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Ta ostatnia niedziela
�� Zapraszamy na imprezę kończącą wakacyjny cykl. Tym razem „Niedziela dla Zdrowia” na Błoniach Nadwiślańskich!

jaN oleksy

Niedzielnymi spotkaniami 
propagujemy aktywność fi-
zyczną, wpływającą w znacz-
ny sposób na prawidłowy 
rozwój człowieka.

Tym razem wydarzenie od-
bywać się będzie w klimacie 
nie tylko aktywnych zajęć 
sportowych, jak zumba, 
crossfit toruń, boot camp, 
ale także w atmosferze po-
rad trenerów, specjalistów 
od zdrowia i dietetyki. Po raz 
kolejny zawita Super-Pharm 
z poradami kosmetycznymi 

oraz atrakcyjnymi konkursa-
mi, a także Allianz - Agencja 
Jolanta Wasiewska z promo-
cyjnymi ofertami. 

Podczas imprezy można 
będzie skorzystać z bezpłat-
nych porad dietetyków Na-
tur House. Firma Light Box 
- Zdrowa codzienna dieta 
będzie serwować ciasta, sa-
łatki oraz desery oraz inne 
przysmaki  „lekkiego jedze-
nia”. Innowacyjna koncepcja 
firmy opiera się na współpra-
cy z osobistym dietetykiem, 
który dobiera indywidualny 
plan dietetyczny wraz z na-
turalną suplementacją.  Do 
grona partnerów dołączyło 

Uzdrowisko Wieniec. Jego 
przedstawiciele częstować 
będą wodą mineralną „Se-
lenka” i promować nowo 
otwarty pensjonat Jutrzenka 
Medical SPA.

O godz. 15 pokażemy ar-
chiwalne zdjęcia z meczów 
żużlowych. Przez ponad dwa 
tygodnie Czytelnicy „Nowo-
ści” nadsyłali do nas swo-
je pamiątkowe fotografie. 
W niedzielę przedstawimy je 
na telebimie, a historyczne-
go komentarza udzielą m.in 
Jan Ząbik i Jacek Krzyżaniak. 
Również dzięki uprzejmości 
KS Toruń oraz Kamila Gasz-
czyka i Sławomira Gaszczy-

ka, zaprezentujemy krótki 
film z historycznych biegów. 

Dodatkową i wyjątkową 
atrakcją będzie pokaz walk 
MMA Xcage, którą popro-
wadzą zawodnicy: Mariusz 
Boszman, Tymoteusz Ple-
dziewicz, Paweł Trybson Try-
bała wraz z trenerem Paw-
łem Klimkiewiczem. 

Przypominamy, że ostat-
nie spotkanie zorganizo-
wane przez „Nowości” oraz 
Wydział Sportu i Turystyki 
Urzędu Miejskiego w Toru-
niu odbędzie się w najbliższą 
niedzielę na Błoniach Nad-
wiślańskich w godz. 13-17.
cp Kończymy zabawę i zapraszamy za rok!  foT: sławomir kowalski

Co nam uzmysłowiły upały w Polsce?
�� Pokazały Polakom (i mamy nadzieję rządzącym), jak niski jest poziom bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju

Z czego bierze się sytuacja 
kryzysowa w naszym kraju 
podczas letnich upałów?

Sytuacja kryzysowa wynika 
z tego, że polskie elektrow-
nie chłodzone są najczęściej 
wodą z rzek i jezior. Utrzy-
mujące się przez dłuższy 
czas temperatury powyżej 30 
stopni sprawiają, że poziom 
wód w Polsce jest na bardzo 
niskim poziomie, a do tego 
woda jest za ciepła, by efek-
tywnie chłodzić nią węglowe 
bloki energetyczne. Dodat-
kowo podczas upałów Polacy 
włączają klimatyzację. Pobór 
energii i zapotrzebowanie 
na moc w systemie elektro-
energetycznym sięga wtedy 
wysokich poziomów. Nic nie 
dadzą nam w takiej sytuacji 
nowe bloki energetyczne.

Specjaliści od zmian klima-
tu twierdza, że intensywnie 
zachodzi w Polsce tzw. ste-

powienie. Jest to wynikiem 
wieloletniego braku gospo-
darki wodnej. Potrzebne są 
zbiorniki retencyjne, którym 
sprzeciwiają się ekolodzy. 
Tymczasem rozwój np. ma-
łej energetyki wodnej to 
właśnie też rozwój mikro-
retencji wody. Więcej wody 
zatrzymywalibyśmy na mi-
kroobszarach (np. na Ślą-
sku) - już teraz z takim po-
ziomem wody jak w krajach 
afrykańskich. Niestety nawet 
mała hydroenergetyka w Pol-
sce też nie ma dobrej prasy 
wśród ekologów i polityków. 

Powyższa analiza zwraca 
uwagę, jak ważna jest dywer-
syfikacja w systemie energe-
tycznym. Logika podpowiada 
konieczność szukania awa-
ryjnych źródeł energii, mniej 
zależnych od wody. Wypo-
wiedzi rządzących, że prze-
cież siłownie wiatrowe w Pol-
sce podczas upałów niewiele 

wyprodukowały świadczą, 
albo o złej woli, albo o total-
nej niewiedzy. W Polsce bra-
kuje od wielu lat jasnej wizji 
rozwoju dywersyfikacji ener-
gii - szczególnie w zakresie 
OZE.

Niemcy, którzy są świato-
wym liderem w wykorzysta-
niu energii słonecznej, nie 
mieli takich problemów. Ich 
elektrownie wiatrowe pod-
czas upałów też niewiele wy-
produkowały, ale  elektrow-

nie fotowoltaiczne w ciągu 
największych upałów wypro-
dukowały rekordowe ilości 
energii elektrycznej. Kiedy 
w sierpniu brakowało nam 
w systemie ok. 2,5 GW mocy, 
niemieckie elektrownie fo-
towoltaiczne dostarczały 
ok. 20 GW. Bezpieczeństwu 
energetycznemu nie służy 
tylko fotowoltaika. Popu-
larne w Niemczech pompy 
ciepła, dzięki możliwości 
chłodzenia pasywnego są do 

5 razy bardziej efektywne 
niż klimatyzatory stosowane 
w Polsce. Zatem można - tyl-
ko trzeba chcieć.

Energetyka oparta tylko na 
paliwach konwencjonalnych 
nie podoła rosnącemu zapo-
trzebowaniu na energię elek-
tryczną. Fotowoltaika jest na 
razie droga i wymaga subsy-
diów, lecz obserwujemy duży 
spadek cen PV. Moc paneli 
PV w Niemczech zbliża się 
już do 40 tys. MW.  W Polsce 
plany rozwoju fotowltaiki są 
dużo mniejsze. Szacuje się, 
że dzięki przyjętej z wielo-
letnim opóźnieniem ustawie 
o OZE do 2020 r. będziemy 
mieli około 800 MW. Według 
wyliczeń rządu ma koszto-
wać to 500 mln zł rocznie 
w subsydiach. 

Czy to dużo? Trzeba poli-
czyć i oszacować zyski z tego 
i że lokalnie zużywana ener-
gia z PV na przykład odciąży 

sieci przesyłowe. Te insta-
lacje będą budowane przez 
polskich instalatorów. Będą 
też docelowo wytwarzane 
w polskich firmach. Warto 
sobie teraz przypomnieć, 
ile rząd wyda pieniędzy na 
ratowanie Kompanii Węglo-
wej? Mówi się, że będzie to 
w ciągu kilku lat ostatecznie 
kwota około 3 mld złotych! 
Uratujemy dzięki temu 50 
tys. miejsc pracy górników, 
ale tyle samo etatów prawdo-
podobnie bez problemu wy-
tworzy branża OZE.

Może jednak warto nieco 
bardziej, ale też bez przesa-
dy, zwiększyć subsydia pro-
sumenckie w fotowoltaice? 
Akurat tyle, aby nie doszło 
do bańki inwestycyjnej i nie 
za mało, aby fotowltaika nie 
była tylko dla nielicznych? 
Rząd - ten, czy następny, bę-
dzie musiał do tego pytania 
się odnieść.cp

Farma fotowoltaiczna o mocy do 1 MW w Ustroniu Morskim
  foT: NadesłaNa
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