
27–30.10. 20082. W Poznaniu odbêd¹ siê Miêdzynaro-
dowe Targi Ochrony Œrodowiska POLEKO. W tym samym
czasie odbêdzie siê 1. edycja Miêdzynarodowych Targów
Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA. Jest to nowa pro-
pozycja Miêdzynarodowych Targów Poznañskich dla firm
oferuj¹cych rozwi¹zania z zakresu gospodarki komunal-
nej. Targi KOMTECHNIKA powsta³y poprzez wyodrêb-
nienie z zakresu tematycznego POLEKO jednej z

najprê¿niej rozwijaj¹cych siê ekspozycji specjalnych —
Parku Techniki Komunalnej. Zmiana terminu targów (z listo-
pada na paŸdziernik) podyktowana jest organizacj¹ 14.
Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjedno-
czonych w sprawie zmian klimatu, która odbêdzie siê w
dniach 1–12 grudnia 2008 r. na terenach Miêdzynarodo-
wych Targów Poznañskich. Informacje na stronach inter-
netowych www.poleko.mtp.pl. oraz www.komtechnika.pl

Przegl¹d wa¿niejszych wydarzeñ

(15 stycznia 2008 – 15 lutego 2008 r.)

17.01. W Teatrze im. J. S³owackiego w Krakowie
odby³o siê uroczyste spotkanie integracyjne pracowników
Instytutu Nafty i Gazu. Z dniem 1 stycznia 2008 r., na pod-
stawie rozporz¹dzenia ministra gospodarki z dnia 3 paŸ-
dziernika 2007 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw RP
nr 196 z dnia 24 paŸdziernika 2007 r., po³¹czono Instytut
Nafty i Gazu z Instytutem Technologii Nafty im. Profesora
Stanis³awa Pilata. Po³¹czenie obu jednostek nast¹pi³o przez
w³¹czenie Instytutu Technologii Nafty (ITN) do Instytutu
Nafty i Gazu (INiG).

18.01. Minister œrodowiska Maciej Nowicki odwo³a³
prof. dr. hab. Tadeusza Marka Peryta z funkcji dyrektora
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, powo³uj¹c jedno-
czeœnie jego dotychczasowego zastêpcê, dyrektora ds. nauko-
wych doc. dr. hab. Jerzego Nawrockiego na pe³ni¹cego
funkcjê kierownika PIG.

21.01. Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicz-
nych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
zainaugurowano Dni Polarne. W sesji inauguracyjnej oko-
licznoœciowy wyk³ad wyg³osi³ prof. Andrzej Kostrzewski.
W ramach Dni Polarnych, trwaj¹cych do 11 marca, odby-
wa³y siê cotygodniowe seminaria, poœwiêcone ró¿nym
zagadnieniom zwi¹zanym z zimnymi obszarami podbiegu-
nowymi.

22.01. W Ministerstwie Œrodowiska odby³o siê spotka-
nie wszystkich geologów wojewódzkich z g³ównym geo-
logiem kraju Henrykiem Jackiem Jezierskim i dyrekcj¹
Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych MŒ.
G³ównym tematem dyskusji by³y propozycje zmian w
ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz usprawnienie
systemu przekazywania opracowañ z Pañstwowego Insty-
tutu Geologicznego do samorz¹dowej administracji geolo-
gicznej w urzêdach marsza³kowskich.

25.01. W zabytkowej kopalni wêgla Guido w Zabrzu
odby³ siê kolejny Konwent Dziekanów wydzia³ów
zwi¹zanych z naukami górniczymi i geologicznymi. Kon-
went, który powsta³ w 2000 r., gromadzi³ pocz¹tkowo dzie-
kanów z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki
Wroc³awskiej i Politechniki Œl¹skiej. Do grupy tej do³¹czy-
li dziekani wydzia³ów uniwersyteckich oraz zagranicznych
(z Czech, S³owacji i Hiszpanii), kszta³c¹cych na kierun-
kach górniczych i geologicznych. Konwent s³u¿y wymia-
nie pogl¹dów i doœwiadczeñ oraz u³atwia wspólne
reprezentowanie œrodowiska. W spotkaniu uczestniczy³
g³ówny geolog kraju dr Henryk Jacek Jezierski, zaproszo-
ny przez prof. Krystiana Probierza, dziekana Wydzia³u
Górnictwa i Geologii Politechniki Œl¹skiej, przewod-

nicz¹cego konwentu w kadencji 2005–2008. Jednym z
przewodnich tematów obrad by³y przygotowywane zmia-
ny w prawie górniczym i geologicznym. Informacje o histo-
rii, mo¿liwoœciach zwiedzania i planach kopalni Guido
przekaza³ jej dyrektor mgr in¿. Eugeniusz Kentnowski, po
czym zaprosi³ do zjazdu na dó³ kopalni. Po zaopatrzeniu siê
w poch³aniacze i lampy górnicze oraz obowi¹zkowym
szkoleniu z zakresu BHP uczestnicy konwentu zjechali
autentyczn¹ klatk¹ szybow¹ na poziom 170 m. Ten udo-
stêpniony do zwiedzania poziom prezentuje metody wydo-
bycia wêgla kamiennego i pracê górnika z prze³omu XIX i
XX w. oraz przedstawia historiê przemys³u wêglowego na
Œl¹sku.

30.01. Prezydent Lech Kaczyñski wrêczy³ 88 nomina-
cji profesorskich. Wœród nominowanych w dziedzinie
nauk o Ziemi znaleŸli siê: Miros³awa Czerny (Uniwersytet
Warszawski), Janusz Wojciech Krzyœcin (Instytut Geofizy-
ki PAN w Warszawie), Jacek Rajchel (Akademia Górniczo-
-Hutnicza w Krakowie) i Tomasz Zieliñski (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

8.02. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, dzia³aj¹c na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne,
powo³a³ prof. dr. hab. Andrzeja Sadurskiego na stanowisko
prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej. Prof. A. Sa-
durski (ur. 1948 r.), absolwent Wydzia³u Geologii Uniwer-
sytetu Warszawskiego, jest hydrogeologiem, specjalist¹ w
zakresie genezy wód podziemnych, rozpoznawania, eks-
ploatacji i ochrony ich zasobów. Pracowa³ naukowo, jako
wyk³adowca i na stanowiskach kierowniczych, na Poli-
technice Gdañskiej, Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w
Toruniu, a ostatnio (od 1996 r.) w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym, gdzie pe³ni³ funkcjê kierownika Zak³adu
Hydrogeologii i Geologii In¿ynierskiej (1996–2002) oraz
wicedyrektora (2002–2005). By³ organizatorem i pierw-
szym kierownikiem Pañstwowej S³u¿by Hydrogeologicznej.
Jest wiceprzewodnicz¹cym Komisji Hydrogeologii Komitetu
Nauk Geologicznych PAN, cz³onkiem Komitetu Gospodarki
Wodnej PAN, Krajowej Rady Gospodarki Wodnej, Komisji
Dokumentacji Hydrogeologicznych, Rady Gospodarki Wod-
nej, Komisji Opracowañ Kartograficznych oraz wiceprze-
wodnicz¹cym Komisji ds. Ocen Oddzia³ywania na Œro-
dowisko przy Ministrze Ochrony Œrodowiska, Zasobów
Naturalnych i Leœnictwa. W latach 1998–2005 pe³ni³ funk-
cjê przewodnicz¹cego Polskiego Komitetu Narodowego
Miêdzynarodowej Asocjacji Hydrogeologów IAH.

8.02. Minister œrodowiska Jan Nowicki og³osi³ konkurs
na funkcjê dyrektora Pañstwowego Instytutu Geologicznego.

188

Przegl¹d Geologiczny, vol. 56, nr 3, 2008


