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Pomoc obejmie uchodźców z Ukrainy bez względu na to, którędy dostali się do Polski
Dzięki determinacji szefa Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Wiesława Szczepańskiego
zostanie przyjęta poprawka rozszerzająca wsparcie na uchodźców, którzy dotarli do Polski przez inne
granice niż ukraińska!
Nie będzie dzielenia rodzin, wszyscy ukraińscy uchodźcy, bez względu na to, którędy tu trafili, będą
objęci pomocą! Lewica przekonała rząd do zmiany, która pomoże tysiącom rodzin.
Naimski: od 2023 r. żadnych zakupów gazu z Rosji
Po zakończeniu kontraktu jamalskiego z końcem 2022 r., nie będziemy więcej kupować gazu z Rosji zadeklarował w czwartek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr
Naimski.
Politico: Polska chce uderzyć w finanse Putina, ale Niemcy nie chcą rezygnować z ropy z Rosji
Polska i państwa bałtyckie chcą uderzyć poprzez sankcje w finanse Władimira Putina, ale Niemcy nie
chcą rezygnować z rosyjskiej ropy. Następna runda sankcji przetestuje jedność UE w kwestii tego, jak
mocno uderzyć w Rosję za jej inwazję na Ukrainę - pisze portal Politico.
Komentarz Lewicy:
Czy Polska może odciąć się od gazu z Rosji już dziś? Tak, ale głównie dlatego, że idzie wiosna. W
miesiącach ciepłych zużycie gazu jest mniejsze, a polskie magazyny tego surowca są zapełnione w
61%. Oznacza, to że zabezpieczone zostało około 10% rocznego zużycia gazu w naszym kraju.
Problem zacznie się dopiero na jesieni, ale oznacza to, że Polska ma około 6 miesięcy na
dostosowanie się do nowych warunków.
Skąd można brać gaz? Z Norwegii (Baltic Pipe ma zostać uruchomiony pod koniec tego roku, ale pełną
przepustowość ma osiągnąć 2023 r.) oraz po przyłączeniu Hiszpanii do reszty Europy, gaz na
kontynent mógłby płynąć z Afryki Północnej. Duże złoża tego surowca są wydobywane w Holandii, co
prawda z powodów zagrożenia trzęsieniami ziemi, eksploatacja miała zostać wygaszona, ale ze
względu na wojnę, być może uda się przekonać Holendrów na przesunięcie terminu wygaszenia
wydobycia gazu o kilka lat.
Kolejnym źródłem gazoport Świnoujściu, gdzie przyjmujemy gaz z Kataru, USA, Norwegii, Trynidadu i
Tobago. Jest to możliwe dzięki postępowi technologicznemu związanemu z przede wszystkim z
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wydobyciem gazu z łupków, który uczynił ze Stanów Zjednoczonych eksportera tego surowca.
Obecnie osiem terminali LNG w Stanach pracuje blisko swoich maksymalnych możliwości, ale aż
czternaście kolejnych jest już w budowie.
Po zakończeniu importu z Rosji, w miesiącach zimowych, istniejące dotychczas źródła nie wystarczą
na pokrycie obecnego zapotrzebowania Polski na gaz. Oczywiście można zwiększyć import gazu z
innych źródeł przede wszystkim LNG, jednakże pojawia się kwestie jego ceny, tzn. ona drastycznie
rośnie. Skala zwyżki cen jest trudna do oszacowania, ponieważ mówimy o zakupie tego surowca na
wolnym rynku, a nie o długoletnich kontraktach. W swoistej licytacji udział już teraz udział biorą nie
tylko państwa UE, ale i kraje z Azji. Mowa tu o ogromnych pieniądzach. Wątpliwe, aby udałoby się
dokonać wspólnych zakupów przez UE i w tym miejscu należy podkreślić rolę Węgier, które we
wrześniu 2021 r. podpisały z Gazpromem bardzo atrakcyjną umowę na zakup gazu, na 15 lat z opcją
na przedłużenie na kolejne 10.
Czy inne kraje UE mogą się odciąć się od gazu z Rosji? Na tę chwilę nie. Jak wynika z danych
Zagregowanej Inwentaryzacji Magazynów Gazu Niemcy mają magazyny pełne w 25%, a Francja
zaledwie 19,2%.
Europa musi na nowo przemyśleć mix energetyczny, związane z wykorzystaniem gazu jako paliwa w
elektrowniach oraz kwestia dotycząca wygaszania elektrowni atomowych w Niemczech, co można
byłoby opóźnić. Działania te pozwoliłyby obniżyć zapotrzebowanie na gaz w Unii Europejskiej.
Czy Polska i Europa może odciąć się już teraz od ropy z Rosji? Nie, ponieważ nie ma w tej chwili czym
jej zastąpić. Trwają rozmowy z Iranem na temat programu nuklearnego Teheranu, a zawarcie
porozumienia w tej sprawie może przynieść 1 mln baryłek światu dziennie. Polska posiada rezerwy
strategiczne, ale one pokryją zapotrzebowanie na kilka miesięcy. W pierwszych dniach konfliktu paliw
na stacjach benzynowych brakowało benzyny nie dlatego, że kurek został zakręcony, bo ropa ciągle
do Polski płynie, ale nastąpiły problemy logistyczne.
Węgiel. Polskie i światowe zasoby węgla są wystarczające na pokrycie zapotrzebowania, nie oznacza
to, że cena tego surowca wróci do tej sprzed wojny. Jak podaje Eurostat w I połowie 2021 r.
sprowadziliśmy do Polski 6,2 mln ton węgla. To o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. Zdecydowaną
większość czarnego paliwa, bo 65 proc., przywieźliśmy z Rosji. Węgiel kupowaliśmy i wciąż będziemy
mogli kupować z: Australii, Kolumbii, Kazachstanu, USA oraz Mozambiku.
Wezwania Mateusza Morawieckiego do dalszych sankcji to kontynuacja opowieści o złym zachodzie,
którą rozpoczęła wizyta w Kijowie. Polska rządzona przez PiS robi wszystko, aby ocalić Ukrainę, ale zły
zachód na to nie pozwala. Jest to część dalsza antyunijnej retoryki, która miała miejsce przed wojną.
Lewica musi cały czas wzywać do jak najostrzejszych sankcji jednocześnie podkreślając, iż jedność
Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego nie powinny być nigdy podważane. Żadne interesy
polityczne bądź gospodarcze nie mogą stać ponad naszym wspólnym bezpieczeństwem. Należy też
wyrazić zdziwienie, iż Mateusz Morawiecki atakuje jedynie wybrane państwa w ogóle pomijając
Węgry. Orban powiedział wprost, że węgierskie rodziny „nie mogą płacić ceny wojny”. Węgry czerpią
około 90 procent gazu i ropy z Rosji, a ich gospodarka nie poradzi sobie bez tych surowców.
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Koniec maseczek i kwarantanny? Nowe rekomendacje Niedzielskiego
Zarekomendowałem premierowi, żeby od początku kwietnia znieść rozwiązania dotyczące noszenia
maseczek, nakładania kwarantanny i izolowania – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam
Niedzielski na antenie Radia Plus.
Komentarz Lewicy:
Władza i tak nie egzekwuje regulacji które sama wprowadziła. Trzeba jednak wiedzieć, że na świecie
rozkręca się kolejna fala i wiele krajów notuje lawinowy wzrost zakażeń, a my wciąż mamy mały
stopień wyszczepienie.
Dodatkowo dwa miliony uchodźców z Ukrainy, gdzie poziom wyszczepienia jest jeszcze niższy. A
dodatkowo przy takiej fali migracji nasz system ochrony zdrowia też jest dodatkowo przeciążony.
Niski - na tle państw Europy Zachodniej - współczynnik wszczepienia w połączeniu z brakiem
masowych testów sprawi, że zachorowania będą utrzymywały sie na relatywnie wysokim poziomie.
Co oznacza takie postępowanie w sprawie znoszenia obostrzeń? Możemy się spodziewać jeszcze
większej liczby zgonów nadmiarowych, bo nie testujemy, nie będziemy nosić maseczek - łatwiej
będzie się zarazić. Radykalne luzowanie obostrzeń już teraz na pewno będzie miało swoje
konsekwencje. Obowiązek noszenia maseczek powinien być zachowany szczególnie w przypadku
środków komunikacji zbiorowej przynajmniej do końca kwietnia i przy wyraźnym spadku zachorowań
i zgonów.
UNIA EUROPEJSKA
Szef Rady Europejskiej: wysłanie na Ukrainę żołnierzy NATO to początek III wojny światowej
– Wysłanie na Ukrainę żołnierzy państw NATO byłoby początkiem III wojny światowej – powiedział w
czwartek przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w rozmowie z RMF FM.
Źródło: Onet.pl
Inflacja konsumencka w strefie euro przyśpiesza
Inflacja HICP w strefie euro w lutym wyniosła 5,9 proc. — wynika z danych Eurostatu. To odczyt nieco
wyższy od oczekiwań: ekonomiści spodziewali się 5,8 proc. Inflacja przyśpieszyła z 5,1 proc.
zanotowanych w styczniu. W Unii Europejskiej inflacja urosła w lutym do 6,2 proc. z 5,6 proc. w
styczniu.
Źródło: Businessinsider
KRAJ
Awaria na kolei. PKP PLK: działają wszystkie lokalne centra sterowania
Do godziny 18.00 służby techniczne i przedstawiciele producenta przywróciły sprawność ostatnich
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pięciu lokalnych centrów sterowania (LCS); wszystkie LCS działają - poinformował w czwartek
wieczorem zarządca infrastruktury PKP PLK.
Źródło: Polsat News
Premier w końcu przyznał coś, czego obawialiśmy się od dawna
Premier Mateusz Morawiecki w końcu przyznał coś, czego ekonomiści obawiali się od dawna.
Powiedział, że czeka nas "zawierucha gospodarcza" z bardzo wysoką inflacją i stagnacją w PKB. To
pierwszy tak mocny głos szefa rządu w tej sprawie. Polacy muszą więc przygotować się na
wyrzeczenia i pogodzić z tym, że w portfelach zostanie im mniej pieniędzy. Sprawdziliśmy, co nas
czeka w tym roku w związku z wojną w Ukrainie.
Źródło: Money.pl
Ustawa o obronie ojczyzny. Senat jednogłośnie przyjął ustawę bez poprawek
Senat jednogłośnie przyjął ustawę o obronie ojczyzny bez poprawek, ustawa trafi teraz do prezydenta
- Wykażemy dobrą wolę i będziemy chcieli, aby ustawa o obronie ojczyzny, jej zapisy jak najszybciej
weszły w życie i na tyle, na ile jest to możliwe, służyły bezpieczeństwu Polek i Polaków - mówił
wcześniej senator Jacek Bury (Polska 2050).
Źródło: Polsat News
Dziennikarze zbojkotowali konferencję Konfederacji w Sejmie
Pracownicy mediów zostawili sprzęt nagrywający przed politykami i zgasili światła kamer. Reporterzy siedzieli w tym czasie przy stolikach dziennikarskich - opisuje Łukasz Szpyrka z Interii.
Źródło: Press
Brakuje miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci z Ukrainy. „Odmówiłam kolejnym rodzinom”
Żłobki i przedszkola to pierwsza potrzeba osób, które z dziećmi uciekły przed wojną z Ukrainy i chcą
zostać w Polsce. Mimo tego, że dzięki nowym przepisom przedszkola przyjmują więcej dzieci, to w
dużych miastach i tak się zapełniają, a cały ciężar spada na samorządy
Źródło: OKO.press
Specustawa pełna luk. Samorządy, związkowcy i eksperci postulują zmiany
Pierwsze dni obowiązywania nowego prawa dla uchodźców pokazały, ile jest w nim niedociągnięć.
Źródło: rp.pl
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Niemal 400 mln zł pochłonęła katastrofa w Turowie z 2016 r. PGE oszacowała straty
Wraca temat osuwiska w kopalni w Turowie, do którego doszło w 2016 r. W odpowiedzi na poselską
interpelację PGE przedstawiła szacunkowe straty, jakie poniosła z tego tytułu jej spółka zależna:
łącznie około 380 mln zł. Wskazała też, że ubezpieczyciel wypłacił ledwie ułamek tej kwoty; o część
nadal toczy się spór.
Źródło: Money.pl
ZAGRANICA
Wojna w Ukrainie. Uzbekistan nie uznaje Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej
Uzbekistan wspiera niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy - zadeklarował w
czwartek minister spraw zagranicznych Uzbekistanu Abdulaziz Kamiłow. - Nie uznaliśmy Donieckiej i
Ługańskiej Republiki Ludowej - dodał. Taszkent to jeden z najbliższych sojuszników Moskwy.
Źródło: Polsat News
Rosja może na chwilę odetchnąć. Uniknęła "technicznego bankructwa"
Odsetki od rosyjskich obligacji zostały opłacone w dolarach i już trafiły do posiadaczy tych papierów –
podał w czwartek Reuters, powołując się na źródła rynkowe. To oznacza, że Rosji udało się zażegnać
kryzys, ale tylko na chwilę, bo ze spłatą kolejnych należności w dolarach Kreml może mieć jeszcze
większy problem.
Źródło: Money.pl
Putin "ostrzega" przed zdrajcami: Samooczyszczanie wzmocni Rosję. "Patrioci" już znaczą
"Zwastykami”
- Jestem przekonany, że takie naturalne i konieczne samooczyszczanie się społeczeństwa tylko
wzmocni nasz kraj - powiedział Władimir Putin. I podkreślił, że Rosjanie odróżnią patriotów od
"szumowin i zdrajców". Na słowa Putina błyskawicznie zareagowali "prawdziwi patrioci", którzy
oznaczyli jeden z domów "Zwastyką".
Źródło: Gazeta.pl
Kłótnia w Bundestagu po wystąpieniu Zełenskiego. "Czy stoimy jako Niemcy we właściwym
miejscu?"
Po środowym wystąpieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Bundestagu doszło do
kłoni między niemieckimi politykami. - Trzeba zapytać, czy stoimy jako Republika Federalna Niemiec
we właściwym miejscu, jeśli chodzi o ten konflikt - powiedział w środę w parlamencie przewodniczący
CDU Friedrich Merz, który apelował o wprowadzenie do porządku obrad debaty ws. Ukrainy.
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Po tych słowach Britta Hasselmann z partii Zielonych zarzuciła politykowi, że chce "wykorzystać
sytuację, by zbierać punkty".
Źródło: Gazeta.pl
Szef NATO mocno o tym, ile Niemcy robią dla bezpieczeństwa w Europie. Wyliczył konkrety
W jego ocenie Niemcy podejmują coraz to nowe działania, aby pomóc w ochronie innych członków
Sojuszu. – Setki nowych żołnierzy zostały wysłane na Litwę do grupy bojowej, na czele której stoją
Niemcy. Spotkałem się tam również z niemieckimi pilotami. Niemcy dokonały przerzutu systemu
Patriot do Polski, niemieckie okręty wojenne wykonują misje patrolowe dla NATO w regionie Morza
Bałtyckiego – wyliczał.
Źródło: Natemat
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