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Niewiarygodne wytłumaczenia profesora Mariusza-Orion
Jędryska i aktualnego Ministerstwa Środowiska z ministrem
profesorem Andrzejem Kraszewskim na czele.
26. 01. 2011 Krzysztof Puzyna

Czyli wszyscy kłamią - PIS nie jest alternatywą do rządów PO
Doradcą Ministra Środowiska i prywatnego
właściciela 170 ha. lasów, profesora Szyszko ( jest za
energią jądrową, a nawet przeciw) w rozdawaniu
zagranicznym firmom, a przede wszystkim
amerykańskim, angielskim i niemieckim inwestorom
koncesji na odwierty próbne, był główny geolog
Mariusz-Orion Jędrysek. On się do tego przyznaje1 ,
ale to nie jest cała prawda. Gdyby chłopi wiedzieli,
że ceny 1 km2 koncesji na odwierty próbne w
przetargu wahały się pomiędzy 203 a 750 PLN (18) to
by też takie koncesje powykupywali- choćby dla
spekulacji. Ale ich - właścicieli gruntów nie pytano,
pomimo, że powinni mieć oni pierwszeństwo w
kupnie koncesji za grosze.
Za to zadbał Jędrysek i jego następcy z PO.
Ciekawe, ile prowizji oni z tego dostali - oddając
najlepsze - zbadane i rozpoznane od lat złoża gazu w
obce ręce. Jędrysek wolał oddać Amerykanom prawo
do odwiertów próbnych za darmo - bo co to jest 50 dolarów za 1 km2 dla firm
zachodnich.

Osądzaj ludzi po tym co faktycznie zrobili dla Polski.
Według raportu dla Komisji Europejskiej 2007 (11; str. 4,5), Polska sprzedała
zachodnim podmiotom do 31 grudnia 2006 roku:
Amerykanom z Nevady - firma FX Energy Poland Sp. z o.o 10 koncesji na
poszukiwanie i rozpoznanie oraz jedną koncesję łączną na wydobywanie gazu
ziemnego.
Niemcom z Hamburga, firma RWE Dea Polska Sp. z o.o; 13 koncesji łącznych na
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego i 2 na
poszukiwanie i rozpoznanie.
Angielsko-Szwajcarskim spekulantom, firma Energia Zachód Sp. z o.o. 2 koncesje
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
1
Jędrysek: "Po objęciu stanowiska wiceministra środowiska i głównego geologa kraju w rządzie
PiS stałem się inicjatorem poszukiwań złóż niekonwencjonalnych gazu, w tym szczególnie gazu
łupkowego. Inwestorom z USA wydałem pierwsze koncesje na poszukiwanie." (14)
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W sumie to 28

koncesji w tym 14 na wydobywanie gazu ziemnego.

KŁAMSTWA:
porównaj poniżej (19)- Kraszewski, Minister Środowiska:
(...) Koncesje te nie uprawniają do wydobywania gazu (!),
porównaj (14) - Jędrysek:
" Do połowy listopada 2007 r. wydałem 11 koncesji kilku podmiotom.
Planowałem, że po wydaniu około 15-20 koncesji (maksymalnie 20 proc.
perspektywicznych obszarów koncesyjnych) ich wydawanie będzie wstrzymane w
oczekiwaniu na raporty dokumentacji geologicznych od inwestorów. Prosta zasada:
dajemy aportem potencjalne złoża komuś, kto ma technologie, ponosi ryzyko i
nakłady, a otrzymujemy wiedzę, której dziś nie możemy zdobyć sami. Jeśli gaz by
był, to w oparciu o zyski z jego eksploatacji i ewentualne pożyczki na poczet
przyszłego wydobycia miały być prowadzone poszukiwania przy pomocy polskich
firm, które współpracując z rodzimymi naukowcami, byłyby w stanie opracować
technologie wydobycia gazu z łupków."
Porównaj Jędryska list do mnie:
"Mariusz-Orion Jędrysek, morion@ing.uni.wroc.pl 2. März 2011 10:55
... Nie wiem też, w którym miejscu kłamalem - mogę nie wiedzieć i nieświadomie nie
mówić prawdy - kłamstwo jest świadome. Nie jest wstydem nie wiedzieć - ale
wstydem jest nie chcieć wiedzieć szczególnie z lenistwa lub wygody. Nie ma to
oczywiscie znaczenia merytorycznego w zakresie gazu czy geotermii i z tego co
widzę w wielkiej częsci się z Panem zgadzam, a w całości informacje są dla mnie
cenne. Ogromnie dziękuje i liczę na więcej.
Serdecznie pozdrawiam
Prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek "
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Moim zdaniem: -zwrot Jędryska ".... której dziś nie możemy zdobyć sami. Jeśli gaz
by był,..." sugeruje niewiedzę jego i polskiej geologii o położeniach złóż gazu...
przez to staje się jego sugestia dla słuchaczy Radia Maryja wyrafinowanym
kłamstwem: atlasy geotermalne (23) , oraz strona firmy Aurelian (26) pokazuje np.:,
że złoża i zasoby gazu w Siekierkach rozpoznane są od 30 lat.
Z tej samej strony wynika, że wiercenie poziome i szczelinowanie firma angielska
Aurelian właściciel m.in. firmy Energia Sp. Zachód zleciła firmie Nafta Piła Sp.
z.o.o., czyli jakieś "know how" po stronie polskiej przynajmniej w obsłudze
instalacji do wiercenia poziomego i szczelinowania musi istnieć.
Poniżej cytuję za "Naszym Dziennikiem" (14) jego list w całości, by nie
mówiono, że wyrywam jego wypowiedzi z kontekstu.
Moim zdaniem: Anglicy zlecają robotę i kasują zyski z polskiego gazu. Ale ten
skarb gazowy należy do nas ! To Polacy złoża gazu za nasze pieniądze z ciężkich
podatków rozpoznali, polskie firmy gaz wydobywają, a zysk z gazu ma pójść na
giełdę w łapy spekulantów i do angielskiego Aurelian, ExxonMobil, ConocoPhilips/
Lane Energy, RWE, itd. To zdrada interesów Polski ! Takie rozwiązanie
przywiózł Jędrysek ze swojego krótkiego pobytu na uczelni w Minnesota, USA.
Takie rozwiązanie szkodzi Polsce - w interesie zagranicznych firm. To fakt !
Z listu otwartego (13) profesora Jędryska:
" Nie zabezpiecza tej kontroli również Art. 28. 2. (Jeżeli przemawia za tym
szczególnie ważny interes państwa lub szczególnie ważny interes publiczny,
związany w szczególności z ochroną środowiska lub gospodarką kraju, koncesja
może zostać udzielona pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczeń
mogących powstać wskutek wykonywania objętej nią działalności) ani też Art. 36. 1.
(Jeżeli nie sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany z
ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin, za zgodą
przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, organ koncesyjny przenosi, w
drodze decyzji, koncesję na rzecz podmiotu...). Z powyższego widać, że zapisy,
chroniące faktyczną własność Skarbu Państwa, są ograniczone. Oznacza to, że
długotrwałe przejęcie przez dowolne podmioty gospodarcze prawa do gospodarki
strukturami geologicznymi w Polsce jest stosunkowo łatwe, a przy tym sama ich
eksploatacja przez te podmioty nie daje istotnych zysków Skarbowi Państwa.
Jedynymi bowiem istotnymi, faktycznymi i specyficznymi obciążeniami,
bezpośrednio wynikającymi z wydobywania kopalin są opłaty eksploatacyjne. Są
one bardzo niskie, w skali Polski- rzędu kilkuset mln. zł rocznie."
A tu fragmenty z roku 2006, raportu do UE (11) pisanego przez Jędryska, z którego
wynika, że jak profesor Szyszko sprzedawał, to mu prawo dostosowane do UE nie
przeszkadzało w rozdawaniu polskich bogactw:
(...) Na podstawie art. 9 Dyrektywy 94/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 30 maja 1994r. w sprawie warunków przyznawania i korzystania z koncesji na
poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz. U. L 164 z 30.6.1994, str.
3-8) organ koncesyjny zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Europejskiej
oraz do opublikowania rocznego raportu dotyczącego koncesji na poszukiwanie,
rozpoznawanie lub wydobywanie węglowodorów. (...) (...) W związku z art. 11 ust.
2a pkt. 1) 7 października 2005 roku przekazano do Komisji Europejskiej wykaz
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obszarów, w których użytkowanie górnicze może zostać ustanowione w trybie
bezprzetargowym z prośbą o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. (...) Zwycięzca przetargu występuje z wnioskiem o koncesję na
poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopaliny. Wyjątek stanowi
ustanowienie użytkowania górniczego dla podmiotu, który rozpoznał i
udokumentował złoże. Podmiot taki może, w ciągu dwóch lat od dnia pisemnego
zawiadomienia o przyjęciu przez Ministra Środowiska dokumentacji geologicznej,
żądać ustanowienia na jego rzecz użytkowania górniczego w celu wydobywania
węglowodorów w trybie bezprzetargowym.(...)
Moim zdaniem: W raporcie (11) dla Komisji Europejskiej z zakresu Dyrektywy
94/22/WE z dnia 30 maja 1994r. w sprawie warunków przyznawania i korzystania z
koncesji na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów widać, że
wykorzystanie polskich złóż naturalnych zaplanowano już w pierwszej fazie
przystąpienia do EU, na początku lat 90-tych. Raport Jędryska do UE (11) z roku
2006 jest ofertą wyprzedaży polskich bogactw naturalnych.
Polacy nie mają technologii poszukiwania gazu z łupków?, Niemcy
wydobywają metodą hydraulic fracturing od lat 30. Amerykanie w Niemczech
od lat 15. To są fakty. Ważną technologię, taką jak np. kreta z lat 70-tych
rozwija się w Polsce, lub kupuje się na wymianę - np. za gaz, za węgiel lub
kupuje się na raty, ewentualnie robi się umowę leasingową lub jak skutecznie
demonstrują całemu światu wcześniejszy plagiatorzy, a aktualne olbrzymy
gospodarcze Chińczycy i Japończycy - "kopiuje się" technologie zachodnie.
Od czego jest wywiad gospodarczy?

Hiszpańska technologia! 1 litr benzyny w 1/2 godziny W południowej Hiszpanii
zaplanowano na 50 km2 pierwszą produkcję benzyny z alg, CO2 i słońca.
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Z projektu firmy brytyjskiej Aurelian w rejonie Poznań - Siekierki wynika, że
odwierty robi polska firma Nafta - Piła, znaczy wystarczyłoby zaciągnąć pożyczki i
wypożyczyć sprzęt oraz kasować dla skarbu państwa. Na takich zasadach jak w
Polsce mają obce firmy przywłaszczać sobie polskie skarby naturalne, wydobywa
angielsko-amerykański Shell ropę w Nigerii. Społeczeństwo Nigerii oprócz
kupionych przez Shella polityków nic z tego nie ma. Pozorna kontrola szkód na
środowisku w Nigerii jest podobna do raportu np. o projekcie w Siekierkach anonimowe firmy mające gdzie w Polsce przeprowadzać utylizację trucizn,
nieznane miejsca wywozu skażonej wody, nie podane zużycie wody głębinowej dla
procesu szczelinowania, nie podane w raporcie ale przecież zaplanowane ilości
otworów próbnych, oraz zamierzone ilości wielokrotnego szczelinowania, dane w
raporcie jakby był napisany dla złoża gazu konwencjonalnego itd.
Pan Jędrysek pisze, że odwierty mogą służyć do wtłaczania w nie dwutlenku
węgla. Firmy amerykańskie odpompowują maksymalnie tylko 30 procent płuczyn z
próbnych nieopłacalnych odwiertów - patrz wypowiedź rzecznika firmy
ExxonMobil, 70 procent lub więcej trującego szlamu wypełnia porzucane odwierty,
to znaczy na CO2 nie ma tam dużo miejsca. On sugeruje niewykształconym
owieczkom, niewinnym słuchaczom Radia Maryja: nic jak wtłaczać CO2 i zarabiać.
Nie ma specjalista z branży naprawdę żadnych wątpliwości, robić z trujących
otworów wieczne składowiska dla CO2 ?
Przecież istnieje tylko międzynarodowa koncepcja-widmo koncernów, ale nawet
Niemcy jeszcze nie sprawdzili w długoletnich badaniach jakie są skutki negatywne
takiej koncepcji, czy zamknięcia w ogóle będą funkcjonować i jak długo. Kto
będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody.
A co się stanie, jak eksperyment z produkcją benzyny przy pomocy alg i dwutlenku
węgla okaże się opłacalny i CO2 stanie się surowcem produkcyjnym, a nie
odpadem?
Albo zmieni się polityka i trzeba będzie nie do odwiertów, ale do wyziębionej
atmosfery wtłaczać z powrotem dwutlenek węgla. Jak jest z otwieraniem takich
odwiertów? Takie pytanie powinien stawiać profesor w radiu, a nie ile się na jakimś
świństwie pod niemieckie dyktando, niemieckiej gry "walki o klimat" zarobi.
Czyżby ten profesor chciał zarobić na koszt ludności na niemieckich
eksperymentach z wtłaczaniem CO2 ?
Niemcy szukają aktualnie dla swoich eksperymentów odwiertów - gdyż ludność
już jest nastawiona ekstremalnie negatywnie do nowych "wiecznych" składowisk i
eksperymentów z wtłaczaniem CO2 . Jeśli jednak dla zarobienia na dziurach w
ziemi, firmy mają zamiar wypompowywać z odwiertu całość 20 milionów litrów
trujących płuczyn na powierzchnię to ja się pytam, gdzie taka firma wyleje 20
milionów litrów trucizn? - w dorzecze Bzury i Słudwi? nie troszcząc się o tereny
chronione Naturą 2000? - jak wskazują wypowiedzi petycji do sejmu "Protest
przeciw - Naturze 2000 -, składowaniu CO2, wydobyciu gazu łupkowego",
petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=6684. z 15 lutego 2011 roku.
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Taka myśl mu z pewnością przyszła, tu są jej ślady: "...potencjalna blokada
geotermii", ale Prof. Jędrysek tej myśli nigdzie w artykule nie rozwija. Dlatego jest
prof. Jędrysek dla mnie niewiarygodny.
Zaczynam przez to wątpić jak to jest z jego tytułami doktora i habilitacją - (uważam
trzeba by wygóglować teksty jego pracy doktorskiej i może habilitacji i sprawdzić
na plagiaty przede wszystkim ze źródłami ruskimi i angielskimi).
Firmy amerykańskie od lat, wykupują koncesje na poszukiwanie gazu z łupków w
wielu krajach na raz. To długoterminowa strategia amerykańskiego imperializmu.
Ideę "ratowania demokracji" poprzez dalszą wyprzedaż polskich zasobów
narodowych "sprezentowali mu jako pierwsi "amerykańscy inwestorzy"
wyspecjalizowani w "ratowaniu prawdziwej demokracji" w Jugosławii, w Serbii, w
Kosowie, Iraku, Afganistanie, Egipcie, Libii itd.
Na kongresach geologicznych, na stronach narodowych, można znaleźć identyczne
powiedzonka: ..."pod Paryżem znajdują się największe złoża gazu w Europie"(30) wypowiedź na strona angielskich -"Polska ma być drugim Kuwejtem"..,"można
powiedzieć, że Niemcy będą nowym Katarem" - wypowiedź geologa Briana
Horsfield o zasobach niemieckich (7). Dla czytelników bez wiedzy specjalnej - w
NRF mają się znajdować skromne złoża gazu w łupkach w dwóch Landach NRW
(Nordrhein-Westfalen) i Dolnej Saksonii.
Ze strony PO i MŚ ze względu na podany raport 2007 dla UE (11), który MŚ
zdjęło ze strony www i o którym nie mówi też Prof. Mariusz-Orion Jędrysek
oraz informacji ze strony firmy Aurelian (położenie złóż gazu znane od lat 80ych) (26) nieprawdą są odpowiednie teksty MŚ jak np.: - Ministerstwo
Środowiska przedstawia wyjaśnienia do artykułu Małgorzaty Goss pt. "Złoża
gazu jak stragan z pietruszką", który ukazał się 26 maja 2010 r. w gazecie
Nasz Dziennik -(19)
(...) 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 geologicznych i związane z tym koszty operacyjne,
nie ma żadnej gwarancji odkrycia nowych złóż. Koszty specjalistycznych prac
poszukiwawczych sięgają setek milionów złotych i będą ponoszone jedynie przez
zainteresowane podmioty i na ich własną odpowiedzialność. Skarb Państwa
natomiast nie płaci za te badania ani nie ponosi ich ryzyka. O ile zaś dojdzie do
odkrycia takich złóż, ich właścicielem nadal będzie Skarb Państwa. (...) Żaden
przepis projektowanej ustawy nie przewiduje, że przedsiębiorca poszukujący gazu
łupkowego będzie mógł eksploatować ewentualnie odkryte złoże bez koncesji
wydobywczej, na podstawie posiadanej koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie.
Nie jest również prawdą, że projektowana ustawa nie zabezpiecza polskich
interesów związanych z eksploatacją złóż. Taka ocena może wynikać z błędnej
interpretacji zarówno aktualnie obowiązujących, jak i projektowanych rozwiązań.
Projektowane regulacje nie uszczuplają własności Skarbu Państwa w zakresie
przysługującym mu do złóż kopalin, ani nie przekazują tej własności innym
podmiotom, w tym przedsiębiorcom zagranicznym. (...)
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- Moim zdaniem, odnośnie "Koncesje te nie uprawniają do wydobywania gazu" jeżeli firma co dostała koncesje na odwierty próbne za (200-750 PLN/Km2)
udokumentuje złoże to Ministerstwo Środowiska musi jej dać pozwolenie i dlatego
wraz z udzieleniem licencji na odwierty próbne przestaje być faktycznie
właścicielem. Dokumentacja złóż wg źródeł międzynarodowych np. tutaj (26) jest
znana od lat 80-ch, można ją ściągnąć z bazy danych polskiego instytutu
geologicznego (PIG).
Warunki odwiertów w Polsce mające charakter umowy handlowej zostały
ogłoszone w dzienniku UE - raport 2007 (11) i są dalej aktualne. Ponieważ licencje
na odwierty próbne sprzedawano wg warunków z 2007 roku, dlatego nawet z
nowym prawem górniczym trudno by było wycofać się z ważnego w roku 2007
prawa i ogłoszonych w Unii warunków wydobycia.
Ani PO ani PIS nie są w stanie tego zrobić - dlatego MŚ i Jędrysek - pomocnik
profesora Szyszko (PIS) nic nie mogą już zrobić, a sprzedali całą Polskę za darmo
((18) 200-750 PLN/Km2) - patrz mapę koncesji. Według raportu dla Komisji
Europejskiej 2007 (str. 4, 5), jak już wyżej podałem, sprzedano do 31 grudnia 2006
roku Amerykanom z Nevady - firma FX Energy Poland Sp. z o.o 10 koncesji na
poszukiwanie i rozpoznanie oraz jedną koncesję łączną na poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego (faza
poszukiwawczo-rozpoznawcza).(11), Niemcom z Hamburga, firma RWE Dea
Polska Sp. z o.o; 13 koncesji łącznych na poszukiwanie, rozpoznawanie i
wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego i 2 na poszukiwanie i rozpoznanie,
Angielsko-Szwajcarskim spekulantom, firma Energia Zachód Sp. z o.o. 2 koncesje
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. W sumie to
25 koncesji.
- Moim zdaniem to duże kłamstwo rządu PO, Ministra Środowiska, a także
pełnomocnika wcześniejszego rządu PIS profesora Jędryska utrzymywać, że nie
sprzedawali koncesji na wydobycie gazu obcym firmom.
To działanie - było zamierzone - inaczej by nie rozgłaszano po całym świecie, że
złoża gazu są udokumentowane! - (26) patrz cytat z raportu (11) (...) Zwycięzca
przetargu występuje z wnioskiem o koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie lub
wydobywanie kopaliny. Wyjątek stanowi ustanowienie użytkowania górniczego dla
podmiotu, który rozpoznał i udokumentował złoże. Podmiot taki może, w ciągu
dwóch lat od dnia pisemnego zawiadomienia o przyjęciu przez Ministra Środowiska
dokumentacji geologicznej, żądać ustanowienia na jego rzecz użytkowania
górniczego w celu wydobywania węglowodorów w trybie bezprzetargowym.(...)
- Moim zdaniem nieprawdziwa jest aktualnie na stronach Ministerstwa Środowiska
wypowiedź odnośnie decyzji środowiskowej z (19)
"Warto przy tym wspomnieć, że przed złożeniem wniosku o koncesję na
wydobywanie kopaliny przedsiębiorca jest zobowiązany do uzyskania tzw. "decyzji
środowiskowej" (o środowiskowych uwarunkowaniach), która jest dowodem
przeprowadzenia oceny wpływu przedsięwzięcia (w tym przypadku wydobywania
niekonwencjonalnego złoża gazu ziemnego) na środowisko."
Porównaj Utajnienie lokalizacji, Raport Siekierki oraz fakty z Niemiec i USA.
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Raporty oddziaływania na środowisko bez sprawdzonych istotnych informacji
dotyczących procesu technologicznego
- gdzie firmy faktycznie wiercą
- ile odwiertów i na jaką głębokość
- ile faktycznie trucizn wtłaczają w jeden odwiert podczas wielokrotnego(do 18
razy, patrz 6) szczelinowania
- jaka firma i gdzie wywozi skażone płuczki.
- ile przy tym niszczą wody pitnej są raportami pozornymi (jak Raport Siekierki).
Służą one tylko jako fałszywe podkładki, bez prawdziwych danych.
Metoda szczelinowania koktajlem wody z truciznami, jest technologią
niszczącą zasoby wód podziemnych, w tym wód gruntowych, głębinowych i
geotermalnych. Ona powinna być w Polsce bez wyjątków zabroniona.
Ratunkiem przed zatruciem wód podziemnych w Polsce staną się narzędzia
polityczne ustroju Demokracji Bezpośredniej (DB) i zmiana ustroju z Demokracji
Parlamentarnej na ustrój DB.

Naród Polski w wyniku referendów ludowych nie uzna
dewastacji zasobów wodnych i wymuszonych
"międzynarodowych umów."
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List Prof. Mariusza-Oriona Jędryska z "Nasz Dziennik" (14)
Prywatyzacja Lasów ma swoje drugie dno. Potencjalni kupcy zarobią
w przyszłości na możliwości pochłaniania przez nie dwutlenku
węgla .

Jest interes do zrobienia -Prof. Mariusz-Orion Jędrysek
Jakie motywy stoją za rządowymi planami prywatyzacji Lasów? Być może
fakt, że mają one ogromne możliwości pochłaniania CO2 , a to oznacza dla ich
właścicieli potencjalne zyski. Jeśli nie teraz, to w przyszłości. Podobnie miąższe
warstwy łupków, w których wykonano szczelinowanie i z których pozyskiwany
jest gaz, stają się potężnym zbiornikiem na CO2 .
Torowanie przez rząd Platformy Obywatelskiej
drogi do prywatyzacji Lasów rodzi wiele pytań,
na czele z głównym: w jakim celu? Boleć
oczywiście będzie ewentualnie to, że zwykłe
wchodzenie do lasu, zbieranie grzybów czy
jagód będzie praktycznie niemożliwe. No, ale
nie o to chyba chodzi w prywatyzacji Lasów.
Jaki jest więc prawdziwy cel prywatyzacji trudno też uwierzyć, że chodzi jedynie o
wpływy z prywatyzacji, choć o to zapewne
także. O co więc chodzi?
Skrajnie odległą sprawą w kontekście
planów prywatyzacji Lasów wydają się koncesje na gaz łupkowy. Po objęciu
stanowiska wiceministra środowiska i głównego geologa kraju w rządzie PiS stałem
się inicjatorem poszukiwań złóż niekonwencjonalnych gazu, w tym szczególnie
gazu łupkowego. Inwestorom z USA wydałem pierwsze koncesje na poszukiwanie.
Żadna polska firma nie chciała podjąć się tego zadania, gdyż wtedy sprawa
wydawała się mało wiarygodna. Nie winiłbym nikogo w PGNiG, jako że wówczas
wiązało się to ze zbyt dużym ryzykiem i kosztami. Do połowy listopada 2007 r.
wydałem 11 koncesji kilku podmiotom. Planowałem, że po wydaniu około 15-20
koncesji (maksymalnie 20 proc. perspektywicznych obszarów koncesyjnych) ich
wydawanie będzie wstrzymane w oczekiwaniu na raporty dokumentacji
geologicznych od inwestorów.
Prosta zasada: dajemy aportem potencjalne złoża komuś, kto ma technologie,
ponosi ryzyko i nakłady, a otrzymujemy wiedzę, której dziś nie możemy
zdobyć sami. Jeśli gaz by był, to w oparciu o zyski z jego eksploatacji i
ewentualne pożyczki na poczet przyszłego wydobycia miały być prowadzone
poszukiwania przy pomocy polskich firm, które współpracując z rodzimymi
naukowcami, byłyby w stanie opracować technologie wydobycia gazu z
łupków. Tu właśnie zaczynają pojawiać się zbieżności pomiędzy lasami a łupkami.
Zarówno lasy, jak i przestrzenie powstałe po rozszczelnieniu łupków i wydobyciu
gazu mają zdolność pochłaniania CO2. - Wszystkie instalacje wybudowane na
potrzeby związane z poszukiwaniami, rozpoznawaniem, dokumentowaniem,
eksploatacją już są (bardzo wiele otworów, szczelność górotworu jest pewna,
rurociągi itd.). Nic, tylko zatłaczać i zarabiać, tym bardziej że CO2 do wypychania
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gazu z łupków może się przydać. Implikowane koszty beztroskiego udzielenia
koncesji mogą być fatalne (oddanie praktycznie za darmo informacji geologicznej o
wartości księgowej miliardów złotych, potencjalna blokada geotermii) itd. Tego
interesu narodowego powinna pilnować służba geologiczna, ale tej w Polsce nie
ma.
Zważywszy na powyższe, przestaje dziwić zainteresowanie koncesjami na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego - nawet jeśli gazu nie będzie
zbyt dużo. Ale skąd łatwość ich wydawania? Koncesja na zatłaczanie to sprawa
prosta - takie mamy Prawo geologiczne i górnicze (a przygotowywane jest znacznie
gorsze). Groźny jest fakt, że w szybkim tempie przyznano koncesje na niemal
wszystkie potencjalnie perspektywiczne obszary koncesyjne - praktycznie za
darmo (sic!).
Widać więc jasno, że scenariusz łączenia lasów i łupków może mieć wspólny
mianownik - właśnie CO2. Może to tylko zbieżność? Ale może nie chodzi o małe
łupki z lasów, tylko o prawdziwe wielkie łupy i z lasów, i z łupków razem? Może
nie mam podstaw do rozważania tak spiskowych teorii? W takim razie proszę o
konkrety i prawdę. Każdy ma prawo kojarzyć fakty, bazując na wiedzy, jaką
posiada, i ma prawo dzielić się wnioskami, co niniejszym czynię.
Niewątpliwie handel emisjami i sekwestracja CO2 to potencjalne źródło ogromnych
zysków, które mogą mieć albo państwo polskie, albo faktyczni właściciele Lasów i
dysponenci struktur geologicznych, nad którymi rzeczywiste władztwo tak łatwo
państwo oddaje.
Niepokoi fakt przyspieszenia prac w Sejmie nad tworzeniem potencjalnej ścieżki
prywatyzacji Lasów. Czy to po to, aby nie zdążono z trwającym właśnie zbieraniem
podpisów wnioskujących o referendum w tej sprawie (patrz: ekorozwoj.pl )?
Blisko pół roku temu wysłałem do pana premiera Donalda Tuska list otwarty m.in.
w sprawie gazu łupkowego, projektu Prawa geologicznego i górniczego i
sekwestracji CO2 (patrz: morion.ing.uni.wroc.pl ) - dostałem odpowiedź
informującą, że list przesłano zgodnie z kompetencjami.
Czy list ciągle krąży i szuka kompetencji w ekipie rządzącej? Wysłałem to pismo
także do wszystkich ogólnopolskich wielkonakładowych dzienników i tygodników.
Część listu opublikował tylko "Nasz Dziennik". Cóż zrobić - tylko gorzko żartować,
pytając: kto zarobi na boku, żonglując sprawami CO2 - bo, że lasy i łupki razem
mogą pozwolić nieznanym dziś inwestorom, a nie państwu polskiemu, zarobić na
handlu emisjami, wydaje się całkiem prawdopodobne.
Autor jest kierownikiem Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii, dyrektorem
Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz dyrektorem Wrocławskiego Ośrodka Regionalnej Wspólnoty Implementacji
Innowacji w Klimatycznym KIC EIT (Wspólnota Wiedzy i Innowacji w
Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii), członkiem stowarzyszenia
Ekorozwój.
Prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek,
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Kier. Prac. i Zakładu, Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii,
Zakład Geologii Stosowanej i Geochemii, Instytut Nauk Geologicznych,
Uniwersytet Wrocławski, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław, tel./fax0-713288924, e-mail:morion@ing.uni.wroc.pl, http://www.morion.ing.uni.wroc.pl
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Jesteśmy krajem zagrożonym deficytem wody
Redaktor Naczelny "Rurociągi" Nr 61, 2010 r.
Witold Szirin Michałowski
Zafascynowanym rolą jaką odgrywa ropa naftowa i gaz
ziemny w globalnym bilansie potrzeb energetycznych
należy zwrócić uwagę, że w Polsce zasoby wód
środowiskowych są podstawowym czynnikiem
warunkującym nasz rozwój gospodarczy i są niezwykle
istotnym elementem systemu ekologicznego.
Eksperci twierdzą, że jesteśmy krajem o bardzo małych zasobach wodnych
zagrożonych jej deficytem.
Wskaźnik dostępności wody w Polsce wynosi około 1600, a w latach suchych
spada nawet poniżej 1000 [m3/mieszk./1 rok]. Średnia w Europie jest około trzy
razy wyższa. Już blisko dekadę temu zostaliśmy zakwalifikowani jako jedyny kraj
naszego kontynentu do kategorii obszarów zagrożonych deficytem wody. Dlatego
budowę zbiorników wodnych i obiektów małej retencji oraz układy studni
chłonnych zwiększających pojemność pól polderowych należy wdrażać
priorytetowo. Nie można tez wykluczyć, że kolejna nitka rurociągu PRZYJAŹŃ
będzie służyła do transportu wody, której zasoby na Białorusi są wyjątkowo duże.
Tak długo jak kontrolujemy pirsy naftowe na bałtyckim wybrzeżu nie istnieje
zagrożenie szantażem wstrzymania dostaw tego surowca.
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać,że przestrzeń tranzytowa jest dobrem
narodowym. Dlatego można mieć nadzieję, że Kancelaria Prezydenta nareszcie
ustosunkuje się do złożonego w dniu 26 marca br. raportu grupy ekspertów z
którego wynika, że do skarbu państwa RP od wielu lat nie trafia opłata za tranzyt
gazu wysyłanego z syberyjskiej kolonii Rosji do Niemiec w wysokości minimum
miliard EURO rocznie. Bezpieczeństwo energetyczne zależy głównie od nas.
Musimy posiadać terminale LNG. Walczę o to już 35 lat. Cena surowca po
regazyfikacji gazu skroplonego będzie w stosunku do dostaw z Jamału coraz niższa.
Rury korodują, a koszty transportu LNG będą malały.
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Nareszcie rusza w Polsce, na razie na skalę pilotażową, wdrażanie technologii
CEEC podziemnego procesowania węgla w połączeniu z najnowszymi
osiągnięciami geotermii CEEG, która jest w stanie zastąpić energię atomową.
Zainteresowanych tematem zachęcam do
lektury 61 numeru (13) RUROCIĄGÓW
Redaktor Naczelny
Witold Szirin Michałowski
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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-2Hisothiazol-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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