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Prezydent  Andrzej  Duda  po  posiedzeniu  RBN:  Konkretna  rozmowa  nt.  bezpieczeństwa  Polski

To  była  bardzo  konkretna  rozmowa  na  temat  ważnych  polskich  spraw,  kwestii  związanych  z
bezpieczeństwem i  sytuacją militarną Polski  -  powiedział  prezydent Andrzej  Duda po posiedzeniu
RBN. Atmosfera spotkania była propaństwowa, merytoryczna oraz że zgłoszono szereg ciekawych
propozycji – podkreślił.

Komentarz Lewicy:

Pod względem politycznym szczyt NATO jest bardzo dobry (Szwecja i Finlandia zaproszone do NATO,
uznanie Rosji za przeciwnika a nie partnera). Pod względem militarnym skutki są poprawne. Cieszymy
się że w Polsce będzie  umiejscowione na stałe dowództwo amerykańskiego piątego Korpusu,  ale
pamiętamy, że jeszcze w marcu polskie władze mówiły o stałej obecności amerykańskiej dywizji w
Polsce. 

Oceniamy, decyzje szczytu w Madrycie oceniamy jako początek drogi w kierunku stałej obecności
bojowej wojsk USA w Polsce. 

Trzeba  mieć  świadomość,  że  program  zbrojeń  ministra  Błaszczaka  ogłoszony  w  ostatnich  kilku
miesiącach to wartość  nawet  200 mld zł.  To ogromne zobowiązania,  które  będą spłacać  kolejne
pokolenia. Oczywiście lepiej być zadłużonym, niż martwym. Pieniądze muszą być jednak wydawane w
sposób uczciwy i transparentny. 

W sprawie bezpieczeństwa Polski, w sprawie bezpieczeństwa NATO, w sprawie dołączenia Ukrainy do
Unii Europejskiej powinien być w  naszym kraju szukany kompromis. W tych sprawach cała Polska
powinna mówić jednym głosem. Cała opozycja jest zainteresowana tym, żeby wojsko polskie zostało
doposażone wszystkimi elementami, które Polska przekazała Ukrainie. Wszyscy, bez względu na to,
czy jesteśmy w opozycji, czy są to rządzący, musimy przekonywać cały świat zachodni do tego, żeby
sprawa Ukrainy  nie  została  wyciszona.  Nie  możemy pozwolić  na  to,  żeby zainteresowanie  wojną
wygasało. 

UNIA EUROPEJSKA

Europa ma plan na wypadek zatrzymania dostaw gazu z Rosji 

Europa ma już plan działania na wypadek całkowitego zatrzymania dostaw gazu z Rosji. W tym celu
stworzyła nowy współczynnik S-1 w rozporządzeniu o bezpieczeństwie importu tego paliwa. 
Źródło: Onet.pl
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Prezydent Andrzej Duda w "Gościu Wydarzeń" o słowach Jourovej: Polityczny atak na Polskę

To, co się dzieje w tej chwili  odbieram, jako czysto polityczny atak na Polskę o profilu w gruncie
rzeczy  ideologicznym,  który  jest  pozbawiony  podstaw  -  tak  słowa  wiceszefowej  KE  o  polskim
Krajowym Planie Odbudowy komentował Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń". Prezydent w
rozmowie z Piotrem Witwickim przekazał, że sprawę nowelizacji ustawy o SN uznaje za "załatwioną".

Źródło: Polsat News

Burza po rewitalizacji Leżajska. UE już nie chce finansować "betonozy"

Rewitalizacja rynków miast w polskim wydaniu najczęściej sprowadza się do wykarczowania resztek
zieleni na nich zalegających i zalania ziemi betonem, ewentualnie zasypania kostką brukową. Unia
Europejska nie chce już dłużej przymykać oczy na problem "betonozy" i fakt, że samorządy na ten cel
przeznaczają unijne fundusze. Bruksela mówi pas finansowaniu takich praktyk. 

Źródło: Money.pl

Premier  w  "FT"  o  "zielonej  transformacji".  "Nie  może  odbywać  się  kosztem  podstawowego
bezpieczeństwa"

Zielona transformacja nie może odbywać się  kosztem bezpieczeństwa europejskiego,  które może
wymagać  nawet  tymczasowego powrotu do tradycyjnych źródeł  energii,  jak  węgiel  -  przekonuje
premier Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym w poniedziałek w "Financial Times". Szef
rządu odniósł się też do rosnących cen kosztu emisji jednej tony dwutlenku węgla, tzw. systemu ETS. 

Źródło: TVN 24 BiS

KRAJ

Afera  e-mailowa.  Dworczyk  omawiał  z  Przyłębską  terminy  nadchodzących  wyroków  Trybunału
Konstytucyjnego

Michał  Dworczyk  omawiał  z  Julią  Przyłębską  nadchodzące  decyzje  Trybunału  Konstytucyjnego —
wynika z maili  publikowanych na Poufnej Rozmowie. Szef Kancelarii  Premiera relacjonował swoją
rozmowę z prezeską TK w e-mailach do Mateusza Morawieckiego. 

Źródło: Onet.pl

Będzie można kopcić. Resort zawiesił normy jakościowe węgla

Czasowe  odstąpienie  od  stosowania  norm  jakościowych  węgla  ma  w  trudnym  okresie  jesienno-
zimowym zabezpieczyć elementarne potrzeby Polaków - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu
Piotr Müller. 

Źródło: Money.pl
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OPZZ: propozycja rządu jest skandaliczna. Będą protesty

Rządowa propozycja wzrostu płac w sferze budżetowej zakłada podwyżkę o 7,8 proc. w 2023 r. Dla
związkowców z OPZZ to poziom nie do przyjęcia. Dlatego też pod koniec lipca odbędą się pierwsze
akcje protestacyjne. 

Źródło: Businessinsider

Lubelski sędzia miał otrzymać 15 tysięcy euro od państwa. Rząd płacić nie zamierza. "Zbliżamy się
do Rosji"

Polska  nie  zamierza  płacić  zadośćuczynienia  sędziemu z  Lublina,  który  wygrał  przed Europejskim
Trybunałem  Praw  Człowieka.  Tak  wynika  z  odpowiedzi,  którą  reporterka  TOK  FM  dostała  z
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodzi o sprawy dotyczące praworządności. Sędziemu Trybunał
w  listopadzie  przyznał  15  tysięcy  euro  za  to,  że  Polska  naruszyła  ich  prawo  do  niezależnego  i
bezstronnego sądu. 

Źródło: TOK FM

Rynek kredytów mieszkaniowych "zamrożony". Nie widać poprawy

Popyt  na  kredyty  mieszkaniowe spadł  w  czerwcu  o  prawie  60  proc.  w  porównaniu  z  czerwcem
ubiegłego roku i nie osiągnął jeszcze dna — wynika z najnowszych danych BIK. Ponadto od marca
spada  co  miesiąc  średnia  kwota  wnioskowanego  kredytu,  co  może  świadczyć,  że  kredytobiorcy
finansują tańsze i mniejsze nieruchomości. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego
wyniosła w czerwcu 340 tys. zł. 

Źródło: Businessinsider

Opolskie. Awantura pod kościołem w Jaworznie. Jeden z wiernych przyszedł z taczką

Po niedzielnej mszy przed kościołem w miejscowości Jaworzno w województwie opolskim zebrał się
tłum  ludzi.  Protestujący  chcieli  wyrazić  swoją  niechęć  w  stosunku  do  proboszcza.  Jedna  z  osób
przyszła pod kościół z taczką. Na miejsce wezwano policję. 

Źródło: Gazeta.pl

Co trzeci Polak w razie czego nie ma za co żyć. Będzie jeszcze gorzej

Tylko co  trzeci  z  nas  ma oszczędności,  które  w razie  nagłego  zdarzenia  pozwolą  przetrwać  kilka
miesięcy. Tyle samo nie ma żadnych oszczędności. A będzie jeszcze gorzej. 

Źródło: rp.pl
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ZAGRANICA

Niemiecki przemysł spada w przepaść. Pociągnie za sobą też polski

Niemiecki przemysł już otwarcie mówi o przyszłych problemach z zaopatrzeniem w gaz, które będą
skutkowały  zaburzeniami  w  produkcji.  Już  teraz  wskaźniki  są  najgorsze  od  czasu  pandemicznych
lockdownów.  Dalsze  zawirowania  oznaczałyby  ogromne  kłopoty  również  dla  polskich  firm
handlujących z zachodnim sąsiadem. 

Źródło: Businessinsider

Morderstwo holenderskiego dziennikarza. Drugi Polak aresztowany. "Musicie dorwać tego psa!"

27-letni Krystian M. został aresztowany w poniedziałek rano pod zarzutem podżegania do zabójstwa
holenderskiego dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa. Jednym z oskarżonych o zbrodnię jest
Kamil E., również Polak. 

Źródło: Gazeta.pl

Berlin. Meczet wywiesił tęczową flagę. Imam wspiera społeczność LGBTQ+

Liberalny  meczet  Ibn  Rushd-Goethe  w  Berlinie  stał  się  pierwszym  niemieckim  meczetem,  który
wywiesił tęczową flagę - symbol społeczności LGBTQ+. Jeden z imamów przekazał, że w świątyni chce
stworzyć bezpieczną przestrzeń dla wszystkich. Do podobnych działań zachęca innych duchownych.

Źródło: Polsat News

Hiszpania. Koronawirus zmutował i bardzo różni się od oryginału. "Możemy już zacząć mówić o
COVID-22"

Obecny koronawirus bardzo różni się od oryginału, jest to inna choroba, dlatego możemy już zacząć
mówić o COVID-22 - powiedział Antonio Zapatero, regionalny wiceminister ds. zdrowia w Madrycie.
Według Zapatero wirus jest mniej groźny, ale przenosi się równie skutecznie co COVID-19. Problem z
koronawirusem mają również Niemcy. 

Źródło: Gazeta.pl
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