Polska to nasz kraj
Uwaga! gdy firmy wejdą na
waszą ziemię i znajdą gaz
to dojdzie do wywłaszczeń.
Oni zatrują wam wody pitne!
Chcecie żyć na SWOIM dłużej,
to ich nie wpuszczajcie.
Organizujcie referenda
lokalne na wniosek obywateli.
Chemia w typowej mieszaninie wodnej do
hydroszczelinowania: 9,5 ton Octylphenol
Petroleum; 19 ton Tetramethylammonium
cloride; 680 kilo Biocidów na 20 mln litrów.

Poszukiwanie i pozyskiwanie gazu z łupków zatruwa
zbiorniki wody pitnej, obniża poziom wód gruntowych.
Firmy wypompowują wodę za darmo. Uprawy schną!
Nowa ustawa geologiczna umożliwia wywłaszczenia i
przesiedlenia z terenów objętych koncesjami.
1. Zakazy metody hydroszczelinowania w USA (Pittsburgh, New Jork), we Francji,
w Quebec (Kanada), w Bułgarii i w. in. krajach. Wg pracy badawczej Ministerstwa
Ochrony Środowiska New York, żadna poprawa przepisów nie zapobiega
zatruciu zbiorników wód podziemnych płuczkami z odwiertów gazu z łupków.
2. Mieszkańcy przepędzili już intruzów w Niestkowie koło Ustki, w Rogowie i w
Żurawlowie na Zamojszczyźnie. Koncern BNK-Petroleum Inc. zatruł płuczką w
Głobinie koło Słupska główny zbiornik wody podziemnej Bytów.
3. Gaz łupkowy nie jest szansą dla gospodarki, nawet w USA opłacalność nie
została potwierdzona. Nowe niby "zielone chemikalia" jakoby zabezpieczające
płuczkę, nie spełniają reklamowanego przez ExxonMobil zadania!
4. W aspekcie najmniejszych zasobów wody pitnej w Europie hydroszczelinowanie
jest przestępstwem na Polsce i zdrowiu Polaków. PO i Pis oraz ich eksperci
Polskę sprzedali!
5. Co jest ważniejsze czysta woda, czy zniszczone na setki lat, przez miliony litrów
trujących płuczyn zasoby wody pitnej jak np.: główny zbiornik wody podziemnej
Bytów ? Sprawcy zniszczeń środowiska was okłamują. Według nowej ustawy,
posiadacze licencji nie mają obowiązku płacenia odszkodowań, czy naprawiania
szkód. Obce firmy mogą okradać was bezkarnie z wody i wysuszać wasze pola.
6. Jak się bronić? - organizować w gminie referendum lokalne. Jedyna skuteczna
metoda zakazu poszukiwań gazu. Odsuwajcie od organizacji oporu ludzi, którzy
to skuteczne i legalne rozwiązanie bojkotują. Mieszkańcy Gąsek i gminy Mielno
wygrali, wy też wygracie! ❖ i d d d . d e
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www.iddd.de/ZatruciewodyprzezFrac.pdf

