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Korzystaj¹c z goœcinnych ³amów Przegl¹du Geo-

logicznego, pragniemy przedstawiæ Pañstwu abstrakty

niektórych referatów zg³oszonych na II Ogólnopolski

Kongres Geotermalny pod has³em Energia geotermalna

— dla zrównowa¿onego rozwoju i ochrony klimatu, który

odbêdzie siê w dniach 23–25.09.2009 r. w Bukowinie

Tatrzañskiej. Organizatorami kongresu s¹: Polskie Stowa-

rzyszenie Geotermiczne, Oddzia³ Karpacki Pañstwowego

Instytutu Geologicznego — Pañstwowego Instytutu

Badawczego, Katedra Surowców Energetycznych Akade-

mii Górniczo-Hutniczej oraz Instytut Gospodarki Surow-

cami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk.

Kongres bêdzie obejmowaæ nastêpuj¹ce zagadnienia:

� Energia geotermalna w strategiach energetycz-

nych, zrównowa¿onym rozwoju i ochronie kli-

matu,

� Postêpy w rozpoznaniu zasobów i warunków wystê-

powania wód i energii geotermalnej w Polsce,

� Ciep³ownie geotermalne w Polsce — doœwiadcze-

nia, wybrane aspekty pracy,

� Uzdrowiska i oœrodki rekreacyjne w Polsce sto-

suj¹ce wody geotermalne — doœwiadczenia, per-

spektywy,

� Przegl¹d realizowanych i planowanych projektów

wykorzystania wód i energii geotermalnej,

� Kierunki rozwoju badañ i wykorzystania energii

geotermalnej w Polsce,

� Sukcesy, problemy i perspektywy geotermii w Pol-

sce,

� Uwarunkowania prawne i ekonomiczne rozwoju

geotermii w Polsce i Europie — krajowy okr¹g³y

stó³ w ramach Projektu UE Przepisy prawne dla geo-

termii — ciep³o (Geothermal Regulations — Heat,

GTR-H),

� Zintegrowane metody geofizyczne w eksploracji

g³êbokich systemów geotermalnych — prezenta-

cja wyników Projektu UE Zintegrowane metody

geofizyczne w badaniach g³êbokich systemów

geotermalnych (Integrated Geophysical Methods

for Exploration of Deep Geothermal Systems,

IGET),

� Sesje z udzia³em firm z bran¿y geotermalnej.

Zaplanowana jest tak¿e sesja terenowa prezentuj¹ca

geotermalne obiekty ciep³ownicze, k¹pieliska i termy na

Podhalu.

Podhale jest miejscem, w którym po raz pierwszy w Pol-

sce zosta³a zrealizowana idea wykorzystania energii geo-

termalnej do celów energetycznych; jest regionem

bogatym w zasoby wód geotermalnych o bardzo korzyst-

nych warunkach z³o¿owych i eksploatacyjnych. Realizo-

wany od prawie dwudziestu lat projekt ciep³owniczy

przynosi znacz¹ce efekty ekologiczne, prowadzone s¹

badania systemu geotermalnego w trakcie jego d³ugo-

trwa³ej eksploatacji oraz prace badawczo-rozwojowe nad

wszechstronnym wykorzystaniem ciep³a Ziemi. W ostat-

nich kilku latach nast¹pi³ równie¿ d³ugo oczekiwany roz-

wój zastosowania ciep³ych wód w rekreacji i balneoterapii:

dzia³aj¹ tu trzy termalne kompleksy rekreacyjne, w ró¿nej

fazie realizacji s¹ nastêpne. Te fakty œwiadcz¹, ¿e energia

geotermalna staje siê w coraz wiêkszym zakresie elemen-

tem zarówno zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego,

jak i ochrony œrodowiska naturalnego.

II Ogólnopolski Kongres Geotermalny, podobnie jak I,

który odby³ siê w 2007 r. w Radziejowicach na Ni¿u Pol-

skim, jest oczekiwanym przez wiele œrodowisk spotkaniem

naukowców, praktyków, inwestorów, przedstawicieli

samorz¹dów oraz innych osób zaanga¿owanych w geoter-

miê i zainteresowanych jej rozwojem. Jego g³ówn¹ rol¹

jest podsumowanie badañ i doœwiadczeñ z wykorzysta-

niem energii geotermalnej w kraju, przedstawianie postê-

pów w technologiach i metodach badañ, poszukiwaniach,

udostêpnianiu wiertniczym i eksploatacji z³ó¿ wód i ener-

gii geotermalnej, projektów w trakcie realizacji, planów

i trendów, jak równie¿ omówienie problemów bran¿y. Na

kongresie zostan¹ te¿ przedstawione aspekty prawne i eko-

nomiczne rozwoju geotermii w Polsce na tle wybranych

przyk³adów z krajów europejskich.

Kongres bêdzie tak¿e s³u¿y³ spotkaniu, poznaniu oraz

integracji instytucji, firm i osób zwi¹zanych z geotermi¹.

Mamy nadziejê, ¿e zostan¹ pog³êbione i nawi¹zane nowe

kontakty zawodowe, a kongres stanie siê inspiracj¹ do dal-

szej pracy na rzecz rozwoju tej dziedziny. Honorowy patro-

nat nad II Ogólnopolskim Kongresem Geotermalnym

objêli minister gospodarki, g³ówny geolog kraju i mar-

sza³ek województwa ma³opolskiego. Patronaty s¹ potwier-

dzeniem rangi kongresu oraz znaczenia, jakie instytucje

rz¹dowe i samorz¹dowe przywi¹zuj¹ do rozwoju wykorzy-

stania odnawialnych Ÿróde³ energii i zrównowa¿onego roz-

woju w skali kraju i poszczególnych regionów.

W imieniu organizatorów kongresu
Beata Kêpiñska & Józef Chowaniec
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