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Szanowni Czytelnicy

Zakończyło się wiercenie otworu Niebieszczany-1. 
Decyzja ta została podjęta po nawierceniu formacji 
o wysokim ciśnieniu złożowym. Osiągnięta głębo-
kość to 4219 m. Przedmiotem opróbowania będą 
dwa interwały o miąższości ponad 60 metrów, obej-
mujące fragment profilu, w którym w testach uzyska-
no przypływy gazu ziemnego. 

Tym krótkim wprowadzeniem do sierpnio-
wego wydania „Wiadomości…” chcę przybliżyć 
Wam jego zawartość. Niech ten przegląd bę-
dzie również zachętą do głębszego sięgnięcia 
do publikowanych artykułów oraz informacji 
z branży i życia stowarzyszenia. 

Na wstępie prezentujemy na naszym rynku 
nową firmę, która z dużym impetem, bo jako 
pierwsza zagraniczna firma uzyskała wszystkie 
wymagalne przez WUG zgody oraz już można 
by rzec z pierwszymi osiągnięciami aktywnie 
uczestniczy w pracach wiertniczych w poszuki-
waniu gazu łupkowego w Polsce. Firma MND 
Drilling & Services jest czeską firmą wiertniczą 
działającą w ramach Grupy MND. Więcej na jej 
temat oraz urządzeń wiertniczych jakimi dys-
ponuje zaprezentowano w artykule pt. „MND 
Drilling & Services a.s. w Polsce”. 

Kolejny artykuł, który w rozdziale „Nauka 
i technika” znalazł swoje miejsce dotyczy genezy 
oraz możliwości realizacji „korytarza gazowego 
Północ-Południe”. Materiał ten przybliża nam 
z jednej strony historię oraz warunki w jakich 
powstał pomysł oraz jego ewolucję do dzisiej-
szej koncepcji, ale również pokazuje potrzebę 
i ekonomiczne korzyści z budowy tego trans-
granicznego systemu gazowego, szczególnie 
dla polskiego operatora systemu przesyłowego 
Gaz-Systemu, czy firmy Gazoprojekt. Autorami 
tego artykułu są: Adam Matkowski i Marcin 
Sienkiewicz. 

W następnym rozdziale publikujemy ma-
teriał z cyklu analizy kluczowych rynków ropy 
i gazu. Do tego numeru Marcin Sienkiewicz 
przygotował materiał dotyczący Chin. Ta dyna-
micznie rozwijająca się gospodarka potrzebuje 
surowców energetycznych i dlatego oprócz in-
tensywnych prac poszukiwawczych w samych 
Chinach, rodzime koncerny stopniowo opano-
wują różne rynki poza terytorium Azji, jak np. 
Afrykę, czy nawet obie Ameryki. Przy takim tem-
pie rozwoju Chiny mogą stać się wkrótce krajem 

z największą na świecie konsumpcją ropy i gazu, 
a za tym pójdą jeszcze większe inwestycje oraz 
ekspansja, która już dzisiaj budzi wiele emocji, 
chociażby w krajach europejskich.

Kolejno w rozdziale „Wieści z polskich firm” 
publikujemy szereg ciekawych informacji z ob-
szaru szeroko rozumianej działalności PGNiG. 
Dotyczą one zarówno wyróżnień jak np. tytuł 
„Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2011” 
jaki zdobyła Mazowiecka Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o., podpisania umów o dofinansowaniu 
budowy systemów dystrybucji gazu ziemnego 
na terenach niezgazyfikowanych z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko reali-
zowanych przez Instytut Nafty i Gazu. Tutaj także 
informacje o zakończeniu rozbudowy Podziem-
nego Magazynu Gazu Strachocina – czyli wia-
domość z obszaru działalności Oddziału PGNiG 
w Sanoku oraz kilka informacji o tematyce edu-
kacyjnej, szkoleniowej, podsumowujących stan 
inwestycji, z terenu działalności Oddziału PGNiG 
w Zielonej Górze oraz wspomnienie ostatnich 
50 lat działalności poszukiwawczej na Niżu 
Polskim.

Jak zwykle przed Biuletynem Informacyjnym 
ZG „Stowarzyszenia…” publikujemy szereg 
krótkich informacji branżowych z kraju i zagra-
nicy – czyli co ciekawego zdarzyło się od po-
przedniego wydania „Wiadomości…”. Śledząc 
sytuację związaną z poszukiwaniami gazu łup-
kowego w Polsce, to chcę tutaj zwrócić uwagę 
na dwie dotyczące postępu prac poszukiwaw-
czych, czyli rozpoczęcie wiercenia kolejnego ot-
woru w poszukiwaniu tego surowca i o nowych 
szacunkach zasobów gazu łupkowego w Euro-
pie i Polsce – mimo pewnej korekty nadal bar-
dzo wysokie.

Wracając na krótko do Biuletynu Informa-
cyjnego to poza innymi chcę przybliżyć dwie 
informacje, dotyczące znanych osób, działaczy 
naszego Stowarzyszenia, czyli Jubileuszu 45-
lecia pracy zawodowej Andrzeja Mikołajczaka 
i odejściu na emeryturę Jana Liszki – obu, redak-
cja WNiG serdecznie gratuluje zarówno dorobku 
zawodowego, jak też stowarzyszeniowego.

Zachęcam również naszych Czytelników 
do zajrzenia do końcowej części tego numeru, 
gdzie swoje wyjazdy opisują członkowie Od-
działu SITPNiG w Gdańsku. 

A na koniec jednym zdaniem skomentuję, 
że z niecierpliwością czekam na dobre wieści 
w zakresie prób złożowych jakie będą przepro-
wadzane w otworze Niebieszczany 1. 
Powodzenia!
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W związku ze wzrostem zainteresowania 
programem poszukiwań gazu łupkowego w Pol-
sce na przestrzeni ostatnich lat, do kraju napły-
wa coraz więcej podmiotów zagranicznych, 
które próbują znaleźć odpowiednie urządzenia 
wiertnicze oraz wykonawców wierceń. Pierw-
szym takim zagranicznym wykonawcą, który 
skorzystał z tej sytuacji i sprowadził swoje urzą-
dzenie wiertnicze do Polski, była czeska firma 
MND Drilling & Services. Firma ta jest członkiem 
grupy MND, należącej do międzynarodowego 
stowarzyszenia finansowego i inwestycyjnego 
KKCG, które jest największą w Republice Cze-
skiej instytucją specjalizującą się w poszukiwa-
niu i wydobyciu ropy naftowej i gazu. MND 
Drilling & Services działa jako filia Grupy MND 
z siedzibą w Czechach. 

MND Drilling & Services a.s. w Polsce

Zatrudniając ponad 300 osób, firma wy-
korzystuje najnowsze urządzenia wiertnicze, 
w tym wiertnicę Bentec 350 AC, do świadcze-
nia kompleksowych usług w zakresie: wierce-
nia otworów za ropą naftową, gazem ziemnym, 
energią geotermalną oraz otworów dla pod-
ziemnego magazynowania gazu.

Przemysł naftowy i gazowniczy w Republi-
ce Czeskiej ma długą tradycję. Pierwsze wydo-
bycia ropy naftowej datuje się w 1919 roku. Dziś 
MND Drilling & Services jest liderem na czeskim 
rynku obsługując 21 otworów produkcyjnych 
z dzienną produkcją ropy kształtującą się na 
poziomie 5000 baryłek oraz wydobyciem gazu 
na poziomie 250,000 m3 dziennie. W okresie 
od 2002 do 2006 roku, firma odwierciła  35 
otworów kierunkowych i osiem otworów hory-

zontalnych, a równolegle do prac w Republice 
Czeskiej, prowadziła również operacje w Iraku, 
Szwecji, Turcji i Słowacji. Wiercenia stanowią 
większość prac prowadzonych przez MND 
Drilling & Services, a od roku 1999 firma sta-
ła się pełnoprawnym członkiem International 
Association of Drilling Contractors & Services 
(IADC). Firma posiada kilka w pełni sprawnych 
urządzeń wiertniczych, w tym mobilne wiert-
nice DIR 806 i BIR 7585 oraz swój najnowszy 
nabytek – wiertnicę Bentec 350 AC.

MND Drilling & Services zdecydowała 
się na wejście na polski rynek w 2010 roku 
i rozpoczęła proces legalizacji i certyfikacji 
zakończony stosownymi decyzjami wydanymi 
przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 
w Katowicach. Ukończenie całego procesu, 
przejście przez wszystkie wymagane proce-
dury i spełnienie wszystkich wymagań zajęło 
firmie ponad 6 miesięcy. W III kwartale 2010 
roku firma mogła już sprowadzić do Polski nie 
tylko wiertnicę Bentec 350 AC, ale też całą ob-
sługującą ją załogę.

Urządzenie Bentec 350 AC, wyposażone 
w najnowocześniejsze technologie i osprzęt 
wiertniczy, pozwoliło w znacznym stopniu 
usprawnić i ulepszyć jakość usług świadczo-
nych przez MND Drilling & Services. Urządze-
nie z uwagi na konstrukcję typu modularnego 
jest przeznaczone do zastosowań mobilnych 

Bentec 350 AC podczas wiercenia otworu Krupe 1. Fot. arch. MND D&S
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co oznacza, że może być w pełni wykorzysty-
wane w projektach poza granicami Republiki 
Czeskiej na terenie obszaru Unii Europejskiej, 
umożliwiając MND Drilling & Services dalszy 
rozwój i sprostanie rosnącym wymaganiom 
klientów. Wiertnica została zbudowana zgodnie 
z najnowszymi europejskimi przepisami, w tym 
dotyczącymi niskich poziomów emisji zanie-
czyszczeń i hałasu i posiada certyfikat ATEX. 
Została wyprodukowana w 2008 roku w Niem-
czech i reprezentuje najnowsze dostępne na 
rynku technologie. Z udźwigiem na haku 350 
mt i górnym napędem przewodu wiertniczego 
tzw: Top Drive Typ NOV Varco TDS 11H (udźwig 
500 mt), wiertnica ma wystarczająco dużo mocy 
aby odwiercić każdy otwór za gazem łupkowym 
w Polsce, również horyzontalny o długości do 
6 000 m MD. Wiertnica posiada najnowszy na 
rynku system napędu i sterowania VFD - AC, 
operowana jest joystickiem z kabiny wiertacza, 
korzysta ze wszelkich udogodnień systemu In-
foDRILL, Systemu Detekcji Gazu, Automatycz-
nego Wiertacza, Systemu Kontroli Momentu 
Obrotowego, tzw: Soft Torque System, Systemu 
Sterowania Pompami Płuczkowymi tzw: Soft 
Pump System i Systemu Antykolizyjnego. Wiert-
nica jest niezwykle cicha osiągając maksymalny 
poziom hałasu na poziomie 50 dB w odległości 
200 m od urządzenia. Ze względu na modu-
larny system budowy, możliwe jest kompletne 
zdemontowanie, przewiezienie i zmontowanie 
wiertnicy w ciągu 10-12 dni na dystansach do 
500 km.

Dzięki połączeniu nowoczesnej technologii 
i doświadczonej załogi, MND D&S była w stanie 
pracując w Polsce osiągać spektakularne rezulta-
ty Na przełomie 2010/2011 r odwiercono dwa 
pionowe otwory za gazem łupkowym – Krupe 1 
w rejonie Lublina i Siennicy 1 w rejonie Mińska 
Mazowieckiego. Oba otwory były odwiercone 
dla kluczowego o globalnym zasięgu operato-
ra. MND D&S była odpowiedzialna również za 
budowę placu wiertni, zarządzanie odpadami 
oraz powiązane usługi takie jak wynajmy, trans-
port i logistykę. Operacje te wykonywano przy 
współpracy z polskimi firmami m.in. firma Trans-
Wiert i innymi.

W okresie od maja do czerwca 2011 MND 
D&S odwierciła dla Lane Energy Poland/Conoco 
Philips pierwszy w Polsce otwór horyzontalny, 
a po zapuszczeniu kolumny eksploatacyjnej rur 
okładzinowych, otwór obecnie oczekuje na ope-
rację szczelinowania. Wiercenie drugiego otworu 
dla Lane Energy – Warblino 1H rozpoczęło się 
w połowie lipca odwiercaniem pionowego otwo-
ru pilotażowego i spodziewane jest jego ukoń-
czenie na przełomie sierpień/wrzesień 2011.

Aby zademonstrować wydajność wiertnicy 
Bentec 350 AC przy odwiercaniu otworów za 

gazem łupkowym oraz doskonałą pracę załogi 
przy projekcie Warblino 1H, spójrzmy na zesta-
wienie paru faktów:

Wiercenie rozpoczęło się 18. lipca 2011; 
TD (ca 3200 m) została osiągnięta 4. sierpnia 
2011. W ciągu tych 18 dni zapuszczono i za-
cementowano 2 kolumny rur w tym 13 3/8” 
i 9 5/8”, zainstalowano zestaw prewenterów, 
odwiercono cały interwał formacji łupkowej do 
głębokości około 3000 m, a następnie pobrano 
około 150 m rdzenia metodą wireline. Ostatecz-
nie, otwór odwiercono do TD.

Podczas wiercenia w interwale łupków, 
dzienna wydajność wahała się pomiędzy 700 
a 800 m, prędkość mechaniczna wynosiła 50 
– 60 m/h. Prawdopodobnie na lokalizacji War-
blino 1H ustanowiono nowy polski rekord, kiedy 
interwał 1573 – 2383 m (810 m) odwiercono 
w ciągu 24 godzin.

W każdym momencie swojego działania 
MND D&S jest również świadoma wpływu dzia-
łalności człowieka na przyrodę, społeczeństwo 
i rozwój. Praca w nowym środowisku i obcym 
kraju przynosi ze sobą wiele nowych wyzwań, 
a także przyciąga uwagę lokalnych władz. MND 
D&S kładzie bardzo duży nacisk na standardy 
BHP wyrażone w procedurach HSE. Jak mówi 
Rene Kachyna – dyrektor Zarządzający MND 
D&S: „Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i ochro-
nę środowiska, staramy się nie tylko spełniać 
wszystkie niezbędne normy BHP-HSE, ale wy-
kraczamy poza te procedury, ponieważ wierzy-
my, że skuteczność i bezpieczeństwo są czynni-
kami kluczowymi w naszym działaniu i zawsze 
powinny iść ze sobą w parze.”

Pomimo faktu, że obecnie na polski rynek 
zamierza wkroczyć coraz to więcej kontrakto-
rów wiertniczych, możemy śmiało stwierdzić, że 
MND D&S była pionierem, który przetarł szlaki 
i zdołał pokonać wszelkie trudności związane 
z procesem wejścia na polski rynek wierceń 
poszukiwawczych nie zakłócając lokalnej kon-
kurencji ale podnosząc znacznie poziom jakości 
wykonywanych usług.

Potwierdzeniem tego faktu są pozytyw-
ne opinie wystawione przez operatorów jak 
również nowe oferty jakie ciągle napływają 
od potencjalnych operatorów tak polskich jak 
i zagranicznych wyrażających chęć współpracy 
w realizacji nowych otworów na projektach 
gazu łupkowego w Polsce.

MND D&S a.s. zaprasza potencjalnych 
klientów do współpracy.

René Kachyňa
Dyrektor generalny MND Drilling & Ser-
vices. Urodzony w 1976 roku, ukończył  
Wydział Biznesu Politechniki w Brnie, 
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marketingu, później pracował jako Kie-
rownik Departamentu planowania strate-
gicznego i marketingu. W 2010 on został 
Dyrektorem generalnym MND Drilling & 
Services

e-mail: kachyna@mnd.cz

Peter Kopečný
Kierownik Departamentu wierceń iprac 
rekonstrukcyjnych w firmie MND D&S. 
Jest absolwentem Uniwersytetu Górni-
ctwa w Ostrawie, który ukończył w 1988 
roku. Od tego czasu pracuje dla Grupy 
MND. Podczas swojej kariery w przed-
siębiorstwie MND zajmował się głównie 
technologią  wierceń, wierceniami kierun-
kowymi  i optymalizacją doboru świdrów. 
Posiada uprawnienia do kierowania Ru-
chem Zakładu Górniczego i odpowiada 
za prace operatorskie MND w Polsce.

e-mail: kopecny@mnd.cz

Radovan Jedlička 
Kierownik Departamentu planowania 
strategicznego i marketingu w firmie 
MND D&S.

e-mail: jedlicka@mnd.cz

Top Drive z napędem elektrycznym na urzadzeniu 
Bentec 350 AC. Fot. arch. MND Drilling & Services



8(�60)/20��
sierpień

6



�
8(�60)/20��

sierpień

Marcin Sienkiewicz

Dywersyfikacja dostaw surowców energe-
tycznych to jeden z podstawowych sposobów 
budowania bezpieczeństwa energetycznego 
współczesnych państw. Różnicowanie źródeł 
zaopatrzenia oraz tras ich transportu często 
wymaga podjęcia współpracy międzynarodo-
wej, a zatem pozyskania partnerów o zbliżo-
nych interesach politycznych i gospodarczych. 
Dotychczasowe wysiłki Polski w tym zakresie 
nie przynosiły jednak pożądanych efektów. Za-
pisane w oficjalnych strategicznych dokumen-
tach postulaty dotyczące dywersyfikacji dostaw 
gazu i ropy, m.in. w „Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego RP” z 2007 r. czy „Polityka ener-
getyczna Polski do 2030 roku”, w dalszym cią-
gu nie zostały zrealizowane. W 2010 r. Polska 
przystąpiła do środkowoeuropejskiego projektu 
budowy korytarza transportu gazu na osi Północ 
– Południe. Zaistniała zatem kolejna szansa na 
realną poprawę bezpieczeństwa naszego kraju 
w zakresie dostaw gazu ziemnego. 

W uścisku monopolisty
Obecnie Polska, podobnie jak wiele krajów 

Europy Środkowej i Wschodniej znajduje się jed-
nak w dalszym ciągu w sferze dominacji jednego 
dostawcy. Jest nim kontrolowany przez państwo 
rosyjskie gigant gazowy Gazprom. Przechodzą-
cy rurociągami gaz, w części Europy położonej 
na wschód od Łaby i pomiędzy morzami Adria-
tyckim, Bałtyckim i Czarnym, pochodzi z jednego 
źródła – rosyjskich złóż na Półwyspie Jamał. Mo-
nopol jednego dostawcy w połączeniu z funkcjo-
nowaniem jedynego rodzaju transportu – magi-
strali przesyłowych biegnących ze wschodu na 
zachód, uniemożliwiają powstanie  normalnego 
rynku, na którym ceny i warunki dostaw zależa-
łyby od gry prowadzonej przez wielu odbiorców 
i dostawców. Konsekwencją takiej sytuacji jest 
utrzymywanie się wyższych cen gazu ziemnego 
w Europie Środkowej w porównaniu do cen pła-
conych rosyjskiemu dostawcy przez odbiorców 
z Zachodniej Europy. Brak dywersyfikacji dostaw 
gazu naraża także państwa tej części Europy 

na praktyki monopolistyczne Gazpromu m.in. 
w postaci długoterminowych kontraktów zawie-
rających formułę bież albo płać czy zakazy reeks-
portu ewentualnych nadwyżek gazu. Dominują-
ca pozycja w dostawach gazu stanowi także dla 
Federacji Rosyjskiej niewątpliwy atut, skutecznie 
wykorzystywany w jej polityce zagranicznej. 
Przykładem służyć tu może historia stosunków 
Rosji z niepodległą Białorusią i Ukrainą, których 
lojalność polityczna kupowana bądź wymusza-
na była i jest przy wykorzystaniu instrumentu 
gazowego i naftowego. Powtarzające się niemal 
co roku konflikty energetyczne między tymi kra-
jami przynosiły także negatywne konsekwencje 
dla państw Europy Środkowej w postaci ograni-
czenia bądź całkowitego ustania dostaw gazu. 
Najdotkliwszy dla tych państw okazał się ostatni 
kryzys – ukraińsko-rosyjski konflikt gazowy ze 
stycznia 2009 r., w wyniku którego w okresie 
największych mrozów odcięto dostawy gazu 
m.in. do Mołdawii, Węgier czy Bułgarii.

Odmienność sytuacji gazowej Polski, Czech, 
Słowacji, Węgier, republik nadbałtyckich oraz  
krajów bałkańskich jest spuścizną funkcjono-

wania tych krajów w obrębie powstałego po II 
wojnie światowej Imperium Sowieckiego. Jed-
na część państw tego regionu była integralną 
częścią Związku Sowieckiego – Litwa, Łotwa, 
Estonia, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, druga 
część, a w tym Polska, znalazła się w ściśle 
kontrolowanym przez Moskwę bloku politycz-
no-militarno-gospodarczym zorganizowanym 
w Układ Warszawski i Radę Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej. W owym czasie sprawa zaopa-
trzenia w ropę i gaz, pospiesznie industrializo-
wanych państw Bloku Wschodniego, nie była 
przedmiotem negocjacji i ustaleń pomiędzy 
suwerennymi podmiotami ale wynikiem  arbi-
tralnych decyzji sowieckiego suwerena. Polska 
przystępując w 1999 r. do Sojuszu Północno-
atlantyckiego, a w 2004 r. wchodząc do Unii 
Europejskiej pozostaje nadal w postsowieckim 
systemie przesyłu gazu.

Geneza projektu
Pierwsze działania na rzecz otwarcia no-

wych kierunków dostaw gazu ziemnego do 
Polski podjęte zostały przez Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) już w 1991 r. 
W tym czasie przeprowadzono serię spotkań 
i rozmów z partnerami z Czechosłowacji i Wę-
gier na temat współpracy w zakresie dostaw 
gazu ziemnego z kierunku północnego. Roz-
mowy prowadzone przez PGNiG z węgierskim 
koncernem MOL oraz Slovenskym Plynarenskym 
Priemyselem (SPP) zmierzały do uruchomienia 
importu gazu ze złóż Britannia oraz Marnock 
i Franklin znajdujących się w brytyjskiej części 
Morza Północnego. W ramach wspólnego „Pro-
jektu Północ-Południe”1 planowano budowę 
podmorskiego gazociągu Polpipe, który umożli-
wić miał transport gazu ze złóż brytyjskich prze-
chodząc do brzegów Danii, a następnie przez  

Projekt korytarza transportu 
gazu Północ – Południe

Adam Matkowski

Mapa nr 1. Projekt Polpipe. Źródło: Gazoprojekt SA
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duński system przesyłowy miał dalej, przez Mo-
rze Bałtyckie dotrzeć do  Niechorza na polskim 
wybrzeżu2. Na kierunku południowym zaintere-
sowanie PGNiG koncentrowało się natomiast 
na projekcie budowy gazo-portu na adriatyckim 
wybrzeżu istniejącej jeszcze Jugosławii. Rozmo-
wy na temat wspólnego przedsięwzięcia trans-
portowego prowadzono tak jak w pierwszym 
przypadku z przedsiębiorstwami gazowniczymi 
z Czechosłowacji i Węgier. Podjęto prace studyj-
ne nad trzema nowymi wariantami dostaw gazu 
ziemnego do Polski.

Wariant I – dostawy gazu z terminalu LNG 
na wybrzeżu Adriatyku w wysokości 9,5 mld m3 
na rok, w tym dla Polski 2 mld m3/rok (przez 
Cieszyn 1 mld m3/rok, przez Kudowę 1 mld 
m3/rok).

Wariant II – dostawy gazu z wybrzeża 
Bałtyku i Adriatyku w wysokości 10 mld m3 na 
rok, w tym dla Polski 7,5 mld m3/rok, na tranzyt 
2,5 mld m3/rok (przez Cieszyn 1,5 mld m3/rok, 
przez Kudowę 1 mld m3/rok).

Wariant III - dostawy gazu z wybrzeża Bał-
tyku w wysokości 10 mld m3 na rok, w tym dla 
Polski 5-6 mld m3/rok, na tranzyt 4-5 mld m3/
rok (przez Cieszyn 3,0-3,5 mld m3/rok, przez 
Kudowę 1-1,5 mld m3/rok)3.

Podjęta na początku lat 90. XX w. próba 
budowy nowego gazowego połączenia przesy-
łowego nie powiodła się. Warunki postawione 
przez anglo-amerykańskie konsorcjum -właści-
cieli złóż gazowych Britannia, w postaci uzyska-
nia przez PGNiG gwarancji finansowych Banku 
Światowego okazały się nie do spełnienia.  Na 
kierunku południowym poważną barierą okaza-
ły się natomiast problemy polityczne w postaci 
dezintegracji Jugosławii i wojny między jej były-
mi republikami oraz rozpadu Czechosłowacji.

Reaktywacja projektu
Do pomysłu transportu surowców energe-

tycznych na kierunku Północ – Południe powró-
cono ponownie w 2006 r. m.in. z inicjatywy św. 
pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W tym 
przypadku zmodernizowana koncepcja zakłada-
ła połączenie regionu bałtyckiego z regionem 
czarnomorsko-kaspijskim. 

W nowej wersji przewidywano współpracę 
z producentami gazu i ropy na Morzu Północnym 
i szelfie norweskim, transport surowców rurocią-
gami na osi Północ-Południe o raz utworzenie ko-
rytarza transportowego z regionu Morza Kaspij-
skiego przez Morze Czarne. Podjęto także decyzję 
o budowie terminalu LNG w Świnoujściu i impor-
cie gazu rurociągiem Baltic Pipe z Danii jako ko-
niecznych środków dywersyfikacji dostaw gazu. 
Koncepcja korytarza Północ-Południe zawarta zo-
stała w „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 
RP” z 2007 r. i nadal oficjalnie obowiązuje.

Na odcinku południowym główną inwe-
stycją, stanowiącą rdzeń całego projektu, miało 
być przedłużenie naftociągu Odessa-Brody do 
miejscowości Adamowo, w której  nastąpiłoby 
połączenie z polskim systemem przesyłu ropy 
naftowej. Dzięki kolejnym szczytom energe-
tycznym w Krakowie, Wilnie i Kijowie udało się 
zorganizować grono państw zainteresowanych 
transportem ropy z rejonu kaspijskiego. W paź-
dzierniku 2007 r. do grona dotychczasowych 
polskich i ukraińskich udziałowców spółki Sar-
matia dołączyły koncerny naftowe z Litwy, Gruzji 
i Azerbejdżanu. 

Realizowana w latach 2006 – 2008 r. pol-
ska koncepcja energetycznego korytarza pół-
noc-południe poniosła jednak częściową poraż-
kę. Wojna Rosji z Gruzją, zawieszenie projektu 
Skanled (kwiecień 2009 r.) i na końcu tragiczna 
śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego (10 
kwietnia 2010 r.) przyczyniły się do znaczące-
go ograniczenia polskiej polityki w zakresie dy-
wersyfikacji dostaw surowców energetycznych 
i utraty inicjatywy w regionie Morza Czarnego 
i Kaspijskiego4. 

Korytarz transportowy Morze 
Bałtyckie – Adriatyk

Powrót do koncepcji trans-granicznego 
połączenia gazociągowego w Europie Środko-
wej nastąpił w lutym 2010 r. podczas szczytu  

Grupy Wyszehradzkiej i państw bałkańskich 
w Budapeszcie. Wynikiem tego spotkania było 
podpisanie deklaracji o zacieśnieniu współpracy 
regionalnej w zakresie bezpieczeństwa ener-
getycznego. Uznano, że osiągnięcie tego celu 
ma nastąpić dzięki rozbudowie infrastruktury 
transportowej dywersyfikującej dostawy gazu 
oraz integracji krajowych systemów przesyłu 
surowca. Wspólna polityka w zakresie bezpie-
czeństwa gazowego doprowadzić ma przede 
wszystkim do realizacji projektu Nabucco oraz 
uruchomienia planowanych terminalach LNG 
w Polsce, Chorwacji i ewentualnie na wybrzeżu 
Morza Czarnego. Bezpieczeństwo energetyczne 
w regionie ma się więc opierać na zintegrowa-
nym systemie przesyłu gazu (dzięki rozbudowie 
na granicach interkonektorów) posiadającym 
kilka niezależnych wejść do sytemu – w postaci 
terminali LNG. Inwestycjom infrastrukturalnym 
towarzyszyć ma także koordynacja dotychczas 
samodzielnych polityk energetycznych poszcze-
gólnych państw5. Do planów budowy połą-
czenia przesyłowego między terminalami LNG 
nad Adriatykiem i Bałtykiem z polskiej strony 
przystąpił operator sytemu przesyłowego Gaz-

Mapa nr 2. Projekt Skanled i rurociąg Baltic Pipe
Źródło: www.spedycje.pl

Mapa nr 3. Korytarz transportu ropy naftowej z regionu kaspijskiego do Europy Środkowej. Źródło: Sarmatia SA, 
www.sarmatia.com.pl/projekt-eaktrn/cele/

Mapa nr 4. Korytarz gazowy Północ - Południe 
Źródło: Gazoprojekt SA
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System. Projekt zrealizowany ma być w oparciu 
o istniejące systemy przesyłu gazu w Europie 
Środkowej oraz rozbudowę istniejących i budo-
wę nowych połączeń międzysystemowych.

Na północy punktem wejścia do nowego 
korytarza transportowego ma być terminal LNG 
w Świnoujściu. Realizowana przez należącą do 
Gaz-Sytemu spółkę Polskie LNG inwestycja ma 
od 2014 r. umożliwić sprowadzanie drogą mor-
ską do Polski do 5 mld m3 gazu, z możliwością 
rozbudowy przepustowości do 7,5 mld m3 rocz-
nie. Jednocześnie trwają już prace nad budową 
nowych rurociągów o łącznej długości 980 km, 
które połączą gazo-port z krajowym systemem 
przesyłowym. W ramach realizowanego trans-
granicznego projektu Polski system przesyłowy 
zostanie natomiast połączony z systemem środ-
kowoeuropejskim dzięki  powstałemu w rejonie 
Skoczowa węzłowi przyłączeniowemu Pogórze, 
o docelowej przepustowości między 0,5 a 3 mld 
m3 gazu rocznie. W tym celu po stronie polskiej 
wybudowany został gazociąg o długości 21,8 
km, a po stronie czeskiej o długości 10 km. 
Kolejnym rozpatrywanym połączeniem między-
systemowym jest interkonektor ze Słowacją, 
przy budowie którego wykorzystane być mogą 
dwie słowackie tłocznie: Kosice i Velke Kapusa-
ny. Maksymalna przepustowość tego połączenia 
również planowana jest na 1,5 do 3 mld m3 
gazu rocznie.

Kluczowym punktem na trasie projekto-
wanego środkowoeuropejskiego korytarza 
transportowego jest hub gazowy Baumgartem. 
Do znajdującego się tu jednego z największych 
zespołów magazynowych dochodzi magistrala 
gazowa z Rosji oraz ma w przyszłości dotrzeć 
planowany rurociąg Nabucco.

Na południowym krańcu środkowoeuro-
pejskiego połączenia gazowego znajdować się 
będzie drugi terminal LNG zlokalizowany na 
chorwackiej wyspie Krk. Powstałe w 2007 r. 

międzynarodowe konsorcjum Adria LNG planu-
je zakończenie budowy adriatyckiego terminalu 
w 2014 r. Nowy gazo-port będzie mógł przyj-
mować początkowo 10 mld m3, a docelowo 
do 15 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Ilości 
te oczywiście znacząco przekraczają zapotrze-
bowanie Chorwacji na surowiec, której rynek 
2009 r. skonsumował ok. 3 mld m3 gazu6.

Perspektywy
Realizacji aktualnej wersji korytarza trans-

portowego Północ – Południe wydaje się 
sprzyjać odpowiednia koniunktura polityczna 
w regionie Europy Środkowej oraz w Unii Eu-
ropejskiej. Przede wszystkim projektom umoż-
liwiającym dywersyfikację dostaw surowców 
energetycznych sprzyja polityka obecnego 
rządu Węgier, dla którego kwestia bezpieczeń-
stwa energetycznego ma priorytetowe znacze-
nie7. W przypadku Polski niewątpliwym pozy-
tywem jest konsekwentna realizacja projektu 
gazo-portu w Świnoujściu. W obliczu ostrej 
walki politycznej pomiędzy dwoma największy-
mi partiami: Platformą Obywatelską i Prawem 
i Sprawiedliwością, kontynuacja przez obecny 
rząd projektu rozpoczętego przez poprzed-
ni gabinet można uznać za przejaw myślenia 
propaństwowego. Optymizmem napawa także 
fakt ukształtowania się wspólnego poglądu 
i stanowiska państw środkowoeuropejskich na 
sprawę bezpieczeństwa dostaw gazu. Realiza-
cja wspólnego projektu korytarza transporto-
wego Północ-Południe daje poważną szansę na 
ponowne ożywienie regionalnego współdziała-
nia w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Istotnym 
wsparciem dla projektu stanowi także polityka 
Komisji Europejskiej, która wsparła polską in-
westycję w Świnoujściu kwotą 0,5 mld PLN, 
a budowę interkonektora z Czechami kwotą 
10,5 mln EURO z programu  European Energy 
Programme for Recovery.

Biorąc pod uwagę cele stawiane przez środ-
kowoeuropejskich uczestników projektu koryta-
rza transportu gazu, nie można wykluczyć poja-
wienia się pewnych trudności w procesie jego 
realizacji, a następnie jego funkcjonowania. 
Niepokój u środkowoeuropepejskich polityków 
i menagerów spółek gazowych budzić powin-
na postawa  rosyjsko-niemieckiego konsorcjum 
Nord Stream, które nie zamierza uwzględnić 
postulatów strony polskiej względem przebiegu 
budowanego rurociągu przez tor wodny prowa-
dzący do portu w Świnoujściu. Nie można bo-
wiem wykluczyć ryzyka zablokowania w przy-
szłości, przy obecnych parametrach technicznych 
rurociągu, rozwoju polskiego terminala LNG oraz 
pozostałych portów w Świnoujściu i Szczecinie. 
Wrażliwym punktem projektu, może okazać hub 
gazowy w Baumgartem, w którym od stycznia 
2008 r. Gazprom posiada 50% udziałów. 

Najważniejsza dla powodzenia całego 
projektu wydaje się jednak determinacja i wola 
współpracy uczestniczących w nim państw i firm 
gazowych.

Przypisy:
1 Memorandum z okazji spotkania SPP 

–PGNiG – MOL Inc., Budapeszt 11-12 luty 
1992 r., materiały Gazoprojekt SA

2 POLPIPE. Gas from UK North Sea via Den-
mark to Poland. Phase I, Pre-feasibility 
Study, 19.02.1992 r., s. 41-44.

3 Założenia do opracowania  „Studium gazo-
ciągowego układu przesyłowego Adriatyk 
– Bałtyk”, 25. 09. 1991 r., materiały Gazo-
projekt SA.

4 Więcej na ten temat w: Koncepcja korytarza 
transportowego Północ-Południe w polityce 
zagranicznej Polski, [w:] Polityka wschodnia 
Polski, pod red. A. Gil, T. Kapuśniak, Lublin-
Warszawa, 2009 r., s. 103-117.

5 M. Bocian, Europa Środkowa i Bałka-
ny koordynują politykę energetyczną?, 
03.03.2010, www.osw.waw.pl

6 Croatian Energy Regulatory Agency, Report 
on the Work of the Croatian Energy Regula-
tory Agency for the Year 2009, s. 69, www.
hera.hr/english/documents/pdf/HERA_An-
nual_Report_2009.pdf.

7 G. Górny, Rzecznik środkowoeuropejskiej 
solidarności, „Fronda.pl”, 01.06.2010 r., 
http://www.fronda.pl/news/czytaj/rzecz-
nik_srodkowoeuropejskiej_solidarnosci

Mgr inż. Adam Matkowski 
Gazoprojekt S.A.

Dr Marcin Sienkiewicz 
Instytut Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytet WrocławskiGraf nr 1. Skład konsorcjum Adria LNG. Źródło: www.adria-lng.hr
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Chińska Republika Ludowa w 2009 r. 
według Międzynarodowej Agencji Energii (In-
ternational Energy Agency - IEA), stała się naj-
większym światowym konsumentem energii. 
Zużyta w podanym roku przez Chiny energia  
była równa 2,265 mld ton ropy. Stany Zjed-
noczone, które znalazły się na drugim miejscu 
zużyły natomiast równowartość 2,169 mld ton 
ropy1. Również według dorocznego raportu na 
temat zużycia energii na świecie, opublikowa-
nego w czerwcu br. przez brytyjski koncern BP, 
Chiny osiągnęły pierwsze miejsce w tym ran-
kingu. Wzrost zużycia energii w porównaniu do 
2009 r. wyniósł w tym kraju 11,2 % (w USA 
wzrost wyniósł jedynie 3,7%). W 2010 r. na 
Chiny przypadła jedna piąta całej konsumpcji 
energetycznej świata2. 

Rozwój gospodarczy = wzrost 
konsumpcji energii i paliw

Osiągnięty przez Chiny wynik jest konse-
kwencją trwającego od 30 lat rozwoju gospodar-
czego. Za początek nowej polityki gospodarczej 
w Chinach uznaje się posiedzenie XI Komitetu 
Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) 
z grudnia 1978 roku, kiedy to przyjęto program 
tzw. „Czterech Modernizacji”: w przemyśle, rol-
nictwie, obronie narodowej oraz nauce i techni-
ce.  Władze partyjne  zdecydowały się także na 
otwarcie gospodarki na zagraniczne inwestycje 

i handel. Między 1979 r. a 2009 r. średnia rocz-
na stopa wzrostu PKB wynosiła 9,5%, osiągając 
w 2007 r. rekordowy wynik na poziomie 13%3.

Podstawowym czynnikiem wpływającym 
na sytuację paliwowo-energetyczną Państwa 
Środka jest zatem jego sukces gospodarczy. 
W pierwszej dekadzie XXI wieku Chiny stały się 
drugą gospodarką na świecie, pierwszym eks-
porterem towarów oraz największym posiada-
czem rezerw walutowych. Chińska gospodarka 
to obecnie lider nie tylko w produkcji i eksporcie 
wszelakiego rodzaju towarów przemysłowych 
ale także płodów rolnych. Dynamiczny rozwój 
gospodarczy przeobraża chińskie społeczeń-
stwo, będące najliczniejszą populacją ludzką na 
świecie. Wzrost zamożności sprzyja rozwojowi 
konsumpcji, którą generuje w coraz większym 
stopniu rodząca się chińska klasa średnia. 
O krzepnięciu nowej grupy społecznej, której 
dochody pozwalają na osiągnięcie zbliżonego 
do amerykańskiego czy zachodnioeuropejskie-
go poziomu życia świadczy rosnąca sprzedaż 
samochodów osobowych. W 2009 r. sprzedaż 
pojazdów w Chinach osiągnęła poziom 13,8 
mln, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych tyl-
ko 10,4 mln sztuk4. Państwo Środka znalazło się 
także w czołówce światowych producentów sa-
mochodów, których produkcja w  dziesięcioleciu 
1996-2006 wzrastała średnio o 19,3% rocznie5. 
Wzrost zamożności obywateli i generowanej 
przez nich konsumpcji uznać można za drugi 
czynnik wpływający na sytuację paliwowo-ener-
getyczną Państwa Środka. 

Surowce energetyczne
Na terytorium Chin znajdują się znaczące 

zasoby najważniejszych surowców energetycz-
nych w postaci węgla, ropy naftowej i gazu 

ziemnego. Chiny zajmują pierwsze miejsce 
w rankingu światowych producentów węgla 
kamiennego, czwarte w produkcji ropy nafto-
wej oraz siódme w produkcji gazu ziemnego. 
Węgiel kamienny zajmuje pierwsze miejsce 
w strukturze zużycia surowców energetycznych 
pokrywając ok. 70% zapotrzebowania. Znaj-
dujące się na terenie Chin złoża tego surowca 
szacuje się na pond 1 bln ton. Najważniejsze 
zagłębia węglowe rozmieszczone są przede 
wszystkim się w zachodnich i północnych pro-
wincjach i regionach autonomicznych państwa. 
Główny ośrodek wydobycia znajduje się w Da-
tong w prowincji Shanxi, następnie w Hebei 
w Kajluańskim Zagłębiu Węglowym, w Heilon-
gjiang i Liaoning oraz w Fushun gdzie znajduję 
się największa na świecie kopalnia odkrywkowa 
węgla kamiennego. Na terenie Chin funkcjonuje 
ok. 25 tyś kopalń, które w 2009 r. wydobyły 3,5 
mld ton węgla6. Tak duża produkcja nie pokry-
wa jednak w pełni zapotrzebowania na węgiel, 
który importowany jest z Indonezji i Australii. 

Sektor ropy i gazu w Chińskiej 
Republice Ludowej

Marcin Sienkiewicz

Wyszczególnienie 2007 r. 2008 r. 2009 r.
Liczba ludności (mln) 1.322,4 1.331,2 1339,3
Stopa wzrostu PKB (%) 13,0 9,6 8,7
PKB (mld USD) 3.518 4.598 5.210
Udział rolnictwa i leśnictwa w PKB (%) 11,3 10,07 10,6
Udział przemysłu w PKB (%) 48,6 47,5 46,8
Udział sektora usług w PKB (%) 40,1 41,8 42,6
Obroty handlowe (mld USD) 2.173,8 2.561,6 2.207,3
Rezerwy dewizowe (mld USD) 1.528,2 1.946,03 2.272,6

Tabela nr 1. Podstawowe dane makroekonomiczne Chin

Źródło: Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Pekinie, podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 2007-2009, 
www.pekin.polemb.net/index.php?document=87

Rys. nr 1. Struktura zużycia energii pierwotnej w Chi-
nach w 2008 r. Źródło: EIA, http://www.eia.gov/coun-
tries/cab.cfm?fips=CH

Drugim co do ważności surowcem energe-
tycznym dla Chin jest ropa naftowa. Złoża tego 
surowca eksploatowane są w Regionie Auto-
nomicznym Sinciang-Ujgur – Basen Junggar, 
a także w Mandżurii, Nizinie Chińskiej oraz pod 
dnem Morza Żółtego, Morza Wschodniochiń-
skiego i Morza Południowochińskiego.

Chiny są obecnie drugim po Stanach Zjed-
noczonych konsumentem ropy naftowej na 
świecie, zużywającym w 2010 r. średnio 9,2 
mln baryłek na dzień7. Zdolność produkcyjne 
nie pokrywają zapotrzebowania wewnętrzne-
go, choć jeszcze w latach 70. i 80. XX w. Chiny 
były eksporterem ropy. Państwo Środka stało 
się importerem netto ropy naftowej w 1993 r.8, 
a w 2010 r. przy dostawach zewnętrznych na 
poziomie 4,8 mln baryłek dziennie zajęło drugie 
miejsce na liście światowych importerów tego 
surowca. Znaczenie ropy naftowej dla chińskiej 
gospodarki oraz uzależnienie od importu będzie 
w najbliższych dekadach stale wzrastać. Pro-
gnozy IEA przewidują, że do 2035 roku, chiński 
import ropy osiągnie 12,8 mln baryłek dziennie, 
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przewyższając zakupy zewnętrzne Stanów Zjed-
noczonych9.

Ok. 47 % dostarczanej do Chin ropy nafto-
wej pochodzi z regionu Zatoki Perskiej, przede 
wszystkim z Arabii Saudyjskiej, Iranu, Iraku i Ku-
wejtu. Znaczącymi dostawcami surowca są tak-
że państwa afrykańskie m.in. Angola, Libia oraz 
Sudan, które łącznie pokrywają 30% chińskiego 
importu. Magistralami rurociągowymi ropa naf-
towa płynie do Chin z Kazachstanu i Rosji.

Gaz ziemny posiada niewielki, 3 % udział 
w konsumpcji energii pierwotnej w Chinach. 
Surowiec wydobywany jest przede wszystkim 
w zachodnich i centralnych regionach kraju 
w zagłębiach Tarim, Ordos, Sichuan oraz na 
Morzu Południowochińskim i Morzu Wschod-
niochińskim. 

Na początku lat 90. XX w. zapotrzebowanie 
na gaz ziemny w Chinach było śladowe i po-
krywane było w całości z własnego wydobycia. 
Konsumpcja nieprzekraczająca 16 mld m3 gazu 
rocznie i generowana była właściwie tylko przez 
zakłady nawozów sztucznych. Od 2007 r. wydo-
bycie własne gazu przestało pokrywać zapotrze-

bowania na rynku krajowym. Chiny odnotowują 
w ostatnich latach najszybsze tempo wzrostu 
konsumpcji gazu ziemnego na świecie na po-
ziomie średnio 6% rocznie i do 2035 r. mają od-
powiadać za 20% światowego popytu10. Chiny 
posiadają własne zasoby gazu ziemnego, szaco-
wane przez BP na 2,8 bln m3, które mogą stano-
wić podstawę dla dalszego rozwoju branży gazo-
wej. Czynnikiem, który także należy uwzględniać 
w konstruowaniu scenariuszy dla chińskiego 
sektora paliwowo-energetycznego jest gaz ze 
złóż niekonwencjonalnych, który czeka jeszcze na 
zagospodarowanie. W 2010 r. Chiny skonsumo-
wały 101,5 mld m3 gazu przy produkcji własnej 
na poziomie 87,1 mld m311. Zewnętrzne dostawy  
gazu realizowane są za pomocą transportu prze-
syłowego oraz drogą morską przy wykorzystaniu 
terminali LNG. W pierwszym przypadku import 
odbywa się przy wykorzystaniu gazociągów wy-
chodzących z Turkmenistanu i Kazachstanu. Gaz 
skroplony z morza odbierany jest natomiast przez 
terminale w Shenzhen o przepustowości 3,7 mln 
ton LNG rocznie i Fujian o przepustowości 2,7 
mln ton LNG.

Organizacja i potencjał chińskiego 
sektora nafty i gazu

Przedsiębiorstwa tworzące w chiński sektor  
naftowy i gazowniczy stanowią w pełni bądź 
w większości własność państwa. Ich powstanie, 
organizacja i rozwój są wynikiem decyzji podej-
mowanych na szczeblach politycznych. Dzia-
łalność sektora oraz rynku paliwowego nadzo-
rowana jest przez złożoną strukturę  urzędów 
i agencji państwowych. Strategie rozwoju przyj-
mowane przez poszczególne przedsiębiorstwa 
muszą odpowiadać priorytetom i założeniom 
aktualnej polityki energetycznej władz. Chiński 
sektor ropy i gazu może natomiast w sytuacjach 
kryzysowych liczyć na bezpośrednią pomoc fi-
nansową państwa. 

Centralną instytucją odpowiedzialną za 
realizację polityki energetycznej Chin jest Pań-
stwowa Komisja Reform i Rozwoju posiadająca 
rangę ministerstwa. W 2008 r. powołano do 
życia Państwową Komisję Wysokiego Szczebla 
ds. Energii, która poprzez Biuro ds. Energii Pań-
stwowej Komisji Reform i Rozwoju nadzoruje 
i koordynuje działalność przedsiębiorstw sekto-

Mapa nr 1. Rejony wydobycia ropy naftowej w Chinach. Źródło: EIA, 
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH

Rys nr 3.. Dynamika produkcji, konsumpcji i importu ropy naftowej w Chinach w latach 1990-
2012. Źródło: EIA, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=CH

Mapa nr 2. Złoża gazu ziemnego w Chinach. Źródło: CNPC Mapa nr 3. Transport gazu i ropy z Azji Środkowej do Chin. Źródło: www.eia.gov
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ra paliwowo-energetycznego. Rządową politykę 
podnoszenia efektywności energetycznej nadzo-
ruje Biuro ds. Ochrony Środowiska i Zasobów Na-
turalnych. Działalność poszukiwawczo-eksploata-
cyjną koncesjonuje Ministerstwo Ziemi i Zasobów 
Naturalnych, a działalność w zakresie eksportu 
i importu nośników energii nadzoruje Minister-
stwo Handlu.  Ceny surowców energetycznych 
oraz paliw w dystrybucji i na rynku detalicznym 
kontroluje natomiast Biuro ds. Cen12. 

W branży naftowo-gazowej działają trzy 
wielkie koncerny: China National Petroleum 
Corporation (CNPC), Sinopec Corporation, China 
National Offshore Oil Company (CNOOC). Chiń-
skie firmy paliwowe od kilku lat zajmują czołowe 
miejsca w światowym sektorze naftowym oraz 
na listach największych gigantów gospodarki 
światowej. Największym spośród tej trójki jest, 
powstały  w  1988 r. w wyniku decyzji Minister-
stwa Przemysłu Naftowego, CNPC. Należący do 
rządu chińskiego koncern jest natomiast właści-
cielem 86% akcji spółki PetroChina. W 2009 r. 
po debiucie na szanghajskiej giełdzie, PetroChi-
na wyceniona została na 1,02 biliona dolarów, 
detronizując amerykańskiego Exxona i stając się 
najcenniejszą spółką giełdową na świecie13. Dzia-
łalność chińskiego giganta obejmuje obecnie cały 
łańcuch biznesowy w branży naftowo-gazowej, 
której podstawę tworzą własne rezerwy surow-
ca. Koncern jest właścicielem złóż o wielkości od-
powiadającej 3,7 mld baryłek ropy, a pośrednio 
poprzez PetroChina dalszych 20,5 mld baryłek. 
Ropa naftowa przerabiana jest natomiast w 26 
zakładach rafineryjnych, rozmieszczonych głów-
nie w północno-wschodnich prowincjach Chin. 
Rafinerie te w ciągu roku zdolne są do przerobie-
nia łącznie 140 mln ton ropy naftowej. Produko-
wane przez CNPC benzyny oraz olej napędowy 
posiadają 40% udział w chińskim rynku paliw14. 
Obecnie moc przerobowa wszystkich chiń-
skich rafinerii wynosi 342 mln ton ropy rocznie. 
Uwzględniając dynamiczny rozwój motoryzacji 
i wzrost popytu na paliwa, chińskie koncerny 
naftowe zaplanowały budowę do końca 2011 r., 
4 rafinerii o mocy przerobowej 20 mln ton ropy 
naftowej rocznie, a w następnych latach kolej-
nych 16. Poza budową nowych rafinerii nastąpi 
także modernizacja istniejących, mająca podnieść 
ich zdolności produkcyjne i zmniejszyć ilość emi-
towanych zanieczyszczeń. W realizacji planów 
inwestycyjnych uczestniczy finansowo rząd, który 
w ramach „pakietu stymulacyjnego” przeznaczył 
dla sektora petrochemicznego 59 mld USD15. 

Inwestycje objąć mają także sektor LNG. Trzy 
państwowe koncerny naftowe zadeklarowały re-
alizację planu  budowy 9 importowych terminali 
LNG na chińskim wybrzeżu. Projekt ma być zre-
alizowany w ciągu najbliższych 10 lat. Do roku 
2020 Chiny zamierzają importować 50 milionów 
ton LNG rocznie.

Rynek i sektor paliwowy Chin jest także 
obiektem coraz większego zainteresowania firm 
zagranicznych. W 2010 r. rosyjski Rosnieft we 
współpracy z CNPC, zadeklarował zamiar zainwe-
stowania 5 mld USD w budowę rafinerii w Tanjin. 
Nowy zakład o zdolności przerobu na poziomie 
13 mln ton ropy rocznie, ma być w 49% włas-
nością rosyjskiego koncernu, a 70% dostarcza-
nego surowca ma pochodzić z Rosji16. Zachodnie 
koncerny angażują się również w poszukiwanie 
i eksploatacje niekonwencjonalnych złóż gazu 
ziemnego. W listopadzie 2009 r., Royal Dutch 
Shell i PetroChina zawarły porozumienie przewi-
dujące oszacowanie wspólnymi siłami zasobów 
gazu łupkowego w prowincji Syczuan17.

Ropa i gaz w polityce 
zagranicznej Chin

Podstawowym celem chińskiej polityki ener-
getycznej jest zapewnienie odpowiedniej ilości 
surowców energetycznych i optymalne wyko-
rzystanie wszelkich dostępnych źródeł energii. 
Rozwijająca się nieustannie gospodarka oraz 
zmieniająca swą strukturę społeczną populacja 
potrzebują bowiem każdego roku coraz więk-
szych ilości energii i paliw. W 2009 r. chiński rząd 
przyjął plan zakładający zwiększenie do 2015 r. 
produkcji węgla o 30%, ropy naftowej o 7% 
a gazu ziemnego o 100%18. Dynamiczny rozwój 
gospodarczy Chin nie jest wolny od problemów 
i zakłóceń jakimi są powtarzające się przerwy 
w dostawach energii elektrycznej czy ograni-
czenia w sprzedaży paliw. W 2003 r. w 22 pro-
wincjach wprowadzono procedurę rotacyjnych 
wyłączeń prądu. W listopadzie tego samego 
roku chińskie koncerny paliwowe wprowadzi-
ły natomiast na swoich stacjach benzynowych 
w Szanghaju oraz prowincjach Jiangsu, Zhejiang 
i Fujian ograniczenia jednorazowego tankowania  
oleju napędowego do 50-100 litrów.  Limito-
wanie sprzedaży paliw w najlepiej gospodarczo 
rozwiniętych prowincjach nadmorskich powtó-
rzono  ponownie w 2007 r. W maju 2011 r. 
władze chińskie wstrzymały natomiast eksport 
oleju napędowego, aby zapobiec jego niedobo-
rom na krajowym rynku w szczytowych, letnich 
miesiącach19. Powtarzające się niedobory paliw 
na rynku są często wynikiem świadomych decyzji 
chińskich rafinerii, którym w sytuacji wzrostu cen 
ropy naftowej przy regulowanych przez państwo 
cenach paliw nie opłaca się  zwiększać produkcji.

Narastający „głód” surowców energetycz-
nych stanowi jeden z głównych motywów zaan-
gażowania chińskiej polityki w wielu regionach 
świata. W polu zainteresowania Chin znajdują 
się przede wszystkim obszary roponośne w na-
stępnej kolejności gazonośne. Chińskie koncerny 
paliwowe przy wsparciu chińskiej dyplomacji 
skutecznie konkurują o dostęp do surowca z za-

chodnimi firmami w wielu krajach Azji, Afryki czy 
Ameryki Południowej (ze względu na ograniczo-
ną objętość artykułu nie wszystkie przykłady zo-
staną opisane). Chińczyków nie interesuje jedynie 
prosty import ropy czy gazu ziemnego. Chińskie 
zaangażowanie obejmuje przede wszystkim in-
westycje w zakup i eksploatację złóż oraz budo-
wę infrastruktury przemysłowej i transportowej. 
Inwestycjom w sektor naftowo-gazowy towarzy-
szy często zaangażowanie chińskiego kapitału 
w innych dziedzinach miejscowej gospodarki. 
Chiny rozwijając współpracę gospodarczą z wie-
loma krajami, nie stawiają przy tym warunków 
politycznych dotyczących wewnętrznych kwestii 
ustrojowych czy przestrzegania praw człowieka. 
Takie podejście Pekinu ułatwia penetrację gospo-
darczą szczególnie na kontynencie afrykańskim. 
W kwietniu 2006 r. CNPC podpisał umowę do-
tyczącą eksploatacji pól naftowych w Nigerii. 
Jednocześnie strona chińska zobowiązała się 
do zainwestowania w infrastrukturę Nigerii 4 
miliardów USD. CNPC zaangażował się także 
w poważne inwestycje Czadzie. W lipcu 2009 r. 
chiński koncern rozpoczął prace nad budową ru-
rociągu naftowego i rafinerii w tym kraju. Budowa 
rurociągu ma zostać ukończona w 2011 r. Będzie 
on transportował ropę z pola naftowego Koudal-
wa do rafinerii Djarmaya położonej na północ od 
stolicy Czadu, Ndżameny. Region, gdzie znajduje 
się pole Koudalwa, ma potencjał do rozwoju pro-
dukcji ropy do poziomu 60 tys. baryłek dziennie. 
Chiny są obecne także w Angoli stając się  naj-
większym odbiorcą ropy naftowej wydobywanej 
w tym państwie. Angola skorzystała natomiast 
z kredytowej oferty Pekinu odrzucając propozycje 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, któ-
ry stawiał warunki związane z przeprowadzeniem 
reform ekonomicznych. Ścisłe więzy gospodarcze 
wiążą Chiny także z Sudanem. Ponad 50% eks-
portowanej przez ten kraj ropy naftowej trafia do 
Chin. Surowiec transportowany jest na wybrzeże 
zbudowanym za chińskie pieniądze rurociągiem 
Chartum-Port Sudan. Afrykański partner jest na-
tomiast jednym z najważniejszych klientów chiń-
skiego przemysłu zbrojeniowego20.

W polu zainteresowania władz i koncernów 
chińskich znajdują się także zasobne w surowce 
energetyczne państwa Ameryki Południowej. 
Intensywne stosunki gospodarcze rozwijane są 
zwłaszcza z Wenezuelą. W maju 2008 r. CNPC 
podpisał umowę z rządem Wenezueli dającą 
chińskiemu koncernowi 40% udziałów w projek-
tach wiertniczych w roponośnej delcie Orinoko 
i w Zatoce Paria. Chińskie inwestycje planowane 
są na skalę miliardów dolarów. Wenezuela bę-
dzie natomiast  uczestniczyć w budowie rafinerii 
w Chinach. Rządy obu krajów zadeklarowały 
wolę utworzenia   spółki joint-venture zajmują-
cej się transportem ropy21.
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Chińskie firmy w poszukiwaniu surowców 
energetycznych dotarły także na kontynent pół-
nocnoamerykański. W kwietniu 2010 r. CNOOC 
zakupił od amerykańskiego koncernu Cono-
coPhillips ok. 10% akcji firmy Synacrude Oil za 
kwotę 4,65 ml USD, która produkuje paliwa 
z ropy naftowej z piasków bitumicznych.  Chiński 
koncern do spółki z francuskim koncernem Total 
został współwłaścicielem nieeksploatowanych 
jeszcze kanadyjskich złoż piasku bitumicznego 
Northern Lights. W listopadzie 2010 r. wyspe-
cjalizowana w działalności upstream chińska fir-
ma CNOOC Limitedzakupiła od firmy Chesapea-
ke Energy (zaangażowanej w wydobycie gazu 
łupkowego) 33,3% akcji (2 mld USD) w złożach 
ropy naftowej i gazu Ford Eagle, zlokalizowane 
w Teksasie22.

Obszarem o strategicznym znaczeniu dla Pe-
kinu jest Morze Południowochińskie. Pod dnem 
tego akwenu znajdują się złoża ropy szacowane 
nawet na 213 mld baryłek i gazu na 225 mld 
baryłek ekwiwalentu ropy naftowej23 Przez cieś-
ninę Malakka i dalej wody Morza Południowo-
chińskiego prowadzi także szlak morski, którym 
odbywa się transport ropy naftowej od najważ-
niejszych dostawców. Spory terytorialne toczące 
się o archipelagi wysp Paracelskich i Spratly mię-
dzy Chinami a państwami sąsiednimi są w swej 
istocie  walką o kontrolę nad transportem i bo-
gactwami naturalnymi tego morza.

Podsumowanie
Zakładając utrzymanie się dotychczasowego 

tempa rozwoju chińskiej gospodarki można przy-
jąć, że w perspektywie najbliższych 2-3 dziesięcio-
leci Chiny wyprzedzą USA w konsumpcji ropy naf-
towej i staną się czołowym konsumentem gazu 
ziemnego. Utrzymaniu takiej tendencji sprzyjać 
będzie polityka władz, które wobec ropy i gazu 
preferują raczej działania o charakterze ekstensyw-
nym, które zmierzają przede wszystkim do stałego 
zwiększania dopływu tych surowców na rynek 
wewnętrzny. W ramach tej strategii przeprowa-
dzane będą wielkie inwestycje w poszukiwanie, 
wydobycie, transport i przerób węglowodorów 
zarówno w Chinach jak i na całym świecie. Intere-
sy paliwowo-energetyczne będą odgrywały coraz 
większe znaczenie w polityce zewnętrznej Pekinu. 
Podobnie jak w przypadku USA Chiny będą starały 
się być obecne gospodarczo i politycznie w ropo-
nośnych i gazonośnych regionach na wszystkich 
kontynentach. W tym przypadku, chcąc skutecz-
nie chronić własne interesy, będą musiały (co już 
czynią) rozbudowywać swoją flotę i lotnictwo dla 
ochrony swoich inwestycji zagranicznych i szla-
ków transportowych. Należy bowiem pamiętać, 
że w przeciwieństwie do USA, Państwo Środka nie 
kontroluje militarnie cieśnin i akwenów morskich, 
przez które odbywają się dostawy ropy i LNG oraz 
nie są zdolne do przeprowadzenia zakrojonych 

na szeroką skalę interwencji zbrojnych. Polityce 
energetycznej Chin towarzyszyć będzie więc poli-
tyka rozbudowy i modernizacji sił zbrojnych. Przed 
Chinami stoi także szansa na uniezależnienie się 
od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego, oraz 
w dalszej perspektywie zostanie jego ekspor-
terem. Zagospodarowanie chińskich złóż gazu 
łupkowego w połączeniu z rozbudową segmentu 
LNG, będzie kolejnym impulsem wzmacniającym 
zmiany w sektorze gazowym na świecie. W pew-
nej perspektywie stworzy to problem dla Rosji, 
starającej się obecnie zwiększyć sprzedaż gazu 
do swojego sąsiada, dla której Chiny mogą zostać 
konkurentem na rynku tego surowca. 

Opisywane wyżej, przeprowadzane na szero-
ką skalę przez koncerny chińskie inwestycje zagra-
niczne, stwarzają także ciekawe perspektywy dla 
Polski. Chińska aktywność  niesie ze sobą korzystną 
koniunkturę dla polskich firm produkujących urzą-
dzenia oraz świadczących szeroko rozumiane usługi 
dla sektora ropy i gazu. Pole do współpracy otwiera 
się także w dziedzinie zagospodarowania złóż gazu 
łupkowego. Ze względu na specyfikę chińskiego 
sektora ropy i gazu, polskie firmy w poszukiwaniu 
kontaktów z chińskimi partnerami powinny otrzy-
mać wsparcie ze strony polskich władz.
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Czarna to jedna z najpiękniej-
szych miejscowości w sercu
Bieszczadów. Jest cząstką ma-

gicznej krainy, która od dawien
dawna ściąga ku sobie artystów,
ludzi wolnych duchem, wrażliwych
na piękno Połonin i dzikiej przyrody.
W tym uroczym zakątku położona
jest Perła Bieszczadów, Centrum
Konferencyjno-Rekreacyjne Czarna.
Ten ekskluzywny, nowoczesny i kom-
fortowo wyposażony ośrodek ofe-
ruje 165 miejsc noclegowych.
Na Gości czekają: elegancki Hotel,
komfortowy Dom Wczasowy, a także
tradycyjne, całoroczne Domki i Apar-
tamenty leśne. Cały kompleks,
w skład którego wchodzą również
baseny, korty tenisowe i boiska spor-

towe oraz wyciąg narciarski, oto-
czony jest lasem, życie płynie tu
wolniej, w ciszy i spokoju, a górskie
powietrze wpływa na dobry nastój
i poprawia samopoczucie. 
W budynku hotelowym wszystkie
pokoje są klimatyzowane, wypo-
sażone w obszerne łazienki, TV, tele-
fon, lodówkę oraz radio. Znajduje
się w nim także restauracja „Cztery
Pory Roku”, basen kryty oraz strefa
Spa. Ciepłym wystrojem pokoi za-
chęca również połączony z budyn-
kiem hotelowym Dom Wczasowy,
który jest obiektem o podwyższo-
nym standardzie. 
Oferowane przez cały rok
domki to przytulne drew-
niane chatki w leśnej
okolicy, pełne domo-

wego ciepła i blasku ognia z ko-
minka w zimowe wieczory. Każdy
wyposażony jest w aneks kuchenny
z lodówką, kominek, łazienkę, od-
biornik TV, telefon i radio. Ponadto
w dwóch apartamentach leśnych
znajdą Państwo wygodny taras
wyłącznie dla siebie. 
Szef Kuchni restauracji „Cztery Pory
Roku”, Sławomir Wytrążek, tworzy
potrawy według starannie dobra-
nych receptur oraz lokalnych, zawsze
świeżych składników. Zapraszamy
do spróbowania prawdziwych przy-
smaków według karty odświeżanej
z każdą porą roku. Nasza restauracja
to nie tylko wyśmienita kuchnia, ale

także przytulne i eleganckie wnęt-
rza w sercu Bieszczad. 

Organizatorom szkoleń i spot-
kań biznesowych ośrodek
proponuje trzy klimatyzo-
wane sale konferencyjne (dla

20, 30 oraz 120 osób). Każda
wyposażona jest w wysokiej

klasy sprzęt audiowizualny, który
pozwoli przeprowadzić każde szko-
lenie. Rekreacja w Czarnej Perle
Bieszczadów to także bardzo ważny
element służby naszym Gościom.
Dokładamy wszelkich starań, aby
nasze obiekty rekreacyjne i ofero-
wane w nich usługi aktywnego wy-
poczynku były zawsze dostosowane
do oczekiwań, a sprzęt sportowy -
najwyższej klasy. 

n
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8 lipca 2011 r. w Muzeum Gazownictwa 
w Warszawie, w obecności przedstawicieli Mi-
nisterstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa 
Gospodarki, a także prezesa PGNiG S.A. Michała 
Szubskiego oraz prezesa Izby Gospodarczej Ga-
zownictwa Mirosława Dobruta, odbyło się uro-
czyste spotkanie, na którym dyrektor Instytutu 
Nafty i Gazu prof. Maria Ciechanowska podpisa-
ła z beneficjentami działania 10.2. Budowa sy-
stemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach 
niezgazyfikowanych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (PO 
IiŚ), 6 umów o dofinansowanie projektów, któ-
re otrzymają wsparcie z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Była to znakomita 
okazja do podsumowania okresu przygotowań 
inwestycji do współfinansowania. 

Ruszają inwestycje rozbudowy sieci dystrybucyjnej 
gazowej finansowane z Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Umowy zostały podpisane przez:
• Górnośląską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
• Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
• Pomorską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
• Wielkopolską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.

Dodać należy, że nie są to wszystkie umo-
wy, jakie zostały zawarte w tym zakresie, bo-
wiem już 1 lipca Karpacka Spółka Gazownictwa 
jako pierwsza podpisała umowę o dofinanso-
wanie złożonego projektu, natomiast EWE 
energia sp. z o.o. na swoją umowę oczekiwała 
do 11 lipca. 

Szacowana wartość projektów w ramach 
wszystkich podpisanych umów, to prawie 642 

Lp Tytuł projektu Beneficjent Wartość projektów Kwota wsparcia EFRR % dotacji
PLN

1. Gazyfikacja rejonu Włodawy Karpacka Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o.

79 067 983,75 27 165 874,69 34,36%

2. Gazyfikacja miejscowości w 
gminach Komprachcice i Dąbrowa

Górnośląska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o

27 721 746,60 10 039 787,91 36,22%

3. Rozwój gazyfikacji na terenie gmin 
Prażmów, Tarczyn, Góra Kalwaria i 
Żabia Wola – etap I

Mazowiecka Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o.

37 342 870,02 7 048 789,00 18,88%

4. Budowa sieci gazowej w/c relacji 
Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie 
- Iława DN 300 oraz gazyfikacja 
gmin

Pomorska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o.

122 395 215,70 38 017 563,88 31,06%

5. Południowo- wschodnie zasilanie 
miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją 
Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej

Pomorska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o.

122 233 445,63 34 501 804,64 28,23%

6. Budowa sieci gazowej w/c relacji 
Szczytno – Młynowo – Muławki k. 
Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin

Pomorska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o.

150 757 266,59 41 446 451,32 27,49%

7. Stworzenie równego dostępu do 
sieci gazowej na terenie powiatu 
gorzowskiego

Wielkopolska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o.

22 815 671,83 8 388 369,43 36,77%

8. Gazyfikacja gmin powiatu 
wieluńskiego i pajęczańskiego

EWE Energia sp. z o.o. 79 484 164,56 28 055 567,01 35,30%

Ogółem 641 818 364,68 194 664 207,88 30,33%

Umowy zawarte przez INiG z beneficjentami działania 10.2 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Spotkanie w Muzeum Gazownictwa w Warszawie. Fot. arch. MSG
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mln zł, a oczekiwane dofinansowanie oszaco-
wane zostało na niemal 195 mln zł.

Fakt, że nie wszystkie umowy zostały pod-
pisane w jednym czasie, wynika z terminów 
określonych w regulaminie konkursu oraz przy-
gotowania wszelkich niezbędnych dokumentów. 
W tabeli przedstawiono zestawienie projektów 
które uzyskały dofinansowanie.

Wymienione powyżej projekty ubiegały się 
o dofinansowanie w ramach pierwszego kon-
kursu, ogłoszonego dla działania 10.2 PO IiŚ. Za-
znaczyć należy, że w trakcie procedury weryfikacji 
jest obecnie 21 wniosków złożonych w ramach II 
konkursu. Ostateczna ocena tych projektów prze-
widziana jest na IV kwartał br. Wnioski oprócz 
spółek z grupy PGNiG złożyło kilka innych przed-

siębiorstw z branży gazowniczej działających na 
rynku dystrybucji gazu ziemnego. 

Realizacja projektów przy udziale dofinan-
sowania z funduszy europejskich przyczyniać się 
będzie do wzrostu wykorzystania paliwa gazo-
wego w Polsce nie tylko przez gospodarstwa 
domowe, ale przede wszystkim przez przed-
siębiorstwa. Poprawa infrastruktury związanej 
z dystrybucją gazu dotyczy w szczególności 
tych obszarów, gdzie ze względu na położenie 
oraz poziom zurbanizowania, inwestycje te nie 
były z finansowego punktu widzenia opłacalne. 
Pojawienie się możliwości wsparcia tych projek-
tów skłoniło przedsiębiorstwa dystrybucji gazu 
do inwestowania, a tym samym poprawy ilości 
i jakości sieci.

Innym celem jest spełnienie wymogów Unii 
Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, 
między innymi poprzez ograniczenie emisji  za-
nieczyszczeń do atmosfery. 

Szymon Kawa
Instytut Nafty i Gazu

Centrum Funduszy Europejskich 
dla Energetyki

Sekcja Informacji i Promocji

Renata Łatanik

W czerwcu bieżącego roku Mazowiecka 
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zdobyła tytuł  
Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2011. 
Celem ogólnopolskiego konkursu z obszaru 
human resources jest propagowanie odpo-
wiednich wzorów, modeli i strategii w zakresie 
polityki personalnej. Laureaci  programu musieli 
wykazać się szczególną troską o warunki pracy 
i rozwój swoich kadr. Konkurs organizowany 
jest w ramach Strefy Gospodarki, dodatku do 
„Dziennika Gazeta Prawna”.

Ankieta weryfikacyjna obejmowała m.in. 
takie zagadnienia jak: polityka rekrutacyjna, 
szkolenia dla pracowników (z uwzględnieniem 
ich ogólnej liczby, zakresu, tematyki itp.), do-
datkowe formy rozwoju kompetencji pracowni-

ków, wsparcie udzielane pracownikom chcącym 
podwyższać swoje kwalifikacje (np. w zakresie 
studiów podyplomowych, kursów językowych 
itp.). Ponadto były brane pod uwagę: możliwo-
ści awansu pracowników,  system motywacyjny, 
a także podejmowane przez spółkę działania 
niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością 
(realizacja polityki społecznej odpowiedzialności 
biznesu, akcje charytatywne, sponsoring itp.).

Zdobyte wyróżnienie jest dla Mazowieckiej 
Spółki Gazownictwa dowodem na to, iż warto 
dokładać wszelkich starań zmierzających do 
podnoszenia kwalifikacji własnych pracowni-
ków. Te działania w połączeniu z szeroką gamą 
świadczeń dodatkowych na rzecz pracowni-
ków (m.in. Pracowniczy Program Emerytalny, 

Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2011

opieka medyczna, wczasy profilaktyczne, bony 
na święta itp.) stanowią dla nich bowiem sku-
teczny system motywacyjny. Taka świadoma 
polityka personalna z pewnością w perspekty-
wie długookresowej przyniesie firmie wymierne 
korzyści. Tylko bowiem pracownik zaangażo-
wany w swoją pracę i identyfikujący się z firmą 
stanowi dla niej prawdziwą wartość. Na szczęś-
cie współcześnie coraz więcej firm zdaje sobie 
z tego sprawę, iż o pracownika warto dbać. Do 
tych firm należy również Mazowiecka Spółka 
Gazownictwa. 

Renata Łatanik
Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Podpisanie umowy przez Prezesów: GSG, MSG, PSG i WSG oraz Dyrektora Instytutu Nafty i Gazu. Fot. arch. MSG
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Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA zakończyło rozbudowę jednego z najnowo-
cześniejszych podziemnych magazynów gazu 
– Strachocina. Rozbudowa magazynu trwała dwa 
lata. Jej celem było znaczne zwiększenie pojem-
ności czynnej ze 150 mln m sześc. do 330 mln m 
sześc. Inwestycja, której całkowity koszt wyniósł 
ponad 550 mln zł otrzymała dofinansowanie UE 
w wysokości 53,2 mln zł.

Inwestycja PMG Strachocina jest częścią pro-
gramu rozbudowy pojemności magazynowych 
– jednego z filarów strategii PGNiG SA. Wzrost 
pojemności podziemnych magazynów gazu przy-
czyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski i pomoże elastycznie reagować 
na wszelkie zakłócenia w regularnych dostawach 
paliwa.

– Bezpieczeństwa energetycznego państwa 
nie zwiększa się w wyniku dyskusji tylko poprzez 
konkretne działania. To, co założyliśmy sobie 
cztery lata temu i przez ten czas konsekwentnie 
realizowaliśmy, czyli rozpoczęcie konkretnych in-

cia magazynu Aleksander Grad, minister Skarbu 
Państwa.

– Dla PGNiG zakończenie rozbudowy PMG 
Strachocina to bardzo ważny moment. Traktujemy 
tę inwestycję biznesowo, ale przede wszystkim 
jako wzmocnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju, rozumianego jako bezpieczeństwo 
dostaw, a z drugiej strony jako bezpieczeństwo 
klientów. Zakończenie budowy PMG Strachocina 
to pierwszy etap finalizowania inwestycji, które 
rozpoczęliśmy w 2008 r. i konsekwentnie realizu-
jemy zgodnie ze strategią rozwoju firmy. Bardzo 
ważne jest również to, że inwestycję wykonało 
konsorcjum spółek należących do Grupy Kapitało-
wej PGNiG, w skład którego weszły Investgas SA 
jako lider, BN Naftomontaż oraz ZRUG Pogórska 
Wola. To dowodzi, że PGNiG potrafi rywalizować 
na konkurencyjnym rynku – powiedział Michał 
Szubski, prezes PGNiG SA.

– Dzięki wdrożeniu najnowocześniejszych 
urządzeń technologicznych, znacznie usprawnio-
ny został proces zatłaczania gazu do magazynu. 

potrzebowaniu w okresach zimowych. W miesią-
cach letnich nadwyżki gazu magazynowane są 
pod ziemią.

Zgodnie ze strategią rozwoju PGNiG SA do 
2015 r. zaplanowano znaczne zwiększenie po-
jemności PMG z obecnych 1,8 mld m sześc. do 
ponad 3 mld m sześc. Inwestycje kosztować będą 
ok. 3,5 mld zł.

W 2010 roku Komisja Europejska zaakcep-
towała wniosek PGNiG SA dzięki czemu cztery 
projekty PMG realizowane w Polsce uzyskały dofi-
nansowanie w wysokości 673,4 mln zł.

W najbliższych latach PGNiG SA wybuduje 
lub rozbuduje w sumie dziewięć podziemnych 
magazynów gazu, z których cztery w ok. 25-30% 
zostaną wybudowane przy udziale środków finan-
sowych z Unii Europejskiej. PGNiG SA przeznaczy 
dofinansowanie na rozbudowę czterech podziem-
nych magazynów gazu, głównie w zakresie gazu 
ziemnego wysokometanowego, w Strachocinie 
na Podkarpaciu, Wierzchowicach na Śląsku i Mo-
gilnie w Kujawsko-Pomorskiem oraz na budowę 
nowego podziemnego magazynu gazu w Kosa-
kowie koło Gdańska.

Największą inwestycją jest rozbudowa pod-
ziemnego magazynu gazu Wierzchowice, która 
ma zakończyć się jesienią tego roku. Po zakoń-
czeniu inwestycji, która rozpoczęła się w 2008 r. 
pojemność czynna magazynu wzrośnie z 0,575 
mld m sześc. do 1,2 mld m sześc.

Inwestycje PGNiG SA są realizowane zgodnie 

PGNiG SA otworzyło 
rozbudowany magazyn 
gazu Strachocina

westycji, w tej chwili przynosi efekty – przykładem 
jest otwarcie rozbudowanego, podziemnego ma-
gazynu gazu w Strachocinie. Jego znaczenie jest 
szczególnie istotne dla południowych regionów 
kraju. Bezpieczeństwo energetyczne Polski to 
również dywersyfikacja kierunków dostaw gazu. 
PGNiG podpisało z firmą Qatargas umowę na do-
stawy gazu LNG, których realizacja rozpocznie się 
już w połowie 2014 r. PGNiG inwestuje również 
w poszukiwania i wydobycie gazu zarówno kon-
wencjonalnego, jak i gazu z łupków, a wkrótce ot-
worzy kolejny magazyn gazu w Wierzchowicach 
– to także dbałość o bezpieczeństwo energetycz-
ne kraju – powiedział podczas uroczystości otwar-

Magazyn zyskał możliwość zatłoczenia większej 
ilości gazu w okresie krótszym niż przed rozbudo-
wą. Obecnie można zatłoczyć 330 mln m sześc. 
gazu w ciągu 150 dni, podczas gdyż przed roz-
budową można było zatłoczyć 150 mln m sześc. 
gazu w ciągu 170 dni. Ponadto czas odbioru 
całości gazu skrócił się do 120 dni ze 160 przed 
rozbudową – dodał Mieczysław Jakiel, dyrektor 
Oddziału PGNiG SA w Sanoku

Magazynowanie gazu w podziemnych 
zbiornikach gazu stanowi rezerwę strategiczną 
i w dużym stopniu wpływa na niezależność ener-
getyczną państwa. Gromadzony w magazynach 
gaz ziemny pokrywa szczytowe niedobory w za-

z harmonogramem. Grupa Kapitałowa PGNiG pla-
nuje zwiększyć wydatki inwestycyjne do ok. 5,6 
mld zł w roku 2011 w porównaniu z ok. 4,5 mld 
zł, które poniesiono w 2010 roku.

PMG Strachocina jest zlokalizowany na te-
renie województwa podkarpackiego – w gminie 
Sanok i Brzozów w powiecie sanockim. Pierwsze 
wiercenia w okolicach Strachociny miały miej-
sce już w 1895 roku, a eksploatacja magazynu 
w częściowo wyeksploatowanym złożu gazu 
ziemnego rozpoczęła się w maju 1982 r.

Zespół prasowy PGNiG SA

Fot. Arch. PGNiG SA Fot. Arch. PGNiG SA
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Jako sponsor kolejnego spotkania 
nauki z mieszkańcami wykorzysta-
liśmy tę okazję do zaprezentowania 
stoiska promocyjno-edukacyjnego na-
szego Oddziału.

Ropa na wyciągnięcie ręki
Po raz pierwszy w ramach „Festiwalu Nauki”, 

który odbył się 5 czerwca br. na zielonogórskim 
deptaku zorganizowaliśmy stoisko informacyjno 
– edukacyjne w tak dużym zakresie prezento-
wanych zagadnień. Odwiedziło nas setki osób, 
które z zainteresowaniem słuchały o prowadzo-

Festiwal Nauki 
w Zielonej Górze

nych przez nas poszukiwaniach i procesie eks-
ploatacji ropy i gazu. Jako, że w naszym punkcie 
można było powąchać i dotknąć ropy naftowej, 
naszą obecność czuć było z daleka. Byliśmy tak-
że sponsorem nagród w konkursie „Nagradzanie 
za słuchanie” przeprowadzonym podczas pięciu 
wykładów prezentowanych w zielonogórskim 
ratuszu. 

Co można było zobaczyć na naszym stoisku?
W naszym punkcie można było m.in. 

obejrzeć przez binokular rdzenie w powiększe-
niu, za pomocą Lampy Wooda sprawdzić, czy 
w skałach znajduje się ropa. Wszyscy chętni na 

własnej skórze mogli się przekonać, jaką konsy-
stencję, barwę i zapach ma wydobywany przez 
nas surowiec. Oprócz tego można było przymie-
rzyć elementy stroju ratownika górniczego. Ku 
uciesze licznie zgromadzonych, najmłodszych 
odwiedzających rozdawaliśmy także firmowe 
balony wypełnione helem.

Bardzo duża frekwencja na stoisku i zainte-
resowanie tematem wydobycia węglowodorów 
utwierdziło nas w przekonaniu, że nasza obec-
ność w takiej formie doskonale spełnia swoją 
edukacyjną rolę.  

Magdalena Wajda 
Michał Burkowski 

Dział Promocji i Public Relations
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

R. Zachwieja demonstrowała, jak zmienia się pH wody. Fot. Dorota Mundry   

Nasza „drużyna” wystąpiła pod hasłem „Energia dzięki wiedzy” Fot. Kazimierz Adam-
czewski

Dzieci chętnie asystowały przy doświadczeniu przeprowadzanym przez T. Wiktorskiego 
Fot. Magdalena Wajda 

P. Liberski opowiadał o pracy ratowników górniczych 
Fot. Dorota Mundry
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Bezpieczeństwo naszych pracow-
ników to jeden z priorytetów dzia-
łalności Oddziału w Zielonej Górze. 
Pamiętajmy, że instalacje w górni-
ctwie naftowym w sposób szczególny 
narażone są na ryzyko wypadku bądź 
awarii. W związku z tym staramy się 
doskonalić umiejętności naszych ra-
towników górniczych.

Odazotownia Grodzisk
17 czerwca br. po raz pierwszy, od chwili 

powstania instalacji, odbyły się tu ćwiczenia ra-
towniczo-gaśnicze. 

Program ćwiczeń obejmował symulację 
pożaru ciągnika autocysterny przewożącej skro-
plony gaz ziemny (LNG). Pierwszym punktem 
była próbna ewakuacja zakładu i wezwanie 
służb ratowniczo-gaśniczych. Po kilku minutach 
na miejscu zdarzenia pojawiły się pierwsze jed-
nostki OSP i PSP. 

Strażacy rozpoczęli akcję gaśniczą. Gaszenie 
wspomagane było dodatkowo przez pracow-
ników Odazotowni. Równolegle jeden z nich 

Ćwiczymy 
„na wszelki wypadek”

pozorował obrażenia – oparzenia rąk i twarzy. 
Do czasu przybycia karetki pogotowia pierw-
szej pomocy przedmedycznej udzielali rannemu 
przeszkoleni współpracownicy.

KRNiGZ Dębno
Ćwiczenia odbyły się tu 1 lipca br. Stało się 

swoistą tradycją, że już od kilku lat oprócz służb 
ratowniczych naszego zakładu uczestniczyły 
w nich jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
z Myśliborza i Dębna oraz hufce Ochotniczych 
Straży Pożarnych z okolicznych miejscowości. 
W szkoleniu uczestniczyły też zaprzyjaźnione 
jednostki strażackie z Berlina i miejscowości 
Renkum w Holandii.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał trzy pod-
stawowe punkty: gaszenie zapalonego uderze-
niem pioruna zbiornika ropy naftowej, gaszenie 
lasu na granicy z terenem kopalni, do którego 
wiatr przeniósł płomień oraz ewakuację poszko-
dowanych strażaków z komina z wykorzysta-
niem specjalistycznego sprzętu, jaki zaprezento-
wali strażacy berlińscy.

Wiktoria Zięba
Maciej Rozwadowski

Zbigniew Wantuch

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Głównym punktem ćwiczeń była akcja gaśnicza ciągnika autocysterny z LNG zaparkowanej w zatoczce postojowej 
przy Odazotowni. Fot. Maciej Rozwadowski

Nasi ratownicy wkraczają do akcji. Fot. Zbigniew Wantuch

Zbiornik ropy naftowej zapalił się od uderzenia pioruna. Fot. Zbigniew Wantuch
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Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej z okazji 50-lecia odkrycia pierwszego na Niżu Polskim 
złoża ropy naftowej Rybaki pt. „Od Rybaków do LMG”. Konferencja odbędzie w dniach 14-16 września br. w hotelu 
„Bukowy Dworek” w Gronowie k. Łagowa Lubuskiego oraz w historycznych Rybakach. 

Spotkanie poświęcone będzie historii poszukiwań i eksploatacji w północno-zachodniej Polsce, a także perspektywom 
rozwoju w tych obszarach. Sesji referatowej towarzyszyć będzie m.in. odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Rybakach 
i panel dyskusyjny z udziałem pionierów górnictwa naftowego na Niżu Polskim. 

W programie konferencji:
• sesja referatowa: m.in. referat historyczny dotyczący rozwoju górnictwa naftowego na Niżu Polskim, referaty 

poświęcone rozwojowi wiertnictwa, metod i technologii geofizycznych w ostatnim półwieczu, perspektywom 
poszukiwawczym w północno-zachodniej Polsce, w tym poszukiwaniom złóż niekonwencjonalnych,

• prezentacja wystawy „Od Rybaków do LMG”,
• projekcja filmu jubileuszowego,
• odsłonięcie tablicy okolicznościowej w Rybakach.

Szczegóły dotyczące konferencji i karty zgłoszeń znajdą Państwo na stronie internetowej: 
www.pgnig.pl/zielonagora 50 lat górnictwa naftowego Na Niżu Polskim

Organizator:

Kontakt w sprawie konferencji, PGNiG SA Odział w Zielonej Górze, Dział Promocji i Public Relations: 
tel. kom. 601 161 622, tel. 68 32 91 620, 68 32 91 262, faks 68 329 16 80
e-mail: dpr@zgora.pgnig.pl, www.pgnig.pl/zielonagora  50 lat górnictwa naftowego na Niżu Polskim

Współorganizatorzy:

Oddział w Zielonej Górze



2�
8(�60)/20��

sierpień

Historia górnictwa naftowego 
na Niżu Polskim liczy sobie już pół 
wieku. We wrześniu br. PGNiG SA 
Oddział w Zielonej Górze świętować 
będzie wspólnie ze spółkami PNiG 
„Nafta” z Piły i PN „Diament” z Zie-
lonej Góry jubileusz 50-lecia odkry-
cia pierwszego złoża ropy naftowej 
na tych terenach. Emocje, jakie to-
warzyszyły odwierceniu historyczne-
go otworu Rybaki-1możemy poznać 
dzięki wspomnieniom świadków 
tych wydarzeń.

Z. Korab: „Najważniejszym punktem zwrot-
nym w poszukiwaniach na Niżu były złożowe 
wyniki odwiertu Rybaki-1. Punkt pod to wierce-
nie wyznaczyłem w północno-zachodniej części 
wsi Rybaki, na podstawie projektu badań geo-
logicznych, opracowanego przez zespół geofizy-
ków i geologów pod kierownictwem mgr inż. 
Henryka Kozikowskiego w Zarządzie Przedsię-
biorstw Geologiczno-Wiertniczych Przemysłu 
Naftowego w Krakowie.” 

K. Dyjaczyński: „Wiercenie otworu rozpoczę-
to 20 lutego 1961 r., a ukończono 12 września 

tego samego roku, osiągając głębokość 1879,8 
m…. W wyniku kwasowania uzyskano samo-
czynną produkcję ropy – 11 listopada 1961 roku 
rozpoczęto z otworu R-1 eksploatację ropy…”.

W. Wiśniak: „Pamiętam, jak dotarła do 
dyrekcji w Pile informacja telefoniczna o pozy-
tywnym wywołaniu produkcji ropy…Naczelny 
Inżynier nadał z wiertni Rybaki-1 utajniony te-
legram o treści „otwór Rybaki-1 spełnił swoje 
zadanie…”. 

Z. Korab: „…prezes Centralnego Urzędu 
Naftowego w Warszawie w czasie wizytacji na-
szych pilskich wierceń zachęcał do większej ini-
cjatywy poszukiwawczej na Niżu, a w przypadku 
odkrycia złóż, obiecywał w nagrodę samochody. 
Niestety o obietnicach zapomniano, jedynie T. 
Kasprzak (pełnił nadzór geologiczny na otworze 
Rybaki-1) z własnej premii za odkrycie złoża Ry-
baki-1 ofiarował wszystkim paniom z Geologii 
czekolady…”. 

A. Kilar: „W dżdżystą sobotę pierwszej poło-
wy listopada 1961 roku doborowe towarzystwo 
zjechało się w komplecie… Uroczystego włą-
czenia otworu Rybaki-1do eksploatacji dokona 
minister Górnictwa, jako kierownik kopalni z obo-
wiązku, ale i z dumą, towarzyszyłem ministrowi 
w pełnej powagi, ale i napięcia czynności. Jakie 
było moje przerażenie, kiedy spostrzegłem, że 
pokrętło zasuwy, które zaczął odkręcać minister 
pokryte było od spodu śmierdzącą, ciemną mazią. 
Ktoś wysmarował pokrętło ropą „o wykwintnym” 
zapachu zgniłych jaj… Byłem święcie przekona-
ny, że w tym momencie minister zaczął podejrze-

wać, iż pobrudzenie ropą zasuwy nie należało 
do ceremoniału – a z całą pewnością wiedziało 
o tym moje kierownictwo. Mogłem przypuszczać, 
że za to niedopatrzenie zostaną mi ściągnięte 
„spodnie przez głowę”. Nic podobnego się nie 
stało, a wysoki płomień palącej się „świeczki” ga-
zowej wprowadził wszystkich w euforię…”.

W. Wiśniak: „Po odkryciu złoża ropy w Ry-
bakach nastąpił intensywny rozwój poszukiwań 
w zachodniej Polsce. Dzięki odkryciu ropy w Ryba-
kach podjęto decyzję o utworzeniu w 1968 roku 
Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w Zielo-
nej Górze i zaczął się nowy etap górnictwa nafto-
wego na monoklinie przedsudeckiej.” 

Władysław Wiśniak – ur. 23 kwietnia 1923 r. 
w Lublinie. Absolwent AGH 
w Krakowie. Z górnictwem 
naftowym związany od 
1952 roku. Dyrektor Przed-
siębiorstwa Poszukiwań 
Naftowych w Zielonej Górze 
w latach 1977-1987.

Kazimierz Dyjaczyński – ur. 7 października 
1936 r. w Sokołowie. Absol-
went geologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Pracę roz-
począł w 1961 r. na otworze 
Rybaki-1. Przez 32 lata peł-
nił stanowisko kierownika 
działu geologii ruchowej 

w obecnym PGNiG SA Oddziale w Zielonej 
Górze. W 2000 r. objął stanowisko Głównego 
Geologa. 

Zbigniew Korab – ówczesny kierownik Działu 
Geologii Ruchowej w Za-
kładzie Geologiczno-Wiert-
niczym „Północ” w Pile. 
Od 1962 r. główny geolog 
i zastępca dyrektora pilskiej 
NAFTY, a następnie m.in. dy-
rektor Zakładu Opracowań 

Geologicznych „Geonafta”. 

Adam Kilar – absolwent Wydziału Górniczego 
AGH w Krakowie. Pierwszy 
kierownik Kopalni Rybaki. 
Na Ziemie Zachodnie przybył 
z Podkarpacia.

Zredagowała
 Joanna Wasilewska 

Dział Promocji i PR
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

50 lat temu 
w Rybakach

Wydanie Specjalne „Szejk”, 2001
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W rejonie działania zielonogór-
skiego Oddziału PGNiG SA kontynu-
owane są intensywne prace na kilku 
dużych instalacjach. Trwa rozbudo-
wa Podziemnego Magazynu Gazu 
Wierzchowice i Ekspedytu Barnów-
ko. Oprócz tego w mocno zaawan-
sowanej fazie znajduje się budowa 
Ośrodka Centralnego KRNiGZ Lu-
biatów. Pod koniec lipca zakończo-
no budowę Ośrodka Produkcyjnego 
Środa Wlkp. i Ośrodka Grupowego 
Kromolice. 

PMG Wierzchowice
Zbliża się moment odbioru technicznego dla 

budynków administracyjnych, pompowni p.poż. 
oraz stacji sprężonego powietrza. Ponadto wy-
konawca deklaruje zakończenie w najbliższym 
czasie montażu wielu instalacji technologicz-
nych m.in. stacji rozdziału gazu czy instalacji 
odgazowania wód złożowych i innych.  

KRNiGZ Lubiatów
Będzie to złożona i skomplikowana insta-

lacja. Wśród wielu obiektów tworzących ko-
palnię, powstanie też elektrociepłownia, która 
budowana jest na terenie Ośrodka Centralnego. 
Dlaczego własna elektrociepłownia? Ponieważ 
energia elektryczna oraz cieplna będą stano-
wić podstawowe źródło zasilania dla procesów 
technologicznych kopalni. 

Inwestycje na zachodzie zbiorniki manipulacyjne ropy naftowej o pojem-
ności 100 m3 każdy, zbiornik wody przeciwpo-
żarowej o objętości 408 m3, budynek techniczny 
oraz budynek administracyjny. Ponadto zostanie 
wybudowany nowy tor kolejowy łączący stary 
obiekt z nowym o długości ogólnej 189 m. 

Po rozbudowie i likwidacji Ekspedytu Bo-
leszkowice, Ekspedyt Barnówko będzie przyjmo-
wał ropę naftową nie tylko z KRNiGZ Dębno, ale 
także z KRNiGZ Zielin oraz KRN Jeniniec. Ponad-
to Ekspedyt Barnówko przystosowany będzie 
do roztankowania autocystern z siarką płynną 
na cysterny kolejowe.

OP Środa Wlkp. i OG Kromolice
Jedne z najnowocześniejszych instalacji 

– Ośrodek Produkcyjny Środa Wlkp i Ośrodek 
Grupowy Kromolice – są już po odbiorze koń-
cowym i eksploatują złoża. 

Podstawowym zadaniem obu instalacji jest 
doprowadzenie gazu do parametrów handlo-
wych. Obiekty na obu ośrodkach są całkowicie 

Na połowę września br. planowane jest 
wykonanie połączenia PMG Wierzchowice z ga-
zociągiem przesyłowym DN 1000 Wierzchowi-
ce-Odolanów. 

Warto wspomnieć, że eksploatacja obiektów 
związanych z produkcją energii elektrycznej bę-
dzie prowadzona przez spółkę PGNiG Energia.

Zapotrzebowanie szczytowe na moc elek-
tryczną dla kopalni wynosi 8.1 MW. Moc taka 
produkowana jest w agregatach elektrycznych 
z silnikiem spalinowo-gazowym o mocy 3.25 
MW każdy. Podczas pracy kopalni produkcję 
energii elektrycznej zapewniać będą 3 agregaty. 
Czwarty agregat stanowi rezerwę ruchową.

Ekspedyt Barnówko
Rozbudowa ekspedytu obejmuje część 

istniejącą, czyli budynek administracyjny, po-
mieszczenia socjalne, pomieszczenie dyspozy-
torni oraz nawierzchnie dróg komunikacyjnych. 
Natomiast w części nowo budowanej powstaną 
m.in.; nalewak kolejowy trzystanowiskowy, trzy 

zautomatyzowane. Steruje się nimi za pośred-
nictwem światłowodów biegnących wzdłuż 
gazociągów z Ośrodka Centralnego Kaleje do 
ośrodków Kromolice i Środa Wlkp. Pod koniec 
lipca br. zakończono projekt odbiorem końco-
wym Ośrodka Grupowego Kromolice i gazocią-
gu ekspedycyjnego DN 250 z OG Kromolice do 
OC Kaleje. 

Sławomir Magdoń
Wojciech Stankiewicz

Ewa Gawron
Marian Siuta

Michał Burkowski

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

PMG Wierzchowice

PMG Wierzchowice

Elektrociepłownia na OC Lubiatów

Ekspedyt Barnówko

OP Środa Wlkp.

OG Kromolice
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W Sulechowie będą kształcić się 
specjaliści z zakresu Energetyki Gór-
nictwa Nafty i Gazu. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Sulechowie wyszła naprzeciw zapotrzebo-
waniu na szkolenie pracowników sektora gór-
nictwa naftowego w rejonie zachodniej Polski. 
Do tej pory formy kształcenia w tym zakresie 
były bardzo ograniczone. W wyniku porozu-
mienia Oddziału w Zielonej Górze, Poszukiwań 
Naftowych „Diament” Sp. z o.o. i PWSZ 10 maja 
br. została podpisana umowa w zakresie orga-
nizacji i prowadzenia kształcenia studentów 
na specjalności „Energetyka Górnictwa Nafty 
i Gazu” w ramach kierunku Energetyka. Nasz 

Nowy górniczy 
kierunek

Oddział będzie zaangażowany w zakresie za-
pewnienia kadry pedagogicznej, m.in. z takich 
przedmiotów jak geologia, podstawy inżynierii 
złożowej, eksploatacja złóż węglowodorów 
oraz umożliwi studentom odbycie praktyk na 
naszych jednostkach. Na kierunek zostanie 
przyjętych 50 osób na studia stacjonarne i 50 
na studia niestacjonarne.  

Efektem świeżo nawiązanej współpracy był 
również nasz udział w organizowanych po raz 

pierwszy przez Uczelnię Targach Pracy „DOBRY 
START Sulechów 2011”, które odbyły się 11 
maja br. w auli PWSZ w Sulechowie. Zaprezen-
towało się na nich 13 wystawców z wojewódz-
twa lubuskiego.

Aurelia Łukasik 
Dział Szkoleń

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Umowę dotyczącą kierunku Energetyka Górnictwa Nafty i Gazu podpisali dyrektor PGNiG SA Oddziału w Zielonej 
Górze, Prezes PN „Diament” i rektor PWSZ, na zdjęciu od lewej: T. Kulczyk, W. Miczulski, J. Lenart, M. Miłek, Ł. 
Frąckowiak-Iwanicka, A. Hrywna. Fot. Ewa Markowicz, PWSZ w Sulechowie
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Jerzy 
Zagórski

Marcin
Zachowicz

PGNiG SA sprzedało 7,6 mld m 
sześc. gazu w I półroczu 2011 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA sprzedało 7,6 mld m sześc. gazu 
ziemnego w pierwszym półroczu 2011 r., czy-
li podobną ilość, jak w analogicznym okresie 
2010 r. Wydobycie gazu w pierwszym półro-
czu 2011 r. wyniosło 2,1 mld m sześc., po-
dobnie jak w pierwszym półroczu 2010 r.

sześc. gazu wraz z uwzględnieniem wolumenu 
gazu ziemnego będącego w gestii Operatora 
Systemu Przesyłowego Gaz-System SA oraz za-
pasem obowiązkowym będącym w gestii Mini-
sterstwa Gospodarki.

PGNiG SA planuje wzrost krajowego wydo-
bycia gazu ziemnego z obecnych ok. 4,2 mld m 
sześc. do ok. 4,5 mld m sześc. w 2015 r. (w prze-
liczeniu na gaz wysokometanowy). Spółka pla-
nuje, że wydobycie krajowe i zagraniczne gazu 
wzrośnie do ok. 6,2 mld m sześc. w 2015 r., 
a ropy naftowej do ok. 1,8 mln ton.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się wydo-
bycie gazu ze złoża Skarv w Norwegii. Poziom 
wydobycia z tego złoża wyniesie ok. 0,4 mld m 
sześc. gazu oraz 0,5 mln ton ropy rocznie od 
2012 r.

Dane za pierwszą połowę oraz drugi kwar-
tał 2011 r. są szacunkowe i mogą różnić się od 
danych ostatecznych, które zostaną przedsta-
wione 31 sierpnia 2011 r. podczas publikacji 
wyników.

PGNiG SA zabezpiecza środki 
na inwestycje

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA zwiększa wartość emisji obligacji do 5 mld 
zł. Spółka podpisała 21 lipca 2011 r. aneksy do 
Programu emisji obligacji zawartego w ubie-
głym roku z sześcioma bankami, na mocy któ-
rych zwiększona została maksymalna kwota 
Programu z 3 mld zł do 5 mld zł oraz wydłużony 
okres zapadalności Programu z 31 lipca 2013 r. 
do 31 lipca 2015 r.

W ramach Programu PGNiG SA może emi-
tować obligacje dyskontowe oraz kuponowe, 
z terminem zapadalności od jednego miesiąca 
do jednego roku.

Oprocentowanie obligacji oparte jest o sto-
pę WIBOR powiększoną o marżę, której wyso-
kość uzależniona jest od stopnia wykorzystania 
programu emisji obligacji oraz wskaźnika skon-
solidowanego długu netto do skonsolidowanej 
EBIDTA.

Sprzedaż gazu ziemnego w drugim kwar-
tale 2011 r. wzrosła do 2,8 mld m sześc. z 2,7 
mld m sześc. w analogicznym kwartale ub.r. 
Wydobycie gazu ziemnego było porównywalne 
rok do roku i wyniosło 1 mld m sześc. w drugim 
kwartale 2011 r.

Import gazu ziemnego wyniósł 2,7 mld m 
sześc. w drugim kwartale br. oraz 5,9 mld m 
sześc. w pierwszym półroczu 2011 r.

Sprzedaż ropy naftowej była na poziomie 
219 tys. ton w pierwszym półroczu 2011 r. 
w porównaniu do 232 tys. ton w analogicznym 
okresie ub.r. W drugim kwartale 2011 r. sprze-
daż ropy naftowej wyniosła 89 tys. ton wobec 
97 tys. w analogicznym okresie 2010 r.

Wydobycie ropy naftowej było na pozio-
mie 218 tys. ton w pierwszym półroczu 2011 r. 
w porównaniu do 233 tys. w analogicznym 
okresie ub.r. Natomiast w drugim kwartale br. 
wydobycie ropy naftowej wyniosło 84 tys. ton 
wobec 96 tys. ton w drugim kwartale 2010 r.

Zmniejszenie wydobycia i sprzedaży ropy 
naftowej jest wynikiem m.in. remontu u jed-
nego z kontrahentów, który w tym czasie nie 
odbierał surowca od spółki.

30 czerwca 2011 r. w podziemnych maga-
zynach gazu wysokometanowego (tj. Brzeźnica, 
Husów, Strachocina, Swarzów, Wierzchowice 
oraz w kawernowym podziemnym magazynie 
gazu Mogilno) znajdowało się ok. 1,2 mld m 

– Emisja obligacji to z punktu widzenia 
spółki jedna z najbardziej korzystnych form po-
zyskiwania środków na finansowanie inwesty-
cji. Jest to dla nas szczególnie istotne w związku 
z realizacją naszego bardzo ambitnego planu 
inwestycyjnego – podkreśla Sławomir Hinc, wi-
ceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Finansowych.

Dokumentacja w ramach Programu emi-
sji obligacji składa się z Umowy Gwarancyjnej 
oraz Umowy Agencyjnej i Depozytowej. Aneksy 
do obu umów zostały podpisane z: Bankiem 
Pekao SA, ING Bankiem Śląskim SA, PKO BP 
SA, Bankiem Citi Handlowym w Warszawie SA, 
Société Générale SA, BNP Paribas SA Oddział 
w Polsce.

Środki z emisji obligacji będą przeznaczone 
na inwestycje wynikające ze strategii GK PGNiG, 
których realizacja jest istotna dla zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Polski i wzro-
stu wartości Grupy. Zgodnie ze zaktualizowaną 
w czerwcu br. Strategią Rozwoju do 2015 roku 
GK PGNiG planuje wydać na inwestycje 27 mld zł 
w latach 2011-2015. Z tego ponad połowę, czyli 
ok. 15 mld zł spółka przeznaczy na poszukiwania 
ropy i gazu ziemnego, w tym gazu z łupków.

W latach 2008-2010 GK PGNiG wydała 10 
mld zł na inwestycje, m.in. budowę nowych ko-
palń, rozbudowę i budowę podziemnych maga-
zynów gazu, poszukiwania węglowodorów.

Kluczowym projektem jest rozbudowa ko-
palni Lubiatów-Międzychód-Grotów, a obecne 
tempo realizacji tej inwestycji wskazuje, że ko-
palnia zostanie oddana do użytku w 2012 r., 
o rok wcześniej niż planowano. Lata 2010-
2011 to okres największych wydatków na tym 
złożu, sięgających łącznej kwoty ok. 1 mld zł. 
Ponadto spółka kończy prace związane z zago-
spodarowaniem norweskiego złoża Skarv. Je-
sienią PGNiG SA, jako pierwsza polska firma, 
rozpocznie zagraniczne wydobycie. Od 2012 r. 
roczne wydobycie z norweskiego złoża wyniesie 
średnio ok. 0,5 mln ton ropy naftowej i ok. 0,4 
mld m sześc. gazu ziemnego.

Spółka finalizuje rozbudowę największego 
podziemnego magazynu gazu Wierzchowice 
zgodnie z planem. Zakończenie tej inwestycji, 
dzięki której pojemność magazynowa wzroś-
nie o 600 mln m sześc. zaplanowane jest w III 
kwartale 2011 roku. Już 28 lipca br. nastąpi 
otwarcie rozbudowanego PMG Strachocina. 
Kontynuowana jest budowa Kawernowego 
Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo oraz 
rozbudowa PMG Mogilno. Wydatki inwesty-
cyjne na rozbudowę podziemnych magazynów 
gazu wyniosą w 2011 roku ponad 650 mln zł. 
Łącznie w 2011 r. GK PGNiG zamierza wydać 
na inwestycje ok. 5,6 mld zł, z czego ponad 1 
mld zł na poszukiwania złóż ropy i gazu w kraju 
i za granicą oraz ponad 1,5 mld zł na krajowe 
i zagraniczne wydobycie. Około 1 mld zł rocznie 
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zostanie przeznaczone na inwestycje w moder-
nizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych 
przyłączy.

Dzięki temu, że banki gwarantują objęcie 
każdej emisji, Spółka będzie miała zapewnioną 
płynność niezależnie od sytuacji rynkowej, o ile 
nie zostaną przekroczone zobowiązania określo-
ne w Programie.

Joanna Zakrzewska
Rzecznik Prasowy

Czwarte wiercenie w poszukiwaniu 
gazu z łupków w Polsce

Na zachód od odwiertu Łebień LE-2H (ok. 
25 km) i 10 km na południe od Jez. Łebsko jest 
zlokalizowany czwarty otwór w Polsce, którego 
zadaniem jest poszukiwanie gazu z łupków. 
Wiercenie otworu Warblino LE-1H w obrębie 
koncesji Damnica rozpoczęto w połowie lipca br. 
Najpierw będzie wykonywany pionowy otwór 
pilotażowy do interwału łupków dolnego paleo-
zoiku, aby pobrać rdzenie i dokonać pomiarów 
geofizycznych, następnie będzie wiercony odci-
nek poziomy. Operatorem koncesji Damnica jest 
firma 3Legs Resources.

Nowe szacunki zasobów 
gazu z łupków

Szacunki dotyczące zasobów gazu w łup-
kach w Europie (technicznie wydobywalnych) 
przedstawione w opracowaniu uniwersytetu 
Rice w Houston z lipca br. są niższe niż w raporcie 
Agencji Informacji Energetycznej USA z kwietnia 
br., jednak nadal są to znaczące wielkości. Za-
soby określone dla Europy wynoszą 6,2 bln m3 
gazu, dla Polski jest to 3,4 bln m3 gazu, przy 
czym wprowadzono wskaźnik „ceny rentownej” 
– średniej ceny gazu koniecznej do zagospoda-
rowania do 60% stwierdzonych zasobów. Per-
spektywiczne utwory sylurskie w Polsce zostały 
podzielone na kompleks I z zasobami 1,3 bln m3 
przy cenie gazu 212 USD/1000 m3 i kompleks 
II z zasobami 2,1 bln m3 gazu przy cenie 256 
USD/1000 m3. Poza Polską znaczne zasoby znaj-
dują się w Austrii – 1,1 bln m3, Niemczech – 0,85 
bln m3 i Szwecji 0,85 bln m3 gazu. i zawiera też 

odniesienia do Europy i Polski. Autorzy opraco-
wania „Gaz z łupków i bezpieczeństwo narodo-
we USA” uważają rozpoczęcie eksploatacji gazu 
z łupków za wydarzenie o poważnych konse-
kwencjach geopolitycznych, przede wszystkim 
ograniczające rolę Rosji i Iranu. Zakładając, że 
wydobycie na szerszą skalę rozpocznie się do 
2020 r., zrekompensuje ono spadek produkcji 
gazu ziemnego z Morza Północnego. Jedno-
cześnie odsunie się w czasie groźba powstania 
gazowego OPEC i ograniczone będą dążenia 
Rosji, Iranu i Wenezueli do stosowania „broni 
energetycznej” lub „dyplomacji energetycznej”. 
Może to być nawet redukcja udziału Rosji w do-
stawach gazu dla Europy z 26% w 2007 r. do 
13% lub nawet mniej po roku 2020. 

Wzrost nakładów na poszukiwania
Wysokie ceny ropy i oczekiwany wzrost 

cen gazu przy równoczesnym zmniejszaniu się 
różnicy między zapotrzebowaniem na ropę i gaz 
i produkcją ułatwiają dopływ środków finanso-
wych do firm sektora poszukiwań i wydobycia 
i w konsekwencji powodują wzrost nakładów 
na poszukiwania i wydobycie na świecie. Wy-
nika to z danych zebranych przez bank inwe-
stycyjny Dahlman Rose&Co. z 445 firm. Nakłady 
będą wyższe niż pierwotnie przewidywano 
i wzrosną o 14% osiągając kwotę 533 mld USD. 
Największy wzrost nakładów jest spodziewany 
w Ameryce Łacińskiej, bo o 26%. Wysoki przy-
rost wydatków ma nastąpić w USA i na Bliskim 
Wschodzie (22%) oraz w Kanadzie (16%). Na-
kłady w Europie będą się kształtować na pozio-
mie 11%, czyli poniżej średniej, także w Rosji 
(7%). Afryka jest jedynym regionem, w którym 
spodziewany jest spadek nakładów o 15%, na 
co rzutuje sytuacja w Libii.

Chiny największym 
konsumentem energii

Szybki rozwój gospodarki chińskiej sprawił, 
że gwałtownie wzrosło zużycie energii i kraj ten 
zdystansował Stany Zjednoczone. Według ra-
portu BP Statistical Review of World Energy glo-
balne zużycie energii w 2010 r. wzrosło o 5,6%, 
w USA było to 3,7% więcej, w krajach OECD 
wzrost wyniósł 3,5%, natomiast w Chinach 
zużycie wzrosło o 11,2%. Udział Chin wynosi 

obecnie 20,3%, podczas gdy udział USA wynosi 
19%, a udział Unii Europejskiej 14,4%. W prze-
liczeniu na energię pierwotną zużycie w Chinach 
wyniosło 2432,2 mln t, w USA 2285,7 mln t, 
w UE 1732,9 mln t (paliwa łącznie z energią od-
nawialną, ropa naftowa w mln t, inne w mln t 
równoważnika ropy naftowej). Autorzy raportu 
uważają, że wyższe tempo wzrostu zużycia 
energii zostało spowodowane ożywieniem go-
spodarki światowej, które w tym okresie charak-
teryzuje się zwiększonym zapotrzebowaniem na 
energię. 

Uruchomienie gazociągu 
Turkmenistan-Chiny

Pokrycie zwiększonego zapotrzebowania 
na surowce energetyczne oznacza wzrost im-
portu i realizację takich inwestycji jak ropociąg 
z Syberii, czy gazociąg z Turkmenistanu. Po uru-
chomieniu 17 czerwca br. gazociągu Turkmeni-
stan-Chiny gospodarka Chin zasilona zostanie 
dostawami 30 mld m3 gazu ziemnego rocznie 
(w 2013 r. gazociąg ma osiągnąć pełną zdolność 
przesyłową 40 mld m3). Budowę liczącego 8700 
km długości połączenia rozpoczęto w 2007 r. 
Rurociąg biegnie przez Uzbekistan, Kazachstan 
do granicy chińskiej w miejscowości Huoerguosi 
w Sinkiangu i stamtąd do Kantonu, Szanghaju 
i Hongkongu. Koszt inwestycji realizowanej 
głównie przez China National Petroleum Co. 
przy współudziale KazMunaiGaz i Turkmengaz 
wyniósł 22 mld USD. Gaz pochodzi z gigantycz-
nego złoża Jolotan-Osman położonego ok. 350 
km na SE od Aszchabadu. W kwietniu br. China 
Development Bank udzielił Turkmenistanowi 
pożyczki w wysokości 4,1 mld USD na zagospo-
darowanie złóż gazu.

Mega-zdjęcia sejsmiczne
Na tegorocznej konwencji EAGE w Wiedniu 

CGGVeritas wspólnie z firmą Sercel przedstawił 
koncepcję Giga Transverse, który ma zastąpić 
obecne schematy obserwacji sejsmicznych po-
przez zwiększenie szybkości transmisji danych 
z 100 Mb/s do 1 Gb/s, co pozwoli na zwiększenie 
ilości kanałów z 10 000 do 100 000 z próbkowa-
niem 2 ms w czasie rzeczywistym. Dodatkową 
zaletą nowego systemu jest zmniejszenie ilości 
kabli, a więc uproszczenie prac polowych. Zapo-
trzebowanie na duże zdjęcia sejsmiczne zmusza 
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wykonawców do prowadzenia rejestracji przez 
całą dobę i 7 dni w tygodniu (Super Crew), ale 
ograniczeniem jest niedostateczna ilość sprzętu. 
W badaniach sejsmicznych obserwuje się szybki 
wzrost ilości kanałów stosowanych w pracach 
polowych. Ostatnio firma CGGVeritas wykonała 
w Katarze zdjęcie 3-D z wykorzystaniem 40 000 
kanałów, Global Geophysical wykonało dla 
ExxonMobil zdjęcie w basenie Piceance stosu-
jąc 80 000 kanałów, a Kuwait Oil Co. planuje 
ogromne zdjęcie z użyciem 220 000 kanałów. 
System rejestracji danych sejsmicznych Giga 
Transverse współpracuje z aparaturą sejsmiczną 
Sercel 428 XL. 

Wdrożenie Giga Transverse może sprawić, 
że rejestracje obejmujące 1 milion kanałów sta-
ną się rzeczywistością. Stawia to nowe zadania 
przed zleceniodawcami, którzy będą musieli 
przetworzyć, opracować, zinterpretować i prze-
analizować tak gigantyczną ilość materiałów 
sejsmicznych.

Podział ConocoPhillips
ConocoPhillips zajmuje obecnie 3 miejsce 

na liście największych koncernów naftowych 
w USA z aktywami w wysokości 160 mld 
USD, zatrudnieniem 29600 osób i roczny-
mi przychodami w wysokości 226 mld USD. 
W 2006 r. umocnił swoją pozycję przejmując 
Burlington Resources Inc. Teraz zarząd kon-
cernu postanowił rozdzielić działalność upst-
ream i downstream i powołać dwie odrębne 
giełdowe spółki Exploration&Production oraz 
Refining&Marketing. Następuje to niespełna 9 
lat po połączeniu koncernów Conoco Inc. i Phil-
lips Petroleum Co. i utworzeniu ConocoPhillips. 

Historia Conoco datuje się od 1875 r., Phil-
lips powstał w 1905 r., a połączenie nastąpiło 
w sierpniu 2002 r.

Połączenie BHP Billiton 
i Petrohawk Energy Corp.

Aktywa amerykańskiej firmy Petrohawk 
Energy Corp. obejmują koncesje na poszukiwa-
nie i eksploatację złóż niekonwencjonalnych, m. 
in. koncesje na obszarach występowania łupków 
Haynesville w Luizjanie i Eagle Ford w Teksasie 
o powierzchni ok. 4000 km2 i potencjalnych 
zasobach 96 mld m3 gazu. Atutem Petrohawk 
jest też doświadczenie w rozpoznawaniu złóż 

niekonwencjonalnych. Przypuszczalnie był to 
główny powód wykupienia Petrohawk przez 
australijski koncern BHP Billiton. BHP dopiero 
rozpoczął działalność na tym polu, nabywając 
w lutym br. udziały Chesapeake Energy Corp. 
w koncesjach obejmujących łupki Fayetteville 
w Arkansas. Po fuzji z Petrohawk BHP Billiton 
znajdzie się w pierwszej dziesiątce największych 
niezależnych firm naftowych klasyfikowanych 
pod względem wielkości zasobów na świecie. 
Transakcja wywołała zainteresowanie także ze 
względu na skalę - 2,1 mld USD. 

EPA będzie badać skutki 
szczelinowania

Agencja Ochrony Środowiska USA (EPA-En-
vironment Protection Agency) w 2004 r. przepro-
wadziła badania potencjalnego oddziaływania 
szczelinowania hydraulicznego na poziomy wo-
donośne w otworach wierconych w celu eksplo-
atacji metanu z pokładów węgla kamiennego. 
Wnioski były jednoznaczne – nie stwierdzono ne-
gatywnego wpływu na wody podziemne. Rów-
nież badania wykonane przez NYSDEC (New York 
State Department of Environmental Conservation) 
nie dostarczyły dowodów, aby szczelinowanie 
hydrauliczne mogło skazić poziomy wodonoś-
ne. Jednak wątpliwości nie zostały definitywnie 
odrzucone i w ostatnim okresie powracają, za-
równo na szczeblu lokalnym jak i federalnym. 
Działając na zlecenie Kongresu, Agencja Ochrony 
Środowiska przygotowała teraz nowy program 
badań nad wpływem szczelinowania na zasoby 
wody pitnej. Wyznaczono 7 obszarów (spośród 
40 proponowanych) do przeprowadzenia ta-
kich studiów i analiz. W dwóch przypadkach są 
to obiekty, gdzie prace dopiero się rozpoczną 
i Agencja będzie monitorować cały cykl wiercenia 
i dowiercania. Wybrano rejony w Luizjanie (łup-
ki Haynesville) i w Pensylwanii (łupki Marcellus). 
Pozostałe to miejsca bieżącej eksploatacji gazu 
z łupków w Kolorado, Pensylwanii i Teksasie (łup-
ki Bakken, Barnett i Marcellus). Wstępne wyniki 
będą dostępne w 2012 r., końcowe sprawozda-
nie będzie gotowe w 2014 r.

Metoda szczelinowania hydraulicznego 
została opracowana i wdrożona 60 lat temu 
i obecnie ponad 90% wierceń ropnych i gazo-
wych w USA jest wykonywanych z zastosowa-
niem szczelinowania. Należy podkreślić, że jest 
to ta sama technologia, jaką stosuje się w po-
szukiwaniach i eksploatacji gazu z łupków. 

Gdyby proponowane dodatkowe zaostrzone 
przepisy dotyczące szczelinowania weszły w ży-

cie, to według ocen Departamentu Energii koszt 
przeciętnego wiercenia gazowego zwiększyłby 
się o przeszło 100.000 USD, co w wielu przy-
padkach oznaczałoby nieopłacalność eksploata-
cji. Podobne ostrzeżenia formułuje Amerykański 
Instytut Naftowy, który szacuje, że zaprzestanie 
stosowania szczelinowania hydraulicznego spo-
woduje spadek produkcji gazu ziemnego o 57% 
i ropy naftowej o 23% w ciągu 10 lat. 

Jerzy Zagórski

Źródła: Alexander Gas & Oil Connections, 
BP, Conoco, Hydrographic& Seismic, Interfax, 

iraniangas.ir, 3Legs Resources, Offshore, 
Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas 
Journal, rice.edu, Rigzone, World Oil.

LOTOS optymalna jazda 
– Kampania społeczna 
gdańskiego koncernu

Grupa LOTOS SA rozpoczęła ważną kam-
panię społeczną, zmierzającą do złagodzenia 
skutków wysokich cen paliw dla kierowców 
i gospodarki. Pod hasłem LOTOS optymalna 
jazda użytkownicy samochodów otrzymują 
rady ekspertów i sugestie, jak zmniejszyć 
zużycie paliwa dzięki zachowaniu prostych 
zasad rozsądnej, umiejętnej jazdy. Jadąc op-
tymalnie, kierowcy mogą zaoszczędzić do 30 
proc. dotychczas zużywanego paliwa, zwięk-
szyć bezpieczeństwo podróżowania i obniżyć 
emisję szkodliwych dla środowiska gazów. 

Działania przynoszące pożytek publiczny są 
ważną częścią misji społecznie odpowiedzialne-
go biznesu Grupy LOTOS SA powiedział prezes 
Zarządu Grupy – Paweł Olechnowicz. Zdajemy 
sobie sprawę, że wysokie ceny paliw wynikające 
z kosztu ropy naftowej na światowych rynkach, 
są uciążliwe dla kierowców i całej gospodarki. 
Podjęliśmy zatem działania, żeby te niedogod-
ności zmniejszyć.

Kampania LOTOS optymalna jazda zachę-
ca użytkowników samochodów do stosowania 
prostych, łatwych działań ograniczających zu-
życie paliwa. Zmiana nieracjonalnych nawyków 
prowadzenia samochodu umożliwia zaoszczę-
dzenie do 30 proc. dotychczas zużywanej ben-
zyny czy oleju napędowego. Skutki ekonomiczne 
i ekologiczne będą znaczne i bardzo dla kierow-
ców atrakcyjne, wzrośnie też bezpieczeństwo 
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jazdy. Naprawdę warto to zrobić - podkreślił 
Paweł Olechnowicz. 

Kampania nawiązuje do zjawisk obserwo-
wanych codziennie na polskich drogach. Agre-
sywna jazda, nagłe przyspieszenie i gwałtowne 
hamowanie, nadmierna szybkość i brak dbało-
ści o stan techniczny samochodów zwiększają 
zużycie paliwa i prawdopodobieństwo wypad-
ków. Ruch kołowy kosztuje w Polsce za dużo. 
Można te koszty zmniejszyć nie tylko odciążając 
kieszenie kierowców, ale i chroniąc środowisko. 

Zasady optymalnej jazdy są proste i łatwe 
do zastosowania przez każdego prowadzącego 
samochód. LOTOS zachęca do płynnej i rozsąd-
nej jazdy. Duża szybkość na drodze jest niebez-
pieczna - i bardzo kosztowna. Bezpieczne i tanie 
z kolei jest hamowanie silnikiem. 

Praktyczne wskazówki w rodzaju urucha-
miania silnika bez gazu, regularnego spraw-
dzania ciśnienia w oponach, rozsądnego 
korzystania z klimatyzacji i ogrzewania szyb 
mogą przynieść dodatkowe oszczędności. Nie 
bez znaczenia jest też staranne planowanie 
podróży i mądra taktyka na drodze. Podróżuj 
z uśmiechem – apeluje LOTOS. Jazda to nie 
wojna, a samochód nie jest czołgiem, dodaje 
gdański koncern. 

W materiałach informacyjnych dla kierow-
ców wypowiadają się wybitni specjaliści. Raj-
dowy mistrz Polski 2010 Kajetan Kajetanowicz 
apeluje do kierowców, żeby nie traktowali dróg, 
jak trasy rajdu, nie ścigali się z czasem i konku-
rentami, tylko optymalnie i spokojnie zdążali do 
celu. Michał Kościuszko, najbardziej utytułowa-
ny kierowca młodego pokolenia i jedyny Polak 
startujący w rajdowych mistrzostwach świata 
zwraca uwagę, że optymalna jazda oszczędza 
nie tylko pieniądze kierowcy, ale też środowisko. 
Znana żeglarka Natasza Caban, która samotnie 
opłynęła ziemię przejeżdża rocznie wiele tysięcy 
kilometrów, tankuje najlepsze paliwo i bardzo 
dba o swoje pojazdy. Dzięki temu ma zawsze 
sprawny sprzęt i sporo oszczędza. 

12 zasad optymalnej jazdy:
1. Jedź płynnie – delikatnie przyśpieszaj 

i zwalniaj 
 Najwięcej energii zużywasz na rozpędzenie 

pojazdu.
2. Zwolnij 
 Przy dużych prędkościach większość mocy 

silnika jest zużywana na pokonanie oporu 
powietrza; dwukrotne zwiększenie pręd-
kości powoduje czterokrotny wzrost oporu 
powietrza i większe spalanie.

3. Hamuj silnikiem, nie wrzucaj na luz do-
jeżdżając do skrzyżowania 

 Skracasz drogę hamowania i oszczędzasz 
paliwo.

4. Zmniejszaj opory powietrza
 Zamykaj szyby, zdejmuj bagażnik dachowy.
5. Dbaj o auto i jego silnik
 Tankuj dobre paliwo, stosuj dobrej jakości   

oleje, eksploatuj auto zgodnie z zalecenia-
mi producenta.

6. Nie dodawaj gazu przy uruchamianiu sil-
nika

 Traktując silnik łagodniej, nie powodujesz 
niepotrzebnych strat paliwa.

7. Parkuj tyłem 
 Wykonując manewry parkingowe na roz-

grzanym silniku spalasz mniej paliwa, niż 
robiąc to zaraz po uruchomieniu samocho-
du; zimny silnik zużywa więcej paliwa.

8. Wyłączaj silnik przy postoju pow. 30 sek. 
 Mitem jest, że silnik zużywa na rozruch 

duże ilości paliwa.
9. Korzystaj racjonalnie z odbiorników energii 
 Włączaj klimatyzację i ogrzewanie szyb 

tylko wtedy, gdy są niezbędne; odłączaj 
nieużywaną ładowarkę i GPS.

10. Nie dociążaj auta bez potrzeby, 
 Ogranicz bagaż do niezbędnego minimum 

- lżejsze auto zużywa mniej paliwa.
11. Sprawdzaj ciśnienie w oponach
 Zbyt niskie ciśnienie zwiększa zużycie pali-

wa i opon.
12. Planuj i przewiduj swoją trasę
 Unikając dużego natężenia ruchu spalisz 

mniej paliwa.

Do optymalnej jazdy zachęca strona interneto-
wa www.lotosoptymalnajazda.pl

Kamila Żmijewska 
Sigma International (Poland) LTD 

GAZ-SYSTEM S.A. kupuje 
rury do budowy strategicznych 
gazociągów

2 sierpnia 2011 r. Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. podpisał 
umowę cząstkową z Konsorcjum firm w skła-
dzie: FERRUM S.A. (Lider Konsorcjum); STEE-
LTUBES Sp. z o.o., UNISET Rury Stalowe-Steel 
Pipes Janusz Gaczyński oraz U.S. STEEL KOSI-
CE s.r.o., (Słowacja) na dostawę izolowanych 
rur stalowych o średnicy 700 mm do budowy 
gazociągu Szczecin-Gdańsk. 

Umowa cząstkowa podpisana została 
w wyniku zawartych umów ramowych z wyko-
nawcami wybranymi w publicznym przetargu, 
w zakresie dostaw rur o średnicy 700  i 800 
mm. Wartość umowy cząstkowej wynosi prawie 
47,7 mln zł netto.

Umowy ramowe będą obowiązywać przez 
okres dwóch lat. Poszczególne zamówienia 
będą realizowane na podstawie odrębnych 
umów cząstkowych, zawieranych każdorazowo 
po zaakceptowaniu najkorzystniejszej oferty dla 
danej partii rur. Umowy ramowe zostały podpi-
sane na zakup rur bezpośrednio od producenta. 
Pozwoli to GAZ-SYSTEM S.A. na przyspieszenie 
prac inwestycyjnych i poprawę efektywności 
kosztowej.

Rozpoczęcie prac planistycznych 
dla gazociągu Skoczów – Komoro-
wice – Oświęcim

3 sierpnia 2011 roku podpisana została 
umowa na wykonanie prac planistycznych 
pod budowę gazociągu wysokiego ciśnienia 
relacji Skoczów – Komorowice – Oświęcim.

Celem umowy jest wykonanie prac przygo-
towawczych i  uzyskanie decyzji administracyj-
nych poprzedzających opracowanie dokumen-
tacji projektowej oraz  uzyskanie pozwolenia na 
budowę dla gazociągu o długości 51 km, zloka-
lizowanego na terenie województw: śląskiego 
i małopolskiego. 

Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświę-
cim będzie stanowił istotny element systemu 
przesyłowego zapewniającego transport gazu 
dla odbiorców w rejonie aglomeracji śląskiej. 
Dodatkowo inwestycja z racji swej lokalizacji 
w strefie przygranicznej i połączenie z obec-
nie budowanym połączeniem Polska-Czechy, 
wpłynie na zwiększenie stopnia dywersyfikacji 
dostaw gazu zarówno do polskiego jak i cze-
skiego systemu przesyłowego, co zdecydowanie 
wzmocni integrację obu krajów z europejskim 
rynkiem energetycznym.

Projekt budowy gazociągu Skoczów – Ko-
morowice – Oświęcim jest przewidziany do 
dofinansowania z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko (POIiŚ). 

Małgorzata Polkowska
Rzecznik prasowy 

GAZ-SYSTEM S.A.



8(�60)/20��
sierpień

�0

Polskie LNG zdobyła godło 
„Najwyższa Jakość Quality 
International 2011”

Spółka Polskie LNG, budująca w Świno-
ujściu terminal do odbioru gazu skroplonego 
LNG, zyskała prawo do posługiwania się zło-
tym godłem „Najwyższa Jakość Quality Inter-
national 2011” w kategorii QI Order - system 
najwyższej jakości. Ten ważny i prestiżowy tytuł 
nadała Spółce Kapituła Konkursu o tej samej 
nazwie, któremu patronuje Ministerstwo Roz-
woju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz Klub Polskie Forum ISO 
9000. Tym samym doceniono starania spółki, 
jakie podejmuje ona w celu wdrożenia najwyż-
szych standardów jakości, bezpieczeństwa oraz 
ochrony środowiska.

Tytuł laureata oraz złote godło „Najwyższa 
Jakość Quality International 2011”, którego or-
ganizatorem jest Forum Biznesu (dodatek uka-
zujący się od 2003 roku na łamach Dziennika 
Gazety Prawnej), jest kolejnym wyróżnieniem 
dla spółki, po zdobytym również w tym miesią-
cu tytule - Godło Inwestor w Kapitał Ludzki.

Uzasadniając swoją decyzję przyznania 
spółce Polskie LNG złotego godła Quality In-
ternational 2011, Kapituła podała najwyższą 
ocenę opartego na standardach ISO systemu 
zarządzania oraz rozwiązań projakościowych 
przyjętych w spółce. Na wyróżnienie zasłużyła 
również polityka personalna Polskiego LNG, 
prowadzona w oparciu o System Wartości przy-
jęty w spółce.

– Otrzymane przez Spółkę tytuły dowodzą, 
że realizacja tak poważnej inwestycji - kluczo-
wej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju 
– przebiega według najwyższych standardów 
jakościowych, w harmonii z otoczeniem oraz 
zgodnie z wszystkimi wymogami prawa w za-
kresie ochrony środowiska – zwraca uwagę Zbi-
gniew Rapciak, prezes Zarządu Polskie LNG SA.

Zgodnie z oceną Kapituły, spółka wykazuje 
najwyższą dbałość o rozwój i doskonalenie ka-
dry pracowniczej, co jest jednym z najistotniej-
szych elementów skutecznej realizacji jej celu 
strategicznego – budowy pierwszego w Polsce 
i tej części Europy terminalu regazyfikacyjnego 
do odbioru skroplonego gazu ziemnego LNG 
w Świnoujściu.

Świadoma polityka w zakresie bezpieczeń-
stwa i jakości, którą od początku swojej działal-
ności wdraża spółka, ma na celu zapewnienie 
efektywnej i bezpiecznej pracy terminalu LNG, 

jego załogi, jak i bezpieczeństwa okolicznych 
mieszkańców. Nie byłoby to możliwe bez wdro-
żenia wielu działań, które Polskie LNG na siebie 
nałożyło. Podejście systemowe, zarządzanie 
przez cele, stosowanie przejrzystych procedur, 
czy właśnie efektywna polityka personalna op-
arta na założeniach sformułowanych i zawar-
tych w Wartościach spółki, unikatowych kom-
petencjach oraz wysokim poziomie motywacji, 
zarówno na etapie budowy, jak i na etapie 
eksploatacji – to mechanizmy nowoczesnego 
zarządzania inwestycjami, które z sukcesem 
udało się zaszczepić w spółce.

LNG S.A. konsekwentnie doskonali metody 
działania, zasoby rzeczowe i inwestuje w kapitał 
ludzki tak, aby sprostać oczekiwaniom otoczenia 
zewnętrznego. Ponadto Polskie LNG jest mocno 
zorientowana na dialog, otwartość i szczerość 
we wzajemnej współpracy i komunikacji ze 
wszystkimi partnerami i interesariuszami spółki, 
w tym szczególne z polskimi obywatelami. Kon-
kurs Najwyższa Jakość Quality International jest 
przedsięwzięciem skierowanym do działających 
na terytorium Polski instytucji, producentów 
i usługodawców, posiadających czytelną poli-
tykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi 
lub systemu zarządzania - organizacji mogących 
poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, 
światowym poziomie. Konkurs ma za zadanie 
wyłonienie i uhonorowanie podmiotów odzna-
czających się szczególną dbałością o najwyższą 
jakość oferowanych produktów i usług. Podsta-
wą do przeprowadzenia analiz decydujących 
o wyłonieniu finalistów są oficjalne dane oraz 
opinia organizacji biznesowych i gospodar-
czych, instytucji certyfikujących oraz powołanych 
ekspertów. Laureaci wyłonieni zostają w trzech 
kategoriach: QI product – produkt najwyższej 
jakości, QI services – usługi najwyższej jakości, 
QI order – zarządzanie najwyższej jakości.

W Świnoujściu powstaje 
gigantyczny „termos LNG”

Na terenie przyszłego terminalu LNG w Świ-
noujściu trwa budowa dwóch zbiorników do 
odbioru skroplonego gazu ziemnego LNG. Dziś 
ruszyło betonowanie kolejnego elementu fun-
damentu pierwszego zbiornika LNG, które za-
kończy się późną nocą. Podziw budzi zarówno 
rozmiar powstających konstrukcji, jak i technolo-
gie ich budowy, które w tej części Europy zosta-
ną użyte po raz pierwszy. W branży budowlanej 
wznoszenie takich zbiorników uważane jest za 
swoisty inżynieryjny majstersztyk.

Niedawno rozpoczął się ważny etap bu-
dowy terminalu LNG w Świnoujściu. Trwają 
prace budowlane przy realizacji fundamentów 
zbiorników. Dziś kolejna partia betonu zalewa 
zbrojenie pod fundament pierwszego zbiornika 
– konkretnie prace trwają nad drugą z czterech 
ćwiartek tzw. pierścienia zewnętrznego płyty 
fundamentowej. Powstające obecnie zbiorniki 
będą najbardziej charakterystyczną częścią przy-
szłego terminalu LNG. To właśnie te cylindrycz-
ne budowle o średnicy blisko 80 metrów i wy-
sokości 50 metrów, są znakiem rozpoznawczym 
wszystkich światowych instalacji związanych 
z przeładunkiem skroplonego gazu.

Odbiór tego paliwa, jak i jego przechowy-
wanie w postaci płynnej, to duże wyzwanie 
technologiczne, którego celem jest utrzyma-
nie gazu w niskiej temperaturze (-163 st. C) i 
uniemożliwienie mu zmiany stanu skupienia. 
Skroplony gaz ziemny - ogrzewając się i cały 
czas parując - zwiększa swoją objętość ponad 
600 razy. Dopóki jest płynem, opłacalny jest 
jego transport drogą morską gazowcami. Zanim 
jednak LNG znów stanie się gazem, musi zostać 
przepompowany do zbiornika w porcie docelo-
wym. To właśnie zbiornik, niczym wielki termos, 
pozwala utrzymać gaz w stanie płynnym nie do-
puszczając do wzrostu temperatury paliwa.

Dlatego konstrukcja zbiornika przypomina 
termos z tą tylko różnicą, że służy do termicznej 
ochrony 160 tys. m3 płynnego gazu.

- W takim przypadku stosuje się rozwiąza-
nie typu full containment (zbiornik w zbiorniku) 
– tłumaczy Paweł Piekarniak, dyrektor Pionu 
Technicznego spółki Polskie LNG, która zajmuje 
się budową a w przyszłości eksploatacją termi-
nalu LNG. – To w uproszczeniu dwa naczynia 
– wewnętrzne stalowe a zewnętrzne betonowe 
– oddzielone od siebie izolacją – wyjaśnia dy-
rektor.

Spawanie naczynia wewnętrznego w całości 
wykonanego ze stali kriogenicznej, która cechuje 
się małą kurczliwością w niskich temperaturach, 
wymaga szczególnych umiejętności i stałej kon-
troli jakości. Stąd obecność na budowie najlep-
szych fachowców-spawaczy, którzy pochodzą 
z całego świata. Z kolei zewnętrzna ściana, wy-
konana ze sprężonego betonu, to konstrukcja, 
w której istotną rolę odgrywają struny sprężają-
ce fundament i ściany, wprowadzając kontrolo-
wane naprężenia dla ograniczenia odkształceń 
konstrukcji podczas użytkowania zbiornika. To 
rozwiązania wymagające dokładnych obliczeń 
i precyzji wykonania – w takiej skali wykorzy-
stywane, np. przy budowie mostów lub bardzo 
wysokich budynków.

Sporym wyzwaniem będzie także, planowa-
ne na przyszły rok, podnoszenie kopuły zamyka-
jącej od góry zewnętrzny zbiornik żelbetowy. To 
nie dźwig, a sprężone pod kopułą powietrze, 
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uniesie ją kilkadziesiąt metrów ponad ziemię. 
Oprócz elementów konstrukcyjnych ważną częś-
cią zbiornika jest izolacja, dzięki której w du-
żym termosie możliwe będzie utrzymanie gazu 
w stałej temperaturze.

– Doskonale w tym przypadku sprawdza się 
perlit i włókno szklane – podkreśla dyrektor Pie-
karniak. – Taka izolacja jest na tyle skuteczna, że 
wpływ temperatury zewnętrznej na skroplony 
gaz będzie stosunkowo niewielki, mimo iż róż-
nica temperatur pomiędzy skroplonym gazem 
w zbiorniku a otoczeniem to czasami prawie 
200 st. C. – wyjaśnia.

Tak duży zbiornik zawierający czynnik krio-
geniczny, mógłby spowodować znaczący spa-
dek temperatury podłoża, na którym stoi. Ale 
i na to inżynierowie znaleźli sposób – jest nim 
izolacja cieplna dna zbiornika oraz elektrycznie 
podgrzewana fundamentowa płyta denna, nad 
budową której trwają obecnie prace.

Utrzymywanie gazu ziemnego w stanie 
skroplonym to korzyści związane przede wszyst-
kim z jego zdecydowanie większą gęstością 
w stosunku do stanu gazowego. Ta cecha 
właśnie otworzyła ekonomicznie uzasadnione 
możliwości transportu gazu skroplonego drogą 
morską i jego bezpieczne składowanie, także 
w naszym kraju. Zbiorniki, jako część instalacji 
powstającego terminalu LNG w Świnoujściu, 
to najważniejszy element z punktu widzenia 
ekonomiki tego przedsięwzięcia. Ich budowa, 
to doskonała okazja do zastosowania w pol-
skim budownictwie przemysłowym najbardziej 
zaawansowanych rozwiązań światowych. Póź-
niejsza ich eksploatacja odbywać się będzie 
z zastosowaniem najwyższych standardów bez-
pieczeństwa.

Skroplony gaz ziemny jest niepalny i obo-
jętny dla środowiska, co jest szczególnie ważne 
na etapie jego składowania i odsłania kolejną 
korzyść z utrzymywania go w niskiej tempera-
turze.

Małgorzata Przedrzymirska 
Doradca Zarządu ds. Komunikacji 

Polskie LNG S.A.

Podpisanie umowy 
na odwiercenie otworu CHOPIN 1

3.08.2011 r. w Warszawie w siedzibie 
spółki San Leon (Poland) sp. z o.o. została 
podpisana umowa pomiędzy Vabush Ener-
gy sp. z o.o. a PNiG Jasło sp. z o.o. Oddział 

ORLEN ma już 8 koncesji 
na poszukiwania gazu w złożach 
niekonwencjonalnych 
(shale gas oraz tight gas)
 

Dwie nowe koncesje na poszukiwanie 
i rozpoznawanie gazu ziemnego w złożach 
niekonwencjonalnych zostały przyznane 
spółce ORLEN Upstream przez Ministerstwo 
Środowiska. Sąsiadujące ze sobą obszary 
zlokalizowane są w zachodniej części woje-
wództwa łódzkiego.

NAFTGAZ w Wołominie na odwiercenie ot-
woru CHOPIN 1 w rejonie Pińczowa. 

Ze strony zleceniodawcy umowę podpisał 
John Buggenhagen – członek Zarządu Vabush 
Energy sp. z o.o., a ze strony NAFTGAZ wice-
prezes Jerzy Nalepa i z-ca dyrektora ds. Finanso-
wych Bożena Przybińska.

Spółka San Leon (Poland) sp. z o.o. należy 
do grupy kapitałowej Vabush Energy sp. z o.o.

W ramach umowy Oddział NAFTGAZ od-
wierci otwór poszukiwawczy za ropą naftową 
i gazem, w strukturach dolnej kredy i jury, o głę-
bokości ok. 1000 m.

W najbliższym czasie  zostanie podpisana 
również umowa na wykonanie drugiego otwo-
ru, BELVEDERE 1, w tym samym rejonie. Rów-
nież ten otwór, realizowany dla Vabush Energy 
sp. z o.o., będzie miał głębokość do 1000 m.

Obydwa otwory będą realizowane w opcji 
„pod klucz”.

Jolanta Obara-Janocha

Nowe koncesje otrzymały nazwy „Łódź” 
i „Sieradz”, a ich łączna powierzchnia wyno-
si 1683 km2. ORLEN Upstream przez okres 
najbliższych trzech lat będzie prowadził na tym 
obszarze poszukiwania gazu ziemnego w zło-
żach niekonwencjonalnych.  Koncesja „Sieradz” 
obejmuje prace w skałach łupkowych (typu sha-
le gas), a koncesja „Łódź” w piaskowcach (typu 
tight gas). 

Na terenach objętych koncesjami ORLEN 
Upstream zajmie się w pierwszym etapie gro-
madzeniem i analizą danych geologicznych 
i geofizycznych. Następnie wykonane zostaną 
analizy geochemiczne próbek pobranych z po-
zyskanych rdzeni wiertniczych. Kolejny etap prac 
koncesyjnych obejmuje realizację badań sej-
smicznych 2D, których celem będzie ostateczne 
potwierdzenie struktury geologicznej badanych 
terenów.

W obrębie przyznanych ORLEN Upstream 
obszarów koncesyjnych znajdują się niewiel-
kie fragmenty obszaru Natura 2000. Spółka 
zadeklarowała we wniosku koncesyjnym, iż 
nie będzie prowadziła na tym terenie żadnych 
prac poszukiwawczych i tym samym wyłącza 
go z programu swoich działań. Równocześnie 
wszystkie prace, planowane w sąsiedztwie 
obszaru Natura 2000, zostaną zaprojektowa-
ne w sposób eliminujący potencjalne oddzia-
ływanie prowadzonych prac na wydzielone 
tereny.

Należąca do Grupy ORLEN spółka OR-
LEN Upstream została powołana do realizacji 
strategii koncernu w zakresie poszukiwania 
i wydobycia węglowodorów. Łącznie z dwo-
ma nowymi spółka posiada już 8 koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie gazu ziemnego 
w złożach niekonwencjonalnych zlokalizowa-
nych w województwie łódzkim i na Lubel-
szczyźnie (Bełżyce, Garwolin, Lubartów, Lub-
lin, Wierzbica, Hrubieszów). 

Biuro prasowe
PKN ORLEN

John Buggenhagen i Jerzy Nalepa w trakcie podpisywania umowy. Fot. Bożena Przybińska
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Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG Szanownym Koleżankom i Kolegom życzymy zdrowia, 
pomyślności i radości w życiu osobistym i stowarzyszeniowym.
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran krystyna Maciurzyńska

Kalendarium
24 – 28.08.2011 r. – Zarząd Oddziału SITPNiG w Gdańsku przy współudziale Koła  
„METRIX” Oddział SITPNiG w Gdańsku oraz Koła „COMMON” w Oddziale SITPNiG w Łodzi orga-
nizuje X Sympozjum Naukowo-Techniczne nt. „Współczesna technika pomiarowa w gazownictwie 
najnowsze regulacje prawne i problemy eksploatacyjne”

70 urodziny Stanisław Ptaszek z Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze w dniu 17.08.2011 r.

70 urodziny Łucja Reiss z Oddziału SITPNiG w Krośnie w dniu 24.08.2011 r.

70 urodziny Edmund Schmidt z Oddziału SITPNiG w Pile w dniu 25.08.2011 r.

75 urodziny Janina Woźniak z Oddziału SITPNiG w Krośnie w dniu 25.08.2011 r.

75 urodziny Teresa Swatek z Oddziału SITPNiG w Sanoku w dniu 26.08.2011 r.

80 urodziny Maria Zakrzewska z Oddziału SITPNiG w Krośnie w dniu 09.08.2011 r.

80 urodziny Emil Markulis z Oddziału SITPNiG Warszawa II w dniu 19.08.2011 r.

25 lipca 2011 r. w „Różanym Dworku” 
w Wysogotowie k/Poznania odbyło się spot-
kanie koleżeńskie poświęcone Jubileuszowi 
45-lecia pracy zawodowej kol. Andrzeja Mi-
kołajczaka – dyrektora Zakładu Gazowniczego 
w Poznaniu, wiceprezesa SITPNiG ds. Gazow-
nictwa.

Andrzej Mikołajczak urodził się 15.09.1947 r. 
w Poznaniu. W 1966 r. ukończył Technikum Me-
chaniczne „na poznańskim Dębcu” i 25 lipca 
1966 r., kontynuując rodzinne tradycje rozpoczął 
pracę w starej „Poznańskiej Gazowni” na stano-

wisku mechanika (ojciec - Andrzej Mikołajczak se-
nior pracował w gazowni od 1939 r.). Tu zdoby-
wał kolejne szczeble kariery zawodowej: starszy 
mechanik (1970 r.), starszy referent techniczny 
(1972 r.), samodzielny referent ds. technicznych 
(1973 r.), specjalista techniczny ds. kapitalnych 
remontów (1973 r.), kierownik gospodarki 
remontowej (1975 r.), z-ca kierownika ds. me-
chanicznych (1976 r.), kierownik gospodarki 
remontowej w Dziale Energo-Mechanicznym 
(1979 r.), kierownik Rejonu Gazowniczego Po-
znań (1981 r.), z-ca dyrektora ds. eksploatacji 

WOZG, a później ZG w Poznaniu (1991 r.), dy-
rektor Zakładu Gazowniczego w Poznaniu WSG 
(2008 r.). W latach 1970 – 1980 studiował 
w trybie zaocznym na Politechnice Poznańskiej 
uzyskując w 1980 r. tytuł magistra inżyniera 

Jubileusz 45-lecia pracy zawodowej 
kol. Andrzeja Mikołajczaka

Andrzej Mikołajczak wita przyjaciół i wspomina najważ-
niejsze chwile ze swojej pracy zawodowej wśród wielko-
polskich gazowników. Fot. S. Szafran

Przyjaciele składają życzenia i gratulacje. Fot. S. Szafran

Jubilat dzieli wspaniały tort. Fot. S. Szafran
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mechanika. Ponadto ukończył Studium Podyplo-
mowe na Politechnice Poznańskiej w zakresie 
„Przesyłu i użytkowania paliw gazowych”, Stu-
dium Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu w zakresie marketingu oraz Studium 
Menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie w zakresie zarządzania. Uzyskał 
również uprawnienia Członka Rad Nadzorczych. 
Posiada uprawnienia budowlane i energetycz-
ne. Jest rzeczoznawcą i weryfikatorem w zakre-
sie eksploatacji sieci i urządzeń gazowniczych.

Jest współautorem wielu koncepcji rozwoju 
gazyfikacji województwa wielkopolskiego. Peł-
niąc funkcje zawodowe przyczynił się do gazyfika-
cji i rozbudowy sieci na terenie działania WOSD, 
do pozyskania nowych odbiorców i wzrostu 
sprzedaży gazu. Jest inicjatorem wprowadzenia 
w WOSD, Oddział Poznań systemu zarządzania 
jakością oraz uzyskania certyfikatu potwierdzają-
cego wdrożenie systemu w zakresie: Rozwój Sieci 
Gazowej, Dystrybucji Gazu i Eksploatacji Sieci 
Gazowej (ISO 9001:2000). Jest autorem licznych 
wniosków racjonalizatorskich.

Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo-
Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego od 1 lipca 1979 r., 
którym przez wiele lat aktywnie uczestniczył 
w jego działalności, sprawując odpowiedzialne 
funkcje m.in. prezesa Oddziału Poznańskiego 
SITPNiG i wiceprezesa SITPNiG d/s Gazowni-
ctwa. Jako rzeczoznawca SITPNiG jest autorem 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości. Fot. S. Szafran

wielu prac z zakresu gazownictwa. Za swoją 
działalność stowarzyszeniową został uhonoro-
wany najwyższymi odznakami i tytułami: Człon-
ka Honorowego SITPNiG, Diamentową Odznaką 
Honorową SITPNiG, Diamentową Odznaką Ho-
norową FSNT NOT i in. Jest odznaczony wielo-
ma odznaczeniami państwowymi, resortowymi 
i regionalnymi.

W dniu Jubileuszu grono przyjaciół, kole-
żanek i kolegów, załogi Zakładu Gazowniczego 
w Poznaniu i Wielkopolskiej Spółki Gazowni-

ctwa złożyło kol. Andrzejowi serdeczne gratula-
cje i najlepsze życzenia oraz wyrazy wysokiego 
uznania oraz podziękowania za niezmiernie rze-
telną, długoletnią działalność na rzecz rozwoju 
Wielkopolskiego Gazownictwa i całego środo-
wiska polskich gazowników i naftowców.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Kol. mgr inż. Jan Liszka przeszedł na emeryturę
1 lipca 2011 r. kol. mgr inż. Jan Liszka – za-

służony dyrektor Zakładu Gazowniczego w Jaśle 
przeszedł na emeryturę. 14 lipca br. w Hotelu 
Krosno odbyła się tradycyjna uroczystość pożeg-
nania kol. Jana Liszki. W uroczystości uczest-
niczyli: prezes Karpackiej Spółki Gazownictwa 

Sp. z o.o., dyrektorzy zakładów gazowniczych, 
emerytowani wcześniej dyrektorzy zakładów 
gazowniczych Spółki, przedstawiciele firm i in-
stytucji współpracujących oraz przedstawicie-
le załogi. W atmosferze serdecznej przyjaźni 
uczestnicy uroczystości dziękowali kol. Janowi 
Liszce za dotychczasową współpracę i składali 

życzenia na następny czas.
Naszemu drogiemu Przyjacielowi życzymy 

dobrego zdrowia i zadowolenia z dalszej pracy 
twórczej oraz zapewne stowarzyszeniowej.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Jan Liszka wśród najbliższych współpracowników 
Fot. S. Szafran

Prezes Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Bog-
dan Pastuszko dziękuje Janowi Liszce za wiele lat pracy 
na rzecz podkarpackiego gazownictwa, w tym za dwa-
dzieścia lat „dyrektorowania”. Fot. S. Szafran

„Stara Strzecha” Jan Liszka na emeryturze 
Fot. S. Szafran
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31 lipca 2011 r. Urząd Prezydenta Miasta 
Krosna przy współpracy z Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łu-
kasiewicza w Bóbrce, Zakładem Robót Górni-
czych Sp. z o.o., Zakładem Urządzeń Naftowych 
„Naftomet” Sp. z o.o., Polskim Górnictwem 
Naftowym i Gazownictwem SA. Oddział Sanok, 
Instytutem Nafty i Gazu  Oddział Krosno, Stowa-
rzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego, Muzeum Rzemiosła - Piwnica pod Cie-
niami, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie NAFTÓW-
KĄ i I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Koper-
nika zorganizował IV edycję znakomitej imprezy 
regionalnej pn. „Świet(l)ne Miasto Krosno”. 

To znakomite przedsięwzięcie organizowane 
jest w rocznicę zapalenia lamp naftowych pod-
czas nocnej operacji w szpitalu we Lwowie,  31 
lipca 1853 roku i ma na celu przybliżenie miesz-
kańcom Krosna i okolic oraz turystom postaci 
Ignacego Łukasiewicza i jego wielkiego dzieła. 
Realizując happening organizatorzy nawiązują 
do dziedzictwa historycznego miasta i regionu, 
w którym narodził się przemysł naftowy. 

W tym roku organizatorzy zaprogramowali 
liczne imprezy, a w tym:

Świet(l)ne Miasto Krosno 2011
• pieszy rajd szlakiem krośnieńskich kawo-

nów,
• zwiedzanie Muzeum Przemysłu Nafto-

wego i Gazowniczego w Bóbrce,
• naftową trasę „ciuchci” od Naftówki do 

Kopernika i na Rynek.
RAJD SZLAKIEM KROŚNIEŃSKICH KIWO-

NÓW - piesza wędrówka i sposób na atrakcyjne 
spędzenie świet(l)nej niedzieli 31 lipca br. Rajd 
wystartował z placu przed pomnikiem  Ignacego 
Łukasiewicza, przeszedł ulicą Kapucyńską, obok 
dawnego Towarzystwa Zaliczkowego, potem 
wzdłuż Wisłoka na Ślączkę, następnie do ostat-
niego kiwonu na Zawodziu. Finałowym punk-
tem programu pieszej wędrówki była wizyta na 
Cmentarzu Żydowskim.

ŚWIET(L)NA CIUCHCIA – specjalna kolejka 
przemierzała świet(l)ną trasę z Rynku Starego 
Miasta przez ul. Piotra Skargi pod I Liceum Ogól-
nokształcące, czyli na PRZYSTANEK KOPERNIK, 
stamtąd do PRZYSTANKU NAFTÓWKA i z po-
wrotem na Rynek. 

Podróżujący nią mogli wysłuchać ciekawych 
opowieści o mijanych miejscach i o Krośnie.  

Na PRZYSTANKU NAFTÓWKA prezento-
wano: wystawę minerałów, „kasowanie” ropy, 
logistykę na pilota, pokaz doświadczeń che-

micznych Rzeszowskiej Politechniki Dziecięcej 
i inne atrakcje.

Na PRZYSTANKU KOPERNIK uczestnicy mo-
gli: zwiedzić obserwatorium astronomiczne oraz 
obejrzeć prezentacje astronomiczne.

Niestety w tym roku pogoda uniemożliwiła 
zrealizowanie pięknie przygotowanego progra-
mu tej znakomitej imprezy.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Podsumowanie XXXVII Olimpiady 
Wiedzy Technicznej

„Kraj, który by się technicznie zaniedbał lub co gorsza programowo 
od techniki odwrócił, dobrowolnie skaże się na rolę służebną wobec 
innych narodów...”

Tadeusz Kotarbiński

Nie ma lepszej drogi do budowania lepszej 
rzeczywistości niż poprzez podnoszenie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji. Jedną z dróg służą-
cych realizacji tego zamierzenia, już od samego 
początku, czyli wobec młodego pokolenia jest 
system olimpiad przedmiotowych. I chociaż są 
te olimpiady i konkursy wiedzy zadaniem statu-
towym Ministra Edukacji Narodowej, to dzisiaj 
wykonawcami tego zadania są inne podmioty, 
którym MEN zleca ich wykonanie. 

Jedną z takich olimpiad jest Olimpiada Wie-
dzy Technicznej. Powstała w 1974 r. z inicjatywy 
Związku Harcerstwa Polskiego oraz Naczelnej 
Organizacji Technicznej. Jest to duża olimpiada 

interdyscyplinarna, o czym świadczy prawie 10 
tysięcy uczestników – uczniów prawie 500 szkól 
średnich tak licealnych, jak i zawodowych. Jej 
celem jest budzenie i rozwijanie zainteresowa-
nia techniką, podnoszenie kultury technicznej, 
przygotowanie do podejmowania dalszego 
kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy 
oraz wykrywanie i stymulowanie aktywności po-
znawczej młodzieży uzdolnionej. Obecnie orga-
nizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji 
Technicznej. Ale sam NOT, stowarzyszenie spo-
łeczne, nie dysponuje taką ilością środków, aby 
to zadanie można było spokojnie realizować. 

Wielce zatem organizatorów OWT urado-
wało wsparcie, jakie udzieliła Olimpiadzie Fun-
dacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Dzięki 
niemu stało się możliwe przeprowadzenie w mi-
nionym roku szkolnym 38 edycji OWT.

Komitet Główny OWT stanowią nauczyciele 
akademiccy, nauczyciele-metodycy oraz przed-
stawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych 
NOT. Przewodniczącym Komitetu Głównego 
OWT jest prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, 
a sekretarzem naukowym dr hab. inż. Paweł 
Fabijański. Obaj są nauczycielami akademickimi 
Politechniki Warszawskiej.

Trzystopniowe zawody rozgrywane są 
w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno 
– budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Za-
wody szkolne polegały na rozwiązaniu zestawu 
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testów i zadań, w których należało rozwiązać 15 te-
stów do wyboru, w tym 7 testów z zakresu mecha-
niki i budownictwa oraz 8 testów z zakresu elektro-
techniki i elektroniki. Kolejne zawody – okręgowe 
w styczniu i ogólnopolskie w kwietniu br. – pozwo-
liły wyłonić 21 laureatów (lista w załączeniu).

Zdobywca I lokaty w grupie mechaniczno-
budowlanej Dawid Szulc jest dopiero uczniem II 
klasy LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Jego 
opiekunką jest p. Anna Legwant. Brał udział także 
w zawodach II etapu olimpiad Fizycznej i Matema-
tycznej.

Miasta Łodzi. Startowała w Olimpiadzie Geograficz-
nej i Nautologicznej oraz w finale Międzynarodo-
wego Konkursu Gier Matematycznych i Logicznych. 
W ubr. zajęła 1 miejsce w wojewódzkim Konkursie 
Chemii Organicznej i wyróżnienie w Konkursie Den-
drologicznym. Warto też podkreślić, że chociaż jej 
opiekunem jest p. Andrzej Sperka, to swój sukces 
zawdzięcza także starszym kolegom: Michałowi 
Gołdynowi, Łukaszowi Krawczykowi i Hubertowi 
Kowalskiemu, którzy dziś, jako studenci prowadzą 
w dawnej szkole kółko przedmiotowe.

Laureatem I lokaty w grupie elektryczno-elek-
tronicznej został Krzysztof Długosz, absolwent Ze-
społu Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego, 
którego opiekunami byli: Bronisława Rutecka, Kor-
nel Barteczko i Roman Magiera. Laureat startował 
także rokrocznie w OWEiE „Euroelektra”, gdzie 
w bieżącym roku zajął III miejsce.

II lokatę w tej grupie zdobył Tomasz Chronow-
ski z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych 
im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu. Lau-
reat jest także dwukrotnym laureatem konkursu 
„Szkoła Konstruktorów” organizowanego przez 
pismo „Elektronika dla wszystkich”, oraz finalistą 
OWEiE „Eurolektra”. Laureat jak opiekuna wymie-
nił p. Józefa Pomietło. Pan Pomietło wraz ze swymi 
kolegami, nauczycielami Andrzejem Kościółkiem 
i Krzysztofem Jaworskim w XXXVII OWT do tytułu 
laureata doprowadził jeszcze dwóch innych pod-
opiecznych. ZSEM w Nowym Sączu to szkoła, któ-
ra pochwalić się może wieloma  laureatami OWT 
i OWEiE.

III lokatę zdobył Tomasz Kańka, absolwent Ze-
społu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku w Krakowie, którego opiekunem jest 
wychowawca wielu laureatów i finalistów OWT, p. 
Andrzej Łanuszka. Laureat zanotował także wiele 
sukcesów: był dwukrotnym laureatem konkursów 
gimnazjalnych z fizyki, wojewwódzkich zawodów  
międzyszkolnych z matematyki, zająl 2 miejsce 
w OWEiE „Euroelektra” w grupie teleinformatyk. 

Sukces prawie każdego tegorocznego lau-
reata XXXVII OWT poprzedzały osiągnięcia 

w konkursach z nauk ścisłych. Jednakże przede 
wszystkim warto przedstawić grupę znakomi-
tych nauczycieli – opiekunów, którzy nie po raz 
pierwszy przyjeżdżają na podsumowanie kolej-
nej edycji OWT ze swymi podopiecznymi. Do już 
wymienionych dołączmy zatem p. Marię Piasny 
z I LO w Olkuszu, p. Mirosławę Żuber z I LO 
w Białymstoku, pp. Kamila Kamińskiego i Piotra 
Długosza z I LO w Lublinie, p. Annę Kozłowską 
z ZS MEiE w Toruniu, pp. Jolantę Matwiejczuk 
i Ryszarda Omieljańczuka z ZS Elektrycznych 
w Białymstoku, p. Stefanię Pawłowską z ZS Elek-
tronicznych w Zduńskiej Woli, p. Witolda Micha-
laka z ZS Politechnicznych we Wrześni, p. Marci-
na Jankowskiego z ZS UMK w Toruniu i p. Józefa 
Beka z ZS Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie.

Patronem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest 
minister Gospodarki

Sponsorami XXXVII OWT byli:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Przemysłu Materiałów Budowlanych

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa 
Skalnego

Janusz M. Kowalski
Z-ca kierownika KG OWT

Laureat I lokaty w grupie mechaniczno-budowalnej 
z I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie Dawid Szulc 
wraz z opiekunką Anną Legwant i sponsorem nagrody 
– dyrektoerm Instytutu Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego Stefanem Góralczykiem

„Złota” reprezentacja Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Ku-
stronia w Nowym Sączu. Laureaci: Dawid Kołcz i Konrad Adasiewicz wraz z opiekuna-
mi: Krzysztofem Jaworskim, Andrzejem Kościółkiem i Józefem Pomietło

Trzecia od lewej: pierwsza po 10 latach laureatka OWT Maria Paszkiewicz z I LO im. 
Mikołaja  Kopernika w Łodzi. Po lewej: opiekun laureatki pan Andrzej Sperka i Anna 
Falkowska z Komitetu Głównego OWT. Po prawej: prezes FSNT-NOT Ewa Mańkie-
wicz-Cudny, przewodniczący OWT porf. Wojciech Radomski i Janusz  Kowalski z Ko-
mitetu Głównego OWT.

II lokatę w tej grupie zdobył Maciej Kędroń, 
tegoroczny absolwent I LO im. Ziemi Kujaw-
skiej we Włocławku. Laureat wybiera się 
– co gwarantuje mu tytuł laureata OWT na au-
tomatykę i robotykę w AGH. Brał tam udział 
w zawodach o „Diamentowy Indeks AGH”. 
Co ciekawe, laureat ma zainteresowanie pozatech-
niczne – działa w Politycznym Ruchu Konserwa-
tywno-Liberalnym. Nie jest jednym laureatem p. 
Macieja Sobczaka, który był opiekunem laureatów 
nie tylko w bieżącej, ale i w kilku poprzednich edy-
cjach OWT.

III lokatę zdobyła dawno niewidziana na tak 
wysokiej pozycji uczennica słynnego „Kopra”, 
czyli I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi – Maria 
Paszkiewicz. Laureatka ma wiele sukcesów. Jest 
stypendystką prezesa Rady Ministrów i Urzędu 



��
8(�60)/20��

sierpień

Jolanta Nowak

Gdańsk odkrywa Krym

SITPNiG ODDZIAŁ GDAŃSK 
w okresie od 1 do 12 czerwca 2011 
roku zorganizował dla swoich człon-
ków wycieczkę autokarową pt. OD-
KRYWAMY KRYM.

W wycieczce wzięło udział 35 osób. Swoją 
przygodę rozpoczęliśmy z Gdańska. Pierwszym 
etapem naszej podróży było miasto Przemyśl, do 
którego zajechaliśmy w późnych godzinach po-
południowych. Część osób w małych kameral-
nych grupkach zdecydowała się na zwiedzanie 
pięknie położonego miasta nad rzeką Sanok.

Następnego dnia wyruszyliśmy do miasta 
Winnicy, a stąd już do naszego miejsca docelowe-
go Eupatorii położonego na zachodnim wybrzeżu 
Półwyspu Krymskiego nad Zatoką Kalamicką, któ-
re słynie jako uzdrowisko Krymu. Stąd rozpoczy-
namy naszą przygodę odkrywania Krymu.

Naszym następnym miejscem zwiedzania jest 
Bakczysaraj, dawna stolica Chanów Krymskich. Tu 
zwiedzmy kompleks pałacowy Chanów Krymskich, 
w skład którego wchodzi Meczet Chan-Dżami, pa-
łac z komnatami, haremem, słynna fontanna łez 
oraz cmentarz z grobami Chanów.

Dalej kierujemy się do Miasta Skalnego 
i klasztoru. Piesza wycieczka ścieżką górską do 
wykutego w skale Klasztoru Uspieńskij Mona-

Pałac Chanów Krymskich - Bakczysaraj. Fot. Jolanta Nowak

Klasztor Uspieńskij Monastyr. Fot. Jolanta Nowak

styr, następnie drogą od klasztoru, gdzie po dro-
dze mijamy radziecki i muzułmański cmentarzyk, 
docieramy do ruin miasta Czufut Kale założone-
go w średniowieczu, które w czasach chanatu 

stało się twierdzą tatarską. Przed wejściem do 
miasta można zejść do głębokiej studni. Obec-
nie pozostałości miasta to mauzoleum, ruiny 
meczetu, dwa domy modlitewne, pozostałości 
murów obronnych, skąd rozpościera się prze-
piękny widok na okolice.

Dalej przejazd autokarem w kierunku byłej 
bazy wojennej ZSRR - Sewastopola. Większość 
zabytków znajduje się w centrum miasta; nie-
stety mogliśmy to miasto podziwiać tylko z okien 
autokaru, ze względu na ograniczony czas.

Następnie odbyliśmy wycieczkę do staro-
żytnego greckiego miasta Chersonez Taurydzki 
wpisanego na listę UNESCO. Ruiny założonego 
przez Greków miasta, pozostałości jego zabu-
dowy i murów obronnych obejmuje cały obszar 
Półwyspu Heraklejskiego. Główną budowlą pół-
wyspu jest Sobór Władymirski, upamiętniający 
chrzest księcia Włodzimierza Wielkiego.

Dalszym naszym celem zwiedzania jest 
Półwysep Tarchankut, najbardziej wysunięty na 

Skalne Miasto. Fot. Jolanta Nowak Sobór Władymirski. Fot. Jolanta Nowak
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zachód region Krymu, słynący z czystego morza 
i unikalnych rzeźb skalnych. Wybrzeże Tarchan-
kutu składa się z piaszczystych plaż i wysokich 
klifów. Najładniejsze plaże położone są w miej-
scowości Cziernomorskoje, gdzie znajdują się 
pozostałości miasta Kalos Limen.

Szósty dzień naszego pobytu na Krymie 
rozpoczynamy wycieczką do Jałty. Miasto ma-
lowniczo położone jest nad Morzem Czarnym 
na stokach Gór Krymskich.

Zatrzymujemy się na placu widokowym 
nad Zatoką Laspi i górą Kotka. Kolejnym na-
szym punktem zwiedzania jest Pałac Muzeum 

w Liwadii, gdzie w 1945 roku odbyła się Konfe-
rencja Jałtańska z udziałem przywódców trzech 
zwycięskich mocarstw: ZSRR, Wielkiej Brytanii 
i USA. To tu zawarty został Traktat Jałtański, 
który ustalił nowe granice Europy po II wojnie 
światowej. Z kolej przenosimy się do Ałupki, 
gdzie zwiedzmy Pałac hrabiego Woroncowa, 
w którym podczas Konferencji Jałtańskiej 
mieszkał Winston Churchill. Zatrzymujemy się 
na placu widokowym i podziwiamy symbol 
Krymu Zamek na skale – Jaskółcze Gniazdo, 
biały, bajkowy zameczek zawieszony na skal-
nym urwisku.

W oczekiwaniu na rejs stateczkiem wzdłuż 
Riwiery Krymskiej do Jałty spacerujemy ciąg-
nącym się wzdłuż wybrzeża długim deptakiem 
z licznymi kafejkami, restauracjami, sklepami, 
straganami z pamiątkami.

Kolejnym dniem zwiedzania jest miasto Su-
dak, wzgórze, na którym znajduje się gigantycz-
na Twierdza Genueńska zbudowana na przeło-
mie XIV i XV wieku. Wchodzimy przez barbakan 
i bramę główną. Najwyżej położonym punktem 
twierdzy jest Baszta Strażnicza. Mimo, że cały 
czas jest podejście w górę, warto ją zdobyć, bo 
widoki są przepiękne.

Ruiny miasta Chersonez Taurydzki. Fot. Jolanta Nowak Klif. Fot. Jolanta Nowak

Uczestnicy wycieczki przed Pałacem w Liwadii. Fot. Jolanta Nowak Zamek na skale – Jaskółcze Gniazdo. Fot. Jolanta Nowak

Twierdza Genueńska. Fot. Jolanta Nowak Tablica informacyjna. Fot. Jolanta Nowak
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Teraz przemieszczamy się do kolebki ro-
syjskiego szampana miejscowości Nowy Świat 
z pięknymi zatokami. Spacer ścieżką Carską do 
Przylądka Kapczik - choć droga jest trudna do 
przebycia, ale za to widoki wynagradzają cały 
trud. Po męczącej wyprawie wszyscy przystępu-
jemy do degustacji wspaniałego schłodzonego 
szampana i jego zakupu.

Zwiedzanie miasteczka Stary Krym, pierwszej 
stolicy Chanatu Krymskiego, zwiedzanie Meczetu 
Uzbeka, spotkanie z Tatarami Krymskimi, podczas 
którego serwowano dania kuchni narodowej. 
Towarzyszyły nam tańce regionalne. Dzień, choć 
ciężki, to wszyscy się świetnie bawili.

Kolejny dzień naszej wyprawy to wycieczka 
przyrodniczo-krajoznawcza do Wielkiego Kanio-
nu Krymu, niestety niektórzy z naszych uczest-
ników zrezygnowali ze zdobywania Kanionu 
ze względu na trudy wyprawy, a mianowicie 
kamienisty szlak, wspinaczka pod górę, a potem 
zejście w dół. Oczekiwali nas w leśnej kameral-
nej restauracji, gustując regionalne przysmaki 
i paląc fajkę wodną.

Osoby, które zdecydowały się na spacer 
dnem Kanionu podziwiały piękną przyrodę, skały 
wysokości 300 metrów, zaś sam Kanion stopnio-
wo się zwężał, aż w pewnym momencie pozosta-
je zaledwie kilkumetrowe przejście, gdzie mieści 
się kulminacja wycieczki „Wanna Młodości”. Dla 

wszystkich chętnych istniała możliwość kąpieli, 
zanurzając się w wodzie o temperaturze +90C, 
lub orientalnej kuchni, żeby spróbować takich 
przysmaków jak: czeburieki z mięsem lub serem.

Przedostatnim dniem naszej wyprawy jest 
wycieczka do jednej z najpiękniejszych jaskini 
w Europie – Jaskini Marmurowej położonej na 
górze Czatyr-Dag.

Nazajutrz wczesnym rankiem kierujemy się 
w drogę powrotną na ostatni nocleg w mieście 
Winnica.

W trakcie całego naszego pobytu na Ukrai-
nie zapoznano się z „ciekawymi” rozwiązaniami 
technicznymi dostawy gazu przesyłanego do 
gospodarstw domowych i budynków użytecz-
ności publicznej.

We wczesnych godzinach rannych wracamy 
do Gdańska, zmęczeni, ale zadowoleni, z całym 
workiem wspaniałych wspomnień.

Jolanta Nowak 
SITPNiG Oddział w Gdańsku

Meczet Uzbeka. Fot. Jolanta Nowak Wieczór z Tatarami Krymskimi. Fot. Jolanta Nowak

Wielki Kanion. Fot. Jolanta Nowak Wielki Kanion – Wanna Młodości Fot. Jolanta Nowak

Gazociąg. Fot. Jolanta Nowak Instalacja gazowa. Fot. Jolanta Nowak
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Członkowie Kół Zakładowych: 
SITPNiG przy PSG sp. z o.o. w Gdań-
sku Rejon Dystrybucji Gazu Gru-
dziądz oraz PZITS w Grudziądzu 
zorganizowali w dniach 18 - 21 maja 
2011 r. wycieczkę techniczną pn. „Po-
znajemy kulturę techniczną, historię 
i przyrodę Dolnego Śląska”.

Wczesnoporanny wyjazd o godz. 3.00 
stanowił niemałe wyzwanie dla uczestników 
wycieczki. Sprostali temu wyzwaniu wszyscy, 
bowiem zwyciężyła ciekawość i chęć poznania 
kogoś i czegoś nowego. 

Pierwszym miastem na trasie naszej wy-
cieczki była Oleśnica. Prawa miejskie nadał 
w 1255 r. Książę wrocławski Henryk III Biały. Od 
1320 r. była stolicą Księstwa i miastem rezyden-
cjalnym księcia Konrada I, tytułującego się spad-
kobiercą Korony Polskiej. Korzystała ze swego 
położenia na szlaku z Wrocławia do Wielkopol-
ski, miała znaczące związki z Krakowem. Druga 
połowa XIX w. cechowała się rozkwitem mia-
sta. Powstawały nowe urzędy, szkoły i zakłady, 
w tym gazownia miejska. Zimą 1945 r. znisz-
czone zostało w 80 % przez okupującą Armię 
Radziecką. W myśl zawartych układów to mia-
sto, jak i pozostałe miasta na Dolnym Śląsku, 

ponownie przyłączono do Polski. Najciekawsze 
obiekty historyczne to: zamek – siedziba ksią-
żąt oleśnickich do XIX w., Bazylika pw. św. Jana 
Apostoła oraz Ratusz.

Drugim miastem zwiedzanym tego dnia 
była Trzebnica. Wykopaliska wskazują, że w V 
w. istniała tu słowiańska osada. Pierwszy za-

pis o miejscowości zwanej Trebnica pochodzi 
z 1138 r. Prawa miejskie Trzebnica otrzymała 
w 1250 r. Wiek XIX to okres rozkwitu i rozbu-
dowy miasta, w 1910 uruchomiono gazownię 
miejską. W 1945 r. zniszczone zostało w 75% 
przez okupującą Armię Czerwoną. Od kwiet-
nia do czerwca 1945 r. była pierwszą siedzibą 
władz województwa dolnośląskiego. Najcie-
kawsze zabytki to: Bazylika pw. św. Jadwigi 
Śląskiej i św. Bartłomieja – mauzoleum Piastów 
Śląskich, Rotunda Pięciu Stołów, Kościółek Leśny 
z kopią groty Matki Boskiej z Lourdes oraz Rynek 
z odnowionym budynkiem Ratusza. 

Pierwsze spotkanie z przyrodą Dolnego 
Śląska nastąpiło w miejscowości Postolin. Park 

Grudziądz poznaje kulturę techniczną, 
historię i przyrodę Dolnego Śląska

Piotr Schreiber krzysztof Witkowski 

w Postolinie założony został przez Hrabiego 
Heinricha von Salisch w latach 60-tych XIX w. 
– miłośnika przyrody i dendrologa. Dziś, tym 
ciekawym przyrodniczym zabytkiem (w 2000 r. 
wpisany na listę zabytków) opiekuje się Nad-
leśnictwo Milicz. Na jego terenie o powierzchni 
5,20 ha rośnie ponad 100 gatunków drzew 

Krobielowice. Dawny zamek rodziny Blucherów – obecnie hotel. Fot. Piotr Schreiber

Wejście na ścieżkę przyrodniczą w parku w Postolinie. Fot. Piotr Schreiber Kościół Pokoju w Świdnicy. Fot. Piotr Schreiber
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i krzewów. Wśród nich, aż 40 to gatunki obce, 
naturalnie nie występujące w naszej przyrodzie.

Wieczorem dotarliśmy na integracyjną obia-
dokolację do hotelu w Nowym Dworze k/Trzeb-
nicy, który był naszą bazą wypadową.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od spotkania 
z przewodnikiem firmy „Wrocek” panem An-
drzejem, który okazał się człowiekiem z intere-
sującą osobowością. Ciekawie przedstawił nam 
Ogród Japoński w Parku Szczytnickim założony 
w 1913 r. na Wystawę Stulecia, a po niej zli-
kwidowany. Po rewaloryzacji Ogród Japoński 
otwarto w maju 1997 r., dwa miesiące później 
zniszczony przez lipcową powódź. Po odbudo-
wie uruchomiony w 1999 r. dzięki japońskim 
i polskim Stowarzyszeniom oraz Funduszom 
Finansowym. W historycznej dzielnicy Ostrów 
Tumski poznaliśmy zabytkowe Katedry (rzym-
sko-katolickie, greko-katolickie, luterańskie i pra-
wosławne). Zapoznaliśmy się z historią wroc-
ławskich mostów, dawnego więzienia (obecnie 
teren Instytutu Archeologii i Etnologii PAN), 
dawnej ubojni zwierząt (obecnie Galeria Tkacka 
na Jatkach) oraz przepięknych starych kamieni-
czek wokół Rynku. Oglądaliśmy obiekty Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich (dawniej szpital), 
pomnik hrabiego Aleksandra Fredry, pręgierz, 
przy którym wymierzano kary chłosty oraz goty-
cko-renesansowy Ratusz. Pracowite popołudnie 
zakończyliśmy w Panoramie Racławickiej, oglą-
dając niepowtarzalne dzieło Wojciecha Kossaka 
i grupy pomagających mu malarzy.

Wieczorem udaliśmy się ponownie do Wroc-
ławia, by podziwiać iluminacje świetlne w kilku 
punktach Starego Miasta. Uroczo prezentują się 
latarnie gazowe, zapalane przez latarnika (we 
Wrocławiu jest ich ponad siedemdziesiąt). Wie-
czorny pobyt na Rynku zakończyliśmy integra-
cyjnie w jednym z ogródków, słuchając melodii 
wygrywanych na gitarze w blasku podświetla-
nej fontanny.

Dzień trzeci wycieczki poświęciliśmy na 
zwiedzanie interesujących miejsc położonych 

wokół stolicy regionu. Rozpoczęliśmy od miej-
scowości Kąty Wrocławskie, w której najciekaw-
sze obiekty to: Ratusz z renesansową wieżą, 
kamienice z XVIII i XIX w., dawny kościół ewan-
gelicki przebudowany po 1945 r. na dom han-
dlowy, gotycki kościół parafialny z XV w. oraz 
fragmenty murów miejskich.

W miejscowości Krobielowice znajduje 
się pozostałość po mauzoleum pruskiego feld-
marszałka von Blüchera, pogromcę Napoleona 
w bitwie pod Lipskiem oraz pałac rodziny Blü-
cherów.

Miasto Świdnica zostało założone w 990 r., 
jednak prawa miejskie uzyskało w 1267 r. Tu 
znajduje się Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy, wy-
budowany na mocy porozumień traktatu west-
falskiego zawartego w 1648 r. i kończącego 
wojnę trzydziestoletnią. Zabytek jest wpisany 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do 
ważniejszych zabytków miasta należą: Kate-
dra pw. św. Stanisława i św. Wacława ze 103 
metrową wieżą, kamienice mieszczańskie oraz 
Ratusz.

Jawor określa się jako miasto chleba i poko-
ju. Tu znajduje się drugi ewangelicki Kościół Po-
koju wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Godne obejrzenia są takie zabytki, jak: 
zamek piastowski, mury obronne z Basztą Strze-
gomską, Rynek z arkadami, zabytkowe kamie-
niczki oraz Ratusz z 61 metrową wieżą.

Ten dzień wycieczki zakończyliśmy inte-
gracyjnym przejazdem stateczkiem po Odrze, 
słuchając opowieści kapitana jednostki o Wroc-
ławiu i ludziach tego miasta.

Ostatni dzień pobytu na Dolnym Śląsku 
rozpoczęliśmy wizytą w Małym Muzeum Ludo-
wym u Kowalskich w miejscowości Marcinowo. 
Marian Kowalski urodzony w Warszawie, na 
kurpiowskiej wsi zetknął się z życiem, pracą 
i kulturą wiejską. Po 1945 r. zamieszkał w Mar-
cinowie. Obserwując postępujące zmiany i ulep-
szenia techniczno-cywilizacyjne, zaczął ratować 
ginące relikty techniki, sztuki i kultury ludowej. 

Przez długie lata zgromadził i odrestaurował 
około 2 tys. eksponatów.

Milicz prawa miejskie uzyskał w 1245 r. Tu 
znajduje się pałac klasycystyczny przypominają-
cy wyglądem Zamek Sanssouci i Neues Palais 
w Poczdamie. Obecnie budynek zajmuje Zespół 
Szkół Leśnych. W okolicach Milicza znajdują się 
największe w Europie stawy hodowlane założo-
ne przez Cystersów z Lubiąża. Ich powierzchnia 
sięga około 6 tys. hektarów. Hodowane tu kar-
pie, amury, sumy, tołpygi, liny mają niepowta-
rzalny smak dzięki naturalnym, niezmiennym od 
wieków sposobom hodowli. Bogactwo świata 
przyrodniczego, a zwłaszcza ptaków było po-
wodem, dla którego założono tu w 1963 r. re-
zerwat ornitologiczny „Stawy Milickie.” W miej-
scowości Grabownica znajduje się jazz piętrzący 
wody rzeki Prądni na wysokość 1,3 m, służący 
do napełniania wody w stawach hodowlanych. 
Za Miliczem w miejscowości Nowy Zamek stoi 
budynek gospodarczy wybudowany z rudy 
darniowej. Zrealizowana wycieczka techniczna 
przyczyniła się do integracji członków Kół Tech-
nicznych oraz poznania bogactwa Dolnego Ślą-
ska. Uczestniczyło w niej 14 naszych członków.

Piotr Schreiber (SITPNiG)
Krzysztof Witkowski (PZITS)

Jazz na rzece Prądnik. Fot. Piotr Schreiber  Muzeum Ludowe u Kowalskich w Marcinowie. Fot. Piotr Schreiber

Wrocław  – fontanna na Rynku. Fot. Piotr Schreiber
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Interesujące pozycje wydawnicze
1. Staraniem Towarzystwa Naukowego 

Płockiego ukazała książka napisana przez 
Andrzeja Jana Chodubskiego o życiu i doko-
naniach Witolda Zglenickiego – górnika, geo-
loga poszukiwacza złóż naftowych, prekursora 
wierceń morskich, który niezależnie od wielu 
osiągnięć zawodowych zwrócił na siebie uwa-
gę niezwykłym testamentem spisanym 3 lipca 
1904 r. w Baku. 

W 8 punkcie testamentu zapisał: „Jeżeli po 
zaspokojeniu wyżej wymienionych zadań pozo-
staną sumy wolne, to zapisuję je »Kasie imienia 
Mianowskiego« w Warszawie dla stworzenia 
nienaruszalnego kapitału, z tym zastrzeżeniem, 
by procenty od tego kapitału były przeznaczone 
na wydawanie nagród, według uznania Zarzą-
du „Kasy” za najlepsze dzieła dotyczące ogólno-
europejskiej literatury, sztuki i nauki w rodzaju 
Noblowskich nagród”.

2. Tadeusz Wróbel wydał czwarty tom z cy-
klu „Ludzie Borysławia i okolic”. W tomie tym 
obok 87 biogramów ludzi związanych urodze-
niem, pracą lub innymi okolicznościami  z Bory-
sławiem oraz Wschodnim Zagłębiem Naftowym, 
znalazły się również załączniki: zał. 1. Mord 

w Truskawcu, zał. 2. Schutzpolizei w Borysławiu 
1941 - 1944, zał. 3. Uwolnienie Borysławia od 
Niemców, 3, zał. 4. Zwalczanie przez Armię 
Czerwoną oraz NKWD i NKGB formacji UPA na 
Ziemi Drohobyckiej, zał. 5. Borysław w poezji, 

zał. 6. Wybrana Borysławska biografia, zał. 7. 
Wykaz biogramów wszystkich tomów. Wśród 
biogramów zamieszczonych w tomie IV znaj-
duje się również biogram Jerzego Skobrtala 
– sekretarza generalnego SIiTPPP w III kadencji 
Stowarzyszenia tj w okresie 19.III. 1948 r. do 
13.IV.1949 r.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG






