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Dotyczy niebezpieczeństwa płynącego w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnychoraz niektórych innych ustaw.

https://mc.bip.gov.nl/r›roiektv-aktow-prawnvch-mc/Droiekt-ustawv—o—zmianie-ustawv-o-

wsi)ieraniu-rozwoju-uslug-i-sieci-telekomunikacvinvch-oraz-niektorVCh-innvch-ustaw.html

Szanowny Panie Prezydencie

W niniejszej sprawie, specjalista z dziedziny objętej wnioskiem, uczestnik postępowań

przed wszystkimi sądami administracyjnymiw Polsce pomagający kilku tysiącom osobom w

całej Polsce jestem zaniepokojony planami wykluczenia społeczeństwa oraz organizacji

społecznych z procesu dotyczącego budowy stacji bazowych telefonii komórkowych.

Zmiana ustawyma na celu;

1. Dokonanie zmian dopuszczalnych norm promieniowania pomimo, ze nie

przeprowadzono do tej poryjakichkolwiek badań epidemiologicznych w sytuacji,

w której ludzie umierają i chorująmasowo przy istniejącychstacjach bazowych.

2. Umożliwienie inwestorom uniknięcie opłat legalizacyjnych oraz kar z tytułu
nielegalnego użytkowania.

3. Ograniczenie prawa własności do nieruchomości, co do której inwestor nie

posiada tytułu prawnego.

4. Wykluczenie z procesu decyzyjnego w sprawie budowy stacji bazowych telefonii

komórkowychPolaków w tym właścicieli sąsiednich nieruchomości.



5. Wykluczenie z procesu decyzyjnego w sprawie kwalifikacji inwestycji jako
wymagających lub nie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
społeczeństwa oraz organizacji społecznych (ma decydować projektant).

W świetle powyższego wydaje się, iż zamiaremMinisterstwaCyfryzacji jest wykluczenie
narodu polskiego z procesu decyzyjnego co w praktyce oznacza przejęcie kontroli nad
państwem przez firmv telekomunikacvine.W istocie Polacy znowu muszą podjąć działania
mające na celu obronę swojego życia, zdrowia oraz mienia co może doprowadzić do rozlewu
krwi albowiem mV iako naród umiemv walczyć w słusznei sprawie. Planowane zmiany
prowadzą również do tego, że nawet wyborcy Prawa i Sprawiedliwości obrócą się przeciwko
ludziom, którym zawierzyli co potwierdza już istniejąca sytuacja w niektórych rejonach
Krakowa. Niestety nikt w Polsce nie chce przeprowadzić badań wśród skarżącej się ludności
albowiem wszyscy zdają sobie sprawę, iż ludzie umierają i chorują z powodu ekspozycji na
promieniowanieelektromagnetyczne co wymaga przeprowadzenia badań epidemiologicznych.

Objawy i zagrożenia

Elektrosmog jest niewyczuwalny przez zmysły 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 — jednoznaczniestwierdzaprofesor.

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 elektromagnetyczne], 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 zakłóceniaw nrzepłvwie krwi do mózau.



jego obawy o wpływ PEM na zdrowie człowieka potwierdza także profAlicja Bartkiewicz z

łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy: ~ szvko zachorowania na raka u osób, które korzystają z

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

30, ieśli telefon przykładamy zawsze do tego samego 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.org/worlds—largest-animal-studv-on-cell-tower-radiation-confirms-cancer—link/

W świetle powyższego przeraża fakt, iż Pani Profesor Alicja Bortkiewicz z Instytutu

Medycyny Pracy w Łodzi mówi o zagrożeniach a nikogo do tej pory to nie interesuje co

wskazuje, iż życie nie jest wartością nadrzędną. Ministerstwo Cyfryzacji nie jest tym

zainteresowane albowiem zależy tylko im na wprowadzenie niepotrzebnej technologii 5 G

(mamy w miastach światłowody) i to aby spółki telekomunikacyjne osiągały jak największe

zyski nawet kosztem życia ludzkiego.

Reasumując wnoszę aby Prezydent przyjrzał się planowanym zmianom i stanął po
stronie obywateli Polski póki jeszcze nie jest za późno. Organizacja wraz z innymi będzie

uświadamiać Polaków i walczyć o suwerenną Polskę, którą nie zawładną telekomunikacyjni

inwestorzy.

W załączeniu pismo MinisterstwaZdrowia potwierdzającebrak badań epidemiologicznych.

Do wiadomości;

1. Pan Mateusz Morawiecki Premier RP.
,;
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(€: [© /2. Pan jarosław Kaczyński Prezes PIS. x..

3. Pan Marek Zagórski Minister Cyfryzacji.


