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Stop zagro2eniu zdrowia i 2ycia

W interesie publicznym wnosimy o:

1. przy.iecie pzez RadQ Miasla/Gminy uchwaly w sprawie ochrony zdrowia mieszkaric6w
pzed elektroskazeniem.

2. zobowiqzanie Burmistza/ W6jta/Przewodniczqcego Rady do.

a.) wykonania Uchwaly;

b.) opublikowania jej na stale na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka
BurmistzaM6jta Gminy;

c.) ptzekazania Uchwaly dyrektorom wszystkich szkol i przedszkoli na terenie gminy;

d.) pzekazania Uchwaly wladzom powiatowym, wojew6dzkim i krajowym.

Uzasadnienie

Zwracamy sig do organu wladz gminnych z proSbE o przyjQcie uchwaly w sprawie ochrony
zdrowia mieszkaric6w gminy przed coraz wiqkszq ekspozycjq na sztuczne pola
elektromagnetyczne (dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie czgstotliwo6ci.

W dniu 25 stycznia 2020 r. odbyl siQ Swiatowy dziei protestu (1) pzeciw zwiqkszaniu
ekspozycji ludno6ci na promieniowanie mikrofalowe, a takze przeciw eksperymentowaniu
na ludziach z uzyciem nowych czgstotliwosci, tzw. fal milimetrowych, kt6re bgdq stosowane
w nowym standardzie telefonii kom6rkowej, sieci 5G. Nie ma jeszcze badaf dotyczqcych
wplywu pzewleklej ekspozycji na promieniowanie, kt6re b?dzie emitowane przez nadajniki
itelefony w tym standardzie, na ludzkie zdrowie, a dotychczasowe badania wskazujq na
duze prawdopodobienstwo, 2e negatywne dla Srodowiska i czlowieka skutki oddziaiywania
fal milimekolvych i PEM o innych czgstotliwosciach bQda siQ sumowa6.

Tysiqce niezaleznych badan naukowych (2) potwierdzaja, 2e niejonizujqce promieniowanie
elektromagnetyczne jest szkodliwe dla ludzi i Srodowiska. Do udokumentowanych skutkow
zdrowotnych nale2q'. uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/



neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i zabuzenia zachowania
u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej Smierci kom6rki), rozszczelnienie
bariery krew-m6zg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane
przez wolne rodniki, zabuzenia ukladu hormonalnego, bezplodnosc, poronienia,
nadwrazliwo56 elektromagnetyczna (electrohypersensitivity - EHS) i wiele innych.

Technologia 5G spowoduje draslyczny wzrosl ekspozycji na pola elektromagnetyczne,
kt6rej nie da sig uniknA6.

lstniejqca przy Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) Miedzynarodowa Agenc.la ds. Badaf
nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowala w 2011r. mikrofale stosowane w komunikacji
bezpzewodowej jako mo2liwy czynnik rakotw6rczy dla ludzi (grupa 28) (3). Najnowsze
badania epidemiologiczne nad wystqpowaniem nowotwor6w glowy w zwiqzku z uzywaniem
telefon6w kom6rkowych potwierdzajq klasyfikacjg IARC. Wspierajq jE r6wnie2, a nawet
wzmacniajq, wyniki olbzymiego amerykaiskiego programu toksykologicznego NTP
(National Toxicology Program) - opublikowane tak2e na stronie Department of Health and
Human Services rzEdu USA, odpowiednika naszego Ministersiwa Zdrowia (4). Fakt ten
podkreslajq r6wnie2 autotzy ekspertvzv zleconq przez Ministerstwo Zdrowia (5), ktora
zostala zatajona przez zqd aZ do momentu pzeglosowania pzez Sejm 2w. megaustawy
telekomunikacyjnej (6), kt6ra ma ulatwi6 operatorom wprowadzenie w Polsce sieci 5G.

W zwiqzku z opisanymi w publikacjach naukowych skutkami zdrowotnymi PEM uczeni o
udokumentowanych osiegnieciach naukowych w zakresie badah bioelektromagnelycznych
domagajq siq od 2015 r. redukcji ekspozycji na PEM (The EMF Scientist Apoeal ,2015) (7).
Stwierdzajq oni, ze waga dowod6w opublikowanych w recenzowanych czasopismach
naukowych uzasadnia podjecie wiekszych Srodk6w ostro2nogci oaz Wralaiq obawe, Ze
ich niezastosowanie moze doprowadzi6 do kryzysu zdrowia publicznego. Od 2017 t. coraz
szersze grono naukowc6w ilekazy apeluje o moratorium na wdrozenie nieprzebadanej
sieci 5G (The 5G Aopeal, 2017) (8).

Jak fudzie i inne organizmy z1rwe zareagujq na eksperyment, jakim jest de facto
wprowadzenie 5G, nikt nie jest w stanie dzis okre5li6. Mimo to operatorzy juz uruchamiajq
te technologig, lub jej testy, w wielu polskich miastach.

Fale milimetrowe wymaga6 bgdq ogromnego zaggszczenia nadajnik6w, K6re, zgodnie z
wymogami technologii 5G, bgdq instalowane co 20-150 m na latarniach, slupach,
pzystankach i budynkach w calej gminie, w ciqgu na.jblizszych kilku lat.

Ponadto z dniem 1 stycznia br. weszlo w Zycie Rozpozqdzenie Ministra Zdrowia (9)
podnoszqce 1oo-krotnie dopuszczalne poziomy p6l elektromagnetycznych z zakresu
mikrofalowego w srodowisku (z 0,1 Wm2 na 10 Wm2 dla ggstoSci mocy mikrofalowej; z 7
V/m na 61 V/m dla natezenia skladowe.j eleKrycznej pola). Ministerstwo zlekcewazTlo ptzy
tym opinie naukowc6w pzeciwnych zmianom z tak znanych instytut6w naukowych jak:
Instytut Medycyny Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wojskowy Instytut Higieny i

Epidemiologii, uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Wroclawskiej i

organizacji: Polskie Towaeystwo Badaf Radiacyinych (10).

Wcze6niej, na mocy megaustawy, rozporzqdzenie zostalo przekazane z kompetencii
Ministra Srodowiska do resortu zdrowia, gdyZ Minister Srodowiska Henryk Kowalczyk byt
przeciwny zmianie normy bez upzedniego przeprowadzenia badah (11). Juz nie jest
ministrem.



Wtadze wielu gmin w Polsce podjgty uchwalg i wyrazily negatywne stanowisko wobec zmian
wprowadzanych w r ozporzqdzeniu.

Na caiym gwiecie rosnie op6r wobec wdrazania bez konsultacji ze spoleczeistwem
nieprzebadanej technologii 5G, w wielu krajach zachodnich obywatele i organizacje
pozazqdowe pozw4a wladze centralne do sqdu (12). Minister rzqdu regionu stolecznego
Brukseli, C6line Fremault, zapowiedziala wstrzymanie wdrozenia 5G stwierdzajac:
,,Mieszka6cy Brukseli nie sq kr6likami doswiadczalnymi, kt6rych zdrowie mogg spzedad z
zyskiem" (13).

Opublikowany niedawno briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (14) r6wniez
podkre6fa mo2llwo56 wystEpienia powaznych zagto^ef zdrowotnych w zwi4zku z
wprowadzenaem standardu 5G (tekst w iezvku polskim).

Ponadto firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczajq od ewentualnych szk6d wyniktych z
oddzialywania PEM z uwagi na tysiqce badai naukowych, kt6re wykazaly negatywne skutki
biologiczne (15).

NIK raportuje od 5 lat o nieprawidlowosciach w ochronie Srodowiska (16). Ostatni raport NIK
z maja 2019 r. ('17) uwidocznil, 2e nic sig w tej materii nie zmienilo i nadal nie ma nalezytej
kontroli nad emisjq PEM do Srodowiska.

Wprowadzany pzez Ministerstwo Cyfryzacji system monitoringu SI2PEM r6wniez nie
poprawi sytuacji, gdyz nie bgdzie monitorowal pomiarowo zeczywistej wartosJci PEM, lecz
bqdzie pozrom PEM dla kazdego punktu wyliczat na podstawie niepelnych iniedokladnych
danych z pomiar6w i pzy zastosowaniu modeli matematycznych, w ktorych niemozliwe jest
uwzglgdnienie setek parametr6w propagacji p6l elektromagnetycznych (18). W
konsekwencji udostepniane w tym systemie dane nie umozliwiq kontroli nad rzeczywistym
poziomem PEM w Srodowisku.

Naukowcy ostzegajq, 2e po wejsciu tozpotzqdzenia pomiary dopuszczalnych poziom6w
nie bedE mozliwe do wykonania (19), a na nowe poziomy PEM nie sq pzygotowane
impfanty, rozruszniki serca i inne urzadzenia medyczne z gwarancjq dzialania do 10 V/m
(nowa norma: 61 V/m)1.

Na naszym niebie pokaZq sie dziesiEtki tysiqcy nowych satelit6w lvykorzystyvvanych w tej
technologii, zakl6cixnFramczne (20) i zwiqkszajqc natezenie pEM w
atmosferze. ADel o powstrzvmanie technolooii 5G na Ziemi i w przestrzeni kosmicznei
podpisalo juz prawie 200 tysiqcy os6b, w tym tysiqce naukowc6w i lekarzy (21\.

Na koniec nale?y zauwa?ye, 2e lqczno56 pzewodowa stanowi snrawdTrrr'a i r\t?r,ip.7^a
alternatywq ola [omunitacji'bezpe ewodowej, na co wsrazulq oislv ili#gE?ffii-
;ii?;:ff 3ffi sl'T;'i,'.ffi ,il"# i:l*iffi #;r#'ffi H&#ffi #"",
potwierdzil niezaprzeczalna, wy2szoS6 lqczy pzewodowych nad komunikac.iq

odporno6ci o!"q&e[alaki,
rozwojowego w przyszloSci, jak i bezpieczeistwa dla

ludzi i Srodowiska. Autor zaleca r6wnie2, by pozuci6 ideQ wdrozenia sieci 5G i Internetu
GG;i|

I Instytut Medycyny pracfif.lool ;odd2tegi!"i#lltktrijliitaijidbt(f.crr t"rrrirffi'"trowytril$i'{i,'i,J$
pracownik6w projektowanych sjeci 5G i populacji generalnej", str.74.



Rzeczy, poniewaz nie potzebujq ich ani ludzie ani rynek - sq to technologie zbedne,
promowane tylko dlatego, by generowa6 olbzymie zyski dla przemyslu bezpzewodowego
e2\.

Wnosimy o to, aby w uchwale Rada ttlliasta/Gminy:

1. wyrazila swoje negabywne stanowisko wobec:

a). wielokrotnego zwigkszenia od 1 .1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji
mieszkaic6w na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego;

b). wprowadzania standardu 5G bez wcze6niejszego zbadania wptywu tej technologii
na zdrowie mieszkaf c6w i dzialanie implant6w oraz bez wdro2enia wlaSciwego
systemu monitoringu natgzenia PEM w Srodowisku.

2. zalecita, by.

a). zdemontowano islniejEce sieci Wi-Fi w szkolach tam, gdzie one istniejq, i wykonano
nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyiEcznie o polqczenia kablowe
eternetowe bqdz Swiatlowodowe.

b). nakazano przelqczante na lekcjach telefon6w kom6rkowych w tryb samolotowy oraz
zakazano ich uzywania na przerwach poza celami zwiqzanymi z informowaniem
rodzic6w lub w celach alarmowvch.

ZADANTE

3. zobowiEzala sig do pzeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkahc6w nt.
zagrcZeh zdrowotnych zwiazanych z PEM (telefon kom6rkowy, wifi i inne uzqdzenia
bezpzewodowe) (pzyklad zalecei w ulotce opracowanej przez Miasto Krak6w (23).

Z powa2aniem.

w imieniu cz+onk6w (okoto 200 podmiot6w) lllll
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20.

21.

Apel Astronom6w "Safeguarding the Astronomical Sky"
https://astronomersappeal.wordDress.com/?fuclid=lwAR l2nkuKvqTmSRqMvlr3omiT
TdWEGRqeTRTmmTAfROrgrlslLXi26o0 MK0

Apel o powstzymanie technologii 5G na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej
httos://wvvw. 5qspacea DDeal.oro/t he-ap0eal

Timothy Schoechle "Re-lnventing Wires: The Future of Landlines and Networks"
(raport)
htto://electromaqnetichealth.oro/wp-contenVuploads/201 8/0s/Wires.pdf

Streszczenie w jgzyku polskim:
Kto skozysta na uruchomieniu sieci 5G? O wyzszosci sieci ptzewodowych (raport)
http://stop5o.com.pl/kto-skozvsta-z-uruchomienia-sieci-5q-o-Wzszosci-sieci-
pzewodowvch-raporU?f bclid=lwAR3XcqGOGq8B5-Hctv-
SKZEir2A9sDh847if2 OZIV9VKIRdOhTMUidNGRY

"Pola elektromagnetyczne. Informacje dla mieszkanc6w (ulotka Miasta Krak6w)
https://dialoospolecznv krakow. pl/wo-
contenUuoloads/20'l 7/03/ulolka PEM 201 8 wersia-druk.odf




