
Warszawa,  dnia  9 września 2021 r.

Burmistrz Miasta Terespol
ul. Czerwonego Krzyża 26,
21-550 Terespol

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM

I. INFORMACJE O ZGROMADZENIU

1. Data zgromadzenia:    17 września 2021 r.
2. Godzina rozpoczęcia i planowany czas trwania zgromadzenia:

Rozpoczęcie 18:30, planowany czas trwania jedna godzina

3. Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia:

przed Pomnikiem Niepodległości i Obrońców Ojczyzny, skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego
i Henryka Sienkiewicza w Terespolu

4. Planowana trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia:

zgromadzenie stacjonarne

5. Przewidywana liczba uczestników: 10
6. Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie:

W rocznicę radzieckiej napaści na Polskę, upamiętnienie obrońców Polski podczas II Wojny
Światowej. Upamiętnienie tych, którzy wspomagali wtedy polskie ofiary wojny i polskich 
uchodźców. Przypomnienie, że my dziś mamy moralny obowiązek wspierać ofiary wojen i 
prześladowań, a obowiązek przyjmowania uchodźców jest zapisany w prawie. Protest 
przeciwko nielegalnym działaniom władz państwowych, które są nieludzkie i zaostrzają 
kryzys migracyjny.

7. Informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia,
które zaplanował organizator zgromadzenia:

ze względu na mały rozmiar zgromadzenia i brak szczególnych zagrożeń, organizator nie 
zaplanował środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia 

9. Dodatkowe informacje, np. czy planowane jest wręczenie petycji i komu:

Planowane jest złożenie kwiatów pod pomnikiem

II. ORGANIZATOR ZGROMADZENIA

1. Imię i nazwisko organizatora będącego osobą fizyczną lub osoby wnoszącej zawiadomienie
w imieniu organizatora zgromadzenia

Marcin Skubiszewski,                                          Warszawa

2. Nazwa i adres siedziby osoby prawnej lub innej organizacji:
nie dotyczy



3. Numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby
nieposiadającej numeru PESEL) organizatora lub osoby wnoszącej zawiadomienie
w imieniu organizatora zgromadzenia: PESEL 

3. Adres do korespondencji:  Marcin Skubiszewski,                                 Warszawa

4. Telefon:                             adres e-mail: 

III. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
1. Imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia:
   jak wyżej (organizator będzie przewodniczył)
2. Numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby
nieposiadającej numeru PESEL:   jak wyżej

3. Adres do korespondencji: jak wyżej

4. Telefon:   jak wyżej   adres e-mail:   jak wyżej


