
\vJ  1 Wojewoda Dolnośląski 
W  „ Jarosław Obremski
\  a  ^

d' 'Cv, "

PETYCJA

Stop zagrożeniu zdrowia i niszczeniu walorów 
krajobrazu naszej historycznej wsi

W interesie publicznym wnosimy o anulowanie pozwolenia na budowę wieży telefonii 
komórkowej sieci Play na terenie wsi Henryków, na którą zarówno Wojewódzki 
Konserwator Zabytków Oddział w Wałbrzychu jak i Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach 
Śląskich wydało w dniu 06.04.2020 pozwolenie na budowę.

Pominięto przy tym fakt, iż Henryków od kilku lat wspólnie z Gminą Ziębice, Nadleśnictwem 
Henryków, przedstawicielami Archidiecezji Wrocławskiej z terenu Henrykowa oraz 
cystersami opracowywał projekt utworzenia Parku Kulturowego na obszarze wsi Henryków. 
Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25.06.2020 został utworzony Park Kulturowy 
Opactwo Cystersów w Henrykowie. Zaskakującym jest to, że zarówno Starostwo Powiatowe 
jak i Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wiedzieli o dążeniach utworzenia Parku 
Kulturowego przed wydaniem pozwolenie na budowę masztu telekomunikacyjnego.
Uchwała jasno zabrania w rozdziale 2. §5 punkt 5 lokalizacji nadajników telefonii 
komórkowej na obszarze Parku Kulturowego. O braku możliwości postawienia wieży 
telekomunikacyjnej po wejściu w życie uchwały o Parku Kulturowym najwyraźniej wiedziały 
osoby zainteresowane usytuowaniem takiego obiektu na terenie naszej wsi. Cały zbieg 
powyżej opisanych okoliczności jak i nie poinformowania społeczności Henrykowa o takiej 
inwestycji pozostawia wiele znaków zapytania. W postępowaniu wydania pozwolenia na 
budowę nikt z mieszkańców sąsiadujących z powyższą inwestycją nie otrzymał 
zawiadomienia w tej sprawie jako strona pomimo, iż Starosta Powiat Ząbkowice utrzymuje, 
iź takich zawiadomień wydano 30.
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Pan Burmistrz wraz z Panią wiceburmistrz podczas spotkania dnia 02.06.20.20 z Radą 
Rodziców Szkoły podstawowej w Henrykowie, Panią Dyrektor Przedszkola Publicznego, 
przedstawicielami Rady Sołeckiej Henryków i mieszkańcami wsi podkreślał, iż nie wiedział o 
takiej inwestycji na terenie naszej wsi, zarzekał się, że przecież ma powstać Park Kulturowy 
tak więc jak to jest możliwe. Niestety jak  się okazuje Gmina Ziębice została poinformowana o 
inwestycji budowy nadajnika i w tej kwestii nie zrobiła totalnie nic. Włodarz naszej gminy dał 
zielone światło a tym samym przyczynił się do zniszczenia koncepcji parku kulturowego. Ten 
sam Burmistrz, który od ponad 3 lat reklamuje się właśnie utworzeniem Parku Kulturowego 
w naszej wsi.

Następna kwestia, która wzbudza nasze oburzenie to decyzja Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Wałbrzychu, który w rozmowie z radnym sołectwa Henryków przekazał, że 
budowla nie będzie stała na osi widokowej klasztoru i nie było przeciwwskazań aby nie 
wydać pozytywnej decyzji na budowę. Jak widać na załączonym zdjęciu ( szlak cystersów 
jadąc od wsi Krzelków w stronę Henryków) wieża nachodzi na zabudowę wieży klasztoru.
W innych perspektywach stanowi wyraźną dominantę nad historyczną miejscowością.
To jest skandal! Jeżeli władze nie będą potrafiły unieważnić wydanej decyzji sprawa zostanie 
nagłośniona w mediach i pokaże funkcjonowanie organów samorządowych w naszym 
województwie.

Jesteśmy również przerażeni oddziaływaniem silnych fal elektromagnetycznych z tak 
niewielkiej odległości na nas mieszkańców wsi w szczególności nieruchomości sąsiadujące z 
miejscem postawienia wieży, straż pożarna, przedszkole publiczne: dzieci oraz pracownicy 
placówki. Placówka znajduje się w odległości około 150-200 metrów od budowy nadajnika.

Swoje zaniepokojenie w piśmie z dn. 30.06.20 do Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i 
Sportu w Ziębicach przedstawiła Dyrektor wyżej wspomnianego Przedszkola Publicznego w 
Henrykowie. W tym samym dniu do Gminy Ziębice wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej 
Henryków z apelem o wsparcie włodarzy Gminy w7 zatrzymaniu tej nikomu nie potrzebnej i 
niebezpiecznej inwestycji. W naszym przekonaniu nie ma tu żadnego interesu publicznego 
naszej wsi. Największy interes w ustawieniu tej wieży będzie miał inwestor sieć Play oraz 
właścicieli ekologicznej plantacji "Borówka Henrykowska" Pani Beaty Karpierz . Niestety 
kosztem zdrowia mieszkańców i wizerunku wsi Henryków.

Warto zwrócić uwagę, iż tysiące niezależnych badań naukowych potwierdzają, że 
niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe dla ludzi i środowiska. Do 
udokumentowanych skutków zdrowotnych należą uszkodzenia DNA, nowotwory, efekty 
neurologiczne, neuropsychiatryczne (w tym choroba Alzheimera, autyzm, ADHD i 
zaburzenia zachowania u dzieci), wzrost zjawiska apoptozy (zaprogramowanej śmierci 
komórki), rozszczelnienie bariery krew-mózg, problemy kardiologiczne, stres 
oksydacyjny/uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki, zaburzenia układu 
hormonalnego, bezpłodność, poronienia, nadwrażliwość elektromagnetyczna 
(electrohypersensitivity- EHS) i wiele innych.

W związku z opisanymi w publikacjach naukowych skutkami zdrowotnymi PEM ( pole 
elektromagnetyczne) uczeni o udokumentowanych osiągnięciach naukowych w zakresie 
badań bioelektromagnetycznych domagają się od 2015 r. redukcji ekspozycji na PEM (The 
EMF Scientist Appeal, 2015) stwierdzają oni, że waga dowodów opublikowanych w 
recenzowanych czasopismach naukowych uzasadnia podjęcie większych środków ostrożności



oraz wyrażają obawy, że ich niezastosowanie może doprowadzić do kryzysu zdrowia 
publicznego.

Mając na uwadze wszystkie wyżej wymienione aspekty i fakty wnosimy za Pana 
pośrednictwem o uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę nadajnika wydanej przez 
Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich. Uważamy, że jak najszybciej powinny być 
podjęte działania zatrzymujące rozpoczętą budowę oraz zweryfikowanie czy w toku 
postępowania nie dokonano uchybień i zaniedbań w celu wydania jak najszybciej pozytywnej 
decyzji pozwolenia na budowę.

W przypadku braku solidarności z mieszkańcami wsi w stanowczym zaprotestowaniu przeciw 
budowie masztu i braku podjęciu konkretnych działań mających na celu zatrzymaniu tego 
procederu o pomoc zwrócimy się do wszelkich dostępnych mediów, organów 
samorządowych wyższego szczebla, prokuratury, znanych osób publicznych, posłów na sejm 
w celu wsparcia nas w tej trudnej sytuacji. Bardzo liczymy na Pana wsparcie, pomoc i 
współpracę.




