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Lista podwyżek cen żywności przyprawia o zawrót głowy. Nawarstwiło się kilka problemów

Tak gwałtownych wzrostów cen żywności nie było od połowy lat 90. Mięso w ciągu miesiąca zdrożało
o kilkanaście procent, a w skali roku drób poszedł w górę prawie o połowę. Szokują m.in. podwyżki
cen  cukru,  jaj,  pieczywa czy  masła,  a  lista  jest  znacznie  dłuższa.  Ekonomiści  wskazują  konkretne
powody  drożyzny  i  ostrzegają,  że  ulga  szybko  nie  nadejdzie.  Przewidują  m.in.  nasilenie  wzrostu
krajowych cen hurtowych nabiału, tłuszczów i olejów. 

Cena benzyny pobiła ubiegłotygodniowy historyczny rekord

Średnia cena Pb95 wzrosła w ciągu tygodnia o 36 gr na litrze. Tankujący zapłacą 7,23 zł/ za litr. Cena
benzyny pobiła więc swój ubiegłotygodniowy historyczny rekord. O 14 gr na litrze potaniał natomiast
ON i dziś kosztuje średnio 7,25 zł/l - poinformowali w środę analitycy e-petrol.pl 

Komentarz Lewicy:

Codziennie wyższe ceny -  to aktualna promocja PiS. Do segmentu produktów premium awansowały
chleb czy masło. Inflacja w kwietniu 2022 r.  wyniosła 12,4 procent rok do roku.

Polska płaci coraz więcej za rządy PiS! Płaci każdy z nas. Płaci coraz więcej i więcej, a już wiemy, że to
nie koniec podwyżek. Ceny będą jeszcze długo rosły. Zaklęcia polityków PiS nic tu nie dadzą. Jeżdżąc
rządowymi  limuzynami,  chowając  się  za  kordonem  ochroniarzy,  siedząc  w drogich  restauracjach
może tego nie widać, ale warto czasem iść na bazarek, czy do pobliskiego sklepu osiedlowego, by
zobaczyć z czym mierzą się Polki i Polacy. 

Politycy Lewicy robią tak od dawna i odwiedzają Halę Mirowską w Warszawie regularnie. W koszyku
Lewicy od miesięcy są te same zakupy, m. in.  chleb, masło,  jajka,  olej,  ser żółty,  kawałek szynki,
ziemniaki, cebula, włoszczyzna. W listopadzie 2021 zapłacili 82,70 zł, w grudniu 97,60, a w kwietniu
2022  rachunek  wyniósł  144  złote!  Posłowie  podkreślili,  że  kwietniowym  nie  ma  produktów
świątecznych.  

Jak rosły ceny?
JAJKA - 28% CUKIER - 37,5% CHLEB - 18,5% MASŁO - 48% MĄKA - 58,5% SER - 43% KURCZAK - 52%
ZIEMNIAKI - 44% SCHAB - 28% MLEKO - 22% POMIDORY - 50% OLEJ - 59% 

Źródło: dlahandlu.pl
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Dlaczego rosły ceny?

Rząd odpowiada, że to wszystko wina Putina, że to efekt napaści Rosji na Ukrainę. Pamiętajmy, że
ceny zaczęły rosnąć zanim wybuchła wojna. Jedną z głównych przyczyn jest ciągle drożejące paliwo.
Ceny paliw przekroczyły barierę 7 zł  za litr benzyny i  oleju napędowego. Ceny paliw przekroczyły
barierę  7  zł  za  litr  benzyny  i  oleju  napędowego.  Dzieje  się  tak  pomimo  wprowadzenia  tarczy
inflacyjnej, co się stanie, kiedy rząd jej nie przedłuży? 
Tarcza  miała  dać  rządowi  czas  na  przeprowadzenie  zmian  strukturalnych,  które  miały  zatrzymać
wzrost cen i ochronić gospodarstwa domowe. Jak widać jedynym pomysłem rządu jest przedłużenie
działania tych tarcz. 

Przez ostatnie siedem lat zamiast zajmować się dywersyfikacją oraz odnawialnymi źródłami energii,
zamiast realizować obietnice o milionie samochodów elektrycznych rząd nie zrobił  nic.  Dziś  w tej
trudnej sytuacji gabinet Morawieckiego dalej nie robi nic. Za rządów Morawieckiego uzależnienie od
ropy z Rosji w niektórych latach zamiast spadać wzrosło.

Lewica  w  Sejmie  zaprezentowała  konkretne  rozwiązania,  które  miały  być  odpowiedzią  na
uzależnienie Polski  od paliw kopalnych z Rosji.  Złożyliśmy projekt ustawy odblokowujący budowę
elektrowni  wiatrowych  w  Polsce,  a  także  projekt  ustawy  likwidujący  Izbę  Dyscyplinarną  SN,  co
pozwoliłoby  uruchomić  pieniądze  dla  Polski  w  ramach  KPO.  A  właśnie  tam jest  14  mld  euro  w
odnawialne źródła energii. 

Uruchomienie pieniędzy w ramach KPO pomoże również wzmocnić złotówkę, co również powinno
wpłynąć na obniżenie cen paliw, ponieważ słabość naszej  narodowej waluty powoduje, iż potrzeba
więcej złotówek na każdego dolara, za którego kupujemy ropę czy gaz z zagranicy.

PiS nie może powiedzieć, że wszystkiemu winna jest wojna, i że nie ma wpływu na rzeczywistość.
Jeżeli rząd nic nie może, to niech poda się do dymisji. Komisja Europejska od dawna mówi wprost, że
warunkiem  odblokowania  tych  pieniędzy  jest:  likwidacja  Izby  Dyscyplinarnej  Sądu  Najwyższego,
system dyscyplinowania sędziów musi  zostać zreformowany  ,  a usunięci  przez ID sędziowie mają
zostać przywróceni do orzekania. Droga, bardzo droga dla Polek i Polaków, Zjednoczona Prawico czas
się  dogadać  i  przywrócić  w Polsce  zasady praworządności.  Zbigniew Ziobro nie  trzyma w szachu
Morawieckiego, ale polskie rodziny.  

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. 

2 miliony ludzi w Polsce czytają informacje o podwyżce stóp procentowych ze ściśniętym gardłem. To
osoby,  które  mają  kredyty  hipoteczne.  Boją  się  kolejnej  podwyżki  rat  za  swoje  mieszkania.  Od
sierpnia raty wzrosły o 30 proc. Dla wielu polskich rodzin jest to wydatek nie do udźwignięcia.
Wzrost  cen dotyka polskie rodziny,  które potrzebują pakietu osłonowego, który Lewica złożyła w
Sejmie.  -  „Bezpieczna Rodzina” to 12 procent podwyżki  dla emerytów i  rencistów, Obniżenie  rat
kredytów hipotecznych do poziomu z 1 grudnia 2019 r. oraz 20 procent podwyżki w budżetówce.
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UNIA EUROPEJSKA

KE  proponuje  ok.  300  mld  euro.  Chodzi  o  zmniejszenie  zależności  energetycznej  od  Rosji

Komisja Europejska chce, by Unia Europejska zmobilizowała ok. 300 mld euro, w tym około 72 mld
euro w dotacjach i 225 mld euro w pożyczkach, na zmniejszenie zależności energetycznej od Rosji.
Szefowa KE Ursula von der Leyen przedstawiła w środę zarys tego planu.

Źródło: Polsat News

Co dalej z Krajowym Planem Odbudowy? Von der Leyen pisze o warunkach

Komisja  Europejska  nie  zatwierdzi  żadnego  planu  odbudowy,  jeśli  nie  będzie  przekonana,  że
wszystkie kryteria oceny zostały spełnione - napisała Ursula von der Leyen w odpowiedzi na list kilku
grup  Parlamentu  Europejskiego,  które  odniosły  się  do  pogłosek  o  możliwym  porozumieniu  KE  z
polskim rządem w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Szefowa Komisji Europejskiej wskazała na
trzy konkretne warunki, które muszą zostać spełnione. . 

Źródło: TVN 24

Więcej pieniędzy UE na broń dla Ukrainy. Bruksela myśli o zbrojeniach państw członkowskich

Ministrowie obrony 27 państw Unii we wtorek (17 maja) zgodzili się na podniesienie o kolejne 500
mln  euro  (łącznie  do  2  mld  euro)  wydatków  ze  wspólnego  Europejskiego  Funduszu  Pokoju  na
dostawy broni dla Ukrainy. 

Źródło: Euractive.pl

KE: 248 mln euro dla krajów, które poniosły największe koszty, przyjmując uchodźców z Ukrainy

Komisja  Europejska  podjęła  w  środę  decyzję  o  udostępnieniu  248  mln  euro  5  państwom
członkowskim - Polsce, Rumunii, Węgrom, Słowacji i Czechom - które poniosły największe koszty od
początku wojny w związku z przyjmowaniem uchodźców.

Źródło: Polsat News

KRAJ

Decyzja Senatu w sprawie Grodzkiego. Marszałek pozostaje z immunitetem

Senat w środę późnym wieczorem odrzucił wniosek o uchylenie immunitetu Tomasza Grodzkiego.
Wcześniej marszałek oznajmił,  że sam nie zrzeknie się immunitetu. Wniosek w tej sprawie złożyła
prokuratura, której zdaniem Grodzki, jako chirurg i ordynator w szczecińskim szpitalu, przyjmował
korzyści majątkowe od pacjentów i ich bliskich. 

Źródło: Onet.pl
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Powstanie nowa elektrownia w Polsce. Umowa podpisana

CCGT Grudziądz,  spółka  zależna Energi,  podpisała  z  konsorcjum firm Siemensa i  firmą Mytilineos
umowę na zaprojektowanie i budowę w Grudziądzu elektrowni gazowo-parowej o mocy 563 MWe.
Inwestycja opiewa na ok. 2 mld zł — podała Energa w środowym komunikacie. 

Źródło: Money.pl

Premier wie coś, czego nie wie MF? Morawiecki: obligacje antyinflacyjne są już dostępne

Ministerstwo Finansów informowało przed kilkoma dniami, że nowe "obligacje antyinflacyjne" trafią
do sprzedaży już w czerwcu. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że są one dostępne
"już dziś". 

Źródło: Businessinsider

Rządowy portal zamieścił informacje o prawach osób LGBT... i szybko je usunął

We wtorek w serwisie pacjent.gov.pl należącym do ministerstwa zdrowia i NFZ pojawiła się zakładka
"Leczenie  bez  dyskryminacji",  w  której  znalazły  się  informacje  dla  osób,  które  doświadczają
dyskryminacji ze względu na swoją orientację seksualną. Zakładka nie przetrwała jednak długo, bo
dziś po południu nie była już aktywna. 

Źródło: Onet.pl

Byli ministrowie gospodarki przeciw fuzji Orlenu z Lotosem. "Rosyjskie paliwa w Polsce"

Pod listem podpisało się 11 ministrów odpowiadających za gospodarkę w poprzednich rządach, w
tym Piotr  Woźniak,  który  jeszcze  dwa lata  temu  sprawował  funkcję  prezesa  PGNiG.  List  wyraża
sprzeciw wobec fuzji  z  Orlenu z Lotosem i  sprzedaży aktywów tej  drugiej  firmy koncernowi MOL
Group i grupie Saudi Aramco na warunkach ogłoszonych przez Ministra Aktywów Państwowych Jacka
Sasina. 

Źródło: Businessinsider

Ordo Iuris lustruje szpitale ws. aborcji Ukrainek. Ekspert: Jakiemu interesowi publicznemu to służy?

Ordo Iuris  wysłało  do  kilkuset  szpitali  wnioski  o  udzielenie  informacji  publicznej,  m.in.  na  temat
obywatelstwa kobiet, które przerwały ciążę w danej placówce. I choć kilkadziesiąt podmiotów już
przesłało fundamentalistom swoje odpowiedzi, ekspert z zakresu ochrony praw osobowych wyjaśnia,
że kwestia narodowości pacjentek nie należy do katalogu informacji publicznej, zaś pytając o liczbę
zabiegów, Ordo Iuris powinno wykazać, że udostępnienie takiej informacji jest szczególnie istotne dla
interesu publicznego. 

Źródło: Gazeta.pl
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Boom na odszkodowania po szczepionkach. Tyle pieniędzy popłynęło do pacjentów

- Najwyższa dotychczas kwota wypłacona jednemu pacjentowi to 87 tys. zł. W sumie to ok. 700 tys.
zł. Standaryzacja przyspieszyła i uprościła uzyskiwanie rekompensat – poinformował rzecznik praw
pacjenta  Bartłomiej  Chmielowiec  w  wywiadzie  opublikowanym  w  środę  w  "Dzienniku  Gazecie
Prawnej". Maksymalnie można otrzymać 100 tys. zł.

Źródło: wp.pl

Rynek nowych aut już na dnie, brak też używanych

Nie  widać  szans  na  większą  dostępność  samochodów  i  wyhamowanie  wzrostu  cen.  Problemy
zmotoryzowanych jeszcze pogłębią paliwa – w zaledwie tydzień litr benzyny podrożał 36 groszy. 

Źródło: rp.pl

1300 złotych miesięcznie za nic przez dwa lata. Eksperymentalny program w Polsce

W Polsce planowany jest pierwszy program pilotażowy bezwarunkowego dochodu podstawowego.
Eksperyment  ma potrwać  dwa lata  i  polegać  na  wypłacaniu  1300  złotych  miesięcznie  grupie  co
najmniej pięciu tysięcy mieszkańców. 

Źródło: TVN 24 BiS

ZAGRANICA

Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o dołączenie do NATO

Finlandia i Szwecja złożyły wnioski o dołączenie do NATO - poinformował w środę sekretarz generalny
Sojuszu  Jens  Stoltenberg.  Wnioski  przekazali  na  jego  ręce  ambasadorzy  obu  krajów  w  głównej
siedzibie NATO w Brukseli.

Źródło: Polsat News

Nowa broń w rękach Rosjan? "Laser nowej generacji"

Rosja  używa  w  Ukrainie  broni  laserowej  nowej  generacji,  która  wykorzystywana  jest  przede
wszystkim  do  niszczenia  ukraińskich  dronów  —  poinformowała  agencja  Reutera  cytując  Jurija
Borisowa, wicepremiera Rosji odpowiedzialnego za sektor zbrojeniowy. 

Źródło: Onet.pl
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Wyścig Chin i USA po minerały na Księżycu. Chodzi o miliardy dolarów

Dwa  światowe  supermocarstwa  prowadzą  wyścig  o  wielkie  pieniądze  pochodzące  z  wydobycia
minerałów z Księżyca. Chiny i USA nie współpracują ze sobą w zakresie zasad wydobycia surowców w
przestrzeni kosmicznej, co może doprowadzić do kolejnego wyścigu zbrojeń. Tym razem w kosmosie. 

Źródło: Money.pl
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