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a.) \AJ\/~rnn~~n 

Irm..~1r'7~I·\I\U\lta Gminy; 

mIEl~sz.canc6w 
plplrtrnm<>""""T\/"''7"C (da/ej: PEM) 0 coraz szerszym zakresie cz~stotliwosci. 
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na/etet: 

'61 r 1,t/6),. D&V iJ(...V V,I 
SEK_GMINY 

ini. Krystyna KownaclaJ 

PETYCJA 


Stop zagrozeniu zdrowia i Zycia 


Rad~ MiastalGminy uchwaty w sprawie ochrony zdrowia mieszkanc~w 

2. ZOI)OViflq~~a"le Burmistrzal W6jtalPrzewodniczetcego Rady do: 

DII~:Dwranlla jej na stale na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka 

c.) nia Uchwaly dyrektorom wszystkich szk61 i przedszkoli na terenie gminy; 

d.) Uchwaty wladzom powiatowym, wojew6dzkim i krajowym. 

Uzasadnienie 

do organu wfadz gminnych z prosbet 0 przyj~cie uchwaty w sprawie ochrony 
gminy przed coraz wi~kszet ekspozycjet na sztuczne pola 

r. odbyl si~ swiatowy dzien protestu (1) przeciw zwi~kszaniu 
nosci na promieniowanie mikrofa/owe, a taki:e przeciw eksperymentowaniu 

uzyciem nowych cz~stot/iwosci, tzw. fa/ milimetrowych, kt6re ~det stosavvane 
w nowym ~t~nrl::'lrrl'7IP te/efonii kom6rkowej, sieci 5G. Nie rna jeszcze badan dotycutcych 
wplywu ekspozycji na promieniowanie, kt6re b~dzie emitowane przez na~ajniki 
i te/etony w . , na ludzkie zdrowie, a dotychczasowe badania wskazt,ijet na 
duze • ze negatywne dla srodowiska i czlowieka skutki oddzialywania 

i PEM 0 innych cz~stot/iwosciach b~det si~ sumowac. 

nle;2IIaIE~zn'fcn badan naukowych (2) potwierdzajet. ze niejonizujetce promieniowanie 
...lplrlrr\rn~~nri ...h/,"''7'''''' jest szkod/iwe dla /udzi i srodowiska. Do udokumentowanych s~tk6w 

uszkodzenia DNA. nowotwory, etekty neurologicznel 
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neuropsychiat czne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowCflia 
u dzieci), wzr t zjawiska apoptozy (zaprogramowanej smierci kom6rki), rozszczelnierie 
bariery krew-m zg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodow~ne 
przez wolne rodniki, zaburzenia uktadu hormonalnego, bezptodnosc, poronie~ia, 
nadwrazliwosc elektromagnetyczna (electrohypersensitivity - EHS) i wiele innych. ' 

Technologia 5 spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, 
ktorej nie da si uniknctc. ' 

Istniejctca przy wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) Mi~dzynarodowa Agencja ds. Ba~ar'l 
nad Rakiem IARC) zaklasyfikowata w 2011 r. mikrofale stosowane w komunik~cji 
bezprzewodo j jako mozliwy czynnik rakotworczy dla ludzi (grupa 2B) (3). Najnow$ze 
badania epide iologiczne nad wyst~powaniem nowotworow gtowy w zwictzku z uzywani~m 
telefonow kom' rkowych potwierdzajct klasyfikacj~ IARC. Wspierajct jct r6wniez, a nafiet 
wzmacniajct, niki olbrzymiego amerykar'lskiego programu toksykologicznego NTP 
(National Toxic logy Program) - 0publikowane takZe na stronie Department of Health and 
Human Servic s rzctdu USA, odpowiednika naszego Ministerstwa Zdrowia (4). Fakt ten 
podkreslajct ro niez autorzy ekspertyzy zleconej przez Ministerstwo Zdrowia (5), ktOra 
zostata zatajo przez rzctd az do momentu przegtosowania przez Sejm tzw. megaust~wy 
telekomunikac 'nej (6), kt6ra ma utatwic operatorom wprowadzenie w Polsce sieci 5G. : 

W zwictzku z isanymi w publikacjach naukowych skutkami zdrowotnymi PEM uczel1i 0 
udokumentow ych osictgni~ciach naukowych w zakresie badar'l bioelektromagnetycznych 
domagajct si~ 2015 r. redukcji ekspozycji na PEM (The EMF Scientist Appeal, 2015) (7). 
Stwierdzajct 0 i, ze waga dowodow opublikowanych w recenzowanych czasopism~h 
naukowych uz sadnia podj~cie wi~kszych srodk6w ostroznosci oraz wyrazajct obaw~,ize 
ich niezastoso anie moze doprowadzic do kryzysu zdrowia publicznego. Od 2017 r. cotaz 
szersze grono naukowcow i lekarzy apeluje 0 moratorium na wdrozenie nieprzebadanej 
sieci 5G The A eal, 2017) (8). ' 

Jak ludzie i i ne organizmy :zywe zareagujct na eksperyment, jakim jest de facto 
wprowadzenie G, nikt nie jest w stanie dzis okreslic. Mimo to operatorzy juz uruchamiFljct 
t~ technologi~, ub jej testy, w wielu polskich miastach. 

Fale milimetro e wymagac b~dct ogromnego zag~szczenia nadajnik6w, ktore, zgodnie z 
wymogami te hnologii 5G, b~dct instalowane co 20-150 m na latarniach, srupaph, 
przystankach i udynkach w catej gminie, w cictgu najblizszych kilku lat. : 

Ponadto z dni m 1 stycznia br. weszto w tycie Rozporzctdzenie Ministra Zdrowia (9) 
podnoszctce 1 O-krotnie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych z zakr~su 
mikrofalowego srodowisku (z 0,1 W/m2 na 10 W/m2 dla g~stosci mocy mikrofalowej; Z7 
VIm na 61 VIm dla nat~zenia sktadowej elektrycznej pola). Ministerstwo zlekcewatyto przy 
tym 0 inie na kowcow przeciwnych zmianom z tak znanych instytut6w naukowych Hik: 
Instytut Medyc ny Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wojskowy Instytut Higieriy i 
Epidemiologii, uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Wroctawskie,i 

kie Towarzystwo Badar'l Radiacyjnych (10). 

mocy megaustawy, rozporzctdzenie zostato przekazane z kompetencji 
iska do resortu zdrowia , gdyz Minister Srodowiska Henryk Kowalczyk J:>yt 

przeciwny zmi nie normy bez uprzedniego przeprowadzenia badar'l (11). Juz nie jest 
ministrem. 
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Wladze wielu min w Polsce podj~ uchwah~ i wyraziJy negatywne stanowisko wobec zmian 
wprowadzanyh w rozporz~dzeniu. 

Na caJym secie rosnie op6r wobec wdrazania bez konsultacji ze spoteczenstvfem 
nieprzebadan j technologii 5G, w wielu krajach zachodnich obywatele i organiz,cje 
pozarz~dowe ozywaj~ wJadze centralne do s~du (12). Minister rz~du regionu stoteczn~go 
Brukseli, Cel e Fremault, zapowiedziaJa wstrzymanie wdrozenia 5G stwierdz~~c: 
"Mieszkancy . rukseli nie s~ kr61ikami doswiadczalnymi, kt6rych zdrowie mog~ sprzed"c z 
zyskiem" (13).' 

Opublikowan I niedawno briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (14) r6wl'liez 
podkresla m· zliwosc wyst~pienia powaznych zagrozeri zdrowotnych w zwi~zkU z 
wprowadzeni m standardu 5G (t~kst w jezyku polskim). 

, 

Ponadto firm ubezpieczeniowe nie ubezpieczaj~ od ewentualnych szk6d wynikJyCfh z 
oddziaJywani .PEM z uwagi na tysi~ce badan naukowych, kt6re wykazaJy negatywne skutki 
biologiczne (1 ). 

NIK raportuje ' d 51at 0 nieprawidJowosciach w ochronie srodowiska (16). Ostatni raport,NIK 
z maja 2019 (17) uwidocznK. ze nic si~ w tej materii nie zmieniJo i nadal nie rna nale*ytej 
kontroli nad e isj~ PEM do srodowiska. 

Wprowadzan przez Ministerstwo Cyfryzacji system monitoringu SI2PEM r6wnie~ nie 
poprawi sytu 'cji, gdyi: nie b~dzie monitorowaJ pomiarowo rzeczywistej wartosci PEM.i'ecz 
b~dzie pozio PEM dla kazdego punktu wyliczaJ na podstawie niepeJnych i niedoktad~ych 
danych z poiar6w i przy zastosowaniu modeli matematycznych, w kt6rych niemozliw~ jest 
uwzgl~dnieni setek parametr6w propagacji p61 elektromagnetycznych (18).i W 
konsekwencji: udost~pniane w tym systemie dane nie umozliwi~ kontroli nad rzeczywistym 
poziomem P M w srodowisku. 

Naukowcy 0 . rzegaj~, ze po wejsciu rozporz~dzenia pomiary dopuszczalnych poziorn6w 
nie b~d~ m 'liwe do wykonania (19), a na nowe poziomy PEM nie s~ przygotowane 
implanty, roz, szniki serca i inne urz~dzenia medyczne z gwarancj~ dziaJania do 10: VIm 
(nowa norma 61 VIm) 1. 

Na naszymiebie pokai:~ si~ dziesi~tki tysi~cy nowych satelit6w wykorzystywanych W tej 
technologii. akJ6caj~c obserwacje astronomiczne (20) i zwi~kszaj~c nat~zenie PEM w 
atmosferze. el 0 owstrz manie technolo ii 5G na Ziemi i w rzestrzeni kosmi ne' 
podpisaro ju Iprawie 200 tysi~cy os6b. w tym tysi~ce naukowc6w i lekarzy (21). 

Na koniec n ezy zauwazyc. ze J~cznosc przewodowa stanowi sprawdzon~ i bezpie~n~ 


altematyw~ la komunikacji bezprzewodowej, na co wskazuj~~ i mi~dzynarodowi 


eksperci. Po carny chocby raport amerykanskiego specjalisty ds. technologii komunikacji, 

dr Timothy S hoechle'a. kt6ry w oparciu 0 analiz~ dost~pnych technik przesyJu danych 

potwierdziJ n. zaprzeczaln~ wyzszosc ~czy przewodowych nad komunikacj~ 


bezprzewod 'w~ tak pod wzgl~dem szybkosci przesyru danych, odpomosci na cyberataki, 

wydajnoSci ergetycznej. potencjaru rozwojowego w przyszJosci, jak i bezpieczenstWa dla 

ludzi i srodm iska. Autor zaleca r6wniez. by porzucic ide~ wdrozenia sieci 5G i Intematu 


llnstytut Medy 'yny Pracy w todzi .Oddziatywanie elektromagnetycznych fal milirnetrowych na zdrowie 
pracownik6w p jektowanych sieci 5G i populacji generalnej", str. 74. 
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Rzeczy, ponie . az nie potrzebujet ich ani ludzie ani rynek - Set to technologie zb~dne, 
promowane tyl 0 dlatego, by generowac olbrzymie zyski dla przemystu bezprzewodowQgo 
(22). 

Wnosimy 0 to aby w uchwale Rada Miasta/Gminy: 

1. wyrazita sw ~e negatywne stanowisko wobec: 

a). wielokro nego zwi~kszenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji 

mieszkar'lc6 na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego; 


b). wprowa ania standardu 5G bez wczesniejszego zbadania wptywu tej technologii 
na zdrowie ieszkar'lc6w i dziatanie implant6w oraz bez wdrozenia wtasciwego 
systemu m . itoringu nat~zenia PEM w srodowisku. 

2. zalecita, by: 

a). zdemont· wano istniejetce sieci Wi-Fi w szkotach tam, gdzie one istniejet, i wykonano 
nowe instal 
eternetowe 

b). nakazan 
zakazano ic 
rodzic6w lu 

ZADANIE 

3. zobowictZata 
zagrozer'l zdro 
bezprzewodow 

Z powazaniem, 

W imieniu czto 
Komisja Steruj 

je sieci komputerowych w oparciu wy~cznie 0 potetczenia kablowe . 
etdz swiatrowodowe. 

przetetczanie na lekcjach telefon6w kom6rkowych w tryb samolotowy orl3z 
uZywania na przerwach poza celami zwictZanymi z informowaniem 

w celach alarmowych. 

i~ do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkar'lc6w nt. 
otnych zwietzanych z PEM (telefon kom6rkowy, wifi i inne urzetdzenia 
) (przyktad zalecer'l w ulotce opracowanej przez Miasto Krak6w (23). 

Ik6w (oketo 200 podmiot6w) Koalicji Polska Wolna od 5G 
a i jej doradcy w sktadzie: 

dr Barbara Gat zir'lska-Calik, ekspert ds. p61 elektromagnetycznych 

Dr Jacek Nowa . , em. prof. SW, niezalezny naukowiec 

Mgr Jadwiga t pata, EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny 
Nobel) . 

Sir Julian Rose ~.pisarz, rolnik, dyrektor Mi~dzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi 
-ICPPC 

Mgr inz. Michat 6ra, niezalezny ekspert ds. p61 elektromagnetycznych 

Mgr Anna Mika,autorka broszury pt. "Elektrosmog - niewidzialny wr6g", osoba 
elektrowrazliwa I(EHS) 
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Mgr inz. ochr~ y srodowiska Katarzyna Stawinska 

Jaroslaw Juce I icz, Radny Rady Miejskiej Ciechocinka 

Pawel A. Fjjalk wski, prezes/fundator Fundacji Eko-Osada Brzoz6wka 
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