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Zapraszamy na kolejne energetyczne podsumowanie dnia.
Raport IPCC ostrzega: zmiany klimatu odczujemy wcześniej, niż sądziliśmy
IPCC (Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu) jest najbardziej wiarygodnym międzynarodowym
zespołem naukowców zajmujących się zmianami klimatu. Dostarczane przez IPCC analizy były
podstawą podjęcia światowych działań regulacyjnych dotyczących ochrony klimatu. Duża
wiarygodność danych dostarczanych opinii publicznej i decydentom wynika przede wszystkim z
międzynarodowego składu zespołu, którego członkowie stosują bardzo wyraﬁnowane narzędzia
modelowania.
Duda o Nord Stream 2: w UE nie ma miejsca na ten projekt
Wspólnotę w UE można zbudować tylko na lojalnej współpracy równych państw; Unia nie może stać
się ekskluzywnym klubem - mówił prezydent Andrzej Duda na Uniwersytecie w Zurychu. Prezydent
skrytykował tam m.in. budowę gazociągu Nord Stream 2.
Cena węgla na rynkach światowych wciąż rośnie
We wrześniu na międzynarodowym rynku węgla utrzymywał się, zapoczątkowany w drugiej połowie
sierpnia, trend wzrostu cen tego surowca - wynika z najnowszej analizy katowickiego oddziału Agencji
Rozwoju Przemysłu (ARP), który monitoruje rynek węgla i sytuację w polskim górnictwie.
Koksownia Victoria z nowym prezesem
Należąca do grupy Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS) koksownia Victoria w Wałbrzychu planuje
kontynuację rozwojowych inwestycji: modernizację sortowni i kompleksowe zagospodarowanie gazu
koksowniczego. Od wtorku spółką kieruje nowy prezes Jarosław Kossowski.
Mercedes-Benz będzie wypożyczał klientom ﬂotowym samochody wodorowe GLC F-Cell
Mercedes-Benz niedługo rozpocznie program wynajmu samochodów wodorowych GLC F-Cell, którym
objęci będą klienci ﬂotowi. Zdaniem ﬁrmy testy w warunkach drogowych pozwolą usprawnić
technologię ogniw paliwowych - podaje w środę agencja Bloomberga.
Rozpoczęcie eksploatacji Turk Stream nieznacznie opóźnione
Minister energetyki Federacji Rosyjskiej Alieksandr Nowak ogłosił, że planowane rozpoczęcie przesyłu
gazu przez rurociąg Turk Stream nastąpi w styczniu 2020 roku. Jest to termin o miesiąc późniejszy w
stosunku do pierwotnie zakładanego.

Tchórzewski: 5 milionów złotych na sieć gazową dla Zduńskiej Woli
Rozbudowę sieci gazowej w Zduńskiej Woli (Łódzkie) zapowiedział we wtorek podczas wizyty w tym
mieście minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dzięki inwestycji za 5 mln zł stały dostęp do gazu
uzyska kilka tysięcy mieszkańców osiedli Karsznice i Nowe Miasto.
Społeczny PRE_COP24 za neutralnością klimatyczną
Za swobodą wyboru źródeł energii w państwach UE oraz zachowaniem zasady neutralności
klimatycznej opowiadali się uczestnicy konferencji programowej Społeczny PRE_COP24,
zorganizowanej we wtorek w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
ABC Energetyki: Strefy niskoemisyjne. Skuteczny sposób walki ze smogiem?
W kolejnym odcinku ABC Energetyki red. Maciej Zaniewicz opowie czym jest smog typu Los Angeles i
jak wprowadzenie stref niskoemisyjnych może pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza.
Woźny dla Energetyka24: ME zapewniło, że polskie kopalnie produkują węgiel dla kotłów 5. klasy
Minister Piotr Woźny podczas śniadania prasowego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
odpowiedział na pytanie serwisu Energetyka24 dotyczące problemów z paliwem dla kotłów 5. klasy.
Polityk stwierdził, że według zapewnień Ministerstwa Energii polskie kopalnie produkują węgiel
nadający się do spalania w tych urządzeniach.

