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Serdecznie zapraszamy do lektury najważniejszych informacji dnia ze świata energetyki.
Tchórzewski: w Polsce prąd realnie nie drożeje
W specjalnym wydaniu programu Krzesło Energetyczne Minister Energii Krzysztof Tchórzewski
opowiedział red. Jakubowi Wiechowi o cenach prądu w Polsce.
Orlen: wizerunek Polski i naszej ﬁrmy są ze sobą związane
Na panelu dotyczącym zagranicznej polityki wizerunkowej największych polskich ﬁrm, który został
zorganizowany w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy, Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN
Orlen, opowiedziała o postrzeganiu marki jej spółki przez klientów w innych krajach. Według niej,
wizerunek Orlenu jest powiązany z wizerunkiem Polski.
Terminal LNG w Świnoujściu przyjął dziś 40. ładunek skroplonego gazu
Terminal LNG przyjął w piątek 40. w historii swojego działania ładunek skroplonego gazu. W ostatnich
dniach w terminalu załadowano też trzytysięczną cysternę samochodową LNG.
PGG powołało komisję do wyjaśnienia przyczyn śmierci górnika w kopalni Chwałowice
39-letni górnik został w piątek rano znaleziony nieprzytomny na pochylni zbiorczej z poziomu 380 na
550 w kopalni Chwałowice w Rybniku (Śląskie). Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować.
Przyczyny jego śmierci wyjaśni powołana w tym celu komisja.
Elektrownia Łagisza będzie wytwarzać więcej ciepła
Elektrownia Łagisza w Będzinie będzie wytwarzać więcej ciepła dzięki inwestycji, na wykonanie której
Tauron Wytwarzanie podpisał umowę z Mostostalem Warszawa. Celem projektu jest dostosowanie
bloku 460 MW do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego.
Suzuki przeprowadzi w Indiach testy samochodów elektrycznych
Japoński koncern motoryzacyjny Suzuki rozpocznie w Indiach od października br. testy prototypowych
samochodów elektrycznych - poinformował w piątek prezes ﬁrmy Osamu Suzuki. Na tamtejsze ulice
ma wyjechać ﬂota 50 bezemisyjnych pojazdów.
JSW będzie posługiwać się trójwymiarowymi modelami złóż węgla
W końcu tego roku Jastrzębska Spółka Węglowa będzie dysponowała pierwszym trójwymiarowym

modelem złoża węgla, sporządzonym m.in. dzięki laserowym pomiarom. W ostatnim czasie spółka
wydała prawie 2 mln zł na nowoczesne urządzenia pomiarowe i planuje kolejne takie zakupy, za 2,5
mln zł.
Kończy się najgorszy od 2 miesięcy tydzień dla cen ropy
Ropa naftowa w USA kończy najsłabszy tydzień dla notowań surowca od połowy lipca. Kryzysowa
sytuacja na rynkach wschodzących wywołuje obawy, że inne rynki mogą się "zarazić". Wpływ na ceny
ropy mają też dane o jej amerykańskich zapasach - informują maklerzy.
Analitycy: ceny paliw powinny pozostać bez zmian
W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach benzynowych mogą się nieznacznie wahać - prognozują
analitycy. Jak wskazują, za podwyżką przemawiają minimalne marże detaliczne, a za obniżką - zmiany
cen w hurcie.

