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Sterlawki Mate, 28-07.2020 r

Wojewodzski Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Luczanska 5
I l-500 cizycko
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Nie podlega upublicznieniu
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W dniu 16.07.2020r, dotarla do Ms,mieszkancow Srerliwek
Malych niepokoj4ca informacja-ze
na Prywatnej dzial:e Nie podlega upublicznieniuzosdnie posrurrionyrn*Jic.wzbudzilo
to
ogomne poruszenie wsrod mieszkaricr5w,gdyz_nikt do tego dnia nie styszal
i nie mial zadnych
informacji na ten tem at.Dnia2o.l7.2O20r riysfaiS-y , -U.rgau
C.irif potwierdzenie

i kopie
po,sgpowania.orae Obwieszczenie w6jG6,i"tut"niu rot"ti-";i
9l:::1"-::"_
mwesrcJl celu pubhcz-nego,czyli.iz na dziatce.o.nr I24 w Sterlawkach
Malychpowstanie in-westycja
stacji bazowej.telefonii komdrkowej skladujq""j
*olnosoiqcej
f"l:q:il:i_T.f
"d"*e
lnstalac1t radtokomunikacyjnej
sig z anten nadawczych i radiolinii urz4dzen
_skladaj4cej
sterujqcych,czyli w skdcie 5c.uzyskalismy
r6wnie2 informaciE,iz to obwieszczenie zostalo
wyslane i odebmne przez soltysa Sterlawek Malych dnia lg.02.ib20r.
D;k;enty te wywolaly
szok.i nidowierzanie,gdlz nie mieliimy swiadomosci o istnieniu
w/w ouri".""r"ni*n. roza iy,rn
dokumentu przez sohysa,zbiegl sig z wprowdzaniem s-topniouyctr
obstrzen
11TT 9dl,::,,:g9
wigc pra.krycznie_mieszkaricy mieli znikomy kontakr ze sob+
lT:"1,"-!9yi?] ?"natychmiast
podjgliSmy dziatania w cetu zatrzymania lei bu;;wy.
90.01:
?9.91:r^0rq
Llnia 21.07.2-020r skierowalismy sprawg do Kancelarii pmwnej
,a drtra24.Oj.iO2Ot dorgczyliSmy
sprzeciw do W6jta Gminy Gi2ycko.
ft4le sq malownic? miejscowodciqonr.lonq lasami.polami,t4kamijeziorami
l{3-11
rlrgkn4 panoramE.walory przytodnicze,pigkny krajobraz wsi.przyciqgajq coraz
wigcej turysrdw
Wrnszej miejscowo5ci nie byto i nie miint".r-fi""y p.r".y.fowe1]tJana
zaluaowg,niema w
100% stanowi niska zabudowa rnieszkalnajeanoroazirna i gospodarczaTeraz w sqsied7wie
rolnych"bezpoSrednio na szlakach przeiotowyct
y.
9-o,f1*1eorry5.
--oroa""go ptu"t*u,
Jak np.Zu-awi,bielik6qczpli bialej itd.,w.jt6d, zlrieft4tznas4,ch lasriw,kt6re czesro wychodz4
na
nasze l4ki i.nawet_podc.hodz4 do naszych domostw,wSirid licznych
bocianich gniazd,ma stanqi'
ogromrta wieza tclefonii kom6rkowej5G. W bliskiej odlegloSci od planowanej
wielry,
na posesji.nr 20stoj4 natualne, w stylu afykariskirn ule pizczele,fiO.e
,,i. qaa,rriufy
w poblizu pola elektromagnetycznego. Mdoczna z iala konstruicja zrnilni"ra.,"
calkowicie
:g?stencje
lcaJobraz wsi i okolicy,kdzie destrukcyjnieod&iatl*ala na Srodowisko
naturalae,a co nas
najbardziej niepokoi wplynie negaty\a,nie Da zycie i zdrowie mieszkaricriw. powszechnie
dostQpne s4 niepokojqce wlniki badarlkt6re ponvierdzaj4 chorobotw6.czy
wp5"r pola
elektromagnetycznego na zdrowie ludzi. Na iatym swiecie mozna
obs..Jo*lc rosrEcy sp.zeciw
wobec budowy wiez telefonii kom6rkowej. ponadto obawiamy
sig, ze budowa tego masztu
odbije sig negatywnie na h[ystyce regionu, a tym samym uderzy bezposrcdnio
w podstawg
utrzymaniajuz tych istniejqcych Agrotury.styk o_raz spowoduje rezygnacjg
z tych, itdre mialy
spoleczna i wrazliwoSi ekologiczna
fo*oauj".ze turyScl *ytierajq
l:w:rac.RosnSca.SwiadomoSd
IoI@ltzacJe o rieskazitelnych walorach pzy.odniczych i zdrowotnyitr.Uwaiamy.ze
przeaiiqwzliiia
tego typu powimy byc lokalizowane z dala od siedzib rudzkich i 7
Jau oaiJno,, o oy"otict
o raz z data od gospodustw hodujlcych zwierzgta.
IL::T_h
,"q*rch, hajobrazowych
zaporrzebowania na media i popieramy rozw6j sieci intemeiowych,
:sn4cego
nal lepreJ suattowodowych,
jednak uwazamy, ze zdtowie i bezpieczeristwo mieszkaicriw
oraz stan
$rodowiska naturalnego sA spraw4 priorytetowa.W myA Zasady Ost oinol"l Oct rony
Srodowisk4kt6ra zo,srala ustanowiona jako obo*iqzqia"a
poa"tao,i"
iSl *t. f
U flrKcJonowa u UL.,nre wolno wprowadzac nowych technologii,nie majqc
100% gwarancji
co do ich bezpieczeitwa. Polska podpisala ten traliala wiec
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Reasumuj4c powyzsze,z obawy przed negatp.nymi skutkami zdrowotnymi,przyrodniczymi i
ekonomicznltni projektowanej wiezy telefonii kom6rkowej,wymzamy st rro*czy sp.zeciw *obec
tej realizacji.Uchroricie nas i pozw6lcie nam zyc bezpiecznie w zgodzie z naturq.Mlrzymy i
ufamy,Ze-wygra zdrowy rozsqdek i miloii do naszego piQknego regionu, a nie prywata i chgi
zysk6w finansowych j ednostki.

Z powazaniem, mieszkaricy Sterlawek Malych

Nie podlega upublicznieniu

