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Warunkiem przestrzegania zasad
zrównowa¿onego rozwoju i zapewnienia
Polsce bezpiecznego funkcjonowania
energetyki jest podejmowanie wielokie-
runkowych dzia³añ w podstawowych
kwestiach:

1. Zachowania dla przysz³ych pokoleñ
szansy realizacji ich aspiracji i potrzeb.
W tym celu nale¿y, dbaj¹c o œrodowisko,

d¹¿yæ do energetycznego usamodzielnienia kraju. S³u¿yæ
temu bêdzie: elastyczne wykorzystywanie mo¿liwoœci
aliansów z ró¿nymi dostawcami energii, wywa¿one u¿yt-
kowanie w³asnych zasobów energetycznych (w tym ener-
gii s³onecznej magazynowanej w Ziemi), rozwijanie
technologii i technik produkcji paliw odnawialnych opar-
tych na zasobach przemys³owych i rolnych.

2. Poszanowania zasobów energetycznych, mineral-
nych i skalnych oraz gruntów ze wzglêdu na ich powszech-
ne ubywanie. Poszanowanie nale¿y wprowadzaæ za
pomoc¹ zachêt prawnych i ekonomicznych. Formê wyko-
rzystania zasobów energetycznych nale¿y zoptymalizo-
waæ, wdra¿aj¹c systemy kogeneracji ciep³a i energii
elektrycznej, odzyskiwanie i utylizacjê ciep³a odpadowego
oraz rozwijanie sektora biopaliw i geotermii na podstawie
w³asnej infrastruktury technologicznej.

3. Harmonizowania ekologicznych, spo³ecznych i eko-
nomicznych celów rozwoju. Mo¿e siê to odbywaæ przez
nag³aœnianie znaczenia stabilnoœci energetycznej w zrów-
nowa¿onym rozwoju kraju, m.in. na przyk³adach skutków
przeci¹¿enia sieci elektrycznych, oraz korzyœci z rozpro-
szonego systemu i zró¿nicowania Ÿróde³ energii. Przez
pojêcie stabilnoœci energetycznej rozumie siê tu dyna-
miczn¹ równowagê miêdzy odbiorem i wykorzystaniem
energii a jej pozyskiwaniem i dostaw¹, z niezbêdnym mar-
ginesem bezpieczeñstwa na zachowanie ci¹g³oœci dostawy
i odbioru w czasie i przestrzeni.

4. Dalekosiê¿nego analizowania, planowania i urze-
czywistniania celów zrównowa¿onego rozwoju. Wymaga
to ju¿ teraz realizacji strategicznych zamierzeñ energe-
tycznych, takich jak: rozwój floty tankowców gazowych,
a zatem i rozwój specjalistycznej produkcji w polskich
stoczniach, wykorzystanie geotermii bezpoœrednio i po-
œrednio oraz jako magazynu do przemiennego przecho-
wywania ciep³a (w tym s³onecznego) i ch³odu, wdra-
¿anie technologii pozyskiwania i zastosowania wodoru,
m.in. przez wykorzystanie niewyeksploatowanych zaso-
bów wêgla w zamykanych kopalniach, reaktywacja prze-
mys³u paliw syntetycznych oraz przemys³u precyzyjnego
i maszynowego do produkcji œrodków energetyki gazowej,

w tym wodorowej i biogenicznej, a tak¿e rozwoju bazy
magazynowej paliw.

Kooperacja miêdzynarodowa

Wobec powtarzaj¹cych siê zagro¿eñ systematycznoœci
dostaw ropy i gazu do Polski w ramach istniej¹cych uk³a-
dów miêdzynarodowych, dotychczas podejmowane próby
uzyskania niezawodnego Ÿród³a zaopatrzenia ze wschodu
nie spowoduj¹ trwa³ej poprawy bezpieczeñstwa energe-
tycznego kraju, bo s¹ obci¹¿one zbyt du¿¹ niepewnoœci¹
techniczn¹, polityczn¹ i losow¹ (EIA, 2005; Engdahl, 2005;
Telyan, 2007). W niniejszej pracy jest przedstawiona
alternatywna mo¿liwoœæ dostarczania do Polski surowców
energetycznych dziêki rozwojowi wspó³pracy in¿yniersko-
-gospodarczej Polski z Libi¹. Oferta takiej wspó³pracy
by³aby perspektywiczna dla obu stron.

W Libii bêd¹ wkrótce podejmowane gigantyczne prace
zwi¹zane z górnictwem naftowym (Otman & Bunter, 2005)
i z rozbudow¹ przemys³u górniczego, hutnictwa i stalow-
nictwa oraz przemys³u cementowego (Simmons, 2006).
Rozwa¿ane s¹ plany budowy nowoczesnej kolei trans-
afrykañskiej (W-E) wzd³u¿ wybrze¿y Morza Œródziemne-
go (Briginshaw, 2001; Libya, 2003) oraz mo¿liwej linii
transsaharyjskiej (N-S) wraz z terminalami i infrastruktur¹
handlow¹ na granicy z afrykañskimi pañstwami, które nie
maj¹ dostêpu do morza.

Kolejne wielkie przedsiêwziêcia, które by³oby mo¿li-
we do zrealizowania w Libii, to rozwój ekstensywnej pro-
dukcji ¿ywnoœci opartej na ch³odzonym szklarnictwie.
Warta zaproponowania w ramach ewentualnej wspó³pracy
jest te¿ odbudowa nieodnawialnych zasobów wód pod-
ziemnych Fazzanu za pomoc¹ zat³aczania wód powierzch-
niowych, transportowanych z odleg³ych, zasobniejszych
w wodê rejonów.

Do wspó³udzia³u w rozwoju górnictwa, przemys³u
cementowego i stalownictwa w Libii szykuje siê wiele kra-
jów, ale jest pewne, ¿e rz¹d Libii bêdzie chroni³ swoj¹
gospodarkê przed uzale¿nieniem siê od w¹skiej grupy
kooperantów. Dlatego Polska mog³aby stanowiæ bez-
pieczn¹ alternatywê wobec globalnych korporacji z bar-
dziej rozwiniêtych gospodarczo krajów, wnosz¹c inno-
wacyjn¹ myœl techniczn¹, wykonawstwo i wspó³pracê bar-
terow¹.

Przedstawiona tu koncepcja zwiêkszenia bezpieczeñs-
twa energetycznego Polski jest oparta na nastêpuj¹cych
za³o¿eniach.

Libia ma bogate z³o¿a gazu i kondensatów gazowych
(EIA, 2006; Massaras, 2007), ale po³o¿one daleko od zagos-
podarowanych obszarów — s¹ zlokalizowane w odleg³oœci
kilkuset kilometrów od wybrze¿y Morza Œródziemnego.
Gaz i kondensaty gazowe s¹ surowcami trudnymi do zago-
spodarowania z powodu skomplikowanego technologicz-
nie transportu. Rynek nie jest ³atwy, a transport
ruroci¹gami z pól eksploatacyjnych a¿ do odbiorcy jest
nieekonomiczny. Zasoby s¹ wielkie, a rynek ma³y lub
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¿aden; ruroci¹gi prowadz¹ce do takiego rynku s¹ nie-

praktyczne (Elder & Heazy, 2007). Libia mog³aby jednak
w pe³ni je wykorzystaæ, nastawiaj¹c siê — we wspó³pracy
z Polsk¹ — na ukierunkowany eksport drog¹ morsk¹ w re-
jon Morza Ba³tyckiego i Europy Œrodkowej. W zamian
za gaz, i ewentualnie ropê naftow¹, Polska mog³aby ofero-
waæ budowê ruroci¹gów i morskiego terminalu oraz prze-
kazywaæ w rozliczeniu lub tylko udostêpniaæ „gazowce”
— statki do transportu p³ynnego gazu (LNG) i kondensa-
tów gazu, a w przysz³oœci wodoru — co z kolei by³oby
szans¹ odbudowy polskiego przemys³u stoczniowego. Pol-
ska, która jest uzale¿niona od niestabilnych dostawców
surowców energetycznych, mog³aby stworzyæ korzystny
rynek dla p³ynnego gazu.

Polska dysponuje mocami wykonawczymi oraz fa-
chowcami od budowy ruroci¹gów, ma doœwiadczonych
in¿ynierów i sprzêt. S¹ tu równie¿ upadaj¹ce stocznie, któ-
re dosta³yby rz¹dowe zamówienie na dostawê kilkunastu
gazowców. W tych stoczniach budowano kiedyœ skompli-
kowane trawlery-ch³odnie i inne specjalne jednostki, dlate-
go budowa kad³ubów i instalowanie na nich zbiorników
gazowych nie bêdzie przekraczaæ aktualnych mo¿liwoœci
technicznych tych zak³adów. Z kolei w polskich stalow-
niach opanowano technologiê produkcji stali wysokiej
jakoœci, której mo¿na by u¿yæ w stoczniach do produkcji
ciœnieniowych zbiorników p³ynnego gazu, a w przysz³oœci
zbiorników wodoru. Wodór w ci¹gu kilku lat bêdzie jed-
nym z g³ównych noœników energii na œwiecie.

Wed³ug œwiatowych prognoz energetycznych
(sporz¹dzonych przez Center for Energy Economics —
CEE, Central Intelligence Agency — CIA, US Department

of Energy — DOE, Energy Information Administration —
EIA) w ci¹gu najbli¿szych 10 lat na ca³ym œwiecie powsta-
nie deficyt œrodków do transportu p³ynnego gazu oraz
wodoru — paliwa, które zajmie czo³owe miejsce w mo- bil-
nych i stacjonarnych silnikach w ci¹gu najwy¿ej dwóch
dekad. Dlatego zbudowana na zamówienia rz¹dowe,
wspó³finansowana za budowê ruroci¹gów w Libii, flotylla
gazowców mo¿e wspomagaæ zaopatrzenie w p³ynny gaz
zarówno Polski, jak i innych krajów ba³tyckich. W nie-
dalekiej przysz³oœci ta flotylla zosta³aby przekszta³cona
w „wodorowce” — statki przystosowane do transportu
wodoru miêdzy terminalami paliwowymi wielu portów
europejskich i zamorskich.

Gospodarczo-in¿ynierska wspó³praca
miêdzynarodowa

Idea podjêcia wspó³pracy gospodarczej i in¿ynierskiej
z Libi¹ jest s³uszna z powodu wielu mo¿liwych wzajem-
nych œwiadczeñ — us³ug i towarów. Strona polska mo¿e
oferowaæ pomoc techniczn¹ i wykonawstwo ruroci¹gu
gazowego, budowê terminala morskiego oraz budowê
statków przystosowanych do przewozu p³ynnego gazu,
a w przysz³oœci tak¿e wodoru. Libia mo¿e dostarczaæ
surowce energetyczne, a w przysz³oœci, w³aœnie w wyniku
rozwoju wspó³pracy in¿ynierskiej, edukacyjnej i gospo-
darczej, tak¿e owoce i warzywa z saharyjskich farm oraz
pó³produkty dla przemys³u stalowniczego.

Oprócz wspó³pracy w dziedzinie energetyki, strona
Polska mog³aby wzi¹æ udzia³ w kartowaniu geologicznym

i poszukiwaniach surowców. Polskie doœwiadczenia
kartograficzne mo¿na by zdyskontowaæ w Libii w przygo-
towaniu w trybie GIS atlasów eko-geologicznych, nie-
zbêdnych w strategicznym planowaniu gospodarczym z
poszanowaniem zasad zrównowa¿onego rozwoju.

Wed³ug CEE cz¹stkowe koszty naturalnego gazu
wynosz¹ odpowiednio: geologiczne poszukiwania i wy-
dobycie 25%; skraplanie 40%; transport morski 20%,
regazyfikacja i magazynowanie 15%. Z tych obliczeñ
wynika, ¿e budowa gazowców mo¿e byæ op³acalna i na
u¿ytek w³asny, i na dostawy dla innych odbiorców.
Wed³ug EIA koszty budowy terminali i instalacji
zwi¹zanych z przetwarzaniem gazu w terminalach wyraŸ-
nie siê obni¿aj¹ i ta tendencja mo¿e siê utrzymaæ. Wed³ug
Gas Technology Institute (GTI) w ci¹gu ostatnich 10 lat
koszty instalacji skraplania gazu obni¿y³y siê o 35 do
50%, a koszty budowy tankowca LNG w 2003 r. wynosi³y
oko³o 155 mln USD.

Ca³oœæ prac zwi¹zanych z budow¹ gazoci¹gu by³aby
prowadzona w œcis³ej wspó³pracy ze stron¹ libijsk¹.
Wstêpne prace rozpoznawcze (prefeasibility studies)
by³yby konieczne do dostosowania zamierzeñ do regional-
nych planów i strategii rozwoju. Studium uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, plan zago-
spodarowania przestrzennego, studium techniczno-eko-
nomiczno-œrodowiskowe (STEŒ) by³yby prowadzone ju¿
z uwzglêdnieniem œwiatowych standardów i wymagañ
zwi¹zanych z zasadami zrównowa¿onego rozwoju.
Wyznaczenie w terenie uzgodnionego przebiegu trasy,
kartowanie i ocenê geologiczno-in¿yniersk¹ oraz prace
ziemne, instalacjê ruroci¹gu i obiektów peryferyjnych
mog³yby prowadziæ polsko-libijskie zespo³y geologów
i in¿ynierów.

Przy dobrej woli obu stron i skutecznej organizacji prac
ruroci¹g i terminal morski da³oby siê uruchomiæ w ci¹gu
kilku lat od rozpoczêcia prac terenowych.

Sens budowy na w³asne potrzeby statków do przewozu
paliw gazowych jest œciœle zwi¹zany z dostêpem do Ÿróde³
gazu (Schmitt, 2006). Sprawa dotyczy tak¿e przysz³oœci
przemys³u w Polsce — stoczniowego, stalowniczego, che-
micznego oraz górnictwa, energetyki i handlu zagraniczne-
go. Produkcjê i dostawê zbiorników mo¿na by zleciæ jednej
z polskich stalowni lub zamówiæ u wyspecjalizowanych
producentów zagranicznych. Dlatego równie wa¿ne s¹ jed-
noczesne dzia³ania zwi¹zane z zapewnieniem Polsce
trwa³ych dostaw surowców do przewozu, przez zaanga-
¿owanie siê w budowê ruroci¹gów do przesy³u LNG i natu-
ralnych kondensatów gazu oraz — nieco bardziej
przysz³oœciowo — przygotowanie i wdra¿anie technologii
pozyskiwania wodoru.

Warte zasugerowania by³yby te¿ prace koncepcyjne
nad zagospodarowaniem pustyñ po³udniowej Libii dziêki
rozwijaniu tam ch³odzonego szklarnictwa warzywno-owo-
cowego na przemys³ow¹ skalê (Davies, 2005), komunika-
cji kolejowej otwieraj¹cej okno na œwiat krajom Afryki
Œrodkowej pozbawionym dostêpu do morza, ale z zasoba-
mi mineralnymi i potencja³em si³y roboczej dla pow-
staj¹cych ga³êzi przemys³u (Country Profiles, 2007).
Koniecznoœæ wszechstronnego zagospodarowania Libii
wraz z wykorzystaniem jej naturalnych uwarunkowañ geo-
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œrodowiskowych bêdzie coraz istotniejsza w miarê po-
stêpów globalnego ocieplania. Wed³ug niektórych scena-
riuszy zaniku l¹dolodów (Kerr, 2007) ju¿ w koñcu tego
stulecia poziom oceanu œwiatowego i po³¹czonych z nim
mórz mo¿e siê podnieœæ o ponad 1 metr. Kurczenie siê
nizinnych terenów nadmorskich sprzyjaj¹cych ludzkiej
egzystencji spowoduje migracje ludnoœci w g³¹b l¹dów,
co poci¹gnie za sob¹ koniecznoœæ rozwijania tam infra-
struktury bytowej — rolnictwa i budownictwa.

Innym dalekosiê¿nym projektem, którego mo¿liwoœæ
realizacji w przysz³oœci nale¿a³oby studiowaæ ju¿ teraz,
jest sprawa sztucznego odnowienia zasobów wód pod-
ziemnych na terenie Sahary, intensywnie eksploatowanych
(> 4 mld m3 rocznie) przez „najwiêksz¹ sztuczn¹ rzekê”
(The Man Made River) w Libii. Odnawianie zasobów wód
podziemnych bêdzie bowiem realne w kraju, w którym
skonstruowano najwiêkszy na œwiecie funkcjonuj¹cy
system eksploatacji i rozprowadzania ruroci¹gami wody
z g³êbokich ujêæ studziennych (Water Technology News,
2007). Wodê do zat³aczania ujmowan¹ np. podczas stanów
powodziowych Nilu mo¿na by dostarczaæ ruroci¹gami
tras¹ l¹dow¹ przez depresje Pustyni Libijskiej albo tras¹
„morsk¹”. W rozwi¹zaniu morskim — ca³kowicie in-
nowacyjnym — ujêcie wód nilowych by³oby umieszczone
pod poziomem morza u ujœcia Nilu, a transfer odbywa³by
siê w miêkkich ruroci¹gach po³o¿onych u stóp podmor-
skiego klifu, poni¿ej podstawy falowania.

Produkcja i dostawy wodoru

Pozyskiwanie wodoru zarówno w Polsce jak i w Libii
mo¿na by prowadziæ, wykorzystuj¹c sprzyjaj¹ce warunki
geologiczne i klimatyczne wed³ug znanych technologii
(O’Connor i in., 2000; Ziock i in., 2000). W Polsce mo¿li-
woœæ podziemnej produkcji wodoru jest ju¿ dostatecznie
zbadana (Kozubowski, 2003) i jest nadzieja, ¿e sprawa nie
skoñczy siê na „korzystnym” zakupie licencji albo na
sprzeda¿y prawa eksploatacji inwestorowi zagranicznemu.
W Libii wodór bêdzie mo¿na produkowaæ z podziemnego
rozk³adu wêglowodorów, dziêki masowemu wykorzy-
staniu energii s³onecznej wystêpuj¹cej tam w nadmiarze
lub z rozk³adu wêglowodorów, ale przy wykorzystaniu
p³ynnego ¿elaza jako katalizatora (Homer-Dixon & Fried-
mann, 2005; Hydromax Process, 2002) w libijskim prze-
myœle hutniczym, opartym na z³o¿ach rudy ¿elaza w Ash
Shati (Mobbs, 2004).

Nale¿y tu dodaæ, ¿e w nieemisyjnym rozk³adzie wêgla
czy ropy naftowej powstaje wiele innych, czystych pro-
duktów ubocznych (gazowych, p³ynnych i sta³ych), które
mog¹ siê staæ podstaw¹ nowych ga³êzi przemys³u. Jednym
z takich produktów s¹ wodorowêglany, które nadawa³yby
siê do wykorzystania jako cementy, np. w produkcji blo-
ków budowlanych i kszta³tek z piasków saharyjskich.

Podsumowanie

Libia ma surowce, które s¹ potrzebne Polsce. W Polsce
istnieje potencja³ in¿yniersko-technologiczny oraz doœ-
wiadczenie budowlano-konstrukcyjne. Libia planuje

intensywny rozwój gospodarczy oparty na nowoczesnych
technologiach i zasadach zrównowa¿onego rozwoju.

Uzyskanie dostêpu Polski do libijskich z³ó¿ gazu
bêdzie jednym z elementów zwiêkszenia bezpieczeñstwa
energetycznego kraju, a zarazem spowoduje ukierunko-
wanie naszej polityki gospodarczej na restytucjê i rozwój
wielu sektorów przemys³u, w tym rozwoju ekologicznych
Ÿróde³ energii. Gazowe ciep³ownie ³atwo bêdzie po³¹czyæ
z zasilaniem geotermalnym, a tak¿e z innymi, np. s³onecz-
nymi i biogenicznymi, odnawialnymi Ÿród³ami energii.

Libia jest cz³onkiem OPEC, ale wobec ambitnych pla-
nów o¿ywienia gospodarczego i rozbudowy infrastruktury
przemys³owo-rolnej by³aby dla Polski ³atwiejszym part-
nerem ni¿ dotychczasowi dostawcy ropy i gazu, zw³asz-
cza ¿e problemy z dostaw¹, ale i odbiorcami gazu, s¹
istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na dotychczasowy
brak zagospodarowania z³ó¿ libijskich. Tym samym ruro-
ci¹g od z³ó¿ do terminalu morskiego w Libii i elastyczny
„w³asny” transport morski mog¹ byæ jednym z rozwi¹zañ
poprawiaj¹cych dotychczasow¹ sytuacjê energetyczn¹
Polski.

Polskie stocznie i stalownie maj¹ tradycjê produkcji
skomplikowanych obiektów, którym stawia siê du¿e
wymagania techniczne. Flotylla statków przystosowanych
do transportu LNG i kondensatów gazowych mo¿e byæ
w przysz³oœci przystosowana do przewozu wodoru.

Równolegle z rozwojem wspó³pracy polsko-libijskiej
w zakresie surowców energetycznych mo¿liwe bêdzie roz-
winiêcie na du¿o wiêksz¹ skalê wspó³pracy w dziedzinie
budownictwa, odnawiania zasobów wodnych, ogrodnictwa
i szklarnictwa ch³odzonego oraz poszukiwañ geologicz-
nych i kartografii tematycznej ukierunkowanej na zapew-
nienie zrównowa¿onego rozwoju Libii.

Niektóre projekty, jak np. zagospodarowanie pustyñ
po³udniowej Libii czy dalekosiê¿ne transfery do odnowie-
nia zasobów wód podziemnych, s¹ nowatorskie, ale sk³a-
daj¹ siê z elementów znanych i dobrze funkcjonuj¹cych
w innych warunkach technicznych i ekonomicznych.
Realizacjê ka¿dego postulatu nale¿a³oby z oczywistych
powodów poprzedziæ opracowaniami studialnymi, ale pro-
wadzonymi z niewielkim wyprzedzeniem w stosunku do
ich wdra¿ania. Jeœli chodzi o pozornie niedojrza³¹ jeszcze
technologiê uzyskiwania na skalê przemys³ow¹ wodoru
jako noœnika energii, to w rzeczywistoœci istotnym proble-
mem jest sprawa jego magazynowania i transportu, a nie
in¿ynieria i procesy chemiczne.

Odrêbne zagadnienie stanowi mo¿liwoœæ wykorzysta-
nia energii pozyskiwanej z Ziemi. Jest to g³ównie energia
s³oneczna zakumulowana w postaci ciep³a ska³ i wód pod-
ziemnych na g³êbokoœci do kilku kilometrów. Wokó³ tego
Ÿród³a energii naros³o wiele kontrowersji, wynikaj¹cych
g³ównie z dyletanctwa czy stosunku emocjonalnego do tej
z³o¿onej problematyki geologicznej i technologicznej.
Zasoby ciep³a mo¿liwego do wydobycia z Ziemi s¹ rzeczy-
wiœcie ogromne i przekraczaj¹ wielokrotnie zapotrzebowa-
nie na energiê w Libii i w Polsce, natomiast realna wartoœæ
energetyczna tych zasobów jest zale¿na od sposobu uzy-
skania z nich energii nadaj¹cej siê do bezpoœredniego
zastosowania lub transferu na du¿e odleg³oœci. W Polsce
brakuje du¿ych pozytywnych anomalii geotermicznych,
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dlatego noœniki ciep³a w g³êbi ziemi — woda i ska³y na
g³êbokoœciach dostêpnych z powierzchni — maj¹ tempera-
turê w wiêkszoœci ni¿sz¹ ni¿ 100°C. Z tego powodu energiê
pochodzenia geotermalnego mo¿na w Polsce wykorzysty-
waæ lokalnie, g³ównie do ogrzewania wnêtrz mieszkalnych
i podgrzewania ró¿nych innych obiektów oraz wody u¿yt-
kowej. Podwy¿szenie temperatury noœnika ciep³a jest
mo¿liwe dziêki zastosowaniu pomp ciep³a, jednak gdy
funkcjonuj¹ prawid³owo, poch³aniaj¹ znaczne (od 25 do
35% mocy) iloœci pr¹du elektrycznego lub gazu, co obni¿a
ich walory ekonomiczne i ekologiczne.

Dopiero w 2006 r. zosta³y zapowiedziane na rynkach
œwiatowych pr¹dotwórcze agregaty binarne przystosowa-
ne do wykorzystania noœnika energii napêdowej ju¿ o tem-
peraturze 80°C (z doniesieñ United Technologies Company

— UTC; Brasz i in., 2006; Dickey, 2007). Koszt tych agre-
gatów kszta³tuje siê poni¿ej 1500 dolarów za 1 kW mocy,
jest wiêc niewysoki. Jeœli siê oka¿¹ rzeczywiœcie nieza-
wodne, to jako urz¹dzenia ca³kowicie bezobs³ugowe
agregaty te bêd¹ siê nadawa³y do zasilania w energiê elek-
tryczn¹ wiêkszoœci obiektów z instalacjami geotermalny-
mi w Polsce o temperaturze wód z³o¿owych powy¿ej
80°C.

Na zakoñczenie — autor, wyra¿aj¹c podziêkowania
p. Jerzemu Zagórskiemu za uwagi i sugestie wykorzystane
w niniejszym tekœcie, pozostaje z przekonaniem, ¿e podzia³
postulowanych dzia³añ na bardziej i mniej realne nie
bêdzie adekwatny do rzeczywistych mo¿liwoœci ich reali-
zacji. O realnoœci przedsiêwziêæ decyduj¹ bowiem kon-
kretne warunki i potrzeby, a nie doraŸny rachunek
ekonomiczny czy opinie in¿ynierskie. W tym sensie ka¿dy
postulat tu g³oszony jest mo¿liwy do spe³nienia — si³ami
polskich projektantów i wykonawców rozs¹dnej koopera-
cji z partnerami zagranicznymi.
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