się. że zostanie papieżem. ale co mi najbardziej zaciekawiło, to że na początku dla Ojca Świętego najtrudniejsze było
przy2wwczajenie się do tych ..n:ammrów” i warunków” pałacowych. Z Jego emocji Michalina wywnioskowała że w
Krakowie żył bardzo skromnie i takie życie (skromne) mu odpowiadało. Michajina.

W

1 października 2019 roku Michałiaie śniła się. że była na Mszy Św. w Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju. Byl to
moment gdy 1 kapłanów (1 z nich to arcybiskup Marek Jędraszewski). rozdawali Komunię Św. na zewnątrz Kościoła ale na
terenie Parafii (nie poza jej murami). Była to jakaś uroczystość. Z tego Michałina wie, że 4 kapłanów oznacza akcję „Połska
pod Krzyżem” ad każdej strony świata. Ten krz jest przed Kościołem św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju. To ten krzyż
smbołizuje .„Połske pod Krzyżem”. W łatach 80-tych ubiegłego wieku (przed zmiana ustroju) była dokonana akcja misyjna.
Wtedy dano nowy kirż i rozdawano obrazy Matki Bożej Kalwanjskiej w Rabce-Zdroju, To nałeży jeszcze raz powtórzYć.
Według Michałiny w ogrodzie różańcowym na terenie Parafii Św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju ma powstać kapłica w
kształcie granic Połski (ze złota kopułą) i tam nałeży przenieść ten krzyż. Ma to przYpominać akcję Różaniec do granic” i
.Połska pod krzyżem”. gdyż dzięki Wm akcją Polska w%jdzie cało z III Wojny Światowej oraz dojdzie do zmiany ustroju w
Połsce. Michałina wskazuje. że do ujawnienia III tajemnicy fatimskiej przczili się m.in. śp. Franciszek Hiacynta i Łucja
oraz św. Jan Paweł IŁ śp. arcybiskup Franciszek Macharski. śp. kardynał Stefan Wyszyński. św. Rita św. Jadwiga św. Teresa
św. Faus”na Kowalska św. Bernadetia. śp. Ignacy J00 Paderewski. śp. Roman Dmowski. św. Ojciec Pio i inni.
•

9 października 2019 roku Michalinie śnił się, że byla na festynie z koleżanką i nagłe na przyczepie. która ciągnął samochód
-

terenowy widziała

—

Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. k1ó siedział na koniu trojańskim. Michałina wie, że osobą

która podzieli obecną władzę w Połsce jest Zbigniew Ziobro i to zjego powodu będą przedwcześnie wybon.
•

15 października 2019 roku Michalinie śnił się byy Prezydent USA George Bush. którego widziała w tełewizji. Mówił on, że
-

ma sojusznika i im (USA) nic się nie stanie z powodu zaplanowanego konflikt zbrojnego. Z tego snu zrozumiała, że będzie
coś podobnego do sytuacji z 200ł roku, Z tego powodu będzie jakiś atak zbrojny w jakimś kraju i sojusznik USA może na
tym ucierpieć ale nie USA.
•

po 13 października 2019 roku Magdałenie śnił się Donald Tusk k-tón”ją odwiedził w szpitalu. Powiedział jej. że wcześniej
-

nie rządzili i nic nie mogli zrobić ze służbą zdrowia ale teraz rządzą i chcą ją zreformować dla ludzi w Polsce
•

w październiku 2019 roku

Michalinie śniło się, że zamieszkuje na obcej planecie i spotkała mężczyznę, klón” udawał jej

męża. Michahna powiedział mu. żejej mąż inaczej wygłada —jest brunetem. a on powiedział jej. że może się w każdej chwili
w niego zamienić oraz że jej maż wierzy w Buddę. Michalina powiedziała mu. że wierzy tylko w Jezusa Chn”stusa

i wian” nie

zmieni nawet jak jej mój maż wierz\” winnego Boga.

•

17 października 2019 roku

—

Michałinie śniło się. że była wjakimś zamkniętym pomieszczeniu (wyglądało to jok scłtron) i

przemawiała ona do narodu przez mikrofon (któn” wyglądal tak jak w czasie U Wojny Światowej) ‚„drodzy rodac
-

„.

Po jej

lewej stronie stał Pan Jarosław Kaczyński. a po prawej jacyś przedstawiciele. Michalina stała na środku,
•

4 listopada 2019 roku Michalinie śnilo się że była w szpitalu i że nie mogła się schować. W oknie widziała maszynę, co
popatrzyła w jej oczy i ją przeskanowała a jak zabaczyla. że to ona, to wbiła jej (z prawej

z lewej strony) 2 igły koło

miednicy”. To wyglądało jak zapłodnienie in vitro, Było to wbrewjej woli. Gdy wyszła to wokół niej stali policjanci.
•

12.11.19 roku,- Michałinie śniła się postać z innej planety która przylatuje na ziemię i zamieszkuje na Antarkt”dzie. Tam
mają (w ziemi) tunele. które prowadzą do Watykanu i innych części świata. Te postacie rządzą i sterują światowymi elitami.
po to aby doszło do Wybuchu III Wojny Światowej, która spowoduje wielkie spustoszenie i nową cywilizacje. Te postacie
mają zbroje. gdyż powietrze ziemskie lub inny składnik nie jest dla nich dobn” ale chcą mieć potomka z kobieta rasy ludzkiej.
gdzie taki potomek będzie odporny i będzie mógł rządzić na powierzclmi ziemi. Oni potrafią długo żyć i mają mają bardzo
rozwiniętą technologię. Umieją czytać w ludzkich myślach i pragnieniach. Mają zdolności bilokacjne. Potrafią kogoś oślepić
lub ogłuszyć, Michalina uważa ze należy na całym świecie zawrzeć pokoje. Niemniej jednaki te postacie zaczną działać aby
buchła ta wojna gdyż oni nie znoszą pokoju. Wtedy zacznie się apokalipsa. Aby Bóg ochronił chrześcijan. to należy w
krajach chrześcijańskich ogłosić Chn”stusa Królem Świata (przez władze kościełne i państwowe) i dużo się modlić (modlitwy
misyjne). Po wojnie nastąpi nowy porzadek świata. Będzie ustanowione nowe. sprawiedliwe prawo dla ludu Bożego zgodnie
z nauką Nowego Testamentu.

•

12.11.19 roku— Magdalenie śmlo się, że była na cmentarzu parafialnym i pojawiały się różnych miejscach mgły, które
wychodziły z grobów, Z tej mgły wychodziły postacie ludzkie, które były ‚„tak jakby obudzone z wiecznego snu i nie
wiedziały co się dzieje”. Byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety w” różnym wieku ale nie było dzieci. Było le ludzi, że

Q

Magdalena musiała opuścić cmentarz. gdyż brakloby dla niej miejsca. Z niekióneb grobów nie \n”chodziły mgły. Zapowiada
to Sąd ostateczny z teso snu można wywnioskować, że dzieci są w niebie Z jej grobu rodzinnego nikt nie \flszedł. to
znaczyło, że osoby tam położone sa również w niebie, Zeby dostać się do nieba naleay być dobnm. ufnym. naiwnym, tak jak
dz:ecko oraz przestrzecać 10 prr”kazań Bożych. prnjmować sakramenn które

konieczne do Zbawienia (a w t”m

uczestniczyć we Mszy Św i prz\Jmow ać Komunię Św.) oraz głosić słowo Boże i w życiu stosować ewangelie

i

uczynki

miłosierdzia.
•

10.11.19 roku

Michalinie śniło się że siedziała na krześle na dwoi-ze koło sąsiada drzewa, I nagłe z północno

-

-

wschodniej

części jej strony przyłeciała jej kołeżanka która jest sędzią na jednoosobowym okrągłym statku i która miała do niej o coś
pretensje. Michałina odpowiedziała jej jednym zdaniem na jej zarzuty. Sędzina nie wiedziała co powiedzieć i powiedziała że
nie ma tełefonu ale ma dżojstik z 2 przyciskami. To urządzenie kierowam t”m statkiem i miało łączność z czymś łub z kimś.
Ten sen obrazuje jak się zac2nie HI Wojna Swiatowa iw której części naszego kraju.
•

16.11.19 rok-u

Michałinie śniło się, ze pojechała do Stanów Zjednoczonych i widziała Czarne łuksusow”e auto amertańskie

-

(w”ąda1 jak Benlley). które chciało coś jej zrobić, Spotkała kołeżankę. która byki w Stanach i która chciała właśnie to zrobić
i udaio sic jej. Po t””m Michałina poszła nad ocean. Była to pora nocna. Dziwiła się dlaczego łudzie się patrzą na ten ocean,
tak jak miałoby coś się stać. Był sztorm. Nagłę zabrała mnie fała ale ktoś podanie mi pomocną dłoń. Michałina nie była

(D

pewna kto to jest ałe na 99°c był to Jezus Chn”stus. Michahna podzickowała mu za nyinek ałe bała się. że nie wróci do
Polski. gd\t straciła dokumenty. Z tych

snów

Michałina wywnioskowała Ze te obce podmioty spowodują siłne trzęsienie

ziemi.. gdzie powstanie giganryczne tsunami. które załeję Amenkę. Będzie lo płanowane (nienaturalne). Połac\ którzy będą
w tym cełu mocą być nawet zachęcani nie wróca, gdyż zagubią dokumenty. Większa część łudzi zginie.

jechać do Ameryki

Michałina widzi, że było to cełowe, Część ełit światowych chce sic osiedlić w Połsce. gdyż panuje u nas umiarkowany klimat.
któn” będzie

z czasem zmieniał się w ciepłejrzy oraz ma duże bogactwa narurałne. Jak to się wydarzy, to w Połsce będzie
wiatr. któn” spowoduje, że betonowe słupy będą się wałić i większość łudzi nie będzie miała prądu. Najłepiej będą mieć
osoby co mają dom jednorodzinny i piece kaflowe. Nałeży przygotować na okres całej zimy zapasy (będzie mróź, który”
silny

będzie slużyć jako zamrażałka) żywności
kupić świece i
•

opal

i

wody

oraz ci co

nie mają pieców” kalkwyeh kuchenki z butlą gazową. NaJeży też

na zimę oraz dużo się modlić

18.11.2019 roku- Magdalenie śniło się, że spotkała swojego ojca który powiedział jej. zeby nie sprzedawala Ziemi

O

dużych

powierzchniach. gdż straci nan”m Powiedział jcj. że powtórzy się sytuacjaekononticznaz 1981 roku (inflacja).
•

2611.2019 roku

Michałinie śniło się, że była w Warszawie i nnajęła 2 pokojowe mieszkanie. W Warszawie spotkała

-

kobietę, która miała do n”naJecia lokat pod dzLatalneść caspodarcza. Ta kobieta bardzo
Michałina zastanawiała się czego. gd\ż była w corszej s%tuacji briowej niż

ta

czegoś

zazdrościła Michałime. a

kobieta. Rzeczywistość iego snu była

Krakowie. Michalina przewiduje. że będzie zmiana ustroju w Polsce w” ten sposób. że będzie Monarchia”
Krakowie, Zamiast Prezydenta RP będzie Monarcha który” będzie bezparnjny (niezależny).

ze

stołicą Polski w

któn” przejmie obowiozki

Prezydenta Połski i będzie stać na straży Konsniucji i praworządności w Polsce, Natomiast, siedzibą Stolicy Apostolskiej
będzie również Kraków a pierwsze wybon- papieża odbędą się w Licłieniu.
•

28.11.2019 rok-u

—

Micitałime śniło się, że jechała pociągiem z Magdalena ijeszcze zjakąś osobą, Gdy wysiadły z pociągu. to

przyłączyli się do nich 2 mężczyzn z karabinami Micłiałina i Magdalena szła pod córę aż do szczytu tej
listopadowa bez śniegu. Jeden z tych
na szczyt ón”.

•

1.12.2019 roku

męzcz zit

gón”.

to były działacz połittzn Michałina i Magdalena wiedzit

Pogoda była
ze

jak wda

to zostano zastrzelone.
—

Michalinie śnił się św Mikołaj oraz morze na którym były małe drewniane łódeczki, które w części były

zabudowane drew”niao mi domkami (takie male Arki Noeco). Michałina zrozumiała ze Fołska będzie wprowadzać
uchodźców z Izraela.
Świadectwa tych mech kobiet obrazują wizję Apokalipsy św. Jana
kobiety przekazują swoje proroctwa wszystkim narodom
w%”słane do Kurii Biskupiej

w

w

oraz

dopełnienie wizji III tajemnicy fatimskiej. Te trzy

celu zawarcia pokoju na

całym

świecie. Materiały informac”jne zostały

Krakowie.
Renata Sutor

