
Oddzia³u Karpackiego Pañstwowego Instytutu Geologicz-
nego w Krakowie opracowa³ projekt prac geologicznych,
w którym przewidziano wykonanie 9 otworów geotermal-
nych na obszarze niecki podhalañskiej. Jednym z nich
by³ otwór Bukowina Tatrzañska PIG/PNiG-1, wykonany
w latach 1990–1991 przez Oddzia³ Karpacki Pañstwowego
Instytutu Geologicznego oraz Zak³ad Poszukiwañ Nafty
i Gazu w Krakowie. Otwór osi¹gn¹³ g³êbokoœæ 3780 m,
a wyniki sta³y siê podstaw¹ planów wybudowania w Buko-
winie Tatrzañskiej kompleksu geotermalnego. Marzenia
sta³y siê realne po wykonaniu przez krakowsk¹ Geonaftê
w 1998 r. badañ hydrogeologicznych, w trakcie których
uzyskano pozytywne rezultaty.

W 2001 r. grupa mieszkañców Bukowiny Tatrzañskiej
postanowi³a zakupiæ grunt, na którym jest po³o¿ony
odwiert, oraz rozpoczê³a pozyskiwania terenu pod budowê
kompleksu geotermalnego. W nastêpnym roku za³o¿ono
spó³kê o nazwie Bukowiañskie Towarzystwo Geotermalne,
której celem by³o wybudowanie basenów termalnych.

W 2004 r. Bukowiañskie Towarzystwo Geotermalne wyku-
pi³o od Skarbu Pañstwa prawa do korzystania z odwiertu
oraz otrzyma³o koncesjê na eksploatacjê wody termalnej
z odwiertu. W grudniu 2006 r. spó³ka uzyska³a pozwolenie
na budowê kompleksu.

Prace budowlane rozpoczêto w kwietniu 2007 r. W ci¹gu
20 miesiêcy ca³kowicie ukoñczono i wyposa¿ono budynek
g³ówny oraz jego otoczenie. Powsta³o 12 basenów, 8 saun,
strefa zabaw dla dzieci oraz parkingi mog¹ce pomieœciæ
jednorazowo ponad 200 samochodów osobowych i 20
autobusów. Uroczyste otwarcie kompleksu, najwiêkszego
w Polsce i jednego z najnowoczeœniejszych tego typu
obiektów w Europie, nast¹pi³o 6.12.2008 r.

Temperatura wody w basenach utrzymuje siê w grani-
cach 28–36°C, co zapewnia idealne warunki k¹pieli zarów-
no w sezonie letnim, jak i zimowym (ryc. 1).

Terma Bukowina Tatrzañska korzysta z wody termal-
nej nawierconej w otworze usytuowanym na pó³nocno-
-zachodnim zboczu Wysokiego Wierchu, w odleg³oœci
ok. 6 km od brzegu Tatr. Jest to najg³êbszy otwór w tej czê-
œci niecki podhalañskiej. Otwór by³ nadzorowany i udoku-
mentowany przez specjalistów z Oddzia³u Karpackiego
Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie.

Warunki kr¹¿enia oraz litologia œrodowiska skalnego
wp³ywaj¹ na w³aœciwoœci wody termalnej. Wody opadowe
infiltruj¹ce w ska³y masywu tatrzañskiego migruj¹ ku pó³nocy
z prêdkoœci¹ od kilku do kilkunastu metrów rocznie, zgod-
nie z kierunkiem zapadania warstw wodonoœnych. Taka
prêdkoœæ przep³ywu wód podziemnych skutkuje zró¿nico-
waniem czasu kontaktu wody ze ska³¹, czego odbiciem jest
chemizm wód. Woda termalna pozyskiwana z odwiertu
w Bukowinie Tatrzañskiej jest typu siarczanowo-chlorkowo-
wapniowo-sodowego o mineralizacji 1,5 g/dm3. Ze wzglê-
du na specyficzn¹ mineralizacjê, unikalny sk³ad mikroele-
mentów i pierwiastków, lekko zasadowy charakter oraz
twardoœæ jest doskona³ym œrodkiem leczniczym i rehabi-
litacyjnym. Woda zawiera wa¿ne dla zdrowia sk³adniki:
sód, wapñ, chlor, potas, siarkê, magnez oraz chrom.

K¹piel w tak zmineralizowanej wodzie termalnej wp³ywa
bardzo korzystnie na organizm. Szczególnie poprawia kom-
fort psychiczny, obni¿a stres, stabilizuje system nerwowy,
dziêki czemu przywraca wewnêtrzny spokój i poprawia
ogóln¹ kondycjê psychofizyczn¹. Mo¿e byæ stosowana
w profilaktyce chorób Parkinsona i Alzheimera, schorzeñ
serca i kr¹¿enia, pomaga stabilizowaæ têtno, zmniejszyæ
oty³oœæ, a nawet wyeliminowaæ bezsennoœæ. Dodatkowo
woda ta wspomaga stabilizacjê gospodarki hormonalnej
organizmu, znacznie poprawia przemianê materii, pomaga
na bóle g³owy i stawów oraz zdecydowanie przyspiesza
rekonwalescencjê po zabiegach i przebytych schorzeniach.

Reasumuj¹c, regularne za¿ywanie k¹pieli w basenach
termalnych w Bukowinie Tatrzañskiej poprawia warunki
psychofizyczne organizmu, a w konsekwencji wp³ywa na
jakoœæ i d³ugoœæ ¿ycia.

PEC Geotermia Podhalañska SA — stan obecny i perspektywy rozwoju

Czes³aw Œlimak1

Pierwsze próby ciep³owniczego wykorzystania energii

geotermalnej na Podhalu zosta³y podjête przez Polsk¹ Aka-

demiê Nauk w Bañskiej Ni¿nej na pocz¹tku lat 90. XX w.

Do systemu opartego na dublecie otworów geotermalnych

pod³¹czono kilka domów. Eksperyment zakoñczy³ siê

powodzeniem i udowodni³, ¿e zastosowanie wód termal-
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Ryc. 1. Widok od strony pó³nocno-zachodniej na kompleks rekre-
acyjno-rehabilitacyjny w Bukowinie Tatrzañskiej. Fot. J. Czopek/
Arch. Bukowiañskiego Towarzystwa Geotermalnego



nych jako Ÿród³a ciep³a do ogrzewania budynków i wytwa-
rzania ciep³ej wody u¿ytkowej jest mo¿liwe i op³acalne.
Komercyjne wykorzystanie wód termalnych do celów
ciep³owniczych przyœwieca³o powo³aniu Geotermii Pod-
halañskiej SA w grudniu 1993 r. G³ównym celem przedsiê-
wziêcia by³a redukcja zanieczyszczenia powietrza i popra-
wienie stanu œrodowiska naturalnego regionu dziêki ogrze-
waniu geotermalnemu.

W wyniku realizacji inwestycji na koniec 2008 r. moc
zamówiona u odbiorców wynosi³a 50,41 MW. Sprzeda¿
ciep³a w GJ w latach 2002–2008 przedstawiono w tabeli 1.
W 2008 r. spó³ka dostarcza³a ciep³o ju¿ do 1298 odbiorców
(tab. 2).

Zwiêkszaj¹ca siê œwiadomoœæ ekologiczna spo³eczeñ-
stwa oraz konkurencyjnoœæ cenowa ciep³owni geotermal-
nych powoduj¹ wzrost zainteresowania odbiorców wyko-
rzystaniem energii geotermalnej do celów ciep³owniczych.
Oprócz tego obserwuje siê wzrost zainteresowania wyko-
rzystaniem energii geotermalnej do innych celów. W ostat-
nich latach oddano do u¿ytku dwie takie instalacje na
obszarze Podhala (Aqua Park w Zakopanem oraz Kurort
w Bañskiej Ni¿nej), które ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹.

Niew¹tpliw¹ zalet¹ energii geotermalnej, mimo rela-
tywnie wysokich nak³adów inwestycyjnych, jest jej odna-
wialnoœæ oraz niezale¿noœæ od zewnêtrznych dostawców
i œwiatowych cen noœników energii. Wartoœæ dodan¹
generuje tak¿e ekologiczny charakter energii geotermal-
nej. Region Podhala, w szczególnoœci Zakopane, prze¿ywa
okres dynamicznego rozwoju. Powstaj¹ nowe obiekty
infrastruktury turystycznej, przede wszystkim hotele i pen-
sjonaty. Sukcesywne przy³¹czanie siê tych obiektów do

sieci geotermalnej jest podyktowane nie tylko wzglêdami
ekologicznymi, ale równie¿ wygod¹ — wymiennik ciep³a
jest bezobs³ugowy, co przek³ada siê na zdecydowanie ni¿sze
koszty obs³ugi w stosunku do konwencjonalnych kot³owni.

Ceny ciep³a z sieci ciep³owniczej s¹ ju¿ dziœ zdecydo-
wanie konkurencyjne w stosunku do gazu ziemnego, oleju
opa³owego i energii elektrycznej wykorzystywanych do
ogrzewania budynków.

Rosn¹cy popyt na ciep³o ze Ÿród³a geotermalnego spra-
wia, ¿e spó³ka zamierza wywierciæ kolejny otwór produk-
cyjno-badawczy Bañska PGP-3. Planowane jest tak¿e
wykorzystanie wód z tego otworu do produkcji energii
elektrycznej.

Znaczenie badañ podhalañskiego systemu geotermalnego
dla eksploatacji wód geotermalnych

Beata Kêpiñska1

Badania zwi¹zane z realizacj¹ projektu ciep³owniczego
obejmuj¹cego nieckê podhalañsk¹ przynios³y nowe infor-
macje o podhalañskim systemie geotermalnym, zarówno
o znaczeniu poznawczym, jak i praktycznym. Dotyczy³y
one m.in. warunków termicznych, paleotermicznych i sch³o-
dzenia systemu podczas jego ewolucji; wtórnej mineraliza-
cji diagenetycznej i hydrotermalnej; stanu termodynamicz-
nego uk³adów wody geotermalne-ska³y zbiornikowe.

Z badañ wynika, ¿e pod wzglêdem termicznym
najch³odniejszy jest rejon Chocho³owa, a najcieplejszy
rejon Bia³ego Dunajca, gdzie temperatura wg³êbna jest do
ok. 10°C wy¿sza ni¿ na odpowiedniej g³êbokoœci na obsza-
rze Chocho³owa. Anomalia Bia³ego Dunajca ma zwi¹zek
ze stref¹ tektoniczno-termiczn¹ aktywn¹ przypuszczalnie
od pocz¹tku rozwoju basenu paleogeñskiego Karpat wew-
nêtrznych.

Ze wzglêdu na plany wiercenia kolejnych otworów
eksploatacyjnych wskazano m.in., ¿e strefy dodatnich
anomalii termicznych powinny s³u¿yæ lokalizacji otworów
produkcyjnych, a nie ch³onnych, gdy¿ zat³aczanie sch³odzo-

nej wody mo¿e ograniczyæ dodatnie cechy termiczne tych
stref.

Sch³odzenie systemu podczas jego ewolucji okreœlono
na 65–100°C (wartoœci skrajne, charakteryzuj¹ce odpo-
wiednio rejon otworów w Bia³ym Dunajcu i Furmanowej).

Stwierdzono, ¿e podhalañskie wody geotermalne nie
znajduj¹ siê w stanie równowagi termodynamicznej ze
ska³ami zbiornikowymi. W zakresie temperatury z³o¿a
(83–96°C) i wyp³ywów z otworów (76–87°C) w œrodkowej
i pó³nocnej czêœci systemu s¹ przesycone kalcytem i dolo-
mitem, a zazwyczaj tak¿e anhydrytem, illitem, smektytami
i chlorytami. Wymienione minera³y ilaste wystêpuj¹ w nie-
wielkiej iloœci, jednak tendencja do ich wytr¹cania mo¿e
prowadziæ w d³u¿szej perspektywie np. do kolmatacji
instalacji i ska³ zbiornikowych. Wskazano, ¿e przesycenie
i tendencja do wytr¹cania niektórych zwi¹zków powinny
byæ uwzglêdniane w planowaniu d³ugofalowej eksploata-
cji i podejmowaniu w³aœciwych œrodków zaradczych. Ten-
dencja do wytr¹cania niektórych minera³ów potwierdza
tezê, ¿e eksploatacjê wód geotermalnych nale¿y prowadziæ
w uk³adach zamkniêtych, jak te¿ uzasadnia potrzebê okre-
sowej stymulacji ska³ zbiornikowych (zw³aszcza metod¹
„miêkkiego kwasowania”), aby utrzymaæ ich w³aœciwoœci
ch³onne na stabilnym poziomie. Stan równowagi termo-
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Tab. 2. Liczba klientów spó³ki w 2008 r.

Gmina Liczba odbiorców Udzia³ (w %)

Zakopane 1016 78

Szaflary 144 11

Bia³y Dunajec 117 9

Poronin 21 2

Razem 1298 100

Tab. 1. Sprzeda¿ ciep³a przez PEC Geotermia w latach
2002–2008 (w GJ)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

187 198 244 417 216 982 277 629 301 623 295 947 324 253


