
PRZEDMOWA

Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy w Pa stwa r ce kolejne wydanie monogra  i pt. „Przegl d Solny”, opra-
cowane we wspó pracy z Wydawnictwami AGH w Krakowie. Ze wzgl du na du  liczb  
nades anych przez Pa stwa artyku ów i informacji z zakresu solnictwa tegoroczna edycja  
monogra  i sk ada si  z dwóch tomów, wydanych jako zeszyty 1 i 2 kwartalnika „Geology, 
Geophysics and Environment”.

Serdecznie dzi kujemy autorom artyku ów, komunikatów i informacji bran owych za 
ten obszerny materia  przes any nam do opublikowania. Zwa ywszy na trudno ci wielu re-
dakcji z pozyskiwaniem specjalistycznych materia ów, nasza aktywno  naukowa, przeja-
wiaj ca si  m.in. du  liczb  publikacji, jest z pewno ci  fenomenem w skali kraju. Bez 
w tpienia jest to wynikiem konsolidacji polskiego solnictwa animowanej przez Polskie Sto-
warzyszenie Górnictwa Solnego.

Zasadnicz  rol  odgrywa tu serdeczna i konstruktywna wspó praca placówek nauko-
wych z polskim przemys em solnym.

Sukces „Przegl du Solnego” jest mo liwy dzi ki zaanga owaniu  nansowemu kopal  
soli oraz  rm wspó pracuj cych z górnictwem solnym.

Pragniemy w tym miejscu serdecznie podzi kowa : IKS Solino SA, Grupie Orlen SA, 
KGHM Polska Mied  SA, Kopalni Soli Wieliczka SA, OBR G.S. Chem. Chemkop SA, 
PRWiG Warszawa Sp. z o.o., Hydronafcie Pi a Sp. z o.o., Sandvik Mining and Construc-
tion Sp. z o.o., Investgas SA, CFT Polska Sp. z o.o. za wspó sponsoring XVI Mi dzynaro-
dowego Sympozjum Solnego Quo Vadis Sal, odbywaj cego si  w Toruniu 13–14.10.2011 r.,
w którego bud et wpisane by o wydanie tegorocznego „Przegl du Solnego”.

Szczególne serdeczno ci kierujemy do Zarz du i Pracowników IKS Solino SA – go-
spodarza zesz orocznego Sympozjum, za znakomit  merytoryczn  wspó prac  i perfekcyjne 
przygotowanie konferencji.
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