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W zwiqzku pismem znak. ~0d?.k&.7627-35/05-06 dotyczqcym przedsiqwziqcia pn. 

,,Stacja bazowa telefonii komorkowej Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z 0.0. nr 51416 
Krzeszowice Miasto" protestujemy ~rzeciwko realizacji tef inwestycji na terenie miasta. 

Zamieszkujemy w bliskim sqsiedztwie planowanej inwestycji i wraz z okolicznymi 
mieszkancami nie zgadzamv siq na realizacjq przedsiqwziqcia zagraiajqcego naszemu 
zdrowiu i iyciu. 

Planowana inwestycja ma zostac zrealizowana w bezposrednim sqsiedztwie wielu 
budynkow mieszkalnych, w pobliiu szkok podstawowei (!), boiska oraz placu targowego. 
Bqdzie wiqc narazala na niekorzystne promieniowanie dziesiqtki ma@ch dzieci, mieszkancow 
okolicznych domow oraz ludzi pracujqcych w budynkach, na ktorych maja, zostak 
zamontowane urzqdzenia. 

Obecnie prowadzone badania wskazuja, ze emitowane pole elektromagnetyczne 
stanowi niebezpieczenstwo dla ludzi przebywajqcych przez dhzszy czas w pobliiu stacji 
bazowych. Badania naukowcow potwierdzajq dziesiqtki protestow mieszkancow, ktorym 
w pobliiu miejsca zamieszkania wybudowano stacje bazowe. 

Zwracamy siq z prosbq do Pana Burmistrza o natychmiastowe zaprzestanie prac 
majqcych na celu realizacjq tego przedsiqwziqcia. W przeciwnym razie bqdziemy zmuszeni 
zwrocic sic o pomoc do wyspecjalizowanych organizacji oraz zorganizowac protesty majace 
ma celu ochronq zdrowia i zycia mieszkancow. Wykorzystamy w tym celu wszelkie dostqpne 
metody i nie zaprzestaniemy protestow, az do uzyskania zapewnienia o zaprzestaniu realizacji i 

tej inwestycji. 
W celu zobrazowania powagi tej sytuacji przekazujemy materia@ swiadczqce o tym, 

jak wielu ludzi walczy z podobnymi inwestycjami. Zachqcamy rowniez do odwiedzenia 
strony internetowej www.iddd.de , na ktorej mozna znalezc informacje na temat szkodliwosci 
sqsiedztwa stacji bazowych telefonii komorkowych oraz o protestach przeprowadzanych 
na terenie calej Polski 

W zalqczeniu przekazujemy listq z podpisami osob protestujqcych przeciwko budowie 
stacji bazowej telefonii komorkowej. Podpisy pod listq bqdq ciqgle zbierane, w miarq 
nasila~a siq akcji protestacyjnej i wlqczania do protestu coraz liczniejszej grupy 
mieszkancow. 

Wierzymy, ze Pan Burmistrz, majqc za uwadze dobro mieszkancow przychyli 
siq do naszego wniosku. 

Z powazaniem 
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P.S. Jako osoby zamieszkujqce w sqsiedztwie planowanej inwestycji wnosimy 
o traktowanie nas jako strony w tej sprawie i biezqce jnforrnowanie oh jej przebiqgu. 


