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Dzień kobiet
Ukrainki i Ukraińcy pokazali światu odważną twarz, jedność i bohaterstwo. Opór przeciwko
agresorowi ma szczególnie kobiecą twarz. Nic dziwnego skoro przed wojną na Ukrainie było o dwa
miliony więcej kobiet niż mężczyzn.
Ukraińskie kobiety walczą z bronią w ręku, leczą i karmią. W tym niezwykle trudnym momencie
wykonują swoją codzienną pracę, ale też zabierają dzieci do schronów i starają się nimi jak najlepiej
zaopiekować.
Dziś 8 marca, zazwyczaj Lewica wykorzystywała ten dzień do upominania się o prawa kobiet.
Tegoroczny Dzień Kobiet musi mieć zupełnie inny charakter, jako dzień solidarności z kobietami z
Ukrainy, które są na froncie, uciekają przed wojną, walczą o życie swoje i swoich dzieci.
Zamiast kupowania kwiatów zachęcamy do wsparcia Ukrainek i Ukraińców:
https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina
https://www.siepomaga.pl/ukraina
https://zrzutka.pl/dla-rannych-na-ukrainie
https://www.siepomaga.pl/wsparcie-dla-anestezjologow
https://www.siepomaga.pl/sos-dla-dzieci-ukrainy
https://www.siepomaga.pl/sieroty-ukrainy
https://pck.pl/wspieraj-nas/
UNIA EUROPEJSKA
UE rozpatrzy wnioski o członkostwo Ukrainy, Gruzji i Mołdawii
Unia Europejska zgadza się na rozpoczęcie procesu rozpatrywania wniosków o członkostwo Ukrainy,
Gruzji, Mołdawii - podaje agencja AFP.
Źródło: Onet.pl
UE chce zmniejszyć import rosyjskiego gazu o prawie 80 proc. w 2022
UE wytycza drogę do zakończenia uzależnienia od rosyjskiego gazu, co może spowodować
zmniejszenie importu surowca z Rosji o prawie 80 proc. w 2022 r. — podaje Bloomberg.
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Nowa strategia ma zostać ogłoszona we wtorek.
Źródło: Businessinsider
KRAJ
Specustawa ws. pomocy uchodźcom z Ukrainy, a w niej wrzutka. "Zapewnia bezkarność ludziom
PiS"
Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w czasie wojny trafił już do Sejmu - jak się jednak
okazuje, znalazł się w nim także zapis, który może gwarantować funkcjonariuszom publicznym
bezkarność dot. nadużycia uprawnień i niegospodarności w czasie pandemii. "Żądam ujawnienia
tego, kto i na czyje polecenie do ustawy mającej pomagać Ukrainie wprowadził ukradkiem przepisy
zapewniające bezkarność ludziom PiS, którzy złamali prawo" - zaapelował prawnik Marcin Matczak.
Źródło: Gazeta.pl
Maląg o specustawie: legalny pobyt i prawo do pracy dla Ukraińców przybyłych od początku wojny
Obywatele Ukrainy, którzy szukali schronienia w Polsce od 24 lutego, otrzymają legalny pobyt w
naszym kraju z prawem do pracy - powiedziała w niedzielę w programie "Gość Wydarzeń" szefowa
resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg opisując projekt specustawy o pomocy Ukrainie,
którym rząd zajmie się w poniedziałek.
Źródło: Polsat News
Zgromadzenie Narodowe zwołane po wniosku Dudy - są szczegóły. Przemówi Biden
Są już znane szczegóły spotkania. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej wicemarszałek Sejmu,
Włodzimierz Czarzasty, w Zgromadzeniu Narodowym weźmie udział szef NATO, Jens Stoltenberg.
"Przewidziana jest także wypowiedź prezydenta USA Joe Bidena" - przekazano. Amerykański
prezydent ma się połączyć z uczestnikami wydarzenia na żywo. Podczas Zgromadzenia Narodowego
jest także przewidziane orędzie Andrzeja Dudy (zgodnie z konstytucją prezydent może się zwracać z
orędziem do Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego, a orędzie nie jest przedmiotem debaty).
Źródło: Gazeta.pl
Ważna zmiana dla chcących brać kredyty hipoteczne. Nowe wytyczne UKNF
Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania na rynku kredytów hipotecznych, nadzór finansowy zaleca
bankom, by oceniając zdolność kredytową, przyjmowały stopę procentową NBP w wysokości wyższej
o 5 pkt proc. - wynika z pisma Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego skierowanego do sektora
bankowego. Jeśli bankierzy posłuchają, o fundusze na zakup domu czy mieszkania będzie jeszcze
trudniej.
Źródło: Money.pl
Lewica
ul. Złota 9/4,
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

2

Rosja i Białoruś przeprowadziły szeroko zakrojone kampanie phishingowe w Ukrainie i w Polsce
W okresie poprzedzającym inwazję na Ukrainę hakerzy pracujący dla rosyjskiego wojska prowadzili
szeroko zakrojoną kampanię phishingową skierowaną przeciwko obywatelom Ukrainy, a Białoruś
atakowała zarówno Ukraińców, jak i polskie wojsko - poinformowało Google. W ramach kampanii
próbowano m.in. przechwycić dane logowania do polskich kont wojskowych. Sprawę opisuje
"Washington Post".
Źródło: Onet.pl
Polacy za rezygnacją z rosyjskiego gazu, ropy i węgla. SONDAŻ dla DGP i RMF FM
Większość Polaków opowiada się za rezygnacją z rosyjskich surowców energetycznych i jest skłonna
płacić wyższe rachunki oraz podatki w imię bezpieczeństwa ‒ wynika z sondażu United Surveys dla
DGP i RMF FM.
Źródło: Dziennik
Google kupuje kompleks wieżowców w Warszawie za 2,7 mld zł
To nie jest inwestycja finansowa, gdzie jednym kliknięciem można za 3 mld zł kupić aktywa i
następnego dnia sprzedać. To inwestycje realne, inwestycje w firmy, inwestycje w budynki, w
infrastrukturę. Jest to pokazanie dowodu, że perspektywy na najbliższe 5, 10, 15 lat dla danej
gospodarki są bardzo dobre. Nie ma bezpieczeństwa bez solidnej gospodarki. Kraj, który ma solidną i
szybką rozwijającą się gospodarkę, to kraj bezpieczny – powiedział minister rozwoju Piotr Nowak,
który z okazji ogłoszenia inwestycji odwiedził biuro Google.
Źródło: 300gospodarka.pl
Sondaż: Czy dajemy radę wojnie
Trwa dyskusja, komu należy wypłacać pomoc od państwa: wprost uchodźcom czy osobom, które
organizują ich pobyt i pomagają w zakwaterowaniu.
Źródło: rp.pl
Co z cenami na stacjach paliw? Prognozy ekspertów
Wyższe ceny na stacjach paliw będą się prawdopodobnie utrzymywać w najbliższych dniach powiedziała w rozmowie z TVN24 Urszula Cieślak z BM Reflex. Z kolei zdaniem Jakuba Boguckiego z epetrol wkrótce za litr benzyny zapłacimy ponad 7 złotych, a na przełomie marca i kwietnia może to
być nawet 8 złotych.
Źródło: TVN 24 BiS
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ZAGRANICA
Koniec trzeciej tury rozmów pokojowych. Strona ukraińska zdradziła szczegóły
Zakończyła się trzecia tura rozmów pokojowych między Ukrainą i Rosją. Delegacje spotkały się w
Białorusi, w Puszczy Białowieskiej, przy polskiej granicy. Podsumowanie poniedziałkowych rozmów
przedstawił członek ukraińskiej delegacji, doradca prezydenta Zełenskiego, Mychajło Podolak. .
Źródło: Gazeta.pl
Wojna w Ukrainie. Rosja opublikowała listę "nieprzyjaznych państw"
Stany Zjednoczone, Kanada, kraje Unii Europejskiej, Wielka Brytania, Ukraina, ale także m.in. Japonia,
Korea Południowa, Australia czy Tajwan znalazły się na "liście nieprzyjaznych państw" Kremla informuje agencja ITAR-TASS.
Źródło: Polsat News
Rozpoczęło się postępowanie przeciwko Rosji w Trybunale w Hadze. Kreml zignorował pierwsze
posiedzenie
Jeśli Trybunał nie podejmie teraz działań, nie będzie to ostatni przypadek agresji Putina (...) To jest
większe niż spór Rosja-Ukraina. To test na to, kto przetrwa - Rosja, czy powojenny światowy ład?" ostrzegali delegaci Ukrainy w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości
Źródło: OKO.press
Orban ugiął się ws. wojsk NATO, ale postawił też twarde weto
Wojska NATO jednak będą mogły być rozstawione na terytorium Węgier. Viktor Orban podpisał w
poniedziałek 7 marca dekret, który to umożliwi. Ponadto dokument zezwala na dostawy broni do
innych państw członkowskich sojuszu i transportowanie ich przez Węgry. A co z dostawami do
Ukrainy? Tutaj węgierski premier przedstawił już twarde stanowisko.
Źródło: Gazeta.pl
Cena jednego metalu bije rekordy. Takich wzrostów nie było od lat
Ceny niklu wystrzeliły i przez chwilę dobiły do najwyższego poziomu w historii. Metal ten zaliczył
zwyżkę ceny o ponad 60 proc. w kontraktach na giełdzie w Londynie. Przyczyna tego niebywałego
wzrostu to wojna w Ukrainie i sankcje nakładane na Rosję - kraj ten jest jednym z głównych
producentów niklu.
Źródło: Money.pl
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Kolejne tankowce nie wchodzą do portów. Dokerzy twardo odmawiają rozładunku rosyjskiego
gazu
Kolejne statki z transportem rosyjskiej ropy i gazu - ale pływające pod banderami państw trzecich nie mogą wejść do brytyjskich portów, bo dokerzy odmawiają ich rozładowania. W sobotę
poinformowano już o trzecim takim przypadku.
Źródło: Dziennik
Przełomowe wieści z Pentagonu: Rosja zaangażowała już niemal 100 proc. armii i szuka wsparcia
poza krajem
Wojna w Ukrainie okazała się bardzo trudnym wyzwaniem dla rosyjskiej armii. Jak podaje Pentagon,
Putin zaangażował już do działania niemal 100 proc. wojsk zgromadzonych wokół Ukrainy.
Departament poinformował również o wysłaniu 500 żołnierzy do Europy. Część z nich trafi do Polski.
Źródło: Gazeta.pl
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