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"Nadchodzi era energetyki jądrowej w Polsce"
Zgodnie z zamiarem organizatorów (Państwowej Agencji Atomistyki PAA), konferencja miała
rozpocząć debatę społeczną na temat przyszłości energetyki jądrowej w Polsce. Jest ona potrzebna,
gdyż - jak wskazują naukowcy - polityka energetyczna rządu przewiduje budowę pierwszej
elektrowni jądrowej za ok. 15 lat. Tyle też trwa przeciętny cykl realizacji takiej inwestycji.

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że budowa elektrowni jądrowych w Polsce to
konieczność. Wymusi ją rozwój gospodarczy kraju, który pociągnie za sobą gwałtowny wzrost
zapotrzebowania na energię elektryczną. Obecnie istniejące elektrownie konwencjonalne wymagają
modernizacji i jest ich za mało, by zaspokoić rosnący popyt - dodają naukowcy - Konieczna będzie
budowa nowych i najlepszą opcją są elektrownie jądrowe.
Zasadniczym argumentem są koszty - energia jądrowa tańsza od konwencjonalnej. Elektrownie
jądrowe nie obciążają też środowiska naturalnego w takim stopniu, jak wykorzystujące np. węgiel
kamienny.
Zgodnie z prognozą naukowców, do roku 2030 w naszym kraju powinny powstać trzy elektrownie
jądrowe - z reaktorami wodno- ciśnieniowymi o mocy 1500 MW. Koszt tego przedsięwzięcia oceniają
na ok. 10 mld dolarów.
"Nadchodzi era energetyki jądrowej w Polsce, a przynajmniej - naszym zdaniem - powinna nadejść" podsumował swoje wystąpienie Marecki.
Aby jednak mogła nadejść, Polska musi spełnić jeszcze jeden warunek - wykształcić odpowiednie
kadry - dodał podczas konferencji prasowej prezes Państwowej Agencji Atomistyki, prof. Jerzy
Niewodniczański.
"Trzeba zrekonstruować programy edukacyjne, organizować szkolenia i przygotować naukowców
i inżynierów do pracy przy obsłudze elektrowni" - mówił Niewodniczański, podkreślając, że każda
z nich wymaga zatrudnienia ok. 800 wysoko wykwalifikowanych pracowników.
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Nieznany gen oporności na antybiotyki
rozprzestrzenił się niezauważony
Niepodobny do żadnego innego gen oporności na antybiotyki niepostrzeżenie rozprzestrzenił się już
na kilka patogenów.

02-04-2020

Ekspert: nie zwlekajmy, w razie udaru
wzywajmy pomoc natychmiast
Ograniczenia związane z walką z epidemią COVID-19 nie obejmują leczenia chorób zagrażających
życiu.

02-04-2020

Badania kliniczne leków do walki z epidemią
Pierwszy z testowanych leków kardiologicznych miałby pomóc w łagodzeniu i skróceniu przebiegu
choroby.

02-04-2020

Uniwersytet Trzeciego Wieku uruchomił
zdalną naukę dla każdego
W czasie epidemii słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zdalnie uczestniczyć
w zajęciach.

02-04-2020

Co dostarczają przekąski po treningu
dzieciom?
Liczba kilokalorii spożywanych przez dzieci w postaci przekąsek po wysiłku przewyższa liczbę kalorii
spalonych podczas treningu.

02-04-2020

Jak dbać o ręce, gdy często je myjemy i
dezynfekujem
Częste mycie rąk i ich dezynfekcja to teraz podstawa naszego funkcjonowania. Dowiedz się, jak o nie
zadbać.

31-03-2020

Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.

31-03-2020

Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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