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ENERGETYCZNE PODSUMOWANIE TYGODNIA
[17-23 KWIETNIA]
Światowy szczyt klimatyczny, kolejne kroki do eksploatacji norweskich złóż przez PGNiG, czy też
odwet Czechów na Rosjanach to niektóre wydarzenia ostatniego tygodnia. Zapraszamy do naszego
podsumowania.
Praga surowa wobec gier Moskwy
Czechy w niedzielę zdecydowały się wydalić 18 dyplomatów za działania rosyjskich służb.
Czeski odwet za atak rosyjskiego wywiadu. Ucierpieć ma kluczowa energetyczna spółka Kremla

Finisz tragedii w Kolumbii
W poniedziałek władze poinformowały o wydobyciu ciał z kopalni złota.
Kolumbia: wydobyto ciała 11 górników

Kolejna akwizycja PGNiG
Oddział inwestycyjny spółki poinformował w poniedziałek o przjęciu na rynku e-mobility.
PGNiG zainwestował w producenta ładowarek do e-samochodów

Zielona kanclerz?
Niemieccy Zieloni ujwanili w poniedziełk nazwisko kandydatki na kanclerza. W sondażach
zajmują drugie miejsce.
Niemcy: Zieloni ogłosili kandydatkę na kanclerza

Nowy zespół ds. energetyki w Sejmie
Przewodniczącym utworzonego w poniedziałek zespołu został poseł Solidarnej Polski, Janusz Kowalski.

W Sejmie powstał zespół ds. suwerenności energetycznej. Przeciwko "ideologicznej dekarbonizacji"

Sejm za efektywnością energetyczną
Dzięki przyjętej we wtorek ustawie mamy mniej płacić za energię.
Sejm poparł część poprawek Senatu do ustawy o efektywności energetycznej

Szczyt klimatyczny TOGETAIR
W środę rozpoczął się trzydniowy szczyt, na którym omawiano przyszłość polityki klimatycznej Polski.
100 tys. wyświetleń Raportu Klimatycznego TOGETAIR w 24h

Niedługo początek wydobycia PGNiG na złożu Duva
Spółka ogłosiła w czwartek, że pierwsze odwierty planuje na III kwartał tego roku.
PGNiG: ostatni krok do uruchomienia wydobycia z norweskiego złoża Duva

Duża liczba nielegalnych kopalni
W czwartek podano, że rośnie liczba tego typu przedsięwzięć.
W 2020 r. nadzór górniczy potwierdził ponad 100 przypadków nielegalnej eksploatacji kopalin

Wirtualny szczyt klimatyczny
W czwartek rozpoczął się zwołany przez prezydenta USA Joe Bidena szczyt z udziałem 40 liderów
światowych.
Prezydent Biden otworzył szczyt klimatyczny, deklarując redukcję emisji o 52%

Drogi plastik
W piątek ogłoszono, ile Polska może zapłacić w ramach unijnego podatku od plastiku
Polska zapłaci nawet 2 mld zł z tytułu unijnego podatku od plastiku
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