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Kłamstwa i ważne fakty z Niemiec i USA
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Taktykę mataczenia 
dopasowaną do biurokracji niemieckiej stosuje ExxonMobil Niemcy w Dolnej 
Saksonii (Niedersachsen) i wszędzie tam gdzie następuje zatrucie środowiska 
poprzez szczelinowanie hydrauliczne. W Niemczech jest nie do pomyślenia, że przy 
odwiertach i budowach nie ma tablic informacyjnych - pierwszy przechodzący 
policjant zareaguje i zgłosi do organów ścigających roboty na czarno - to jest 
sprawa milionowych kar.  

To fakt: Według dziennikarzy, którzy po sygnałach od mieszkańców odkryli 
poważną katastrofę ekologiczną ExxonMobil z roku 2007-(patrz 16 ), podane na 
tablicy informacyjnej dane inspektora do spraw bezpieczeństwa były nieprawdziwe, 
a także fałszywe było nazwisko i telefon kierownika budowy. Ale tablica 
informacyjna była i zgadzała się nazwa firmy.  

To fakt: 6.12.2010 Public & Government Affairs Manager, czyli rzecznik prasowy 
korporacji ExxonMobil Production Deutschland GmbH Norbet Stahlhut w 
wywiadzie telewizyjnym NDR-Markt, kłamał: Bezpieczeństwo jest u nas dobrem 
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najwyższym. My wydobywamy tutaj gaz ziemny bezpiecznie i bezawaryjnie od 50 
lat.   

To fakt: parę dni po tym wywiadzie mieszkańcy Rottenburg/Wümme zaprosili 
ekipę telewizji, i pokazali zanieczyszczenie wód gruntowych oraz 2500 m3 ziemi z 
roku 2007, przez zastosowane w mieszaninach wodnych związki rtęci, benzolu, 
ethylbenzolu i xylolu. Płuczki wypłynęły z pękniętych rur na polu odwiertów 
Söhlingen na wschód od Rottenburg/Wümme. Według rzecznika firmy Exxon, 30 
procent płuczek jest odpompowywane z odwiertu systemem rur. Na długości 2 
kilometrów rury te popękały.  Według firmy - bo były skorodowane. Według 
naukowców - zawalenie się wyczerpanych odwiertów w pobliżu spowodowało 
małe trzęsienie ziemi i popękanie rur.

To fakt: w landzie NRW (Nordrhein-Westfalen) Ministerstwo Środowiska (MŚ) 
wymaga od 2011 roku od firm wiercących za gazem pozwoleń od urzędów 
zarządzających wodą pitną. Rząd okręgu Arnsberg wydający licencje na odwierty 
uwarunkował licencję na odwierty próbne dla ExxonMobil w styczniu 2011 od 
pozwoleń urzędów wodnych - lokalnych i okręgowych. Podobnie w Drensteinfurt 
w NRW. MŚ oświadczyło 13 stycznia, że bez pozwolenia od urzędu wody pitnej i 
pozwolenia od nadzoru wody pitnej, licencja na odwierty próbne staje się nieważna.  
-
Dalsze ważne fakty  

To fakt: nie ujawniono w reportarzu (7), dokąd prowadzą rurociągi puszczone 
płytko w ziemi lub położone na ziemi na terenach firmy Exxon.  
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To fakt: stężenie biocidów w wodzie technologicznej przekracza 272 razy wartości 
dopuszczalne według ekspertów komisji EFSA (European Food Safety Authority, 
Parma, Italy) - (17) patrz 680 kilo biocidów zatruje duże jezioro.  
To fakt: zanieczyszczenia wód gruntowych i studni głębinowych rtęcią i benzolem 
w Hemsbünde (Gmina Rotenburg) przez firmę RWE-Dea.  
To fakt: 70 procent płuczek pozostaje w wyczerpanych odwiertach.  
To fakt: dozwolone w Niemczech wartości progowe benzolu (a benzol powoduje 
raka - fakt bezsporny w świecie nauki) zostały w wodzie gruntowej 6-krotnie 
przekroczone.  
To fakt: od trzech lat Exxon filtruje wodę gruntową i wywozi zatrutą ziemię - 
dokąd?. Robót utylizacyjnych do dzisiaj jeszcze nie zakończył.  
To fakt: by woda została zakwalifikowana jako "czysta woda pitna" robi się 
analizy chemiczne wody, w których szuka się znanych składników jak ołów, czy 
bakterie natomiast nie bada się płuczyn na wypłukany ze skał arsen, radon, na 
znane i nieznane składniki płuczek, jak rtęć, biocydy itd., gdyż firmy nie meldują 
tajnych składników płuczek.
To fakt: ExxonMobil na pytanie: jak ocenia ExxonMobil wiadomości, że w USA 
poprzez wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych doszło do masywnych 
zanieczyszczeń wody gruntowej i wody pitnej?  ExxonMobil odpowiada na własnej 
stronie (28): "Według naszych informacji odpowiedzialne urzędy w USA nie 
zidentyfikowały ani jednego przypadku zanieczyszczenia wody pitnej przez 
Hydraulic Fracturing."  
To następne bezczelne kłamstwo tak typowe dla ludzi zaślepionych pieniędzmi, 
zorganizowanych w hierarchicznych mafijnych strukturach co nie mogą inaczej, 
gdyż wylecą natychmiast z pracy. Orzeczeń takich specjalistów nie można brać na 
poważnie. Oczywiście, że szkody są dokumentowane urzędowo i przez ludność na 
filmach, na fotografiach i w pracach naukowych. Tutaj podaję aktualną pracę z 
września 2010 roku z bardzo dobrymi źródłami: "FRACTURED 
COMMUNITIES, Case Studies of the Environmental Impacts of Industrial Gas 
Drilling" (27)  Cytuję: 
"This report describes hundreds of case studies demonstrating that industrial gas 
drilling, including horizontal drilling using high-volume hydraulic fracturing, 
results in significant adverse environmental impacts. These impacts result from 
changes in land use, roadbuilding, water withdrawals, improper cementing and 
casing of wells, over-pressurized wells, gas migration from new and abandoned 
wells, the inability of wastewater treatment plants to treat flowback and produced 
water, underground injection of brine wastewater, improper erosion and sediment 
controls, truck traffic, compressor stations, as we ll as accidents and spills." 
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EPA (21) http://www.epa.gov informuje na swoich lokalnych stronach o 
postępowaniach karnych. Także ExxonMobil firma XTO wylała w grudniu 2010 
roku w Stanach 50.000 litrów płuczki (Frac) na pole co na pewno doprowadziło do 
zatrucia wody gruntowej (29) 

To fakt:  Fimy wiertnicze fałszują dane i nie podają rzeczywistych ilości wody 
wypompowywanej z zasobów wód i zamienianej w procesie Hydraulic Fracturing 
w trujący chemiczny koktajl - tzw. "płuczkę". Tak postępują wszędzie gdzie wiercą 
i gdzie im się na zbrodnicze łapy nie patrzy - udowodnione w USA, Kanadzie, w 
Polsce, w Niemczech (25; 27; 31; 33).

To fakt: 5 stycznia 2011 Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie ekspertyzy 
prawnej w Niemczech i Polsce, Francji i Szwecji, mającą sprawdzić, czy istniejące 
przepisy europejskie, narodowe i regionalne są wystarczające dla zachowania 
europejskich standardów ochrony środowiska przy poszukiwaniu i wydobywaniu 
gazu ziemnego metodą Hydraulic Fracturing.
   
To fakt: Australia, 10 lutego 2011 po protestach ludności i kontrolnych badaniach 
wody pitnej stwierdzono w lokalnych ujęciach wody pitnej w pobliżu odwiertów 
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dla gazu z łupków chemikalia BTEX (Benzol, Toluol, Xylol i Ethylbenzol). Rząd 
Australijski zareagował, Minister Tony Kelly przygotował projekt ustawy 
zabraniającej od kwietnia 2011 roku stosowanie chemikalii BTEX przy stosowaniu 
metody hydraulicznego szczelinowania.   
-
Fakty ważne z USA:  

1. - United States Environmental Protection Agency (EPA)- Federalny Urząd 
Ochrony Środowiska USA, po kontroli projektu badań przez Science Advisory 
Board (SAB) dostała 16. czerwca 2010 pozwolenie na rozpoczęcie badań 
"Potential Relationships Between Hydraulic Fracturing and Drinking Water 
Resources U.S. Environmental Protection Agency Office of Research and 
Development, March 2010" wpływu metody Hydraulic Fracturing na zasoby 
wody pitnej wg przedstawionego planu badań (20). Tam jest m.in. punkt o 
identyfikacji największych zagrożeń przez szczelinowanie hydrauliczno-
chemiczne.  

2. - woda oczyszczona z fraku poprzez nieodpowiednie metody pomiarów jest 
ogłaszana w USA jako "woda zdatna do picia" 

3. - pomiary wody na składniki nie występujące w płuczynach powoduje złą 
kwalifikację wody. 

4. - Argument firm z USA i polskich lobbystów- geologów, że to Polski nie 
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dotyczy, gdyż w USA wiercą tylko do głębokości kilkuset metrów, a w Polsce 
na głębokości większe niż 2000 metrów, więc woda gruntowa w Polsce jakoby 
nie jest zagrożona jest nieprawdą.  

5. - Płuczkę wylewa się do jezior i rzek, do pustych szybów naftowych, na 
śmietniki miejskie.  

6. - Robi się pozorną utylizację płuczyn w zakładach oczyszczających wodę, gdyż 
nieprzystosowane do chemii biologiczne filtry nie czyszczą płuczyn z trucizn 

7.  - Potrzeba dużo energii aby wodę oczyścić z fraku. Dla jednej rodziny kosztuje 
taka instalacja 11000 dolarów.  

8. - Nieszczelne zbiorniki wyparowują metan do atmosfery.  
9. - Metan CH4 ma wpływ na efekt cieplarniany (potencjał ocieplenia globalnego) 

30 do 50 razy większy niż dwutlenek węgla CO2. (15)  
10. - Dodawany do bezwonnego gazu zapach merkaptan jest neurotoksyną.  - Ludzie 

przebywający w okolicy ulatniających się gazów dostają krwotoków z nosa, 
bólów głowy i innych.  

11. - Chroniczne zatrucie gazem przez stałe przebywanie w okolicy odwiertów, 
powoduje nieodwracalne zmiany chorobowe w organizmie.  

12. - Krowy co napiją się raz zatrutej frakiem wody, rodzą martwe cielaki itd.  
13. - Zakaz w listopadzie 2010 metody Hydraulic Fracturing przez radę miasta 

Pittsburgh.  
14. - Moratorium Parlamentu Stanu New York do 15 maja 2011, zabraniające 

wszelkiego rodzaju wierceń w połączeniu z chemicznym szczelinowaniem skał. 
15. - Veto Gubernatora Stanu New York Davida A. Patersona na moratorium 

parlamentu.  
16. - Gubernator Paterson zabronił do 1 czerwca 2011 wiercenia poziomego w 

połączeniu z hydrauliczno-chemicznym szczelinowaniem skał.  
17. - Roczne obniżenie wydobycia na jeden otwór ekploatacyjny wynosi 30-70 

procent. Poszczególne odwierty są stymulowane hydrauliczno-chemicznym 
szczelinowaniem do 15 -18 razy - dane z Fayetteville Shale, Arkansas, Oil and 
Gas Commission, May 2010, USA  

18. - W roku 2009 EPA (Federalny Urząd Ochrony Środowiska USA) znalazła w 11 
z 39 sprawdzanych zbiorników wody pitnej chemię, którą można było 
bezpośrednio przyporządkować do składników używanych w procesie 
hydraulicznego szczelinowania (Hydraulic Fracturing).  

19. - Pensylwania i Teksas: 25 procent wyrywkowych badań ujęć wodnych przez 
EPA wykazały zanieczyszczenia gazem i przez BTEX - (Benzol, Toluol, Xylol, 
Ethylbenzol)  

20. - W 2010 r. stowarzyszenie naukowców The Endocrine Disruption Exchange 
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(TEDX) stwierdziło miejscowe skażenie chemią z płuczyn w ponad 1000 ujęć 
wody pitnej (33)  

21. - Ścieki skażone BTEX, radioaktywnością i metalami ciężkimi (Marcellus 
Shale)  

22. - Zasolenie rzek (Pensylwania)  
23. - Stwierdzono korozję instalacji przemysłowych (Pensylwania) 

Moim zdaniem (K.P.) 
Boom gazowy odbywa się kosztem ludzi i środowiska, jest katastrofą ekologiczną i 
się dla większości społeczeństwa w Polsce nie opłaca.  Przyczyną zanieczyszczenia 
wód gruntowych i studni głębinowych w Söhlingen przez firmę ExxonMobil, oraz 
w Hemsbünde (Gmina Rotenburg) przez firmę RWE Dea opublikowane przez mass 
media w styczniu 2011 może być spowodowane metodycznym podziemnym 
rozlewem 30 procent płuczki przez specjalnie podziurawione rury na terenach na 
których firmy wykupiły prawo do poszukiwania gazu. To jest według mojego 
zdania główna przyczyna przenikania trującego roztworu przez ziemię do wód 
gruntowych.  Przy ocenie oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie 
politycy i firmy zafałszowali wyniki badań naukowych, stosując wersję kupionych 
błaznów z tytułami naukowymi prywatnego klubu ICNIRP sponsorowanego przez 
koncerny telekomunikacyjne.  

W przypadku poszukiwań gazu niekonwencjonalnego politycy i urzędnicy 
argumentują przy wydawaniu pozwoleń na odwierty podobnie powtarzając wersję 
rzecznika prasowego ExxonMobil Stahlhuta: "nie ma skażeń od 50 lat, otoczenie 
pozostaje czyste, płuczyny są tak rozcieńczone, że woda pozostaje czysta. Związki 
chemiczne nie są toksyczne i firma nie musi ich wykazywać "- wszystkie takie 
"twierdzenia" to kłamstwa stosowane międzynarodowo także i w USA.(27; 31) 

Podaję tu moją osobistą metodę kwalifikacji wody na wodę pitną.  
Ocena wody - metoda własna herbaciarza Puzyny (przez herbaciarza - dla 
społeczeństwa)  Proszę kupić w sklepie zdrowej żywności czarną herbatę z 
prowincji Darjeeling najlepiej z pieczątką Tea Board of India - tylko ta pieczątka 
gwarantuje 100-procentowe pochodzenie z indyjskiej wysokogórskiej prowincji. 
Herbata taka powinna być dodatkowo przebadana na zanieczyszczenia - istnieje 
około 360 zanieczyszczeń, które kumulują się w liściach herbaty, jeżeli ona 
pochodzi z obszarów zanieczyszczonych chemią i jest spryskiwana chemią.  Jeżeli 
herbata jest czysta to zanieczyszczenia wytrącają się tylko z wody. 
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Fenole tworzą tęczowe kożuchy, każdy kożuch udowadnia jakieś 
zanieczyszczenie, bardzo twardą lub słoną wodę. Jeśli nie można z czystej, czarnej 
herbaty zrobić niesłonego napoju bez kożucha to mamy do czynienia z brudną, 
skażoną wodą. Im większy kożuch, tym brudniejsza woda. Im bardziej słona woda, 
tym więcej rozpuszczonej chemii i soli jest w wodzie.
 
Woda słona i woda z kożuchami nie powinna być kwalifikowana na wodę pitną  

Wnioski: 
Boom gazowy odbywa się na koszt ludzi i środowiska, jest katastrofą ekologiczną i 
się nie opłaca. Firmy, które wykupiły koncesje na poszukiwanie gazu powinny być 
zmuszone przepisem do kontroli płuczyn i ujawniania składników dodawanych do 
wody technologicznej nie tylko służbom kontrolnym ale też wg konwencji z 
Aarhus (8) na życzenie mieszkańców z okolicy terenów koncesji. Najlepiej jednak 
byłoby wycofać wszystkie pozwolenia i koncesje. Ponieważ z oficjalnymi ludźmi 
jak Minister Środowiska nie ma komunikacji, polecam demonstracje lokalne 
adresowane do prawdziwych rządzących według wzoru jak u dołu.
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Ilości śladowe w wodzie? 680 kilo biocidów zatruje duże 
jezioro, analiza jednego przekrętu.  

10. 12. 2010
Wypowiedź zwolennika odwiertów i chemicznego szczelinowania pozwala 
uwidocznić zamierzone, masywne zatrucie zasobów wód w Polsce:  Stowarzyszenie 
Blogmedia24.pl (22)  6. @Kejow mmkkmmkk, pon., 29/11/2010 - 00:0 
 (...) Wymienia groźno brzmiące nazwy substancji 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-
3-on 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on  Są to substancje dopuszczone do kontaktu z 
żywnością (konserwanty używanie do pokrywania papieru do opakowań ): http://
www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1541.htm Zapewne jednak nie wolno ich 
dodawać wprost do żywności. Używanie są także jako konserwanty w kosmetykach 
http://en.wikipedia.org/wiki/Methylchloroisothiazolinone http://en.wikipedia.org/
wiki/Methylisothiazolinone  Czyli wprowadzane są obecnie do środowiska przez 
człowieka i np. w Warszawce pewnie znajdują się w śladowych ilościach w wodzie 
pitnej ( bo przecież do Wisły także trafiają ścieki a ludzie używają szamponów, a w 
procesie uzdatniania nie da się wszystkiego usunąć :-)  Zapewne te substancje 
używane także jako konserwanty w tym zastosowaniu ( zapobiegają rozwojowi 
bakterii w wodzie wtłaczanej pod ziemię ), czyli stężenia pewnie nie są wielkie.  
Można wiec trochę traktować tą stronę jak opowieści o tym, że po wybudowaniu 
linii kolejowych krowy przestaną się cielić .(...)  

K.P.:  Z wypowiedzi zwolennika szczelinowania chemicznego "mmkkmmkk" 
widać, że on robi duży zakręt przy stężeniach i pisze:   "pewnie nie są wielkie". 

Znam taki sposób wypowiedzi z walki z propagandystami telefonii komórkowej, 
dlatego porównuję stężenia:  

według ekspertów komisji EFSA (European Food Safety Authority, Parma, Italy) - 
(17) dopuszczalna dla konsumentów ilość mieszaniny biocidów w opakowaniu to 
25 mikrogram/dm2 [µg/dm2] 
Porównuję stężenie dopuszczalne ze stężeniem stosowanym przez ExxonMobil w 
Niemczech przy szczelinowaniu hydraulicznym skał podziemnych: 
680 kg 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on z 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (w 
skrócie Chlormethylisothiazolinon) na 20 milionów litrów wody.  

Podane ilości wody wahają się, odpowiednio zmienia się ilość stosowanych trucizn. 
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Konkretne ilości chemii stosowanej w procesie Hydraulic Fracturing przy 
odpompowywaniu gazu zamkniętego tight gas przez ExxonMobil w Dolnej 
Saksonii została podana przez ExxonMobil w reportażu (7)  

Wprowadzam wspólną jednostkę miligramy/metr sześcienny [mg/m3]  
25 µµµµg/dm2 to 125 mg/m3 
20 milionów litrów wody = 20000 m3 
680 kg/20000 m3 to 34000 mg/m3  -Poziom polecany przez ESFA to 125 mg/m3 
34000/125= 272  stężenie mieszaniny biocidów przekracza 272 wartości 
graniczne tej trucizny dla ludności. 

Potrzeba niesamowitej ilości 5.440.000 m3 wody by rozcieńczyć mieszaninę 
biocidów do poziomu zalecanego przez ESFA. 680 kg biocidów jest w stanie zatruć 
objętość wody 1346 m x 1346 m x 3 m. 

Dlatego dla piszącego demagogicznie przyjaciela trucia wody - "mmkkmmkk":  
680 kg biocidów zatruje zbiornik wody o powierzchni ponad 1,8 kilometra 
kwadratowego i o głębokości 3 metrów, czyli duże jezioro. 
Wyżej wymieniony biocid należy do klasy toksyczności 3 (Toxicity class). 
Wprowadzanie substancji chemicznych należących do klasy 3 jest w gospodarce 
wody pitnej w Niemczech zabronione. Pani Christa Stiller-Ludwig Dyrektor Urzędu 

Wody Pitnej w Hagen: "...wg mojego 
dochodzenia w przypadku jednego ze 
składników (powyższego biocidu, 
uwaga K.P.) chodzi o składnik 3 klasy 
zagrożenia wody to znaczy najwyższej 
kategorii zagrożenia wody jaka może 
być" (7; 11). 
Do rozcieńczenia i olbrzymiego 
zużycia wody należą oczywiście 
dalsze stosowane trucizny których 
jest ponad 50 jak mieszaniny 
węglowodorów, amoniaki i inne.  
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Niemcy obudzili się po 30 latach, a Polacy?  
14. 01. 2011 
Moim zdaniem  informację o niebezpieczeństwach poszukiwania w Polsce gazu z 
łupków wstawiłem pod koniec października 2010. Także Niemcy weszli masywnie, 
medialnie w temat prawie w tym samym czasie - od listopada 2010 roku. Nie jest to 
zbieg okoliczności, pomimo że amerykańskie firmy wydobywające gaz, zatłaczają 
w technologii chemicznego szczelinowania skał - do niemieckiej ziemi trucizny już 
od roku 1980 i to bez informacji urzędów i ludności ! 

Dla Niemców mieszkających wokół odwiertów przebrała się miarka. Ich jest jednak 
niewielu, tak jak skromne są ilości gazu wydobywane tutaj głównie przez 7 firm: 
należącą do BASF firmę Wintershall, należącą do RWE firmę DEA, amerykański 
koncern Exxon, BNK Petroleum Inc., 3Legs Resources plc., a także Realm Energy 
International Corporation i Queensland Gas. 
 
Miarka się przebrała także po 5 latach dla Amerykanów.  W roku 2009 EPA 
znalazła w 11 z 39 sprawdzanych zbiorników wody pitnej chemię, którą można 
było bezpośrednio przyporządkować do znanych składników używanych w procesie 

hydraulicznego szczelinowania. W 2010 z pobranych przez EPA próbek z ponad 
1000 miejscowych zanieczyszczeń wody pitnej 25 procent wykazały 
zanieczyszczenia gazem (Pensylwania i Teksas).  Na skutek walki o wodę pitną 
mieszkańców wielu stanów: New Yorku. Pensylwanii, Teksasu, New Mexiko 
administracja Obamy i kongres zlecili w marcu 2010 roku przeprowadzenie 
poważnych i niezależnych od przemysłu górniczego badań rządowych. 
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Koordynacje badań zlecono US Environmental Protection Agency (EPA), kontrolną 
instancją jest Science Advisory Board (SAB), Washington d.c. 20460.(21)  Czy te 
badania będą tak samo niechlujne jak badania po wybuchu platformy BP Deepwater  
Horizon 22.4.2010 roku w zatoce meksykańskiej? trzeba uważać - i słuchać opinii 
walczących mieszkańców (5; 6), (ogłoszenie Obamy, zatoka jest czysta bo bakterie 
zjadły ropę jest nieprawdą. Bakterie nasyciły się ropą i nie są w stanie jej zjeść 
dlatego ropa jest wszędzie ale na dnie zatoki i zatoka powoli wymiera). 

Niemiecka telewizja pokazuje zatrute studnie, schorowane, nieporadne osoby, 
właścicieli ziemi wynajmujących firmom tereny pod odwierty, którzy teraz 
twierdzą, że przed odwiertami byli zdrowi i mieli dobrą wodę ze studni. Reporterzy 
przypominają, że wraz z brudną płuczką firmy wypompowują też rozpuszczoną w 
wodzie radioaktywność i arsen. Niektóre radioaktywne pierwiastki jak radon są w 
wodzie rozpuszczalne. Reporterzy z niemieckiej telewizji zapomnieli o fakcie, 
który ja sobie przypomniałem - że zatrucie własnych wód głębinowych Hamburga 
było jedną z przyczyn wymuszenia przez Hamburg od połowy lat 80-tych na 
landzie Dolnej Saksonii poboru wysokiej jakości wody z zasobów pod Lüneburger 
Heide. Wyczerpanie tych zasobów przez Hamburg ma nastąpić do roku 2020. 
Wtedy w roku 1981 przyczyny wyczerpania się wody pitnej w Hamburgu, które 
krążyły w prasie wokół dioksyn z odpadów  huty aluminium, nie zostały 
zweryfikowane, rozszerzone i podane do wiadomości publicznej. 
- Faktem jest, że w USA ludzie mieszkający w okolicach odwiertów ostro walczą z 

Krzysztof Puzyna, - Gaz do rozgrabienia, geotermia do zniszczenia - 06.03.2011,  Str 13/22
Część 3: Kłamstwa i ważne fakty z Niemiec i USA. Ilości śladowe w wodzie? 680 kilo biocidów 
zatruje duże jezioro, analiza jednego przekrętu. Niemcy obudzili się po 30 latach, a Polacy?



firmami 
poszukującymi gazu 
dopiero od 5 lat. Odkąd 
firmy wydobywające 
gaz w łupkach zostały 
wyłączone z 
przestrzegania ustawy 
o czystej wodzie i 
czystym powietrzu 
(Clean Energy Act tzw. 
"Halliburton 
loophole").  Te wyjątki 
wprowadził były 

prezydent USA, nie ukarany jeszcze zbrodniarz wojenny Bush Junior. Dla niego, 
dla jego szwagra Dick Cheney jednego z reżyserów wojny w Iraku i pomysłodawcy 
tajnych obozów tortur CIA, były takie wyłączenia bardzo korzystne, gdyż do ich 
klanu należy korporacja Halliburton, największa w USA firma wydobywająca gaz z 
łupków. 

- Zapatrzeni w Amerykanów Niemcy widzą po moratorium w Nowym Jorku, 

przestrzeń dla własnych protestów - według zasady jak Amerykanie protestują to 
my też. Niemieccy ekolodzy widzą też pewnie jakieś pieniądze związane z próbami 
ustawiania się na czele protestów w Europie. Niemcy porobili od lata 2010 roku dla 
każdej inicjatywy strony internetowe i organizują dyskusje, wywiady radiowe, 
transmisje telewizyjne.  Jak ekipy telewizji lokalnych zaczęły temat rozwijać to 
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znaleźli już trucizny w wodzie w dwóch miejscach, u dwóch firm - zatrutą rtęcią i 
fenolami wodę gruntową i ziemię przy polu gazowym w Söhlingen firmy 
ExxonMobil, oraz zatrutą wodę gruntową i pola odwiertów w Hemsbünde (Gmina 
Rotenburg) należące do firmy RWE Dea.  

-Jednak moim zdaniem protesty w Niemczech były, są i będą zawsze 
nieskuteczne, obojętnie jak głośno nadają media, jak intensywnie ludność dyskutuje 
i protestuje, a urzędnicy narzekają. Głośne dyskutowanie służy sterowaniu i spełnia 
jak zwykle funkcje wentylów społecznych. Ludzie tutaj nie mają praw do zmian 
decyzji władz, tutaj rządzi ExxonMobil i RWE. Obywatele mogą sobie 
podyskutować, ale wpływu na decyzje niby własnego rządu nie mają. Praw do 
udziału w decyzjach dotyczących inwestycji wpływających na środowisko na 
podstawie ratyfikacji umów międzynarodowych jak umowy z Aarhus nie stosują, 
gdyż ich opór jest jakby sterowany i blokowany przez siły specjalne zagnieżdżone 
w organizacjach ekologicznych. 

Moja publikacja przesłana w pliku .pdf informacja "ESFA Grenzwert für 
Lebensmittel um das 272fache überschritten" lądowała wielokrotnie u inicjatyw 
walczących z odwiertami w skrzynkach na SPAM, co tutaj było wskazówką - że 
informacja jest zła, gdyż moje adresy e-mailowe nie są legalne. Dopiero teraz w 
lutym 2011 ją zamieszczono. A może mnie widziano jako "konkurencję?".  

Te informacje o wartościach dopuszczalnych i o konwencji z Aarhus (8) są 
pomocne w walce o kontrolę odwiertów globalnych koncernów i dlatego też 
publikuję je na tej stronie po polsku i po niemiecku.  Blokada ważnych informacji 
świadczy o tym, że protesty tutejsze są na początku dobrze kontrolowane, a takie 
partie jak Chadecja (CDU) i Socjaldemokracja (SPD) nie mają zamiaru na 
poważnie robić dużych trudności firmom wydobywczym. Politycy wszystkich partii 
jednak muszą zachować pozory zainteresowania współpracą z ludnością, gdyż w 
tym roku mają wybory w 7 Landach.

Moim zdaniem jeżeli się Polacy ruszą, to temat chemicznego szczelinowania skał 
podziemnych i zużycie wody pitnej stanie się tutaj w Niemczech jeszcze bardziej 
drażliwszy. Istnieje wtedy niebezpieczeństwo utraty kontroli nad protestami - a 
przecież Bayer i inne firmy chemiczne już planują fabryki chemiczne w Polsce. Z 
gazu można produkować m.in. tworzywa sztuczne, jak Polacy pozwolą sobie zatruć 
resztki czystej wody. Następnym możliwym interesem może wtedy być chemiczne 
uzdatnianie ziemi i wody - z zyskiem dla światowego koncernu chemicznego Bayer 
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Ag.  Ma więc duży sens ekonomiczny dla obcych koncernów, procesy 
kontrolowania firm poszukujących gazu w Polsce tak jak i w Niemczech 
pozostawić kontrole przy urzędach górniczych. 

W Polsce przykładowa gmina Nowej Wsi Lęborskiej nie wiedziała nawet, gdzie 
faktycznie firmy wiercą, gdyż nawet nie sprawdziła lokalizacji odwiertu.  W 
Niemczech podobne procesy pozwoleń spowodowały wyłączenie z 
odpowiedzialności, a więc z procesu kontroli i pozwoleń organy zarządzające i 
uzdatniające wodę, gminy, a ludność z procesu konsultacji społecznych. Dopiero 
teraz w roku 2011, po 30 latach w ciągu 1 miesiąca są pierwsze propozycje nowych 
przepisów oczywiście na poziomie UE. (32)  

W Polsce chodzi o przynajmniej 284 odwiertów próbnych i trującą chemię 
zagrażającą wszelkiemu życiu na tych terenach - około 6 odwiertów na firmę. (w 
Niemczech 7 razy mniej tylko 7 firm , na obszarze mniejszym niż Pomorze, miało 
pod koniec 2010 roku 590 odwiertów). Ale chodzi też o olbrzymie pieniądze - 
tylko, że nie dla ludności i skarbu państwa, ale dla obcych spekulantów.  

Dlatego jest tak ważne, by mieszkańcy, polskie partie i 
organizacje ekologiczne obudziły się raz w historii Polski 
PRZED olbrzymią katastrofą ekologiczną w skali całego 
kraju i skutecznie zademonstrowały konieczność zmian, w 
kierunku kompetentnego, właściwego adresata.  

Tym adresatem są oczywiście inwestorzy próbujący w poszukiwaniu gazu 
niekonwencjonalnego jak szczury ser dziurawić polską ziemię. 

"Percepcja" rozumiana i widziana przez szefów i właścicieli korporacji, to są 
zobowiązania i cele finansowe: umowy, pożyczki, bilansy itd. Ekologia czy 
odpowiedzialność w stosunku do mieszkańców i ich zdrowia się dla takich szefów 
nie liczy. Dlatego o sukcesie komunikacji pospolitego ruszenia z władzami 
koncernu decyduje protest, na płaszczyźnie, na której koncern komunikuje. 
Np. blokowanie dróg głównych i lokalnych dla transportu gazu i dostawy 
sprzętu do odwiertów, dojazdów do pól odwiertów - koresponduje 
bezpośrednio z planami gospodarczymi i z prawdziwymi decydentami. 
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Takie blokady są skuteczne, gdyż ich posłannictwo dociera do najwyższej 
hierarchii. 

- Moim zdaniem na czele 
hierarchii w Europie stoją 
w dalszym ciągu 
amerykańscy spekulanci 
pochodzenia 
europejskiego, pod nimi 
są szefowie koncernów 
energetycznych RWE, 
Vattenfall, ExxonMobil 

itd. Do tych prawdziwych decydentów dociera przesłanie jak blokada dróg 
transportu natychmiast. Inna sprawa, czy można amerykańskich decydentów 

przekonać w sposób 
pokojowy aby zaprzestali 
stosowania swoich 
trujących technologii 
Hydraulic Fracturing?  

Jak dotychczas nie ma 
dyskusji na temat innych 
metod uwalniania gazu z 
łupków. Rzecznik 
prasowy firmy Exxon 
insynuuje, że chemiczny 

koktajl jest niby tak dobrany, by się działania trucizn wzajemnie znosiły. Niemiecki 
toksykolog Prof. H. Kruse mówi, że ani wzajemne oddziaływanie składników 
płuczek ani oddziaływanie płuczek na środowisko nie może być zbadane i 
kontrolowane, dopóki stosowane w płuczynach składniki są objęte tajemnicą firm.  

- W landzie NRW (Nordrhein-Westfalen) Ministerstwo Środowiska (MŚ) wymaga 
od 2011 roku od firm wiercących za gazem pozwoleń od urzędów zarządzających 
wodą pitną. Rząd okręgu Arnsberg wydający licencje na odwierty uwarunkował 
licencję na odwierty próbne dla ExxonMobil w styczniu 2011 od pozwoleń 
urzędów wodnych - lokalnych i okręgowych. Podobnie w Drensteinfurt w NRW. 
MŚ oświadczyło 13 stycznia, że bez pozwolenia od urzędu wody pitnej i 
pozwolenia od nadzoru wody pitnej, licencja na odwierty próbne staje się nieważna. 
Niestety w Niemczech decydentów się także kupuje i tak to wygląda w NRW, że 
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tam gdzie decyduje jeden - dwóch ludzi, ryzyko lewych pozwoleń jest bardzo duże. 
Na szczęście ludność i organizacje ekologiczne budzą się (29).  

Pozorne wyłączenie z procesu pozwoleń, urzędów nadzorujących wodę pitną jest 
wg organizacji ekologicznych nieprawdą - urzędy gospodarki wodnej 
prawdopodobnie dobrze wiedziały o kontaminacji wody od roku 2003. (29) 

Aktualnie w Niemczech kompetencje kontroli firm wydobywczych są przydzielone 
do Federalnego Urzędu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki i Technologii. 
Podobnie w Polsce nadzór kopalniany ma kontrolę nad firmami wydobywającymi i 
poszukującymi gazu alternatywnego jak gazu uwięzionego -tight gas. Federalny 
Urząd Górnictwa przy Ministerstwie Gospodarki i Technologii rozumie się nie jako 
kontrolny urząd państwowy służący interesom ludności, ale jako instytucja rządowa 
mająca na celu dostarczanie wszelkiej pomocy firmom wydobywczym. Dlatego 
firma ExxonMobil Deutschland próbki wylewanych płuczyn kontrolowała i 
oceniała dla urzędów nadzoru górnictwa i gospodarki wodnej w reżyserii własnej. 
Po aferze z kontaminacją wody pitnej rtęcią zrobił analizę próbek wody Urząd 
Górnictwa, ale ocenił niebezpieczeństwo zatrucia wody słowami rzecznika 
prasowego ExxonMobil.  ExxonMobil robił 15 lat na tajemnicę firmową i nie 
podawał składu mieszaniny do szczelinowania. Trudno więc było łączyć zatrucia 
środowiska z trującymi płuczynami, jeżeli o takich płuczynach nikt nic jakoby nie 
wiedział, urzędy kontrolne nie miały prawa wchodzić na tereny odwiertów, a 
rzecznicy prasowi koncernów tak jak ich stanowisko wymaga, kłamali by oszukać 
opinię publiczną. Woda była "czysta", gdyż jej nie badano na specyficzne trucizny z 
płuczyn. 
- W roku 2011 czasy te wydają się przemijać. Pod wpływem opinii publicznej 
koncerny poszukujące gazu proponują dobrowolnie starać się o pozwolenia 
urzędów wodnych. Jest to znany trik mafii telefonii komórkowej w Niemczech- 
tzw. "Freiwillige Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber" z roku 2001.   

Ma być nowa podkładka do legalnego trucia środowiska w Unii Europejskiej.  
-Alarmujące przypadki zatrucia wody pitnej w Stanach Zjednoczonych, stały się 
przyczyną oficjalnego zainteresowania Komisji Europejskiej, jak oni piszą "nową 
metodą Hydraulic Fracturing"  5 stycznia 2011 Komisja Europejska zleciła 
przeprowadzenie ekspertyzy prawnej w Niemczech i Polsce, Francji i Szwecji , 
mającą sprawdzić, czy istniejące przepisy europejskie, narodowe i regionalne są 
wystarczające dla zachowania europejskich standardów ochrony środowiska przy 
poszukiwaniu i wydobywaniu metodą Hydraulic Fracturing gazu 
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niekonwencjonalnego typu zamkniętego (Tight Gas), gazu ziemnego w łupkach 
(Shale Gas) oraz metanu z pokładów węgla kamiennego (Coalbed Methane). 

 Ekspertyza ta ma być przeprowadzona przez niezależną kancelarię w formie ankiet, 
w których firmy, urzędnicy i politycy będą przepytani przez przedstawicieli 
kancelarii. Znany z Baden-Württenberg jako lobbyista gospodarczy,  wypchany 
przez Merkel z Niemiec do EU, gdyż był uważany za potencjalnego konkurenta 
Angeli Merkel na stanowisko Kanclerza Niemiec. Komisarz EU do spraw Energii 
Günther Oettinger pozwoli zarobić tylko firmie związanej z niemieckim 
przemysłem energetycznym. 

Według mojego zdania chodzi tu z jednej strony o podkładkę do legalnego trucia 
środowiska w całej Unii Europejskiej, a z drugiej o uśpienie mieszkańców Niemiec, 
właśnie zaczynających kojarzyć związek pomiędzy brudną wodą, chorobami bydła, 
własnymi chorobami, a wpuszczaniem zatrutych ścieków z odwiertów 
poszukiwawczych do ich ziemi. Rzecznik niemieckich Zielonych do spraw energii 
w Parlamencie Europejskim Reinhard Bütikofer, zażądał współpracy wszystkich 27 
państw oraz USA (12). Istnieje więc prawdopodobieństwo, że nie tylko 
Amerykanie, ale cała Europa się obudzi i zabroni metody wydobycia gazu 
niekonwencjonalnego niszczącej zasoby wodne i zatruwające ziemię na setki lat.  
Czy jest możliwe, że Polacy się wkrótce obudzą jak Niemcy? Raz w historii 
Polski zapobiegną katastrofie?  Na "swoją elitę polityczną" nie powinni liczyć. 
Ta pracuje na zagranicznych sponsorów i obce sekty. - patrz dokonania 
polskiego karierowicza Prof. Jędryska. Gminy i Urzędy potrzebują alternatywnej 
informacji, a nie kłamstw z Ministerstwa Wyprzedaży Środowiska, 
rozpowszechniajcie załączoną ulotkę!  
ulotka do druku, .pdf, 979 KB ulotka do przesłania e-mailem, .pdf, 133 KB
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Wnioski końcowe
1. Uczmy się z błędów popełnionych przez administrację Busha juniora w USA. Nie 

trzeba własnej szkody by reagować i zapobiec katastrofie ekologicznej w skali całej 
Polski. Raz w życiu niech Polacy będą mądrzejsi przed szkodą!  

2. Setki odwiertów próbnych w skałach ilastych (w łupkach) spowoduje trwałe zatrucie 
wody gruntowej i pitnej na dużych obszarach Polski. One będą dla polskiej ziemi 
bardziej toksyczne niż kiedykolwiek były ruskie bazy wojskowe.  

3. Ludność powinna dążyć do natychmiastowej samoobrony środowiska swojego 
zamieszkania. a.- Ludzie z okolic odwiertu próbnego (skorumpowani i nieudolni 
inspektorzy SANEPIDu się nie nadają) muszą wspólnie nadzorować aby firmy 
zużytego płynu technologicznego nie wylewały do okolicznej ziemi. Uwzględniając 
korupcję i nieodpowiedzialność pracowników firm wiertniczych istnieje bardzo 
wysokie prawdopodobieństwo trwałego skażenia żył wodnych toksycznymi ilościami 
mieszanin technologicznych.  b.- Koszty prywatnych analiz wody powinny być 
mieszkańcom zwracane.  c.- Mieszkańcy, którzy się na odwierty zgadzają lub są 
zmuszeni do ich tolerowania, jeśli chcą ochronić swoje tereny przed trwałą degradacją, 
muszą wypracować sobie system kontroli utylizacji zatrutej wody z odwiertów. Ludzie 
powinni instalować systemy nadzoru wideo, uzbroić się i bronić swoich wód 
gruntowych i żył wodnych. 

4. Miejsca utylizacji odpadów płynnych dla każdego odwiertu, adresy i nazwy 
odpowiedzialnych za konkretne odwierty firm zajmujących się unieszkodliwianiem 
odpadów, powinny być podawane w internecie, na stronie Ministerstwa Ochrony 
Środowiska. Minister Środowiska powinien publikować wszystkie raporty o 
środowiskowych uwarunkowaniach i to dla każdego odwiertu z podanymi przeze mnie 
poprawkami do raportu dla Siekierek na stronie ministerstwa.

5. Kary za skażenie wody gruntowej i pitnej w okolicach geologicznych odwiertu 
powinna kosztować odpowiedzialne za poszukiwanie gazu firmy miliony Euro. Tylko 
że odpowiedzialność za szkody, nie jest wyjaśniona -ubezpieczalnie, ale jakie? 
właściciele, czy inwestorzy?  

6. Potrzebna jest bardzo dokładna ustawa "o dodatkach technologicznych" z zakazem 
stosowania szczególnie trujących wodę pitną substancji jak 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on. a.- Szczególną kontrolą powinny być objęte dodatki do płuczyn bez 
nazw.  

7. Metoda hydraulic fracturing (szczelinowanie skał przy pomocy płuczki- mieszaniny 
agresywnej chemii z wodą) stosowana przy poszukiwaniach złóż gazu w łupkach jest 
w swoich skutkach dywersją gospodarczą i powinna być zabroniona.

8. Do polskich władz geologicznych, do HSR, do MŚ - jeśli np. firma Aurelian chce 
wiercić w okolicach Poznania na głębokość 100 metrów to ten fakt jest oczywistym 
zagrożeniem dla zasobów wody pitnej nie tylko dla potrzeb Poznania. W raportach 
oddziaływania na środowisko powinny być dokładnie zamieszczone w systemie 3D 
głębokości szczelinowania skał, porównanie z położeniem zbiorników wód 
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podziemnych, prawdziwe położenie i ilość odwiertów, realne chemikalia, realna ich 
ilość na odwiert i dzień szczelinowania oraz ilości zużywanej w procesie 
szczelinowania wody.  

9. Brak pomocy ze strony Unii Europejskiej w rozwoju geotermii jest spowodowane 
agresywnym zamiarem firm zachodnich wypatroszyć Polskę z gazu nie troszcząc się o 
zatrucie zasobów wód podziemnych i środowiska.  

10. Grupy u władzy pożegnały się z rozwojem technologicznym geotermii na rzecz jej 
blokady poprzez zatrucie wód geotermalnych. Jest to korzystne dla firm obcych np 
Siemensa, których rozwiązania dla geotermii potrzebują jeszcze czasu i nie są 
dostatecznie rozwinięte. Taka postawa UE i polskich rządów obydwu obozów 
politycznych PIS i PO jest dywersją gospodarczą na szkodę Polski.  

11. Dywersją gospodarczą jest degradacja środowiska, zniszczenie wód geotermalnych, 
obniżenie poziomu wód podziemnych, wysuszenie gleby wpływające na wyniki 
rolnictwa, blokada turystyki.  

12. Władze powinny sprawdzić, czy firmy wiercące za gazem są ubezpieczone przeciwko 
wyrządzanym szkodom ekologicznym na ziemi, wodzie gruntowej i geotermalnej, na 
ujęciach wody pitnej, na powietrzu i przede wszystkim przeciwko szkodom 
wyrządzanym zdrowiu ludzi mieszkających w okolicy oddziaływania odwiertu. Takie 
ubezpieczenie powinno być dla firm obowiązkowe.(31;33). 

13. Nieracjonalne podanie na tacy polskich złóż gazu do rozgrabienia -tłumaczę 
olbrzymim wpływem korupcji na decyzje decydentów. Istnieje możliwość 
olbrzymiego ale eleganckiego oszustwa poprzez przekwalifikowanie złoża gazu 
konwencjonalnego na kosztowniejsze w eksploatacji złoża gazu niekonwencjonalnego. 
Kto sprawdza kwalifikacje złóż gazu?  

14. Wszystkie opłaty firm na rzecz skarbu państwa powinny firmy inwestorów udostępnić 
w internecie dla porównania ich z oświadczeniami podatkowymi. Jest to metoda 
wykrycia ile poszczególni decydenci podostawali prowizji za reprezentowanie 
interesów obcych firm. Profesor Jędrysek powinien udostępnić do kontroli swoje 
zagraniczne konta- szczególnie te z krótkiego pobytu w USA.

15. Polska powinna natychmiast wycofać pozwolenia na odwierty, przynajmniej 
wstrzymać je do czasu publikacji prac w USA i komisji francuskiej, czyli do końca 
czerwca 2011, a odpowiedzialnych za decyzje wpuszczenia i masywne roszczenia firm 
oskarżyć o zdradę stanu.  

16. Jedyną perspektywą trwałych, skutecznych zmian są zmiany w interesie wszystkich 
Polaków, a nie kupionych przez skrajnie bogatych obcych jak np przez Sorosa, grup u 
władzy. Taki postęp jest możliwy przez ustanowienie i rozwój nowego ustroju 
politycznego demokracji bezpośredniej.  

Tak wam dopomóż Bóg 
Krzysztof Puzyna 
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