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rekreacyjn¹ w kilku istniej¹cych ju¿ obiektach: Aquaparku
w Zakopanem, Term Bukovina Hotel Spa w Bukowinie
Tatrzañskiej, Term Bia³ka, K¹pieliska Geotermalnego na
Polanie Szymoszkowej, Term Szaflary i Term Gor¹cy Potok.
W budowie znajduj¹ siê Termy Chocho³owskie. Krótko
opisano te¿ niewykorzystane otwory z wod¹ termaln¹:
Siwa Woda IG 1, Zazadnia IG 1, Poronin PAN 1, Furmanowa PIG 1, Rabka IG 2 i Porêba Wielka PIG 1, z których
czêœæ jest nieczynna i niezagospodarowana. Do celów komunalnych wykorzystuje siê wody termalne wy³¹cznie
z otworu Zazadnia IG 1.
Przewodnik koñczy tabela stratygraficzna i doœæ obszerny, jak na tego typu pozycjê, spis literatury. Zapewne
przez niedopatrzenie autorzy nie uwzglêdnili faktu, ¿e piêtro gelas od jakiegoœ ju¿ czasu nale¿y do czwartorzêdu,
a nie pliocenu.
Integraln¹ czêœci¹ publikacji s¹ dwie mapy. Pierwsza
z nich to „Mapa obszaru wystêpowania wód termalnych w
województwie ma³opolskim” w skali 1 : 200 000, druga –
w skali 1 : 40 000 ogranicza siê do obszaru Podhala. Na

obu zaznaczono przebieg g³ównych granic geologicznych,
lokalizacjê i nazwy otworów wiertniczych zwi¹zanych
z poszukiwaniem i dokumentowaniem wód termalnych
i lokalizacje ujêæ wody termalnej. Do map jest do³¹czony
szkic tektoniczny po³udniowej czêœci województwa ma³opolskiego z wybranymi otworami wiertniczymi wód termalnych i leczniczych.
To ciekawe wydawnictwo jest warte szerokiego rozpropagowania. Mo¿na siê jednak obawiaæ czy trafi do turysty i innych zainteresowanych osób, gdy¿ wydane ze œrodków WFOŒiGW zapewne nie bêdzie sprzedawane. Warto
jednak, by publikacja znalaz³a siê w ka¿dym wiêkszym
oœrodku wypoczynkowym, punktach informacji turystycznej, poniewa¿ tylko wtedy spe³ni swoj¹ rolê. Inaczej
podzieli los wielu ciekawych wydawnictw geologicznych
i oko³ogeologicznych, które z racji rodzaju finansowania
nie docieraj¹ do osób, dla których wydawnictwa te s¹
z za³o¿enia przeznaczone.
W³odzimierz Mizerski
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9 GeoSymposium of Young Researchers „Silesia 2016”
Kroczyce, 31.08–02.09.2016
9th GeoSymposium of Young Researchers „Silesia 2016” jest miêdzynarodow¹ konferencj¹ naukow¹
dedykowan¹ m³odym naukowcom i doktorantom, organizowan¹ przez Ko³o Naukowe Doktorantów Wydzia³u Nauk o Ziemi Uniwerstytetu Œl¹skiego.
Wydarzenie spotka³o z siê ogromnym zainteresowaniem m³odych naukowców przede wszystkim z zagranicy. Bêd¹ oni reprezentowali 11 pañstw Europy i Azji. Referenci przedstawi¹ wyniki swoich badañ w postaci
referatów oraz posterów w trakcie 10 sesji tematycznych:
– geografia fizyczna,
– paleontologia,
– GIS, teledetekcja i kartografia,
– petrologia, mineralogia i geochemia,
– geofizyka p³ytka,

– geologia strukturalna,
– ochrona œrodowiska,
– hydrogeologia,
– geofizyka z³o¿owa,
– studia polarne.

Uczestnicy konferencji maj¹ mo¿liwoœæ opublikowania prac prezentowanych podczas konferencji w czasopiœmie „Contemporary Trends in Geoscience” (5 punktów MNiSW) publikowanym przez DeGruyter.
Tegoroczn¹ edycjê wspieraj¹ KNOW i URSD. Patronat nad wydarzeniem objêli m.in.: dziekan Wydzia³u
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Œl¹skiego, Przegl¹d Geologiczny, Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy
Instytut Badawczy i Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej oraz NaviGate Sp. z o.o. (Grupa SmallGIS, która oferuje innowacyjne rozwi¹zania pomiarowe dla
GIS i geodezji).
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferecji: http://www.geosymp.wnoz.us.edu.pl/.
W przypadku pytañ prosimy o kontakt e-mail: geosymposium@us.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy do Kroczyc!
Sylwia Skreczko & Kinga Mazurek
Ko³o Naukowe Doktorantów Wydzia³u Nauk o Ziemi,
Uniwersytet Œl¹ski,
ul. Bêdziñska 60, 41-200 Sosnowiec
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