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Ukraińskie MSZ wzywa kraje do zmiany nazwy ulic na imienia Ukrainy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wezwało kraje do zmiany nazwy ulic, na których mieszczą
się ambasady lub konsulaty Rosji.
Komentarz Lewicy:
- Wzywamy miasto do działania! Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie powinna zmieć adres
na Obrońców i Obrończyń Ukrainy 2022 – taką propozycję złożyła Lewica 4 marca 2022 r. Niestety
rządząca Warszawą Koalicja Obywatelska nie chce wesprzeć tego pomysłu. Podczas ostatniej sesji
Rady Warszawy, która odbyła się 17 marca, radni tej frakcji nie chcieli podjąć tego tematu.
To co dało się zrobić w Pradze i w Wilnie, nie da się w Warszawie.
Poprzez podział działek geodezyjnych i poprzez formalne zmiany w okolicach ambasady można
dokonać zmiany tego adresu bez likwidacji ul. Belwederskiej.
Symbole potrafią przenosić góry i chcemy, żeby ambasada Rosji znajdowała się przy ulicy, która już
wiecznie będzie przypominać o tej hańbie, o tym barbarzyństwie i o złamaniu wszystkich wspólnych
dla nas wartości, które dzieją się w Ukrainie na skutek inwazji rosyjskiej.
Apelujemy do władz Warszawy o zmianę stanowiska i poparcie prośby Ukraińskiej o zmianę nazwy
ulicy, przy której znajduje się ambasada Federacji Rosji.
UNIA EUROPEJSKA
Apel Polski i Niemiec do UE: Po 1000 euro na uchodźcę z Ukrainy
Komisja Europejska przygotuje platformę do rejestracji ukraińskich uchodźców. Polska apeluje o
dodatkowe pieniądze.
Źródło: rp.pl
Unijny urzędnik o pieniądzach z KPO: Polska ma jeszcze wiele do zrobienia
To oczywiste, że Polska potrzebuje środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy jak najszybciej,
ale mówimy też jasno – aby uruchomić płatności, muszą zostać spełnione konkretne warunki –
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słyszymy od jednego z urzędników Komisji Europejskiej, zajmujących się kwestią praworządności. O
rzekomej politycznej zgodzie na wypłatę pieniędzy Polsce mówi: "doszło do nieporozumienia".
Źródło: Businessinsider
Timmermans: Europa sobie poradzi, jeśli Rosja zakręci kurek z gazem
Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zapewnia, że unijne embargo na
rosyjskie surowce "cały czas jest na stole". Dodał także, że w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę nie
ma mowy, aby odłożyć tzw. "zieloną transformację".
Źródło: Money.pl
"Europejskie wartości nie są na sprzedaż". Wezwanie z Brukseli w sprawie "złotych paszportów"
Komisja Europejska zwróciła się do państw Unii Europejskiej, by cofnęły obywatelstwa objętym
sankcjami Rosjanom i Białorusinom, którzy otrzymali tak zwane złote paszporty. "Środki te powinny
dotyczyć obywateli rosyjskich lub białoruskich w znaczący sposób wspierających wojnę na Ukrainie" stwierdziła KE.
Źródło: TVN 24 BiS
KRAJ
Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Duda opowiadał o szczegółach rozmów z Bidenem
W trakcie poniedziałkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Andrzej Duda
podzielił się z rządem i opozycją informacjami z nadzwyczajnego szczytu NATO oraz z rozmów z
prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. - Atmosfera była bardzo dobra i bardzo poważna,
tak jak zresztą wszystkich ostatnich posiedzeń RBN - powiedział dziennikarzom Duda
Źródło: gazeta.pl
Koronawirus w Polsce dzisiaj
Mamy 2368 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce - poinformowało w
poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Nie żyje jedna osoba. Tydzień temu odnotowano 4 165 nowych
zakażeń. Zmarły wówczas trzy osoby. Od dziś nie ma obowiązku zakrywania maseczką ust i nosa w
pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność
lecznicza oraz aptek.
Źródło: Polsat News
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UOKiK bierze się za żarówkowe kłamstwo. Kara? Do 10 proc. rocznego obrotu Taurona, PGE i Enei
Pamiętacie jeszcze awanturę o dezinformującą kampanię z żarówkami? Akcji polskich spółek
energetycznych przyjrzy się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Źródło: OKO.press
Najważniejsze instytucje finansowe nie boją się wojny i koronawirusa. Wskazują inne zagrożenie
Kredyty frankowe pozostają największym zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego w Polsce.
Przedstawiciele NBP, KNF, BGK i Ministerstwa Finansów z niepokojem odnotowują rosnącą liczbę
spraw sądowych. Istotna część kończy się unieważnieniem umów kredytowych. Komitet Stabilności
Finansowej uważa, że w takiej sytuacji banki mogą dochodzić swoich roszczeń.
Źródło: Money.pl
Naprawa Polskiego Ładu to wsteczna obniżka podatków od stycznia. Jest potwierdzenie
Dobra wiadomość dla milionów podatników. Obniżka podatku PIT w ramach naprawy Polskiego Ładu,
choć wejdzie w życie 1 lipca, będzie obowiązywać wstecznie od początku roku – to informacja
przekazana przez odpowiedzialnego za naprawę flagowej reformy rządu wiceminister finansów Artur
Soboń.
Źródło: Businessinsider
To Joe Biden wybrał Rafała Trzaskowskiego zamiast Donalda Tuska
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że otoczenie Donalda Tuska zabiegało o spotkanie z
prezydentem USA, ale Amerykanie mieli odmówić, bo szef PO nie posiada "demokratycznego
mandatu" oraz nie pełni funkcji publicznej czy samorządowej. Administracja Joe Bidena chciała
jednak spotkać się z politykiem opozycji, a wybór padł na Rafała Trzaskowskiego, który rządzi w
Warszawie. Były premier ostatecznie nie skorzystał z zaproszenia i nie pojawił się na Zamku
Królewskim podczas przemówienia prezydenta USA.
Źródło: Interia.pl
Sędzia Igor Tuleya stawił się do pracy. Nie został dopuszczony do orzekania
Sędzia Igor Tuleya, który został prawomocnie przywrócony do orzekania przez warszawski sąd, stawił
się do pracy, jednak nie został do niej dopuszczony. — Złożymy zawiadomienie do prokuratury o
możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesów Sądu Okręgowego w Warszawie. Również
podejmiemy dalsze kroki przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka — powiedział, kiedy
wyszedł z sądu.
Źródło: Onet.pl
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UOKiK ruszył do sklepów po obniżce VAT-u. Wyniki kontroli owiane tajemnicą
Po wprowadzeniu tzw. tarczy antyinflacyjnej, która obniżyła VAT na żywność do zera, premier
nawoływał do sprawdzania sklepikarzy. UOKiK poszedł krok dalej i ogłosił zmasowane kontrole w
sklepach. Teraz jednak nie chce się podzielić wynikami kontroli. Wszystko przez to, że punkty
handlowe rzeczywiście obniżyły ceny - pisze "Rzeczpospolita".
Źródło: Money.pl
Będzie dogrywka w KRS
Do wyboru nowej Rady może dojść już w kwietniu. Pytanie tylko, czy będzie polityczna wola. Szanse
są.
Źródło: rp.pl
Szykuje się polski hit eksportowy. "Piorun" zdobywa rynek uzbrojenia wojskowego
Zestawy przeciwlotnicze "Piorun" Polskiej Grupy Zbrojeniowej zyskują powoli coraz większe uznanie
na rynku uzbrojenia wojskowego. Jak przekazał w niedzielę prezes PGZ Sebastian Chwałek, "Piorun"
stał się wizytówką firmy i "coraz więcej państw nim się interesuje"
Źródło: Money.pl
Prezes PGNiG rezygnuje
Prezes PGNiG Paweł Majewski złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Majewski stał na czele gazowego
giganta od listopada 2020 roku. Wcześniej były prezesem Lotosu.
Źródło: TVN 24 BiS
ZAGRANICA
FT: Rosja nie domaga się już "denazyfikacji" Ukrainy w rozmowach o zawieszeniu broni
Przedstawiciele Moskwy i Kijowa we wtorkowych negocjacjach w Turcji mają rozmawiać o przerwie w
działaniach wojennych, a projekty dokumentów mają nie zawierać trzech początkowych głównych
żądań Rosji: "denazyfikacji", "demilitaryzacji" i ochrony prawnej języka rosyjskiego na Ukrainie twierdzą źródła gazety.
Źródło: Polsat News
Państwa G7 odrzucają możliwość płacenia Rosji za gaz w rublach. "Putin jest pod ścianą"
Robert Habeck, niemiecki minister energetyki poinformował w poniedziałek, że grupa siedmiu
największych gospodarek świata odrzuciła żądania Putina, by płacić za gaz ziemny w rublach. Państwa
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G7 mają być w tej sprawie jednogłośne i zapewniają, że nie zgodzą się na "naruszenie istniejących
kontraktów".
Źródło: Gazeta.pl
Wojna w Ukrainie. ONZ: 3,8 mln mieszkańców Ukrainy wyjechało z kraju na skutek wojny
Ponad 3,8 mln mieszkańców Ukrainy wyjechało z kraju na skutek wojny z Rosją, a 6,5 mln zostało
uchodźcami wewnętrznymi. Około 13 mln osób utknęło w strefach działań zbrojnych i nie może tych
miejsc opuścić - przekazała w poniedziałek rano Organizacja Narodów Zjednoczonych na Twitterze
Źródło: Polsat News
Niemcy: Historyczna
socjaldemokratów

porażka

chadeków

w

Kraju

Saary.

Samodzielna

większość

dla

Według wstępnych wyników wyborów regionalnych w Kraju Saary, w tym położonym na zachodzie
kraju najmniejszym niemieckim landzie władzę przejmie SPD. Oprócz socjaldemokratów w landtagu
znajdą się już tylko CDU oraz skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec (AfD).
Źródło: Euractive.pl
Przełom w sprawie Donalda Trumpa? Były prezydent USA "prawdopodobnie popełnił przestępstwo
w związku z wyborami w 2020 r."
"Nielegalność planu była oczywista" - napisał sędzia federalny David O. Carter z Centralnego Okręgu
Kalifornii w sprawie cywilnej, odnosząc się do wysiłków byłego prezydenta, by nakłonić
wiceprezydenta Mike'a Pence'a do unieważnienia certyfikacji wyników Kolegium Elektorskiego w
2020 r.
Źródło: Onet.pl
Ropa znowu tanieje. Rynki widzą szanse na pokój i... powrót COVID-19
W poniedziałek notowania ropy na rynkach idą w dół. Baryłka Brent kosztuje nieco ponad 113,5 dol.,
baryłka amerykańskiej ropy WTI — ponad 106,5 dol. Jak pisze "Financial Times", może to być z jednej
strony nadzieja na koniec wojny, ale z drugiej — obawy o kolejny lockdown w Chinach, wywołany
coraz liczniejszymi przypadkami COVID-19.
Źródło: Businessinsider
Niemcy. Olaf Scholz zwrócił się do Władimira Putina: Nie waż się tego zrobić
Olaf Scholz po raz kolejny odrzucił natychmiastowe wstrzymanie dostaw surowców z Rosji. Wytknął
też innym krajom UE niekonsekwencję. Prezydent Niemiec mówił również o ewentualnym ataku Rosji
na kraje członkowskie NATO. I ostrzegł Władimira Putina.
Źródło: Gazeta.pl
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