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Donald Tusk pokazuje nowy sondaż. Rekordowy wynik koalicji anty-PiS. "Więcej dowodów nie
trzeba"
Nawet na 50 proc. poparcia mogłaby liczyć koalicja anty-PiS, gdyby wszystkie opozycyjne partie
poszły do wyborów razem. Wówczas rządzące Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na zaledwie 30
proc. poparcia - to wynik sondażu Ipsos przeprowadzonego dla portalu OKO.press. Wyniki badania w
mediach społecznościowych skomentował lider PO Donald Tusk.
Komentarz Lewicy:
Każdy scenariusz jest w Polsce możliwy. Ostateczne rozwiązania powinny być podejmowane zaraz
przed wyborami, a nie rok wcześniej. Naszym celem powinno być pokazywanie, że priorytetem jest
przekonanie wyborców, że opozycja jest gotowa przejąć władzę, potrafi z sobą rozmawiać i może z
sobą współpracować. Pokazaliśmy to ostatnio chociażby składając wspólny wniosek o wotum
nieufności dla min. Ziobry.
Jeden sondaż nie przesądza o tym, że wspólna lista jest remedium, czy gwarantem na wyborczy
sukces. Zwłaszcza, gdy inne sondaże pokazują, że lepsze są scenariusze dwóch lub trzech list. Co nie
oznacza, że scenariusz z jedną lista nie jest scenariuszem możliwym do zastosowania, jeśli będą tego
chcieli wyborcy.
Jeszcze dwa tygodnie temu ci sami komentatorzy fascynowali się sondażem Orbis, z którego
wynikało, ze dwa bloki były najlepsze. Lewica jest gotowa na każdy scenariusz. Swojej strategii nie
zdradza się na półtora roku przed wyborczą batalią. Najważniejsze jest odsunięcie PiS od władzy i
przejęcie władzy. Nie ważne jest teraz jak to zrobimy, ważne jest by to wtedy gdy na przyjdzie czas,
zrobić skutecznie.
Najważniejsze dla wszystkich ugrupowań opozycyjnych powinno być teraz wskazywanie błędów PiS i
przekonywanie do własnej wizji kraju. Lewica będzie to robić, bo wie, jak ważne są lewicowe
postulaty i poglądy. Dopóki będzie rządzić prawica, to takie kwestie, jak np. uczciwe podatki, dbanie o
prawa pracownicze, prawdziwy rozdział państwa od kościoła, aborcja bez kompromisów, prawo do
życia po swojemu bez względu na orientację seksualną, nie będą realizowane.
Naszym zadaniem, jako partii opozycyjnej jest pokazanie wszystkim, ze odsunięcie PiS od władzy
wszystkim wyjdzie na dobre. Będziemy przekonywać do naszego programu, naszych pomysłów na
Polskę. Ludzie chcą wiedzieć, co my z tą przejętą władzą zrobimy. Ie mamy zamiaru przejąć władzy
dla przejęcia. Tylko po to, by Polskę naprawić i sprawić by była lepszym krajem do życia. Przy
panującej drożyźnie, rosnących ratach kredytów, szalejącej inflacji Piłki i Polacy naprawdę mają masę
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problemów i najważniejsze dla nas jest, żeby szukać dla nich rozwiązania, a nie zajmować się samymi
sobą i listami wyborczymi. Na to naprawdę będzie jeszcze czas.
UNIA EUROPEJSKA
Węgry blokują embargo UE na ropę. "Brak poważnej propozycji KE ws. sankcji"
Unia Europejska pracuje nad szóstym pakietem sankcji na Rosję za zbrojną napaść na Ukrainę. Wśród
nich ma znaleźć się embargo na rosyjską ropę, ale wprowadzenie restrykcji blokują Węgry. Oficjalnym
powodem są skutki zakazu importu rosyjskiego surowca na węgierską gospodarkę. Budapeszt
oczekuje od UE miliardów euro na modernizację struktury energetycznej kraju. Wygląda jednak na to,
że do porozumienia wciąż daleko.
Źródło: Money.pl
Inflacja w Polsce ma być w 2023 r. najwyższa w Unii Europejskiej. KE publikuje prognozy
gospodarcze
Komisja Europejska przedstawiła raport z prognozami gospodarczymi na najbliższe lata dla państw
Unii Europejskiej. Wynika z niego, że inflacja w Polsce w 2023 wyniesie 7,3 proc., co będzie
najwyższym wynikiem w UE. Zakłada się również niższy wzrost PKB. Kryzys gospodarczy ma być
bezpośrednio związany z wojną w Ukrainie.
Źródło: gazeta.pl
Każdego dnia polska gospodarka traci 160 mln zł. Na liczniku jest już ogromna kwota
Rząd zapewnia, że jest coraz bliżej porozumienia z Komisją Europejską w sprawie odblokowania
pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To najwyższy czas. Jak wyliczają eksperci Federacji
Przedsiębiorców Polskich, dotychczasowy pat kosztował gospodarkę ponad 21 mld zł. O tyle jest
niższy nasz PKB z powodu wstrzymania realizacji KPO.
Źródło: Money.pl
KRAJ
Zgony w Polsce w 2021 roku. Główny Urząd Statystyczny podał dane
W 2021 roku zmarło w Polsce 519,5 tys. osób - poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o ponad
42 tys. więcej niż rok wcześniej. Z wyliczeń GUS wynika, że liczba zgonów w 2021 roku przekroczyła o
blisko 154 tys. średnioroczną wartość z ostatnich 50 lat.
Źródło: Polsat News
Rosyjskie paliwo jądrowe nad Polską. Ujawniamy manipulacje polskiego rządu
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Polski rząd zapewniał, że to Komisja Europejska prosiła o zgodę na przewożenie przez nasz kraj paliwa
jądrowego z Rosji na Węgry. Przeczą temu jednak dokumenty, z którymi zapoznał się Onet. Bruksela
również nie potwierdza tych informacji. Nie są w stanie tego udowodnić także polscy urzędnicy.
Źródło: Onet.pl
"Uczynić Rosję odpowiedzialną za wszelkie szkody wyrządzone na ukraińskiej ziemi". Premier
spotkał się z amerykańską sekretarz Skarbu
Szef polskiego rządu rozmawiał z sekretarz skarbu USA Janet Yellen. Rozmowy dotyczyły m.in.
zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz wzmocnienia NATO – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów w komunikacie. Zapowiedziano, że Polska będzie nadal apelować o dalsze zaostrzanie
unijnych sankcji, zwłaszcza w sektorach energetyki, finansów i transportu oraz usług.
Źródło: Money.pl
Nowy wskaźnik dla pożyczających. Jak ma funkcjonować następca WIBOR?
We wtorek spółka należąca do Giełdy Papierów Wartościowych ma przedstawić szczegóły dotyczące
Warszawskiego Indeksu Rynku Depozytowego (WIRD), który zamiast WIBOR–u będzie podstawą do
wyliczania rat kredytów. W rozmowie z nami szef warszawskiej giełdy Marek Dietl ujawnia, że nowy
wskaźnik może być niższy od stosowanych teraz aż o 1,5–2 pkt proc. (WIBOR 3-miesięczny wynosi 6,4
proc.).
Źródło: Dziennik
Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Czeka nas kumulacja roczników
W poniedziałek 16 maja rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. W tym roku czeka
nas kumulacja roczników. Do szkół średnich będą aplikować zarówno ci, którzy poszli do szkoły jako
7-latkowie, jak i część osób, które poszły do podstawówki jako 6-latki.
Źródło: Onet.pl
Warszawa. Incydent z udziałem ambasadora Rosji. Policja nie dopuściła się uchybień
Przeprowadzono analizę prawą. Po jej wykonaniu materiały zostały przekazane do prokuratury. Nie
są prowadzone żadne postępowania dyscyplinarne - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej
Policji nadkom. Sylwester Marczak odnosząc się do incydentu pod Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich
w Warszawie, gdzie czerwoną substancją został oblany ambasador Rosji Siergiej Andriejew.
Źródło: Polsat News
Rząd pracuje nad nowym podatkiem. Eksperci: to wstęp do katastru
Rząd pracuje nad nowym podatkiem od nieruchomości. Wprowadzona będzie m.in. danina od
pustych mieszkań. Podatkiem będą objęci także posiadacze wielu lokali. Eksperci nie mają
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wątpliwości, że to przygrywka do wprowadzenia podatku katastralnego. Ich zdaniem przygotowania
do jego wprowadzenia trwają już od dawna, a jego wejście jest kwestią czasu. Dla rynku
nieruchomości to będzie prawdziwa rewolucja, a dla gmin szansa na podratowanie swoich budżetów.
Źródło: Money.pl
Odtajniona notatka zdradza plany pierwszego rządu Tuska wobec Lotosu. Obajtek mówi o
katastrofie dla Polski
W poniedziałek rano RMF FM podało na swojej stronie internetowej, że rząd Platformy Obywatelskiej
dopuścił w 2011 roku rosyjskie firmy do prywatyzacji Lotosu. Odbyło się to tydzień po wygranych
przez PO wyborach parlamentarnych. RMF FM powołało się na odtajnioną notatkę ówczesnego
ministra skarbu Aleksandra Grada. Z dokumentu wynika, że wśród trzech firm, które zostały
dopuszczone do procesu sprzedaży, były: rosyjska spółka OJSC TNK-BP, węgierski MOL oraz
holenderska Mercuria Energy, której rosyjscy akcjonariusze działali wcześniej w Polsce jako J&S.
Źródło: Dziennik
Już 37 podmiotów z rosyjskim kapitałem walczy o odmrożenie części aktywów w Polsce
Do szefa Krajowej Administracji Skarbowej wpłynęło 55 wniosków od działających w Polsce rosyjskich
firm dotyczących uwolnienia zamrożonych środków finansowych i zasobów gospodarczych. Złożyło je
aż 37 podmiotów z listy sankcyjnej szefa MSWiA – ustaliła „Rzeczpospolita”.
Źródło: rp.pl
Firmy zawieszają działalność w Polsce z powodu sankcji. Powiązane z rosyjskim oligarchą
Firmy Sulzer oraz medmix zawieszają działalność w Polsce w wyniku nałożonych sankcji przez polski
rząd na mniejszościowego akcjonariusza Wiktora Wekselberga - podał Reuters. Szwajcarskie
przedsiębiorstwa wskazały w oświadczeniach, że rosyjski oligarcha nie czerpie korzyści z posiadanych
udziałów.
Źródło: TVN 24 BiS
ZAGRANICA
Turcja. Prezydent Erdogan: dyplomaci Szwecji i Finlandii nie mają po co przyjeżdżać do Ankary
Nie poprzemy wniosku o akcesję Szwecji i Finlandii do NATO, dyplomaci tych krajów nie mają po co
przyjeżdżać do Turcji - oświadczył w poniedziałek turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan. Szwedzki
MSZ zapowiedział, że do Ankary udadzą się delegacje Helsinek i Sztokholmu.
Źródło: Polsat News
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Drewno z Rosji jest "prane" jak brudne pieniądze. Tak omija się zakaz
Ikea obiecała zerwać interesy z Rosją, ale nadal kupuje stamtąd drewno. Takie doniesienia przekazał
szwedzki "Aftonbladet". Koncern deklarujący się jako zrównoważony i ekologiczny nie pierwszy raz
mierzy się z poważnymi oskarżeniami. Jednak nie tylko Ikea się dziś tłumaczy. Zarzuty wysuwane są
także w stosunku do firmy Kronospan, potentata w branży drewnianych płyt. Tymczasem okazuje się,
że ominięcie zakazu kupowania rosyjskiego drewna wcale nie jest trudne i przypomina pranie
brudnych pieniędzy. Część zysku z procederu trafia bezpośrednio do rosyjskich oligarchów.
Źródło: Money.pl
"Wypełnili swoje zadanie". Prawie 300 osób ewakuowanych z Azowstalu
Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar poinformowała w poniedziałek że z zakładów Azowstal
ewakuowano ponad 260 żołnierzy. Mają wrócić do domu w ramach wymiany. Wcześniej Sztab
Generalny sił zbrojnych Ukrainy poinformował, że obrońcy kombinatu "wypełnili swoje zadanie".
Źródło: TVN 24
Niemcy reagują na drastyczny wzrost cen energii. Bilet za 9 euro ważny w całym kraju. Przez 3
miesiące
Z powodu rosnących cen energii Niemcy chcą obniżyć koszty transportu publicznego - na trzy
miesiące. Plan ten jednak budzi kontrowersje.
Źródło: gazeta.pl
Putin szuka sojuszników. Nie znajduje ich nawet w krajach byłego ZSRR
Kreml, który od 24 lutego prowadzi wojnę z Ukrainą, chciałby uzyskać pomoc od sojuszników z ODKB.
Ci jednak uchylają się jak mogą.
Źródło: rp.pl
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