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Mimo sezonu wakcyjnego w popularnych mediach w drugiej po³owie lipca
i pierwszej po³owie sierpnia nie widaæ
oznak sezonu ogórkowego. Informacje
o wydarzeniach nadzwyczajnej wagi lawin¹ sp³ywaj¹ ze szpalt gazet. Swój udzia³
ma geologia – jak zwykle surowcowa –
poniewa¿ dramatycznych zwrotów na rynkach kopalin nie brakuje. Surowce powoli odbijaj¹ od dna. W czo³ówce s¹ metale szlachetne, ale
pod¹¿a za nimi miedŸ, cynk i o³ów. Wzrasta cena wêgla, co
daje szanse na z³apanie oddechu polskiemu górnictwu,
które zmaga siê z reformami strukturalnymi lekkomyœlnie
odwlekanymi przez ca³e lata niez³ej koniunktury.
W sektorze naftowym sytuacja za to stabilna. ¯aden
z czo³owych graczy nie zamierza ograniczaæ produkcji, co
skutkuje nadpoda¿¹ i cenami utrzymuj¹cymi siê w dolnej
strefie stanów œrednich, u¿ywaj¹c hydrologicznego okreœlenia. S¹ pierwsze ofiary kryzysu – wobec ca³kowitej zapaœci gospodarki wenezuelskiej, prezydent Nicolas Maduro
apeluje o przenoszenie siê z miast na wieœ, by utrzymaæ
przynajmniej zaopatrzenie w ¿ywnoœæ kraju posiadaj¹cego
jedne z wiêkszych z³ó¿ ropy na œwiecie.
Jednoczeœnie utrzymuj¹cy siê niski poziom cen wêglowodorów oddala ad kalendas graecas perspektywê zagospodarowania polskich zasobów gazu i ropy w ³upkach.
Jak 12 sierpnia donosi³a agencja IAR, prezes PGNiG Piotr
WoŸniak podczas konferencji prasowej poinformowa³ o
s³abych wynikach testów z³o¿owych w otworach
Wysin-2H i Wysin-3H na Pomorzu. Analiza danych
potrwa jeszcze miesi¹c,
a decyzja o kontynuowaniu
prac ma zapaœæ najpóŸniej do koñca roku.
Twarde l¹dowanie polskiego programu ³upkowego
dotknê³o nie tylko polityków obiecuj¹cych nam drug¹ Norwegiê. Cienko przêd¹ firmy serwisowe, które zd¹¿y³y zainwestowaæ spore pieni¹dze w bazy na terenie Polski, a tak¿e
raczkuj¹cy przemys³ wyrobów niezbêdnych w procesie
szczelinowania hydraulicznego. Magdalena Graniszewska
w Pulsie Biznesu z 9 sierpnia opisywa³a trudn¹ sytuacjê firmy Baltic Ceramics, która liczy³a na wzrost zapotrzebowania na proppanty ceramiczne. W budowê fabryki zd¹¿y³a
ju¿ zainwestowaæ 20 mln PLN, a teraz grozi jej upad³oœæ.
Zarz¹d spó³ki zamierza dojœæ do porozumienia z wierzycielami, ale produkcjê przestawi z proppantów na ³atwiej
zbywalne proszki ceramiczne.
Nie wszyscy podzielaj¹ entuzjazm geologów i sporej
grupy dzia³aczy gospodarczych dla idei pe³nego wykorzystania polskich surowców mineralnych. Przeciwko planom uruchomienia odkrywek wêgla brunatnego protestuje czêœæ mieszkañców Wielkopolski. Relacjê Claudii
Ciobanu, dziennikarki Reuters, o dramatycznym stanie je1

zior wielkopolskich, które zdaniem rolników wysychaj¹
z powodu odwadniania kopalni, pod koniec lipca opublikowa³o wiele gazet i portali internetowych. W prasie lokalnej regularnie pojawiaj¹ siê materia³y oskar¿aj¹ce kopalnie
o dewastacjê œrodowiska. Przyk³adem mo¿e byæ tekst
„Ubywa wody znikaj¹ jeziora – kopalnia wysysa nam wodê”
zamieszczony 7 lipca w ¯yciu Kalisza. Zaczyna siê dramatycznie: „W ci¹gu minionego roku w niektórych jeziorach
w okolicach Œlesina poziom wody obni¿y³ siê a¿ o cztery
metry. Nie by³by to nasz problem, gdyby nie fakt, ¿e w tym
rejonie wielu kaliszan ma dzia³ki rekeacyjne”.
No w³aœnie – jak pogodziæ interes rolników i dzia³kowców z potrzebami czterech elektrowni zespo³u PAK, które
dostarczaj¹ znaczn¹ czêœæ krajowej mocy energetycznej?
Mo¿e by³oby ³atwiej, gdyby protestuj¹cy wziêli pod uwagê
g³os naukowców wskazuj¹cych na wieloletni niedobór
opadów wynikaj¹cy z po³o¿enia geograficznego Wielkopolski, a tak¿e z ogólnego trendu klimatycznego.
WÊGIEL ZNÓW W CENTRUM UWAGI
Po okresie wzglêdnego spokoju zapocz¹tkowanego podpisaniem w kwietniu br. deklaracji o utworzeniu Polskiej
Grupy Górniczej wêgiel wraca na czo³ówki gazet. Sygna³
do startu da³ Dziennik Gazeta Prawna. 2 sierpnia opublikowa³ sensacyjn¹ wiadomoœæ – Ministerstwo Energii przyjrza³o siê kopalniom wêgla kamiennego i wytypowa³o szeœæ
zak³adów do zamkniêcia, jednak urzêdnicy nie maj¹ pomys³u, jak tê informacjê przekazaæ opinii publicznej.
W mediach zawrza³o. Prawie wszystkie gazety i portale
internetowe przedrukowa³y informacjê DGP. Stanowcze
dementi wyg³osi³ wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, odpowiadaj¹c na pytania dziennikarzy podczas
wizyty w zabrzañskim Instytucie Chemicznej Przeróbki
Wêgla: – To kosmiczny absurd. Nigdy nie mówiliœmy o zamykaniu kopalñ. Nie ma tego w ¿adnym oficjalnym stanowisku rz¹du – podkreœli³ minister.
Równie¿ prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz
Rogala zaprzeczy³ informacjom medialnym. W wywiadzie
dla wnp.pl z 10 sierpnia stwierdzi³, ¿e czarna lista kopalñ
do zamkniêcia nie istnieje. Doda³, ¿e nikt nie planuje zwolnieñ pracowników.
Jednak mleko siê rozla³o. W prasie pojawi³o siê sporo
komentarzy do aktualnej sytuacji PGG i jej poszczególnych zak³adów. Podkreœla siê w nich, ¿e czêœæ starych
kopalñ generuje straty, w kilku koñcz¹ siê zasoby, jednak
likwidacja by³aby najgorszym z mo¿liwych rozwi¹zañ.
W zamian powinno siê promowaæ rz¹dowy program dobrowolnych odejœæ na emeryturê, powoli zmniejszaæ
wydobycie i modernizowaæ najlepiej rokuj¹ce zak³ady.
Wiêkszoœæ ekspertów uwa¿a, ¿e polskie górnictwo wêgla
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kamiennego mo¿e byæ rentowne, chocia¿ w przysz³oœci
punkt ciê¿koœci widz¹ raczej na LubelszczyŸnie, a nie na
Górnym Œl¹sku.
To stanowisko najwyraŸniej podziela australijska spó³ka Prairie Mining, która intensywnie zabiega o pozwolenie
na budowê kopalni Jan Karski. Informacje o jej kolejnych
dzia³aniach regularnie przekazuj¹ gazety lubelskie. Dziennik Wschodni 1 sierpnia powiadomi³, ¿e Australijczycy
zabezpieczaj¹ ju¿ grunty pod naziemn¹ czêœæ kopalni w
miejscowoœci Kulik. Na razie ich nie kupuj¹, ale zawieraj¹
umowy o przyrzeczeniu zbycia. Inwestorzy s¹ mile zaskoczeni pozytywnym nastawieniem mieszkañców – informuje gazeta.
O dobre relacje z lokalnymi spo³ecznoœciami australijska spó³ka dba zreszt¹ modelowo. W Dzienniku Wschodnim z 4 sierpnia mo¿emy przeczytaæ, ¿e przedstawiciele
spó³ki podpisali wspólnie z w³adzami samorz¹dowymi list
intencyjny w sprawie rewitalizacji terenów poprzemys³owych w Rejowcu Fabrycznym. Wyrobiska, w których
kiedyœ eksploatowano margle na potrzeby nieczynnej ju¿
cementowni, zostan¹ zasypane ska³¹ p³on¹ wydobyt¹ z kopalni Jan Karski. Czêœæ terenu ma byæ przeznaczona na
budowê zak³adu przeróbki wêgla, wspó³pracuj¹cego z kopalni¹ w Kuliku, a reszta ma pe³niæ funkcje rekreacyjne
i sportowe, zgodnie z ¿yczeniami gospodarzy gminy.
Z planów budowy zak³adu s¹ zadowolone w³adze samorz¹dowe, które maj¹ nadziejê na zlikwidowanie bezrobocia w przemys³owym niegdyœ regionie. W sumie Jan
Karski wraz z zak³adami towarzysz¹cymi ma zapewniæ
10 tys. nowych miejsc pracy.
Australijskie zamierzenia nie s¹ w smak kopalni Bogdanka, która wola³aby zachowaæ pozycjê monopolisty w
regionie lubelskim. Nie uda³o siê jej pokonaæ konkurenta
na drodze s¹dowej – wyrok w sprawie sporu o pierwszeñstwo w ubieganiu siê o koncesjê eksploatacyjn¹ by³ niepomyœlny dla lubelskiej spó³ki. Byæ mo¿e w³aœnie to spowodowa³o, ¿e postanowiono racjonalnie rozwi¹zaæ problem,
dokumentuj¹c po prostu nowe obszary eksploatacyjne. Dla
geologów nie by³o niespodziank¹, ¿e ambitne zamierzenie
siê powiod³o. Jak informowa³ Dziennik Wschodni 19 lipca
prace wiertnicze wykonane w rejonie Ostrowa pozwol¹
spó³ce na wyst¹pienie o koncesjê eksploatacyjn¹ w bezspornym tym razem obszarze. Nowe zasoby zaspokoj¹
potrzeby kopalni do 2080 r.
POLSKA ROPA NAFTOWA
Kuwejtem pewnie nigdy nie bêdziemy, ale ka¿de nowe
zasoby ropy naftowej s¹ w naszym kraju mile widziane.
Nasz rodzimy potentat PGNiG z dum¹ (s³uszn¹!) poinformowa³ na pocz¹tku sierpnia o uruchomieniu nowej kopalni
ropy naftowej w Lubuskiem. Wiadomoœæ przedrukowa³y
prawie wszystkie gazety i portale internetowe. Z³o¿e
Po³êcko jest po³o¿one w gminie Maszewo, dobrze znanej

geologom naftowym firmy. W³aœnie tutaj w 1961 r. udokumentowano pierwsze w tej czêœci kraju z³o¿e Rybaki, dzisiaj prawie ca³kowicie wyeksploatowane. Nowe z³o¿e
odkryli geolodzy z oddzia³u zielonogórskiego PGNiG.
Prace geofizyczne wykona³a Geofizyka Toruñ, a wiertnicze – Przedsiêbiorstwo Poszukiwañ Naftowych Diament
(obecnie Exalo Drilling). Dwoma otworami o g³ê- bokoœci
1650 m ujêto roponoœne poziomy dolomitu g³ównego.
Budowa kopalni nie jest standardowa z uwagi na s¹siedztwo Odry, która grozi powodziami i zatorami lodowymi. Dlatego zastosowano specjalne wzmocnienia g³owic
wydobywczych i instalacji naziemnych, zapewniaj¹ce pe³ne bezpieczeñstwo ekploatacji.
Zasoby geologiczne oszacowano na 385 tys. t, a przemys³owe na 120 tys. t. Nie jest to du¿o – s³ynne z³o¿e
Barnówko–Mostno–Buszewo zawiera 4,3 mln t zasobów
przemys³owych – ale w polskiej rzeczywistoœci geologicznej nawet mniejszymi wolumenami nie mo¿na pogardzaæ.
Dodatkowym atutem Po³êcka s¹ spore iloœci gazu ziemnego
sprê¿onego w czapie gazowej, oszacowane na 815 mln m3,
a tak¿e towarzysz¹cego ropie naftowej w iloœci 13,2 mln m3.
Przez najbli¿sze dwa lata eksploatacja bêdzie prowadzona ostro¿nie, z dzienn¹ wydajnoœci¹ na poziomie 80 t
ropy i 24 tys. m3 gazu. Po okresie testowania dynamiki
z³o¿a zostan¹ podjête decyzje dotycz¹ce optymalnego tempa i sposobu pozyskiwania surowca.
O kolejnych postêpach w zagospodarowaniu znacznie
wiêkszego, a na dodatek podmorskiego z³o¿a ropy naftowej B8 informowa³a spó³ka Lotos Petrobaltic. Dziennik
Ba³tycki, regularnie zdaj¹cy relacje z dzia³alnoœci gdañskiego koncernu, 29 lipca donosi³ o zakoñczeniu pierwszego otworu krzywionego wykonanego z platformy
Petrobaltic. Operacja trwa³a 62 dni i zakoñczy³a siê pe³nym
sukcesem. Otwór osi¹gn¹³ planowan¹ g³êbokoœæ 2200 m,
a jego czêœæ horyzontalna ma d³ugoœæ ok. 800 m. To siódmy ju¿ otwór na eksploatowanym od wrzeœnia ub.r. z³o¿u,
jednym z najwiêkszych na Ba³tyku. Jego zasoby przemys³owe wynosz¹ 3,4 mln t ropy i 412 mln m3 gazu ziemnego.
Portal gospodarczy wnp.pl z 29 lipca zakomunikowa³
z kolei o zakoñczeniu przygotowañ do rozpoczêcia uk³adania ruroci¹gu gazowego ze z³o¿a B8 do odleg³ego o 75 km
W³adys³awowa. Dzia³aj¹ca tam elektrociep³ownia gazowa
to unikatowy obiekt w skali kraju. Od momentu powstania
w 2002 r. jest zasilana wy³¹cznie gazem z okolicznych z³ó¿
podmorskich – obecnie z B3, w niedalekiej przysz³oœci
równie¿ z B8.
Trzeba przyznaæ, ¿e wielostronne dzia³ania podejmowane przez krajowe firmy na rzecz zagospodarowania
naszych skromnych zasobów ropy naftowej powoli
odnosz¹ skutek. Zbli¿amy siê do symbolicznej wielkoœci
1 mln t rocznego wydobycia, byæ mo¿e osi¹gniemy j¹ ju¿
w tym roku. I pomyœleæ, ¿e nieco ponad 100 lat temu
byliœmy œwiatowym potentatem naftowym z wydobyciem
ze z³ó¿ galicyjskich ocenianym na 2 mln t. £za siê w oku
krêci…
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