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ENERGETYCZNE PODSUMOWANIE TYGODNIA [9-15
STYCZNIA]
Kolejne emocje wokół Nord Streamu 2, przyjęcie przez senat ustawy oﬀshore, wyjaśnienia
ministerstwa klimatu ws. elektrowni atomowej czy awaria ciepłownicza w Warszawie - to tylko
niektóre wydarzenia minionego tygodnia. Zapraszamy do lektury naszego przeglądu.
Polski producent autobusów w unijnym sojuszu wodorowym
Spółka Solaris ogłosiła we wtorek, że przystępuje do Europejskiego Sojuszu na Rzecz Czystego
Wodoru.
Solaris przystępuje do Europejskiego Sojuszu na Rzez Czystego Wodoru

Powolnemu procesowi budowy EJ winny inwestor
Ministerstwo Klimatu ogłosiło w poniedziałek, że budowa polskiej elektrowni atomowej idzie powoli z
winy inwestora.
MK: poważne opóźnienia w budowie elektrowni jądrowej

Oﬀshore czeka już tylko na podpis prezydenta
Ustawa o oﬀshore, która da prawny fundament pod budowę morskich farm wiatrowych, została
przyjęta przez senat w środę.
Senat przyjął ustawę o oﬀshore

Bez porozumienia ws. wygaszania kopalń
Związki zawodowe branży wydobywczej nie przyjęły w środę zaproponowanego przez rząd planu
wygaszania kopalń do 2049 r.
Górnicze związki odrzuciły rządowy projekt umowy społecznej

Elektrownia Dolna Odra z dwoma blokami mniej
PGE GiEK w środę ogłosiła, że bloki nr 1 i 2 o łącznej mocy 454 MW zostały wyłączone wraz końcem
roku 2020.
Dwa bloki w Elektrowni Dolna Odra przestały produkować energię

Kolejny etap „Polskiej Strategii Wodorowej”
W czwartek Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło projekt mający nakreślić plany związane z
wodorem jako źródłem energii do konsultacji publicznych.
Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu „Polskiej Strategii Wodorowej”

Stolica bez ciepła
W piątek Warszawę nawiedziła druga już awaria sieci ciepłowniczej w niewielkim odstępie czasu, bez
ogrzewania pozostawały dzielnice prawobrzeżne.
Druga w ciągu doby awaria ogrzewania w Warszawie

Niemiecka agencja zatwierdza wznowienie budowy Nord Stream 2
Federalna Agencja Morska i Hydrograﬁczna w piątek poinformowała o tym, że zatwierdza kontynuację
konstrukcji podmorskiego gazociągu na wodach niemieckich.
Niemcy: Federalna agencja zatwierdziła natychmiastową budowę Nord Stream 2

Ceny gazu dla Białorusi wzrosną
W poniedziałek okazało się, że mimo faktu, że przez cały rok Aleksander Łukaszenka narzekał, że jego
kraj płaci Rosji więcej niż inne państwa za gaz, ostatecznie wynik negocjacji podniósł cenę dla
Białorusi z 127 USD za 1000 m3 do 128,5 USD.
Łukaszenka chciał obniżenia ceny rosyjskiego gazu i wywalczył… podwyżkę

Pakistan pogrążył się w ciemnościach
Około 200 milionów ludzi zostało bez dostępu do prądy w sobotę w Pakistanie z powodu awarii jednej
z elektrowni.

Rekordowy blackout w Pakistanie

