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Petycja do Prezydentów Miast, Burmistrzów i Wójtów  
oraz

 Przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych
w Polsce

Fundacja żąda podjęcia przez Samorządy działań mających na celu wymuszenia na 
Wojewódzkich i Miejskich Inspektorach Sanitarnych wykonania:  

1. Pomiarów częstotliwości wokół masztów telefonii komórkowej 1G, 2G, 3G, 4G, 
5G (w sposób ciągły wraz z rejestracją pomiarów) w zakresie promieniowania 
radioaktywnego. 

2. Zawieszenie wydanych pozwoleń na budowę i na eksploatację urządzeń 4G i 5G 
stosujących częstotliwości fal elektromagnetycznych o zakresach penetrujących 
(Promieniowanie przenikliwe) do czasu przedstawienia przez wszystkich 
operatorów sieci komórkowych w Polsce wyników Prac Naukowych o braku 
szkodliwości tych fal na organizmy żywe.

3. Ustalenia stref ochronnych dla anten nadawczo-odbiorczych 1G, 2G, 3G, 4G i 
5G  a zwłaszcza w obrębie Szkół, Przedszkoli, Szpitali, Kościołów i Osiedli 
mieszkaniowych. 

W załączeniu:
• Wydruk - Tablice poglądowe o zakresach częstotliwości fal elektromagnetycznych i 

promieniowania radioaktywnego. 
• Praca Naukowa (Journal of Clinical and Translational Research) Objawy 

chorobowe SARS-Cov 2 - wywołuje promieniowanie o częstotliwości radiowej z 
komunikacji bezprzewodowej (WCR), w tym 5G: 

Uzasadnienie:
Należy zacząć od tego, że dotarły do fundacji dowody w postaci prac naukowych, które 
niezbicie dowodzą, że SARS- Cov 2 wywołało promieniowanie, które wytwarzają 
anteny 4G i 5G.  W związku z tym Fundacja podjęła Działania Ratownicze mające na 
celu uchylenie istniejącego niebezpieczeństwa i  zapobieżenie dalszego ofiarom. 

Ponadto w polskich mediach internetowych pojawiają się zdjęcia mierników (pomiarów, 
które zostały dokonany w polskich miastach przez osoby fizyczne w obrębie masztów 4 G i 
5G  w postaci zdjęć mierników o przekroczonym poziomie radioaktywności), na których 
widnieje wskazania 0,64 Sv (Sivert [1 Sv] - jednostka promieniowania radioaktywnego w 
tym promieniowania rentgenowskiego RTG), które wywołuje Chorobę Popromienną. 
Niestety ale już przy dawce 0,35 Sv promieniowanie wywołuje objawy podobne do 
„przeziębienia” jednak znacznie bardziej zabójcze.
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• Warto podkreślić, że: Miernik do pomiaru promieniowania radioaktywnego nie 
wykaże żadnego wyniku jeżeli tego promieniowania nie ma. A skoro miernik 
wykazuje promieniowanie - to co jest źródłem tego promieniowania ? Przecież nie 
mieszkamy w strefie skażonej w okolicach Czarnobyla czy Fukushimy. 

Natomiast wg norm promieniowania (Śmiertelne narażenie na promieniowanie) za 
niebezpieczną dawkę dla życia przyjmuje się dawkę 0,75 Sv. Przy tej wartości następują tak
poważne zmiany we krwi człowieka, że umiera od 25 do 50% chorych. 

Nie powinien więc dziwić fakt, że do szpitali w Polsce trafiają pacjenci z objawami 
Ciężkiej Niewydolności Oddechowej (SARS) ponoć na skutek zarażenia korona-wirusem 
Covid 19  i duża część z nich umiera ale nie na skutek korona-wirusów i przeziębień, 
które wywołują ale na skutek promieniowania radioaktywnego. Co prawda korona-
wirusy też wywołują „przeziębienia” (infekcję górnych dróg oddechowych - nos, jama 
ustna gardło) ale są one łagodniejsze od grypy. Mają zerową śmiertelność - wszyscy 
chorzy zdrowieją do 7 dni i to bez żadnych leków. A skoro tego wirusa, który wywołuje
SARS nigdy nikt nie widział ani nie wyizolował - wiec co wywołuje objawy Ciężkiej 
Niewydolności Oddechowej i zabija ludzi ? 

Niestety ale promieniowanie radioaktywne (elektromagnetyczne) mimo, że na pierwszy 
rzut oka wywołuje podobne objawy do „przeziębienia” jest ono znacznie gorsze gdyż 
dokonuje spustoszenia we krwi i w DNA. Promieniowanie przede wszystkim zabija 
białe i czerwone krwinki.  

Postać choroby popromiennej wersja hematologiczna wywołuje ogólne osłabienie. 
Osoba która została napromieniowana ma duszności i uczucie jakby za chwilę miała 
zemdleć (niedokrwistość – niedotlenienie), bóle głowy, bóle mięśni i temperaturę. Dzieje 
się tak dlatego, że skutkiem promieniowania radioaktywnego jest: 

• Zmniejszenie ilości limfocytów/przeciwciał we krwi obwodowej (układ 
odpornościowy - w jego skład wchodzą limfocyty T, B, NK, które produkują 
przeciwciała i substancje bakteriobójcze oraz neutralizujące toksyny) Skutkiem 
jest HIV, AIDS, SEPSA i NOWOTWORY. Limfocyty (przeciwciała – białe 
krwinki) są najbardziej promieniowrażliwymi komórkami u człowieka.

• Zabite czerwone krwinki - Spowodują 1) Duszność - brak wymiany tlenu i CO2 
czyli Ciężka Niewydolność Płucna - SARS, 2) Zakrzepica - z martwych krwinek 
tworzą się skrzepy, które zatykają naczynia krwionośne - skutkiem będą: udary 
mózgu, zawały serca, martwica kończyn, martwica organów wewnętrznych. 

• Skaza krwotoczna (Krwotoki - krew nie krzepnie gdyż we krwi nie ma czerwonych 
krwinek) Skutek: Białaczka, Anemia, EBOLA, DENGA - Gorączka krwotoczna. 
W końcowym stadium choroby obserwuje się niewydolność wątroby, nerek, 
krążenia i oddechową oraz zaburzenia świadomości i zapaść (zgon).

Działania ratownicze fundacji polegały między innymi na złożeniu do Wojewódzkich 
Sądów Administracyjnym wniosków o Natychmiastowe wykonanie pomiarów radiacji 
(promieniowania radioaktywnego) wokół anten telefonii komórkowej, których Sanepid 
nigdy nie wykonywał choć jest do tego zobowiązany Ustawą o Państwowej Inspekcji 

2 Fundacją Tesli - kontakt: email: fundacjatesli@interia.pl ; tel/fax:  +48 690 612 530 

mailto:fundacjatesli@interia.pl


Sanitarnej. Jest to rażące niedopełnienie obowiązków !!!  Było to tym bardziej zasadne, 
że Fundacja Tesli oprócz praworządności i ochrony praw człowieka ma w Statucie wpisaną
ochronę zdrowia i życia obywateli. 

Niestety procedury sądowe trwają bardzo wolno a operatorzy Sieci Komórkowych, którzy 
są nieświadomi śmiertelnych zagrożeń radiologicznych – w szybkim tempie realizują 
rozbudowę śmiertelnej sieci 5G w całej Polsce, dlatego fundacja zwraca się z niniejszą 
petycją do Samorządów o powstrzymanie tych działań.   

Prosimy pamiętać, że do wszczęcia postępowania administracyjnego wystarczą 
„przesłanki” o szkodliwości wyro bu lub roduktu (np. w postaci prac naukowych) a w 
przypadku postępowania Policyjnego lub Prokuratorskiego wystarczą uzasadnione 
podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa na to, że istnieje zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi lub negatywnego wpływu na środowisko. Pozwala to wymusić na 
Sanepidzie lub Organach Ścigania podjęcia natychmiastowych działań w postaci 
wykonania pomiarów kontrolnych, zaś na Firmach wymuszenia przedstawienia 
dowodów bezpieczeństwa ich wyrobów w postaci niezależnych badań i pomiarów 
dokonanych przez niezależnych ekspertów na to, że urządzenia które stosują są 
bezpieczne dla ludzi i środowiska. 

• Nie należy mylić „dowodów” (pomiarów) z  „opiniami”, które to opinie nie są 
żadnymi dowodami a zwłaszcza w sądzie gdyż nie zostały oparte na wynikach 
badań ani pomiarach (pracach naukowych). Opinia (Rekomendacja) jest 
zazwyczaj oparta na przypuszczeniach lub domniemaniach, że np. maseczka może 
wyłapywać wirusy i może ją wydać dowolny Ignorant (np. prezes WHO, minister 
zdrowia) zaś  Praca Naukowa jest oparta na wynikach badań i pomiarach, którymi
zajmują się specjaliści. Opinie/hipotezy/domniemania – nie mają więc żadnej mocy
prawnej w sądzie ani w prokuraturze.

**Więcej informacji o szkodliwości Promieniowania 5G znajdziecie na stronie 
internetowej Fundacji Tesli – www.fundacja-tesli.manifo.com oraz w załącznikach. 

Niestety ale Anteny 4G i 5G działają w paśmie częstotliwości od 1800–3800 MHz (18–38 
GHz) czyli w zakresie fal, które Nauka a zwłaszcza Medycyna Pracy uważa za bardzo 
szkodliwe dla organizmów żywych - Promieniowanie Radioaktywne. (Czarnobyl, 
Fukushima, Hiroshima, Nagasaki). To śmiertelne promieniowanie zaczyna się już od 
częstotliwości „promieni X” (Promieni Rentgenowskich) a za nimi jest promieniowanie 
jeszcze bardziej szkodliwe Promieniowanie Gamma - czyli w zakresie częstotliwości w 
której pracują Sieci 4G i 5G. Co doskonale widać na dołączonych przez fundację 
Tablicach Poglądowych dotyczących zakresów częstotliwości i promieniowania 
radioaktywnego.  

Warto wiedzieć,
Warto wiedzieć, że technologia 5G jest Technologią Wojskową, która miała na celu 
wykrywanie osób ukrywających się w budynkach. Dlatego zastosowano fale o dużej 
przenikalności ścian. Niestety ale Fale Rentgenowskie mają przenikliwość ok. 15-20 cm
betonu (ścian) dlatego zastosowano fale o znacznie większej przenikliwości, które 
przenikają całe budynki. Tymi właściwościami wykazują się fale ELM z zakresu 
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częstotliwości tzw. Promieniowania Gamma – promieniotwórcze. 

Źródłem promieniowania radioaktywnego są najczęściej izotopy promieniotwórcze 
powstałe w wyniku reakcji jądrowej, których skutkiem są śmiertelne Choroby 
Popromienne. Jednak obecne technologie IT (elektronika) pozwalają wytwarzać fale 
promieniotwórcze bez użycia izotopów. 

Można powiedzieć, że jest to nowego rodzaju Broń Jądrowa, którą można uruchamiać 
zdalnie (na odległość z drugiej półkuli za pomocą komputera/serwera) i po naciśnięciu 
jednego guzika może napromieniować i zabić ogromne ilości ludzi bez konieczności 
stosowania rakiet lub bomb. Najprościej mówiąc - 5G będzie w stanie zabić ogromną 
ilość ludzi bez niszczenia budynków i infrastruktury (fabryki, maszyny i urządzenia) 
bez jednoczesnego skażenia radioaktywnego środowiska - Czarnobyl, Fukishima, 
Hiroshima, Nagasaki itp. 

Na dodatek - ludzie nie będą mieli pojęcia, że umierają na skutek promieniowania 
radioaktywnego a zwłaszcza wtedy gdy się im wmówi w mediach, że mają do czynienia
z nową śmiertelną epidemią „wirusową” np. Gorączki Krwotocznej (Ebola, Denga itp.)
których objawy są dziwnym trafem - identyczne z objawami Ciężkiej Choroba 
Popromiennej – śmiertelność bez transfuzji krwi wynosi 100%. A co gorsze - nie ma 
możliwości schować się aniosłonić się przed tym promieniowaniem !!!  

Mamy nadzieję, że Urzędnicy w polskich miastach od Prezydentów Miast zaczynając  
nie chcą ciężko chorować ani tym bardziej umierać na skutek promieniowania ani 
dopuścić do masakry ludności cywilnej i zachowali choć  minimalną wiedzę ze szkoły 
podstawowej w zakresie radiacji (promieniowania radioaktywnego). Dla odświeżenia 
wiadomości  w tym zakresie - fundacja dołącza Tablice Poglądowe.

 
Koniecznie należy dodać, że w myśl Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 
14 marca 1985 r. Dz. U. 1985 Nr 12 poz. 49, na podstawie artykułu 1, 2 i 3 - Inspekcja 
Sanitarna jest zobowiązana do realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia 
publicznego (zdrowia ludzkiego między innymi higieny radiacyjnej – promieniowania 
radioaktywnego), polegającej na: 

• sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru procesów technologicznych 
przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie; 

• uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, 
• inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania 

negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i 
biologicznych na zdrowie ludzi.          

Należy też wiedzieć o dwóch aspektach dotyczących prawa karnego i prawa 
administracyjnego : 

• w przypadku prawa karnego – to organy państwowe (prokuratura) muszą 
oskarżonemu (dla producenta) udowodnić winę, że to jego wyrób zaszkodził dla 
zdrowia ludzi. 

• w przypadku prawa administracyjnego – jest odwrotnie, to inwestor (producent) 
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ma obowiązek udowodnić bezpieczeństwo swoich wyrobów dla ludzi i środowiska.

Przy okazji warto przypomnieć o poziomach dopuszczalnego promieniowania 
radioaktywnego. Podstawową jednostką pomiaru natężenia promieniowania (dawki 
skutecznej), obrazującej narażenie całego ciała jest Siwert [Sv] lub Rentgen (R) . Są to 
jednostki wyrażająca ilość energii promieniowania, pochłoniętą przez żywą tkankę w 
relacji do skutków biologicznych promieniowania. Dawkę przyjętą odnosi się 
najczęściej do jednostki czasu, zwykle 1 godziny. Wtedy moc dawki, wyraża się w 
milisiwertach na godzinę [mSv/h] lub w mikrosiwertach na godzinę [µSv/h].

• Centralny Instytut Ochrony Pracy CIOP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego Dz.U. 
2005 nr 20 poz. 168) ustanowili dawki graniczne promieniowania:  Dla osób z 
ogółu ludności dawka graniczna, wynosi 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego. 
Dawka skuteczna 1 mSv może być w danym roku kalendarzowym przekroczona pod 
warunkiem, że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych jej sumaryczna 
wartość nie będzie wynosić więcej niż 5 mSv. Kobieta ciężarna nie może być 
zatrudniona w warunkach prowadzących do otrzymania przez płód dawki skutecznej
przekraczającej 1 mSv .

Warto też wiedzieć, że Bill Gates i WHO zapowiadają już kolejne śmiertelne światowe 
„epidemie” ale wg ich „opinii” i „ostrzeżeń” nie będą one wywoływały Ciężkiej 
Niewydolność Oddechowej (SARS-COV-2) czyli łagodniejszą wersję choroby 
popromiennej o śmiertelność 25-50% ale DENGĘ, EBOLĘ, MARBURG (tzw. 
Gorączki Krwotoczne) czyli Ostrą chorobę popromienną o śmiertelność  50 - 100%. 

Może zastanawiać fakt, że - dlaczego Gorączki Krwotoczne występują w różnych 
miejscach na ziemi np. Ameryce Południowej, Afryce, Azji i Europie – ale tylko w 
miejscach gdzie są składowane odpady radioaktywne z elektrowni jądrowych. Czyżby 
tych wysypisk nikt nie pilnował w obawie przed promieniowaniem ? Ale to jest całkiem
inny temat, który Polaków nie dotyczy – przynajmniej na razie. 

Mamy nadzieję, że Urzędnicy w Urzędach Miasta i Gminach a zwłaszcza pracownicy 
Sanepidu nie będą podważać wyników prac naukowych, które dostarczyła fundacja 
zwłaszcza, że nie są w tej kwestii Ekspertami ani tym bardziej Biegłymi Sądowymi i zaczną
wreszcie wykonywać pomiary radiacyjne zanim nakażą to Sądy lub Organy Ścigania. 

Może wreszcie te pomiary - rozwieją definitywnie wszelkie wątpliwości w sprawie 
bezpieczeństwa Sieci Komórkowej – 4G i 5G. Zalecamy również składanie wniosków 
do Prokuratury lub na Policję z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z Art. 165 kk
(sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób – do 12 lat więzienia) 

Z Poważaniem

    Najda Mariusz
             Fundator i Prezes Zarządu
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