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Dotyczy proponowanych zmian projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.
Szanowni Pani Premier!
Z uwagą przeczytałem projekt zmian w w/w ustawie, który sporządzili operatorzy
telefonii komórkowej pod szyldem Ministra Cyfryzacji Anny Strężyńskiej i jestem przerażony
tym, że firmy popełniające notoryczne przestępstwa są w Polsce ponad prawem i w istocie
przyjmują kontrolę nad nim mogąc nawet bezkarnie zabijać.
Jednakże w niniejszej sprawie gdzie bezspornym jest, iż nawet w Polsce ludzie
masowo chorują i umierają na skutek działań istniejących stacji bazowych telefonii
komórkowych (można pytać między innymi krakowskich lekarzy) oraz operatorzy masowo
popełniają przestępstwa z art. 90 ustawy prawo budowlane i co najważniejsze projektanci
fałszują dokumentację techniczną Pani Strężyńska chce to zatuszować, aby między innymi
operatorzy nie zapłacili wysokich opłat legalizacyjnych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni
nie ukrywali, że za pomocą gigantycznych łapówek będą mieli możliwość sporządzenia
zamian w ustawie, która pozwoli im na nieograniczone możliwości w tym naruszania
prawa własności obywateli Polski oraz co najgorsze narażania ich zdrowia oraz życia. W
projekcie na stronie 51 jego uzasadnienia podkreślono, że cytuje;
Co więcej, w Polsce obowiązują jedne z najbardziej restrykcyjnych dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych (dalej „PEM”) w Europie - 0,1 W/m2. Podobne poziomy
obowiązują jedynie w Bułgarii, we Włoszech i na Litwie. W 20 innych państwach europejskich
(m.in. Austria, Francja, Szwecja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania) obowiązują poziomy PEM
stukrotnie wyższe, tj. 10 W/m2. Te wyższe poziomy PEM są zgodne z Zaleceniem Rady
1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażania ludności na pola
elektromagnetyczne (od 0 GHz do 300 GHz). Zalecenia Rady oraz wyższe dopuszczalne
poziomy PEM oparte są na aktualnej, dostępnej wiedzy o wpływie PEM na zdrowie ludności.

Powyższe stwierdzenie jest poświadczeniem nieprawdy albowiem nie ma żadnych badań
epidemiologicznych ludności zamieszkałej w pobliżu stacji bazowych, które by pozwalały
na uznanie, że są bezpieczne a wręcz przeciwnie są dowody potwierdzające ich szkodliwość
między innymi w Krakowie oraz Warszawie.
W zaistniałej sytuacji za pomocą manipulacji, oszustwa Pani Strężyńska wraz z innymi chce
jeszcze bardziej narazić życie oraz zdrowie ludzkie tylko po to, aby operatorzy osiągnęli jeszcze
większe zyski.
W świetle powyższego (badania dostępne na stronie www.prawodozycia.pl) organizacja
przygotowuje się do protestu w Warszawie, napisania listu do Ojca Świętego oraz sporządzenia
ulotek na Światowe Dni Młodzieży celem uświadomienia Polakom oraz innym, kim jest Minister
Cyfryzacji i jak w Polsce wspiera się przestępcze firmy, które nie ukrywają, że każdego można
kupić. Jednocześnie składam zawiadomienia do właściwych Prokuratur celem ustalenia czy
masowo występujące choroby przy stacjach bazowych mają związek z ich działaniem.
Apeluje do Pani Premier, aby zwróciła się do Pani Anny Strężyńskiej celem opublikowania
badań naukowych (epidemiologicznych) potwierdzających, że stacje bazowe telefonii
komórkowej są bezpieczne i tym samym między innymi stanowiska polskich lekarzy należy
uznać za błędne. Powyższe pozwoli Polakom zrozumieć czy Pani Anna Strężyńska manipuluje
celem doprowadzenie do zbiorowego narażenia zdrowia oraz życia czy też faktyczne jest prawą
i uczciwą osobą albowiem ja uważam (pismo ma charakter publiczny), że projekt zmian to efekt
korupcyjnych działań operatorów, którzy od lat boją się jak ognia przeprowadzenia badań
ludności.
Do wiadomości Minister Cyfryzacji.
W załączeniu opinia lekarska sporządzona na cele postępowania sądowego przed Sądem
Okręgowym w Warszawie oraz info o zdrowiu załączone do zawiadomienia do Prokuratury.
Prezes Zarządu Zbigniew Gelzok

