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URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wydział Imprez Masowych i Zgromadzeń
Publicznych
ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa

Zgłoszenie marszu
W związku z tym iż ojcowie i mamy z grupy DzielnyTata i DzielnaMama nadal cierpią z powodu
alienacji rodzicielskiej zgłaszam marsz poparcia ustawy 776, oraz marsz w celu uwolnienia
Cezarego Rodaka oraz Andrzeja Żuromskiego „Żurom”
zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. „prawo o zgromadzeniach” podaję dane:
1. Organizatorem jest Michał Fabisiak zam Stryjeńskich 10 m 76 02-791 Warszawa
ur 12.07. 1971r. PESEL 71071201292 biuro@dzielnytata.pl
2. J.W.
3. Cel –marsz poparcia ustawy 776 która ma na celu wprowadzenie opieki naprzemiennej.
Marsz ma na celu zwrócenie posłom i senatorom uwgi na zmianę art. 26kc§2 oraz art.
28kc. Gdyż bez zmiany tych artykułów opieka naprzemienna nie będzie w pełni
sprawiedliwa. Marsz dodatkowo ma na celu doprowadzenie do uwolnienia Cezarego
Rodaka – poszkodowanego ojca który ratował rodzinę przed rozpadem, a został
bezprawnie schwytany i upolowany przez policję w wyniku fałszywego zgłoszenia
Childalert 3.
4. Miejsce, data, liczba uczestników: – 25 kwietnia 2019r o godzinie 11:00 zbiórka pod
Rondem Waszyngtona, obok stadionu Narodowego gdzie uczestnicy pozostawią
samochody na parkingu do godzin wieczornych, O Godzinie 12:00 ruszy marsz odbędzie
się mostem Poniatowskiego do Ronda Degaule’a potem do Placu Trzech Krzyży i Ulicą
Wiejską pod sejm, gdzie zostanie złożona petycja na ręce Marszałka Sejmu około godziny
13:00. Manifestacja przewiduje rozmowy z posłami i senatorami i telewizją przed i w
sejmie z udziałem wszystkich uczestników marszu w formie konferencji. Manifestacja do
godziny 17:00 Liczba manifestujących około 200, zaproszonych około 6000 osób z grupy
Dzielnytata i DzielnaMama.
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5. Nie przewidujemy zagrożenia manifestacji, ani wybryków. Manifestacja ma tylko cele
informacyjne społeczeństwa. Przemarsz będzie odbywał się ulicą. Przemarsz będzie
zajmował wszystkie pasy ruchu w kierunku jazdy, w marszu mogą uczestniczyć
samochody, samochody z nagłośnieniem, w czasie marszu będą wieszane transparenty na
płotach instytucji przy których będzie szła manifestacja. Bannery mogą też zostać
powieszone na barierce mostu Poniatowskiego w godzinach marszu, zostaną zdjęte do
godzin wieczornych. Prosimy o poinformowanie policji, że nie narusza to art. 63a kodeksu
wykroczeń. Manifestacja może też się zatrzymywać na czas składania petycji, możliwe są
związane z tym utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Zważywszy, że ojcowie nie widzą
często swoich dzieci 5 – 10 a nawet 15 lat zatrzymanie ruchu na kilka godzin nie powinno
być dużą uciążliwością dla miasta.
W mailu zgłoszeniowym załączam swoje zdjęcie i trasę marszu
Proszę o potwierdzenie zgłoszenia na adres biuro@dzielnytata.pl
Michał Fabisiak
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