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WODY GEOTERMALNE PÓ£NOCNEJ WIELKOPOLSKI
I MO¯LIWOŒCI ICH ZAGOSPODAROWANIA

W REJONIE CZARNKOWA

ZARYS TREŒCI

W pracy dokonano charakterystyki geotermalnej rejonu Czarnkowa. Miasto z otoczeniem posiada
jedne z najkorzystniejszych warunków dla pozyskiwania energii geotermalnej w naszym kraju.
Potencjalnymi piêtrami u¿ytkowymi dla wód geotermalnych w tym rejonie s¹ utwory kredy dolnej
i jury dolnej. Do dziedzin, w których mo¿liwe by³oby wykorzystanie wód termalnych, nale¿y
zaliczyæ: ciep³ownictwo, balneologiê z rekreacj¹, rolnictwo oraz produkcjê przemys³ow¹. U¿ytko-
wanie energii cieplnej tych wód pozwoli³oby znacz¹co obni¿yæ emisjê zanieczyszczeñ do œrodo-
wiska przyrodniczego.

WPROWADZENIE

Celem niniejszego artyku³u jest przed-
stawienie warunków hydrogeotermal-
nych rejonu Czarnkowa oraz aspektów
zwi¹zanych z wykorzystaniem wód geo-
termalnych na tym terenie. Poniewa¿
omawiane wody znajduj¹ siê na g³ê-
bokoœci oko³o 3000 m, nie wyznaczono
konkretnych granic obszaru badañ na
powierzchni terenu. Za³o¿ono jedynie,
i¿ szczegó³owa charakterystyka ograni-
czaæ siê bêdzie do wód geotermalnych
wystêpuj¹cych pod powierzchni¹ miasta
i jego œcis³ego otoczenia.

Czarnków zlokalizowany jest w wo-
jewództwie wielkopolskim, w powiecie
czarnkowsko-trzcianeckim, na lewym brze-
gu Noteci. Powierzchnia miasta wynosi
9,7 km2, z czego u¿ytki rolne stanowi¹
53%, natomiast u¿ytki leœne zajmuj¹ oko-
³o 13%. Wed³ug danych Urzêdu Miasta
z 07.02.2008 r. liczba mieszkañców wy-
nosi 11 679. G³ównymi Ÿród³ami docho-
du ludnoœci Czarnkowa jest zatrudnie-

nie w ma³ych przedsiêbiorstwach i fir-
mach us³ugowych, a tak¿e w szkolnic-
twie i administracji samorz¹dowej. Mias-
to wraz ze œcis³ym otoczeniem stanowi
wa¿ny oœrodek przemys³owy regionu.
Najwa¿niejsze ga³êzie przemys³u w Czarn-
kowie to przemys³: drzewny (meble, p³y-
ty pilœniowe), spo¿ywczy (mleczarnia,
browar) oraz metalowy (meble stalowe,
wyposa¿enie statków).

Rejon Czarnkowa znajduje siê na gra-
nicy dwóch mezoregionów (ryc. 1): Kot-
liny Gorzowskiej, bêd¹cej czêœci¹ makro-
regionu Pradoliny Toruñsko-Eberswaldz-
kiej, i Pojezierza Chodzieskiego. Mor-
fologia tego obszaru zwi¹zana jest ze
zlodowaceniami i interglacja³ami. Krajo-
braz stanowi¹ rozleg³e równiny z ³¹kami
oraz pagórkowate wysoczyzny z lasami
liœciastymi i mieszanymi. Lodowcowe
i wodnolodowcowe utwory moreny den-
nej i czo³owej buduj¹ wysoczyzny, na-
tomiast na najni¿ej po³o¿onych terenach
dolinnych wystêpuj¹ utwory piaszczys-
to-mu³kowe. Rzêdne terenu w okolicach
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Czarnkowa mieszcz¹ siê w przedziale
od 40 m n.p.m. do oko³o 120 m n.p.m.

BUDOWA GEOLOGICZNA

Istniej¹ rozbie¿noœci w zaliczeniu oma-
wianego obszaru do g³ównych jednostek
geologicznych Polski. Zasadniczo przyj-
muje siê, i¿ jest on po³o¿ony w skrajnie
pó³nocno-zachodniej czêœci niecki mogi-
leñsko-³ódzkiej (GÓRECKI i in. 1996) (ryc. 2),
aczkolwiek przez niektórych badaczy za-
liczany jest do synklinorium szczeciñskie-
go (dane PGNiG S.A.).

Budowa geologiczna rejonu Czarn-
kowa jest s³abo rozpoznana, a otwory

wiertnicze siêgaj¹ tam maksymalnie do
utworów trzeciorzêdu, czyli do g³êbo-
koœci oko³o 150 m p.p.t. Informacje doty-
cz¹ce budowy geologicznej opieraj¹ siê
wiêc na wynikach wierceñ wykonanych
w rejonach s¹siednich, do 30 km odleg-
³oœci, w celu poszukiwania z³ó¿ ropy
naftowej, oraz na badaniach geofizycz-
nych w obrêbie miasta (ryc. 3).

Czarnków zlokalizowany jest w osi
synkliny Dobrej. Synklina ta ma prze-
bieg NW–SE. W czêœci SE jest ona od-
dzielona przez antyklinê RogoŸna od syn-
kliny ³êgowskiej. Na SW od Czarnkowa
biegnie antyklina Szamotu³, która wraz
z wyniesieniem Cz³opy (na NW) od-
dziela badany obszar od synklinorium
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Ryc. 1. Mapa mezoregionów fizycznogeograficznych – po³o¿enie Czarnkowa
(wg KONDRACKIEGO 2002)

Fig. 1. Physico-geographical map of mesoregions showing the location of Czarnków
(KONDRACKI 2002)



szczeciñskiego. Natomiast na pó³noc od
omawianego obszaru zlokalizowane jest
antyklinorium pomorskie.

W celu lepszego zobrazowania bu-
dowy geologicznej wykonano dwa prze-
kroje (ryc. 4, 5). Przy ich sporz¹dzaniu
pos³u¿ono siê danymi z banku danych
„PITAKA” PGNiG S.A., dokumentacjami
otworów badawczych PGNiG S.A. oraz

wynikami badañ geofizycznych przepro-
wadzonych na terenie Czarnkowa.

Warto zaznaczyæ, ¿e potencjalnymi
piêtrami u¿ytkowymi dla wód geoter-
malnych rejonu Czarnkowa, podobnie
jak dla znacznej czêœci Ni¿u Polskiego, s¹
utwory kredy dolnej i jury dolnej (liasu).
Jednak¿e ze wzglêdu na niskie tempera-
tury wykorzystanie kompleksu dolnokre-
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Ryc. 2. Obszar badañ na tle podzia³u Polski na jednostki geologiczne (na podstawie PO¯ARYSKIEGO

1966)

Fig. 2. The location of the Czarnków region on a map presenting the geological division of Poland
(based on PO¯ARYSKI 1966)



dowego ogranicza³oby siê w praktyce wy-
³¹cznie do balneoterapii i celów rekrea-
cyjnych. G³ównym piêtrem u¿ytkowym,
zw³aszcza do celów grzewczych, jest zbior-
nik dolnojurajski (GÓRECKI i in. 1994).

KREDA DOLNA

Mi¹¿szoœæ utworów kredy dolnej w re-
jonie Czarnkowa wynosi oko³o 250 m,
w przedziale g³êbokoœciowym 1550–
–1800 m p.p.t. Wyró¿nionymi piêtrami
stratygraficznymi od powierzchni tere-
nu kolejno s¹: alb, barrem, hoteryw, wa-
lan¿yn oraz berias. Warto zaznaczyæ, i¿
osady od albu œrodkowego do barremu
nie s¹ datowane. Zosta³y jedynie po-
dzielone na kompleksy litologiczne.

Alb górny

W stropowej czêœci albu wyró¿niono
szarozielone i ciemnoszare margle, nie-
kiedy ilaste. W czêœci sp¹gowej utwory
zosta³y wykszta³cone w postaci drobno-
lub œrednioziarnistych piaskowców kwar-
cowo-glaukonitowych, szaro- lub ciemno-
zielonych.

Barrem – alb œrodkowy

Jak wczeœniej wspomniano, osady te
nie s¹ datowane. Ich seria osadowa zo-
sta³a podzielona na trzy kompleksy lito-
logiczne: A, B, C. Kompleks A zbudo-
wany jest z piaskowców drobno- i œred-
nioziarnistych z wk³adkami gruboziar-
nistych piaskowców. Kompleks B two-
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Ryc. 3. Mapa dokumentacyjna rejonu Czarnkowa z naniesionymi liniami przekrojów geologicznych
(na podstawie Google Maps: maps.google.pl; PPWK 2008)

Fig. 3. Documentation map of the Czarnków region showing the geological cross-section lines (based
on Google Maps: maps.google.pl; PPWK 2008)



rz¹ ciemnoszare i³owce, niekiedy mu-
laste, z wk³adkami i³owców szarozie-
lonych, a tak¿e piaskowce mu³owcowe.
Utwory kompleksu C s¹ wykszta³cone
jako piaskowce drobnoziarniste, szaro-
zielone (GÓRECKI i in. 1996).

Hoteryw

Utwory hoterywu zosta³y wykszta³-
cone w postaci czarnych i³owców (ho-
teryw dolny) oraz mu³owców i ciemno-
szarych i³owców z licznymi wk³adkami
barwy szarozielonej (hoteryw górny).
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Ryc. 4. Przekrój geologiczny Cz³opa–Ludomy

Fig. 4. Cz³opa–Ludomy geological cross-section

Ryc. 5. Przekrój geologiczny Pi³a–Obrzycko

Fig. 5. Pi³a–Obrzycko geological cross-section



Walan¿yn

W czêœci stropowej wystêpuj¹ utwo-
ry piaszczysto-mu³owcowe przechodz¹-
ce w obrêbie struktury Szamotu³ w seriê
ilast¹, natomiast w sp¹gu wyró¿niono
i³owce ciemnoszare, podrzêdnie mulaste
oraz piaskowce drobnoziarniste z wk³ad-
kami mu³owców. Osady te le¿¹ przekra-
czaj¹co w stosunku do osadów beriasu
(GÓRECKI i in. 1996).

Berias

Osady beriasu tworz¹ dwa typy utwo-
rów. Pierwszym z nich s¹ utwory morsko-
-brakiczne wykszta³cone w postaci i³ow-
ców marglistych, ciemnoszarych z wk³ad-
kami muszlowców oraz mu³owców piasz-
czysto-wapiennych. Drugi typ to utwory
morskie tworz¹ce osady mu³owcowo-piasz-
czyste, szare, s³abo margliste (GÓRECKI

i in. 1996).

JURA DOLNA

Przypuszcza siê, i¿ mi¹¿szoœæ liasu w stre-
fie Czarnkowa wynosi oko³o 500 m, a je-
go utwory zalegaj¹ tam na g³êbokoœci
2700–3200 m p.p.t.

Lias górny – toars

Utwory liasu górnego tworz¹ dwa kom-
pleksy warstw – warstwy kamieñskie
(toars górny), sk³adaj¹ce siê z piaskow-
ców drobnoziarnistych z domieszk¹ frak-
cji œredniej, niekiedy tak¿e z przewar-
stwieniami i³owców, oraz warstwy gry-
fickie (toars dolny), zbudowane z i³owców
i mu³owców z przewarstwieniami pias-
kowca (GÓRECKI i in. 1996).

Lias œrodkowy – pliensbach i synemur
górny

Profil liasu œrodkowego w rejonie Czarn-
kowa tworzony jest przez kompleks ska³
pliensbachu (dla domeru – warstwy ko-
morowskie, dla karyksu – warstwy ³o-
beskie) i synemuru górnego (warstwy

radowskie). Warstwy komorowskie sta-
nowi¹ piaskowce drobnoziarniste z do-
mieszk¹ gruboziarnistej frakcji. Mog¹ po-
jawiaæ siê tak¿e przewarstwienia i³ow-
ców. Warstwy ³obeskie wykszta³cone s¹
w postaci kompleksu ska³ ilasto-mu³ow-
cowo-piaszczystych o genezie morskiej,
natomiast warstwy radowskie reprezen-
towane s¹ przez drobnoziarniste pias-
kowce przechodz¹ce w sp¹gu w pias-
kowce œrednioziarniste. Niekiedy wystê-
puj¹ tak¿e przewarstwienia ilaste (GÓ-
RECKI i in. 1996).

Lias dolny – synemur dolny i hetang

Utwory hetangu i synemuru dolnego
(warstwy mechowskie) zosta³y wykszta³-
cone jako naprzemianleg³e pakiety mu-
³owcowo-ilaste i piaskowcowe. W pe³nym
profilu, w okolicach Czarnkowa, mo¿na
wyró¿niæ trzy czêœci tych pakietów: w gór-
nej wystêpuj¹ ska³y mu³owcowo-ilaste,
w œrodkowej przewa¿aj¹ piaskowce, na-
tomiast w dolnej, poœród piaskowców,
wystêpuj¹ liczne wk³adki mu³owcowo-
-ilaste (GÓRECKI i in. 1996).

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
I GEOTERMALNE

Wed³ug KLECZKOWSKIEGO (1990), rejon Czarn-
kowa jest zlokalizowany w nizinnej pro-
wincji hydrogeologicznej w obrêbie sub-
niecki poznañskiej (SNP). Jeœli w przy-
sz³oœci dosz³oby do eksploatacji wód ter-
malnych w tym rejonie, to w profilu
otworu eksploatacyjnego znajdowa³yby
siê nastêpuj¹ce piêtra wodonoœne: czwa-
rtorzêdowe (GZWP nr 138, tj. Pradoliny
Toruñ-Eberswalde), trzeciorzêdowe (GZWP
nr 127, tzw. Subzbiornika Z³otów-Pi³a-
-Strzelce Krajeñskie), kredowe oraz ju-
rajskie (GÓRECKI i in. 1996). Jak wczeœniej
wspomniano, wy³¹cznie piêtra dolnej kre-
dy i dolnej jury s¹ atrakcyjne pod wzglê-
dem warunków geotermalnych.
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KREDA DOLNA

W obrêbie utworów kredy dolnej nale¿y
oczekiwaæ kilku poziomów wodonoœ-
nych. Do najwiêkszych trzeba przypo-
rz¹dkowaæ te, które obejmuj¹ kom-
pleksy litologiczne C i A zaliczane do
albu œrodkowego – barremu. S¹ to po-
ziomy zwi¹zane z piaskowcami, roz-
dzielone pakietem i³owców i mu³ow-
ców. W obrêbie kredy dolnej wyró¿-
niono tak¿e poziom wodonoœny pias-
kowców œrodkowego hoterywu oraz po-
ziom obejmuj¹cy wk³adki piaskowców
stropowej czêœci beriasu, jednak¿e jego
znaczenie i rozprzestrzenienie jest zni-
kome. Z rozpoznania regionalnego wy-
nika, i¿ sumaryczna mi¹¿szoœæ utworów
wodonoœnych wynosi oko³o 100 m. Sza-
cuje siê, ¿e potencjalna wydajnoœæ pozio-
mu dolnokredowego w rejonie Czarn-
kowa mo¿e wynosiæ ponad 200 m3 · h–1.
W stopie tego poziomu wody najpraw-
dopodobniej charakteryzuj¹ siê minera-
lizacj¹ oko³o 7–9 g · dm–3 i temperatur¹ po-
nad 55°C. Zbyt niska temperatura prak-
tycznie przekreœla mo¿liwoœæ ich zasto-
sowania w ciep³ownictwie. Wody te mog-
³yby byæ wykorzystywane do celów re-
kreacyjnych i balneologicznych (GÓRECKI

i in. 1996). Ponadto, ze wzglêdu na zbyt
niskie temperatury piêtra tego nie na-
le¿y traktowaæ jako samodzielnego, eko-
nomicznie op³acalnego piêtra u¿ytkowe-
go, lecz jedynie jako pomocnicze piêtro
u¿ytkowe dla poziomu dolnojurajskie-
go.

JURA DOLNA

W obrêbie osadów jury dolnej (liasu)
mo¿na oczekiwaæ trzech poziomów wo-
donoœnych zwi¹zanych z piaskowcami,
których ³¹czna mi¹¿szoœæ na tym obsza-
rze oceniania jest na oko³o 310 m (ryc. 6).
Pierwszy z liasowych poziomów wodo-
noœnych wystêpuje w obrêbie toarsu gór-
nego (lias górny) i obejmuje warstwy ka-
mieñskie o mi¹¿szoœci oko³o 60 m. Jest

on oddzielony od warstw g³êbiej za-
legaj¹cych przez utwory ilaste i ³upki,
mi¹¿szoœci 40 m (warstwy gryfickie). Dwa
pozosta³e poziomy wystêpuj¹ w utwo-
rach liasu œrodkowego. Jeden, obejmu-
j¹cy warstwy komorowskie, znajduje siê
w czêœci stropowej liasu œrodkowego.
Jego mi¹¿szoœæ szacuje siê na 120 m.
Drugi poziom, zwi¹zany z warstwami
radowskimi, wystêpuje w czêœci sp¹go-
wej i charakteryzuje siê mi¹¿szoœci¹ oko-
³o 80 m. Poziomy te rozdzielone s¹ przez
utwory ilasto-mu³owcowo-piaszczyste
o mi¹¿szoœci 40 m (warstwy ³obezkie).
Prawdopodobnie w liasie dolnym mo¿-
na spodziewaæ siê kolejnych dwóch lub
trzech poziomów wodonoœnych, niemniej
jednak najbardziej perspektywiczne s¹
poziomy wodonoœne zalegaj¹ce w liasie
œrodkowym i zwi¹zane z warstwami ko-
morowskimi i radowskimi. Ich ³¹czna
mi¹¿szoœæ wynosi oko³o 200 m w prze-
dziale g³êbokoœci 2800–3000 m p.p.t. Ca-
³oœæ piêtra liasowego jest izolowana w stro-
pie przez i³owce doggeru oraz w sp¹gu
przez i³owce retyku. Z rozpoznania wa-
runków hydrogeologicznych w skali re-
gionalnej wynika, i¿ w rejonie Czarnko-
wa nale¿y oczekiwaæ z liasu wydatków
znacznie przekraczaj¹cych 200 m3 · h–1

i mineralizacji wód wynosz¹cej oko³o
120 g · dm–3 w czêœci stropowej. S¹ to
solanki chlorkowo-sodowe o silnych w³aœ-
ciwoœciach korozyjnych w stosunku do
stali i ¿eliwa. Wykonuj¹c odwierty w po-
szukiwaniu ropy naftowej w rejonach
s¹siednich, bardzo rzadko dokonywano
pomiaru temperatury wód z utworów
liasowych. Takich pomiarów dokonano
w otworach Cz³opa 1, Cz³opa 2 oraz
Mê¿yk 1, zlokalizowanych w odleg³oœci
23–30 km od Czarnkowa. Uzyskano od-
powiednio nastêpuj¹ce temperatury: 37°C,
55°C, 55–63°C przy g³êbokoœci opróbo-
wania wynosz¹cej odpowiednio 1090 m,
1345 m i 1435–1610 m. W samym Czarn-
kowie strop liasu zalega na g³êbokoœci
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oko³o 2700 m p.p.t., mo¿na siê wiêc
spodziewaæ tu znacznie wy¿szych tem-
peratur. Z analizy danych w skali re-
gionalnej wynika, i¿ temperatura ta wy-
nosi oko³o 100°C w stropie (ryc. 7) (GÓ-
RECKI i in. 1996).

MO¯LIWOŒCI ZAGOSPODAROWANIA
WÓD GEOTERMALNYCH
W REJONIE CZARNKOWA

Obserwacja gêstoœci ziemskiego strumie-
nia cieplnego, od którego zale¿y przy-
rost temperatury oœrodka skalnego i wód
w nim wystêpuj¹cych, pozwala wnios-
kowaæ, i¿ rejon Czarnkowa jest jednym
z najbardziej perspektywicznych rejonów

dla pozyskiwania energii geotermalnej
w naszym kraju. Ju¿ w latach 90. XX w.
pojawi³y siê plany wykorzystania sprzy-
jaj¹cych warunków geotermalnych pa-
nuj¹cych na tym obszarze. Najczêœciej
pod uwagê brany by³ pomys³ zagos-
podarowania ciep³a geotermalnego do
celów grzewczych – centralnego ogrze-
wania i przygotowania ciep³ej wody u¿yt-
kowej. Pierwszy projekt takiego zagos-
podarowania wód termalnych zosta³ przed-
stawiony w roku 1994 w pracy Wstêpne
studium wykonalnoœci ciep³owni geoter-
malnej w Czarnkowie (GÓRECKI i in.). Za-
k³adano w nim scentralizowanie syste-
mu ciep³owniczego w mieœcie, tworz¹c
instalacjê geotermaln¹ eksploatuj¹c¹, w za-
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Ryc. 6. Mapa mi¹¿szoœci piaskowców wodonoœnych liasu (na podstawie GÓRECKI i in. 1996)

Fig. 6. Map of the thickness of water-bearing Early Jurassic sandstones (based on GÓRECKI et al. 1996)



le¿noœci od wybranego wariantu, jeden
lub dwa dublety (tzn. pary otworów –
produkcyjnego i ch³onnego). Przy szczy-
towym zapotrzebowaniu na ciep³o mia-
³a byæ uruchamiana kot³ownia opalana
gazem ziemnym. Ca³a inwestycja po-
zwoli³aby zlikwidowaæ czêœæ z licznie
wystêpuj¹cych i rozproszonych po ca-
³ym mieœcie kot³owni. Z uwagi na fatal-
ny stan niektórych kot³owni wykorzy-
stanie wód geotermalnych w ciep³ownic-
twie by³oby bardzo korzystnym sposo-
bem zagospodarowania wód geotermal-
nych na terenie Czarnkowa. W³adze mias-
ta wci¹¿ poszukuj¹ inwestora strategicz-
nego dla takiego przedsiêwziêcia (www.
czarnkow.pl).

Mo¿liwe by³oby tak¿e wykorzystanie
wód termalnych na tym terenie w in-

nych dziedzinach. Do najwa¿niejszych
z nich nale¿¹: balneologia – zak³ady wo-
dolecznictwa zdrojowego oraz rekreacja
– baseny k¹pielowe kryte i otwarte. Ju¿
od stuleci znane s¹ w³aœciwoœci lecz-
nicze solanek termalnych. Obecnie s¹
one stosowane do leczenia: chorób skóry,
reumatyzmu, alergii, schorzeñ narz¹dów
ruchu oraz chorób uk³adu oddechowego
i nerwowego. Mo¿liwe by³oby tak¿e za-
stosowanie wód geotermalnych w rol-
nictwie – do ogrzewania szklarni i wod-
nych ferm hodowlanych. Umo¿liwi³oby
to zwiêkszenie produkcji rolnej i obni-
¿enie jej kosztów. Istnieje tak¿e wiele
potencjalnych mo¿liwoœci wykorzystania
wód geotermalnych przy produkcji prze-
mys³owej. Na œwiecie znane s¹ zastoso-
wania tych wód miêdzy innymi do: su-
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Ryc. 7. Mapa temperatur w stropie liasu (na podstawie GÓRECKI i in. 1996)

Fig. 7. Map of temperatures at the top of the Early Jurassic sequence (based on GÓRECKI et al. 1996)



szenia, skórowania, ³uszczenia, destyla-
cji, wyja³awiania oraz pasteryzacji (LUND

2000).
Z ca³¹ pewnoœci¹ do realizacji pro-

jektów wykorzystuj¹cych energiê geo-
termaln¹ potrzebny jest du¿y kapita³ in-
westycyjny. Chc¹c przyspieszyæ zwrot
kosztów, niezbêdne by³oby kaskadowe
(wielostopniowe) u¿ytkowanie wód geo-
termalnych. Polega³oby ono na wyko-
rzystywaniu tych wód na kolejnych stop-
niach wymagaj¹cych coraz ni¿szych tem-
peratur. Woda, pocz¹tkowo s³u¿¹ca ogrze-
waniu budynku mieszkalnego, mog³aby
nastêpnie znaleŸæ zastosowanie w ho-
dowli roœlin w szklarni, a na koñcu mog-
³aby byæ wykorzystana w stawach ho-
dowlanych (LUND 2000).

KORZYŒCI Z EKSPLOATACJI
ENERGII GEOTERMALNEJ

Stosowanie odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii, takich jak energia geotermalna, przy-
nosi wiele korzyœci. Wybudowanie cie-
p³owni geotermalnej na terenie Czarn-
kowa spowodowa³oby zamkniêcie wielu
starych, opalanych wêglem kamiennym
kot³owni, a co siê z tym wi¹¿e znaczne
obni¿enie emisji zanieczyszczeñ do at-
mosfery. Szacuje siê, ¿e w ci¹gu roku
mo¿liwe by³oby ograniczenie emisji: SO2
(o 44,0%), NOx (42,0%), CO (52,1%), CO2
(53,4%), sadzy i py³ów (25,1%), odpa-
dów sta³ych (24,8%). Spowodowa³oby to
poprawê stanu œrodowiska naturalnego
w mieœcie (www.czarnkow.home.pl). Wy-
korzystanie wód geotermalnych w ciep-
³ownictwie wp³ynê³oby najprawdopo-
dobniej na stabilizacjê kosztów produk-
cji energii cieplnej lub wrêcz ich obni-
¿enie. Mo¿liwy by³by tak¿e rozwój dzie-
dzin s³abo rozwiniêtych lub niewystê-
puj¹cych na terenie Czarnkowa, na przy-
k³ad balneologia i rekreacja, ogrodnic-
twa i hodowli wodnych.

PODSUMOWANIE

1. Rejon Czarnkowa jest jednym z naj-
atrakcyjniejszych pod wzglêdem warun-
ków geotermalnych rejonów Polski.

2. Potencjalnymi piêtrami u¿ytkowy-
mi dla wód geotermalnych s¹ utwory
kredy dolnej i jury dolnej.

3. Z analizy wynika, i¿ woda z piêt-
ra liasowego w rejonie Czarnkowa cha-
rakteryzuje siê temperatur¹ oko³o 100°C
w stropie i mineralizacj¹ 120 g · dm–3.
Jest to solanka chlorokowo-sodowa.

4. Istnieje wiele mo¿liwoœci wyko-
rzystania wód geotermalnych w Czarn-
kowie. Najwa¿niejsz¹ z nich jest ogrze-
wanie pomieszczeñ i przygotowywanie
ciep³ej wody u¿ytkowej.

5. Ciep³ownia geotermalna na tere-
nie miasta przyczyni³aby siê do likwi-
dacji wielu emitorów zanieczyszczeñ w po-
staci starych kot³owni oraz poprawy sta-
nu œrodowiska przyrodniczego.

***

Pragnê serdecznie podziêkowaæ Panu
dr. Aleksandrowi Protasowi, promotorowi
pracy magisterskiej, za wspó³pracê i oka-
zan¹ pomoc.
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GEOTHERMAL WATERS IN NORTHERN WIELKOPOLSKA
AND THE POSSIBILITIES OF THEIR UTILIZATION IN THE CZARNKÓW REGION

S u m m a r y

In this paper, the geothermal waters of the
Czarnków region have been described. Czarn-
ków is a small town located in northern Wiel-
kopolska, Poland. The town, along with its
surroundings, has one of the most favorable
geothermal conditions in the whole country. In
this region, aquifers of special importance are
found in both Early Cretaceous and Early Ju-
rassic sandstones. The temperature at the top of

the Early Jurassic sequence reaches 100°C. There
are several possibilities of utilization of the geo-
thermal waters in Czarnków, including: district
heating, balneology, agriculture (i.e., greenhou-
ses), aquaculture and industrial processes. The
creation of a geothermal heating station would
cause a closure of the existing boiler houses,
which combust large amounts of coal. This would
significantly reduce air pollution in the region.
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