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Szanowny Panie Wójcie,
Niżej podpisani obywatele skupieni w nieformalnych grupach i organizacjach
pozarządowych, zaniepokojeni wierceniami w poszukiwaniu gazu łupkowego przy użyciu
technologii szczelinowania hydraulicznego na obszarach wrażliwych przyrodniczo, w tym
chronionych jak Natura 2000 oraz Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych, mający wiedzę
potencjalnych zagrożeń dla wód pitnych, bioróżnorodności, gleby, powietrza, klimatu oraz
zdrowia ludzi i zwierząt na terenach eksploatacji gazu łupkowego w innych krajach,
kierujemy do Pana ten list wyjaśniając charakter oraz źródła finansowania naszej działalności
z wnioskiem o udostępnienie tych informacji mieszkańcom województwa lubelskiego,
manipulowanych publicznymi wystąpieniami i tekstami Pana Wójta.
Prowadzimy obywatelską działalność strażniczą i kontrolną w ogólnopolskiej kampanii
informacyjnej o zagrożeniach środowiskowych wynikających z poszukiwania i wydobywania
niekonwencjonalnych paliw kopalnych, w tym również na Roztoczu, gdzie firmy
wydobywcze zlokalizowały odwierty w strefach ochrony przyrodniczej Natura 2000.
Przeczytaliśmy Pana komentarze na nasz temat, opublikowane w lokalnych mediach
na Roztoczu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Susiec, www.susiec.pl . Kieruje Pan
pod adresem organizacji pozarządowych, kolektywów społecznych i pojedynczych osób
poważne oskarżenia, np.: „W mojej ocenie ludzie, którzy organizują te pikiety kierują się tylko
i wyłącznie własnymi korzyściami działając na rzecz innego wrogiego nam kraju.
Są przy tym wyjątkowo obłudni ponieważ z jednej strony mówią o ekologii i ochronie przyrody
a z drugiej...”.
Pańskie oszczerstwa wobec organizacji i osób występujących przeciwko szczelinowaniu,
które są za przyrodniczo-turystyczną strategią rozwoju Roztocza, powinny być poparte
rzetelnymi dowodami. Wzywamy zatem Pana, jako reprezentanta administracji
samorządowej, do przedstawienia dowodów potwierdzających pomówienia, lub publicznych
przeprosin i wyjaśnienia społeczeństwu braku podstaw co do tych pomówień. W przeciwnym
wypadku zmuszeni będziemy dochodzić prawdy i praw obywatelskich na drodze sądowej.
Pragniemy zwrócić Pana uwagę na fakt, że Komisja Europejska, opublikowała badania, które
dokumentują poważne zagrożenia związane ze stosowaniem technologii szczelinowania
hydraulicznego w roku 2011, co skłoniło ją do wydania zaleceń z dnia 22 stycznia 2014 roku,
które Polska musi wdrożyć do prawa w ciągu roku. Jednocześnie Komisja Europejska
przygotowuje pozew przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za nie
przestrzeganie przepisów obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
w procedurach koncesyjnych. Niektóre RDOŚ i samorządy podchodzą poważnie zarówno
do zagrożeń jak i zaleceń Komisji Europejskiej. Wzorem takiego stanowiska jest opinia
RDOŚ we Wrocławiu dla koncesji „Oleśnica”, która spowodowała wyznaczenie przez
Burmistrza Namysłowa decyzją z 12 maja 2014 roku, stref buforowych - 750m dla odwiertów
i 500m dla prac sejsmicznych - wokół obszarów Natura 2000, wprowadzając cały szereg
szczegółowych surowych obostrzeń i środków ostrożności dla ochrony wód, gleb i powietrza,

zagrożonych przez emisje hałasu, toksycznych płynów, ścieków i odpadów wydobywczych.
O istnieniu realnych zagrożeń świadczą również prace badawcze publikowane przez
wybitnych naukowców na całym świecie. Podobne są wnioski z raportów parlamentarzystów,
np. we Francji, która wprowadziła 30 czerwca 2011 roku zakaz szczelinowania
hydraulicznego na swym terytorium. Nie jest zatem prawdą Pana twierdzenie, że we Francji
technologia jest stosowana. Podaje Pan publicznie nieprawdziwe informacje, którymi
manipuluje Pan opinią publiczną – celowo, czy z niewiedzy? Zakazy stosowania technologii
szczelinowania hydraulicznego wprowadzono też w Bułgarii, Holandii, kanadyjskiej
prowincji Quebec, mieście Nowy Jork i w około stu innych miastach i miasteczkach
amerykańskich. Niemcy wprowadziły natomiast tak silne obostrzenia aby chronić przed
zanieczyszczeniem wodę pitną, że de facto nie przewiduje się tam jakichkolwiek odwiertów
poszukiwawczych w najbliższych latach, mimo to szefowa Federalnego Urzędu Ochrony
Środowiska, po opracowaniu przez ten urząd 600 stronicowego raportu wykazującego liczne
i poważne zagrożenia tej technologii dla środowiska i zdrowia, wezwała rząd do
wprowadzenia całkowitego zakazu prawnego odwiertów ze szczelinowaniem hydraulicznym
na terenie Niemiec.
O sytuacji w Niemczech też Pan w swoim tekście informuje nierzetelnie – celowo czy
z niewiedzy?.
Powyższe informacje są ogólnie dostępne w Internecie. Mimo to na oficjalnej stronie Urzędu
Gminy, wykorzystując autorytet władzy, okłamuje Pan opinie publiczną. A może Pan
Wójt posiada wiedzę i dowody na to, że wszystkie wymienione kraje i ich rządy oraz
instytucje, jednostki i samorządy działają na rzecz interesów Rosji?
Import gazu z Rosji, tak jak ewentualne nieuzasadnione ekonomicznie, społecznie
i środowiskowo wydobywanie gazu łupkowego w Polsce nie ma merytorycznego
uzasadnienia. Udział gazu ziemnego z importu w zużyciu energii ogółem w Polsce
to ok. 4%, a tylko 2,5% gospodarstw domowych z niego korzysta. Te i większe ilości
gazu możemy produkować przez zgazowywanie węgla kamiennego, brunatnego,
biomasy, ale przede wszystkim odpadów komunalnych, osadów i biomasy, co jest
obowiązkiem cywilizacyjnym, tak jak korzystanie z czystych zasobów odnawialnych.
Gazprom, posiadający wiedzę o niezależności Polski od importu gazu z Rosji, a także od
ewentualnego importu wewnętrznego gazu łupkowego od obcych koncernów w Polsce,
omija rurociągami Polskę (Nord Strem i Soud Strem) i pozbywa się „polskich” koncesji
na gaz łupkowy.
Najbardziej skutecznym sposobem pozyskiwania energii i na stworzenie tysięcy
lokalnych miejsc pracy, jest program rozwoju powszechnie dostępnych lokalnych
odnawialnych źródeł energii oraz inwestycje w efektywność energetyczną. Taką politykę
promuje Unia Europejska i na to (oraz na zapobieganie zmianom klimatu i utraty
bioróżnorodności) kieruje priorytety dla funduszy europejskich na lata 2014-2020.
Jesteśmy otwarci na poważną i opartą na faktach dyskusję, zarówno na temat
bezpieczeństwa energetycznego Polski jak i najlepszego kierunku rozwoju Roztocza,
będącego troską i dziedzictwem wszystkich Polaków. Uważamy, że eko-turystyczne
ROZTOCZE,
ze
statutem
światowego
rezerwatu
biosfery
UNESCO
zapewni zrównoważony rozwój ze znacznie większą gwarancją dobrostanu dla tych
i przyszłych pokoleń,w przeciwieństwie do pomysłu przekształcenia cennego
przyrodniczo Roztocza w tereny górnicze. Organizacje sprzeciwiające się szczelinowaniu
hydraulicznemu podnoszą świadomość społeczną na temat zagrożeń dla wody, klimatu,
powietrza, zdrowia ludzi i zwierząt, które wiążą się z tą technologią. Ruchy społeczne, takie
jak nasz, odgrywają kluczową rolę w podtrzymaniu debaty publicznej na temat polskich
i europejskich polityk odnoszących się do klimatu, ochrony środowiska i niskoemisyjnej
gospodarki. Zasady ostrożności, zapobiegliwości oraz „zanieczyszczający płaci” zawarte
są w Traktacie Lizbońskim. Zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska
oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu są kluczowymi celami Unii Europejskiej.
Oskarżanie polskiego ruchu na rzecz ochrony środowiska o infiltrację przez rosyjskich
agentów przynosi szkodę debacie publicznej na temat zagrożeń oraz skutków szczelinowania
hydraulicznego.

Nie po raz pierwszy spotykamy się z oskarżeniem, że jesteśmy agentami Gazpromu lub
„ekoterrorystami” - zagrażamy bowiem wielkim interesom korporacji wydobywających
paliwa kopalne i skorumpowanych przez nich urzędników (w sierpniu 2013 roku 7 osób
zostało oskarżonych o korupcję, troje z nich jest byłymi pracownikami Ministerstwa
Środowiska, w tym była dyrektorka Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych). Nie
zamierzamy tolerować szkalowania i kryminalizacji naszych organizacji oraz trudu i wysiłku
rzeszy wolontariuszy skupionych w nich i wokół nich.
Informujemy, że nasze działania finansowane są z pozyskiwanych grantów dla NGO
z funduszy Europejskich przy wsparciu środków własnych wolontariuszy i mieszkańców
terenów zagrożonych odwiertami gazu łupkowego.
Oczekujemy dowodów na twierdzenia zawarte w Pańskich publicznych wystąpieniach,
publicznego ich przytoczenia i przede wszystkim opublikowania na stronie Urzędu
Gminy naszego listu.
Z poważaniem,
organizacje działające na rzecz ochrony środowiska, kolektywy i osoby monitorujące oraz
kontrolujące działania związane z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego na terenach
koncesji wydanych w Polsce, w tym:
Uczestnicy projektu „Obywatele kontrolują – Strażnicy dobrej energii”
Stowarzyszenie „Zielony Żurawlów”
Uczestnicy sieci Złupieni.pl
Centrum Zrównoważonego Rozwoju
Instytut Spraw Obywatelskich
Fundacja Strefa Zieleni
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie Niesiołowice-Węsiory Kamienne Kręgi
Fundacja Kaszubskie Słoneczniki
Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury Mierzyszyn
Komitet Protestacyjny Wsi Ługi
Polska Geotermalna Asocjacja
Powiatowe Stowarzyszenie Agro-Kaszuby Powiatu Bytowskiego
Stowarzyszenie "W obronie ziemi i wody"
Stowarzyszenie Kamienne Kręgi Gęsiory
Stowarzyszenie Grab
Stowarzyszenie Lewino-NaturaXXI
Stowarzyszenie Mój Dom Moja Przestrzeń
Stowarzyszenie Prodesk
Stowarzyszenie Racjonalna Polska
Stowarzyszenie Stop Wiatrakom
Stowarzyszenie Strzelba Błotna
Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Zdrowa Ziemia
Zielona Kraina Gmina Przywidz
Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej- Paary
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Wojciech Ulański - Prowadzący Lokalny Punkt Strażniczy
woj. Lubelskiego w Kampanii ogólnopolskiej "Obywatele Kontrolują"

