
ryk Jacek Jezierski, sk³adaj¹c ¿yczenia barbórkowe pra-
cownikom PIG zapowiedzia³, ¿e nie ma zamiaru
kontynuowaæ prac nad ustaw¹ powo³uj¹c¹ Polsk¹ S³u¿bê
Geologiczn¹ i bêdzie opowiada³ siê za rozwi¹zaniami
zachowuj¹cymi integralnoœæ PIG. W trakcie czêœci oficjal-
nej zas³u¿onym pracownikom instytutu wrêczono odzna-
czenia pañstwowe, resortowe, instytutowe i stopnie
górnicze. Uroczystoœci uœwietni³ wystêp chóru
Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Otwarto tak¿e
wystawê pt. Czas mamuta, przygotowan¹ przez Muzeum
Geologiczne PIG.

6.12. W Ministerstwie Œrodowiska odby³o siê spotka-
nie prof. dr. hab. Macieja Nowickiego z dziennikarzami,
podczas którego minister przedstawi³ cele i zadania Mini-
sterstwa Œrodowiska oraz priorytety dzia³añ resortu na naj-
bli¿sze lata.

7.12. W Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie
odby³y siê uroczystoœci barbórkowe. Uczestniczyli w nich
m.in. wiceministrowie: Eugeniusz Postolski — odpowie-
dzialny za sprawy górnictwa w Ministerstwie Gospodarki,
Henryk Jacek Jezierski — g³ówny geolog kraju, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Œrodowiska, Piotr Buchwald —
prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz Jerzy Miller —
wojewoda ma³opolski. G³ówny geolog kraju, kieruj¹c
¿yczenia do zgromadzonych na uroczystoœci przedstawi-

cieli przemys³u wydobywczego zapowiedzia³, ¿e bêdzie
d¹¿y³ do opracowania nowej ustawy Prawo geologiczne i
górnicze, w której ma nast¹piæ odbiurokratyzowanie pro-
cedur u³atwiaj¹cych prowadzenie dzia³alnoœci geologicz-
nej i górniczej.

8–9.12. W Hali ludowej we Wroc³awiu odby³a siê
œwi¹teczna XLIII Wroc³awska Wystawa i Gie³da Mine-
ra³ów, Skamienia³oœci i Wyrobów Jubilerskich. Zaprezen-
towano na niej wystawy: Agaty Gór Kaczawskich,
Meteoryty, Skalenie z pegmatytów strzegomskich, Chryzo-
prazy ze Szklar, Koœci mamuta, Skamienia³oœci jury i kredy,
Siarczki i siarczany z Zag³êbia Miedziowego, Kamienie
ozdobne z Chin i Wietnamu. Mo¿na te¿ by³o obejrzeæ ska-
mienia³oœci: eoceñskie skorupy ¿ó³wi, jaja dinozaurów,
skrzemienia³e drewno, dewoñskie ryby pancerne, odciski
ryb oligoceñskich, amonity z Polski, Rosji, Francji i Mada-
gaskaru, tropy gadów triasowych oraz minera³y z Czech,
S³owacji, Bu³garii, W³och, Maroka (agaty, ametysty),
Rosji (kolekcja minera³ów z Dalniegorska), Ukrainy,
Kazachstanu, Madagaskaru (labrador), Pakistanu (turmali-
ny z Gilgit) i Brazylii (agaty, kwarce z wrostkami). Odwie-
dzaj¹cy gie³dê mieli te¿ okazjê wys³uchaæ odczytów pt.
Parki narodowe po³udniowego zachodu USA oraz Przy-
padki meteorytu z Ostrzeszowa, wyg³oszonych przez mgr
Antoniego Stryjewskiego z Muzeum Mineralogicznego
Uniwersytetu Wroc³awskiego.
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Minister Œrodowiska
wydawca czasopisma specjalistycznego Przegl¹d Geologiczny
poszukuje kandydata na stanowisko redaktora naczelnego

Wymagania niezbêdne:
� doœwiadczenie w pracach dziennikarskich lub redakcyjnych,
� ukoñczone studia wy¿sze z zakresu geologii,
� doœwiadczenie w kierowaniu zespo³em,
� samodzielnoœæ i kreatywnoœæ w pracy,
� bieg³a obs³uga komputera (pakiet Microsoft Office, Internet),
� bardzo dobra znajomoœæ jêzyka angielskiego,
� wysoka kultura osobista, zdolnoœæ do nawi¹zywania dobrych relacji z autorami i podwykonawcami.

Wymagania po¿¹dane:
� doœwiadczenie na stanowisku redaktora,
� znajomoœæ innych jêzyków obcych,
� wiedza z zakresu interdyscyplinarnych nauk przyrodniczych,
� znajomoœæ rynku wydawniczego.

Aplikacje zawieraj¹ce:
� ¿yciorys z danymi kontaktowymi,
� list motywacyjny,
� dokumenty potwierdzaj¹ce wykszta³cenie zawodowe oraz znajomoœæ jêzyków obcych,
� oœwiadczenie o spe³nianiu wymagañ okreœlonych w art. 25 ust 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo pra-

sowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z póŸn. zm.),
� oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych zgodnie

z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.),
� oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na zatrudnienie w Pañstwowym Instytucie Geologicznym (dotyczy kandyda-

tów nie bêd¹cych pracownikami PIG),
nale¿y dostarczyæ do sekretariatu Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Œrodowiska

(pok. 149), ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko redaktora naczelnego
Przegl¹du Geologicznego”, w terminie do dnia 29 lutego 2008 r. do godz. 1200.


