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Start polskiego odcinka międzynarodowego Rajdu blue Corridor 2013 
pod Honorowym Patronatem ministra Gospodarki, rozpoczął się w samo 
południe, 10 października spod iglicy międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Okazją ku temu wydarzeniu były targi branży ekologicznej – PolEko 
2013. Ekologiczne pojazdy CNG zgromadzone na wystawie „Strefa meta-
nu” wyruszyły w podróż i skierowały się do nadbałtyckiego Dziwnówka.

 11.x - terMinal lng (ŚwinoujŚCie)
W tym dniu polskie ekipy rajdu przybyły do świnoujścia, gdzie obejrzały 

budowę terminalu LNG. Dzięki uprzejmości spółki Polskie LNG, entuzjaści 
rynku CNG w Polsce mieli niepowtarzalną możliwość przyjrzeć się z bliską 
prowadzonym pracom przy realizacji instalacji, przeznaczonych do wyła-
dunku gazu ziemnego w postaci skroplonej ze statków.

Następnie, udano się na powitanie zagranicznych załóg jadących z Ham-
burga. Po wspólnym tankowaniu na stacji CNG w Seebad bansin, załogi 
przeprawiły się promem w świnoujściu. W tym dniu konwój posiadał 
najbogatszą obsadę załóg na całej trasie przejazdu i składał się aż z 15 
ekologicznych pojazdów zasilanych metanem. były to auta z Czech, Rosji, 
Niemiec, Włoch oraz Polski.

 12.x - faBryka zBiorników Cng - stako (słuPsk)
Tego dnia konwój dotarł do Słupska, gdzie zatankowano pojazdy na 

stacji CNG przy zajezdni mZK Słupsk. Najważniejszym wydarzeniem tego 
dnia była wizytacja nowoczesnej fabryki zbiorników firmy STAKO, która 
jako część grupy Warthington Group prowadzi intensywne prace nad roz-
wojem technologii kompozytowych wykorzystywanych przy produkcji 
lekkich zbiorników do magazynowania CNG.

 PkM gdynia
Sobotni etap rajdu zakończył się na terenie zajezdni PKm Gdynia, gdzie 

pojazdy zostały zatankowane gazem ziemnym i umyte.  Wszystko dzięki 
szczególnej uprzejmości i gościnności ze strony Kazimierza Gałkiewicza, 
Prezesa PKm Gdynia. Następnie specjalnie podstawiony autobus napę-
dzany CNG zawiózł uczestników rajdu do hotelu w Gdańsku, gdzie miała 
miejsce uroczysta kolacja branżowa, podczas której  dyskutowano nad 
dalszym rozwojem rynku CNG i LNG.

 13.x – konferenCja (gdańsk) 
 oraz Pożegnanie konwoju Blue Corridor 2013 Hansa
Spotkanie składało się z panelu dyskusyjnego oraz wystawy pojazdów 

CNG. Prelegenci przedstawili perspektywy wykorzystania CNG w trans-
porcie oraz realia rynkowe tego paliwa zarówno w Polsce, jak i innych pań-
stwach europejskich. 

Cng 
 Metan – uniwersalne, oszCzędne i ekologiCzne Paliwo
Pierwszą prezentację przedstawił Pan Eugene Pronin, Przewodniczący 

NGv Russia oraz przedstawiciel firmy Gazprom Export. Zgromadzonym 
gościom w przystępny sposób wytłumaczył dlaczego warto wspierać 
rozwój paliw metanowych w Europie. Stoi za tym wiele argumentów, 
przede wszystkim ekologia, bezpieczeństwo, dostępność cenowa dla  

wszystkich grup użytkowników każdej wielkości pojazdów. Eugene Pro-
nin przedstawił także dotychczasowy przebieg rajdu, m.in. przeprawę 
przez morze bałtyckie promem zasilanym LNG, nowoczesną fabrykę 
pojazdów gazowych marki volvo w Szwecji oraz proces produkcji bio-
metanu w Finlandii. 

 uwolnijMy PotenCjał Paliw MetanowyCH  
 – akCja „wolny Metan” Portalu Cng.auto.Pl
Druga prezentacja została wygłoszona przez Pana Karola Wieczorka  

z portalu cng.auto.pl i dotyczyła trudności, z jakimi muszą się stykać 
posiadacze aut zasilanych CNG w Polsce. Co ważne - nakreślone w pre-
zentacji bariery dla rozwoju rynku CNG i LNG są do pokonania, o czym 

świadczy m.in. poparcie polityczne wyrażone w trakcie głosowania nad 
utrzymaniem zerowej stawki akcyzowej dla CNG. Dlatego portal w naj-
bliższych miesiącach ma zamiar jeszcze raz zwrócić uwagę decydentów 
na zalety paliw metanowych oraz zachęcić do wprowadzenia zmian, 
które pozwoliłyby zniwelować biurokratyczne bariery uniemożliwiające 
dynamiczny rozwój rynku CNG i LNG w Polsce. 

 korzyŚCi ekologiCzne i ekonoMiCzne  
 z eksPloataCji autoBusów MiejskiCH na Cng w gdyni
Kolejna prezentacja dotyczyła korzyści, jakie niesie ze sobą wykorzysta-

nie CNG do zasilania pojazdów komunikacji miejskiej. Walory takich eko-
logicznych pojazdów przedstawił Pan Kazimierz Gałkiewicz, Prezes PKm 
Gdynia (firma eksploatuje obecnie 16 autobusów CNG). Dzięki temu  
w ciągu 6 lat eksploatacji udało się uniknąć emisji 809 ton zanieczyszczeń 
do atmosfery. Korzysta na tym przede wszystkim miasto uzdrowisko  
Sopot, które dzięki redukcji emisji spalin ze środków komunikacji miej-
skiej utrzyma status miasta o szczególnych walorach uzdrowiskowych.

ekologiczny konwój aut na gaz ziemny w Polsce
Relacja z polskiego etapu Rajdu „blue Corridor 2013 Hansa”

GAZ ZIEmNY TO ObECNIE NAjLEPSZA EKOLOGICZNA I CENOWA ALTERNATYWA DLA DROżEjąCYCH PALIW OPARTYCH NA ROPIE NAFTOWEj. 
W DNIACH 11 - 13 PAźDZIERNIKA mIęDZYNARODOWY KONWój POjAZDóW NA mETAN, PILOTOWANY PRZEZ PORTAL CNG.AUTO.PL,  

PRZEjECHAł PRZEZ POLSKę. NAjWAżNIEjSZYm PUNKTEm POLSKIEGO ODCINKA bYłO SPECjALNE SPOTKANIE bRANżOWE W GDAńSKU,  
W CZASIE KTóREGO PRZEDSTAWIONO ZALETY WYKORZYSTANIA CNG I LNG ORAZ ZAPREZENTOWANO POjAZDY ZASILANE CNG W UKłADZIE 
mONOFUEL ORAZ DUALFUEL (CNG + DIESEL). DZIęKI UPRZEjmOśCI PKm GDYNIA, WYSTAWIE TOWARZYSZYł POKAZOWY PRZEjAZD AUTObU-
SEm CNG ORAZ DEmONSTRACYjNE TANKOWANIE POjAZDU. OPRóCZ WIZYT W śWINOUjśCIU I SłUPSKU, POLSKIE ZAłOGI ROZPOCZęłY SWOją 
PODRóż jUż 10 PAźDZIERNIKA PODCZAS UROCZYSTEGO STARTU NA TARGACH POLEKO 2013 W POZNANIU.
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 lng dla koMunikaCji Miejskiej  
- Pionierskie rozwiązania w olsztynie, 
jako Punkt wyjŚCia dla zMian w euroPie

Swoje prezentacje w czasie panelu mieli rów-
nież przedstawiciele firm oferujących rozwiąza-
nia w zakresie LNG. Firma Gazprom Germania, 
reprezentowana przez Pana Hartmuta Schulta, 
przedstawiła perspektywy wykorzystania tego 
nośnika energii w wodnym i kołowym transporcie 

dalekobieżnym, a także w transporcie lokalnym. 
I właśnie to ostatnie rozwiązanie spotyka się  
z największym zainteresowaniem ze strony fir-
my. W efekcie, aktualnie wdrażany jest projekt 
użytkowania w normalnych warunkach drogo-
wych autobusów zasilanych LNG. Pierwszym 
owocem jest eksploatacja 11 takich pojazdów  
w Olsztynie.

 Paliwa Metanowe w ujęCiu 
strategiCznyM - sPeCjalny PrograM 
PrzeMysłowego instytutu MotoryzaCji

Ostatnia prezentacja należała do przedsta-
wiciela Przemysłowego Instytutu motoryzacji, 
Pana łukasza Kowalskiego, który przedstawił 
założenia opracowywanego przez instytut „Kra-
jowego Programu Strategii Paliw metanowych”.  
Dokument ten przyjęty przez ministerstwo 
Gospodarki pozwoliłby na znaczące wsparcie 
legislacyjne, organizacyjne oraz finansowe szyb-
kiego rozwoju rynku CNG i LNG do zasilania po-
jazdów w Polsce. Specjalista PImOT odniósł się 
także do licznych korzyści w dziedzinie ekologii 
i bezpieczeństwa, jakie mogłyby zostać uzyskane 
w polskim transporcie dzięki paliwom metano-
wym.

 wystawa Pojazdów, 
Pokazowe tankowanie oraz jazda 
deMonstraCyjna autoBuseM na Cng

Po sesji konferencyjnej oraz wspólnym lunchu, 
zgromadzeni goście mogli samodzielnie przeko-
nać się o korzyściach wynikających z eksploatacji 
ekologicznych pojazdów na gaz ziemny. Na spe-
cjalną wystawę pojazdów CNG wszyscy pojechali 
właśnie takimi pojazdami – część osób własnymi 

samochodami zasilanymi metanem, zaś pozo-
stałe osoby specjalnym kursem demonstracyj-
nym autobusem gazowym należącym do PKm 
Gdynia.

W czasie wystawy pojazdów przybyłe osoby 
mogły bliżej zapoznać się z różnymi rodzajami 
pojazdów na CNG – osobowymi, dostawczymi 
oraz ciężarowymi. Specjalnie dla gości zostało 
zorganizowane pokazowe tankowanie CNG do 
autobusu. 

Natomiast największą niespodzianką był spe-
cjalny wózek golfowy na sprężony gaz ziem-
ny, pokazany przez firmę vitkovice-milmet.  

Kolejny raz udowodniono, że gaz ziemny to paliwo  
uniwersalne, możliwe do wykorzystania w każ-
dym rodzaju pojazdów. Każda chętna osoba mo-
gła przejechać się tym niecodziennym pojazdem 
po terenie zajezdni PKm Gdynia.

Po uroczystym pożegnaniu konwój wyruszył  
w kierunku granicy z Obwodem Kaliningradzkim.

 PodsuMowanie Polskiego odCinka
Tegoroczna edycja rajdu blue Corridor 2013 

Hansa w Polsce pokazała, że na krajowym rynku 
funkcjonuje wiele podmiotów żywotnie zainte-
resowanych wdrażaniem gazu ziemnego do za-
silania pojazdów. Szczególnym tego dowodem 
jest działalność polskich firm dot. zarówno zbior-
ników CNG, jak i układów zasilania metanem.  
O znaczącym zaangażowaniu świadczy również 
obecność najliczniejszej grupy pojazdów CNG na 
całej trasie rajdu. 

W polskim odcinku o długości 475 kilometrów 
brało udział 15 załóg z Czeskiej Republiki, Rosji, 
Niemiec i Polski. W najważniejszym wydarzeniu 
polskiego odcinka, czyli spotkaniu branżowym  
w Gdańsku, wzięło udział 70 osób. Wśród zgro-
madzonych gości znaleźli się reprezentanci władz 
lokalne i państwowych, przedsiębiorcy, przed-
stawiciele instytucji naukowo-badawczych, me-
dia oraz użytkownicy pojazdów na CNG.
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