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t*le§*x!l §e**nsrknwxj uł p**tłci *talnwei vłieżYkratsw*j *a fi"łndarnerłcie płytowyrfi { in§tel§§ą *ftt8ft
sektorowy*ft t r*dłclirticiEvłił rxral r ureądeełrl*rci słerł.ł§ąeymi *a dłłał**nr §*S§ wł Wilarrr*w§{§slt",
Fetycjł wn§§I§§}a

jest w ir*leniu Fi;drni*tx wn*§{ą§*§* petyćję, jak też rą, irxi*niu osĆb ira*ri*h,

które p*dpisafu się pod p€tyeją,
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plan*v",anyrrł lar*i*r:*niem inw*xfy*y.}łyrn d*tytząryrn: u,b*dowa stacji b*x*w*j

tęl*fo*ii kor*órkr:wej w postxci stal*wej wieźy krat*wej nc filn§arnenci* pfytov,;yrr: r instal**ją anl*fi
s*kt*r*wych i radiclixi**rych p",l-*; x urlądr**i*mi st*r*jEcymi nł dtialc* *r 3S§§ lłp \fu'll*mnxri*ćfh".
*p*b}ikowxnym w Słll*§ni* lnforrnacji Publirln*j §tar*si*,a Pou"liat*w*gg w *l*lgku-*iai*j ,lp dnił.l
3a.a4.2oża r,, lawiąlał się komiiet ,,
§kind*rny §te§*wc;y pr*ł*§t rł"l*§*r płrwyżs:*6o :n*i*r::eniu in**stycyjne6ł r*łłiz+xa*€8* w
n§§i*j §r*inie, FlaRł:wana inr,v*stycjł będ:i* sfnnal.v]ć lagraie*i* dla :drcwia n:ieg;kxxlów. w*l*r*rtr
śnrd owiakawyeh; kraj*br*lnwyc h i *stetyc:n yc h *kolicy.
lnwest§cj* łq:*łaie*kr*śl**a prł*łpr$.ie{cta*ta, i* *i* ralic;* sią ** pr:l*dsięwrięĆ ;"::*§Ęeyłh

lub rn*gących pot*nc,lalni* :n*crąc* wpływae n* środ*wisk*. J**łt*kie nie :*st*ło t*
§*tvćierdi§fi* iadnymi fakty*xymi. kcnkretnył*i rnaterixł*nni **weidx*ym}" §*x*dt* w ni*dal*ki*j
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*dl*gł*ś*iod i:}an*wxnej inwe*tyc.li, ;xajd*ją się uruądzeni* t*l*{*nii kamórlr*w*j, tcinsłalo\Ąl*n§ na
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Wilam*rxic {ok. §§fi m}. Plan*wane prradlięa;cię*ia eb*jmxj* bud*wą knl*jn*j, tr:eci*j b*ry r
rvie*y Łrśc}oław Wiłgm*wiłach{c*lagł*ć* *k" §S* m}, a t*kie xa k*minie br"łdynliu fabryki w

kalejnynr! antenarni, r*tem istniej* wys*kic, pneiald*p*d*biełistwa p*wstłwania rjxwiska kum*lxeji p*l

*l*ktromagn*tyelnych. Pr*jektant tutaj tn§źe tltji*rdri, źe taki* zj;łrviskr nie wystąpi, *ł* c$*§łxrr,:*tttująe
w rłei*lny i wiarygndnr; rp*sób st*wianyłh prl*z sichie sfł*igrdł*ń.
Fł:z}prcłłąee n*ici na dti*ń dzisiejsey lv n*slej rłiejst*wcś*i.i*§t lv§§iar{rająry,
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by mćr krr:yste*

techn*l*g!i'i rrix,"v;d:imy p*trf*hv rJ*kbd*nia k*}*.|r:y*,i,l art*n, nxraż*ją*ycŁ rpłrt**:*ń*twł
sk*tki pr*mi*niav",ania *l*ktrr:magrr*łyczn*g* x tyc}t urxąderń, Ponadt*. n§rma

iłłne§atywn*

prrmi*ni*wanig *l*kłrcma§nety{żnęgo d* k*ńca ż*l§ r*ku wynosiła *.1 Ęma i * dnięnT 1 styłania
źS3* r*§t§ł§ rwięksr*** l$*-krctni*l We,dług *ksp*rt*w j*st to kaieinyr* kr*ki*łłd* r*st*s*wa*ia
technol*gii 5S * kaf*jnej terhn*ło6łi,kt*r*j lvpfur,v na śr*dql,visk*i sp*łe*e***tw* j*st j*sicr* bgrdgiej
srkodliwy, ć*stłsowłnew pr*jek*i* xnt*nv {].§ §ćt{",k, w tyrT} $ w p*śrni* r.łylłor:y:lyr,vanym dl; si**i
5#}, wyk*r:ystłłją juź dopusrmalną w §ł:rpnrłąd3efilu riloć 1S

lVlm;.

l'{ie zg*dean,ly lię nł l*kalizację ninlejsa*j inw*:łycji r*wnieź dl*teg*, że w cr{łegła§ci ok. ].5s m
a*ajdłje się *Śr**e& sport**ry łv !§iiar**vłiłar:h, *;ę*to odtłiedłany prłel młodri*r, e* więt*] 6ming
Wiłxm*ląlicą plnn*j* ft§ tvrfi t§r*nis d*żą inwe*Łycję rwiąrxną l budnr.ryą *:§r*dkł spor*g'wó-

r*kr**cYjn*gą a w§psfi}ni*na inw*styrjł* rłarai* ml*dych ludli *c p*ważne kł:n:ekw**ej* :drryw*ttłą
rwiąa*n* ł prr*b}łru,nnigłn *e *bgzarłe rwięksr*n*g* pr*m}en!*wa*ig *i*klrłrmagnsiyćJns§§"
P*nadt*, w łdl*gł*Ści *k*tł 330 m:xłjduje siq **v,,* *tw*rte pr:edtrk*§* dlc dci*ci *ti 2,5 r§* §-*i* lat.
a naraŹ*nie dricci na duie dawki promieni*wa*ia prz*r kilk* g*d;in daienni*, .iak a}*rrnxją *ksparei,

będli* rnieć pnrvażne dł*g*fal*we

kł:nsek,,ry*n*je :dr*w*tne

,

*iorął Pcd ŁJwxgę fi**ęscw* k*nsel*wencj*, łtviąeałer realilac.ją pi*now;łn*j lnrtesĘcji.
w*r{**Ć SrtJntóls *ąsixd*jącyth re stację ba;*v;ą *rasfyceni* sp*dxi*" a są t* l*re*y pl":.*r.nx*t*x* prd

b*dowq budynkSw rnieslkelnych 3edn*rodzinnych *r*ł t*leł:§ xsl*g*w*.
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lisĘ {w k*pi*th}, : p*dpisarni *s*b sprłeniwixjących się ;:*wstaniu
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P**Pisarni *d mieslkańców §miny Wilarncwic*, p*ni*waż a ra*ji duż*g* zai*t*ręs*,lrenl§ tyffi t§fł?*t§i.n
P*j*wiają się na bi*iąco ł:s*by wyr*źając* chęc ;t*źeni* p*dpis*w, *ryginaln* listy są **stępn* d*
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