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miast powy¿ej 100 tys. mieszkañców”. Projekt ma na celu
doprowadzenie do przedstawienia, w perspektywie do dwóch
lat, planu konkretnych mo¿liwych dzia³añ, które ogranicz¹
wp³yw klimatu na funkcjonowanie miasta i ogranicz¹ ryzyko zwi¹zane np. z ulewnymi deszczami, falami upa³ów
czy niszcz¹cymi wichurami.
11.06. W auli Instytutu Biocybernetyki i In¿ynierii Biomedycznej im. Macieja Na³êcza PAN w Warszawie odby³a
siê 130. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii
Nauk, podczas której wybrano prof. Stefana Malepszego na
stanowisko wiceprezesa PAN. Profesor (cz³onek korespondent PAN od 2004 r.) jest specjalist¹ z zakresu genetyki
i biotechnologii. Prowadzi badania nad podstawami ulep-
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szania genetycznego roœlin, poznaniem sposobu dzia³ania
genów odpowiedzialnych za proces embriogenezy somatycznej w kulturze in vitro oraz uwarunkowaniami biologicznymi i metodycznymi skutecznego stosowania modyfikacji genetycznych i wytwarzaniem roœlin genetycznie zmodyfikowanych przydatnych w gospodarce. Pracuje w Szkole
G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w latach
2011–2015 by³ przewodnicz¹cym Rady Kuratorów Wydzia³u II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz cz³onkiem Prezydium PAN. W drugiej czêœci 130. Sesji ZO PAN
prof. Andrzej Zoll, przewodnicz¹cy Komisji do spraw etyki
w nauce, przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci komisji
w 2014 r. Zgromadzenie przyjê³o tak¿e sprawozdania finansowe i z dzia³alnoœci merytorycznej akademii w 2014 r.
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Czarne. Poprzednio Saipem zawar³ z Gazpromem kontrakt
na podobne us³ugi przy budowie South Stream i wydzier¿awi³ dwa statki do uk³adania rur oraz powierzchniê magazynow¹ w porcie w Warnie.

równowa¿nika ropy naftowej, z czego dla PGNiG przypada ok. 5 mln t. W tym roku z Norwegii bêdzie pochodzi³o
0,4 mld m3 gazu i 0,51 mln t ropy z ca³kowitego wydobycia
ropy i gazu w PGNiG SA.

Norwegia. W IV kwartale 2014 r. zachodnia Europa
kupi³a z Norwegii 29,5 mld m3gazu, podczas gdy dostawy
z Gazpromu wynios³y 19,8 mld m3. Ten trend by³ kontynuowany równie¿ w I kwartale br., kiedy norweskie Gassco
wyeksportowa³o do Unii 29,2 mld m3, a Gazprom dostarczy³ 20,29 mld m3 gazu. Jest to zasadnicza zmiana, bo z wyj¹tkiem krótkiego okresu w 2012 r. trwa³a przewaga dostaw Gazpromu. W 2014 r. eksport rosyjskiego koncernu do
zachodniej Europy wyniós³ 117,92 mld m3 gazu, co stanowi³o 42% importu, natomiast dostawy norweskie – 38%.
Na z³o¿u Skarv, na którym operatorem jest BP Norge,
a udzia³owcem m.in. PGNiG Upstream International AS,
przewiduje siê wykonanie w latach 2018–2020 dalszych
odwiertów eksploatacyjnych. Nowe otwory umo¿liwi¹ utrzymanie obecnego poziomu wydobycia i przed³u¿enie okresu
eksploatacji z³o¿a o nastêpne 5–10 lat. Obecnie produkcja
przekracza 17 tys. t/d równowa¿nika ropy naftowej. Zasoby z³o¿a Skarv pozosta³e do wydobycia wynosz¹ 42,2 mln t

Pakistan. Wierceniem Mardan Khel-1 po³o¿one w obrêbie bloku koncesyjnego Tal odkryto now¹ akumulacjê
gazowo-kondensatow¹. Stwierdzono wystêpowanie czterech horyzontów produktywnych. Z najlepszego z nich
uzyskano przyp³yw 510,3 m3/min gazu i 285 t/d kondensatu, z drugiego 474,7 m3/min gazu i 250,2 t/d kondensatu.
G³êbokoœæ wiercenia, rozpoczêtego w 2014 r., wynosi 4912 m.
Jest to siódme odkrycie na tym bloku po czterech latach
przerwy w sukcesach. Operatorem jest Pakistan Oil Fields
Ltd. posiadaj¹ce 70% udzia³ów, 10% nale¿y do wêgierskiego MOL Pakistan Oil & Gas Co. BV. Grupa MOL jest
obecna w Pakistanie od 1999 r. i ma udzia³y w piêciu koncesjach

390

ród³a: Bloomberg, Gazprom, Hart’s E & P, Lane Energy,
minenergo.ru, Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil
& Gas Journal, OPEC, PGNiG, Reuters, rp.pl, Statoil,
Upstream, World Oil

