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MONITORING MEDIÓW
Przegląd prasy regionalnej – tematy z zakresu działalności MŚ
Dziennik Polski: BP przetrwa kryzys (Łukasz Słapek) – artykuł informacyjny
Kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy bezpośrednio przy wydobyciu ropy w rejonie Zatoki Meksykańskiej
i kilkaset tysięcy w otoczeniu wydobywczego biznesu – to wystarczający powód, aby wykluczyć
ewentualny zakaz naftowych wierceń w dnie morskim – uważają eksperci. Koncern BP przetrwa kryzys
związany z wyciekiem ropy po eksplozji na platformie Deepwater Horizon, bo to wielka firma ze
zdrowymi finansami.
Polska – Metropolia Warszawska: Uzależnienie od ropy jest zabójcze (The Times) – artykuł
informacyjny
Prawdziwy grzech BP polega na wydawaniu miliardów dolarów na ryzykowne poszukiwania złóż, podczas
gdy przyszłość należy do nowych technologii. Już 10 lat temu w Londynie podczas spotkania szefów firm
naftowych padały pytania, dlaczego tak mało inwestują w projekty poszukiwania nowych,
alternatywnych źródeł energii – pisze The Times.
Polska – Metropolia Warszawska: Wielkie koncerny nie plajtują, BP może być jednak pierwsze (Łukasz
Wróbel, Open Finance) – artykuł informacyjny
Wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej z platformy należącej do koncernu BP sprawił, że wartość spółki
spadła o 40 proc, a ceny obligacji osiągnęły poziom śmieciowych. Na horyzoncie jest obcięcie dywidendy,
a niektórzy eksperci wieszczą wręcz bankructwo firmy – pisze analityk Open Finance przyglądając się
kryzysowi w jaki wpadł koncern BP po katastrofie platformy wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej.
Polska – Dziennik Bałtycki: Unia dała 50 milionów euro na Morze Bałtyckie. Pieniądze dostanie
8 państw (Michał Kowal) – artykuł informacyjny
Parlament Europejski zgodził się na przekazanie 50 mln euro z budżetu Unii Europejskiej na wspólny
Program Badawczo – Rozwojowy na rzecz Morza Bałtyckiego Bonus. Program realizuje osiem krajów
leżących nad Bałtykiem: Dania, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Finlandia i Szwecja. Celem jest
walka z zanieczyszczeniami, zmianami klimatycznymi, nadmierną eksploatacją zasobów i ograniczeniem
różnorodności biologicznej.
Polska – Dziennik Bałtycki: Trójmiejskie odpady mogą być spalane w Kwidzynie (Łukasz Kłos) – artykuł
informacyjny
Po protestach mieszkańców gdańskich dzielnic Szadółki i Wiślinka kolejną potencjalną lokalizacją dla
spalarni śmieci z Trójmiasta miałby być Kwidzyn. – Pomysł wynika z zaproszenia, jakie rok temu złożył
tutejszy zakład celulozowo‐papierniczy, International Paper – mówi Wojciech Głuszczak, prezes zarządu
Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Polska – Dziennik Bałtycki: Lotos raportuje na nowo (Jacek Klein) – artykuł informacyjny
Grupa Lotos opublikowała raport roczny za 2009 r. Nowością jest fakt, iż jest to pierwszy tzw. raport
zintegrowany. W jednej publikacji zaprezentowano wyniki, podejście do zarządzania oraz plany we
wszystkich aspektach działania koncernu: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
Polska – Głos Wielkopolski: Bio‐Felek pod rabatkę (Andrzej Janas) – artykuł informacyjny
W Łodzi jest Próchniaczek, w Poznaniu będzie Bio‐Felek. W obu przypadkach chodzi o ten sam produkt,
czyli nawóz organiczny zwany popularnie kompostem. Każdy, kto kiedykolwiek miał lub ma do czynienia
z pracą na działce, wie doskonale, że kompost jest niezastąpiony zarówno przy uprawie warzyw, kwiatów
czy pielęgnacji trawnika.
Polska – Gazeta Wrocławska: KGHM zacznie wiercić pod Bolesławcem (Bernard Łętowski) – artykuł
informacyjny
KGHM Polska Miedź planuje w ciągu ośmiu lat zwiększyć wydobycie. Jednym ze sposobów ma być
eksploatacja złoża pod Bolesławcem. Lada chwila rozpoczną się wiercenia badawcze. – Odwierty
prowadzone będą w okolicach byłej kopalni Konrad w Iwinach – mówi Anna Osadczuk, rzecznik KGHM.
Dziennik Wschodni: Amerykanie szukają gazu, ludzie trzymają kciuki (Miłosz Bednarczyk) – artykuł
informacyjny
Amerykański gigant naftowy, firma Chevron, w poszukiwaniu gazu przebada prawie cały powiat kraśnicki.
Jeśli uda się znaleźć cenny surowiec, wydobycie ruszy w ciągu 10 lat.
Gazeta Wyborcza Olsztyn: Drogowcy kontratakują (Grzegorz Szydłowski) – artykuł informacyjny
Nagrali film, w którym tłumaczą, że nie da się poprawić warunków jazdy w regionie bez wycięcia kilku
tysięcy przydrożnych drzew. Ich działania wspiera znany rajdowiec Krzysztof Hołowczyc.
Gazeta Wyborcza Trójmiasto: Kiedy przemówią morświny (Przemysław Gulda) – artykuł informacyjny
Gdański artysta Krzysztof Topolski „Arszyn" przygotowuje właśnie niezwykły projekt dźwiękowo –
ekologiczny „Uwaga! Morświn". – Wiele osób chce mieć jedyny w swoim rodzaju dzwonek do komórki.
Czemu więc nie posłużyć się w tym celu dźwiękami wydawanymi przez morświny? – pyta Krzysztof
Topolski „Arszyn". – Żeby być precyzyjnym, to nie są prawdziwe dźwięki, które wydają te niezwykłe ryby.
Przyczyna jest prosta: one są zupełnie niesłyszalne dla ludzkiego ucha. Posłużyłem się więc na potrzeby
tego projektu specjalnymi nagraniami przygotowywanymi przez naukowców ze Stacji Morskiej w Helu.
Gazeta Wyborcza Rzeszów: Plan na wodzie pisany (Małgorzata Bujara) – artykuł informacyjny
Tam, gdzie ma być zbiornik Kąty‐Myscowa, dziś są gospodarstwa rolne i pasą się krowy – dają najwięcej
mleka w powiecie. Plany budowy zbiornika są w powijakach, mimo to politycy PiS‐u powtarzają, że miały
szansę na realizację. Możliwość budowy zbiornika na Wisłoce w gminie Krempna analizowana już była
w okresie międzywojennym, a podczas II wojny rozpoczęto nawet badania geologiczne! Zbiornik ma
zabezpieczać przed powodziami miejscowości położone wzdłuż Wisłoki oraz zaopatrywać w wodę Jasło,
Dębicę i Mielec. Ma zajmować 427 hektarów i kosztować, bagatela, 170 mln euro. Do dziś nie ruszyła
jego budowa, nie ma nawet podstawowych dokumentów.
Gazeta Wyborcza Warszawa: Woda ratuje SGGW (Michał Wojtczuk) – artykuł informacyjny
Sztuczna rzeka i jezioro, wodny lej i pląsająca fontanna w atrium – to jedne z atutów Centrum Wodnego
oddanego w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. – Woda to światowy problem
najbliższych stuleci, dlatego będziemy badać i uczyć, w jaki sposób ją chronić, magazynować i ograniczać
jej zużycie. Planując oddanie budynku do użytku na lato, nikt nie przewidywał klęski powodzi, jaka miała
miejsce w maju i czerwcu. Mam nadzieję, że Centrum Wodne przyczyni się do tego, że będziemy umieli
lepiej chronić się przed niszczycielskim żywiołem wody i lepiej wykorzystywać jej życiodajny potencjał
– mówił podczas uroczystego otwarcia Alojzy Szymański, rektor SGGW.

Gazeta Wyborcza Lublin: Amerykanie poszukają gazu na Lubelszczyźnie (PKO) – artykuł informacyjny
Poszukiwania złóż gazu łupkowego na Lubelszczyźnie ma rozpocząć wkrótce amerykańska firma Chevron.
Dziś przedstawiciele firmy będą rozmawiali na ten temat z władzami powiatu kraśnickiego.
Życie Warszawy: Centrum pomoże w powodzi (Paulina Gumowska, Piotr Szymaniak) – artykuł
informacyjny
60 mln zł kosztowało Centrum Wodne, jakie właśnie otwarto w SGGW. Część pieniędzy dała Unia
Europejska. Tak nowoczesnego ośrodka zajmującego się wodą niema żadna inna uczelnia w kraju – mówi
z dumą Krzysztof Szwejk, rzecznik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Przegląd portali internetowych – tematy z zakresu działalności MŚ
Onet.pl: „Nie ma szans, na zwiększenie udziału energii wiatrowej” (PAP) – informacja
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej (PSEW) Jarosław Mroczek powiedział we wtorek
w Szczecinie, że Polska nie ma szans na zwiększenie udziału energii wiatrowej w energetyce kraju
z 1 proc. do planowanych 2,3 proc. w 2010 r. Z elektrowni wiatrowych pochodzi mniej niż 1 proc.
wytwarzanej w Polsce energii. To jeden z najniższych wskaźników w Europie – poinformowano na
konferencji prasowej w Szczecinie.
http://biznes.onet.pl/nie‐ma‐szans‐na‐zwiekszenie‐udzialu‐energii‐wiatro,18515,3282630,1,onet‐
wiadomosci‐detal
Onet.pl: Siedem młodych fok wypuszczono do Bałtyku (PAP) – informacja
Foki szare zostały wypuszczone do Bałtyku na plaży w Czołpinie, na terenie Słowińskiego Parku
Narodowego. Wszystkie ssaki urodziły się w tym roku: trzy – w fokarium na terenie Stacji Morskiej, cztery
– na wolności.
http://wiadomosci.onet.pl/2184964,16,siedem_mlodych_fok_wypuszczono_do_baltyku,item.html

Przegląd stacji radiowych (strony www) – tematy z zakresu działalności MŚ
RMF FM: Gaz łupkowy – pierwszy odwiert międzynarodowego koncernu (Michał Zieliński) – informacja
Pierwszy z międzynarodowych koncernów rozpoczął wiercenia w poszukiwaniu pokładów gazu
łupkowego w Polsce. Firma Lane Energy Poland podaje, że uruchomiła pierwszy odwiert w Łebieniu,
w pobliżu Lęborka. Wiercenie ma potrwać od sześciu do ośmiu tygodni. Potem firma prześle do badań
próbki skał wydobyte spod ziemi.
http://www.rmf24.pl/ekonomia/news‐gaz‐lupkowy‐pierwszy‐odwiert‐miedzynarodowego‐
koncernu,nId,283805
Radio Gdańsk: Pomorze ‐ pierwsze odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego (PAP) – informacja
W miejscowości Łebień w gminie Nowa Wieś Lęborska na Pomorzu rozpoczęły się prace wiertnicze przy
pierwszym odwiercie poszukiwawczym gazu łupkowego. Wykonała go kanadyjska firma Lane Energy.
Kierownik biura Lane Energy Poland Sp. z o.o., Agnieszka Honkisz poinformowała w, że odwiert powinien
osiągnąć zakładaną głębokość w czasie od 6 do 8 tygodni.
http://www.radiogdansk.pl/?a=news&id=52825
Radio Olsztyn: Nowy kompaktor na wysypisku w Wysiece – informacja
Ekologiczne wysypisko nieczystości w Wysiece koło Bartoszyc wzbogaciło się o nowe urządzenie. Jest nim
kompaktor do ugniatania odpadów. Zakup dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
http://www.ro.com.pl/aktualnosci/tresc/6991/Nowy_kompaktor_na_wysypisku_w_Wysiece/

Przegląd stacji telewizyjnych (strony www) – tematy z zakresu działalności MŚ
TVN24.pl: Dobieramy się do łupków (sm/fac) – informacja
W miejscowości Łebień w gminie Nowa Wieś Lęborska (Pomorskie) rozpoczęły się prace wiertnicze przy
pierwszym odwiercie poszukiwawczym gazu łupkowego. Odwiert powinien osiągnąć zakładaną głębokość
w czasie od 6 do 8 tygodni, poinformował wykonawca. Wiceminister środowiska, główny geolog kraju
Henryk Jezierski oceniał wcześniej, że za 5 lat dowiemy się, czy i ile mamy gazu łupkowego w Polsce,
a przygotowania do eksploatacji rozpoczną się najwcześniej za 10 do 15 lat. W ciągu ostatnich 2 lat resort
środowiska wydał ok. 60 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce, głównie amerykańskim
firmom – Exxon Mobil, Chevron. Maraton, ConocoPhillips i kanadyjskiej Lane Energy. 11 koncesji ma też
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
http://www.tvn24.pl/‐1,1661047,0,1,dobieramy‐sie‐do‐lupkow,wiadomosc.html
TVP INFO: Unia pomoże po powodziach (msies, asl; Źródło: IAR) – informacja
Pomoc w odbudowie zniszczeń w krajach dotkniętych powodzią obiecała unijna komisarz do spraw
międzynarodowej współpracy Kristalina Georgiewa podczas nocnej debaty w Parlamencie Europejskim.
Dziś będzie głosowany projekt rezolucji w sprawie powodzi w Polsce i w innych krajach Europy
Środkowo‐Wschodniej.
http://www.tvp.info/informacje/swiat/unia‐pomoze‐po‐powodziach/1983258
TVP Białystok: Przeciwko lokalizacji lotniska (Małgorzata Kotarska‐Ołdakowska, Obiektyw)
– informacja
Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ciągle napływają sprzeciwy przeciwko
lokalizacji regionalnego portu lotniczego w Sanikach koło Tykocina. Mimo, że termin na odwołania od
decyzji już dawno minął. Projekt budowy lotniska już po wydaniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska decyzji, że inwestycja nie będzie zagrażać przyrodzie, został oprotestowany przez wielu
mieszkańców okolicznych wsi i ekologów. Wpłynęło ponad 40 protestów i ciągle napływają nowe mimo,
że skończył się już termin na takie sprzeciwy.
http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/przeciwko‐lokalizacji‐lotniska/1978821

Przegląd telewizyjnych programów informacyjnych – tematy z zakresu
działalności MŚ
Teleexpress (TVP 1): 17.00: Batalia o głosy – informacja
Bronisław Komorowski z zamiłowania myśliwy był na spotkaniu z leśnikami. Zapewnił, na spotkaniu, że
chce aby lasy zostały państwowe.
http://www.tvp.info/teleexpress/wideo/16062010‐1700/1899821 (początek wiadomości 02 min. 23 s.)
Teleexpress (TVP 1): 17.00: Kampania trwa – informacja
Waldemar Pawlak w Warszawie mówił o polskim bezpieczeństwie energetycznym. Przekonywał, że
wytwarzanie energii elektrycznej z gazu może być bardziej efektywne niż z węgla.
http://www.tvp.info/teleexpress/wideo/16062010‐1700/1899821 (początek wiadomości 03 min. 21 s.)
Polskie sprawy (TVP 1): 22:50: Gaz łupkowy – wystąpienie Pana Henryka Jacka Jezierskiego, Głównego
Geologa Kraju
W programie poruszany był temat gazu łupkowego. Obecnie niecałe 30% potrzebnego gazu jest
wydobywa się w Polsce. Nadzieje budzi perspektywa gazu łupkowego czyli gazu ziemnego ukrytego
głęboko w warstwach geologicznych.
http://www.tvp.pl/publicystyka/tematyka‐spoleczna/polskie‐sprawy/wideo/16062010/1974044

PRZEGLĄD NOWOŚCI NA RESORTOWYCH STRONACH INTERNETOWYCH
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: Wyniki seminarium biogeograficznego z udziałem KE
Uprzejmie informuję, że dnia 29 października 2009 r. Polska przekazała Komisji Europejskiej listę nowych
obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, w postaci bazy danych przestrzennych i opisowych.
Według zasad funkcjonowania sieci Natura 2000 we wszystkich państwach członkowskich Unii
Europejskiej, to Komisja Europejska stwierdza jej kompletność, na podstawie wyników
przeprowadzonych seminariów biogeograficznych. Takie bilateralne seminarium, dla dwóch regionów
biogeograficznych, obejmujących terytorium Polski – alpejskiego i kontynentalnego odbyło się
w Warszawie pod koniec marca br. Na seminarium obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej,
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, naukowcy
reprezentujący zarówno Komisję, jak i Polskę oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
http://www.gdos.gov.pl/aktualnosci/informacje‐i‐wydarzenia/wyniki‐seminarium‐biogeograficznego‐z‐
udzialem‐ke.html
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: Komunikat o sytuacji powodziowej z dnia 15‐06‐2010 r. – godz.
11.30
W związku z obecnym zagrożeniem powodziowym, w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej
uruchomione zostały całodobowe telefony dyżurne: (22) 37 20 245; (22) 37 20 255.
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Wiadomosci/komunikaty/Sytuacja_na_zbiornikach_15‐
06_godz_11_30.pdf
Wyższy Urząd Górniczy: Spotkanie przedstawicieli UDT i OUG w Krakowie
15 czerwca 2010 r. w Krakowie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego
i Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Dyrektora Okręgowego
Urzędu Górniczego w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego.
http://www.wug.gov.pl/index.php?main/wiadomosci_wug/news508
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych: Zawody drwali w Przemyślu
W niedzielę 13 czerwca w ramach IX Pikniku Charytatywnego w Przemyślu odbyły się pokazowe zawody
drwali. Wystąpiło siedmiu najlepszych zawodników wyłonionych z nadleśnictw: Bircza, Jarosław,
Krasiczyn i Lubaczów. Najlepszy okazał się Franciszek Gościniak z Nadleśnictwa Jarosław.
http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/zawody‐drwali‐w‐przemyslu
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych: Lasy Państwowe na Pikniku Naukowym
12 czerwca w Warszawie już po raz czternasty spotkali się młodzi miłośnicy nauki. W Pikniku Naukowym
Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik wzięło udział 215 instytucji z 21 krajów świata. Na imprezie
zaprezentowały się również Lasy Państwowe.
http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/lasy‐panstwowe‐na‐pikniku‐naukowym‐1
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych: Konkurs: Mój las – las w naszym życiu
Leśnicy z RDLP w Białymstoku podsumowali 11 czerwca XI edycję konkursu plastyczno‐literackiego „Mój
las – Las w naszym życiu”. Salę konferencyjną biura RDLP ozdobiły barwne prace, wybrane spośród
prawie 2700 nadesłanych w tegorocznej edycji konkursu.
http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/konkurs‐moj‐las‐2013‐las‐w‐naszym‐zyciu
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych: Tysiąc uczniów spotkało się z lasem
Szóste edukacyjne „Spotkanie z lasem” odbyło się w piątek 11 czerwca w Ośrodku Kultury Leśnej
w Gołuchowie. Blisko tysiąc uczniów z południowej Wielkopolski uczestniczyło w pokazach, konkursach
i zabawach.
http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/tysiac‐uczniow‐spotkalo‐sie‐z‐lasem

Państwowy Instytut Geologiczny PIG: Dzień CCS w Państwowym Instytucie Geologicznym
Konsorcjum naukowe realizujące program „Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego
geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania” osiągnęło półmetek swych
działań; Komitet Sterujący postanowił przedstawić wstępne wyniki szerszej opinii publicznej. Odbyło się
to podczas „Dnia CCS w Państwowym Instytucie Geologicznym” 14 czerwca 2010 r.
http://www.pgi.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2503&Itemid=2
Państwowy Instytut Geologiczny PIG: II Jurajski Piknik Geologiczny i Letnia Szkoła Geologii
W dniu 11 lipca 2010 r. w Olsztynie koło Częstochowy odbędzie się II Jurajski Piknik Geologiczny
poprzedzony Letnią Szkołą Geologii, w ramach której od poniedziałku (5.07.2010) do piątku (9.07.2010)
prezentowane będą prelekcje o pasjonującej tematyce.
http://www.pgi.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2506&Itemid=2
Bieszczadzki Park Narodowy: Zapraszamy do zwiedzania Parku
Bieszczadzki Park Narodowy informuje, iż jego teren podobnie jak cały obszar Bieszczad Wysokich do
niego przyległy nie był objęty klęską powodzi. Szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze są w dobrym
stanie, choć miejscami mogą występować lokalne podmokłości. Drogi dojazdowe są przejezdne i nie
występują żadne utrudnienia. Zapraszamy do korzystania z oferty edukacyjno‐turystycznej ‐ patrz m.in.
zakładki edukacja i turystyka.
http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=676&Itemid=1
Tatrzański Park Narodowy: Trudne decyzje. Obejrzyj fotokast
Przypominamy, co w ramach akcji „Milka. Razem dla Tatr” zrobimy dla poszczególnych symboli. Na
stronie głównej www.razemdlatatr.pl możecie sprawdzić, ile głosów oddaliście na Morskie Oko,
niedźwiedzia, świstaka, kozicę, krokusa i Giewont. Wyraźnie zmniejszył się dystans między kozicą
a Morskim Okiem. Czy ten trend się utrzyma? Czy jest szansa na zrealizowanie działań ochronnych dla
tego miejsca? Głosujcie!
http://www.tpn.pl/nowosci/news/311/Trudne‐decyzje.‐Obejrzyj‐fotokast

