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Dotyczy ignorowania przez Premiera kwestii realnego zagrożenia dla zdrowia, życia,

mienia płynącego z działania nielegalnych w większości stacji bazowych telefonii komórkowych

oraz lekceważenia zjawiska pedofilii albowiem dzięki telefonii zjawisko do przybrało ogromne

rozmiary ze względu na brak zabezpieczenia stron pornograficznych w Internecie przed

dostępem dzieci do ich treści.

W niniejszej sprawie jako specjalista z zakresu objętego sprawą, dysponujący

nieprawdopodobnymi zdolnościami logicznej interpretacji przepisów prawa oraz fenomenalną

pamięcią (autor skutecznych projektów skarg kasacyjnych), uczestnik postępowań przed
wszystkimi sądami administracyjnymiw Polsce pomagający kilku tysiącom osób w całej Polsce

oraz osoba, która ma prowadzone postępowanie w sprawie choroby zawodowej związanej z

ekspozycja na promieniowanie elektromagnetyczne zwracam się do Pana Premiera albowiem

istnieje realnego zagrożeniedla społeczeństwa.

Od kilku lat operatorzy telefonii komórkowej notorycznie popełniający przestępstwo z

art. 90 ustawy prawo budowlane za pomocą prawdopodobnie skorumpowanych polityków

przejęli w istocie kontrole nad państwem polskim gdzie jak się okazało nawet pan jarosław
Kaczyński im uległ.

Operatorzy od lat unikają tematu przeprowadzenia badań ludności w Polsce masowo

skarżących się na dolegliwości związane z oddziałmaniem pola elektromagnetycznego.
Prokuratura Rejonowa w Radomsku nie znalazła biegłych, którzy podjęliby się oceny stanu
zdrowia ludzi narażonych na emisję pola elektromagnetycznego co wprost narusza prawo
gwarantowaneprzepisamiKonstytucji, podobnieSąd Okręgowy w Warszawie.

Objawy i zagrożenia



Elektrosmog jest niewyczuwalny przezzmysły człowieka. Nie widzimygo, więc wydaje nam
się, że problem nie istnieje — twierdzi prof. Dominique Belpomme, onkolog kliniczny z paryskiego

Uniwersytetu Rene Descartesa.

Światowa Organizacja Zdrowia zalicza energię elektromagnetyczną [PEM] do najbardziej

powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. Od

2011 uznaje się ją za „możliwie rakotwórczą". — Bez wątpienia mamy do czynienia z cichą

epidemią —jednoznacznie stwierdzaprofesor.

Ból i zawrotygłowy, zmiany skórne, zaburzenia czucia, problemy z koncentracją, pamięcią,

utrzymaniem równowagi, bóle mięśni, szumy w uszach i poczucie gorąca w jego okolicach

bezpośrednio po rozmowie telefonicznej, nadwrażliwość słuchowa, a czasem także bezsenność,

objawy lękowe, depresja — to objawy tzw. nadwrażliwości elektromagnetycznej, na którą cierpi 2-

10% Europejczyków. Choroby, której leczenie przypomina epilepsję lub Alzheimera. — Możemy

jedynie łagodzić jej objawy, ale nigdy nie uda nam się wyleczyćjej całkowicie — przekonuje prof.

Belpomme.

Prof. Belpomme wKrakowie przedstawił wyniki dziesięcioletnich badań nad tą chorobą.

Sprawa wygląda poważnie: — Wśród 1200 przebadanych przeze mnie osób. u aż 70 proc.

elektrosmoa spowodował zakłócenia w przepływie krwi do mózau.

jego obawy o wpływ PEM na zdrowie człowieka potwierdza także prof. Alicja Bortkiewicz z

łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy: — Ryzyko zachorowania na raka u osób. które korzystaia z

telefonów komórkowych dłużei niż 10 lat. wzrasta o 50 proc. Ten procent powieksza sie o koleine

30. ieśli telefon przykładamy zawsze do teao sameao ucha.

W dniu 22.03.2018 roku na konferencji prasowej we Włoszech przedstawiono wyniki

największych na świecie badań in Vivo dotyczących wpływu PEM od SBTK (tzw. dalekiego pola]

Wyniki potwierdziły wpływ PEM na rozwój nowotworów, jak również zmian

nienowotworowychw obrębiemózgu i serca oraz wpływ na rozwój płodu.

https://ehtrust.orE/worlds-largest-animal-studv-on-cell-tower-radiation—confirms-cancer-link/

W świetle powyższego z uwagi na skalę protestów wnoszę aby Pan Premier osobiście

zajął się najważniejszą sprawą w państwie przed podjęciem jakikolwiek zmian zainicjował

działania mające na celu przeprowadzenia badań ludności skarżących się na dolegliwości

opisywane powyżej. Wnoszę o spotkanie w celu przedstawienia skali problemu i jednocześnie

wnoszę o udzielenie odpowiedzina następującejpytania;



jaka kwota musiałabywypłynąć do skarbu państwa lub kieszeni rządzących aby uzyskać

zgodę w Polsce na wprowadzenie jakiejkolwiek technologii bez przeprowadzenia

stosowanychbadań w tym ludności?

Kto w rządzie kryje kanty i przekręty operatorów telefonii komórkowych tym bardziej,

że Minister Andrzej Adamczyk posiada informacje w tym zakresie?

Jakie korzyści uzyskuje skarb państwa z tytułu rozpowszechniania za pomocą sieci

komórkowych treści pornograficznychdzieciom i to na skalę która przeraża?

Z jakich powodówpremier nie widzi potrzeby spotkania się w sprawie gdzie stawką jest

życie ludzkie?


