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Społeczność pogranicza polsko-saksońskiego oraz 

wszyscy zainteresowani informowani są o działaniach 

w projekcie poprzez stronę internetową, otwarte 

seminaria i publikacje. W wyniku realizacji projektu 

powstanie przewodnik praktycznego wykorzystania 

niskotemperaturowej energii geotermalnej oraz 

interaktywne mapy geotermiczne, przedstawiające 

wyliczone (średnie ważone) wartości przewodności 

cieplnej podłoża dla różnych głębokości, które będą 

pomocne w optymalnym projektowaniu i wykorzystaniu 

gruntowych pomp ciepła. 

W dniu 13. czerwca 2014 r. w budynku Humbolthaus 

Muzeum Senckenberg w Görlitz odbędzie się otwarte 

seminarium zamykające projekt, w trakcie którego 

władze regionalne i lokalne, planiści, inwestorzy oraz 

zainteresowane osoby zostaną poinformowane o celach 

i osiągniętych wynikach projektu oraz korzyściach 

wynikających z wykorzystania płytkiej geotermii.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie 

zapraszamy do udziału!

Dalsze informacje na temat projektu 

można znaleźć na stronach 

internetowych:

www.transgeotherm.eu

www.pgi.gov.pl

www.geologie.sachsen.de

LANDESAMT FÜR UMWELT,
LANDWIRTSCHAFT

UND GEOLOGIE

Państwowy Instytut Geologiczny 
- Państwowy Instytut Badawczy 

Oddział Dolnośląski
al. Jaworowa 19
53-122 Wrocław

Dr Wiesław Kozdrój
Dr Maciej Kłonowski

transgeotherm@pgi.gov.pl

Krajowy Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii
(Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und

Geologie)
Pillnitzer Platz 3

D 01326 Dresden, Niemcy

Dr. Ottomar Krentz
Silke Reinhardt

transgeotherm.lfulg@smul.sachsen.de 

Montaż sond gruntowych w odwiercie

Energia geotermalna 
dla transgranicznego 

rozwoju regionu Nysy.

Projekt pilotażowy
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TransGeoTherm

TransGeoTherm to projekt realizowany wspólnie przez 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut 

Badawczy Oddział Dolnośląski (PIG-PIB OD) oraz 

saksońską służbę geologiczną – Sächsisches Landes-

amt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) 

w transgranicznym polsko-saksońskim regionie Nysy 

Łużyckiej. Projekt jest finansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-

2013.

W ramach projektu powstanie pierwszy, transgra-

niczny hydrogeologiczno-geotermiczny trójwymia-

rowy (3D) model podłoża skalnego. Zostanie on 

utworzony na podstawie różnych źródeł badaw-

czych, m.in. map geologicznych, danych z otworów 

wiertniczych, informacji na temat wód podziemnych 

i wyników ekspertyz. 

W pierwszym okresie realizacji projektu wszystkie 

jednostki geologiczne z badanego obszaru zostały 

zestawione i opisane w profilu wzorcowym oraz 

przyporządkowane do nowo utworzonych jednostek 

hydrogeologiczno-geotermicznych. Podstawą do 

dalszych prac było utworzenie wspólnej bazy 

danych otworów wiertniczych, zawierającej dane 

z około 12 000 odwiertów i ponad 75 000 warstw 

geologicznych. W celu opracowania strukturalnej 

budowy podłoża obszaru projektu oraz geometrii 

badanych jednostek sporządzone zostały transgra-

niczne przekroje geologiczne. Posłużyły one m.in. 

jako podstawa do korelacji badanych utworów 

jednostek geologicznych po obu stronach granicy.

Pierwsze wyniki

Celem projektu jest opracowanie i dostarczenie 

narzędzi do projektowania instalacji i optymalizacji 

działania gruntowych pomp ciepła, wykorzystujących 

płytką energię geotermalną, na obszarze projektu. 

Zaprezentowane zostaną również zalety i możliwości 

wykorzystania niskotemperaturowej energii geoter-

malnej. 

Cel projektu 

Odwiert geotermicznyPrzeglądowa mapa geologiczna obszaru projektu

Przekroje geologiczne SW-NE przez obszar projektu

Łużycki Masyw Granodiorytowy Szarowaki Łużyckie Zgorzeleckie Góry Łupkowe Niecka Północnosudecka 
+ Dolina Nysy Łużyckiej
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