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Zero autostrad

Fot. GDDKiA

WYDARZENIA / OPINIE

Stolicę czekają
duże zmiany.

Moda na
napęd i
bunkrowanie
LNG

„

Kolejowy
master plan
dla Warszawy

Tak! Ani jednego kilometra przez dwa i pół roku
59 % 41 %

Wakacyjny spadek
Według barometru transportowego TIMOCOM druga połowa lipca przedstawia stosunek ofert od zleceniodawców do wolnych
przestrzeni ładunkowych na poziomie
59:41. Ten wynik wskazuje 6% spadek frachtów w porównaniu do ostatnio publikowanych informacji. Spory progres w eksporcie
odnotowała Litwa (+20%) oraz Francja
(10%). Na plusie jest również Ukraina (+8%)
oraz Czechy (+1%). Belgia tym razem bez
zmian. Spadki natomiast zaobserwowano
w wypadku Rosji (–6%), Holandii (–3%)
oraz Niemiec (–1%). W imporcie na minusie
jest chociażby Ukraina (–12%), Rosja (–9%)
i Litwa (–5%).

więcej str. 4

LICZBA TYGODNIA

992 mln
A dokładnie 992 mln 270 tys. 523 zł –
tyle wyniosła najkorzystniejsza oferta
w przetargu na pierwszy etap prac przy
przekopie Mierzei Wiślanej. Złożyła ją
belgijska spółka N.V.Besix SA ze spółkami NDI SA oraz NDI sp. z o.o. Resort gospodarki morskiej i żeglugi
śródlądowej na realizację pierwszej
części inwestycji, czyli budowę portu
osłonowego, kanału żeglugowego oraz
sztucznej wyspy chciał przeznaczyć ponad 718 mln zł.

CEZARY BANASIAK

Całkiem niedawno przetoczyła się
w mediach nawałnica pt. „Zero autostrad”, a rozpoczął ją wpis na twitterze
byłego ministra gospodarki Janusza
Piechocińskiego, który postanowił
ożywić tradycyjny, wakacyjny tzw.
„sezon ogórkowy”.

ponad 460 km dróg ekspresowych, i to
jest bardzo ważne, ponieważ docelowo
w Polsce ma być ich ok. 6 tys. km. Naszym
celem na najbliższe lata są drogi ekspresowe i tych chcemy budować, i budujemy,
jak najwięcej – tłumaczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Nie, to nie problem. Między 2017 r.
a czerwcem 2019 r. nie oddano do użytku
ani jednego kilometra autostrady – napisał Piechociński i uruchomił lawinę, jak
zwykle głównie polityczną. Rządząca
strona sceny politycznej zaczęła się tłumaczyć, czasem niezbyt mądrze: O inwestycjach mających wręcz fundamentalne znaczenie dla rozwoju całego kraju
[w domyśle np. CPK – przyp. red.], ale
i poszczególnych regionów, Platforma nawet nie pomyślała, mimo, tego, że rządziła aż dwie kadencje – powiedział np.
europoseł i doktor nauk ekonomicznych
Zbigniew Kuźmiuk, chociaż pytanie nie
dotyczyło tego co Platforma zaniedbała
przez „8 ostatnich lat, gdy Polki i Polacy...”.
Ale i były też odpowiedzi bardziej
przemyślane: W tym roku oddajemy

Tylko polityka? Oczywiście druga
strona sceny politycznej bardzo chętnie
podjęła temat, udodwadniając - co zresztą może każdy internauta gdyby chciał,
sam bez trudu zrobić – że za czasów
poprzedniej władzy drogi powstawały
(lub remontowano) w bardzo szybkim
tempie. Dość wspomnieć, że tylko
w 2011 i 2012 r. powstało 450 km autostrad (a łącznie ponad 880 km), a w latach 2008-2014 ekspresówek ponad 1100
km. W temacie drogowym oliwy do
ognia już wcześniej dolał swoim wystąpieniem premier Mateusz Morawiecki,
który tak potrafił podsumować poprzednie władze: Pamiętacie, jak mówili: budujmy nie politykę, tylko drogi i mosty.
Nie było ani dróg, ani mostów. 3 tys. km
autostrad, dróg ekspresowych i dróg

krajowych, 13 tys. km dróg lokalnych,
100 obwodnic. A co więcej kolejne ok.
1000 km dróg otwieranych w kolejnych
latach w oparciu o umowy podpisane
w 2014 i 2015 r. to faktyczna odpowiedź
na „nie było dróg, ani mostów”.
Były też komentarze opozycji, oczywiście niezbyt przychylne, na tłumaczenie ministra Adamczyka o priorytecie ekspresówek. Niektórzy jednak
widocznie zapomnieli jak z kolei np.
premier Donald Tusk w 2008 mówił:
Zastanawiamy się, sprawa wydaje się
bardzo obiecująca, by w sytuacjach,
kiedy nie dojdziemy do dobrego porozumienia cenowego [z koncesjonariuszami], na niektórych odcinkach budować drogi ekspresowe; one nie są
objęte koncesją. Ale wiadomo, inne
czasy, inna władza, inne realia itd.
Zostawmy więc politykę na chwilę, bo
aktualnie temat wydaje się być poważniejszy niż zmagania „przedwyborcze”.
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Szybciej na A4
Od 17 VII podróżujący autostradą A4
między Katowicami i Krakowem przejadą
przez place poboru opłat szybciej i bez konieczności instalowania w pojeździe dodatkowych urządzeń. Koncesjonariusz –
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
– uruchomił bowiem system pozwalający
płacić za przejazd przy pomocy aplikacji
Autopay, znanej już z AmberOne Autostrady A1. Pozwala ona zrejestrować pojazd w bazie i powiązać numer rejestracyjny z kartą kredytową lub płatniczą.
Zainstalowane na bramkach urządzenia
odczytują tablicę rejestracyjną i automatycznie podnoszą szlaban. Płatność odbywa się więc bez zaangażowania kierowcy,
dzięki czemu przejazd jest bardzo płynny.
To pierwsza metoda płatności za przejazd
autostradą, która nie wymaga instalowania dodatkowych urządzeń oraz dokonywania płatności „z góry”. Upowszechnienie aplikacji Autopay może znacząco
wpłynąć na czas podróży A4 Katowice-Kraków, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu.

Ruszyła budowa 7R
Park Łódź West
Przy ulicy Inwestycyjnej w Konstantynowie Łódzkim deweloper 7R rozpoczął
realizację 7R Park Łódź West o powierzchni 32 tys. m2. To drugi, obok 7R
City Flex Łódź I, projekt spółki w Polsce
Centralnej. Najnowsza inwestycja składa
się będzie z dwóch budynków o powierzchni 5 tys. i 27 tys. m2, usytuowanych tuż przy nowo powstałej zachodniej obwodnicy S14, łączącej autostradę
A2 z drogą ekspresową S8. Park będzie
miał także dobre połączenie z oddalonym o 5 km Portem Lotniczym Łódź
i dogodny dojazd do centrum miasta
(9 km). Szybko rozwijający się region
łódzki jest obecnie jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział Bartłomiej Krawiecki, członek
zarządu 7R SA. Pierwszym najemcą jest
firma Alrec In-Store, która wynajęła ok.
14 tys. m2 powierzchni magazynowo-biurowej i wprowadzi się do 7R Park
Łódź West na początku 2020 r.
MM
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Linie Emirates SkyCargo rozpoczęły przeładunek towarów farmaceutycznych w nowym, specjalistycznym
terminalu w Chicago. Obiekt przeznaczony do transportu leków zajmuje powierzchnię przeszło 1 tys. m2 z możliwością dalszej rozbudowy i zapewnia
całościową ochronę leków dzięki strefom temperatury kontrolowanej (zakres od 2 do 8 oraz od 15 do 25 stopni
Celsjusza) w procesie przyjęcia i dostawy, kompletacji, segregacji, składowania oraz operacji na rampie załadunkowej. Terminal może obsłużyć 15 tys. t
przesyłek farmaceutycznych rocznie.
Obiekt w Chicago jest częścią szerszej
strategii przewoźnika polegającej na
wzmocnieniu ochrony leków wrażliwych na temperatury nie tylko w porcie macierzystym w Dubaju, ale także
na całej trasie przewozu. Bazując na
sukcesie korytarzy farmaceutycznych
wprowadzonych w styczniu 2018 r., linie rozszerzyły swoją początkową sieć
z 12 do 20 stacji farmaceutycznych.
Rekordowy wynik, jeśli chodzi
o liczbę obsłużonych pasażerów, zanotował w I półroczu 2019 r. Port Lotniczy Wrocław. Przez lotnisko przewinęło się ponad 1,6 mln pasażerów. To
o 10% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Znaczący
wzrost – o ponad 18% – odnotowali
przewoźnicy sieciowi. Ich oferta jest coraz bogatsza. Podróżnych przyciągają
zwłaszcza rejsy do największych hubów
przesiadkowych. Potwierdza to sukces
połączenia do Paryża, uruchomionego
przez linie Air France przed rokiem. Już
widać, że bardzo dużą popularnością
cieszy się również nowe połączenie do
Amsterdamu, uruchomione przez linie
KLM na początku maja – powiedział
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
w Porcie Lotniczym Wrocław Jarosław
Sztucki. Blisko 7% wzrost liczby podróżnych korzystających z wrocławskiego lotniska zanotowały w I półroczu tego roku także linie niskokosztowe. Dużym powodzeniem cieszyły się
połączenia do Kijowa Boryspola (Ryanair) i Charkowa (Wizz Air), które
zostały uruchomione jesienią ubiegłego roku. Wzrost liczby podróżnych odnotowano również w lotach czarterowych (17% więcej w stosunku do półrocza ubiegłego roku).
MM
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...ale nadal brak szans na rozbudowę

W czerwcu mazowiecki port obsłużył rekordową liczbę 297 273 podróżnych

JERZY KONWICKI

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/
Modlin obsłużył w czerwcu 2019 r.
o 8,9% więcej pasażerów, w stosunku
do analogicznego miesiąca ubiegłego
roku. Duża liczba podróżnych przełożyła się na zainteresowanie touroperatorów. W sprzedaży są już oferty na lato
2020 r.
I półrocze 2019 r. lotnisko zamknęło
liczbą 1 mln 583 tys. 206 pasażerów.
W samym czerwcu mazowiecki port
obsłużył rekordową liczbę 297 273 podróżnych (+8,9% rdr). Według szacunków portu, po pięciu miesiącach tego
roku Modlin zajmuje czwarte miejsce
wśród lotnisk regionalnych, ustępując
tylko portom w Katowicach, Gdańsku
i Krakowie.

Czterech nowych turoperatorów.
W ciągu dwóch miesięcy port wzbogacił
się o czterech touroperatorów ze ścisłej
czołówki polskich firm turystycznych.
I tak z Modlina mogą już latać klienci TUI
Poland, Itaki, Grecos Holiday oraz Coral
Travel Poland. Korzystając z oferty tych
biur podróży, podróżni mogą polecieć do
ośmiu wakacyjnych destynacji. Wśród
nich znajdują się chociażby tak popularne
kierunki jak Hammamet w Tunezji, Antalya w Turcji, Malaga w Hiszpanii czy
Kefalonia i Kreta w Grecji.
Rozmawiamy z touroperatorami już
o przyszłym roku. TUI Poland rozpoczął

nawet przedsprzedaż sezonu Lato 2020.
W ofercie na 2020 znalazły się najpopularniejsze kierunki: Bułgaria i Turcja –
mówi Leszek Chorzewski, p.o. prezesa
spółki MPL Warszawa/Modlin.
Touroperatorzy oferują 13 łańcuchów
rejsów – na niektórych kierunkach latają kilka razy w tygodniu. Program czarterowy jest realizowany przez trzech
przewoźników: Enter Air, Blue Panorama
Airlines i Ryanair Sun.

Bramki biometryczne. Modlin jest
pierwszym portem regionalnym w Polsce

O tym, że inwestycje
w Modlinie są konieczne
nikt nie ma żadnych
wątpliwości

wyposażonym w system odprawy z użyciem bramek biometrycznych. Pod koniec
czerwca port uruchomił pięć automatycznych bramek do odprawy granicznej.
Mają one za zadanie automatycznie, bez
konieczności kontaktu z funkcjonariuszem Straży Granicznej, weryfikować
dane zapisane w paszporcie biometrycznym z wizerunkiem twarzy podróżnego.
Ten sposób kontroli wyklucza możliwość
posłużenia się podrobionym, przerobio-

nym czy cudzym dokumentem. Dzięki
podłączeniu do baz danych obsługiwanych przez Straż Graniczną pozwoli także wykryć czy podróżny nie stanowi
zagrożenia dla bezpieczeństwa.
Pasażerowie powyżej 18 roku życia,
posiadający paszporty lub nowe dowody
biometryczne mogą już z nich korzystać,
znacznie przyśpieszając w ten sposób
proces odprawy. Inwestycja ta została
zrealizowana dzięki wspólnym działaniom wojewody mazowieckiego, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

Nasze lotnisko rozwija się zgodnie z założeniami. Port może działać przez całą
dobę, gdyż nie obowiązują u nas ograniczenia związane z ciszą nocną. Lotnisko
nie osiągnęło jeszcze pełnej przepustowości, ale by odpowiedzieć na oczekiwania
rynku i coraz większe zainteresowanie
touroperatorów i przewoźników czarterowych, planujemy szereg inwestycji, które pozwolą na rozwój portu – powiedział
Chorzewski.
Przypomnijmy jednak, że 19 VI odbyło się spotkanie wszystkich udziałowców
portu zwołane przez Przedsiębiorstwo
Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL), podczas którego zaprezentowano wynik testu
prywatnego inwestora oraz due diligence lotniska przygotowany przez firmę EY,
wykazujący, że port „jest nierentowny
i nie ma szans na rentowność w obecnym
kształcie”. Raport wskazuje, że do roku
2027-2029 należy tam zainwestować przynajmniej 550 mln zł.
O tym, że inwestycje w Modlinie są
konieczne nikt nie ma żadnych wątpliwości. Inną sprawą jest trwający od dawna pat wynikający ze skłócenia udziałowców portu i blokowanie wszelkich
ruchów inwestycyjnych przez PPL, który
obecnie priorytetowo traktuje lotnisko
w Radomiu. – Skoro Modlin jest tak fatalny, że tylko siąść i wyć z żalu, to pytanie, po co trzy lata temu PPL występował
z propozycją, że chce kupić to lotnisko?
– skomentował Adrian Furgalski, ekspert
ds. transportu z ZDG TOR na łamach
portalu wnp.pl Nie chodzi więc zasadniczo o pieniądze a bardziej o politykę.
A bez porozumienia właścicieli lotnisko
nie ma żadnych szans na rozbudowę.

LOT poleci na superlotnisko
Pekin-Daxing
Nowe, bezpośrednie połączenie ruszy jesienią
Grafika: materiały prasowe

Od września linie Ryanair zwiększają oferowanie do Dublina z Portu
Lotniczego Bydgoszcz SA. Cieszymy
się, że połączenie Bydgoszcz–Dublin
zyska dodatkową rotację. Już od września z Bydgoszczy do Dublina będzie
można polecieć 3 razy w tygodniu zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym.
Ryanair jest linią lotniczą numer jeden w Bydgoszczy i oferuje loty na 6 kierunkach: do Londynu Stansted, Londynu Luton, Birmingham, Glasgow Prestwick, Dublina oraz Kijowa. Przewoźnik obsłuży w tym roku ponad 300 tys.
pasażerów – komentuje Olga Pawlonka, dyrektor sprzedaży i marketingu Ryanaira w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach. W pierwszych 6 miesiącach roku z bydgoskiego
lotniska skorzystało ponad 196 tys. pasażerów, co oznacza wzrost o 3,7%
w porównaniu do rekordowego roku
2018. Czerwiec zamknął się liczbą
42 820 odprawionych podróżnych, czyli 1% mniej niż rok temu. W czerwcu
wykonane zostały 1240 operacje lotnicze, czyli o 22,6% więcej w porównaniu
do czerwca ubiegłego roku. Pod kątem
liczby startów i lądowań był to rekordowy miesiąc w historii bydgoskiego lotniska. W sezonie letnim z Bydgoszczy
można polecieć do Londynu Stansted,
Londynu Luton, Birmingham, Glasgow Prestwick, Dublina, Kijowa Boryspol, Lwowa oraz do Frankfurtu. Do
połowy października można skorzystać również z rejsów wakacyjnych do
Heraklionu, Zakynthos, Antalyi czy
Burgas.

Dobre wyniki lotniska
w Modlinie

Wizualizacja pekińskiego superlotniska

JERZY KONWICKI

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią bezpośrednie połączenie z drugim portem lotniczym stolicy Chin.
Od 28 X października będziemy mogli
polecieć z Warszawy na nowe superlotnisko Pekin-Daxing. Rejsy wykonywał będzie Boeing 787 Dreamliner.
Na lotnisko Peking-Daxing, które ma
zostać otwarte 1 X, polskie linie polecą
cztery razy w tygodniu, utrzymując jednocześnie w ofercie dotychczasowe trzy połączenia na Beijing Capital
Airport.
Od kilku lat ubiegaliśmy się o zwiększenie częstotliwości rejsów do Chin,
ponieważ dostrzegamy w tym połączeniu
ogromny potencjał biznesowy. Nowa
inwestycja infrastrukturalna, jaką jest
lotnisko Pekin-Daxing otwiera nam
możliwości rozwoju w jednej z największych i najprężniej rozwijających się
gospodarek świata. Tym samym, z trzech
dotychczasowo obsługiwanych rejsów
między Warszawą a Pekinem, z końcem
października zwiększymy oferowanie
do siedmiu połączeń tygodniowo – sko-

mentował prezes PLL LOT Rafał Milczarski.

Szczegóły. Dreamlinery LOT-u będą
latać z Warszawy do Daxing w poniedziałki, środy, piątki i soboty (powroty
do Warszawy – we wtorki, czwartki,
soboty i niedziele). Rejs ma trwać 8 godz.
i 40 min., a droga powrotna – niespełna
10 godz. Na Beijing Capital Airport
natomiast, samoloty z Warszawy będą
startować tak jak dotychczas we wtorki,
czwartki i niedziele, a do stolicy Polski
mają wylatywać w poniedziałki, środy
i piątki.
Jak poinformował LOT – rozkład połączeń do Pekin-Daxing został dostosowany tak, aby zapewnić dogodne przesiadki w Warszawie m.in. dla pasażerów
z innych miast w Europie, w tym z Kopenhagi, Hamburga, Berlina, Londynu,
Paryża, Brukseli, Frankfurtu, Pragi,
Wiednia i Budapesztu.
Polski przewoźnik w 2018 r. przewiózł
ponad 8,9 mln pasażerów, czyli o 2 mln
więcej niż rok wcześniej. W tym roku
planuje przekroczyć barierę 10 mln obsłużonych podróżnych.
LOT operuje do Pekinu bez przerw
od 2012 r. Rynek lotniczy pomiędzy
Polską a Chinami dynamicznie się
rozwija: w 2018 r. między dwoma stolicami podróżowało w sumie ponad
70 tys. pasażerów. W ostatnich latach
znacząco wzrosła też liczba turystów
z Państwa Środka odwiedzających nasz
kraj, z 16 tys. osób w 2007 r. do blisko
140 tys. w ubiegłym roku. W 2018 r.
średni poziom wypełnienia samolotów
LOT-u na rejsach Warszawa-Pekin wy-

niósł 90% w sezonie letnim i 75% w sezonie zimowym
Nowe połączenie do Pekinu powinno
oznaczać także rozwój przewozu towarów dla LOT Cargo. Oprócz standardowego przewozu produktów na tej trasie,
obejmującego części samochodowe, pocztę, wyposażenie medyczne, odzież

„

W I półroczu 2019 r. Ukraińskie
Linie Lotnicze wykonały 30 tys. operacji lotniczych, przewożąc blisko 4 mln
pasażerów. Średnie wypełnienie samolotów wzrosło o 2% do poziomu 79%.
W pierwszych sześciu miesiącach roku
punktualność rejsów UIA wyniosła
83% i polepszyła się o 6% w stosunku
do 2018 r. W raportowanym okresie
UIA zwiększyły o 6% przewozy cargo
i poczty, które wyniosły 11 tys. t. UIA
ulepszyły swoją siatkę połączeń m.in.
otwierając 2 nowe połączenia międzynarodowe: codzienne z Kijówa do
Izmiru w Turcji oraz z Chersonia do
Burgas w Bułgarii. Spółka zwiększyła
oferowanie dzięki pozyskaniu dwóch
egzemplarzy samolotu średniego zasięgu, Embraer-195. W czerwcu linie
otrzymały certyfikat operatora IOSA
(IOSA Operator) Międzynarodowego
Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), który jest globalnym
miernikiem bezpieczeństwa linii lotniczych.

„

W SKRÓCIE
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Pekin-Daxing ma
obsługiwać do 2025 r.
72 mln pasażerów
rocznie, a docelowo
100 mln pasażerów
w skali roku

i produkty chemiczne, po uzyskaniu
certyfikatu IATA CEIV Pharma jesienią
br. LOT Cargo zajmie się również transportem wrażliwych na temperaturę produktów farmaceutycznych (m.in. leków)
pomiędzy Chinami a Europą.

Superlotnisko Daxing. Nowe pekińskie superlotnisko Daxing, które ukończono kilka tygodni temu, zlokalizowane jest na granicy Pekinu i miasta
Langfang (prowincja Hebei). Ma ono
przejąć część ruchu z przeludnionego
Beijing Capital Airport i być głównym
międzynarodowym lotniskiem przesiadkowym na terenie północnych Chin.
Według prognoz, Pekin-Daxing ma
obsługiwać do 2025 r. 72 mln pasażerów
rocznie, a docelowo 100 mln w skali
roku. Koszt budowy lotniska szacuje się
na 12,9 mld dolarów.

prof. Aleksander Sładkowski,

kierownik Katedry
Logistyki i Technologii Lotniczych
Politechniki Śląskiej
W Szwecji nastąpiło przesiadanie się
z samolotów na kolej, która zyskuje
pasażerów kosztem lotnictwa. Czy
to zjawisko flygskam, czyli współczesny trend zmian oraz wstyd przed
lataniem, to początek zmian preferencyjnych w transporcie osób?
Niestety to zjawisko ma miejsce
w pojedynczych krajach, a w szczególności w Szwecji. Jest to związane
z negatywnym działaniem mass
mediów. Trudno powiedzieć, gdzie
tutaj jest rzeczywiste dbanie o środowisko, a gdzie jest wykorzystanie
chwytliwego tematu dla osiągnięcia
konkretnego korzystnego celu.
Oczywiście porównując poziom zanieczyszczenia na przewóz jednego
pasażera transportem lotniczym
oraz kolejowym, takie „pierwszeństwo” trzeba oddać lotnictwu. Tym
nie mniej w tych wyliczeniach często są zapominane zanieczyszczenia
środowiska wywoływane przy produkcji energii elektrycznej, która
jest potrzebna dla ruchu kolejowego.
Medialna nagonka na lotnictwo jest
wywoływana sztucznie, zapomina
się przy tym, że z jednej strony branża lotnicza cały czas walczy o to,
żeby osiągnąć jak najlepsze wskaźniki, związane z oszczędzaniem
paliwa przy przewozach pasażerów
i towarów. Z drugiej strony, ma
miejsce szybki rozwój kolejnictwa,
gdzie zwiększenie prędkości ruchu
pociągów np. do 300 km/godz. pozwala konkurować branży kolejowej
z lotnictwem, a w szczególności na
odległościach do 400 km.
Ale o wyborze decyduje i tak
pasażer?
Tak. W tym przypadku pasażer
powinien „głosować nogami”, wybierając dla siebie bardziej wygodny
sposób dojazdu. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że
mieszkając na Śląsku, najczęściej
wybieram kolej dla dojazdu do Warszawy, preferując CMK przed samolotem lub samochodem. Ale nie
powinno tutaj być medialnej nagonki, bo to wydaje się być nieuczciwym
działaniem. Według artykułu Marcina Walkówa pt. „Przestańcie nazywać nas trucicielami” branża lotnicza walczy z CO 2 i negatywnym
wizerunkiem. A trzeba wiedzieć, że
odpowiada ona tylko za 2,5% zanieczyszczeń na świecie. Przy tym największym „trucicielem” jest branża
samochodowa. Tym nie mniej nie
wiem o takim zjawisku, które tłumacząc na szwedzki trzeba byłoby
nazwać bilenskam, tj. wstyd samochodu.
Czy szwedzki przykład zaszkodzi lotnictwu pasażerskiemu?
Nie, bowiem uważam, że zawsze
trzeba rozróżniać szczere złudzenia
ludzi oraz celowe wprowadzenie do
publicznego obiegu oszustwa. Potrzeba korzystania ludzi z transportu lotniczego jest oczywista i nieodwracalna, a działania przeciwko
temu powinny być postrzegane jako
próba spowolnienia postępu. Nie
powinno być takiej sytuacji, w której szeroko opisuje się w prasie
osiągnięcia producentów samolotów, podkreślając ich walkę
o osiągnięcie jak najlepszych wyników ekologicznych, a jednocześnie
„rzuca się błotem” w całą branżę
lotniczą.
JM

