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Patronat honorowy nad targami objął 
Piotr Woźniak, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska, główny geolog 
kraju. Imprezie patronowali również: 
Państwowy Instytut Geologiczny – Pań-
stwowy Instytut Badawczy, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, Instytut Techniki Budow-
lanej (ITB) oraz Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów.

Tegoroczna ekspozycja PIG–PIB zo-
stała poświęcona złożom gazu ziemnego 
w  łupkach, geotermii i  podziemnemu 
składowaniu CO2, a więc tematom, które 
bardzo często pojawiają się w mediach 
i są przedmiotem wielu dyskusji, także na 
forum Parlamentu Europejskiego.

Uzupełnieniem oferty wystawienniczej 
oraz przyczynkiem do dyskusji były od-
bywające się pierwszego i drugiego dnia 
targów konferencje. 8 maja były to: Co 
nowego w gazie łupkowym? oraz Geologia 
dla budownictwa. Duża liczba uczestników 
obu konferencji ucieszyła organizatorów. 
Drugiego dnia targów odbyła się kon-
ferencja Geobezpieczeństwo i gospodarka 

wodna na terenie dzielnicy Wilanów, pod-
czas której przedstawiono geologiczno-in-
żynierskie aspekty gospodarki przestrzen-
nej oraz zagadnienia geobezpieczeństwa 
Wilanowa i strefy przywiślanej, w tym 
powodzi, podtopień i  monitorowania 
wałów przeciwpowodziowych.

XI Międzynarodowe Targi
Geologia Geo-Eko-Tech 2013

8 i 9 maja w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (PIG–PIB) w Warsza-
wie odbyły się jedyne w kraju targi poświęcone praktycznemu zastosowaniu wiedzy geologicznej w gospodarce 
i ochronie środowiska.
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W imieniu organizatora, Zarządu Targów War-
szawskich, gości przywitała Marzena Jedynak, 
a krótkie przemówienia inauguracyjne wygłosili: 
Jerzy Nawrocki, dyrektor PIG–PIB (z lewej), 
oraz Jan Bobrowicz, dyrektor ITB. Obaj mówcy 
podkreślili wagę geologii dla rozwoju wielu 
sektorów działalności gospodarczej

Tradycyjną wstęgę przecięli: Jerzy Nawrocki 
(w środku), Jan Bobrowicz (z lewej) oraz Jerzy 
Swatoń, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi 
NFOŚiGW (z prawej)

Obok stoiska ekspozycyjnego PIG–PIB znajdo-
wał się kącik eksperta, gdzie objaśniano, w jaki 
sposób i jakiego rodzaju informacje można 
uzyskać w bazach danych państwowej służby 
geologicznej i państwowej służby hydrogeolo-
gicznej. Na pytania gości odpowiadali eksperci 
ds. Centralnej Bazy Danych Geologicznych, 
baz danych geologiczno-inżynierskich, danych 
hydrogeologicznych oraz geologii samorzą-
dowej

Dziedziniec Instytutu zajęły ekspozycje producentów i dostawców maszyn, narzędzi i sprzętu wiertniczego oraz 
fi rm oferujących szeroki zakres usług geofi zycznych, poszukiwawczo-eksploatacyjnych i geotechnicznych
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