
Potrzeba poprawienia jakoœci przestrzeni regionu powo-
duje koniecznoœæ rewitalizacji terenów zdegradowanych
wraz z przygotowaniem takich terenów do rekultywacji.
Dotyczyæ to bêdzie przede wszystkim wyeksploatowanych
sk³adowisk odpadów.

RPO województwa zachodniopomorskiego na lata
2007–2013

Problematyka ochrony œrodowiska zawarta jest w celu
szczegó³owym Poprawa warunków ¿ycia poprzez zacho-
wanie i ochronê œrodowiska naturalnego oraz zwiêkszenie
bazy spo³ecznej województwa oraz w osiach prioryteto-
wych 4: Infrastruktura ochrony œrodowiska i 6: Kultura i
rewitalizacja.

W ramach 4. osi priorytetowej realizowane bêd¹ inwe-
stycje z zakresu gospodarki wodno–œciekowej oraz gospo-
darki odpadami. Wsparcie uzyskaj¹ tak¿e inwestycje
maj¹ce na celu poprawê stanu bezpieczeñstwa przeciwpo-
wodziowego, przeciwpo¿arowego oraz ochrony przed skut-
kami nadzwyczajnych zagro¿eñ œrodowiska, m.in. poprzez
wykonanie melioracji podstawowych, a tak¿e poprzez roz-
budowê infrastruktury monitoringu stanu œrodowiska.

Na obszarach miast niezbêdna jest równie¿ rewitaliza-
cja obszarów zdegradowanych umo¿liwiaj¹ca zmiany
ukierunkowane na aktywizacjê spo³eczn¹ i gospodarcz¹.

�ród³a:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/progra-
my/regionalne/

http://rpo.dolnyslask.pl/pliki/RPO_21_08_2007.pdf
http://www.kujawsko-pomorskie.pl/files/ roz_reg/
prog_oper/rpo/RPO_WKP_12_07_07.pdf
http://www.rpo.lubelskie.pl/webapp/img/docs/
RPOWL_060307_1173355780.pdf
http://www.lrpo.lubuskie.pl/
http://test.lodzkie.pl/system/galleries/download/
RPO/RPO_20070713.pdf
http://www.malopolskie.pl/Archiwum/?id=1967
http://www.mazovia.pl/news_pliki/0/821.pdf
http://umwo.opole.pl/docs/rpowo2007-2013poocenief-
ormalnejke.pdf
http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/um/samo-
rzad/rpo_wp_13_07_07.pdf
http://www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/
9DAE1F6F-D17A-4337-9DD9-9FC4C7E3DE05/0/nowy
RPO.doc
http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/images/dyn/
RPO_WP_160807_POL.pdf
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonly-
res/E4C3BDBC-980B-47BA-BC37-953469129B65/1998
7/ROPWarmia_i_Mazury_190506.pdf
http://www.wielkopolska.mw.gov.pl/files/att1961.pdf
http://rpo.silesia-region.pl/zalaczni-
ki/2007/08/30/1188464052.pdf
http://www.rozwoj-swietokrzyskie.pl/dane/strony/pro-
gramy_pliki/RPOWS.doc
http://www.um-zachodniopomorskie.pl/zalaczniki/rpo-
192a.doc

Informacje o przysz³ych wydarzeniach*

pracowa³a Barbara ¯bikowska**

11–13.10.2007. W Warszawie odbêd¹
siê XII Miêdzynarodowe Targi GEA’2007.
G³ówne tematy prezentacji targowych
to: Systemy Informacji Przestrzennej
(GIS), geodezja, fotogrametria, systemy
lokalizacji satelitarnej (GPS), systemy
plotowania i reprodukcji. Targi odbywaj¹
siê na terenach EXPO XXI przy ul.
Pr¹dzyñskiego w Warszawie. Informacje:
Biuro Organizacji GEA, ul. Armii Krajo-
wej 287/7, 40-750 Katowice, tel.

032-252-06-60, fax 032-252-06-66, e-mail: biu-
ro@gea.com.pl oraz na stronie internetowej
http://www.gea.info.pl

12.10.2007. W S³upsku odbêdzie siê konferencja
pt. Morfotwórcza rola lodowców i l¹dolodów plejstoceñ-
skich i wspó³czesnych, organizowana przez Zak³ad Geo-
morfologii i Geologii Czwartorzêdu Pomorskiej Akademii
Pedagogicznej w S³upsku pod patronatem Komitetu Badañ
Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzysze-
nia Geomorfologów Polskich. Informacje: dr Marek Ma-
jewski, Zak³ad Geomorfologii i Geologii Czwartorzêdu,
Pomorska Akademia Pedagogiczna, ul. Partyzantów 27,

76-200 S³upsk, tel. 059-840-01-70, e-mail: florek@pap.
edu.pl oraz na stronie internetowej http://www.staff.amu.
edu.pl/~sgp/slupsk07.pdf

15–17.10.2007. W Paszkówce ko³o Krakowa odbêdzie
siê VIII Szko³a z cyklu Nadzwyczajne Zagro¿enia Œrodo-
wiska, nt. Wp³yw zmiennoœci klimatu na œrodowisko, gospo-
darkê i spo³eczeñstwo (Zmiany, skutki i sposoby ich ogra-
niczenia, wnioski dla nauki i praktyki in¿ynierskiej oraz pla-
nowania gospodarczego), organizowana przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Informacje: El¿bieta
Skibowska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
ul. Podleœna 61, 01-673 Warszawa, tel. 022-569-41-68, fax
022-56-94-169, e-mail: elzbieta.skibowska@imgw.pl oraz
na stronie internetowej www.imgw.pl

17–19.10.2007. W Radziejowicach k. Warszawy odbê-
dzie siê Ogólnopolski Kongres Geotermalny organizowa-
ny przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Zak³ad
Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, Geotermiê Mazowieck¹ SA, Instytut Gospo-
darki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akade-
mii Nauk oraz Oddzia³ Karpacki Pañstwowego Instytutu
Geologicznego. Tematyka kongresu bêdzie obejmowaæ
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uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju geotermii
w Polsce; postêpy w rozpoznaniu zasobów geotermalnych;
ciep³ownie geotermalne, uzdrowiska i oœrodki rekreacyjne
stosuj¹ce wody geotermalne w Polsce; wykorzystanie nisko-
temperaturowej energii geotermalnej — pompy ciep³a;
przegl¹d realizowanych i planowanych projektów badaw-
czych i badawczo-rozwojowych; sukcesy, problemy i kie-
runki rozwoju geotermii w Polsce. Informacje: dr in¿. Beata
Kêpiñska, mgr in¿. Barbara Czopek, Polskie Stowarzysze-
nie Geotermiczne AGH — Pawilon A-0, pok. 235, al. Mic-
kiewicza 30, 30-059 Kraków, tel./fax 012-423-40-00 (od
10:00 do 14:00), w pozosta³ych godzinach: 012-617-38-40
lub 0601-40-34-76 oraz na stronie internetowej: www.psg.
agh.edu.pl/kongres

18–21.10.2007. Na terenie Kletna w Masywie Œnie¿-
nika odbêdzie siê 41. Sympozjum Speleologiczne, organi-
zowane pod auspicjami Sekcji Speleologicznej Polskiego
Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. W czasie sym-
pozjum przewiduje siê kilka sesji terenowych poœwiêco-
nych szeroko pojêtym zagadnieniom zwi¹zanym z krasem
Sudetów Wschodnich oraz formami pseudokrasowymi
Gór Sto³owych. Sesje referatowe bêd¹ dotyczyæ badañ kra-
su w Sudetach oraz szerokiego zakresu badañ i eksploracji
jaskiñ i form krasowych (geologia, hydrologia, klimat, bio-
logia, paleontologia, archeologia i in.). Informacje: dr Krzy-
sztof Stefaniak, Zak³ad Paleozoologii, Instytut Zoologiczny,
Uniwersytet Wroc³awski, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wroc³aw,
e-mail: stefanik@biol.uni.wroc.pl lub dr Jan Urban, Instytut
Ochrony Przyrody PAN, al. Mickiewicza 33, 31-120 Kra-
ków, e-mail: urban@iop.krakow.pl

18–21.10.2007. W Bukowinie Tatrzañskiej odbêdzie
siê XIV Sesja Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa
Mineralogicznego, organizowana przez PTMin. oraz Wy-
dzia³ Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego. Pierwsza czêœæ
sesji oraz wycieczka terenowa bêd¹ poœwiêcone granitoidom
stref orogenicznych i przyleg³ych platform. W drugiej czêœci
bêd¹ omawiane zagadnienia z dziedziny petrologii oraz
dziedzin pokrewnych. Informacje: dr Justyna Ciesielczyk,
Wydzia³ Nauk o Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski, ul. Bêdziñska 60,
41-200 Sosnowiec, tel. 032-368-93-36, e-mail: jciesiel@wnoz.
us.edu.pl oraz na stronie internetowej http://www.ptmin.
edu.pl

25–26.10.2007. W Warszawie odbêdzie siê konferen-
cja naukowa pt. Rekonstrukcja dynamiki procesów geo-
morfologicznych — formy rzeŸby i osad, dedykowana z
okazji 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab.
El¿biecie Mycielskiej-Dowgia³³o. Organizatorami konfe-
rencji s¹ Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych Uni-
wersytetu Warszawskiego, Komitet Badañ Czwartorzêdu
Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Geomorfo-
logów Polskich. Informacje: dr Dorota Giriat, Wydzia³
Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszaw-
ski, ul. Krakowskie Przedmieœcie 30, 00-927 Warszawa,
e-mail: dagiriat@uw.edu.pl oraz na stronie interneto-
wej http://www.staff.amu.edu.pl/~sgp/Komunikat1-War-
szawa.pdf

6–8.11.2007. W Bibliotece Narodowej w Warszawie
odbêdzie siê XVII edycja dorocznej konferencji z cyklu
Geoinformacja w Polsce, nt. Wspó³praca i koordynacja w za-
kresie geoinformacji dla zrównowa¿onego rozwoju w Pol-

sce i Europie, organizowana przez Polskie Towarzystwo
Informacji Przestrzennej, G³ówny Urz¹d Geodezji i Karto-
grafii oraz Instytut Geodezji i Kartografii. Konferencja
bêdzie obejmowa³a tematyczne sesje referatowe, warszta-
towe i dyskusyjne, a tak¿e jednodniowe Sympozjum Sieci
Naukowej Systemy Geoinformacyjne, w której sk³ad wcho-
dz¹ nastêpuj¹ce instytuty: Centrum Badañ Kosmicznych,
Instytut Badawczy Leœnictwa, Instytut Geodezji i Karto-
grafii, Instytut Geofizyki PAN, Instytut Geografii i Prze-
strzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN,
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Insty-
tut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN,
Instytut Melioracji i U¿ytków Zielonych, Instytut Meteoro-
logii i Gospodarki Wodnej, Instytut Ochrony Œrodowiska,
Instytut Rozwoju Miast, Instytut Upraw, Nawo¿enia i Gle-
boznawstwa — Pañstwowy Instytut Badawczy oraz Pañstwo-
wy Instytut Geologiczny. Informacje: mgr in¿. Ewa Musia³,
e-mail: konferencje@ptip.org.pl oraz na stronie interneto-
wej http://www.ptip.org.pl

7–9.11.2007. W Podlesiach na Jurze Krakowsko-Czê-
stochowskiej odbêdzie siê Geo-Sympozjum M³odych
Badaczy Silesia 2007 pt. Wspó³czesne trendy w naukach
o Ziemi, organizowane przez Wydzia³ Nauk o Ziemi Uni-
wersytetu Œl¹skiego. Konferencja jest przeznaczona dla
m³odych naukowców, studentów ostatniego roku studiów
licencjackich i magisterskich, uczestników studiów dokto-
ranckich oraz m³odych doktorów ze wszystkich wy¿szych
uczelni w kraju. Jej interdyscyplinarny profil stworzy
w³aœciw¹ p³aszczyznê do prezentacji wyników badañ pro-
wadzonych w zakresie geologii, geofizyki, geografii i ochro-
ny œrodowiska. Informacje: mgr Adam Frej, Katedra Geo-
logii Stosowanej, Zak³ad Fizyki Ziemi, Uniwersytet Œl¹ski,
ul. Bêdziñska 60, 41-200 Sosnowiec, tel. 032-368-93-62,
e-mail: adamfrej@interia.pl oraz na stronie internetowej
http://geosymp.wnoz.us.edu.pl/index.php

8–10.11.2007. W Muzeum Przemys³u Naftowego i Ga-
zowniczego w Bóbrce odbêdzie siê konferencja naukowa
pt. Systemy naftowe w ska³ach wêglanowych po³udniowej
Polski, organizowana pod patronatem Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa SA Oddzia³ w Sanoku przez Wydzia³ Geologii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie
Naukowo-Techniczne In¿ynierów i Techników Przemys³u
Naftowego i Gazowniczego Oddzia³ w Sanoku. Informa-
cje: Karolina Wojnicka, Wydzia³ Geologii, Uniwersytet
Warszawski, ul. ¯wirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, fax
022-554-00-01, e-mail: kwojnicka@uw.edu.pl

22–23.11.2007. We Wroc³awiu odbêdzie siê ogólno-
polska konferencja naukowa pt. 60 lat dzia³alnoœci
Oddzia³u IMGW we Wroc³awiu na rzecz gospodarki wod-
nej i ochrony œrodowiska i 30 lat kierowania oddzia³em
przez doc. dr. Alfreda Dubickiego, organizowana przez
Wroc³awski Oddzia³ Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Tematyka konferencji bêdzie obejmowaæ nastê-
puj¹ce zagadnienia: hydrologia, meteorologia i gospodar-
ka wodna; meteorologiczne i hydrologiczne zjawiska
ekstremalne; monitoring iloœciowy i jakoœciowy; progno-
zowanie zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych;
ochrona przeciwpowodziowa; ochrona œrodowiska i ekolo-
gia; wspó³praca na wodach granicznych i systemy prawne
dotycz¹ce gospodarki wodnej na terenie Polski i pañstw
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s¹siaduj¹cych. Informacje: Alina S³omska, Instytut Meteo-
rologii i Gospodarki Wodnej, Oddzia³ we Wroc³awiu,
ul. Parkowa 30, 51-616 Wroc³aw, tel. 071-320-01-70, fax
071-348-79-91, e-mail alina.slomska@imgw.pl oraz na
stronie internetowej http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/
oddzialy/wroclaw/dzialalnosc/konferencje.html

27.11.2007. W Gliwicach odbêdzie siê VII Konferen-
cja z cyklu Zagadnienia Ekologiczne w Geologii i Petrologii
Wêgla, organizowana przez Instytut Geologii Stosowanej
Wydzia³u Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej oraz
Komisjê Nauk Geologicznych PAN — Oddzia³ w Katowi-
cach. Problematyka konferencji obejmuje zagadnienia
zwi¹zane z charakterystyk¹ jakoœci wêgla w z³o¿u, przy-
czynami zró¿nicowania jakoœci wêgla, petrologiczn¹ ocen¹
skutecznoœci procesów przeróbki, prognoz¹ skutków eko-
logicznych i w³aœciwoœciami produktów odpadowych pro-
cesu przeróbki i u¿ytkowania wêgla oraz ich utylizacj¹ i
lokowaniem odpadów. Informacje: Sekretariat Instytutu
Geologii Stosowanej, Politechnika Œl¹ska, ul. Akademicka 2,
44-100 Gliwice, tel./fax 032-237-22-90; Joanna Komorek,
tel. 032-237-13-07, e-mail: joanna.komorek@polsl.pl oraz
na stronie internetowej http://igs.polsl.pl/konferencja/
index_3.htm

27.11.2007. W Warszawie odbêdzie siê konferencja
naukowa pt. Badania czwartorzêdu i ochrona œrodowiska,
dedykowana doc. dr. hab. Andrzejowi Berowi z okazji
45-lecia pracy naukowej. Organizatorem konferencji jest
Pañstwowy Instytut Geologiczny i Komitet Badañ Czwar-
torzêdu Polskiej Akademii Nauk. Informacje: mgr Maria
Jastrzêbska-Ber, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Ra-
kowiecka 4, 00-975 Warszawa, e-mail: maria.jastrzebska-
ber@ pgi.gov.pl

28.11.2007. W Gliwicach odbêdzie siê konferencja
naukowa pt. Górnictwo zrównowa¿onego rozwoju 2007,
organizowana przez Wydzia³ Górnictwa i Geologii Poli-
techniki Œl¹skiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Wy-
dzia³u Górnictwa i Geologii. Przewidywane s¹ na niej
nastêpuj¹ce sesje tematyczne: Nowoczesne struktury w gór-
nictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych,
Energooszczêdne i niezawodne maszyny górnicze, Bezpie-
czeñstwo a rozwój górnictwa, Ochrona œrodowiska natu-
ralnego i marketing, Geoturystyka, Rozpoznawanie z³ó¿.
Informacje: mgr in¿. Alicja Podgórska-Stefanik, Wydzia³
Górnictwa i Geologii, Politechnika Œl¹ska, ul. Akademic-
ka 2, 44-100 Gliwice, tel. 032-237-11-36, e-mail: Alicja.
Podgorska-Stefanik@polsl.pl oraz na stronie internetowej
http://www.wgg.polsl.pl/gzr2007.htm

7–8.05.2008. W Warszawie odbêdzie siê I Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowa pt. Z³o¿a kopalin — aktualne
problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumen-
tacyjnych organizowana przez Pañstwowy Instytut Geolo-
giczny. W ramach konferencji planowanych jest kilka równo-
leg³ych sesji podzielonych na grupy tematyczne: Kopaliny
energetyczne — z³o¿a wêglowodorów; Kopaliny energe-
tyczne — z³o¿a wêgla; Kopaliny niemetaliczne; Kopaliny
metaliczne; Kopaliny pospolite. Informacje: dr Stanis³aw
Mikulski, Pañstwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiec-
ka 4, 00-975 Warszawa, tel. 022-849-53-51 wew. 235, fax
022-849-53-42, e-mail: stanislaw.mikulski@pgi.gov.pl
oraz na stronie internetowej http://konf.pgi.gov.pl

27–29.05.2008. W Zakopanem odbêdzie siê miêdzyna-
rodowa konferencja pt. Tatrzañskie mapy geologiczne, orga-
nizowana pod honorowym patronatem g³ównego geologa
kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Œrodowiska
Mariusza-Oriona Jêdryska przez Pañstwowy Instytut Geo-
logiczny, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Tatrzañski
Park Narodowy oraz Tatranský národný park. Celem kon-
ferencji jest prezentacja pierwszych dziewiêciu arkuszy
Szczegó³owej mapy geologicznej Tatr w skali 1 : 10 000
oraz stworzenie forum do dyskusji i wymiany pogl¹dów na
temat opracowañ kartograficznych w Tatrach. Informacje:
prof. dr hab. Krystyna Piotrowska, Pañstwowy Instytut
Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 022-
849-53-51 wew. 138, e-mail: krystyna.piotrowska@pgi.gov.pl
oraz na stronie internetowej http://konf.pgi.gov.pl

24–27.06.2008. W G³ucho³azach odbêdzie siê miêdzy-
narodowa konferencja nt. Skutki dzia³alnoœci cz³owieka w
górach i na ich przedpolu — zapis zmian w formach terenu
i osadach, organizowana przez Katedrê Paleogeografii i
Paleoekologii Czwartorzêdu Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Œl¹skiego przy wspó³pracy geomorfologów czeskich z
Brna, Ostrawy i O³omuñca. Informacje: dr hab. Adam
£ajczak, tel. kom. 0502-606-171, e-mail: alajczak@o2.pl

28.07–2.08.2008. W Warszawie odbêdzie siê miêdzy-
narodowa konferencja pt. Evolution and diversity of Chon-
drichthyans, organizowana przez Instytut Geologii Podsta-
wowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Nauk
Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Informacje:
dr hab. Micha³ Ginter, Instytut Geologii Podstawowej, Uniwer-
sytet Warszawski, ul. ¯wirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa,
tel. 022-554-04-27, e-mail: m.ginter@uw.edu.pl; dr Ro-
bert NiedŸwiedzki, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwer-
sytet Wroc³awski, pl. M. Borna 9, 50-205 Wroc³aw, tel.
071-375-92-31, e-mail: mied@ing.uni.wroc.pl oraz na stro-
nie internetowej http://www.geo.uw.edu.pl/IGP/IGP/ Sharks
2008/index.htm

5–14.08.2008. W Oslo, w Norwegii, odbêdzie siê 33. Miê-
dzynarodowy Kongres Geologiczny. Informacje zamiesz-
czono na stronie internetowej www.33igc.org

1–5.09.2008. W Krakowie odbêdzie siê Second Inter-
national Congress on Ichnology — ICHNIA 2008, orga-
nizowany przez Wydzia³ Biologii i Nauk o Ziemi Uniwer-
sytetu Jagielloñskiego w Krakowie, Pañstwowy Instytut
Geologiczny w Warszawie oraz Wydzia³ Geologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Informacje na stronie internetowej
http://www.uj.edu.pl/ING/ichnia08/index.html

8–9.09.2008. W Kudowie Zdroju odbêdzie siê konfe-
rencja POKOS 3, pt. Baseny œródgórskie — kontekst regio-
nalny œrodowisk i procesów sedymentacji, organizowana
przez Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc-
³awskiego oraz Polskie Towarzystwo Geologiczne. Szcze-
gó³owe informacje na stronie internetowej www.pokos.
ing.uni.wroc.pl

11–13.09.2008. W £agowie Lubuskim odbêdzie siê IV
Krajowy Zjazd Bran¿y Górnictwa Naftowego, organizo-
wany pod patronatem Stanis³awa Niedbalca — wicepreze-
sa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA
przez PGNiG SA Oddzia³ w Zielonej Górze. Zjazd bêdzie
jedn¹ z uroczystoœci uœwietniaj¹cych jubileusz 40-lecia po-
wo³ania Przedsiêbiorstwa Poszukiwañ Naftowych w Zielo-
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nej Górze, którego dzia³alnoœæ kontynuuj¹ PGNiG SA w
Zielonej Górze i Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o.
Informacje: Dorota Mundry, PGNiG SA Oddzia³ w Zielonej

Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra,
tel. 068-329-12-62, e-mail: dorota.mundry@zzgnig.com.pl

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ

(15 sierpnia – 16 wrzeœnia 2007 r.)

19–20.08. W Erice (W³ochy) odby³o siê 38. Miêdzy-
narodowe Seminarium poœwiêcone zagro¿eniom global-
nym, organizowane przez Œwiatow¹ Federacjê Naukow¹.
W spotkaniu uczestniczy³ minister œrodowiska Jan Szyszko.

29.08–01.09. W Lublinie odby³ siê LXXVIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Geologicznego pt. Budowa geolo-
giczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery,
zorganizowany przez Oddzia³ Lubelski Polskiego Towa-
rzystwa Geologicznego, Instytut Nauk o Ziemi Uniwersy-
tetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie oraz
Pañstwowy Instytut Geologiczny. Zjazd poœwiêcono
zaprezentowaniu najnowszych osi¹gniêæ w zakresie rozpo-
znania budowy geologicznej regionu lubelskiego i jego
zasobów surowcowych oraz omówieniu problemów
zwi¹zanych z ochron¹ litosfery w aspekcie przepisów unij-
nych. W obradach zjazdu uczestniczy³ prof. Mariusz-Orion
Jêdrysek, g³ówny geolog kraju, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Œrodowiska.

1–6.09. We Wroc³awiu i Krakowie odby³a siê miêdzynaro-
dowa, terenowa konferencja naukowa EUROGRANITES
2007 — Granitoids in Poland, zorganizowana pod patrona-
tem g³ównego geologa kraju Mariusza-Oriona Jêdryska
przez Pañstwowy Instytut Geologiczny, we wspó³pracy z
Wydzia³em Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Insty-
tutem Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wroc³awskiego i
Wydzia³em Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego. Konfe-
rencja skierowana by³a do specjalistów zagranicznych
chc¹cych zapoznaæ siê z problematyk¹ dotycz¹c¹ granitów
w Polsce.

3–9.09. W Kamieniu Œl¹skim odby³y siê Miêdzynaro-
dowe Warsztaty Terenowe pt. Pan-European correlation of
the epicontinental Triassic international field workshop on
the Triassic of southern Poland, zorganizowane pod auspi-
cjami Polskiego Towarzystwa Geologicznego przez Uniwer-
sytet Jagielloñski w Krakowie, Pañstwowy Instytut Geolo-
giczny, Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ oraz Muschelkalk
Museum w Ingelfingen i Geoforschungszentrum w Pocz-
damie (Niemcy).

3–7.09. W Ciechocinku odby³a siê XIV Konferencja z
cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski pt. Plejstocen Kujaw
i dynamika lobu Wis³y w czasie ostatniego zlodowacenia,
zorganizowana przez Uniwersytet Miko³aja Kopernika w
Toruniu, Uniwersytet £ódzki, Pañstwowy Instytut Geolo-

giczny oraz Komitet Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akade-
mii Nauk. Podczas konferencji zaprezentowano najnowsze
wyniki badañ stratygraficznych i paleogeograficznych
dotycz¹cych plejstocenu Polski ze szczególnym naciskiem
na stratygrafiê i œrodowiska sedymentacji osadów plejsto-
ceñskich oraz dynamikê lobu Wis³y podczas ostatniego
zlodowacenia na obszarze Kujaw i wschodniej czêœci
Wysoczyzny GnieŸnieñskiej. Szczególn¹ uwagê zwrócono
na rekonstrukcjê zdarzeñ paleogeograficznych w czasie
stadia³u g³ównego zlodowacenia wis³y oraz wp³yw starsze-
go pod³o¿a na wykszta³cenie osadów plejstoceñskich i rzeŸ-
bê terenu.

10.09. W Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie otwarto wystawê pt. Surend¿aw — artystyczna
podró¿ do Mongolii 2005. Na wystawie prezentowane s¹
obrazy olejne, grafiki oraz rzeŸby artystów, którzy we
wrzeœniu 2005 r. odbyli podró¿ artystyczn¹ do Mongolii w
ramach projektu Kampania Artystyczna (Ewy Miazek,
Marii Orzêckiej, Barbary Pszczó³kowskiej-Kasten, Mariu-
sza D¹browskiego, Andrzeja Kaliny i Darizara Tuwdendo-
rija) oraz fotografie Ewy Gotz-Dêbnickiej i Krzysztofa
Dêbnickiego przebywaj¹cych w latach 2001–2005 w Mon-
golii na placówce dyplomatycznej. Wystawê obj¹³ hono-
rowym patronatem Ambasador Mongolii w Polsce.

10–11.09. W Warszawie, pod honorowym patronatem
ministra œrodowiska prof. Jana Szyszko, odby³ siê Zjazd
Cz³onków i Sympatyków Polskiego Towarzystwa Geofi-
zycznego, zorganizowany z okazji 60-lecia Towarzystwa.

12–16.09. W £ucku (Ukraina) odby³o siê XIV ukraiñsko-
polskie seminarium terenowe pt. Znaczenie i ranga straty-
graficzna ocieplenia korszewskiego (lubelskiego), zorgani-
zowane w ramach ukraiñsko-polskiego programu Straty-
graficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i
Polski przez Ministerstwo Oœwiaty i Nauki Ukrainy,
Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka,
Wo³yñski Pañstwowy Uniwersytet im. Lesi Ukrainki, Insty-
tut Nauk Geologicznych Narodowej Akademii Nauk Ukrainy,
Roweñsk¹ Ekspedycjê Geologiczn¹, Komisjê Lessu
Komitetu Badañ Czwartorzêdu Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie oraz Oddzia³ Lubelski Polskiego Towarzystwa
Geograficznego.
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w procedurach modu³u ArcMap, do których w szczególno-
œci nale¿¹:

� brak mo¿liwoœci prawid³owego konstruowania
nawet prostych symboli kartograficznych
powszechnie u¿ywanych w geologii — symbole z
gotowych styli s¹ niekompletne b¹dŸ trac¹ ca³kowi-
cie spójnoœæ po wczytaniu ich do kompozycji;

� problemy z tworzeniem legendy zbiorczej dla kilku
oddzielnych kompozycji (przy podziale du¿ych for-
matów na arkusze);

� brak poprawnej mo¿liwoœci exportu do formatu eps
czêœci elementów kompozycji (fontów, wie-

locz³onowych symboli, czy elementów graficznych
wykonanych poza systemem ArcGis).

Na podstawie wykonanych opracowañ stwierdzono, ¿e
wersja 9.1 oprogramowania ArcGis (modu³ ArcMap) nie
jest najlepszym narzêdziem do prostego i wygodnego two-
rzenia kompozycji mapowych o z³o¿onej symbolice, w
szczególnoœci przeznaczonych do druku offsetowego.
Sprawdza siê natomiast doskonale przy tworzeniu niezbyt
skomplikowanych kompozycji do wydruków ploterowych
i prezentacji ekranowych.

Bo¿ena Gasto³-Palechowska, Barbara Jaranowska
& Jacek Kocy³a
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I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
pt. Z³o¿a kopalin

— aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych
i dokumentacyjnych

Warszawa, 7–8 maja 2008

W ramach konferencji planowana jest organizacja kilku równoleg³ych sesji podzielonych na grupy tematyczne:
1. Kopaliny energetyczne — z³o¿a wêglowodorów
2. Kopaliny energetyczne — z³o¿a wêgla
3. Kopaliny niemetaliczne
4. Kopaliny metaliczne
5. Kopaliny pospolite

Przewidziane s¹ 20-minutowe referaty (w tym 5 minut na dyskusjê), jak równie¿ sesja posterowa. Artyku³y konferen-
cyjne bêd¹ recenzowane i zostan¹ opublikowane w Przegl¹dzie Geologicznym (dotycz¹ce kopalin energetycznych —
z³ó¿ wêglowodorów i wêgla w numerze kwietniowym 2008 r., a kopalin metalicznych, niemetalicznych i pospolitych
— w majowym). Instrukcja dla autorów artyku³ów zostanie zamieszczona w II cyrkularzu (do 15.10.2007 r.). Formu-
larz zg³oszenia jest dostêpny na stronie internetowej: www.pgi.gov.pl
Koszt udzia³u w konferencji wynosi 250 z³ i obejmuje op³atê konferencyjn¹, materia³y, dwa obiady i spotkanie towa-
rzyskie. Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich ponios¹ koszt 170 z³.
Konferencja odbêdzie siê w Pañstwowym Instytucie Geologicznym, ul. Rakowiecka 4, 00-795 Warszawa

Zg³oszenia czynnego udzia³u w konferencji bêd¹ przyjmowane do dnia 30.11.2007 r.
Zg³oszenia nale¿y wysy³aæ na adres: zloza.kopalin@pgi.gov.pl

Nieprzekraczalny termin zg³aszania artyku³ów konferencyjnych mija 20.12.2007 r.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Stanis³aw Mikulski — przewodnicz¹cy
dr Magdalena Pañczyk — zastêpca przewodnicz¹cego
dr Grzegorz Czapowski
dr Jacek Kasiñski
doc. dr hab. S³awomir Oszczepalski
mgr in¿. Pawe³ Poprawa
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