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Petycja w sprawie wieży przekaźnikowej w
Cieszynie
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W Cieszynie w maju 2019 roku zawrzało. Wszystko za sprawą planowanej budowy wieży
przekaźnikowej telefonii komórkowej, która ma zostać zlokalizowana przy ulicy Sportowej w
Cieszynie. Chociaż inwestor posiada prawomocne zezwolenia w tej sprawie, część
mieszkańców nadolziańskiego grodu zdecydowała się wystosować petycję w rej sprawie.

Decyzja w sprawie budowy wieży telefonii komórkowej zostały wydane jeszcze w 2017 roku. Część mieszkańców
miasta postanowiła działać i przygotować petycję, która jest skierowana do sieci PLAY, której maszt ma powstać przy
ulicy Sportowej w Cieszynie. Głównymi argumentami mieszkańców, niezadowolonych z planowanej inwestycji, jest
oddziaływanie obiektu na krajobraz miejski.
- W samym centrum Cieszyna, tuż obok granicy państwa z Czeską Republiką planowana jest budowa wieży
telefonii komórkowej PLAY. Głównym powodem naszego, społecznego sprzeciwu jest lokalizacja budowy.
Śródmieście miasta jest naszym dobrem historycznym, kulturowym, więc ma niekwestionowany udział w
budowaniu lokalnego patriotyzmu, tożsamości, więzi, jest przestrzenią łączącą przeszłość z przyszłością.
Nie wyobrażamy sobie, żeby cokolwiek konkurowało wizualnie z Wieżą Piastowską i otaczającym ją
Wzgórzem, czyli unikatowym dziedzictwem kształcącym kolejne pokolenia, będącym dobrem
przyciągającym turystów – brzmi początek petycji. Dalej znajdują się informacje dotyczące planowanej wysokości
obiektu (62 metry) i wskazanie, że będzie on widoczny praktycznie z wszystkich punktów widokowych w Cieszynie
(zwłaszcza ze szczytu 29 – metrowej Wieży Piastowskiej, która jest jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta).
Procedura, zgodnie z którą wydane zostały stosowne zezwolenia, nie wymagała konsultacji społecznych, ani

specjalistycznych. Inwestycja celu publicznego, bo tak na mocy ustaw, jest sklasyfikowana budowa wieży
przekaźnikowej, nie wymaga opinii urbanistów, architektów, czy też konserwatora zabytków. Mieszkańcy, którzy
zdecydowali się na poparcie petycji, zaznaczają jednak, że nie zgadzają się tak wyraźną ingerencję w wizerunek
miasta.
- Apelujemy do sieci telefonii komórkowej, której operatorem jest P4 Sp. z o.o. należąca do Play Holdings 2
S.Á.R.L. zarejestrowanej w Luksemburgu, kontrolowanej przez islandzką spółkę Novator Partners i grecką
Tollerton o zmianę położenia planowanej budowy wieży z uwagi na wyjątkową warstwę historyczną i
symboliczną terenu, na którym zaplanowano postawienie obiektu oraz wizerunek własny firmy. Jesteśmy
przekonani, że odpowiedzialny biznes, o którym można przeczytać na stronie firmy (…) to działanie na
rzecz rozwoju miast, w których działa, a nie ich destrukcję. - piszą mieszkańcy
Na końcu petycji osoby zainteresowane podkreślają, że Rada Miejska Cieszyna przystąpiła do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru śródmieścia Cieszyna, czym dała wyraz troski o potencjalne
(również niekorzystne) zmiany w tym miejscu. Budowa wieży może zatem zniszczyć wartość symboliczną przestrzeni
zabytkowej, a miasto straci paliwo, stanowiące o jego szansach w gospodarczo – turystycznej perspektywie.

Link do petycji tutaj.
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Pisaliśmy: Czy w Centrum Cieszyna powstanie wieża...

