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Stop zagro¿eniu zdrowia i rycia 

W interesie publicznym wnosimy 

1. przyjecie przez Rad± Miasta/Gminy uchwa³y w sprawie ochrony zdrowia mieszkañców przed elektroskażeniem. 

2. zobowi±zanie Burmistrza/ Wójta/Przewodniczącego Rady do: 

a.) wykonania Uchwały, 

b.) opublikowania jej na stare na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka BurmistrzaNVójta Gminy, 

przekazania Uchwa³y dyrektorom wszystkich szkód i przedszkoli na terenie gminy, 
d przekazania Uchwały w³adzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym. 

c.) 

-) 

Uzasadnienie 
Zwracamy sio do organu władz gminnych z prośbą o przyjecie uchwa³y w sprawie ochrony zdrowia mieszkañców gminy przed coraz większą ekspozycja na sztuczne pola elektromagnetyczne (dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości. 
W dniu 25 stycznia 2020 r. odbyt sio kwiatowy dziec protestu (1) przeciw zwiêkszaniu ekspozycji ludno¶ci na promieniowanie mikrofalowe, a takie przeciw eksperymentowaniu na ludziach z utyciem nowych częstotliwości, tzw. fa³ milimetrowych, które będą stosowane w nowym standardzie telefonii komórkowej, sieci 5³. Nie ma jeszcze badan dotycz±cych wp³ywu przewlek³ej ekspozycji na promieniowanie, które badzie emitowane przez nadajniki i telefony w tym standardzie, na ludzkie zdrowie, a dotychczasowe badania wskazuje na duce prawdopodobieñstwo, że negatywne dla ¶rodowiska i cz³owieka skutki oddzia³ywania fa³ milimetrowych i PEM o innych częstotliwościach będą sio sumowa³. 
Tysi±ce niezalewnych badan naukowych (2) potwierdzaj±, że niejonizuj±ce promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe dla ludzi i ¶rodowiska. Do udokumentowanych skutków zdrowotnych należą: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/ 
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neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zaburzenia zachowania 

u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej ¶mierci komórki), rozszczelnienie 

bariery krew-mózg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane 

przez wolne rodniki, zaburzenia uk³adu hormonalnego, bezpłodność, poronienia, 

nadwrażliwość elektromagnetyczne (electrohypersensitivity - EHS) i wiele innych. 

Technologia 5³ spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, 

której nie da sio uniknąć. 

Istniej±ca przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Międzynarodowa Agencja ds. Badań 

nad Rakiem (IARC) zaklasyflkowała w 2011r. mikrofale stosowane w komunikacji 

bezprzewodowej jako mo¿liwy czynnik rakotwórczy dla ludzi (grupa 2B) (3). Najnowsze 

badania epidemiologiczne nad wystêpowaniem nowotworów gzowy w zwi±zku z urywaniem 

telefonów komórkowych potwierdzaj± klasyfikacja IARC. Wspieraj± ja równiej, a nawet 

wzmacniaj±, wyniki olbrzymiego amerykañskiego programu toksykologicznego NTP 

(National Toxicology Program) - opublikowane takie na stronie Departament of Health and 

Human Semices rz±du USA, odpowiednika naszego Ministerstwa Zdrowia (4). Fakt ten 

podkreślają równiej autorzy ekspertyzy zleconej przez Ministerstwo Zdrowia (5), która 

zosta³a zatajona przez rz±d aa do momentu przeg³osowania przez Sejm tzw. megaustawy 

telekomunikacyjnej (6), która ma ułatwić operatorom wprowadzenie w Polsce sieci 5G. 

w zwi±zku z opisanymi w publikacjach naukowych skutkami zdrowotnymi PEM uczeni o 

udokumentowanych osiągnięciach naukowych w zakresie badan bioelektromagnetycznych 

domagaj± sio od 2015 r. redukcji ekspozycji na PEM (The EMF Scientist Appeal, 2015) (7). 

Stwierdzają oni, że waga dowodów opublikowanych w recenzowanych czasopismach 

naukowych uzasadni³ podjecie wiêkszych Grodków ostrożności oraz wyrażają obawa, że 

ich niezastosowanie moce doprowadzi³ do kryzysu zdrowia publicznego. Od 2017 r. coraz 

szersze grono naukowców i lekarzy apeluje o moratorium na wdro¿enie nieprzebadanej 

sieci 5³ (The SG Appeal, 2017) (8). 

Jak ludzie i inne organizmy ¿ywe zareaguje na eksperyment, jakim jest de facto 

wprowadzenie 5G, nikt nie jest w stanie dziw określić. Mimo to operatorzy jun uruchamia³a 

ta technologia, lub jej testy, w wielu polskich miastach. 

Fale milimetrowe wymagam będą ogromnego zagêszczania nadajników, które, zgodnie z 

wymogami technologii 5³, będą instalowane co 20-150 m na latarniach, siupach, 

przystankach i budynkach w ca³ej gminie, w ci±gu najbli¿szych kilku lat. 

Ponadto z dniem 1 stycznia br. weszko w Zycie Rozporz±dzenie Ministra Zdrowia (9) 

podnosz±ce 100-krotnie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych z zakresu 

mikrofalowego w ¶rodowisku (z 0,1 W/m2 na 10 W/m 2 dla gęstości mocy mikrofalowej, z 7 

V/m na 61 V/m dla natężenia sk³adowej elektrycznej pola). Ministerstwo zlekceważyło przy 

tym opinie naukowców przeciwnych zmianom Z tak znanych instytutów naukowych jak: 

Instytut Medycyny Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wojskowy Instytut Higieny i 

Epidemiologii, uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Wrocławskiej i 

organizacji: Polskie Towarzystwo Badan Radiacyjnych (10). 

Wcze¶niej, na mocy megaustawy, rozporz±dzenie zostano przekazane Z kompetencji 

Ministra Środowiska do resortu zdrowia, gdy¿ Minister Środowiska Henryk Kowalczyk byt 

przeciwny zmianie normy bez uprzedniego przeprowadzenia badan (11). Już nie jest 

ministrem. 

2 



Władze wielu gmin w Polsce podjęły uchwałę i wyrazimy negatywne stanowisko wobec zmiana wprowadzanych w rozporz±dzeniu. 

Na ca³ym zwiecie ropnie opór wobec wdrapania bez konsultacji ze społeczeństwem nieprzebadanej technologii 5³, W wielu krajach zachodnich obywatele i organizacje pozarz±dowe pozywaj± w³adze centralne do sadu (12). Minister rz±du regionu sto³ecznego Brukseli, Celino Fremault, zapowiedziana wstrzymanie wdro¿enia 5³ stwierdzając: ,,Mieszkañcy Brukseli nie si królikami do¶wiadczalnymi, których zdrowie mog± sprzedam z zyskiem" (13). 

Opublikowany niedawno briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (14) równiej podkreśla możliwość wyst±pienia powabnych zagrożeń zdrowotnych W zwi±zku z wprowadzeniem standardu 5³ (tekst W iezyku polskim). 

Ponadto Irmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczaj± od ewentualnych szkód wynik³ych z oddzia³ywania PEM z uwagi na tysi±ce badan naukowych, które wykazany negatywne skutki biologiczne (15). 

NIK raportuje od 5 lat o nieprawidłowościach w ochronie ¶rodowiska (16). Ostatni raport NIK z maja 2019 r. (17) uwidoczni³, że nic sio w tej materii nie zmieni³o i nadal nie ma nale¿ytej kontroli nad emisja PEM do ¶rodowiska. 

Wprowadzany przez Ministerstwo Cyfryzacji system monitoringu SIŻPEM równiej nie poprawi sytuacji, gdy¿ nie badzie monitorowa³ pomiarowo rzeczywistej warto¶ci PEM, lecz badzie poziom PEM dla ka¿dego punktu wyliczam na podstawie niepewnych i niedok³adnych danych z pomiarów i przy zastosowaniu modeli matematycznych, w których niemo¿liwe jest uwzglêdnienie setek parametrów propagacji pól elektromagnetycznych (18). W konsekwencji udostêpniane w tym systemie dane nie umożliwią kontroli nad rzeczywistym poziomem PEM w ¶rodowisku. 

Naukowcy ostrzegaj±, że po wej¶ciu rozporz±dzenia pomiary dopuszczalnych poziomów nie będą mo¿liwe do wykonania (19), a na nowe poziomy PEM nie si przygotowane implanty, rozruszniki serca i inne urz±dzenia medyczne z gwarancja dziamania do 10 V/m (nowa norma: 61 V/m) 1 

Na naszym niebie pokażą sio dziesi±tki tysiêcy nowych satelitów wykorzystywanych w tej technologii, zakłócając obserwacje astronomiczne (20) i zwiększając natężenie PEM w atmosferze. Apel o powstrzymanie technologii 5³ na Ziemi i W przestrzeni kosmicznej podpisano jun prawie 200 tysiêcy osób, w tym tysi±ce naukowców i lekarzy (21 ). 
Na koniec nalewy zauważyć, że łączność przewodowa stanowi sprawdzona i bezpieczna alternatywa dla komunikacji bezprzewodowej, na co wskazuje polscy i miêdzynarodowi eksperci. Polecamy choæby raport amerykañskiego specjalisty ds. technologii komunikacji, dr Timothy Schoechle'a, który w oparciu o analiza dostêpnych technik przesypu danych potwierdzi³ niezaprzeczalna wyższość łączy przewodowych nad komunikacja bezprzewodowa tak pod wzglêdem szybko¶ci przesypu danych, odporno¶ci na cyberataki, wydajno¶ci energetycznej, potencja³u rozwojowego W przyszłości, jak i bezpieczeñstwa dla ludzi i ¶rodowiska. Autor zaleca równiej, by porzuci³ idea wdro¿enia sieci 5³ i Internetu 

1 Instytut Medycyny Pracy w Łodzi „Oddziaływanie elektromagnetycznych fa³ milimetrowych na zdrowie pracowników projektowanych sieci 5³ i populacji generalnej", str. 74. 
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Rzeczy, poniewa¿ nie potrzebuje ich ani ludzie ani rynek - si to technologie zbêdne, 

promowane tylko dlatego, by generowa³ olbrzymie zyski dla przemysku bezprzewodowego 

(22). 

Wnosimy o to, aby w uchwale Rada MiastalGminy: 

1. wyrazi³a swoje negatywne stanowisko wobec: 

a). wielokrotnego zwiêkszenia od 1.1 .2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji 

mieszkañców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego, 

b). wprowadzania standardu 5³ bez wcze¶niejszego zbadania wp³ywu tej technologii 

na zdrowie mieszkañców i dziamanie implantów oraz bez wdro¿enia właściwego 

systemu monitoringu natężenia PEM W ¶rodowisku. 

2. zaleci³a, by: 

a). zdemontowano istniej±ce sieci Wi-Fi w szkopach tam, gdzie one istnieje, i wykonano 

nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe 

eternetowe bądż światłowodowe . 

b). nakazano przełączanie na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz 

zakazano ich urywania na przerwach poza celami zwi±zanymi z informowaniem 

rodziców lub w celach alarmowych. 

ŻĄDANIE 

3. zobowiązała sio do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkañców nt. 

zagrożeń zdrowotnych zwi±zanych z PEM (telefon komórkowy, w i i  i inne urz±dzenia 

bezprzewodowe) (przyk³ad zaleceñ w ulotce opracowanej przez Miasto Kraków (23). 

Z powalaniem, 

W imieniu cz³onków (okowo 200 podmiotów) Koalicji Polska Wolna od 5G 

Komisja Steruj±ca i jej doradcy w sk³adzie: 

dr Barbara Gałdzińska-Calik, ekspert ds. pól elektromagnetycznych 

Dr Jacek Nowak, em. prof. SW, niezalewny naukowiec 

Mgr Jadwiga Łopata, EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny 

Nobem 

Sir Julian Roso, pisarz, rolnik, dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi 

-ICPPC 

Mg rAnna Mika, autorka broszury pt. 
elektrowrażliwa (EHS) 

Mgr ina. Michał Góra, niezalewny ekspert ds. pól elektromagnetycznych 

„Elektrosmog - niewidzialny wróg", osoba 
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Mgr ina. ochrony ¶rodowiska Katarzyna Stawińska 
Jaros³aw Jucewicz, Radny Rady Miejskiej Ciechocinka 
PawełA. Fijałkowski, prezes/fundator Fundacji Eko-Osada Brzozówka http://stop5g.com.pll 
KONTAKT e-mailowy: stop5qpl@qmail.com 
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych usta³ 
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The EMF Scientist Appeal (2015) https://emfscientist.orql 

Polskie t³umaczenie apelu: https:l/emfscientist.orq/imaqes/docs/transllpolish-Apel- 

naukowcow 2017.pdf 

The 5³ Appeal (2017) http://www.5qappeal.eul 

Polskie t³umaczenie apelu: http:l/mywolniludzie.net/artykulylnaukowcy-ostrzegaia- 

przed-potencjalnymi-powaznymi-skutkami-zdrowotnymi-technologii-5g/ 

Rozporz±dzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w ¶rodowisku 

httpzl/prawo.seim.gov.pllisap. nsf/DocDetails.×sp?id=WDU20190002448 

10. Polskie Towarzystwo Badan Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie 

„Opinia dotycz±ca limitów pola elektromagnetycznego zakresu radiofalowego 

ustanowionych rozporz±dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w ¶rodowisku" 

http://ptbr.org.pl/index.php/com-phocaqallery-cateqories/komisia-ds-problemow- 

bioelektromagnetycznych/opinie- 
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11. Uwagi Ministra Środowiska do projektu megaustawy telekomunikacyjnej (MŚ 

uwagi.pdf) 
https://mc.bip.gov.pl/projekty-akt%C3%B3w-prawnych-mc/projektustawy-o-zmianie- 

ustawy-o-wspieraniu-rozwoju-us%C5%82uq-i-sieci-telekomunikacyjnych-oraz 

niekt%C3%B3wch-innych- 
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12. Sprawy sadowe i inne dziamania podejmowane w krajach zachodnich: 

USA 
Erin Brockovich Law Firm Joins Citizen' Lawsuit Against 5³ and Wireless Radiation 

hfips://www.activistpostcom/2019/10/erin-brockovich-law-firm-ioins-citizens-|awsuit- 

against-Sg-and-wireless-radiation.html?fbclid=|wAROXIso- 

XsPcePAsBebPNAD3G2×bhTV8v-S4cmuMGpOMGO×KmwAC -y7 uAg 

Robert Kennedy, Jr. Assembles Legal Team to Sue FCC over Wireless Health 

Guidelines 
hüpszl/childrenshealthdefense.orqlnews/robert-kennedy-ir-assembles-legal-team-to- 

sue-fcc-over-wireless-health- 

guidelines/?fbclid=lwAR3y1 ii gFSV7SzJ5kOdAhxkeRvwruq3upuYeT- 

TiGvhp1 REIU9tlBZss4R0 
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EHT Ta³es Historie Legal Action Against The FCC hüps2//ehtrust.org/ehtlegalaction-againstfcconhealtheffectsofcellphones/ 
USA: T-Mobile anuluje instalacja 5³ w ca³ym kraju. Przyczyna piętnaście stanowych pozwów sadowych przeciwko szybkiemu połączeniu https ://forumemiot.wordpress.com/2019/09/03/usa-t-mobile-anuluie-instalacie-5g-w- calym-kraiu-przyczyna-pietnascie-stanowych-pozwow-sadowych-przeciwko- szybkimu-polaczeniu/ 

KANADA 
Å propos de l'Action Judiciaire centre la 5³ http://www.action5g.orq/?fbclid=lwAROmH1ekEm8AsAZXExMieTnz3 pMbtqr3QYsH upoSTEMOT-C 3OEaZI4GEI 

AUSTRALIA 
Something potentially BIG is brewing down-under for the 5³ - A class action Iawsuit https://betweenrockandhardplacewordpress.com/2018/07/30/something-potentiaIly- biq-is-brewinq-down-under-for-the-5g-a-class-action- lawSuit/'?fbcIid=|wAR2DUSP7|wJHEDqNzDWLJeVMZbLAq67R1x8gk- 7v8P4MqEwlwptB4LZiq8A 

Top Tasmanian barrister Raymond Broomhall is streaking at events pound Australia using his expertise in the lega system to help us preparat an action plan. https2//www.wesaynotoöginaustralia.com/raymond-broomhall- action?fbclid=|wAROzQePUvdB8dkCpbrKoGdwkP806Y [7644kbX|- mvdBfflGz7svs8vtLvk 

DANIA 
Danish Citizen Are Suing the Danish State Over Forced 5³ Installation https ://www.activistpost.com/2019/10/danish-citizens-are-suinq-the-danish-state- over-forced-5g- 
installation.htmI?utm source=Activist+Post+Subscribers&utm medium=email&utm campaign=69b4e183cd- 
RSS EMAIL CAMPAIGN&utm content=Yahoo%21+Mail&utm term=0 boc7fb76bd- 69b4e183cd- 
388165117&fbclid=lwAR3l1 JMX30ibc×Z6EqUfiPMqUHBLPuECAt9gvR×a 6Yq7eQv PDnUzkuJJPQ 

FRANCJA 
French associations bring battle aga inst 5G to supremie count https2//www.teIecompaper.com/news/french-associations-brinq-batt|e-against-5g-to- supreme-court-- 
1324815?fbclid=lwAR3R2a ZZv3SnMJwPlo70p1fdiiy9pF5 2sAq 0iQVngQK7FzcRk ×LpXr9k 

HOLANDIA 
Powództwo w sprawie odpowiedzialno¶ci cywilnej przeciwko ducemu sukcesowi 5³: miliardy roszczeñ wobec flrm telekomunikacyjnych https://wwwearth-matters. nl/11 /14660/verborgen-nieuws/aansprakeliikheidsactie- teqen-5q-groot-succes-miliardenclaim-tegen-telecombedriiven.html 
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International Actions To Halt And Delay 5³ 

https:/lehtrust.org/internationaI-actions-to-halt-and-delay- 

5g/?fbclid=|wAR3 fKB1VR JJcuL1 NveGC1 RiXQCEtBzvniQpK7EFLfaicW87zR6uW 

xc4Gl 

Slovenia government delays decision on 5³ licences 

https1//vwvwtelecompaper.com/news/slovenia-government-delays-decision-on-5g- 

Iicences--1329243?fbclid=|wAR3LtKlcMU4eYe2WKdNeg8JTOuoyMwSwp50wtM- 

ethWcfNYPKAOC×-fGJVA 

Brussels hals 5³ pars over radiator ruleta 

https://wwwflercewireless.coml5g/brussels-halts-5g-plans-over-radiation-rules 

Switzerland hals rollout of 5³ over heath concerns (February 2020) 

https1//www.ft.com/content/848c5b44-4d7a-11 ea-95a0- 

43d18ec715f5?fbclid=IwAROzcYF PZV3WyP2w1 eldobt4NtlqlqWi81 CEJpib9XC5ZZy 

W5RdQftlyA4 

13. Radiation concerns hat Brussels 5³ development, for now 

https:/lvxnmm.brusselstimes.com/brussels/55052/radiation 

for-now/ 

-concerns-halt-brussels-5g- 

14. "Skutki bezprzewodowej łączności 5G dla zdrowia Iudzkiego"- Briefing Biura Analiz 

Parlamentu Europejskiego 
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