
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Bezpieczna Polska w Zjednoczonej Europie

W  Polsce  nie  mamy  wyboru,  a  właściwie  wybór  mamy  tylko  jeden:  albo  postawimy  na  ścisłą
współpracę  Zachodu,  albo  czeka  nas  Putinizacja  Europy.  Wybór  należy  do  nas:  albo  Federacja
Europejska albo Federacja Rosyjska. 

Lewica jest najbardziej proeuropejską siłą polityczną. Wprowadziliśmy Polskę do NATO i do UE. Czas
na  wprowadzenie  Europy  do  Polski.  Nieustannie  trzeba  powtarzać  i  przypominać,  że  UE  to  nie
bankomat.  Dla  nas  Unia  to  wartości,  bezpieczeństwo,  wspólna  armia,  wspólna  waluta,  wspólna
energetyka. Dzięki solidarności europejskiej rosyjskie wojsko teraz krwawi. I będzie krwawiło. 

Najbliższe dekady musimy wykorzystać na działania, które zwiększą przewagę Zachodu nad Rosja w
potencjale militarnym. Ukraińcy pokazali, że Europa to styl życia, do którego aspirują miliony ludzi na
całym  świecie.  To  europejski  model  społeczny,  który  przyciąga  ludzi  na  całym  świecie.  Sytuacja
Ukrainy byłaby całkiem inna, gdyby tak jak Polska była w strukturach EU i NATO. Bycie pełnoprawnym
członkiem tych sojuszy jest naszą racją stanu. Polska jest i będzie silna w silnej zjednoczonej Europie. 

1.  Ukraina w UE - mapa drogowa wejścia do UE Ukrainy, dopuścić parlamentarzystów Ukrainy do
uczestnictwa PE.

2. Likwidacja europejskiego liberum veto - wzmocniona podwójna większość, ale minimum 80%.

3. Dołączenie do prokuratury europejskiej - walka z korupcją.

4. Dzień Europy - 2 maja - ustawowo dzień wolny od pracy.

5.  Wydzierżawienie  lub  kupno  energii  z  elektrowni  atomowych  od  Niemców,  inwestycje  w
infrastrukturę przesyłową.

6.  Wspólna  europejska  polityka  energetyczna  -  transformacja  energetyczna  -  OZE,  zielona
transformacja, solidarność energetyczna. Wspólne europejskie ministerstwo ds. energetyki - tak jak
były wspólne zakupy szczepionek tak teraz musimy wspólnie kupować surowce, wielkie inwestycje w
OZE, Antyputinowski fundusz energetyczny.

7.  Europejskie  siły  zbrojne  -  europejski  przemysł  zbrojeniowy  -  wspólne  uzbrojenie,  siedziba
wspólnych europejskich sil zbrojny w Warszawie.
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8.  Europejska  tarcza  antyrakietowa  -  do  granic  wschodniej  flanki  NATO  -  niemiecko-polska
współpraca, żelazna kopula nad Polską i Europą, polsko-niemiecki batalion.

9. Fundusz Pomocna Dłoń - wsparcie unijne dla Polski i innych krajów przyjmujących uchodźców, 10
mld euro, 500 euro miesięcznie na uchodźcę.

10.  Europejska  służba  kontrwywiadowcza  -  zwiększenie  działań  kontrwywiadowczych  w  UE  na
agentów  Rosji  -  kontrwywiad  cyfrowy  podejmujący  działania  ofensywne  -  zwiększenie
bezpieczeństwa państwa - specjalna komórka - nowa instytucja - współpraca kontrwywiadowcza -
budowanie odporności politycznej Europy.

11.  Europejski  fundusz  mieszkaniowy  -  know-how  z  Wiednia  i  Włocławka,  po  drogach  i
oczyszczalniach ścieków czas na inwestycje w mieszkania.

12.  Europejska  płaca  minimalna  -  Unia  Europejska  musi  stworzyć  jasny  mechanizm  dojścia  do
wyrównywania płac w całej Europie. 

UNIA EUROPEJSKA

Rząd wysłał do UE pismo, w którym musiał ujawnić trudną prawdę. "Gorzkie"

Świat  niskich  stóp  procentowych  i  łatwego  zadłużania  się  rządu  odchodzi  w  przeszłość.  Władza
ujawniła w przesłanych do Brukseli dokumentach trudną prawdę o finansach Polski. Jak dowiedział
się money.pl, koszty obsługi długu w tym roku wzrosną o 70 proc. względem poziomu założonego w
budżecie.  To  wysiłek  dla  finansów  publicznych  rzędu  dodatkowych  20  mld  zł.  Deficyt  z  kolei
powiększy z prognozowanych wcześniej 2,9 proc. do 4,4 proc. - To gorzkie prognozy. Oby nas nie
spotkał scenariusz rumuński - ostrzega Sławomir Dudek, ekonomista FOR.

Źródło: Money.pl

EuroPMI: przemysł hamuje, usługi przyspieszają

Łączony PMI dla strefy euro w kwietniu przyjął wartość 55,8 punktów, co było najwyższym odczytem
od siedmiu miesięcy – wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez S&P Global. Pogarszającej
się koniunkturze w sektorze przemysłowym (spadek z 56,5 pkt. do 55,3 pkt. – to najniższy wynik od
15 miesięcy) towarzyszyło przyspieszenie wzrostu tempa aktywności w sektorze usług (wzrost z 55,6
pkt. do 57,7 pkt). 

Źródło: Bankier.pl

Rozmowa szefa Rady Europejskiej z Władimirem Putinem. Wezwał do "bezpośredniej współpracy"
z prezydentem Ukrainy

Charles  Michel,  który  rozmawiał  w  piątek  telefonicznie  z  prezydentem  Rosji,  podniósł  potrzebę
udostępnienia  pomocy  humanitarnej.  Przewodniczący  Rady  Europejskiej  dyskutował  również  na
temat  funkcjonowania  korytarzy  humanitarnych,  umożliwiających  bezpieczną  ewakuację  ludności
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cywilnej z oblężonych przez Rosjan miast w Ukrainie, w szczególności Mariupola — przekazało źródło
unijne. . 

Źródło: Onet.pl

Będzie paraliż nieba nad Polską? Eurocontrol nie wdrożyła procedury. "Na chwilę obecną"

Eurocontrol  przygotowuje  się  na  czarny  scenariusz,  kiedy  z  końcem  kwietnia  zabraknie  180
kontrolerów  ruchu  lotniczego  w  Polsce.  "Około  300  lotów,  które  obecnie  przelatują  nad  polską
przestrzenią powietrzną, będzie musiało zostać przekierowanych" - czytamy odpowiedzi na pytania
money.pl. Jednak według Urzędu Lotnictwa Cywilnego widmo paraliżu nieba nad Polską oddala się. 

Źródło: Money.pl

KRAJ

Wojna nie zniechęciła Polaków do zakupów. Dane GUS pokazały duże przyspieszenie w sprzedaży

W marcu sprzedaż detaliczna była wyraźnie wyższa niż rok wcześniej. Nominalnie zwiększyła się o 22
proc., ale realny wzrost przez wysokie ceny jest o blisko połowę mniejszy - wynika z najnowszych
danych GUS. To pierwsze oficjalne liczby, pokazujące, jaki wpływ na konsumpcję w Polsce ma wojna
w Ukrainie.  

Źródło: Money.pl

Kopalnia Zofiówka. Czterech górników nie żyje. Nowe informacje

Nie żyje czterech górników z kopalni Zofiówka. W nocy ratownicy przetransportowali pierwszego z
czterech górników na powierzchnię. W bazie ratowniczej lekarz stwierdził jego zgon. Po godzinie 10
poinformowano o śmierci drugiego górnika, natomiast po godzinie 15 o śmierci dwóch kolejnych.
Zmarli mieli ok. 30 lat. Trwają poszukiwania sześciu górników.

Źródło: Polsat News

Duże zmiany w podatkach. Rząd przyjął projekt

Rząd  przyjął  projekt  ustawy  zakładający  kolejne  zmiany  w podatkach.  Przepisy  zakładają  między
innymi obniżenie stawki PIT z 17 do 12 procent oraz likwidację tak zwanej ulgi dla klasy średniej.
Teraz projekt ustawy trafi do prac w Sejmie. 

Źródło: TVN 24 BiS

Więcej  pieniędzy,  mniej  aktów  oskarżenia  niż  spraw  umorzonych  i  zawieszonych.  Raport  z
działalności CBA

Choć  przez  ostatnie  lata  mocno  wzrosły  budżet  i  liczba  etatów  w  Centralnym  Biurze
Antykorupcyjnym, to nie poprawiają się efekty pracy formacji – wynika z analizy dorocznego raportu

Lewica
ul. Złota 9/4, 
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

3



z  działalności  służby  antykorupcyjnej.  CBA  swoje  wysiłki  koncentruje  na  samorządowcach  z
najniższego,  gminnego szczebla,  a  więcej  spraw umarza  i  zawiesza  niż  kończy aktami oskarżenia.
Równocześnie  pozycja  Polski  osuwa  się  w  najważniejszym  międzynarodowym  badaniu  poziomu
korupcji. 

Źródło: TVN 24

Sprzedaż pożyczek ostro w górę. Zaczęło się ratowanie budżetów domowych

W pierwszym kwartale 2022 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 808,2 tys. pożyczek na kwotę 2,01
mld zł. Oznacza to wzrost o 33 proc. w ujęciu liczbowym oraz o 48,6 proc. pod względem wartości –
wynika z raportu BIK  
Źródło: wp.pl

ZAGRANICA

Francja:  Emmanuel  Macron  zwycięzcą  wyborów  prezydenckich.  Wyniki  exit  poll

Emmanuel Macron zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji - wynika z badań
exit poll opublikowanych po godz. 20, czyli tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Według badnaia
Ipsos dotychczasowy prezydent zdobył 58,2 proc. głosów, a jego konkurentka Marine Le Pen - 41,8
proc.

Źródło: Polsat News

Sromotna porażka przyjaciela PiS. Partia Janeza Janszy przegrywa wybory

Słoweńcy wybrali nowy parlament i jak wynika z pierwszych sondaży exit polls, partia Janeza Janszy
— populistycznego centroprawicowego polityka — poniosła porażkę z opozycyjnym ugrupowaniem
Ruch  Wolności.  W  trakcie  ostrej  kampanii  wyborczej  rząd  premiera  Słowenii  został  oskarżony  o
osłabienie fundamentów demokracji w kraju i atak na wolność mediów. 

Źródło: Onet.pl

Premierzy Polski i  Ukrainy spotkali  się w Krakowie. "Podpisaliśmy memorandum o współpracy"

Premierzy Polski i Ukrainy Mateusz Morawiecki i Denys Szmyhal spotkali się w sobotę w Krakowie.
Obaj  zgodzili  się,  że  sankcje  nałożone  dotychczas  na  Rosję  są  zdecydowanie  niewystarczające  -
przekazał szef polskiego rządu. - Podpisaliśmy memorandum o współpracy przy eksporcie i imporcie
towarów ukraińskich – dodał.

Źródło: Polsat News
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Lockdown w Chinach. Niemcy ostrzegają. Przedstawiciel biznesu mówi o "fali szokowej" i inflacji

Z powodu obostrzeń pandemicznych w Szanghaju statki  towarowe stoją w korkach u wejścia do
tamtejszego portu, co prowadzi do zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw. W związku z tym w
Niemczech oczekuje się podwyżek cen. 

Źródło: Gazeta.pl

Stolica Apostolska: działania kard. Dziwisza były prawidłowe

Stolica  Apostolska  zbadała  dokumentację,  której  celem była  weryfikacja  działań  kard.  Stanisława
Dziwisza podczas pełnienia funkcji metropolity krakowskiego. Działania kard. Dziwisza oceniono jako
prawidłowe – podała nuncjatura apostolska. "Jestem wdzięczny Stolicy Apostolskiej za sprawiedliwe
osądzenie sprawy" - napisał w oświadczaniu kard. Dziwisz.

Źródło: Polsat News
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