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Serdecznie zapraszamy do lektury kolejnego podsumowania dnia w energetyce!
Pozyskiwanie kryptowalut to obecnie niemal 1 proc. światowego zużycia energii
Pozyskiwanie kryptowalut przekłada się obecnie na niemal 1 proc. światowego zużycia energii
elektrycznej - stwierdził profesor z uniwersytetu w Princeton (USA) Arvind Narayanan w oświadczeniu
złożonym przed senacką komisją ds. energii i surowców naturalnych.
Berlin – macie problem, czyli o zadyszce Energiewende
„Nowe, wyższe cele redukcji emisji nie mają sensu” - na forum Unii Europejskiej takie zdania padały
zazwyczaj ze strony tzw. coalstates, czyli państw, których miks energetyczny w znakomitej większości
opierał się na węglu. Jednakże ten cytat pochodzi z wypowiedzi kanclerz "zielonych" Niemiec Angeli
Merkel. Jeśli połączy się te słowa z wydarzeniami ostatnich kilkunastu miesięcy, dojść można do
jednego wniosku: niemiecka Energiewende wpadła w zadyszkę. I nie wiadomo jak sobie z nią poradzi.
KGP: w akcjach "Smog" policjanci zatrzymali prawie 4 tys. dowodów rejestracyjnych
Od początku roku policjanci skontrolowali ponad 166 tys. pojazdów i zatrzymali prawie 4 tys.
dowodów rejestracyjnych w ramach akcji "Smog" - poinformował w rozmowie z PAP podinsp.
Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP. Kolejna taka akcja w środę.
W 2016 roku smog skrócił życie 19 tys. mieszkańców Polski
Koszty zdrowotne i ﬁnansowe smogu niskiej emisji sięgają w Polsce nawet 30 mld euro rocznie, w
2016 r. smog z tego źródła spowodował zgon 19 tys. mieszkańców Polski - wynika z raportu
przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Polimex Mostostal – spadek przychodów i dywersyﬁkacja portfela zamówień
W ciągu ostatniego półrocza Polimex Mostostal zanotował znaczący spadek przychodów oraz wartości
EBITDA. Przyczyną było sukcesywne rozliczanie strategicznych kontraktów oraz przeszacowanie
budżetów kosztowych projektu Żerań oraz Kozienice.
W USA ubywa wiertni ropy z łupków

Ropa naftowa w USA trzyma się poziomu 68 USD za baryłkę. W szybkim tempie ubywa amerykańskich
wiertni surowca z łupków - w ub. tygodniu ubyło ich aż 9, najwięcej od maja 2016 r. - podają maklerzy.
Bawaria: Areszt miałby zmusić polityków do zadbania o czystość powietrza w Monachium
Bawarscy sędziowie rozważają osadzanie polityków w areszcie, by zmusić ich w ten sposób do
zadbania wreszcie o czyste powietrze w Monachium, a konkretnie do wprowadzenia zakazu
poruszania się po tym mieście samochodów z silnikami Diesla.
Świadomość, edukacja, odpowiedzialność i działanie – eksperci o poprawie jakości
powietrza na Podkarpaciu
25 sierpnia w stolicy Podkarpacia odbyła się debata „Rzeszów kocha czyste powietrze”,
zorganizowana przez Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE). O tym jak skutecznie walczyć o
czyste powietrze rozmawiali przedstawiciele władz regionu oraz eksperci. Wspólnie dyskutowali, które
działania są najbardziej efektywne i optymalne kosztowo. Przedstawiciele branży energetycznej
zwracali też uwagę na korzyści płynące z kogeneracji i taryf antysmogowych.

