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pozostaæ g³ównym dystrybutorem gazu ziemnego, natomiast w sektorze wydobywczym bêdzie to d¹¿enie do
utrzymania czo³owej pozycji w kraju. Zak³ada siê wzrost
produkcji wêglowodorów w kraju i zagranic¹ do ok.
7,5–8,2 mln t równowa¿nika ropy naftowej. W zakresie
wydobycia krajowego bêdzie to utrzymanie poziomu
4,5 mln t równowa¿nika ropy naftowej. Zmiany w segmencie poszukiwañ i wydobycia okreœlono has³em „wzmocnienie i transformacja”. Decyzje podejmowane w najbli¿szych miesi¹cach poka¿¹ w jaki sposób bêdzie realizowana
transformacja, jaki bêdzie kierunek poszukiwañ zapewniaj¹cy przyrost zasobów, a tym samym utrzymanie zak³adanej wielkoœci wydobycia ropy i gazu w kraju. Do
rozwi¹zania tych zadañ planuje siê wykonanie w br. 56 wierceñ poszukiwawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych. Trudna jest sytuacja spó³ek zale¿nych PGNiG SA,
które prowadz¹ dzia³alnoœæ us³ugow¹ w zakresie wiertnictwa i geofizyki, bo ograniczenie prac badawczych spowodowa³o znaczne zmniejszenie portfela zamówieñ.
Stan poszukiwañ gazu z ³upków oceni³a ostatnio Organizacja Polskiego Przemys³u Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW). Jest to wg niej nadal wczesny etap poszukiwañ i nie mamy odpowiedzi, jak du¿e s¹ zasoby, a przede
wszystkim jaka jest ich wartoœæ przemys³owa. Doln¹ granic¹ jest wydajnoœæ 50–100 tys. m3 gazu na dobê, a takiego

przyp³ywu nie uzyskano w ¿adnym otworze. Koszty poszukiwañ gazu z ³upków wynios³y dotychczas 3,2 mld PLN,
z czego 3/4 pokry³y firmy zagraniczne. Obecnie oczekuje
siê na wyniki wierceñ Wysin-2H i Wysin-3H w obrêbie
koncesji Stara Kiszewa.
Wed³ug danych Ministerstwa Œrodowiska z 31.03.2016 r.
jest 31 koncesji na poszukiwanie gazu z ³upków, w tym 9
polskich. Ogó³em w tym celu wykonano 72 otwory.
Wielka Brytania. Na podstawie rozporz¹dzenia Open
Government License prawie 40 tys. kmb profili sejsmicznych, map magnetycznych i grawimetrycznych oraz
danych z profilowañ otworowych wykonanych w
ubieg³ych latach na zamówienie rz¹du zostanie bezp³atnie
udostêpniona firmom poszukiwawczym. Materia³y dotycz¹ rowu Rockall i wyniesienia w œrodkowej czêœci
Morza Pó³nocnego. Poinformowa³a o tym kieruj¹ca urzêdem UK Oil and Gas Authority Deirdre Michie. W zamierzeniu ma to byæ zachêta do udzia³u w 29 rundzie
przetargowej na koncesje poszukiwawcze i wydobywcze
na Morzu Pó³nocnym.
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z³o¿a bursztynu) przez przedsiêbiorstwo Stellarium Sp. z o.o.
z Krakowa.
18 kwietnia 2016 r. Zarz¹d Województwa Lubelskiego
podj¹³ uchwa³ê w sprawie wydzier¿awienia dzia³ek w gminie Ostrówek, o powierzchni 11 ha (na terenie projektowanego dawniej lotniska), na cele zwi¹zane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem kopalin, w tym
bursztynu. Dzia³ka jest objêta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym przewidziano m.in.
eksploatacjê z³ó¿ kopalin. Oby inicjatywa ta przynios³a
spodziewane efekty.
„Lubelski bursztyn” ma wspania³¹ szatê graficzn¹.
Monografia jest bogato ilustrowana, zawiera ponad 120
kolorowych zdjêæ, w tym 15 w formacie A4, ró¿nych okazów bursztynu z terenu Lubelszczyzny, mapy, przekroje,

wykresy. Czytelnie skomponowana ca³oœæ umo¿liwia ³atwe
korzystanie z tekstu. Mecenasem wydania ksi¹¿ki by³a firma Stellarium Sp. z o.o., a wydawcami: Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Che³mie oraz Wydawnictwo „m”
z Krakowa. Wydano j¹ w twardej oraz miêkkiej oprawie.
Walory publikacji predestynuj¹ j¹ do zg³oszenia w konkursie „Ksi¹¿ka Roku 2016 Lublin-Lubelszczyzna” organizowanym przez Wojewódzk¹ Bibliotekê Publiczn¹
im. Hieronima £opaciñskiego w Lublinie, dotycz¹cym
dorobku edytorskiego Lubelszczyzny, jak równie¿ do
rywalizacji o tytu³ „Najpiêkniejszej ksi¹¿ki 2016 roku”
organizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców
Ksi¹¿ki.
Janusz Stochlak
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