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Zełenski po spotkaniu z premierami: Z takimi przyjaciółmi zwyciężymy
Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował we wtorek premierom Polski, Czech i Slowenii za wizytę
w Kijowie i wsparcie dla Ukrainy. "Jestem przekonany, że z takimi przyjaciółmi, z takimi krajami,
sąsiadami, partnerami rzeczywiście damy radę i zwyciężymy" - podkreślił ukraiński przywódca.
Komentarz Lewicy:
Do Ukrainy pojechała delegacja europejska. Oprócz delegacji z Polski są też przedstawiciele Słowenii i
Czech. To wyraz wsparcia i podniesienie morale walczącej o wolność Ukrainy. Ważny sygnał dla
tamtego narodu. Europa pokazuje, że jest z Ukrainą solidarna.
Wszystko co pomoże Ukrainie jest w cenie. Ukraina musi teraz czuć europejskie wsparcie, zarówno
ekonomiczne, militarne jak i polityczne. Ukraina musi cały czas czuć, że nie jest sama, że Europa jest
razem z nią. Dlatego każdy, kto ma możliwość przekazać takie wsparcie, powinien to robić.
Dobrze, że władze Polski decydują się na wizytę w Kijowie, bo daje to poczucie solidarności z
władzami Ukrainy. Powodzenia w Kijowie i bezpiecznego powrotu
Inflacja chwilowo opada z rekordu. GUS podał dane za luty
Inflacja w lutym spowolniła do 8,5 proc. w skali roku z 9,4 proc. odnotowanych w styczniu — wynika
ze wstępnych wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). To oznacza, że dzięki Tarczy
Antyinflacyjnej wzrost cen w Polsce chwilowo opadł z prawie 22-letniego szczytu.
Komentarz Lewicy:
Tarcza antyinflacyjna 2.0 nie zadziałała z taką mocą, jak przewidywano. Rząd i prawicowe media
odtrąbiły sukces, ale to tylko propaganda. rzeczywistość jest inna. To nadal ogromnie wysoka inflacja,
bo aż 8,5% rok do roku. I to jest inflacja za luty, czyli nie ma w niej jeszcze wzrostu cen, które
spowodowała wojna w Ukrainie.
Inflacja na tym poziomie nie jest powodem do radości. Oznacza to, że ceny w Polsce rok do roku
wzrosły średnio o 8,5%. W szczegółach wygląda to bardzo źle. Nie ma ani jednej grupy usług czy
produktów, w której ceny by spadły. Rok do roku podrożało wszystko! A mówimy o inflacji w lutym,
kiedy wojna w Ukrainie dopiero wybuchła. Konflikt wojenny przełożył się na wzrost cen dopiero w
marcu. Dziś w wielu miejscach paliwo kosztuje nawet 8 złotych za litr – wzrost o ponad 10%!
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Pieczywo zdrożało o 17%! Opał +41%, gaz + 39,9%, żywność +7,8%, usługi +9,1%. 500 plus jest dziś
warte już tylko ok. 400 złotych.
Działające tarcze antyinflacyjne to mit. Gdyby tarcze działały nie byłoby wzrosty cen o 8,5 rok do
roku. Proszę pójść na pierwszą lepszą stację benzynową czy do sklepu i zapytać ludzi czy czują, że jest
taniej. Nie czują, bo nie jest. Obniżenie VAT na żywność oraz paliwo oraz OLBRZYMIE interwencje
rządu nie pomogły. Efekty są prawie żadne, są niewspółmiernie do skali podjętych działań. Jest źle, a
będzie tylko gorzej.
Dane GUS o inflacji nie obejmują wzrostu rat kredytów hipotecznych (rata nawet o 800 do góry) oraz
fatalnych konsekwencji Polskiego Ładu, który wciąż pustoszy i będzie pustoszył portfele Polaków.
Sytuacja gospodarcza Polski jest fatalna. I nie można wszystkiego zrzucić na wojnę. Wysoka inflacja i
Polski Ład nie są konwekcją wojny, tylko nieudacznictwa rządu i NBP.
Tak wysoka inflacja oznacza również, iż obecny cykl podwyżek stóp procentowych będzie
kontynuowany. Co oznacza jeszcze wyższe raty kredytów.
PiS nie może powiedzieć, że wszystkiemu winna jest wojna, i że nie ma wpływu na rzeczywistość.
Rząd musi walczyć o wzmocnienie złotego, ponieważ im silniejsza nasza narodowa waluta tym niższe
ceny importowanych towarów, przede wszystkim paliw. Niższe ceny paliw to niższa inflacja.
Interwencje walutowe NBP okazały się nieskuteczne. To co jest w arsenale polskiego rządu to
zakończenie sporu z instytucjami UE oraz pozyskanie funduszy w ramach KPO. Zmiana klimatu na linii
Warszawa-Bruksela wzmocni złotówkę równie mocno jak napływ miliardów euro do Polski.
Poprzez bliskość Rosji i Ukrainy staliśmy się krajem podwyższonego ryzyka, to co Polska teraz
powinna zrobić to wrócić do debaty nad przyjęciem euro. Nie chodzi o podawanie konkretnej daty
przyjęcia tej waluty, ale zmieniły się okoliczności i w związku z nimi należy wrócić do dyskusji o
przystąpieniu naszego kraju do strefy euro. Przypomnijmy, że Polska wstępując do Unii Europejskiej
w 2004 roku zobowiązała się także do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty.
UNIA EUROPEJSKA
Wojna w Ukrainie. Unia Europejska nałożyła sankcje na kolejne osoby i podmioty
UE postanowiła objąć sankcjami kolejnych 15 osób i 9 podmiotów w związku z trwającą
nieuzasadnioną i niczym niesprowokowaną agresją wojskową Rosji na Ukrainę oraz z działaniami
podważającymi lub narażającymi na szwank integralność terytorialną, suwerenność i niezależność
Ukrainy.
Źródło: Polsat News
Krwawe surowce z Rosji i ciche przyzwolenie. Bałtyk pełen tajemniczych tankowców od Putina
Wojna w Ukrainie zbiera krwawe żniwo, a transport rosyjskiej ropy do Polski i całej Europy ma się
bardzo dobrze. "Business as usual", bo politycy w całej UE nie mają odwagi, by szybko uniezależnić
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państwa od surowców Putina. Ten z kolei zaciera ręce, bo ma świeży dopływ gotówki na
pompowanie machiny wojennej.
Źródło: Gazeta.pl
Unia Europejska nie zakaże wydobywania Bitcoina i Ethereum w Europie
Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie nie dojdzie do zmian w kontekście wydobywania
kryptowalut na terenie Unii Europejskiej. Propozycja mająca na celu zakazanie wydobycia
wirtualnych walut zużywających duże ilości energii została właśnie odrzucona przez Parlament
Europejski.
Źródło: Komputer Świat
KRAJ
Przybywa uchodźców z Ukrainy. Już 1,7 mln schroniło się w Polsce
Od początku rosyjskiej inwazji z Ukrainy do Polski wjechało już ponad 1,7 mln uchodźców poinformowała Straż Graniczna. Jeszcze na początku marca szef MSZ Zbigniew Rau spodziewał się
wzrostu liczny uchodźców do miliona. - Co będzie później, będziemy się na tym wspólnie z naszymi
ukraińskimi gośćmi zastanawiać - podkreślał szef polskiego MSZ. Po dwóch tygodniach liczba
uchodźców się niemal podwoiła.
Źródło: Money.pl
Część punktów rejestracji uchodźców ruszy z opóźnieniem. Brakuje czterech tysięcy czytników
Od środy miały ruszyć dodatkowe punkty rejestracji uchodźców z Ukrainy, jednak opóźniła się
dostawa czterech tysięcy czytników linii papilarnych niezbędnych do nadawania numerów PESEL. Jak
informuje RMF FM, transport z urządzeniami utknął we Frankfurcie.
Źródło: Gazeta.pl
Tęcza nie obraża Matki Boskiej. Jest prawomocna decyzja sądu
Prawomocna jest już decyzja sądu o umorzeniu sprawy młodego mieszkańca Warszawy, który w 2019
r. podczas Marszu Równości w Częstochowie niósł wizerunek Matki Bożej z tęczową aureolą.
Prokuratura oskarżyła go o obrazę uczuć religijnych.
Źródło: wPunkt.online
Koronawirus w Polsce dzisiaj. Dane Ministerstwa Zdrowia z 15 marca
Mamy 12 tys. 695 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w
poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. 1445 to przypadki ponownego zakażenia.
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Zmarło 178 osób z COVID-19. W zeszłym tygodniu odnotowano 13 tys. 152 nowe infekcje, a zmarło
217 osób.
Źródło: Polsat News
Kurator Nowak blokuje przyjmowanie do szkół dzieci uchodźców. Powołuje się na limity
Małopolska kurator oświaty informuje dyrektorów, że nadal obowiązuje ustalony pięć lat temu limit
28 osób w licealnych klasach. Kraków w związku z wojną na Ukrainie zwiększył limit do 37 osób, ale
— jak informuje Gazeta— kurator ignoruję tę zmianę, a bez zwiększonego limitu przyjęcia ukraińskich
uczniów będą niemożliwe
Źródło: Life In Kraków
Zapomnijcie o 500 plus. Inflacja zjadła najważniejsze świadczenie na dzieci
Sztandarowy program na dzieci zaproponowany przez PiS w 2016 r. obecnie mógłby nazywać się nie
500 plus, a 400 plus. Przez postępującą w kraju inflację świadczenie obecnie jest warte dokładnie
410,55 zł - wylicza money.pl. O waloryzacji tych środków na razie nie ma mowy.
Źródło: Money.pl
ETPCz zasądza 30 tys. euro sędziemu ze starej KRS, któremu ustawa PiS skróciła kadencję
15 marca 2022 Europejski Trybunał Praw Człowieka w składzie Wielkiej Izby orzekł w sprawie Grzęda
przeciwko Polsce, że przedterminowe skrócenie kadencji sędziego zasiadającego w "starej" Krajowej
Radzie Sądownictwa, narusza Artykuł 6.1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Źródło: OKO.press
Coraz większe wyzwania przed małymi biznesami lokalnymi
To ciągle dopiero pierwszy kwartał 2022 r., a można powiedzieć, że firmy już muszą mierzyć się z
wieloma wyzwaniami. Jedno z nich pojawiło się na samym początku roku – od stycznia przedsiębiorcy
mają obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentów płatniczych.
Brak zastosowania się do tego obowiązku grozi m.in. karą 5000 zł. Konsumenci oczekują wygody i nie
noszą przy sobie gotówki – wolą płacić kartą lub za pomocą telefonu, czy nawet smart zegarka. Firmy
muszą się dostosować, co naraża je na wyższe koszty.
Źródło: Businessinsider
Rosyjskie fake newsy i atak na Polskę. Treści antyszczepionkowe zamienione na antyukraińskie
"4 duże kampanie manipulacji odniosły pozytywny skutek. Kilka dni przed atakiem Rosji na Ukrainę
spora liczba stron i kont internetowych z promowania treści antyszczepionkowych nagle przestawiły
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się na promowanie treści antyukraińskich" - skomentował dziennikarz "Dzień Dobry TVN" Marcin
Sawicki.
Źródło: Dziennik
ZAGRANICA
"Odwaga Europy Wschodniej i arogancja Zachodu". "Die Welt" o wizycie premierów w Kijowie
Trzeba mieć odwagę, by przez pół dnia podróżować pociągiem od polskiej granicy do Kijowa, by
osobiście wesprzeć ukraińskiego prezydenta - pisze we wtorek w komentarzu do podróży premierów
Polski, Czech i Słowenii dziennik "Welt". Tekst jest zatytułowany: "Odwaga Europejczyków z Europy
Wschodniej i arogancja Zachodu".
Źródło: Forsal
Rosja poza Radą Europy. Wynik głosowania przyjęty burzą oklasków
Wcześniej Rosja formalnie wszczęła procedurę wystąpienia z Rady Europy. List ministra spraw
zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa, w którym poinformowano o tej decyzji, został przekazany
Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy przez Piotra Tołstoja, przewodniczącego rosyjskiej
delegacji do Zgromadzenia.
Źródło: Interia.pl
Rosyjski gazociąg Jamał-Europa popłynął w odwrotną stronę. O co tym razem chodzi Rosji?
Wcześniej Rosjanie stosowali tę praktykę, aby destabilizować rynek gazu i wpływać na przyspieszenie
decyzji Europy odnoście gazociągu Nord Stream 2. Ostatni raz przepływ gazociągu został wstrzymany
2 marca. Teraz gdy wiadomo, że Nord Stream 2 nigdy nie zostanie otwarty, można zakładać, że to
kolejna próba Rosjan wpłynięcia na rynek.
Źródło: Gazeta.pl
Paskudne nastroje w Niemczech. "To największy spadek w historii"
Nastroje niemieckich inwestorów i analityków są najgorsze od wybuchu pandemii Covid-19 w 2020 r.
Niepokoją się oni o skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wskaźnik ZEW, który bada oczekiwania
niemieckiego rynku, spadł najbardziej w historii. Co raz częściej pojawia się za Odrą słowo, które i u
nas jeży włos na głowie ekonomistów - stagflacja.
Źródło: Money.pl
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WHO: wojna na Ukrainie dotknęła już około 18 mln ludzi
Ponadto prawie 3 mln mieszkańców 44-milionowej Ukrainy uciekło przed działaniami zbrojnymi za
granicę - dodano w oświadczeniu na stronie internetowej organizacji.
Źródło: Bankier.pl
Sankcje wobec Rosji. Borys: Zachód wygrywa wojnę gospodarczą
Rosja otrzymała potężny cios w sektor finansowy. Jeszcze nie - śmiertelny, ale koszty będą oznaczały
dla niej recesję rzędu 10-15 proc. - uważa prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Rok 2023
może być w Polsce stagflacyjny, ale nie powinien powodować ryzyka wzrostu bezrobocia - ocenił.
Źródło: wp.pl
Piorun dla Ukraińców lepszy od stingera i rosyjskiej wierby
Polskie przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun zdobyły uznanie obrońców Ukrainy: –
Trafiają w punkt, są niezawodne w nocy i lepsze od stingerów – twierdzą.
Źródło: rp.pl
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