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Strona tytułowa: 
Schemat odwiertów w celu pozyskania gazu z łupków: odwierty pionowe z 
poziomymi i szczelinowaniem hydraulicznym skał użytkowych. Dla szczelinowania 
hydraulicznego po angielsku Hydraulic Fracturing lub Multi Fracced Horizontal 
Well ("MFHW")używa się substancji toksycznych o stężeniach przekraczających 
setki -tysiące razy dopuszczalne normy dla środowiska naturalnego. 
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Od autora - 
Hamburg, 27.02.2011  
Witam, rozwinięcie raportu nastąpiło po nieoczekiwanie dużym zainteresowaniu 
pracą "Technologia wydobycia gazu z łupków zatruwa wody w Polsce"  Praca ta w 
formacie .pdf, o objętości 1,4 MB http://iddd.de/ZatruciewodyprzezFrac.pdf  
została ściągnięta od 26 listopada 2010 roku do 24 lutego 2011 roku 7047 razy i to 
tylko z mojego serwera. Ten plik rozprowadzają też inne serwery - dziękuję bardzo! 
Jest to w dzisiejszych czasach postawa patriotyczna. Jak często została ona 
ściągnięta z innych serwerów tego nie wiem.  

Aktualna praca, z 22. lutego 2011r. 
"Gaz do rozgrabienia, geotermia do zniszczenia" 
znajduje się w internecie pod adresem  
http://www.iddd.de/Frac.htm 
strona tytułowa z rysunkiem procesu szczelinowania
http://iddd.de/FracingPL.html
oraz w  częściach w formacie .pdf patrz strona internetowa

Polecam szczególnie prace w formacie htm w przypadku szybkiego połączenia 
internetowego. Na stronie w internecie umieściłem dużą liczbę fotografi i 
filmów wideo.

Kontakt: 
Krzysztof Puzyna 
20355 Hamburg
Hütten 118
webmaster@iddd.de 
004940-342797 

Ona wyszła trochę tak gruba jak praca doktorska ze 100 stronami. Szczególnie 
zadbałem o dowody, dlatego bardzo wzrosła liczba źródeł w stosunku do artykułu z 
listopada 2010.  

Od listopada 2010 roku, co za przypadek, dziesiątki ludzi wpada na pomysł 
zapraszać mnie do komuny Facebooka. Dziękuję, ale nie wiem dlaczego i czy to 
jest uczciwe. Każdy list z zaproszeniem na Facebooka kwalifikuję pracowicie jako 
SPAM. Przykro mi, gdyż niektóre osoby, które mnie polecają i zapraszają do 
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komuny Facebooka w tej samej formie e-mailowej, czyli w formie SPAMu, miały 
ze mną prywatną korespondencję. Jako przeciwnik telefonii komórkowej, nie 
wspomagam w miarę własnych możliwości komunikacji przy pomocy komórek, 
ipods, ipads, WLANs, LTEs, WiMax i podobnych rozwiązań bezprzewodowych.  

Proszę podawać dla kontaktu ze mną tylko rozwiązania kablowe jak np. numer 
telefonu stacjonarnego. Platformy internetowe Twitter, Facebook służą 
amerykańskiemu przemysłowi marketingowemu oraz Urzędowi Ochrony Ojczyzny 
USA do pozyskiwania danych o potencjalnych klientach i kandydatach na 
amerykańskie wizy i greencards oraz państwu Izrael.  Łatwo używać te służby przy 
pomocy np komórek oraz ipodów, ale trudno jest tam w systemie operacyjnym 
znaleźć wygodne rozwiązanie na polskie akcenty. Zauważyłem, że listy przez 
Facebooka i przez Twitter używają ludzie piszący bez akcentów, kalecząc polskie 
litery. 

Panie i panowie przy całym wachlarzu wykrętów, w roku 2011 wszystkie aktualne 
systemy operacyjne dysponują stosunkowo łatwymi rozwiązaniami dla 
zastosowania polskich pism i polskiej klawiatury. Problem amputacji polskich 
liter w obcych przyporządkowaniach liter do klawiszy klawiatury - gdyż trudno je 
znaleźć, trzeba jednak zauważyć, nim się zainteresować i spróbować go rozwiązać.  

Dla ludzi, którym szkoda jest poświęcić na taką konfigurację trochę czasu i znaleźć 
w swoich systemach drogę do polskich akcentów, też nie mam czasu.  
Ja wymagam od osób co do mnie mądrze piszą przynajmniej, że spróbują 
powalczyć o polskie znaczki. "Szybkość pisania" nie jest dla mnie żadnym 
poważnym argumentem.  

Najchętniej pomagam ludziom co pokazują przynajmniej minimalne 
zainteresowanie ojczyzną, piszą po polsku i nie używają komunikacji 
bezprzewodowej. 
 
Na marginesie - stwierdzam masową manipulację polityczną i zbieżność interesów 
Facebooka i Izraela. Masowa organizacja arabskiej młodzieży w Tunezji, Egipcie, 
Bahrajnie, Iranie, a teraz w Libii następuje poprzez internetową komunę Facebooka 
i w forum dla komórek Twittera. Konsekwencją buntu młodzieży będą wymiany 
dyktatorów - ze starych sytych na młodszych bardziej USA i Izraelowi uległych. W 
żadnym z tych arabskich krajów pokazywane w reportażach spontaniczne 
zawiązywanie się samoorganizacji młodzieży nie jest tematyzowane jako cel 
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polityczny. Platforma internetowa 
Facebooka została napisana i jest 
rozwijana przez dwóch Żydów: 
Marka Zuckerberga i Dustina 
Moskovitza, o których The 
Jerusalem Post napisał 10 
października 2010 r., że należą do 
50 najbardziej wpływowych 
Żydów na świecie. Stary dyktator 
Kadafi ma jakąś racje, jak mówi, 
że to manipulacja jego młodzieży 
przez Facebooka i komórki, czyli 
odpowiedzialne są służby USA i 
Izraela.  

W aktualnej pracy rozwinąłem fakty podane już w listopadzie 2010 roku.  
Nowe i najbardziej optymistyczne wiadomości to:

1. Decyzja Baraka Obamy oraz kongresu amerykańskiego o zleceniu tamtejszemu 
Federalnemu Urzędowi Ochrony Środowiska USA, United States Environmental 
Protection Agency (EPA)- przeprowadzenie pierwszych obiektywnych badań 
dotyczących wpływu szczelinowania skał na zasoby wody pitnej: "Potential 
Relationships Between Hydraulic Fracturing and Drinking Water Resources" (21). 
Faktem jest, że do dzisiaj nie ma kompleksowych badań w temacie, poza 
wewnętrznymi badaniami przemysłu gazowego, jak stwierdził w marcu 2010 roku 
urząd EPA, a potwierdził w grudniu niemiecki toksykolog profesor Kruse! Patrz 
pracę (27)

2. Wspólna decyzja, ze stycznia 2011 roku Ministra Gospodarki Francji Erica 
Besson i Pani Minister Ochrony Środowiska Francji Nathalie Kosciusko-Morizet 
o natychmiastowym wstrzymaniu do kwietnia 2011 r. odwiertów poszukujących 
gazu ze złóż niekonwencjonalnych pod groźbą restrykcji prawnych. Do końca maja 
2011 ma być przedstawiony końcowy raport francuskiej komisji badawczej. - w 
tym samym czasie są oczekiwane pierwsze wyniki pracy badawczej EPA z USA. 
(30) (21)

3. Nowe i wstrząsające dla mnie 
są informacje z firmowej strony angielskiej firmy Aurelian (26) finansującej 
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wiercenia pod Poznaniem. Położenie zasobów gazu w Polsce jest rozpracowane i 
znane od lat 80-ch. Kłamie więc aktualny rząd na stronach Ministerstwa 
Środowiska, kłamał też w Naszym Dzienniku fachowiec z urzędu były główny 
geolog profesora Jana Szyszko (PISu) - prof. Jędrysek.  Decyzji o zablokowaniu 
rozwoju geotermii w Polsce na korzyść gazu ze źródeł niekonwencjonalnych 
nie przedyskutował żaden polski rząd ze społeczeństwem.  A przecież zalanie 
zbiorników wód geotermalnych wysoko trującymi ściekami z procesu 
szczelinowania skał, czyni z dziewiczych zbiorników wód geotermalnych 
nieskażonych od milionów lat - nieużyteczne zbiorniki trujących ścieków.  

Najbardziej współczuję tym właścicielom ziemskim co z odwiertów nic nie będą 
mieć, oprócz małej opłaty za wydzierżawienie ziemi, ale mogą ponosić pełną 
odpowiedzialność za szkody ekologiczne, jako właściciele obszarów skażonych. 
Tendencja na świecie jest taka, że ubezpieczalnie nie chcą ubezpieczać szkód 
ekologicznych związanych z wydobyciem gazu ze złóż niekonwencjonalnych, a 
firmy jak Aurelian uciekają od odpowiedzialności. Takie same obawy ma pani 
Minister Nathalie Kosciusko-Morizet we Francji i inni, więc widać, że nie chodzi o 
paranoję oszołoma jak rozprowadzają trolle o mnie w internecie.  

Może uda się - tak przynajmniej Ministerstwo Środowiska planuje, sprzedać Unii 
Europejskiej puste odwierty po "tight gas" i "shale gas", ale pełne trujących płuczek 
jako zbiorniki wypełnione CO2. Jak zamkną i zabetonują wyczerpane z gazu 
ziemnego odwierty to nikt przecież nie sprawdzi, czy odwierty są pełne płuczki, czy 
też nie i czy wtłoczono tam tego szkodliwego dla nieba dwutlenku węgla tyle ile 
matematycznie obliczona faktura wykazuje. Kto wtedy będzie odpowiadał za 
katastrofę ekologiczną - firma która w odwiercie pozostawiła w 2/3  pojemności 
płuczkę, czy firma co dopełniła odwiert CO2 i wykazuje w fakturze, że odwiert 
został w 100 procentach wypełniony? 

Z tekstów i wycinków map poniżej widać, że zablokowanie subwencji na rozwój 
geotermii w Polsce przez Unię Europejską wiąże się z długofalowymi planami 
wypatroszenia Polski z ostatnich bogactw naturalnych, geotermia przy tym jako 
szansa dla rozwoju polskiej nauki i techniki, wyprzedzenia Niemców się nie liczy. 
Do tego dochodzi fakt, że niemiecki koncern Siemensa nie ma jeszcze opanowanej, 
czyli niezawodnej techniki na eksport i sam jeszcze eksperymentuje, dlatego trzeba 
i w dziedzinie geotermii Polaków zablokować - by nie wypracowali konkurencyjnej 
technologii.  Dla czytających na szybko polecam poniższe zestawienia:  Polska, 
krótko, tabelarycznie: fakty, matactwa USA, krótko, tabelarycznie: fakty, 
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przestępstwa Niemcy, krótko, tabelarycznie: fakty, kłamstwa  

Powtarzanie tekstów wynika z celów dydaktycznych i praktycznych. Teksty pod 
poszczególnymi tytułami spisu treści, można traktować jako osobne artykuły. Poza 
tym teksty, które znajdują się w tym pliku nie zawierają matematycznych teorii, ale 
fakty, analizę faktów i moje wnioski. Jakby jakaś gazeta się ośmieliła zamieścić coś 
o gazie ze strony iddd.de to ma w każdym artykule informacje istotne dla ludzi 
mieszkających w okolicach, lub inwestujących w okolice odwiertów.  

Raporty o uwarunkowaniach środowiskowych są mi znane z pola walki z 
masztami telefonii komórkowej. Raporty środowiskowe na temat stacji bazowych 
telefonii komórkowej w moim posiadaniu zawsze wykazują zero szkodliwego 
promieniowania. Dowody na fałszywość pomiarów i raportów o uwarunkowaniach 
środowiskowych nie prowadzą z reguły do rozbiórek stacji.  W tym tekście 
dyskutuję krótko oceny dotyczące zanieczyszczenia wód z raportu warunków 
środowiskowych dla Siekierek - niedaleko Poznania. Te wypowiedzi wszystko jest 
w porządku znam już z pola budowy stacji bazowych i instalacji telefonii 
bezprzewodowej. Krótko pokazuję błędy raportu uwarunkowań środowiskowych 
dla Projektu "tight gas" Siekierki. Widoczne nie tylko dla mnie błędy tego 
raportu , powinny spowodować cofnięcie pozwolenia na odwierty. 
Mam jeszcze przyznaję, trochę dyskusyjne, dodatkowe podejrzenie. Ono jest jednak 
konsekwentne.  Jeżeli brać podane dane raportu środowiskowego z Siekierek (25) 
ze strony 43 na poważnie to trzeba by zmienić kwalifikację złoża. Brak danych 
raportu dla głównej technologii wydobycia "tight gas" wskazuje na możliwość 
prostego przekrętu: sprzedaży dobrze zbadanego, wypełnionego gazem ziemnym 
olbrzymiego zbiornika jako "trudno" wydobywalne złoże gazu zamkniętego "tight 
gas" i zarobić miliony na łapówkach i oszczędzić na inwestycjach i podatkach. Jest 
to logiczne podejrzenie i wątpliwości powinny zostać szybko rozwiane przez ?! - 
prokuratora?..  

Zestawienie udokumentowanych faktów z udowodnionymi kłamstwami 
pozwala wyciągnąć własne wnioski. Proszę czytać też moje, a więc subiektywne 
końcowe, lub krótkie wnioski.  Dla aktywistów społecznych przygotowałem ulotkę 
do druku i dla szybkiego przeglądu na ekranie komputera. 
 
Zapraszam do czytania i działania..
mgr inż. mechanik Krzysztof Puzyna

Krzysztof Puzyna, - Gaz do rozgrabienia, geotermia do zniszczenia - 28.02.2011,  Str 7/22

Część 1: Od autora. Spis treści. Fakty i Kłamstwa. Polska, USA, Niemcy. Moim zdaniem.

http://www.iddd.de/rys/gazlupkowy/Fracking/UlotkaGasCDrS.pdf
http://www.iddd.de/rys/gazlupkowy/Fracking/UlotkaGasCDrS.pdf
http://www.iddd.de/rys/gazlupkowy/Fracking/UlotkaGasCScS.pdf


Spis treści:

1. Wstęp. Od autora, "Gaz do 
rozgrabienia, geotermia do 
zniszczenia" http://iddd.de/Frac.htm 

2. "Gaz do rozgrabienia, geotermia 
do zniszczenia"iddd.de/Frac.htm     
część 1, .pdf iddd.de/fracPL1.pdf | 
część 2, .pdf iddd.de/fracPL2.pdf | 
część 3, .pdf iddd.de/fracPL3.pdf | 
część 4, .pdf iddd.de/fracPL4.pdf | 
część 5, .pdf iddd.de/fracPL5.pdf

3. Hydraulic Fracturing opis i 
ilustracja procesu technologicznego - 
strona tytułowa w internecie       
http://iddd.de/FracingPL.html

4. Technologia wydobycia gazu z 
łupków zatruwa wody w Polsce 
Tekst w formacie .pdf, 1,4 MB 
iddd.de/ZatruciewodyprzezFrac.pdf

5. Ulotka - Zatrucie wody i ziemi to 
zniszczenie polskiej cywilizacji;     
dla druku, .pdf, 979 KB;  iddd.de/rys/
gazlupkowy/Fracking/UlotkaGasCDrS.pdf  
dla ekranu, .pdf,133 KB;  iddd.de/rys/
gazlupkowy/Fracking/UlotkaGasCScS.pdf

6. Polska, krótko, tabelarycznie: fakty, 
matactwa

7. USA, krótko, tabelarycznie: fakty, 
przestępstwa

8. Niemcy, krótko, tabelarycznie: 
fakty, kłamstwa

9. Moim zdaniem 
10. Raport Siekierki przy Poznaniu - 

tight gas project, - Uwagi do raportu 
uwarunkowań środowiskowych

11. Główny Inspektor Sanitarny prosi 
Ministra Kraszewskiego o zajęcie 
stanowiska w sprawie tezy: 
technologia gazu z łupków zatruwa 

wody w Polsce
12. Utajnienie lokalizacji odwiertów, 

czyli pic na wodę.
13. Niemcy i USA: kłamstwa i ważne 

fakty z - fakty ważne z USA:- ocena 
wody - metoda własna -wnioski 

14. Ilości śladowe w wodzie? 680 kilo 
biocidów zatruje duże jezioro, 
analiza jednego przekrętu.

15. Unkonventionelle Gasförderung in 
Deutschland verursacht massive 
Umweltschäden.

16. Niemcy obudzili się po 15 latach, a 
Polacy? Moim zdaniem Podkładka 
do legalnego trucia.

17. Dyskusja, Polski skażenie nie 
dotyczy ?- wpływ na zdrowie 
chemikaliów, tabelki.

18. Wyciąg z raportu 2007 dla Komisji 
Europejskiej w sprawie warunków 
przyznawania i korzystania z 
koncesji na poszukiwanie, badanie i 
produkcję węglowodorów.

19. Niewiarygodne wytłumaczenia 
Prof. Mariusza-Orion Jędryska i 
aktualnego Ministerstwa Środowiska

20. Jest interes do zrobienia, Prof. 
Mariusz-Orion Jędrysek w "Naszym 
Dzienniku"

21. Jesteśmy krajem zagrożonym 
deficytem wody, "Rurociągi" Nr 61, 
2010 r., Witold Szirin Michałowski

22. GAZ ŁUPKOWY W POLSCE - 
SZANSE I ZAGROŻENIA, 
Ogólnopolskie Sympozjum, 
Warszawa, 29 kwietnia 2011 r.

23. YouTube, polecane widea
24. Wnioski końcowe
25. Źródła

http://iddd.de/Frac.htm#wstep
http://iddd.de/fracPL1.pdf
http://iddd.de/fracPL2.pdf
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Polska, fakty

1. Główny Inspektor Sanitarny prosi Ministra Kraszewskiego o zajęcie stanowiska 
w sprawie tezy: technologia gazu z łupków zatruwa wody w Polsce.  

2. Ulotka: Technologia pozyskania gazu z łupków to nie tajemnica: powoduje brak 
czystej wody i jej zatrucie. Będziesz żył jak w piekle w okolicy odwiertów; dla 
druku, 1,4 MB; dla ekranu, 362 KB  

3. Aktualna praca, z 23 lutego 2011r. "Gaz do rozgrabienia, geotermia do 
zniszczenia" znajduje się w internecie pod adresem                                         
http://iddd.de/FracingPL.html i http://www.iddd.de/Frac.htm                             
oraz w formacie .pdf patrz spis treści.   

4. Technologia wydobycia gazu z łupków zatruwa wody w Polsce | "Tekst w 
formacie .pdf, 1,4 MB  http://iddd.de/ZatruciewodyprzezFrac.pdf  

5. W lutym 2007 roku poszła do UE oferta równoznaczna z umową handlową: 
Ministerstwo Środowiska, Departament Geologii i Koncesji Raport dla Komisji 
Europejskiej luty 2007 (11) Cytat: "Wyjątek stanowi ustanowienie użytkowania 
górniczego dla podmiotu, który rozpoznał i udokumentował złoże. Podmiot taki 
może,(...), żądać ustanowienia na jego rzecz użytkowania górniczego w celu 
wydobywania węglowodorów w trybie bezprzetargowym.(...)"  

6. Faktem jest, że porównanie atlasów: - zasobów geotermalnych formacji 
mezozoicznej oraz paleozoicznej na Niżu Polskim pod redakcją Wojciecha 
Góreckiego,Kraków 2006 (23) z mapą udzielonych przez Ministerstwo 
Środowiska koncesji (24) z grudnia 2010 roku wykazuje: - a. Pokrycie 
geologicznego położenia zbiorników wód termalnych ze zbiornikami gazu. - b. 
Geograficzne położenie przeprowadzonych odwiertów dla stwierdzenia zasobów 
geotermalnych pokrywa się z terenami gdzie firmy wiercą aktualnie za gazem 
patrz przykład Siekierki - c. Nie ma też dostępnej w internecie oceny MŚ na jaką 
skalę będą zniszczone wody geotermalne przez odwierty próbne poszukujące 
złóż gazu niekonwencjonalnego.  

7. Rozpoznanie i udokumentowanie większości złóż gazu w Polsce finansowali 
polscy podatnicy jeszcze za komuny - patrz przykład Siekierki. Ten fakt znany 
jest wśród fachowców z branży geologicznej, nawet zagranicą. 

8. Odpowiedzialni za sprzedaż koncesji były Główny Geolog Jędrysek, a teraz 
Minister Kraszewski kłamią: do końca roku 2006 sprzedano podmiotom 
zachodnim 28 koncesji w tym 14 na wydobywanie gazu ziemnego. 

9. Raport Siekierki nazywa dziesiątki milionów litrów produkowanej trującej 
płuczki -"wodą złożową" lub "produkcją wody".  

10. Raport Siekierki nie podaje specyficznych danych pozwalających na decydującą 
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ocenę wpływu inwestycji na środowisko - nie podaje nazw firmy utylizacyjnej 
ani miejsc utylizacji płuczki, nie podaje też ilości odwiertów ani dokładnych 
miejsc odwiertów ani ich głębokości. Nie ma też prognozy o ile spadnie lustro 
wód podziemnych przy poborze minimalnie 40 m3 wody dziennie z "własnego 
źródła" dla jednego tylko odwiertu, czyli ponad 1 miliona litrów w ciągu 
miesiąca (1 240 000 l) na jeden odwiert. Raport ten zataja faktyczne ilości 
potrzebnej wody dla głównego procesu technologicznego jakim jest 
hydrauliczne szczelinowanie.  

11. 5 stycznia 2011 Komisja Europejska UE 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.  

12. Wspólna decyzja, z końca stycznia 2011 roku Ministra Gospodarki Francji Erica 
Besson i Pani Minister Ochrony Środowiska Francji Nathalie Kosciusko-Morizet 
o natychmiastowym wstrzymaniu do kwietnia 2011 r. odwiertów poszukujących 
gazu ze złóż niekonwencjonalnych pod groźbą restrykcji prawnych. Do końca 
maja 2011 ma być przedstawiony końcowy raport francuskiej komisji badawczej 
- w tym samym czasie są oczekiwane pierwsze wyniki pracy badawczej 
EPA.(30)  

13. Dla planowanych wg MŚ w Polsce 284 odwiertów próbnych minimalny, 
według danych raportu Siekierki roczny pobór wody gruntowej przekracza 4 
miliardy litrów. Jest to jednak pobór nierealnie mały -patrz doświadczenia 
kanadyjskie(31)  

14. Pobór wody trzeba liczyć jak w USA, Kanadzie, Niemczech na średnio 20 
milionów litrów na jeden odwiert próbny, wtedy dla minimalnej ilości 
odwiertów 284 wychodzi zatrucie 5 miliardów 680 milionów litrów czystej 
wody.  

15. Odpowiedzialność finansowa za szkody zdrowotne, turystyczne, gminne i 
ekologiczne nie jest wyjaśniona.

16. Przypominam nie ma zgody społeczeństwa na "wieczne" składowiska trucizn, 
czy niezbadane jeszcze zachowanie dwutlenku węgla w wypełnionych 
truciznami odwiertach. 

17. Co stanie się jak po latach, jakiś kupiec zechce takie odwierty otwierać i CO2 
znowu sprzedawać?

18. Kto odpowiada za składowisko po 7 latach od czasu zamknięcia otworu 
odwiertu? 
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Polska, matactwa i wady

1. Wartości stężeń trucizn z odwiertów w wodzie użytej do szczelinowania 
chemicznego nie są śladowe, tylko przekraczają wielokrotnie dopuszczalne 
normy - 680 kilo biocidów zatruje duże jezioro; analiza jednego przekrętu.  

2. ukrywanie lokalizacji odwiertów, a także tablic informacyjnych.  
3. Podane w raporcie Siekierki wielkości trucizn i zużytej wody dla płuczki są 

według danych światowych znacznie zaniżone. Ilość wody dla głównego 
procesu technologicznego, który powoduje opłacalność wydobycia ze złóż 
niekonwencjonalnych - dla szczelinowania została w raporcie utajniona. 
Utajnienie może mieć spekulacyjną przyczynę - w Siekierkach zmieniono 
kwalifikację złoża z konwencjonalnej akumulacji gazu ziemnego na 
niekonwencjonalne złoże gazu uwięzionego.  

4. Niewiarygodne wytłumaczenia głównego geologa podczas rządów PISu prof. 
Jędryska i aktualnego składu osobowego Ministerstwa Środowiska - wszyscy 
kłamią.  

5. Argument firm z USA i polskich lobbystów- geologów, że zagrożenie wody 
pitnej Polski nie 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. We wszystkich 
obszarach wiercenia w USA, firmy wiercą także na głębokości 2000 metrów i 
głębiej, a protesty i widea dokumentują rozmiary walki społeczeństwa z 
odwiertami.(16) Natomiast w Polsce wg strony internetowej brytyjskiego 
posiadacza koncesji na odwierty Aurelian -odwierty złoża gazu uwięzionego - 
tight gas w okolicach Poznania są prowadzone do głębokości 100 m i dalej ma 
nastąpić wielokilometrowe wiercenie w poziomie.  

6. Globalna strategia mącenia w nazwach niebezpiecznych ingerencji w 
środowisko naturalne: "produkcja wody" jest faktycznie produkcją trującej 
płuczki wtłaczanej do odwiertów mieszaniny wody z setkami kilogramów 
trucizn jak biocydy, fenole, kwasy potrzebne w procesie szczelinowania skał. 
Wypompowywaną po szczelinowaniu płuczkę z gazem firmy próbują nazywać 
"wodą złożową" - także i w tym wypadku chodzi o trującą płuczkę nadającą się 
tylko do utylizacji. Proces wydobycia gazu - shale gas, tight gas produkuje nie 
wodę, czy "wodę złożową", ale trującą płuczkę.  

7. Minister Środowiska: ...Koncesje te nie uprawniają do wydobywania gazu (!), 
który tak naprawdę nie został jeszcze odkryty i trudno w tej chwili o 
jakiekolwiek wiarygodne szacunki dotyczące wielkości potencjalnych złóż oraz 
opłacalności ich eksploatacji. Ten, kto podejmuje ryzyko poszukiwań 
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geologicznych i związane z tym koszty operacyjne, nie ma żadnej gwarancji 
odkrycia nowych złóż... to kłamstwo elit u władzy!! - Firmy zagraniczne 
powykupywały licencje na odwierty, jak się okazało, że Polacy mają wiedzę, 
gdzie złoża gazu ziemnego są. Informacje geologiczne wypracowane jeszcze za 
komuny zostały puszczone jako oferta na cały zachodni świat i można je znaleźć 
w internecie, podane jak na tacy.(26)  

8. Ciche, bez publicznej dyskusji poświęcenie geotermii i zatrucie wód 
geotermalnych na rzecz rozgrabienia gazu ze złóż niekonwencjonalnych, 
głównie przez firmy z Anglii i USA. Decyzja zapoczątkowana przez rząd PISu i 
profesora Szyszko, wydaje się być zrobiona pod wpływem obcych interesów i 
jest dywersją gospodarczą.  

9. Wydaje się z proporcji krajów i miejsc poszukiwań gazu, że ilość odwiertów 
szacowana przez MŚ jest przynajmniej o 100 procent zaniżona - ilość odwiertów 
pod koniec roku 2010 w Niemczech wynosiła dokładnie 590 przy maksymalnie 
7 firmach poszukujących w 2 landach.  

10. Olbrzymia ilość nowych miejsc pracy to przesada i propaganda. Nowe, 
krótkoterminowe miejsca pracy powstają tylko w fazie przygotowawczej. W 
fazie produkcji gazu powstaną miejsca pracy wykwalifikowanej dla paru 
wykształconych, ze znajomością angielskiego nadzorców procesu 
technologicznego. Według raportu Siekierki (25) produkcja będzie sterowana 
automatycznie.  

11. Dalsze wady technologii pozyskania gazu ze źródeł niekonwencjonalnych: 
przepędza turystykę, wycinka drzew, monotonny stały hałas od pomp podczas 
produkcji, stałe nasilenie ruchu dużych ciężarówek, wywłaszczenia, trzęsienia 
ziemi, gaz w wodzie pitnej, ulatnianie się gazu przy odwiercie - po paru 
miesiącach cała okolica ma "złe" powietrze, korozja instalacji przemysłowych, 
inne trucizny będą wtłaczane do otoczenia podczas procesu szczelinowania niż 
te podane w raporcie Siekierki, obniżenie lustra wody gruntowej, sprawa 
ubezpieczeń - ubezpieczalnie uciekają. Odpowiedzialność za awarie 
technologiczne nie jest wyjaśniona, odpowiedzialność przy mieszanym 
wykorzystaniu odwiertu eksploatacyjnego przez końcowe wtłaczanie do niego 
CO2 nie jest jeszcze w ogóle  dyskutowana. Prawdopodobnie właściciele ziemi 
których najłatwiej zaskarżyć, będą musieli ponieść odpowiedzialność. Woda 
złożowa po szczelinowaniu zawsze będzie zawierała trucizny jak rtęć, metan i 
zależnie od miejsca odwiertu substancje radioaktywne i arsen, wydzielanie się 
radioaktywnego gazu radonu, gwarantowana - gdyż znana już z Niemiec i USA 
nieszczelność rur, gdzie wydobywają gaz to ginie rolnictwo, środowiskowy 
wandalizm anonimowych firm zajmujących się utylizacją trującej płuczki.
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USA, fakty

1. Potrzeba dużo energii aby wodę oczyścić z fraku. Dla jednej rodziny kosztuje 
taka instalacja w USA 11000 dolarów.  

2. Metan CH4 ma wpływ na efekt cieplarniany (potencjał ocieplenia globalnego) 
30 do 50 razy większy niż dwutlenek węgla CO2. (15, 27)  

3. Nieszczelne zbiorniki wyparowują metan do atmosfery.  
4. Dodawany do bezwonnego gazu zapach merkaptan jest neurotoksyną.  
5. Ludzie przebywający w okolicy ulatniających się gazów dostają krwotoków z 

nosa, bólów głowy i innych.(10, 27, 33)  
6. Chroniczne zatrucie gazem przez stałe przebywanie w okolicy odwiertów, 

powoduje nieodwracalne zmiany chorobowe w organizmie.(10, 27, 33)  
7. Krowy co napiją się raz skażonej przez płuczyny wody, rodzą martwe cielaki, 

psy, koty zdychają itd.(10),(33)  
8. Zakaz metody Hydraulic Fracturing przez radę miasta Pittsburgh w listopadzie 

2010. (5)  
9. Moratorium Parlamentu Stanu New York do 15 maja 2011, zabraniające 

wszelkiego rodzaju wierceń w połączeniu z chemicznym szczelinowaniem 
skał.(5)  

10. Veto Gubernatora Stanu New York Davida A. Patersona na moratorium 
Parlamentu.(5)  

11. Gubernator Stanu New York Paterson zabrania do 1 czerwca 2011 wiercenia 
poziomego w połączeniu z chemicznym szczelinowaniem skał.(5)  

12. W styczniu 2011 ruszyły pierwsze oficjalne badania wpływu metody Hydraulic 
Fracturing na zasoby wody pitnej, koordynowane przez United States 
Environmental Protection Agency (EPA)- Federalny Urząd Ochrony Środowiska 
USA (21)  

13. Wpływ różnych mieszanin chemicznych w płuczce do szczelinowania na zasoby 
wód podziemnych nie jest jeszcze obiektywnie zbadany  

14. Masywne szkody dokumentuje praca naukowa "FRACTURED 
COMMUNITIES" Sept, 2010 (27)  

15. Analizę wpływu składników płuczyn do szczelinowania używanych w 
Pensylwanii na zdrowie i ekologię opisuje krótko i treściwie The River Reporter 
z 4-8 grudnia 2008 r. - ang.(33)
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USA, przestępstwa

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

2. Pomiar wody na składniki nie występujące w płuczynach powoduje złą 
kwalifikację wody.  

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

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

5. Wyłączenie przez administrację Busha Juniora w roku 2005 wydobycia gazu i 
ropy naftowej z wymogów przepisów ochrony środowiska jak "Safe Drinking 
Water Act" z roku 1974  

6. Rolnicy na własnej ziemi ale bez praw górniczych muszą udostępniać swoją 
ziemię pod odwierty, co jest równoznaczne ze zniszczeniem egzystencji 
rolniczych!  

7. Zatrucie wody gruntowej i źródeł wody pitnej, wyschnięcie wody gruntowej i 
związane z tym zniszczenie upraw rolnych, padanie bydła, trzody chlewnej, 
niszczenie egzystencji rolniczych, choroby ludzi i zwierząt do roku 2010 nie 
obchodziły ani władz stanowych ani władz federalnych.  

8. Płacone rolnikom odszkodowania na poziomie świadczeń społecznych oraz 
finansowanie wody w butelkach dla bydła, wystarczają na lekarza i na wegetacje 
na własnej ziemi.  

9. Ludzie masowo porzucają własną ziemię, własne domy, które nie mogą 
sprzedać, gdyż bez czystej wody i powietrza nie są w stanie żyć. (27)  

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

11. 25 procent wyrywkowych badań ujęć wodnych przez EPA wykazały 
zanieczyszczenia gazem i przez BTEX (Pensylwania i Teksas)  

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

13. Ścieki skażone BTEX, radioaktywnością i metalami ciężkimi (Marcellus Shale)  
14. Zasolenie rzek (Pensylwania)  
15. Stwierdzono korozję instalacji przemysłowych (Pensylwania)
16. Fimy wiertnicze fałszują dane i nie podają rzeczywistych ilości wody 
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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). 
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Niemcy, fakty

1. Zatrucie wody gruntowej i ziemi rtęcią, benzolem, ethylbenzolem i xylolem przy 
Rottenburg/Wümme  

2. Dozwolone w Niemczech stężenia benzolu (a benzol powoduje raka - fakt 
bezsporny w świecie nauki) zostały w wodzie gruntowej 6-krotnie przekroczone  

3. Unkonventionelle Gasförderung in Deutschland verursacht massive 
Umweltschäden,| Text in .pdf, 128KB  

4. Stężenie biocidów w płuczynach firmy ExxonMobil przekracza 272 razy 
wartości dopuszczalne według ekspertów komisji EFSA (European Food Safety 
Authority  

5. W landzie NRW (Nordrhein-Westfalen) Ministerstwo Środowiska (MŚ) 
wymaga od 2011 roku od firm wiercących za gazem pozwoleń od urzędów 
produkujących wodę pitną.  

6. Rząd okręgu Arnsberg wydający licencje, uwarunkował licencje na odwierty 
próbne dla ExxonMobil w styczniu 2011 od pozwoleń urzędów wodnych - 
gminnych i okręgowych.  

7. Podobnie w Drensteinfurt w NRW. MŚ oświadczyło 13 stycznia 2011r., że bez 
pozwolenia od urzędu wody pitnej i pozwolenia od nadzoru wody pitnej, 
licencja na odwierty próbne staje się nieważna.  

8. Według rzecznika prasowego firmy ExxonMobil, tylko 30 procent płuczek jest 
odpompowywane z odwiertu systemem rur.  

9. 5 stycznia 2011 Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie ekspertyzy 
prawnej w Niemczech, Polsce, Francji i Szwecji, mającą sprawdzić, czy 
istniejące przepisy europejskie, narodowe i regionalne stosowane przy 
poszukiwaniu i wydobywaniu metodą Hydraulic Fracturing gazu ziemnego 
wystarczają dla zachowania europejskich standardów ochrony środowiska.

Niemcy, kłamstwa

1. Przed ujawnieniem katastrofy ekologicznej ExxonMobil utrzymywał: My 
wydobywamy tutaj gaz ziemny bezpiecznie i bezawaryjnie od 50 lat  

2. 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.  
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3. Według niemieckiej firmy Wintershall należącej do niemieckiego chemicznego 
olbrzyma BASF wiercąca w Nordrhein-Westfalen wyjaśnia na swojej stronie 
Hydraulic Fracturing jako szczelinowanie skał wodą z piaskiem..  

4. Niemcy wyłączyli firmy wiercące za gazem ze źródeł niekonwencjonalnych, 
podobnie jak rząd Busha z wymogów praw o ochronie środowiska i kontroli 
przez urzędy produkujących wodę pitną. Odwierty podlegały do końca roku 
2010 tylko pod federalny urząd górniczy i prawo górnicze.  

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

6. Do listopada 2010 roku była tutaj w Niemczech cisza medialna w tym temacie - 
dlatego o ludziach chorych z powodu własnej wody, skarżących się na 
dolegliwości, na jakość wody pitnej, na spadek upraw rolnych ani ekolodzy, ani 
Greenpeace ani opinia publiczna nic nie wiedzieli.  

7. Cytat ze stanowiska ExxonMobil: "Cieczy do procesu Frac wg prawa o 
środkach chemicznych nie trzeba znakować, gdyż ona nie jest ani trująca ani wg 
przepisów higienicznych wodzie pitnej nie zagraża."  To kłamstwo rzecznika 
koncernu świadczy o arogancji koncernu amerykańskiego ExxonMobil, który 
przepisy z USA zmienione przez J.W. Busha, chce bezczelnie narzucić jako 
"prawo" Europie.   

8. ExxonMobil na pytanie: "Jak ExxonMobil ocenia 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 z koncernów zaślepionych pieniędzmi. Oczywiście że szkody i kary 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)
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Moim zdaniem

1. Do polskich władz geologicznych, do HSR, do MŚ - jeżeli Aurelian podaje na 
swojej stronie (26), że będzie wiercić w okolicach Poznania na głębokość 100 
metrów to ten fakt jest oczywistym zagrożeniem dla zasobów wody pitnej nie 
tylko dla Poznania. On powinien być potwierdzony lub zdementowany np. w 
raporcie środowiskowym. W raportach oddziaływania na środowisko powinny 
być dokładnie zamieszczone w systemie 3D głębokości szczelinowania skał, 
porównanie z położeniem zbiorników wód podziemnych, ocena oddziaływania 
na zasoby geotermalne, prawdziwe położenie i ilość odwiertów, realnie używane 
chemikalia i realna ich ilość na odwiert i dzień szczelinowania.  

2. Miejsca utylizacji odpadów płynnych dla każdego odwiertu, adresy i nazwy 
odpowiedzialnych za konkretne odwierty firm zajmujących się 
unieszkodliwianiem odpadów. One powinny być podawane w raportach 
środowiskowych, najlepiej centralnie na stronie Ministerstwa 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.  

3. Raporty o oddziaływaniu na środowisko nic nie wniosą do oszacowania 
niebezpieczeństwa, tak długo jak firmy nie dają sprawdzać szczegółów, a 
raporty pisane są w niezobowiązującej formie panegiryka na podstawie 
nieaktualnych źródeł.  

4. Państwowa Służba Hydrogeologiczna w swoich prognozach zmian położenia 
zwierciadła wody podziemnej na rok 2011 nie uwzględnia gwałtownego ubytku 
wody poprzez olbrzymie zapotrzebowanie na wodę na rok ponad 4 - cztery 
miliardy litrów wody przy poszukiwaniu i produkcji alternatywnych gazów 
"tight gas" i "shale gas" oraz podczas stosowania metody szczelinowania 
hydraulicznego. Dlatego jej odpowiednie prognozy jak się nie powstrzyma 
odwiertów nie będą nic warte, a także wyniki rolnictwa w rejonach odwiertów i 
nie tylko.  

5. Spadek poziomu wody gruntowej poprzez pobór wody dla celów produkcji shale 
gas będzie miał znane wpływy na degradację środowiska i na wyniki rolnictwa - 
patrz obrazki i wideo na tej stronie, dlatego stosowanie metody Hydraulic 
Fracturing jest dywersją gospodarczą.  

6. Dywersją gospodarczą jest wpuszczenie obcych by się obłowili polskimi 
bogactwami naturalnymi. Wytłumaczenie profesora Jędryska jest dobre dla osób 
co nie mają czasu sprawdzić czy to co on mówi jest prawdą. Za ile dostały firmy 
wiertnicze ciężko wypracowane tysiącami odwiertów, za państwowe pieniądze 
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mapy lokalizacyjne z położeniem pól gazowych? Kto je sprzedał? czy był to 
prof. Jędrysek? Udawanie, że ich nie było, można łatwo zdemaskować cytując 
strony firm wydobywczych z całego świata.  

7. 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?  

8. 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.  

9. Czytaj uzupełnienia we wnioskach końcowych

Krzysztof Puzyna, - Gaz do rozgrabienia, geotermia do zniszczenia - 28.02.2011,  Str 19/22

Część 1: Od autora. Spis treści. Fakty i Kłamstwa. Polska, USA, Niemcy. Moim zdaniem.



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 
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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 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 
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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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