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ENERGETYCZNE PODSUMOWANIE DNIA - 4
PAŹDZIERNIKA 2018 R.
Zapraszamy na kolejne podsumowanie dnia, które dziś skupiło się w dużej mierze wokół polskiego (i
rosyjskiego!) węgla.
500+ na rosyjski węgiel. Nieoczekiwane skutki walki ze smogiem [KOMENTARZ]
W Polsce zapanował konsensus co do konieczności walki ze smogiem. W wyniku rosnącej presji
społecznej rząd zabrał się do pracy. W rezultacie powstał szereg regulacji prawnych oraz system
dopłat do wymiany „kopciuchów” na kotły 5. klasy. Po drodze umknęło nam jednak, że do ich opalania
najprawdopodobniej posłuży węgiel rosyjski zamiast polskiego.
Tchórzewski odpowiada Energetyce24: nie opłaca się uruchamiać dodatkowego wydobycia
węgla
Minister Krzysztof Tchórzewski podczas brieﬁngu prasowego w Sejmie odpowiedział na pytania
serwisu Energetyka24 dotyczące problemu z paliwem dla kotłów 5. klasy, które mają być instalowane
w domach Polaków w ramach programu Czyste Powietrze. Polityk udzielił mocno wymijającej
odpowiedzi, w której stwierdził, że przy obecnych realiach gospodarczych „import węgla jest sprawą
normalną”, a kopalniom „nie opłacało się uruchamiać dodatkowego wydobycia”.
MPiT i ME: dzięki nowym przepisom z domów znikną najgorszej jakości paliwa stałe
Dzięki wydanym przez resort energii rozporządzeniom z rynku mają zniknąć nieprzystosowane do
spalania w domach paliwa stałe - podkreślają we wspólnym komunikacie resorty przedsiębiorczości i
energii.
Austriacki OMV zacieśnia współpracę z Gazpromem
Prezes Gazpromu Alieksiej Miller oraz prezes OMV Rainer Seele podpisali we środę 3 października w
Petersburgu umowę wstępną w sprawie sprzedaży aktywów. W ceremonii podpisania dokumentów
uczestniczyli prezydent Władimir Putin i kanclerz Sebastian Kurz.
Emilewicz: Czyste Powietrze to pierwszy tak kompleksowy program antysmogowy w
historii Polski
Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz mówiła dziś na brieﬁngu prasowym w
Sejmie o programie Czyste Powietrze. Według niej, jest to najszerzej zakrojony program antysmogowy
w historii Polski.
Wzrosła produkcja i sprzedaż węgla kamiennego

W sierpniu br. polskie kopalnie wydobyły ponad 5,4 mln ton węgla kamiennego, a miesięczna wielkość
sprzedaży tego surowca zbliżyła się do 5,5 mln ton. Zarówno produkcja, jak i sprzedaż, były wyższe
niż w sierpniu 2017 r. - wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).
Renesans czeskiego górnictwa
Skazane przed laty na zamknięcie czeskie kopalnie odradzają się dzięki rosnącym cenom węgla.
Węglokoks, polski eksporter, bacznie to obserwuje - informuje w czwartek "Puls Biznesu".
Polska przedstawia działania w zakresie czystego powietrza i klimatu
Przy jednym stole przedstawiciele polskiego rządu i Komisji Europejskiej będą rozmawiali o czystym
powietrzu, wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu oraz transformacji gospodarek. W Poznaniu
Polska zaprezentuje podjęte działania, technologie i trendy w ochronie środowiska.
Tauron rozpoczął rozruch nowego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno
Budowa nowego bloku energetycznego o mocy 910 megawatów w Elektrowni Jaworzno jest
zaawansowana w 80 procentach; pozwoliło to na rozpoczęcie prac rozruchowych - poinformowała
grupa Tauron.
Komentarz PKEE w sprawie stanowiska ME dotyczącego polityki energetycznej
W ocenie ekspertów Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej wprowadzenie przez Rząd polityki
energetycznej Polski będzie rozwiązaniem korzystnym zarówno z perspektywy odbiorców jak i
dostawców energii. W istotnym stopniu rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Energii wpłyną
na utrzymanie bezpieczeństwa dostaw prądu do polskich domów oraz zakładów przemysłowych.
Warto przy tym przypomnieć, że ogłoszona w 2015 roku „Polityka energetyczna Polski do 2050 roku”
ostatecznie nie została sﬁnalizowana.
PSG prowadzi kampanię "Przyłącz się, liczy się każdy oddech"!
Kudowa - Zdrój to kolejna gmina, której Polska Spółka Gazownictwa przekazała profesjonalne
urządzenie do pomiaru jakości powietrza, w ramach realizacji kampanii społecznej pod hasłem
„PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH”.

