Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 1, 2019

w przypadku z³ó¿ konwencjonalnych. Zarazem op³aty
pozyskane z eksploatacji niekonwencjonalnych z³ó¿
wêglowodorów zostan¹ przeznaczone na rozwój pozyskiwania energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Czêœciowe zniesienie moratorium nast¹pi³o po upublicznieniu raportu
podsumowuj¹cego roczne badania nad bezpieczeñstwem
procesu szczelinowania hydraulicznego. Wyniki badañ
wykaza³y, ¿e ryzyko zwi¹zane ze szczelinowaniem jest niewielkie, o czym poinformowa³ premier Australii Zachodniej
Mark MacGowan. Premier podkreœli³, ¿e raport obliguje
firmy do uzyskania zgody na szczelinowanie od w³aœcicieli
ziem, na których ma byæ przeprowadzany ten zabieg.
Raport zaleca tak¿e wprowadzenie zakazu szczelinowania
w promieniu dwóch kilometrów od domostw, a tak¿e ujêæ
wody pitnej.
Chiny. Rz¹d zaaprobowa³ 3 nowe projekty pozyskiwania metanu z pok³adów wêgla przez 3 firmy – AAG (z Hong
Kongu), Fortune (z Londynu) i G3 Exploration (wczeœniej
znan¹ jako Green Dragon). Ca³kowity koszt inwestycji ma
wynieœæ 1,45 mld USD. Bloki znajduj¹ siê w œrodkowej
czêœci prowincji Shanxi i szacunkowo zawieraj¹ 39 mld m3
wydobywalnych zasobów metanu. Firma G3 Exploration
wraz z China National Petroleum Corp. wykona 232 otwo-

ry, Fortune – 218, a AAG (wspólnie z CNPC) – 1342 otworów (³¹cznie firmy wykonaj¹ 1792 otwory). By zachêciæ
firmy do zwiêkszenia wydobycia gazu z pok³adów wêgla,
rz¹d zwiêkszy³ wsparcie finansowe z 0,2 do 0,3 juana za
metr szeœcienny. W listopadzie 2018 r. rz¹d wskaza³ Zhang
Jianhu – by³ego wiceprezesa PetroChina – na stanowisko
szefa Narodowej Administracji Energetycznej. Po raz
pierwszy w historii stanowisko to obejmie osoba z bran¿y
wêglowodorowej, a nie z klucza politycznego.
Nigeria. Prawnicy reprezentuj¹cy rz¹d z³o¿yli w Londynie pozew przeciwko Shell i Eni, w zwi¹zku z umow¹
koncesyjn¹ z 2011 r. Pozew ten, wystawiony na kwotê
1,1 mld USD, dotyczy pola naftowego OPL 245. Odnoœnie
tego pola toczy siê ju¿ jeden proces przed s¹dem w Mediolanie, w którym obecni i byli pracownicy Shell i Eni s¹ oskar¿eni o przekazanie œrodków pieniê¿nych spó³ce
kontrolowanej przez Dan Etete, ministra ds. ropy w latach
1995–1998. Rz¹d w Abud¿y twierdzi, ¿e œrodki przekazane Etete powinny by³y trafiæ do skarbu pañstwa.
ród³a: IEA, EIA, Oil & Gas Journal, Oil and Gas
Newsletter, PAP, PortalMorski.pl, SOCAR Midstream,
Reuters, Rzeczpospolita, Upstream online, WNP.pl

Swoj¹ drog¹ – wystawa malarstwa Magdaleny Hajnosz
PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, 11 stycznia – 28 lutego 2019
Wystawa Swoj¹ drog¹ doskonale wpisuje siê w prezentowany od wielu lat w Muzeum Ziemi cykl ekspozycji
Natura – Sztuka. Artystka zachêca nas do pobudzenia wyobraŸni, byœmy zobaczyli utrwalone na p³ótnie krajobrazy:
Po fascynuj¹cym, lecz mêcz¹cym zgie³ku miasta
wzrok z rozkosz¹ gubi siê w dalekich horyzontach. Mam
niemal namacalne wra¿enie spokoju i oddalenia od
spraw codziennych, pomimo ¿e wiem, i¿ pomiêdzy trawami toczy siê walka na œmieræ i ¿ycie mniejszych i wiêkszych stworzeñ, lecz mój wzrok ze spokojem ogarnia
daleki horyzont. Wœród tych widoków, pozornie spokojnych, ale jednoczeœnie pe³nych wewnêtrznego napiêcia,
idê SWOJ¥ DROG¥.
Moje obrazy s¹ niemal abstrakcj¹. Niemal, bo punktem wyjœcia do nich s¹ rzeczywiste widoki, które próbujê
sprowadziæ do mojego wymiaru. Zachêcam widza, aby
wszed³ niejako do œrodka obrazu, daj¹c mu za niæ przewodni¹ kolory i kompozycje, które tworz¹ nastrój niezbêdny do snucia w³asnych historii.
Zapraszam wszystkich chêtnych, aby puœcili wodze
fantazji i nie przywi¹zuj¹c siê do pozorów rzeczywistoœci weszli w mój œwiat i podró¿owali SWOJ¥ DROG¥.
Magdalena Hajnosz
Wystawa w PAN Muzeum Ziemi
Warszawa, al. Na Skarpie 27
www.mz.pan.pl, facebook.com/muzeum.ziemi.pan
Czynna: od poniedzia³ku do pi¹tku 9.00–16.00
w niedziele 10.00–16.00 (wstêp wolny)
Ceny biletów: normalny – 8 z³, ulgowy – 4 z³
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