
NIE DLA WIATRAKÓW

W GMINIE KOŁCZYGŁOWY

Jesteśmy na facebook i NK:

Nie Dla Wiatraków Kołczygłowy

E-mail: wiatraki2011@wp.pl

Największa kopalnia wiedzy o wiatrakach: 

stopwiatrakom.eu

http://www.ranczomichow.pl/

Europejska platforma przeciwko wiatrakom:

http://www.epaw.org/
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PLANOWANY OBSZAR LOKALIZACJI ELEKTROWNI 

WIATROWYCH W NASZEJ GMINIE



Różowe pola – miejsca wyznaczone pod wiatraki



•Nie wiadomo, ile wiatraków miałoby powstać, ani jaką miały by 

mieć moc, ani wielkość – projekt planu dopuszcza 200 m.

•Największe skutki odczuliby mieszkańcy Barnowa , Barnowca, 

Kołczygłów i Kołczygłówek.  To jest 70% ludności gminy!

•Mieszkańcy wsi do 8 -10 km od wiatraków są narażeni na 

zachorowanie na chorobę wibracyjno - akustyczną.



Wraz ze wzrostem świadomości zagrożeń, 

jakie płyną z mieszkania przy farmach 

wiatrowych, coraz więcej ludzi w Polsce 

protestuje przeciwko planom budowy oraz 

przeciwko istniejącym już farmom 

elektrowni wiatrowych. 

Tylko na stronie stopwiatrakom.eu 

zarejestrowanych jest ok. 350 protestów, a 

jest ich znacznie więcej.





WIATRAKI SZKODZĄ ZDROWIU LUDZI 

Dlaczego?

Hałas słyszalny dla ludzkiego ucha - przykład „wyjca” z

Margonina (zobacz film: http://www.youtube.com/watch?v=AQZ115-zzIM )

Efekt migotania cienia – przykład jak wygląda życie w

„domu- dyskotece” (zobacz film : http://www.youtube.com/watch?v=MbIe0iUtelQ

 Błyskające światła nocą http://www.youtube.com/watch?v=rYQxpySr0t0

Infradźwięki i dźwięki o niskiej częstotliwości

(niesłyszalne lecz fatalne w skutkach) -wypowiedź

profesora Jurkiewicza, neurologa z Warszawy

( obejrzyj zwłaszcza od 6 do 16 minuty http://www.youtube.com/watch?v=-5Qgeg3AWlA )
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Objawy Syndromu Turbiny Wiatrowej (choroby wibracyjno –

akustycznej)

- problemy ze snem: słyszalny hałas lub fizycznie odczuwalne uczucie

pulsowania czy ciśnienia utrudniają zaśnięcie oraz powodują częste

wybudzanie.

- bóle głowy o nasilonej dokuczliwości lub częstotliwości

- zawroty głowy, drżenie, nudności,

-wyczerpanie, niepokój, złość, skłonność do irytacji, depresja,

-problemy z koncentracją uwagi i uczeniem się,

-szum uszny (dzwonienie w uszach)

-nawracające infekcje dróg oddechowych – wibracje uszkadzają pęcherzyki

płucne



Nie wszystkie osoby 

mieszkające w pobliżu 

turbin wiatrowych 

zauważają powyższe 

symptomy w tym samym 

czasie i nasileniu.

Nie oznacza to, że ludzie je 

wymyślają, lecz to, że 

ludzie różnią się pod 

względem podatności na 

nie. Tak samo jest w 

przypadku wszystkich 

chorób.



Przepisy nie określają dopuszczalnego poziomu 

infradźwięków w miejscu zamieszkania. Istniejące normy BHP 

dotyczą jedynie zakładów pracy i przeliczane są na 8 

godzinny czas pracy.

JEŚLI NIE ZAPROSTESTUJEMY - wszyscy będziemy 

skazani na życie w „skażonym akustycznie” środowisku 

bez możliwości powołania się na przepisy ochronne.

Wraz ze starzeniem się wiatraków, hałas będzie się nasilał.

WIATRAKI ZUŻYWAJĄ SIĘ JAK KAŻDA MASZYNA. 



Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku nie uwzględnia:

-Kumulacji źródeł (sumowanie się hałasu) 

-Wpływu wiatru (rozchodzenie się hałasu)

-Brak możliwości wyciszenia turbin

-Starzenia się urządzeń (zwiększanie się hałasu)

Dopuszczalny w Polsce poziom hałasu w nocy, na terenie wiejskim to 

40 decybeli. 

Według WHO hałas nie powinien przekraczać 35 decybeli, aby nie 
zakłócać snu. 

Ważne!! Wszelkie normy hałasu o jakich mowa oraz poziomy 

podawane przez producentów  turbin i inwestorów nie uwzględniają 

poziomu INFRADŹWIĘKÓW – czyli najbardziej szkodliwego hałasu. 

O tym się nie mówi, ponieważ w Polsce przepisy tego nie regulują!! 



Co się dzieje ze zużytymi wiatrakami?

Zużyły się na Zachodzie, u 

nas jutro będą w modzie!

W takich krajach jak Niemcy czy Dania, sukcesywnie

demontuje się przestarzałe wiatraki, które po remontach

są instalowane w Polsce i innych krajach Europy

środkowo-wschodniej.

Na Zachodzie, między innymi dzięki protestom, wiatraki

coraz częściej instaluje się w morzu, z dala od lądu, a

więc i ludzi.



O względnie bezpiecznej odległości od POJEDYNCZEGO

wiatraka można mówić, jeśli odległość od siedzib ludzkich to 

Minimum 3 km.

Skutki sąsiedztwa wiatraków odczuwalne są do 8 km. 

Infradźwięki rozchodzą się na wiele kilometrów, mury nie są dla nich barierą

. 

Zobacz film mówiący o 

„opłacalności” wiatraków – dwie 

cześci:

http://www.youtube.com/watch?v=qvYf

exCLpps

oraz

http://www.youtube.com/watch?v=7zNf

CC3NpQA
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POSTULATY KOALICJI BEZPIECZNA ENERGIA 

Na Warmii i Mazurach mieszkańcy zawiązali koalicję Bezpieczna Energia i jako 

koalicja występują do władz z następującymy postulatami:

1.    Natychmiastowego wprowadzenia moratorium na powstawanie nowych 

elektrowni wiatrowych do czasu prawnego i społecznie akceptowalnego 

uregulowania sposobu projektowania lokalizacji farm wiatrowych oraz do 

przyjęcia Wojewódzkiego Planu dla rozwoju energetyki opartej na źródłach 

odnawialnych.

2.    Uchwalenia minimalnej 8-kilometrowej odległości lokalizacji elektrowni 

wiatrowych od siedlisk ludzkich.



3.    Prowadzenia stałego monitoringu zdrowia mieszkańców terenów 

położonych w pobliżu elektrowni wiatrowych, szczególnie w promieniu do 10 

kilometrów od już istniejących farm wiatrowych, pod kątem:

•    Badania płodu ludzkiego

•    Badanie zdrowia psychicznego i neurologicznego

•    Badanie funkcjonowania systemu immunologicznego

4.    Standardowego wypłacania przez lokalne samorządy odszkodowań 

związanych ze stratami ponoszonymi przez mieszkańców terenów położonych w 

sąsiedztwie farm wiatrowych z tytułu:

•    Utraty wartości nieruchomości

•    Strat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

5.    Dokonania przez władze województwa warmińsko – mazurskiego 

profesjonalnej i niezależnej wyceny strat związanych z budową elektrowni 

wiatrowych, szczególnie z tytułu:

•    Utraty walorów przyrodniczych i krajobrazowych

•    Strat w branży turystycznej

6.    Nałożenia na Inwestorów obowiązku utworzenia funduszu na  demontaż i 

utylizację elektrowni wiatrowej po wygaśnięciu jej funkcjonowania, na całkowite 

usunięcie jej pozostałości, takich jak fundamenty, resztki smarów oraz rekultywację 

terenu.



7.    Rzetelnego informowania mieszkańców oraz opinii publicznej na temat 

skutków budowy farm wiatrowych w dziedzinach:

•    Zdrowie publiczne społeczności lokalnej

•    Lokalne środowisko naturalne

•    Finanse gminne

•    Turystyka

8.    Opracowania dla Gmin objętych programem rozwoju energetyki wiatrowej 

symulacji finansowych w zakresie skutków ekonomicznych przed, w trakcie i po 

planowanej inwestycji

9.    Uchwalenia minimalnej 15-kilometrowej odległości elektrowni wiatrowych od 

granic obszarów chronionych:

•    Natura 2000

•    rezerwat przyrody

•    park narodowy

•    park krajobrazowy

•    pomnik przyrody

•    obszar chronionego krajobrazu  oraz od sieci Ekonet

10.     Uznania Koalicji „Bezpieczna Energia” za stronę w konsultacjach społecznych w 

trakcie prac nad ustawą o „Odnawialnych Źródłach Energii”



SKUTKI EKONOMICZNE 

 Grunty w sąsiedztwie wiatraków nie będą mogły być 

przekształcane na inne cele. 

 Rozwój wsi zablokowany na kilkadziesiąt lat – dotyczy zwłaszcza 

Barnowca, otoczonego przez wiatraki z każdej strony, lecz inne 

miejscowości też. 

 Spadek cen nieruchomości (szacunkowo 40% i więcej) 

Dlaczego wartość spada?

Jeśli zapłaciliście dobre pieniądze za dom w spokojnej, wiejskiej 

okolicy, z ładnym widokiem – to będziecie nadal płacić tę samą 

cenę, jeśli można zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć turbiny 

wiatrowe w pobliżu?

Zdrowy rozsądek mówi NIE.



KTO TO ZREKOMPENSUJE??

 W Danii właściciele, którzy stracili przez 
sąsiedztwo turbin, dostają rekompensaty.

 W Wielkiej Brytanii są specjalistyczni agenci, którzy 
negocjują roszczenia odszkodowawcze.

W Polsce nikt o tym głośno nie mówi!!!

Znane są liczne przypadki, że wartość okolicznych 
nieruchomości spada na samą wiadomość o 

PLANACH lokalizacji farmy wiatrowej. 



Czy uwierzyłbyś, gdyby ktoś ci powiedział, że 

te dwa domki letniskowe mają taką samą 

wartość? 

W którym wolałbyś wypoczywać??



Zahamowany  będzie rozwój turystyki – zmarnujemy ten 

potencjał, nie powstaną nowe miejsca pracy w sektorze 

turystycznym,w którym mogłoby zarobić wielu ludzi. 

Nieprawdą jest, że wiatraki będą atrakcją turystyczną!! 

Po pierwsze – one są już w bardzo wielu miejscach, więc nie są 

niczym nadzwyczajnym. Atrakcyjne będą miejsca bez 

wiatraków!! 

Po drugie – rośnie świadomość społeczna odnośnie ich 

szkodliwego działania i coraz więcej ludzi będzie tego unikać.

Po trzecie – ludzie, którzy przyjeżdżają na Kaszuby szukają 

nieskażonych cywilizacją miejsc wypoczynku, a nie krajobrazu 

przemysłowego.



Gmina szczyci się, że jest częścią 

„pierścienia kaszubskiego” – regionu o 

pięknym krajobrazie.

Stawiając wiatraki 

zniszczymy 

największe 

bogactwo gminy –

przyrodę i 

krajobraz !!!



NIE GODŹMY SIĘ NA DEWASTACJĘ KRAJOBRAZU !

Projekt planu dopuszcza powstanie wiatraków 

wysokich do 200 m !

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie – wysokość 

całkowita z iglicą 230 m.



Wg planu, u 

nas mogą 

powstać 

wiatraki takie, 

jak ten 

największy. To 

będą 

KOLOSY

widoczne z 

wielu 

kilometrów. 













Wiatraki zabijają ptaki, 

nietoperze, wypłaszają zwierzęta, 

niszczą ich siedliska !

Na terenie planowanej farmy żyją gatunki prawnie 

chronione, m.in. nietoperze, żurawie i wiele ptaków, 

również tych, które zatrzymują się u nas w okresie 

przelotów.
Czym grozi spotkanie z wiatrakiem… ptaki i nietoperze 

zderzają się, są ranione, bądź giną na miejscu, łopaty 

wiatraka przecinają ptaka na pół, urywają skrzydła…



Wiele ptaków przemieszcza się kluczami, często późnym 

wieczorem i nocą, kiedy szanse na uniknięcie zderzenia są 

jeszcze mniejsze niż za dnia. http://www.youtube.com/watch?v=9srPoOU6_Z4

http://www.youtube.com/watch?v=9srPoOU6_Z4


75% powierzchni planowanej farmy wiatrowej znajduje się w 

otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Granice Parku 

Krajobrazowego pokrywają się z granicami obszaru 

NATURA 2000, ostoja ptasia.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, w 

uzgodnieniu z dnia 29.10.2010r.,: „na terenie otuliny Parku 

Krajobrazowego Dolina Słupi zabrania się lokalizowania 

obiektów i podejmowania przedsięwzięć mogących 

degradować walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku; uwaga 

ta dotyczy w szczególności planowanych na terenie gminy 

Kołczygłowy elektrowni wiatrowych.”



Spece od wiatraków twierdzą, że zwierzęta się przyzwyczają, 

a ptaki nauczą się omijać wiatraki, lub co najwyżej wyniosą 

się z tych okolic. 

Czy tak wygląda proekologiczne działanie i to w obrębie 

obszaru chronionego??

JAKI ŚWIAT ZOSTAWIMY NASZYM DZIECIOM??



W bardzo bliskiej odległości od Barnowa gniazduje też 

chroniony orzeł bielik, którego rewir obejmuje wiele km2. 
Czy orzeł, a zwłaszcza jego młode, nauczą się latać „slalomem” między 

wiatrakami?  Ile będzie musiało zginąć?

+ ?



W tzw. prognozie oddziaływania na środowisko wprost 

napisano, że żurawie gniazdujące, które na tym terenie 

prawdopodobnie przeniosą się w inne miejsce, co należy 

odczytać – stracą swoje siedlisko, które same przecież 

wybrały. 

O obecności bielika prognoza w ogóle nie wspomina!

Niszczenie siedlisk gatunków objętych ochroną jest 

niezgodne z obowiązującym prawem. 







Ten ptak drapieżny 

został przecięty na 

trzy części. 

Ptaki zderzają się z 

łopatami, ponieważ 

prędkość na końcu 

śmigła (znacznie 

większa niż u 

podstawy) wynosi 

nawet 200km/h i 

zwierzęta nie są w 

stanie przewidzieć, 

że za chwilę zderzą 

się z ruchomą 

przeszkodą. 



WYPADKI SAMYCH WIATRAKÓW



ZIMĄ Z OBLODZONYCH ŁOPAT Z DUŻĄ 

PRĘDKOŚCIĄ WYRZUCANE SĄ BRYŁY LODU.

LÓD NA ŁOPATACH CO JEŚLI SPADNIE CI NA GŁOWĘ?



Kłamstwo klimatyczne

W Danii, gdzie przypada najwięcej wiatraków jak na tak małą

powierzchnię kraju i 5,5 mln ludzi, emisja CO2 wynosi 10 ton

na mieszkańca, a prąd jest najdroższy w Europie.

W Polsce emisja CO2 wynosi 8 ton na mieszkańca, a i tak nas

krytykują.

Budowa farm wiatrowych to gigantyczne pieniądze dla

inwestorów, pieniądze z DOTACJI, a te pochodzą z

NASZYCH PODATKÓW.

Bez dotacji stawianie farm wiatrowych stałoby się

nieopłacalne!

Im nie chodzi o ekologię!!! 



Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych 

Polskiej Akademii Nauk 

w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem (frag)
Całość pod adresem http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-

content/uploads/Stanowisko_KNG_w_sprawie_zmian_klimatu.pdf

• Od dwunastu tysięcy lat Ziemia znajduje się w kolejnej fazie 

cyklicznego ocieplenia i jest w pobliżu jego maksymalnego 

natężenia.

•Obecnemu ociepleniu towarzyszy wzrost zawartosci gazów 

cieplarnianych w atmosferze: wsród nich dominuje para 

wodna, a w mniejszych ilosciach wystepuje m.in. dwutlenek

wegla, metan, tlenki azotu i ozon. (cdn)

http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Stanowisko_KNG_w_sprawie_zmian_klimatu.pdf
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• W ciągu ostatnich 400 tysiecy lat – jeszcze bez udziału człowieka

– zawartość CO2 w powietrzu, jak tego dowodzą rdzenie lodowe z

Antarktydy, już 4-krotnie była podobna, a nawet wyższa od

wartości obecnej. Przy końcu ostatniego zlodowacenia(!), w ciągu

kilkuset lat, średnia roczna temperatura globu zmieniała sie

parokrotnie, w sumie wzrosła prawie o 10°C(!!) na półkuli

północnej – a więc były to zmiany nieporównanie bardziej

drastyczne niż dziś obserwowane.



• Monitoring klimatyczny prowadzony jest na lądach od 200 lat,

a oceanów od 40 lat.

Tak krótkie okresy pomiarowe nie daja pewnych podstaw do

tworzenia w pełni wiarygodnych modeli zmian termicznych na

powierzchni Ziemi.

Dlatego należy bezwzglednie zachować daleko idącą

powsciągliwość w przypisywaniu człowiekowi wyłacznej, czy

chocby tylko dominujacej, odpowiedzialnosci za zwiększona

emisje gazów cieplarnianych, gdyż prawdziwośc takiego

twierdzenia nie została udowodniona.



dla ograniczenia ilości CO2 w pierwszym rzędzie należy

zaprzestać ekstensywnych wylesień, szczególnie w

rejonach tropikalnych.

Lasy równikowe – zielone płuca ziemi. 

Rośliny pobierają dwutlenek węgla, a oddają tlen.



Jeśli nie wiatraki to co? To często zadawane pytanie.

A może wielomilionowe dotacje lepiej przeznaczyć na:

• docieplanie budynków

•wspieranie budownictwa domów pasywnych 

(energooszczędnych)

•pozyskiwanie ciepła z ziemi (geotermia, pompy ciepła)

•solary

Dobrym wyjściem jest także oszczędzanie energii. 

Można stworzyć biogazownie rolnicze. 

Wykorzystać energię wody. 



Podsumujmy fakty o elektrowniach wiatrowych:

 Nie są budowane z powodów ekologicznych, a dla pieniędzy z dopłat.

W Polsce w bardzo niewielu miejscach wiele na tyle silnie i często, by wiatraki 

zarobiły same na siebie, bez dopłat. Konieczna średnia prędkość wiatru to min 

6m/s. Miejscem tym NIE JEST gmina Kołczygłowy. 

 Brak jest w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego  jakiejkolwiek 

symulacji finansowej odnośnie ewentualnych zysków czy strat ekonomicznych, 

jakie miałyby dać wiatraki gminie Kołczygłowy. 

 Według ustawy o planowaniu przestrzennym (art. 36) od gminy, a nie od 

inwestora będzie można dochodzić odszkodowań  straty wartości 

nieruchomości, czy tytułu strat zdrowotnych, bo to gmina uchwala plan. W 

przyszłości może to oznaczać wielkie obciążenie dla gminy, czyli podatników. 



 Ewentualne darowizny dla gminy czy pomniejsze inwestycje na rzecz gminy 

przez inwestora są nie czym innym, jak mydleniem oczu i zakamuflowanym 

przekupstwem. Remonty dróg i tak są wynikiem odrębnych umów między 

inwestorem a zarządcą drogi z powodu tzw. przejazdów 

ponadnormatywnych.

 Możecie być Państwo pewni, że po wybudowaniu wiatraków, w razie 

jakichkolwiek problemów, np. hałasu, migotania, pogorszenia stanu zdrowia, 

wszelkie protesty będą na nic. Deweloper tuż po wybudowaniu elektrowni, 

przekaże je kolejnej firmie i wszelkie skargi trafią w próżnię tak, jak np. ma to 

miejsce w Margoninie czy Orzechowcach. To inwestycja na 25-30 lat.

 Brak naszego zainteresowania tym, co dzieje się w gminie, zwłaszcza w 

kwestii inwestycji na  kilkadziesiąt lat jest na rękę inwestorowi! Nie myśl, że 

sam nic nie zdziałasz, nic nie możesz. Nie jesteś sam!



Elektrownie te stawia się na szybko i na siłę, z pominięciem szerokich 

konsultacji społecznych, a protesty ludności się bagatelizuje i ignoruje, 

włącznie z brakiem odpowiedzi na pisemne wnioski i zapytania.

Decyzje są podejmowane ponad głowami mieszkańców, aby zdążyć przed 

wprowadzeniem ustawy regulujące odległości budowania wiatraków od ludzi. 

Prognozy oddziaływania na środowisko robią firmy komercyjne pod dyktando 

inwestora, stąd pełno w nich naciągania faktów, pomijania oczywistych 

ujemnych skutków, nie pisanie NICZEGO o wpływie na zdrowie ludzi (brak 

ustawy!!), pomijanie ważnych badań (całoroczny monitoring ptaków i 

nietoperzy), brak analizy finansowej dla gminy. 



 Wiatraki nie stworzą nowych miejsc pracy, a wręcz ograniczą możliwość 

powstawania miejsc pracy w sektorze turystycznym. 

Na Zachodzie w nieruchomościach panuje zasada, że za widok się płaci. 

Zamiast zachować naturalny, piękny krajobraz, który przyciągnie turystów i 

podniesie z czasem wartość naszych nieruchomości, sprawimy że gmina 

Kołczygłowy będzie odstraszać turystów i tych, którzy chcieliby się tu osiedlić, 

jako kolejne miejsce naszpikowane gigantycznymi wiatrakami. Pomyślcie o tym 

w  perspektywie 30 lat! Czy nasze dzieci, wnuki nam za to podziękują?

 Udowodniona naukowo szkodliwość dla zdrowia i uciążliwość takiego 

sąsiedztwa jest CAŁKOWICIE pomijana. Jedyne prawne obostrzenia dotyczą 

ochrony przyrody, a przecież, człowiek, jako organizm żywy, też jest częścią tej 

przyrody.



Wpływ wiatraków na zdrowie jest bardzo szkodliwy. Najbardziej szkodliwe są 

niesłyszalne dla człowieka infradźwięki. Ale życie potrafi uprzykrzyć także 

,wzmagający się wraz ze zużyciem turbin, przenikliwy, jednostajny hałas. 

Migoczące za dnia cienie śmigieł, błyskające synchronicznie czerwone światła 

w ciemności. NIGDY już nie będzie spokoju. Znów pomyślmy o perspektywie 

czasu, jaki przyjdzie nam z tym żyć. 

Wiatraki nie spowodują zamknięcia ani jednej konwencjonalnej elektrowni. 

Wiatraki nie są pewnym i stabilnym źródełem energii, stanowiąc tak naprawdę 

problem dla konwencjonalnych sieci. Ludzie zaś potrzebują prądu cały czas.

Prąd nie będzie tańszy, ani nie popłynie „od wiatraka do twojego domu”. W 

rzeczywistości prąd z wiatru to najdroższy prąd, jaki można mieć. Wpływają na 

to koszty inwestycji, dotacje (z podatków) i koszty przesłania energii do sieci.



Komu zatem wierzyć?

Inwestorom, biznesmenom obiecującym złote góry i gruszki 

na wierzbie w postaci kawałka wyremontowanej drogi, 

garnków dla koła gospodyń – bo i tak się w Polsce dzieje, co 

opisywane jest w prasie, a co jest nędznym „ochłapem” danym 

na zachętę i praktycznie żadnym obciążeniem finansowym w 

porównaniu do kosztu całej inwestycji. 

A może „ekspertom” sporządzającym ZA PIENIĄDZE 

INWESTORA  (ukrytej jako darowizna dla gminy) prognozy 

oddziaływania na środowisko – pełne rażących błędów i 

dowodzące nieznajomości tematu, pomijania najistotniejszych 

kwestii, np. zdrowia, nielegalności niszczenia siedlisk 

chronionych gatunków.



CZY MOŻE UWIERZYĆ

Ludziom nauki, profesorom, lekarzom  specjalistom 

przedstawiającym wyniki setek badań destrukcyjnego wpływu 

wiatraków na ludzi i przyrodę i nieekonomiczności całej 

inwestycji. Przy czym ludzie ci nie reprezentują środowisk 

biznesowych, więc nie starają się nam niczego „sprzedać”.

A MOŻE WRESZCIE UWIERZMY

Mieszkańcom „mądrym po szkodzie”, którzy żyją pod 

wiatrakami i co dzień ponoszą konsekwencje decyzji władz, a 

często i własnej bierności i pozwalaniu by za nich decydowali 

inni. Ludzie ci daliby wiele, aby wiatraki zniknęły z ich życia, 

ale najczęściej jest to niemożliwe. 



JEDNO JEST PEWNE – NIE MOŻNA STAĆ Z 

ZAŁOŻONYMI RĘKAMI I MYŚLEĆ, ŻE INNI ZA NAS 

BĘDĄ WALCZYĆ Z WIATRAKAMI. 

W ILOŚCI SIŁA! 

Niech do wadz gminy dotrze sprzeciw jak największej

liczby osób.

Rozmawiajmy z rodziną, sąsiadami, znajomymi – problem

wiatraków dotyczy wszystkich w naszej gminie.

Przychodźmy na spotkania, zabierajmy głos w sprawie

Nie pozwólmy aby zarzucano nam niekompetencję,

zacofanie, aby nas próbowano dyskredytować.



Bierzmy przykład z innych!

Przeciw wiatrakom protestują ludzie na całym 

świecie. Czy oni wszyscy są zacofani i 

„ciemni”? 

Czy zacofanie i „ciemnotę” poparłoby tylu 

lekarzy i naukowców?? 



Protestuje Zachodnia Europa, USA, Kanada, Australia
















