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W interesie publicznym wnosimy o:
przyjgcie przezRadg Miasta/Gminy uchwaly w sprawie ochrony zdrowia mieszkanc6w przed
elektroskazeniem.
2. zobowi4zanie Burmi strza/ W ojta/Przewodnicz4cego Rady do:
a.) wykonania Uchwaly;
b.) opublikowania jej na stale na stronie internetowej UMfuG oraznaprofilu Facebooka Burmistrza/W6jta
Gminy;
c.) priekazeuria Uchwaly dyrektorom wszystkich szk6l i przedszkoli na terenie
'r,,,ltyrii::ri;"
d.)przekazania Uchwaly wladzom powiatowym, wojew6dzkim i krajowym.
1.

gminy;
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Zv,nacamy sig do organu wladz gminnych z proSb4 o przyjgcie uchwaly w sprawie ochrony zdrowia
mieszkaric6w gminy przed coraz wigksz4 ekspozycj4 na sztuczne pola elektromagnetyczne (dalej: PEM) o
coraz szerszym zakresie czgstotliwoSci.

W dniu 25 stycznia2}2} r. odbyl sig Swiatowy dziefi protestu (l) przeciw zwigkszaniu ekspozycji ludnoSci na
promieniowanie mikrofalowe, atak2e przeciw eksperymentowaniu na ludziach zu7yciem nowych
czgstotliwoSci, tzw. fal milimetrowych, kt6re bgd4 stosowane w nowym standardzie telefonii kom6rkowej, sieci
5G. Nie ma jeszcze badari dotyczqcych wplywu przewleklej ekspozycji na promieniowanie, kt6re bgdzie
emitowane przez nadajniki i telefony w tym standardzie, na ludzkie zdrowie, a dotychczasowe badania
wskazuj4 na duze prawdopodobieflstwo, 2e negatywne dla Srodowiska i czlowieka skutki oddzialywania fal
milimetrowych i PEM o innych czgstotliwoSciach bgd4 sig sumowai.
Tysi4ce niezaleanych badan naukowych (2) potwierdzajq,2e niejonizuj4ce promieniowanie
elektromagnetycznejest szkodliwe dla ludzi i Srodowiska. Do udokumentowanych skutk6w zdrowotnych
naleaq: uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty neurologiczne/ neuropsychiatryczne (w tym choroba
Alzheimera, attyzm, ADHD i zabtrzeniazachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej
Smierci kom6rki), rozszczelnienie bariery krew-m6zg, problemy kardiologiczne, stres oksydacyjnyluszkodzenia
spowodowane przez wolne rodniki, zaburzenia ukladu hormonalnego, bezplodnoS6, poronienia, nadwrazliwoSi
elektromagnetyczna (electrohypersensitivity - EHS) i wiele innych.
Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, kt6rej nie da sig
unikn4i. Istniej4ca przy Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) Migdzynarodowa Agencja ds. Badan nad
Rakiem (IARC) zaklasyfikowala w 201lr. mikrofale stosowane w komunikacjibezprzewodowej jako moZliwy
czynnik rakotw6rczy dla ludzi (grupa 28) (3). Najnowsze badania epidemiologiczne nad wystgpowaniem
nowotwor6w glowy w zwiqzk:uzu?ywaniem telefon6w kom6rkowych potwierdzaj4 klasyfikacjg IARC.
Wspieraj4 j4 r6wniez, a nawet wzmacniaj4, wyniki olbrzymiego amerykariskiego programu toksykologicznego
NTP (National Toxicology Program) - opublikowane tak'Ze na stronie Department of Health and Human
Services rzqdu USA, odpowiednika naszego Ministerstwa Zdrowia (4). Fakt ten podkreSlaj4 r6wnieZ autorzy
ekspertyzy zleconej przez Ministerstwo Zdrowia (5), kt6ra zostalazatajonaprzezrz4d u2 do momentu
przeglosowaniaprzez Sejm tzw. megaustawy telekomunikacyjnej (6), kt6ra ma utatwid operatorom
wprowadzenie w Polsce sieci 5G.
W zwi4zku z opisanymi w publikacjach naukowych skutkami zdrowotnymi PEM uczeni o udokumentowanych
osiqgnigciach naukowych w zakresie badari bioelektromagnetycznych domagaj4 sig od 2015 r. redukcji
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ekspozycji na PEM (The EMF Scientist Appeal, 2015) (7). Stwierdzaj1 oni, Ze waga dowod6w
opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych uzasadnia podjgcie wigkszych Srodk6w
ostroznoSci orazwyruhajq obawg, 2e ich niezastosowanie moZe doprowadzi1, dol<;ryzysu zdrowia publicznego.
Od 2017 r. coraz szersze grono naukowc6w i lekarzy apeluje o moratorium na wdro2enie nieprzebadanej sieci
5G (The 5G Appeal,2017) (8).
Jak ludzie i inne organizmy Zywe zareaguj4 na eksperyment, jakim jest de facto wprowadzenie 5G, nikt nie jest
w stanie dziS okreSlid. Mimo to operatorzy juZ uruchamiaj4 tg technologig, lub jej testy, w wielu polskich
miastach. Fale milimetrowe wymaga6 bgd4 ogromnego zaggszczenianadajnik6w, kt6re, zgodnie z wymogami
technologii 5G, bgd4 instalowane co 20-750 m na latarniach, slupach, przystankach i budynkach w calej
gminie, w ciEgu najblizszych kilku lat.
Ponadto z dniem I stycznia br. weszlo w Zycie Rozporz4dzenie Mini straZdrowia (9) podnoszgce 100-krotnie
dopuszczalne poziomy p6l elektromagnetycznych z zakresu mikrofalowego w Srodowisku (z 0,1 Wm2 na 70
Wlm2 dla ggstoSci mocy mikrofalowej; z7 V/m na 61 V/m dla natgZenia skladowej elektrycznej pola).
Ministerstwo zlekcewa?ylo przy tym opinie naukowc6w przeciwnych zmianom ztakznanych instytut6w
naukowych jak: Instytut Medycyny Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Wojskowy Instytut Higieny i
Epidemiologii, uczelni: Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Wroclawskiej i organizacji: Polskie
Towarzystwo Badari Radiacyjnych (10). Wczesniej, na mocy megaustawy, rozporzqdzenie zostalo przekazane z
kompetencji Ministra Srodowiska do resortu zdrowia, gdyz Minister Srodowiska Henryk Kowalczyk byt
przeciwny zmianie nonny beztprzedniego przeprowadzeniabadan (11). Juz nie jest ministrem.
Wladze wielu gmin w Polsce podjgly uchwalg iwyrazily negatywne stanowisko wobec zmianwprowadzanych
w rozporz4dzeniu. Na calym Swiecie roSnie op6r wobec wdralaniabez konsultacjize spoleczeristwem
nieprzebadanej technologii 5G, w wielu krajach zachodnich obywatele i organizacje pozarzqdowe pozywaj4
wladze centralne do s4du (12). Minister rz4du regionu stolecznego Brukseli, C6line Fremault, zapowiedziala
wstrzymanie wdroZenia 5G stwierdzaj4c: ,,Mieszkaricy Brukseli nie s4 kr6likami doSwiadczalnymi, kt6rych
zdrowie mogg sprzeda6 z zyskiem" (13).
Opublikowany niedawno briefing Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (14) r6wnie2 podkre6la mo2liwo56
wystqpienia powaznychzagroleri zdrowotnych w zwiqzku z wprowadzeniem standardu 5G (tekst w jgzyku
polskim). Ponadto firmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczaj4od ewentualnych szk6d wyniklych z oddzialywania
PEM z uwagi na tysi4ce badari naukowych, kt6re wykazaly negatywne skutki biologiczne (15). NIK raportuje
od 5 lat o nieprawidlowo5ciach w ochronie Srodowiska (16). Ostatni raport NIK z maja2019 r. (17) uwidocznil,
2enic sig w tej materii nie zmienilo i nadal nie ma nale?ytej kontroli nad emisj4 PEM do Srodowiska.
Wprowadzany przez Ministerstwo Cyfryzacji system monitoringu SI2PEM r6wnie2 nie poprawi sytuacji, gdy2
nie bgdzie monitorowal pomiarowo rzeczywistej wartoSci PEM, leczbgdzie poziom PEM dla kazdego punktu
wyliczal na podstawie niepelnych i niedokladnych danych z pomiar6w iprzy zastosowaniu modeli
matematycznych, w kt6rych niemo2liwe jest uwzglgdnienie setek parametr6w propagacji p6l
elektromagnetycznych (18). W konsekwencji udostgpniane w tym systemie dane nie umozliwi4 kontroli nad
rzeczywistvm poziomem PEM w Srodowisku. Naukowcy ostrzegaj q,2e po wej6ciu rozporzqdzenia pomiary
dopuszczalnych poziom6w nie bgd4 mozliwe do wykonania (19), a na nowe poziomy PEM nie s4
przygotowane implanty, rozruszniki serca i inne urzqdzeniamedyczne z gwarancj4 dzialaniado 10 V/m (nowa
norrna:61 V/m) I .
Na naszym niebie pokatlq sig dziesiqtki tysigcy nowych satelit6w wykorzystywanych w tej technologii,
zal<l6cajqc obserwacje astronomiczne (20) i zwigkszaj4c natgZenie PEM w atmosferze. Apel o powstrzymanie
technologii 5G na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej podpis alo juz prawie 200 tysigcy os6b, w tym tysi4ce
naukowc6w ilekarzy (21). Na koniec nale?y zauwuZye,Zelqcznoil( przewodowa stanowi sprawdzon4 i
bezpiecznq alternatywg dla komunikacji bezprzewodowej, na co wskazuj4 polscy i migdzynarodowi eksperci.
Polecamy chodby raport amerykariskiego specjalisty ds. technologii komunikacji, dr Timothy Schoechle'a,
kt6ry w oparciu o analizg dostgpnych technik przesylu danych potwierdzilniezaprzeczaln4v,ryaszoSt,lqczy
przewodowych nad komunikacj qbezprzewodowq tak pod wzglgdem szybkoSci przesylu danych, odpornoSci na
cyberataki, wydajnoSci energetycznej, potencjalu rozwojowego w przyszNoSci, jak ibezpieczefstwa dla ludzi i
Srodowiska. Autor zaleca r6wnie2, by porzuci6 ideg wdrozenia sieci 5G i Intemetu Rzeczy, poniewa2 nie
potrzebuj4 ich ani ludzie ani rynek - s4 to technologie zbgdne, promowane tylko dlatego, by generowa6
olbrzymie zyski dla przemyslu bezprzewodowego (22).

Wnosimy o to, aby w uchwale Rada Miasta/Gminy:
I . wyrazila swoje negatywne stanowisko wobec:
a). wielokrotnego zwigkszenia od 1 .1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkaric6w na pole
elektromagn etyczne z zakresu mikrofalowego;
b). wprowadzania standardu 5G bezwczefiniejszego zbadaniawplywu tej technologii na zdrowie mieszkaric6w
i dzialanie implant6w orazbez wdroZenia wlaSciwego systemu monitoringu natgZenia PEM w Srodowisku.

2. zalecila,by:
a). zdemontowano istniej4ce sieci Wi-Fi w szkolach tart, gdzie one istniej4, i wykonano nowe instalacje sieci
komputerorvych w oparciu wyl4cznie o pol4czenia kablowe eternetowe b4d2Swiatlowodowe.
b). nakazano prze\4czanie na lekcjach telefon6w kom6rkowych w tryb samolotowy orazzakazano ich u2ywania
na przerwach poza celami zwi4zanymi z informowaniem rodzic6w lub w celach alarmowych.

z.{DANTE
3. zobowiqzala sig do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkafc6w nt. zagrohefizdrowotnych
zwi1zanychz PEM (telefon kom6rkowy, wifi i iwrcwz4dzeniabezprzewodowe) (przyklad zaleceri, w ulotce
opracowan ej przez Miasto Krak6w (23).

Zpowailaniem,
W imieniu czlonk6w (okolo 200 podmiot6w) Koalicji Polska Wolna od 5G Komisja Steruj4ca i jej doradcy w
skladzie:
dr Barbara Galdziriska-Calik, ekspert ds. p6l elektromagnetycznych
d3r Jacek Nowak, em. prof. SW, niezaleZny naukowiec
mgr JadwigaN-opata, EKOCENTRUM ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, dyrektor Migdzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi -ICPPC
mgr in2. Michal G6ra, niezalehny ekspert ds. p6l elektromagnetycznych
mgr Anna Mika, autorka broszury pt. ,,Elektrosmog - niewidzialny wr6g", osoba elektrowraZliwa (EHS)
mgr inz. ochrony Srodowiska Katarzyna Stawiriska
Jaroslaw Jucewicz, Radny Rady Miejskiej Ciechocinka
Pawel A. Fijalkowski, prezes/fundator Fundacji Eko-Osada Brzoz6wka
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Obywatelskich
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19。

Vlv4Ek

yza lnstytutu Spraw

Prof dr hab.Stanislaw Szmigielski,WAT,Warszawa,Sttm 2019.12.20

httDS://Www.voutubeocorゴ watch?v d10104eiI‑49

20.Apel AstЮ nom6ẁ̀Safeguarding the Astronomical Sky''
htt,s:〃 astronomersappealowordpressocoin/?fbclid=IwAR12nkuKvq7mSRqMvlr3omi77dWEGRge=RTmmヱ

ROr9rL51LXi26oO MK0
21.Apel o powstrzymanie technolog11 5G na Zielnii w przestrzeni koslniczneJ
httpsi〃 www.5gspaceappeal.orノ the… apped

22.Timothy Schoechle

Re― Inventing

Wires:The Future of Landlines and Networks"(raporth

hmノ dectromamedchedぬ .orノwp‐ coient/udoads/2018/05/WIe&pdf

Streszczenie wj9zyku polskim:Kto skorzysta na uruchomieniu sieci 5G?O wy2szoSci sicci przewodowych
KrapOrt)
h量 ⊇:〃 S塑 ユLCom三 二/klo― skorzttsla― z― uruchomieniarsicci‑5g―

o― wvzszOSCi― Sieciprzewodowvch‐
ra,o■ /?fbclid=IwAR3XcqGOGq8B5‑Hctv5KZEir2A9sDhB47if2 0ZlV9VKIRd6hTMUidNGRY
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PETYCJA
Stop zagro2eniu zdrowia 1 2ycia

W interesie publicznym wnosimy o:
1. pzyjqcie

pzez Rade Miasta/Gminy uchwaly w sprawie ochrony zdrowia mieszkafc6w

przed elektroskazeniem.

2. zobowiqzanie Burmistrza/ W6jta/Przewodniczqcego Rady do:
a.) wykonania Uchwaly;
b.) opublikowania jej na stale na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka

Burmistza/W6jta Gminy;

c.\przekazaniauchwalydyrektoromwszystkichszkotipzedszkolinatereniegminy;
d.) pzekazania Uchwaly wladzom powiatowym, wojew6dzkim i krajowym'

Uzasadnienie
z prosbe o pzyjqcie uchwaly w sprawie ochrony
Zwracamy siq do organu wladz gminnych
'przed
cor^. wiekszE ekspozycja n? . sztuczne pola
,i""=fa6c.-6w gminy
=Or.*i
ELftto.ain"ty"rne (dalej: PEM) o coraz szerszym zakresie czestotliwo5ci'

Wdniu25stycznia2020r.odbyNsieSwlatolwdzieri.protestu(1)pzeciwzwiqkszaniu
r"i'r"iii na promieniowaniL mikrofalowe, a takze pzeciw eksperymentowaniu
"ksp"rv"ii i ,zvciem nowych czqsto iwosci, tzw. fal mitimetrowych, kt6re beda stosowane

teleionii kom6rkowei, sieci 5G. Nie ma jeszcze badan dotyczacycfi
pzez naoajnlKl
wotvwu ozewleklei ekspozycji na promieniowanie, kt6re bqdzie emitowane
wskazuiq na
badania
a
dotychczasowe
sl'"najrorb, n" ludzkie zdrowie,
oddziatywania
skutki
i
czNowieka
Srodowis(a
arj" pij*J"poa"bie6stwo, 2e negatywne dla
iul ,ifir"t.tiy.n i PEM o innych czestotliwosciach beda sie sumowa6'

*""1[JiLtn
no*r* standardzie

ru&;-";;iy,

promieniowanie
Tvsiace niezaleznvch badadl naukowych (2) potwierdza.iq, Ze niejonizujqce
skutk6w
Do
udokumentowanvch
I
srodowisia
tuilii
aia
neurolosiczne/
efektv
'iiooru"
nowotwory'
DNA,
uszkodzenia

;Llli;;;;;i;;i" iJ
;ii&;i;y""h-;;ra'

1

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
pzez wolne rodniki, zabuzenia ukladu hormonalnego, bezplodnoS6, poronienia,
nadwra2liwoS6 elektromagnetyczna (electrohypersensitivity - EHS) i wiele innych.
Technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne,
kt6rej nie da sig uniknq6.
lstnlejqca.przy Swgalowej Organizacji Zdrowia (WHO) Miedzynarodowa Agencja ds. Bada6
w 201.1 r. mikrofale stosowanJ w komunikacji
jako mozliwy czynnik rakotw6rczy dla ludzi (grupa 28) (3). Najnowsze
lezpzewodowej
badania epidemiologiczne nad wystepowaniem nowotwor6w glowy w zwiqzliu'z u2ywaniem
telefon6w kom6rkowych potwierdzaiq krasyfikaciq IARC. wipieiaiq
iq i6wniez, a nawet
wzmacniaiq, wyniki olbtzymiego ameryka6skiego programu toksiiologicznego NTp
(National roxicology Program) opublikowane tak2e na s-ironie Departmeni
of tteiatth ano
Human..services zqdu USA, odpowiednika naszego Ministerstwa Zdrowia (4). Fakt ten
podkres;laiq r6wniez aulotzy e(spertvzv zreconej pzez Ministerstwo
Zdrowia (5), kt6ra
zostala zatajona ptzez zad aZ do.momentu pzeglosowania przez Sejm tzw. megaustawy
telekomunikacyjnei (6), kt6ra ma uratwi6 operatorom wprowadzenie w porsce sieci
5G.

nad Rakiem (IARC) zaklasyfikowala

w.
ryiazt1 z opisanymi w pubrikacjach naukowych skutkami zdrowotnymi pEM uczeni o
udokumentowanych osiqgnigciach naukowych w zakresie badari bioelektromra;"r;;y.h
qomagaiq sie od 2015 r. redukcji ekspozycji na pEM (The EMF Scientist Aooeir,

i6iiiiil

stwierdzaiE oni'
waga dowod6w oirtiutitowanycn w-recerzowanyctr Easopismicir
'e . podiecie wiekszych
naukowych uzasadnia
6rodk6w ostroznosci oraz wyraztlq
ich niezastosowanie mo2€ doprowadzii do krrzysu zdrowia prnricrnego.
"d";e-r;
oa zoll
r. iii
szersze grono naukowc6w i rekatzy aperuje o moratorium na wdro2inie niepzebaaane.l
sieci 5G (Ihe.19:\ppcal, 2017) (B).

j:f^.Ly!1"-i_i11" grg"li1ry zwe

zareasuta na eksperyment, jakim jesr de facto
wprowaozenre sG' nikt nie jest w stanie dzi6 0kre5ri6. Mimo to
operatozy ju2 uruchamiai!
t? technologie, lub iej testy, w wielu polskich miastach.
Fale milimetrowe
nadainik6w, kt6re, zgodnie z
rym.aSag bedE ogromnego zaggszczenia
wymogami technologii
5G, bgdq instarowane -co zo-t so m ;a ratarniach, -.tup"A,
pzystankach i budynkach w calej gminie, w ciqgu najbli2szych
kilku lat.

z dniem. 1 stycznia br. weszlo w 2ycie Rozpozqdzenie Ministra Zdrowia (9)
fj19:i-?::_]9O-krotnie dopus^zczatne-poziohy p6t etektiomagnetycznych z zakresu
e.0,1.wtm2.na 10tNtm2 dta
mocy mirrofatowel; z i
S,':"^r:':y:,91y,:,99:Ii.k,
v/m na 01 v/m dra natezenia skradowej erektrycznej pora). sssrosci
Ministerstwo-zrekcewazyro'ptzy
tym ooinie naukowc.w pzeciwnych.zhianom z ti[ ,r,"nyin instytut6w
n"rf,o*]"i., 1"f,1
Ponadto

lnsMut Medycyny Pracy, Centrainy lnsMut Ochrony pracy. Wojsfo*v
lnsMut Hioienv
Epidemiologii, uczerni: wojskowej Akademii rectrnicznel,' p"lit"tn.iti
vrir"#*Ii.i"i
.

organizacji: Polskie Towazystwo Bada6 Radiacyjnych (.10).

rozporzqdzenie zostalo
H,f:j:,?:^f...f::y_ln:g?Ttawy,
Mrnrsrra srodowska do resorru zdrowia, gdyz Minister

i
i

pzekazane z komperencji
srodowiska Henryk Kowarizyk bt'
pzeciwny zmianie normy bez upzedniigo pzeprowadzenii
bada6 (il ).
.Z ieii
ministrem.

lri

Wladze wie!u gmin w Poisce podi"uchWale i Wyrazily negatywne stanow:sko wobec zmian

wprowadzanych w rozpOrzqdzeniu

Na calym Swiecie roSnie op6r wobec wdra2ania bez konsultacli ze spoleczensttem
nieprzebadaneJ technolog‖ 5G, w wielu kralach zaChOdnich obywatele i organizacle
pozarzadOWe pozywala Wladze centralne do sadu(12)MiniSter rzadu regiOnu stolecznego
Brukse‖ , C6‖ ne

Fremaul, zapowiedziala wstrzymanie wdrozenia 5G s● vierdzalac:

"Mieszkancy Brukse‖

kami
nie sa klも ‖

doSwiadczalnymi,kt6rych zdrowie moge SprzedaC z

zyskiem"(13)

Opub‖ kowany niedawno b‖ eFng Biura Ana!iz Panamentu Europelskiego(14)r6wnie2

pOdkrèla mo21iwoSC wystapienia pOWaznych zagro2en zdrOwOtnych w zwiaZku z
wprowadzeniem standardu 5G(tekst w iezvku polskm)
Ponadto lrmy ubezpieczeniowe nie ubezpieczala od ewentualnych szk6d wyniklych z
oddzialywania PEM z uwagi na tysiaCe badan naukOwyCh,kt6re wykazaly negawWne skutki
biologiczne(15)
NIK raportule od 5!at o nieprawidlowoSciach w Ochronie Srodowiska(16)Ostatni raport NIK

z mala 2019 r(17)uwidOCZn‖ ,2e nic sie W tel mate‖ i nie zmienilo i nadal nie ma nalezytel
kontro‖ nad emisla PEM do Srodowiska

Wprowadzany przez MinistershvO Cyfryzacli syStem monitonngu S12PEMめ wnie2 nie
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pracownik6w prolektowanych s ec 5G i pOpulacli generalnelL st■

3

74

Rzeczy, poniewa2 nie potzebujq ich ani ludzie ani rynek

- sq to technologie zbgdne,
promowane tylko dlatego, by generowa6 olbzymie zyski dla pzemyslu bezpzewodowego
122).

Wnosimy o to, aby w uchwale Rada Miasta/Gminy:
1. wyrazila swoje negatywne stanowisko wobec:

a). wielokrotnego zwiQkszenia od 1 .1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji
mieszkahc6w na pole eleKromagnetyczne z zakresu mikrofalou/ego;
b). wprowadzania standardu 5G bez wczesniejszego zbadania wplywu tej technologii
na zdrowie mieszkafc6w i dzialanie implant6w oraz bez wdro2eniawla5ciwego
systemu monitoringu natezenia pEM w Srodowisku.

2. zalecila, by:
a). zdemontowano istnieiqce sieci wi-Fi w szkolach tam, gdzie one istnieiq, i wykonano
nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wylqczniJo polqczenia tL'UOwL
eternetowe bqdZ Swiatlowodowe.
b). nakazano pzeQczanie na rekcjach terefon6w kom6rkowych w tryb samorotowy
oraz
zakazano.ich uzywania na pzenruach poza celami zwiE zanymi z informowaniem
rodzic6w lub w celach alarmou/ych.
2,qDANtE

3. zobow.i4ala sie do pzeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszka6c6w
nt.
pEM (retefon kom6rkffi wifi
z
i
inne
..igl"j:"
iq.*?tnych.zwiEzanych
Dezpzewodowe)
(pzyklad zalecen w ulotce opracowa nq ptzez Miasto Krak6w (23).

iijii.nii'

Z powazaniem,

W imieniu czlonk6w (okolo 2OO podmiot6w) Koalicji polska Wolna od 5G
Komisja Sterujqca i jej doradcy w skladzie:'
dr Barbara Galdziriska-Calik, ekspert ds. p6l elektromagnetycznych
Dr Jacek Nowak, em. prof. SW, niezale2ny naukowiec

Mgr Jadwiga Lopata, EKocENTRUM
Nobel)

rcppc,

raureatka nagrody Gordmana (ekorogiczny

Sir Julian Rose, pisaz, rolnik, dyrektor Miedzynarodowej Koalicji dla Ochrony polskie.i
Wsi

-tcPPc

Mgr inZ. Michal G6ra, niezalezny ekspert ds. p6l elektromagnetycznych

MgrAnna Mika, autorka broszury pt. ,,Elektrosmog
elektrowrazliwa (EHS)

-

niewidzialny wr6g,,, osoba

Mgr inz. ochrony srodowiska Kalazyna Stawiiska
Jaroslaw Jucewicz, Radny Rady Miejskiej Ciechocinka
Pawel A. FUalkowski, prezes/fundator Fundacji Eko-Osada Bzozbvtka

hftp://stop5o.com.pl/
KONTAKT e-mailowy: stoo5ool@omail.com

Bibliografia:

1.

Swiatowy protest przeciwko 5G - podsumowanie
http://stop5q.com. pl/swiatowv-protest-pzeciwko-5q/

2. \ /ybrane prace pzeglqdowe, w kt6rych potwierdzono nietermiczne (biologiczne)
skutki oddziafywania PEM:
Biolnitiative Working Group: Biolnitiative Report: A Rationale for a Biologically-based
Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF). Sage C and
Carpenter DO (eds). Bioinitiative, 201 2. httos://bioinitiative.oro/
Pall M. List of 97 Reviews on Non-thermal Effects of Microwave/Lower Frequency
EM Fs https://www.wirelesseducationaction.oro/wo-contenUuDloads/201 6/1 2/EM F-

Effect-Reviews.odf
Pall M. 5G: Great risk for EU, U.S. and international health: Compelling evidence for
eight distinct types of great harm caused by electromagnetic field (EMF) exposures
and the mechanism lhat causes them. European Academy for Environmental
Medicine. Published MaY 20"18

Anke Huss, Matthias Egger, Kerstin Hug, Karin Huwiler-Muntener, and Martin Roosli
Source of Funding and Results of Studies of Health Effects of Mobile Phone Use:
Systematic Review of Experimental Studies. Environ Health Perspect 2007 Jan;
115(1): 1-4. Published online 2006 Sep 15. doi: [10.1289/ehp.9149]
https://www. ncbi.nlm.nih.oov/omc/articles/PMC1 797826/
3

lnternational Agency for Research on cancer: IARC monographs on the evaluation
of carcinogenii riski to humans, Volume 102. ln: NonJonizing Radiation, Part 2:
Radiofreqiency Electromagnetic Fields. Who Press, Lyon, France' 2013 Available
online: htios://monoqraohs.iarc.frliarc-monooraohs-on-the-evaluation-ofcarcinoqenic-risks-to-humans-1 4/

4.

Cell Phone Radio Frequency Radiation

5

Narodowy Program Zdrowia, lns$ut Medycyny Pracy w t'odzi ,,Oddziatywanie
elektromigneryiznych fal milimetrowych na zdrowie pracownik6w projektowanych
sieci 5G ilopulacii generalnej", zespol pod red. prof dr hab' Konrada Rydzytiskiego

http://www.imp.lodz.pl/upload/npzlraoort 5o.pdf
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie uslawy o wspieraniu rozwoju uslug i
sieci telekomunikacyjnych oraz niekt6rych innych ustaw
http://prawo.selm.oov.ol/isao.nsf/DocDetails.xso?id=WDU2019000181 5&fbclid= lwAR
2 Z6ACBBTnhTHvkvCT9l xiSlmvhhSSVeYbPlCrSJRSTL4nzaYsHJBEciE
7

The EMF ScientistAppeal (2015) httos://emfscientist.orq/
Polskie tlumaczenie apelu: https://emfscientist.oro/imaqes/docs/transl/Polish-Aoelnaukowcow 2017.odf

8

The 5G Appeal (2017) http://www.50apoeal.eu/
Polskie tfu maczenie apelu: htto://mvwolniludzie.neUarWkulv/naukowcv-ostzeoaiaprzed-ootencialnvmi-powaznvmi-skutkam i-zdrowotnvmi-technolooii-50/

9

Rozpozqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziom6w p6l elektromagnetycznych w srodowisku
http://prawo.seim.oov.pyisap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20'l 90002448

10

Polskie Towarzystwo Badaf Radiacyjnych im. Marii Sklodowskiej-Curie

,,Opinia dotyczqca limit6w pola elektromagnetycznego zakresu radiofalowego
ustanowionych rozpozqdzeniem Ministra Zdrowia z dnia'17 grudnia 2019 r. w sprawie

dopuszczalnych poziom6w p6l elektromagnetycznych w Srodowisku,,
htto://ptbr.oro.pl/index.pho/com-phocaoallerv-cateoories/komisia-ds-problemowbioelektromaqnetvcznvch/opin ie-

komisii.html?fbclid=lwARl03cBnLoVQpw4vdilmAvtsvcDndBC3mvdsxvU3FeflXpl2e
FfG30nCStE

Uwagi Ministra Srodowiska do projektu megaustawy telekomunikacyjnej (MS
uwagi.pdf)

niekt°/oC3匹

B3rychJnnvch̲

CluZL」 E2U〕

12.

Sprawy sqdowe i inne dzialania podejmowane w krajach zachodnich:
Ａ ｎ
Ｓ ｉ
ｒ
Ｕ Ｅ

Brockovich Law Firm Joins Citizens' Lawsuit Against 5G and Wireless Radiation

acainst5o― and― wire!ess― radialon html?fbclid=lwAROX:so―

nedy J
盤 糊

AssemЫ es Legtt■ am b Sue FCC ov釘 晰

眸にss Hetth

留

httpsi〃 ch‖ drenshealthdefense
sue‐ fcc over wireless― health‐

1lGvhPl REIU9JBZss4R0

oro/news/robert― kennedvLi「 assembies‐ lecalteam― to―

EHT Takes Historic Lega:Action Against The FCC
httos:〃 ehtrust orq/ehtleqalaction―

aqainstfcconhealtheffectsofce‖ phones/

USA:T‐ Mob‖e anu!ule instalag9 5C w calym kralu PrzyCZyna piOtnascie stanowych

pozw6w sadOWych przec wko szybkiemu polaCZeniu
httos://forumemiot wordoress com/2019/09/03/usa― tmob‖ e― anulule― instalacie‐ 5o‐ w―
cJvm‐ krdu― przvczvna― ●etnaSde‐ stanowvch― DOZWOW― SadOwvch‐ przedwko―
szvb‖ mu― odacze面 u/

KANADA
A propos de rActlon」 udiciaire contre la 5G
http:〃 Ⅵ
ハ
納呟action5q

Orq/?fbclid=lwAROmHlekEm8AsAZXExMieTnz3 pMbtor3QYsH
uooSTEMO■ C3oEaZ14GEI

AUSTRALIA
Something potentia‖ y BIG is brewing down― underforthe 5G― A class action lawsuit
httosI〃 betweenrockandhardolace

wordpress com/2018/07/30/somethino‐ potentia‖ v―

biqls‐ brewing‐ down― underforthe‐ 5q̲a― class‐ aclon―

HEDoNzDWLJeVMZbLAq67Rlx8qk―

15面ζしit/?fbclid=wAR2DUSp7h″ 」

7v8P4MqEwlwptB4LZiq8A
TOp Tasmanian barrister Raymond Broomha‖ is speaking at events around Austra‖ a
using his expenise in the legal system to help us prepare an action plan

action?fbclid=ivvAROzQePUVdB8dkCpbrKoGdwkP8o6Y i7644kbXl―
mvdBfRGZ7SVs8vtLvk

DANIA
Danish Citizens Are Suing the Danish State Over Forced 5G lnsta‖

ation

campaion=69b4e183cd―

RSS EMA:L CAMPAIGN&utm content=Yahoo%21+Mail&utrn term=O bOC7fb76bd‐
69b4e183cd‐
388165117&fbc‖

PDnUzku」

JPQ

d=IWAR31lJmX30ibcxZ6EoUlPMOUHBLpuECAt9qvRxa 6Yq7eQv

FRANC」 A
French assoCiations bring battle against 5G to supreme court

suprem← court―
xLpXr9k

HOLANDIA

Pow6dzhvo W Sprawie odpowiedzialnOSCi Cyw‖ nej przeciwko du2emu sukcesowi 5G:
‖k,Cylnych
m‖ ady ЮS2CZさ n Wobec lm,ゃ

卜
9豊 Ч

:ntemationa:AcJons To Han And Delay 5G
httos:〃

ehtrust orq/internationa卜 actions― to― ha:tand― delav―

5q/?fbc‖ d=h″ AR3

fKBlVR」 JcuLl NveGCl RIXQCEtBzvniQpK7EFLfaicW87zR6uVV

xc4GI
S:ovenia government delays decision on 5G licences
https://― telecompapercom/news/s:ovenia― qovernmen卜 delavs‐ decision― on‑5q̲
‖
cences‑1329243?fbc‖

d=:wAR3LtKlcMU4eYe2VVKdNeq8」 TOuovMwSwp50mM―

ethWcNYPKAOCx― fG」 VA

Bnlssels halts 5G plans Over radiation rules
htos:〃 ww叫 nercewireless com/5q/brusse:s― hats‐ 5q̲plans‐ ove「 radiailgn― ru:es

Switzedand hans rOIIout of 5G over hea‖ h concerns(February 2020)
https:″

―

ft com/conte口 t/848c5b444dza‑1lea=95ao―

VV5RdQftlvA4
13

Radiation cOncerns halt Brussels 5G development,fOr now
fo「 now/

14.

"skutki bezrzewodowej iqcznosci 5G dra zdrowia rudzkiego,'- Briefing Biura Anariz
Parlamentu Europejskiego
0)646172 PL pdf

15

Faport Lloyd's of London(2010)
november‐ 2010 pdf

Raport Swiss Re(2019)
https://― swissre com/institute/research/sonar/sonar201 9 htnnl
16

N!K o stacjach ba20Wy9,telefOn‖

kom6rkowel(2015)

komorkowei html

や耐りinb

18.

T,prOmbnt haκ ttq 20191

-

"Megaustawa 5G Czy ta. Ksiega zeczywiscie jest Biala?,,, niezalezna ekspertyza
lnstytutu Spraw Obywatelskich

m,り ,k,WAT Wa

:塁[■

"bS,nlSIaw sζ

zawa,Sam 2019 12 20

20.

Apel Astronom6w "Safeguarding the Astronomical Sky"

https://astronomersappeal.wordoress.com/?fbclid=lwAR1 2nkuKvqTmSRqMvlr3omiT
TdWEGRoeTRTmmTAfROrgrLSlLXi2ooo MKo

21.

Apel o powsizymanie technologii 5G na Ziemi
httos://www. 5ospaceaDpeal.oro^he-appeal

22.

Timothy Schoechle "Re-lnventing Wires: The Future of Landlines and Networks"
(raport)
htto://electromaqnetichealth.orq/wo-contenUuoloads/201 8/05^/vires.pdf

iw przesteeni kosmicznej

Streszczenie w jezyku polskim:
Kto skozysta na uruchomieniu sieci 5G? O wy2szosci sieci pzewodowych (raport)
http://stop5q.com.Dl/kto-skozvsta-z-uruchomienia-sieci-5q-o-wvzszosci-sieciprzewodowvch-raporv?fbclid=lwAR3xcqGOGo8 B5-Hctv5KZEir2AgsDhMTif2 OZ1 V9VKIRd6hTMUidNGRY

23.

,,Pola elektromagnetyczne. lnformacie dla mieszkahc6w (ulotka Miasta Krak6w)
httDs ://dialoqsoolecznv. krakowDl/wD-

contenuuploads/2o1 7/o3/ulotka PEM 201 8 wersia-druk.pdf

9

