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Pozyskiwanie odna-
wialnych z³ó¿ energii z
wnêtrza Ziemi (energii
geotermicznej nazywanej
te¿ geotermaln¹) poprzez
wykorzystanie jednego z
jej Ÿróde³ — wód geoter-
malnych (termalnych)
cieszy siê w Polsce coraz
wiêkszym zainteresowa-
niem. Niech œwiadczy o

tym powodzenie z jakim spotka³ siê zorganizowany w
dniach 17–19 paŸdziernika br. pierwszy Ogólnopolski Kon-
gres Geotermalny w Radziejowicach k. Warszawy. Miejsce
obrad kongresu zosta³o wybrane nieprzypadkowo.
Po³o¿one jest w centralnej czêœci Ni¿u Polskiego, obszaru
bardzo perspektywicznego pod wzglêdem zasobów oraz
praktycznego wykorzystania energii geotermicznej, gdzie
ju¿ dzia³aj¹ cztery ciep³ownie geotermalne oraz dwa
uzdrowiska stosuj¹ce wody termalne. Spotkania odbywa³y
siê zarówno w Nowym Domu Sztuki, jak i w Domu Pracy

Twórczej, nale¿¹cych do zespo³u pa³acowo-parkowego w
Radziejowicach — w miejscu, które od œredniowiecza a¿
do naszych czasów przyci¹ga elitê polityczn¹, towarzysk¹ i
kulturaln¹ ca³ej Polski. Trzeba przyznaæ, ze okolica ta
zapewni³a niezwyk³¹ oprawê temu wydarzeniu nie tylko ze
wzglêdu na walory architektoniczne i krajobrazowe
(zachwycaj¹ce zw³aszcza o tej porze roku), ale równie¿ na
fascynuj¹c¹ przesz³oœæ zwi¹zan¹ z rodami Radziejow-
skich, Ossoliñskich i Krasiñskich.

Honorowy patronat nad kongresem, zatytu³owanym
Geotermia w Polsce — doœwiadczenia, stan aktualny, per-

spektywy rozwoju, objêli: Minister Œrodowiska, Minister
Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska w £odzi, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska w Warszawie oraz Marsza³kowie Woje-
wództw: £ódzkiego i Mazowieckiego. Do komitetu nauko-
wego kongresu zaproszono dr. in¿. Wies³awa Buja-
kowskiego, dr. in¿. Józefa Chowañca, mgr in¿. Barbarê
Czerwiñsk¹, prof. dr. hab. Jana Dowgia³³o, doc. dr. hab.
Andrzeja G¹siewicza, prof. dr. hab. in¿. Wojciecha Górec-
kiego, dr. hab. in¿. Brunona Grochala, dr in¿. Beatê

Kêpiñsk¹, dr. in¿. Piotra Kubskiego, prof. dr. hab. in¿. Roma-
na Neya, prof. dr. hab. in¿. W³adys³awa Nowaka oraz dr. hab.
in¿. Andrzeja A. Stachela.

Kongres w Radziejowicach otworzy³a dr in¿. Beata
Kêpiñska, prezes Zarz¹du Polskiego Stowarzyszenia Geo-
termicznego. Aby kronikarskim zapiskom sta³o siê zadoœæ
nale¿y podkreœliæ dzia³alnoœæ zupe³nie niedawno (2006 r.)
powsta³ego w Krakowie Polskiego Stowarzyszenia Geo-
termicznego (PSG). Cz³onkami-za³o¿ycielami stowarzy-
szenia zosta³y osoby ze œrodowiska nauki i praktyki
profesjonalnie zajmuj¹ce siê badaniem i wykorzystaniem
ciep³a Ziemi, wywodz¹ce siê z g³ównych oœrodków nauko-
wych i badawczych w Polsce. Decyzja o za³o¿eniu Polskie-
go Stowarzyszenia Geotermicznego zosta³a podjêta w
przekonaniu o koniecznoœci istnienia organizacji s³u¿¹cej
integracji osób, œrodowisk, instytucji i firm zwi¹zanych z
geotermi¹ dla dobra jej rozwoju w Polsce. Nale¿y dodaæ,
¿e w paŸdzierniku 2007 r. Polskie Stowarzyszenie Geoter-
miczne zosta³o afiliowane w Miêdzynarodowej Asocjacji
Geotermalnej (IGA — International Geothermal Associa-

tion).
Bardzo siê cieszymy i dziêkujemy, ¿e tak licznie odpo-

wiedzieli Pañstwo na nasze zaproszenie przyje¿d¿aj¹c do

Radziejowic — wyrazi³a swoj¹ radoœæ w przemówieniu
powitalnym Prezes Zarz¹du PSG. Z zaproszenia organiza-
torów kongresu: Polskiego Stowarzyszenia Geotermiczne-
go, Akademii Górniczo-Hutniczej — Zak³adu Surowców
Energetycznych, Geotermii Mazowieckiej SA, Geotermii
Uniejów SA, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralny-
mi i Energi¹ PAN oraz Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego — Oddzia³u Karpackiego skorzysta³o blisko 130
osób z ca³ej Polski. Na spotkanie przyjechali przedstawi-
ciele g³ównych oœrodków naukowych, naukowo-badaw-
czych, firm geofizycznych, wiertniczych, us³ugowych,
grupy inwestorów, samorz¹dowców, ministerstw, instytu-
cji i agend rz¹dowych zajmuj¹cych siê problematyk¹ odna-
wialnych Ÿróde³ energii, w tym geotermii — poszukiwania,
eksploatacji i zagospodarowania podziemnych wód i
ciep³a geotermalnego.

W ci¹gu nastêpnych trzech dni bêdziemy chcieli zdobyæ

jak najwiêcej rzetelnej, obiektywnej i sprawdzonej wiedzy

na temat aktualnego stanu i perspektyw rozwoju geotermii

w Polsce — kontynuowa³a mówczyni. Jesteœmy tutaj

reprezentowani przez bardzo szeroki przekrój œrodowisk,

instytucji, osób, firm z ca³ej Polski, zainteresowanych w

ró¿noraki sposób dzia³alnoœci¹ w sektorze geotermii, z cze-

go siê bardzo cieszymy — i nie jest to tak, jak niektóre œro-

dowiska twierdz¹, ¿e geotermia w Polsce praktycznie nie

interesuje nikogo. Pañstwa obecnoœæ œwiadczy, ¿e tak nie
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jest — podkreœli³a Prezes Zarz¹du PSG, wyra¿aj¹c wdziê-
czoœæ wszystkim za przybycie. Nastêpnie dr in¿. Beata
Kêpiñska gor¹co podziêkowa³a za zaanga¿owanie i hoj-
noœæ wszystkim sponsorom przedsiêwziêcia: g³ównemu
sponsorowi kongresu — Polskiemu Górnictwu Naftowe-
mu i Gazownictwu SA. Wsparcia finansowego udzieli³y
kongresowi tak¿e Geofizyka Toruñ SA (grupa PGNiG),
PGNiG Jas³o (grupa PGNiG) oraz Geofizyka Kraków Sp. z o.o.
¯yczeniami owocnych obrad i spêdzenia mi³ego czasu na
Mazowszu zakoñczy³a przemówienie Pani Prezes.

Nastêpnie g³os zabra³ burmistrz miasta Mszczonów
Józef Grzegorz Kurek, profesjonalnie i emocjonalnie zaan-
ga¿owany w sprawy geotermii gospodarz miejsca obrad.
Wyrazi³ on zadowolenie z faktu, i¿ zwolenników energii
odnawialnej przybywa. Pamiêtam pierwsze spotkania, na

których by³o znacznie mniej osób i wiêkszoœæ z nich przyje¿-

d¿a³a w celu zaspokojenia jedynie w³asnej ciekawoœci.

W tej chwili przybywa regionów w Polsce, które siê geoter-

mi¹ interesuj¹ i to jest radosne — podkreœli³ burmistrz
Mszczonowa. Zadeklarowa³ on pomoc i chêæ dzielenia siê
swoim doœwiadczeniem na drodze od pomys³u do zrealizo-
wania przedsiêwziêcia z tymi, którzy s¹ zainteresowani
wykorzystaniem energii geotermalnej. Jesteœmy teraz w

trakcie realizacji projektu budowy basenów termalnych,

myœlimy równie¿ o wykorzystaniu energii wiatru i monta¿u

wiatraków — kontynuowa³ mówca. Przes³aniem o
koniecznoœci zacieœnienia wspó³pracy ludzi maj¹cych
doœwiadczenie w dziedzinie wykorzystania energii odna-
wialnej w celu tworzenia silnego lobby zakoñczy³ przemó-
wienie gospodarz miejsca obrad.

Prezes Geotermii Mazowieckiej SA i jednoczeœnie
wiceprezes Zarz¹du PSG Marek Balcer powita³ wszystkich
zebranych na Ziemi Mazowsza Zachodniego oraz wyrazi³
radoœæ z mo¿liwoœci pochwalenia siê dzia³aj¹c¹ w Mszczo-
nowie od 2000 r. instalacj¹ geotermaln¹ oraz wspo-
mnianym wczeœniej przez przedmówcê kolejnym
inwestycyjnym zadaniem — budow¹ kompleksu baseno-

wego z wykorzystaniem Ÿróde³ termalnych. Pan Marek
Balcer ma nadziejê, ¿e przy okazji organizowania w tym
rejonie nastêpnych konferencji bêdzie móg³ zaprosiæ
wszystkich uczestników do skorzystania z term w Mszczo-
nowie. Nasz rejon ma swoje tradycje w organizowaniu

tego typu spotkañ zwi¹zanych z wykorzystywaniem ciep³a

Ziemi — mówi³ Prezes Geotermii Mazowieckiej SA.
Nastêpnie wyrazi³ on swoj¹ radoœæ z przyjêcia zaproszenia
przez Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne do zorganizo-
wania pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Geotermal-
nego na Mazowszu, podtrzymuj¹c w ten sposób
zapocz¹tkowane w latach 90. XX w. tradycje. Wiceprezes
PSG doda³, ¿e pierwszy kongres, na którym zostan¹ przed-
stawione dokonania i zamierzenia polskiej geotermii na

przysz³oœæ, jest inicjuj¹cym kolejne
tego typu spotkania, które bêd¹
regularnie organizowane w
przysz³oœci.

Niektórzy uczestnicy kongresu
skorzystali z zaproszenia jego orga-
nizatorów i udali siê na zaplano-
wan¹ w programie wycieczkê do
Zak³adu geotermalnego w Mszczo-
nowie. Zanim wycieczkowicze
dotarli do ciep³owni gazowo-geo-
termalnej, zaoferowano wszystkim
zainteresowanym mo¿liwoœæ obej-
rzenia miejsca eksploatacji wody
geotermalnej, otwór Mszczonów
IG-1 (ryc.1).Wiercenie otworu zosta³o
wykonane w latach 70. XX w., nato-
miast jego rekonstrukcja i przysto-
sowanie do eksploatacji wody
odby³o siê w latach 1996–1997.
Geotermalny poziom wodonoœny
znajduje siê w piaskowcach dolnej
kredy na g³êbokoœci 1600–1700 m.
Woda geotermalna wykorzystywa-
na dla celów ciep³owniczych ma
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Ryc. 2. Ciep³ownia gazowo-geotermalna w Mszczonowie. Fot. I.B. Litwin

Ryc. 1. Miejsce eksploatacji wody termalnej, otwór Mszczonów
IG-1. Fot. I.B. Litwin



jakoúã wody pitnej, jej mine-

ralizacja nie przekracza 0,5

g/dm³, utrzymuje siæ na

gùæbokoúci 50 m pod

powierzchnià terenu i trzeba

jà pompowaã. Zatwierdzona
wydajnoœæ wody o temperatu-
rze 42,5 °C, eksploatowanej
przy zastosowaniu pompy

gùæbinowej, wynosi 60 m³/h.

Wydobyta woda jest st¹d
przesy³ana dalej do
ciep³owni (ryc. 2). W
ciep³owniczej czêœci zak³adu
woda sieciowa jest podgrze-
wana do odpowiedniej tempe-
ratury za pomoc¹ ciep³a z
wody termalnej i kot³ów
gazowych wraz z absorpcyjn¹
pomp¹ ciep³a. Ca³kowita moc
ciep³owni wynosi ok. 7,5
MW, w tym ok. 2,7 MW
pochodzi z absorpcyjnej pompy ciep³a wykorzystuj¹cej
wodê geotermaln¹. Produkcja ciep³a w tej ciep³owni wyno-
si ok. 55 000 GJ/rok, a w sezonie grzewczym ok. 40 %
ciep³a dostarczanego odbiorcom pochodzi z wody geoter-
malnej. Woda geotermalna sch³odzona w czêœci
ciep³owniczej jest kierowana do miejskiej sieci wodo-
ci¹gowej i wykorzystywana jako wysokiej jakoœci woda
pitna. Podsumowuj¹c nale¿y odnotowaæ, ¿e dziêki urucho-
mieniu w 2000 r. ciep³owni gazowo-geotermalnej w Msz-
czonowie zamkniête zosta³y w centrum miasta trzy
przestarza³e technologicznie kot³ownie opalane mia³em
wêglowym. W efekcie wyeliminowano blisko 4500 ton
paliw wczeœniej spalanych dla celów grzewczych w skali
jednego roku.

Jeszcze jedn¹ zaplanowan¹ atrakcj¹ dla uczestników
kongresu by³o zapoznanie siê z lini¹ produkcyjn¹ pomp
ciep³a w samodzielnym oddziale miêdzynarodowego kon-
cernu Danfoss, którego siedziba znajduje siê w Grodzisku
Mazowieckim. Firma m.in. oferuje pompy ciep³a —
urz¹dzenia do wytwarzania ciep³a, pozyskuj¹ce zmagazy-
nowan¹ w powietrzu, wodzie, pod³o¿u skalnym oraz grun-
cie energiê s³oneczn¹. Technologie energetyczne oparte na
wykorzystaniu pomp ciep³a zaczynaj¹ byæ coraz szerzej
stosowane, a œwiadczy o tym ci¹gle rosn¹ce zapotrzebowa-
nie na produkcjê tych urz¹dzeñ.

Trzy dni kongresu by³y bardzo owocne. Problematyka
obrad zosta³a ramowo ujêta w kilka sesji naukowych
poœwiêconych nastêpuj¹cym zagadnieniom:

� Postêpy w rozpoznaniu zasobów i warunków rozwo-
ju geotermii w Polsce;

� Ciep³ownie geotermalne w Polsce — doœwiadczenia,
wybrane aspekty pracy;

� Uzdrowiska i oœrodki rekreacyjne w Polsce sto-
suj¹ce wody termalne — doœwiadczenia, wybrane
aspekty pracy;

� Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju
geotermii w Polsce;

� Przegl¹d realizowanych i planowanych projektów
wykorzystania wód i energii geotermalnej;

� Przegl¹d realizowanych projektów badawczych i
badawczo-rozwojowych dotycz¹cych geotermii;

� Kierunki rozwoju badañ i wykorzystania energii
geotermalnej w Polsce;

� Sukcesy, problemy, kierunki i perspektywy rozwoju
geotermii w Polsce.

Dziêki tak bogatemu programowi organizatorzy kon-
gresu zagwarantowali mo¿liwoœæ zapoznania siê z wynika-
mi stanu rozpoznania i oceny zasobów energii
geotermalnej na Ni¿u Polskim, w Ma³opolsce, w regionie
sudeckim oraz w obszarze Górnoœl¹skiego Zag³êbia Wêglo-
wego. Warto podkreœliæ referat poœwiêcony istotnym per-
spektywom rozwoju geotermii niskotemperaturowej (temp.
poni¿ej 20 °C) polegaj¹cej na wykorzystaniu ciep³a geoter-
malnego niskiej entalpii przy pomocy pomp ciep³a.
Oddzielnym wa¿nym punktem by³o zwrócenie uwagi na
wystêpowanie problemów zwi¹zanych z eksploatacj¹ z³ó¿
geotermalnych, jakim jest m.in. korozja instalacji obiegu
wody termalnej. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
równie¿ wyst¹pienia poœwiêcone doœwiadczeniom i
osi¹gniêciom w zakresie projektów wykorzystuj¹cych wody
i energiê geotermaln¹, zarówno do celów ciep³owniczych
(Podhale-Zakopane, Pyrzyce, Mszczonów, Uniejów, Star-
gard Szczeciñski, S³omniki k. Krakowa), jak i dla potrzeb
leczniczo-uzdrowiskowych (m.in. Cieplice Œl¹skie Zdrój,
Ciechocinek, Konstancin, Ustroñ) oraz rekreacyjnych.
Podkreœliæ nale¿y przedstawienie planowanych i obecnie
realizowanych przedsiêwziêæ wykorzystuj¹cych wody geo-
termalne w Polsce. Zakoñczenie projektu Termy Mszczo-

nów zosta³o zaplanowane na maj przysz³ego roku, kiedy to
bêdzie mo¿na skorzystaæ z bogatych atrakcji rekreacyjne-
go obiektu. W przysz³ym roku odbêdzie siê równie¿ otwar-
cie kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie
stosuj¹cego wody geotermalne w celach rekreacyjnych i
balneologicznych. Od wiosny 2007 r. trwa budowa geoter-
malnego oœrodka rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Buko-
winie Tatrzañskiej. Na dzia³ce o pow. 4 ha po³o¿onej w
zacisznym zak¹tku, otoczonym lasem z piêknym wido-
kiem na góry (ryc. 4), powstaje kompleks 12 basenów
(6 zewnêtrznych i 6 wewnêtrznych), z których ka¿dy zosta-
nie wyposa¿ony w urz¹dzenia do akwaterapii. To tylko nie-
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Ryc. 3. Wizualizacja kompleksu wodnego Terma Bukowina Tatrzañska. Fot. Archiwum
Bukowiañskiego Towarzystwa Geotermalnego



które z atrakcji, z których bêdzie mo¿na korzystaæ ju¿ od
przysz³ego roku (ryc. 3).

Ogó³em przedstawiono blisko 30 referatów, którym
towarzyszy³a sesja posterowa. Materia³y kongresowe wraz
z informacjami przybli¿aj¹cymi rozwój polskiej geotermii
zosta³y opublikowane w formie elegancko wydanych spe-
cjalistycznych czasopism i broszurek. Podczas sesji ple-
narnej odby³y siê wyst¹pienia honorowych goœci, m.in.
G³ównego Geologa Kraju, Pe³nomocnika Rz¹du ds. Alter-
natywnych �róde³ Energii, Prezesa Zarz¹du Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
£odzi. Podczas tej sesji omówiono tak¿e znaczenie energii
pochodz¹cej ze Ÿróde³ odnawialnych dla zrównowa¿onego
rozwoju energetyki oraz przybli¿ono prawno–ekonomicz-
ne uwarunkowania rozwoju geotermii w naszym kraju.
Panel ekspercki obejmowa³ dyskusjê nad sukcesami, pro-
blemami i perspektywami rozwoju geotermii w Polsce.

S³owa podziwu i uznania nale¿¹ siê organizatorom,
autorom referatów i wszystkim tym, którzy w³o¿yli
ogromn¹ pracê w przygotowanie i sprawny przebieg
pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego.
Ich starania uwieñczone zosta³y sukcesem! Liczne grono
zainteresowanych kongresem uczestników przyby³o z ró¿-
nych regionów Polski: od Szczecina i Gdañska poprzez
m.in. Toruñ, Warszawê, Kraków do Karpat (Ustroñ, Pod-
hale, Podkarpacie), a tak¿e od Sudetów (Wroc³aw) poprzez
m.in. £ódŸ, Uniejów, Mszczonów do Lublina i Rzeszowa.

Kongres spe³ni³ cele, nadzieje i oczekiwania jego orga-
nizatorów. Warto by³o wykonaæ ogrom organizacyjnej pra-
cy, by w efekcie przyczyniæ siê do owocnego
integracyjnego spotkania naukowców, praktyków, inwe-
storów, przedstawicieli samorz¹dów oraz innych osób, dla
których rozwój polskiej szeroko rozumianej geotermii jest
bardzo istotny.

Optymistyczne i obiecuj¹ce s¹ zamierzenia organizato-
rów kongresu, by kolejne tego typu wydarzenia odbywa³y
siê cyklicznie, plasuj¹c siê w nastêpuj¹cej „hierarchii”:
Œwiatowe Kongresy Geotermalne (organizowane s¹ co 5
lat) — Europejskie Kongresy Geotermalne (co 3–4 lata) —
Polski Kongres Geotermalny (co 2–3 lata). G³ówn¹ rol¹
tego ostatniego bêdzie dokonywanie podsumowañ w
zakresie badañ i wykorzystania energii geotermalnej w
kraju, przedstawiania postêpów w technologiach i meto-
dach badañ, poszukiwañ, udostêpniania wiertniczego i eks-
ploatacji z³ó¿ wód i energii geotermalnej, aktualnych
potrzeb i problemów, projektów w trakcie realizacji, pla-
nów i trendów. Propozycja ta spotka³a siê z akceptacj¹
uczestników kongresu 2007. Na zakoñczenie spotkania
zosta³y zg³oszone wstêpne propozycje lokalizacji nastêp-
nego kongresu. Do zobaczenia w Tatrach lub w Sudetach!

Autorki serdecznie dziêkuj¹ dr. in¿. Piotrowi Kubskiemu za
udostêpnienie informacji zawartych w materia³ach kongreso-
wych.
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Ryc. 4. Widok na plac budowy przysz³ego kompleksu wodnego Terma Bukowina Tatrzañska, czerwiec 2007. Fot. Archiwum
Bukowiañskiego Towarzystwa Geotermalnego


