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KALENDARIUM
Opracowa³a Maja Kowalska1

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ2
(15 kwietnia–15 maja 2013)
16.04. W Warszawie Stowarzyszenie
Studentów Wydzia³u Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida”
po raz szósty zorganizowa³o konferencjê naukow¹ z cyklu Nauka w S³u¿bie
Ziemi. Has³o przewodnie tegorocznej edycji brzmia³o „Geodezja a energia odnawialna”. Podczas wyk³adów omówiono
analizy przestrzenne rozmieszczenia farm
wiatrowych oraz kolektorów s³onecznych, zarówno w Polsce, jak i za granic¹. Uczestnicy zapoznali siê z zasadami
funkcjonowania domów pasywnych.
16.04. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie spotkali siê przedstawiciele 22 instytucji non profit, którzy
zainaugurowali dzia³alnoœæ ogólnopolskiego porozumienia o wspó³pracy. Kszta³t porozumienia ustalono podczas
V Konferencji z cyklu Interakcja – Integracja, która odby³a
siê w dniach 28 lutego–1 marca w CNK. Porozumienie
ma zwiêkszyæ efektywnoœæ dzia³añ polskich centrów
nauki i innych organizacji ukierunkowanych na rozwój
spo³eczeñstwa oparty na edukacji, nauce, technice i innowacji. Uczestnicy pragn¹ nie tylko prowadziæ przedsiêwziêcia na arenie krajowej, ale tak¿e rozwijaæ wspó³pracê
miêdzynarodow¹. Organizacje, które przyst¹pi³y do porozumienia to: Centrum Hewelianum (Gdañsk), Centrum
Nauki EXPERYMENT (Gdynia), Centrum Nauki Kopernik (Warszawa), Centrum Nowoczesnoœci M³yn Wiedzy
(Toruñ), EC1 £ódŸ – Miasto Kultury (£ódŸ), Fundacja
Correspondance des Arts Muzeum Ksi¹¿ki Artystycznej
(£ódŸ), Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha (Szczecin), Fundacja Park Œl¹ski (Chorzów), Fundacja Profesora
Ciekawskiego (Bydgoszcz), Fundacja Uniwersytet Dzieci
(Kraków), Gminny Oœrodek Kultury w Œwinnej, Instytut
Badañ Kompetencji – ExploraPark (Wa³brzych), Miejski
Oœrodek Kultury w Olsztynie, Muzeum In¿ynierii Miejskiej w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagielloñskiego
(Kraków), Olsztyñskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Politechnika Bia³ostocka, Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” Wydzia³u Informatyki Politechniki Bia³ostockiej, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji
w Opolu, Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA
(Sopot), Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” (Rzeszów), Œl¹ski Ogród Botaniczny (Miko³ów) oraz
Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Opolu. Sekretarzem rady
porozumienia zosta³ dyrektor Centrum Nauki Kopernik
Robert Firmhofer.
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16–17.04. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym –
Pañstwowym Instytucie Badawczym (16 kwietnia) oraz
w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie (17 kwietnia) odby³y siê warsztaty z zastosowania elektronowego mikroskopu skaningowego (FIB/SEM)
w badaniach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych
ska³ zbiornikowych. Podczas spotkañ poruszono dwa zagadnienia – wielowymiarowe obrazowanie tekstury i sk³adu
ska³ w konwencjonalnych i niekonwencjonalnych z³o¿ach
wêglowodorów oraz wielowymiarowe obrazowanie ska³
ze szczególnym uwzglêdnieniem wysokorozdzielczego obrazowania sk³adu mineralnego w ska³ach. Warsztaty prowadzi³ Alan R. Butcher, geolog z Wielkiej Brytanii.
16–18.04. W województwie œl¹skim odby³y siê spotkania poœwiêcone projektowi DORIS – Ground Deformations Risk Scenarios: an Advanced Assessment Service.
Pierwszego dnia posiedzenie odby³o siê w Oddziale Górnoœl¹skim Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w Sosnowcu, drugiego w Bêdzinie. Przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z interferometri¹
radarow¹, rezultaty projektu DORIS na polskim obszarze
testowym oraz zaprezentowano stronê internetow¹ projektu – http://www.doris-project.eu. Uczestnicy spotkania
mieli mo¿liwoœæ wymiany doœwiadczeñ oraz omówienia
bie¿¹cych spraw i wyzwañ, przed jakimi stoi projekt. Na
zakoñczenie odby³a siê wycieczka terenowa po polskim
obszarze testowym projektu.
18–19.04. W Sobieniach Szlacheckich pod Warszaw¹
odby³o siê 19. Spotkanie Ministrów Œrodowiska Pañstw
Grupy Wyszehradzkiej w rozszerzonej formule. W obradach uczestniczyli ministrowie Bu³garii, Czech, Litwy,
Polski, Rumunii, S³owacji i Wêgier. Ze strony polskiego
Ministerstwa Œrodowiska w spotkaniu wziêli udzia³ minister Marcin Korolec oraz wiceminister Beata Jaczewska.
Poruszono zagadnienia zwi¹zane z rozpoczêt¹ w³aœnie przez
Komisjê Europejsk¹ dyskusj¹ o ramach unijnej polityki
klimatyczno-energetycznej na lata 2020–2030. Debatowano tak¿e o nowym porozumieniu w sprawie redukcji emisji
gazów cieplarnianych, które powinno zostaæ wypracowane
do 2015 r. Podczas spotkania ministrowie wymienili opinie
na temat prac trwaj¹cych nad projektem 7. Programu
Dzia³añ na rzecz Œrodowiska UE (7. EAP) oraz planowej
zmiany dyrektywy o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko
(dyrektywa EIA). Spotkanie zakoñczy³o siê przyjêciem
wspólnego stanowiska ministrów œrodowiska pañstw Grupy
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Wyszehradzkiej oraz Bu³garii i Rumunii. Grupê Wyszehradzk¹ (tzw. Czworok¹t Wyszehradzki lub V4) stworzono
w 1991 r. w celu intensyfikacji wspó³pracy w ramach
ochrony œrodowiska. W jej sk³ad wchodz¹ Czechy, Polska,
Wêgry i S³owacja. Przedstawiciele ministerstw spotykaj¹
siê regularnie raz lub dwa razy do roku, aby omawiaæ
bie¿¹ce kwestie, dotycz¹ce przede wszystkim zrównowa¿onego rozwoju, zapobiegania zmianom klimatu, a tak¿e
ochrony przyrody i bioró¿norodnoœci.
19.04. Zainaugurowano wspó³pracê pomiêdzy firm¹
Chevron a Uniwersytetem Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Porozumienie podpisali prezes Chevron Polska Energy
Resources John Claussen oraz rektor uczelni Stanis³aw
Micha³owski. Wspó³praca bêdzie dotyczyæ m.in. badañ na
potrzeby dzia³añ wiertniczych. W ramach umowy UMCS
przeprowadzi badania œrodowiskowe na terenach, gdzie
odbywa siê poszukiwanie gazu ziemnego z ³upków na
LubelszczyŸnie, a tak¿e bêdzie monitorowaæ jakoœæ wody,
powietrza i gleby w rejonach prac wiertniczych zarówno
przed rozpoczêciem dzia³añ operacyjnych i w ich trakcie,
jak i po zakoñczeniu. Wspó³praca obejmie tak¿e pomoc
w realizacji Planu Zarz¹dzania Zasobami Wodnymi prowadzonego przez Chevron Polska Energy Rescources, który
jest wykorzystywany m.in. przy szczelinowaniu hydraulicznym. UMCS bêdzie wykonywaæ równie¿ badania dotycz¹ce cz¹steczek kurzu przed pracami poszukiwawczymi
i podczas tych prac. Chevron prowadzi prace poszukiwawcze w z³o¿ach ³upkowych w po³udniowo-wschodniej Polsce,
na czterech koncesjach – Frampol, Grabowiec, Kraœnik
i Zwierzyniec. Jak dot¹d firma wykona³a trzy odwierty
poszukiwawcze – w miejscowoœciach Horodysko, Andrzejów i Zawada.
23.04. W Ministerstwie Œrodowiska w Warszawie odby³o
siê spotkanie „Edu@ktywni dla dzieci”. Wziêli w nim
udzia³ przedstawiciele jednostek administracji publicznej,
organizacji pozarz¹dowych, uczelni i biznesu prowadz¹cych
w³asne strony internetowe dla dzieci. Uczestnicy mieli
okazjê przeanalizowaæ wybrane serwisy zaprojektowane
z myœl¹ o rozwoju i edukacji dzieci, dowiedzieæ siê, w jaki
sposób powstawa³y i jak s¹ prowadzone. By³o to pierwsze
tego typu spotkanie przedstawicieli ró¿nych sektorów,
którego celem by³a wymiana doœwiadczeñ i inspiracji
zwi¹zanych z projektowaniem i prowadzeniem stron edukacyjnych dla dzieci oraz nawi¹zanie wspó³pracy miêdzy
prowadz¹cymi te serwisy.
23.04. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis³awa
Staszica w Krakowie rozpoczê³a najwiêksze przedsiêwziêcie w historii uczelni – budowê Centrum Energetyki AGH.
W placówce tej bêdzie prowadzona edukacja i badania,
zarówno podstawowe, jak i komercyjne, w dziedzinie szeroko rozumianej energetyki. Ma ona s³u¿yæ nie tylko polskim
naukowcom, lecz tak¿e badaczom z instytucji zagranicznych. Do priorytetów Centrum Energetyki AGH bêd¹ nale¿a³y prace w zakresie tzw. czystych technologii wêglowych, prowadzone i koordynowane przez AGH w ramach
Wêz³a Wiedzy i Innowacji „InnoEnergy” Europejskiego
Instytutu Technologicznego (EIT), a tak¿e badania nad
biomas¹, fotowoltaik¹, energi¹ j¹drow¹ czy sieciami przesy³owymi. W nowoczesnym kompleksie o powierzchni
15 tys. m2 powstanie 38 specjalistycznych zespo³ów labo-

ratoryjnych. Centrum Energetyki AGH bêdzie z³o¿one
z dwóch po³¹czonych ze sob¹ budynków zlokalizowanych
przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie. Ca³kowita wartoœæ
projektu wynosi blisko 190 mln z³, z czego 62 mln z³
pochodz¹ z dofinansowania Ma³opolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Inwestycja zostanie wykonana
przez konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA i Przedsiêbiorstwo Wdro¿eniowe NTB Sp. z. o.o.
24.04. W Pañstwowym Instytucie Geologicznym –
Pañstwowym Instytucie Badawczym w Warszawie odby³o
siê inauguracyjne spotkanie cz³onków Rady Konsultacyjnej
do spraw Programu Wierceñ Badawczych Pañstwowej S³u¿by Geologicznej. Zadaniem rady, powo³anej na 6-letni¹
kadencjê w marcu br. przez dyrektora PIG-PIB Jerzego
Nawrockiego, bêdzie opiniowanie i konsultowanie wniosków pañstwowej s³u¿by geologicznej w sprawie wierceñ
badawczych oraz zg³aszanie w³asnych propozycji wykonywania badañ w celu ustalenia budowy geologicznej Polski.
Cz³onkami rady zostali: Pawe³ Aleksandrowski (PIG-PIB),
Henryk Biernat (Przedsiêbiorstwo Geologiczne POLGEOL
S.A.), Józef Chowaniec (PIG-PIB), Marian Harasimiuk
(Uniwersytet Marii-Curie Sk³odowskiej w Lublinie), Tomasz
Janik (Instytut Geofizyki PAN), Marek Jarosiñski (PIGPIB), Hubert Kiersnowski (PIG-PIB), Andrzej Kowalczyk
(Uniwersytet Œl¹ski w Katowicach), Stanis³aw Lorenc (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Hanna Matyja (PIG-PIB), Bronis³aw A. Matyja (Uniwersytet Warszawski), Stanis³aw Mazur (Uniwersytet Wroc³awski), Marek
Narkiewicz (PIG-PIB), Tadeusz M. Peryt (PIG-PIB), Sylwester Salwa (PIG-PIB), Jacek Szczepañski (Uniwersytet
Wroc³awski) oraz Joachim Szulc (Uniwersytet Jagielloñski
w Krakowie). Podczas inauguracyjnego spotkania cz³onkowie rady wybrali przewodnicz¹cego, którym zosta³ Adam
Gasiñski (Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie, Polskie
Towarzystwo Geologiczne), prowadzono tak¿e konsultacje
dotycz¹ce zawartoœci formularza zg³oszeniowego propozycji wierceñ badawczych i ustalono harmonogram prac
rady. W spotkaniu uczestniczyli równie¿ Przemys³aw Bielecki z Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki, Janusz Jeziorski z Departamentu Geologii i Koncesji
Geologicznych w Ministerstwie Œrodowiska, dyrektor PIGPIB Jerzy Nawrocki i dyrektor ds. pañstwowej s³u¿by geologicznej Andrzej Przybycin.
24–26.04. W Bia³ymstoku odby³ siê II Konwent Marsza³ków Województw RP w Województwie Podlaskim.
Konwent marsza³ków jest cia³em opiniotwórczo-doradczym
reprezentuj¹cym interesy regionów. Analizuje propozycje
zmian w ustawach i innych przepisach oraz omawia problemy województw. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ m.in. minister
œrodowiska Marcin Korolec. G³ównym poruszonym przez
niego tematem by³ nowy system gospodarowania odpadami, zgodnie z którym obowi¹zek odbioru œmieci i ich dalszego zagospodarowania od 1 lipca br. przejm¹ gminy.
Minister Korolec podkreœli³, ¿e prawid³owo przygotowane
Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami (WPGO) s¹,
obok Krajowych Planów Gospodarki Odpadami (KPGO),
jednymi z warunków uzyskania œrodków z polityki spójnoœci na dzia³ania zwi¹zane z gospodarowaniem odpadami. Podczas konwentu minister odniós³ siê tak¿e do mo¿liwoœci pozyskania funduszy europejskich na inne inwestycje
proœrodowiskowe. Szczególn¹ uwagê zwróci³ na potrzebê
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przeprowadzenia projektów dotycz¹cych adaptacji do zmian
klimatu. Podkreœli³ równie¿ koniecznoœæ zintensyfikowania przez gminy inwestycji w ramach gospodarki wodno-œciekowej. Minister przekaza³ ponadto informacje o planowanej zmianie podejœcia do wdra¿ania dyrektywy œciekowej
w Polsce, uwzglêdniaj¹cej potrzebê weryfikacji dotychczasowych inwestycji w gospodarce wodno-œciekowej.
26.04. W Warszawie podczas uroczystej gali w Centrum Konferencyjnym Muranów og³oszono wyniki konkursu MP Power Awards. Jest to konkurs na najlepsze
projekty eventów oraz najbardziej wp³ywowe osobistoœci
z bran¿y przemys³u spotkañ og³oszony przez platformê
MeetingPlanner.pl. W kategorii „Open”, dla przedstawicieli instytucji, stowarzyszeñ, urzêdów i firm niezwi¹zanych bezpoœrednio z bran¿¹ eventow¹, ale dzia³aj¹cych na
jej rzecz, nagrodê otrzyma³ minister œrodowiska Marcin
Korolec za zg³oszenie kandydatury Warszawy na gospodarza Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian
Klimatu COP19. Polska otrzyma³a zgodê na organizacjê
tego globalnego szczytu, w którym jest przewidywany
udzia³ ok. 12 tys. delegatów z ca³ego œwiata. Organizacja
konferencji w Warszawie daje Polsce mo¿liwoœæ moderowania globalnych negocjacji klimatycznych, dla naszego
kraju jest to równie¿ znakomita promocja wœród kilkunastu
tysiêcy uczestników z ca³ego œwiata. W imieniu ministra
Korolca nagrodê odebra³a Beata Jaczewska, wiceminister
œrodowiska.
28.04. Na Polu Mokotowskim w Warszawie odby³ siê
tradycyjny festyn zamykaj¹cy obchody Dnia Ziemi w Polsce. Œwiatowy Dzieñ Ziemi jest obchodzony na ca³ym
œwiecie 22 kwietnia. W tym roku jego obchody w Polsce
wspiera³y ogólnopolsk¹ kampaniê edukacyjn¹ dotycz¹c¹
w³aœciwego postêpowania ze zu¿ytym sprzêtem elektrycznym i elektronicznym, dlatego te¿ festyn zorganizowano
pod has³em „Elektroodpady – proste zasady”. W popularyzowaniu w³aœciwego postêpowania z elektroodpadami
g³ówny nacisk po³o¿ono na koniecznoœæ segregowania
odpadów oraz korzyœci wynikaj¹ce z recyklingu i odzysku
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. W pikniku, jak co roku, uczestniczy³ Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, na którego stoisku
zaprezentowano ekspozycjê dotycz¹c¹ sk³adowania i segregacji odpadów. Jej elementem by³a wystawa posterowa
poœwiêcona znaczeniu budowy geologicznej podczas typowania obszarów pod sk³adowiska odpadów. Przedstawiono
równie¿ inne czynniki decyduj¹ce o lokalizacji sk³adowisk.
Zorganizowano liczne konkursy dostosowane do wieku
uczestników. Zaprezentowano tak¿e foldery i wydawnictwa popularnonaukowe PIG-PIB. Na Polu Mokotowskim
swoje stanowiska rozstawi³o wiele instytucji, w tym m.in.
G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Pañstwowy Instytut Badawczy, Instytut Badawczy Leœnictwa, Urz¹d m.st. Warszawy oraz Wydzia³ Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego, a tak¿e stowarzyszeñ, fundacji i kó³ naukowych. Impreza zosta³a zorganizowana
przez Fundacjê Oœrodka Edukacji Ekologicznej, Spo³eczny Instytut Ekologiczny w Warszawie oraz Lasy Pañstwowe, a dofinansowanie pochodzi³o ze œrodków NFOŒiGW.
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Obchodom Dni Ziemi towarzyszy³y liczne spotkania, wyk³ady, dyskusje z udzia³em polityków i dzia³aczy ekologicznych, konkursy, zajêcia plastyczne dla dzieci, a tak¿e
zabawy i koncerty. W konkursie na Cz³owieka Roku Polskiej Ekologii 2012 laureatem zosta³ Jaros³aw Paj¹kowski,
koordynator monitoringu przyrodniczego podczas drugiej
fazy budowy i eksploatacji autostrady A1 na trasie Nowe
Marzy–Czerniewice. W ramach Dnia Ziemi odby³ siê te¿
XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Parki Narodowe,
który jest jednym z wa¿niejszych konkursów zwi¹zanych
z fotografi¹ przyrodnicz¹ w kraju. Pokonkursow¹ wystawê prac (nadsy³anych w dwóch kategoriach „Przyroda”
i „Cz³owiek w parku narodowym”) mo¿na ogl¹daæ w Kampinoskim Parku Narodowym (wernisa¿ wystawy odby³ siê
8 maja br.).
29.04. Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA podjê³a uchwa³ê o odwo³aniu ze
sk³adu zarz¹du PGNiG SA Gra¿yny Piotrowskiej-Oliwy
oraz Rados³awa Dudziñskiego. Kilka dni wczeœniej, podczas posiedzenia w dniu 24 kwietnia br., Rada Nadzorcza
PGNiG SA po wys³uchaniu wyjaœnieñ zarz¹du spó³ki
w sprawie okolicznoœci przygotowania i zawarcia 4 kwietnia br. w Petersburgu „Memorandum of understanding”
pomiêdzy spó³kami System Gazoci¹gów Tranzytowych
EuRoPol GAZ S.A. oraz OOO Gazprom Export oraz po
przeanalizowaniu stosownych dokumentów negatywnie
oceni³a postawê i dzia³ania w tej sprawie prezes zarz¹du
Gra¿yny Piotrowskiej-Oliwy i wiceprezesa zarz¹du ds. handlowych Rados³awa Dudziñskiego. Rada nadzorcza podjê³a tak¿e decyzjê o przeprowadzeniu audytu w zakresie
procesów przygotowawczych i decyzyjnych oraz przep³ywu
informacji miêdzy organami spó³ki dotycz¹cych projektów
inwestycyjnych z udzia³em podmiotów krajowych i zagranicznych mog¹cych mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo energetyczne pañstwa lub relacje miêdzynarodowe. Do czasu
wy³onienia nowego prezesa zarz¹du spó³ki kierowanie pracami zarz¹du powierzono wiceprezesowi zarz¹du Miros³awowi Szka³ubie.
4.05. Zmar³ Przemys³aw Czajkowski, wieloletni koordynator krajowy Programu Ma³ych Dotacji Funduszu na
rzecz Globalnego Œrodowiska UNDP (UNDP GEF/SGP),
dziêki któremu wiele instytucji i organizacji pozarz¹dowych realizowa³o pierwsze dzia³ania dotycz¹ce czynnej
ochrony przyrody. Dziêki jego pracy setki ma³ych organizacji nauczy³y siê przygotowywaæ wnioski i zdobywaæ
fundusze na dzia³alnoœæ ekologiczn¹. By³ jednym z pionierów niezale¿nego dzia³ania na rzecz ochrony œrodowiska
i zaanga¿owania obywatelskiego. Pod jego kierunkiem
UNDP GEF/SGP w latach 1994–2008 by³ jedn¹ z najefektywniejszych instytucji wspomagaj¹cych organizacje pozarz¹dowe, s³u¿by parków narodowych i krajobrazowych
w dzia³aniach na rzecz ochrony œrodowiska, m.in. dziêki
niemu organizacje pozarz¹dowe i parki narodowe mog³y
przeprowadziæ ponad 370 przedsiêwziêæ na rzecz œrodowiska. W latach 2008–2011 Przemys³aw Czajkowski by³ cz³onkiem gabinetu politycznego ministrów œrodowiska Macieja
Nowickiego i Andrzeja Kraszewskiego, w tym czasie zajmowa³ siê Bia³owieskim Programem Rozwoju. By³ cz³onkiem
pierwszej Rady Programowej Konkursu Ministra Œrodowiska Lider Polskiej Ekologii. Za swoje zaanga¿owanie
w 2007 r. zosta³ uhonorowany tytu³em Cz³owieka Roku
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Polskiej Ekologii, a w 2011 r. otrzyma³ statuetkê „Krzewiciela bioró¿norodnoœci”.
8–9.05. Na terenie Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
odby³y siê XI Miêdzynarodowe Targi Geologiczne GEO-EKO-TECH. Ju¿ po raz czwarty PIG-PIB goœci³ u siebie
wystawców i zwiedzaj¹cych. W tym roku tematyka przewodnia obejmowa³a bezpieczn¹ infrastrukturê, geobezpieczeñstwo i gospodarkê wodn¹, poszukiwanie i eksploatacjê z³ó¿ oraz odnawialne Ÿród³a energii – geotermiê.
Organizatorem by³ Zarz¹d Targów Warszawskich S.A.
Patronat honorowy nad targami obj¹³ podsekretarz stanu
w Ministerstwie Œrodowiska, g³ówny geolog kraju Piotr
WoŸniak. Imprezie patronowali równie¿: Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
Instytut Techniki Budowlanej oraz Instytut Badawczy
Dróg i Mostów. Targi by³y skierowane do szerokiego grona
przedstawicieli firm geologicznych, wiertniczych, rynku
paliwowo-energetycznego oraz ochrony œrodowiska, in¿ynierii, a tak¿e administracji samorz¹dowej i mediów. Czêœci
wystawienniczej towarzyszy³y liczne spotkania tematyczne. Pierwszego dnia targów odby³y siê dwie konferencje:
„Co nowego w gazie ³upkowym?”, której organizatorem
by³ PIG-PIB, oraz „Geologia dla budownictwa” zorganizowana przez PIG-PIB i Instytut Techniki Budowlanej. Podczas konferencji „Geologia dla budownictwa” odby³y siê
dwie sesje tematyczne „Geologia w procesie inwestycyjnym” oraz „Kierunki rozwoju geologii na rzecz budownictwa i gospodarki”. Drugiego dnia PIG-PIB wspólnie
z Mazowieckim Urzêdem Wojewódzkim oraz w³adzami
dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zorganizowali konferencjê „Geobezpieczeñstwo i gospodarka wodna na terenie

dzielnicy Wilanów”, podczas której przedstawiono geologiczno-in¿ynierskie aspekty gospodarki przestrzennej oraz
zagadnienia dotycz¹ce geobezpieczeñstwa Wilanowa i strefy
przywiœlanej, w tym powodzi, podtopieñ i monitorowania
wa³ów przeciwpowodziowych.
12–15.05. W Starych Jab³onkach ko³o Ostródy odby³o
siê X Jubileuszowe Miêdzynarodowe Forum Gospodarki
Odpadami z cyklu Kompleksowe Zarz¹dzanie Gospodark¹
Odpadami. W trakcie spotkania odby³a siê równie¿ promocja innowacyjnych projektów z zakresu ochrony œrodowiska wspó³finansowanych z funduszy unijnych.
13–15.05. W Katowicach odby³ siê V Europejski
Kongres Gospodarczy (V European Economic Congress –
EEC). Wziêli w nim udzia³ biznesmeni, przedstawiciele
administracji, politycy i ekonomiœci z ca³ego œwiata. Wœród
licznych paneli dyskusyjnych nie zabrak³o tych zwi¹zanych z problemami energetycznymi i klimatycznymi kraju
i Europy. Dyskutowano m.in. o gazie z ³upków, energetyce
j¹drowej, sektorze paliwowym i polityce klimatycznej.
Wœród zaproszonych goœci pojawi³ siê minister œrodowiska
Marcin Korolec oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie
Œrodowiska, g³ówny geolog kraju Piotr WoŸniak.
14.05. W Muzeum Geologicznym Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego Instytu Badawczego
w Warszawie otwarto wystawê czasow¹ „Islandia – wyspa
czterech ¿ywio³ów”, na której s¹ prezentowane zdjêcia
oraz okazy ska³ i minera³ów pochodz¹ce z wyjazdu grupy
geologów na Islandiê w 2011 r. Otwarciu wystawy towarzyszy³y prelekcje poœwiêcone impresjom z wyjazdu na
Islandiê oraz opisom Islandii z prze³omu XVI i XVII w.
i lat 20. XX w. Wystawê bêdzie mo¿na zwiedzaæ do koñca
roku.
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