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Polska będzie się domagać reparacji od Niemiec. Podano kwotę
W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej na Zamku Królewskim w Warszawie został przedstawiony
raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku niemieckiej agresji. Twórcy raportu oszacowali
je na 6 bilionów 200 mld złotych. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że "zapadła
decyzja o wystąpieniu o reparacje od Niemiec".
Raport o reparacjach za II wojnę światową. MSZ Niemiec: Sprawa jest zamknięta, Polska się zrzekła
- Polska już dawno, bo w 1953 roku, zrzekła się dalszych reparacji wojennych - stwierdził rzecznik MSZ
Niemiec, zapytany o przedstawiony w czwartek raport o stratach poniesionych przez RP podczas
niemieckiej agresji. Jak dodał, sprawa ewentualnych odszkodowań dla Polski "jest zakończona".
Komentarz Lewicy:
Sejm już w 2004 roku (10 września) przegłosował Uchwałę „w sprawie praw Polski do niemieckich
reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich
wysuwanych w Niemczech”. Zagłosowali za nim zarówno politycy Lewicy, jak i PO, PSL i PiS. Od tego
czasu PiS rządzi już w sumie 9 lat. Do tej pory powstał jedynie opublikowany dziś raport. Ale wciąż nie
ma żadnych konkretnych działań, oficjalnego wniosku, zabiegów dyplomatycznych, analiz pranych,
podpisanych sojuszy.
Dziś PiS opowiadając o reparacjach chce przykryć swoją nieudolność, głownie swoją niemoc w
działaniach na arenie Unii Europejskiej. Do tej pory do Polski nie dotarły pieniądze z KPO. Te, które się
nam należą i leżą na stole. Opowiadaniem o tym, jak to Polska odzyska od Niemiec ponad 6 bilionów
złotych, PiS wmawia, że ma na arenie międzynarodowej jakąś sprawczość.
PiS zamiast zawiązywać sojusze próbuje Europę szantażować. Wysyła sygnał, pieniądze z KPO do
Polski popłyną mimo, że PiS łamie praworządność, albo będzie machał swoim raportem i żądał
reparacji. To nie jest żaden plan. PiS z Kaczyńskim na czele mówi, że zapadła decyzja, ale to nic nie
oznacza. To tylko opowiadanie o tym, jak to PiS wyciągnie od Niemców ogromne pieniądze. Bo
powstał raport, ale nie prowadzi żadnych realnych działań.
Dziś PiS rozpoczął kampanię wyborczą. Zaprezentowany raport, to ich program. Opowiadanie, że PiS
załatwi pieniądze od Niemiec mają zastąpić brak pomysłu na inflację, na walkę z drożyzną, czy fatalną
politykę energetyczną, w wyniku której wiele polskich rodzin czeka zimna zima. Zawsze gdy PiS-owi
spadają sondaże i gdy czuje się bezradny, to wtedy szuka wroga. Raz są to Niemcy, czasem
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środowiska osób LGBT, innym razem kobiety, a jeszcze innym nauczyciele. Dziś PiS szuka w
Niemczech wroga. Tam, gdzie zwłaszcza w obliczu wojny na wschodzie, powinniśmy szukać przyjaciół
i sojuszników.
UNIA EUROPEJSKA
Wielkie plany Europy. To ma być odpowiedź na szantaż Putina
Unia Europejska rozważa interwencję na rynku energetycznym na niespotykaną dotąd skalę, w tym
limity cenowe, redukcję popytu na energię oraz podatki od zysków dla spółek energetycznych –
donosi agencja Bloomberga. Szkic dokumentu określającego te ograniczenia wyciekł do sieci. To ma
być odpowiedź na wyjątkową sytuację, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę i równocześnie dopuszcza się
energetycznego szantażu wobec członków UE.
Źródło: Money.pl
Kryzys gazowy: Kraje UE wyprzedzają harmonogram wypełnienia magazynów przed zimą
Magazyny z gazem w unijnych krajach są zapełnione średnio w ponad 80 procentach. To o dwa
miesiące wcześniej, niż wymagają przepisy
Źródło: Euractive.pl
W jakim wieku Europejczycy wyprowadzają się od rodziców?
W 2021 roku w młodzi ludzie w Unii Europejskiej opuszczali gospodarstwo domowe rodziców średnio
w wieku 26,5 roku - podał w czwartek Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat). Istnieją jednak duże
różnice między poszczególnymi krajami członkowskimi.
Źródło: Forsal
KRAJ
Ceny prądu i gazu uderzają w firmy. Cały utarg nie starczy nawet na jeden rachunek
Ceny energii i gazu szybują, a sytuacja na rynkach nie wskazuje, by wkrótce miało się to zmienić. To
fatalne wieści dla firm, które - w przeciwieństwie do szeregu chronionych odbiorców - muszą płacić
rachunki takie, jakie wynikają z cen rynkowych. Wiele zakładów martwi się o przyszłość i już dziś
balansuje na krawędzi. Bez pomocy rządu mogą nie przetrwać.
Źródło: Money.pl
W lipcu cena węgla wystrzeliła w górę o ponad 50 proc. dla ciepłownictwa
W lipcu br. krajowy węgiel dla energetyki był o 39,9 proc. droższy niż rok wcześniej, a węgiel dla
ciepłownictwa podrożał o 53,1 proc. - wynika z indeksów cenowych opublikowanych przez Agencję
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Rozwoju Przemysłu. Wobec czerwca br., w lipcu węgiel dla elektrowni nieco potaniał, a dla ciepłowni
podrożał.
Źródło: Bankier.pl
Rząd wie, co się święci? Zaszył w budżecie blokowanie ministerstw. MF odpowiada
Rząd w projekcie budżetu na 2023 r. zaszył zapis mówiący o tym, że premier może jednoosobowo
zablokować dowolne wydatki z budżetu państwa, a środki przeznaczyć na obsługę długu Skarbu
Państwa. Te mają w przyszłym roku wzrosnąć o 154 proc. do 66 mld zł. Problem w tym, że presja na
wzrost odsetek od długu będzie rosła, bo pieniędzy do pożyczenia Polska będzie miała w przyszłym
roku krocie. Ministerstwo Finansów specjalnie dla money.pl podaje swoje stanowisko w tej sprawie.
Źródło: Money.pl
Rząd właśnie funduje Polakom rekordową podwyżkę składek ZUS. To zaboli jak inflacja
Rosnące koszty energii, surowców czy żywności to nie wszystko. Więcej trzeba też będzie oddać
państwu. Blisko o 2,5 tys. zł w górę pójdą w całym 2023 r. składki ZUS. To podwyżka, jakiej w historii
jeszcze nie było. Dotknie nawet 2 mln osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.
W ich przypadku podwyżka zaboli podobnie jak inflacja.
Źródło: Businessinsider
Skandaliczne decyzje i uśpione konie na Służewcu. ''Przychodzę tu od 50 lat, ale czegoś podobnego
nie pamiętam''
Jeśli wyścigi konne są w Polsce pod kroplówką, to w tym roku zapchał się wlew. - Witamy w cyrku słyszymy na Służewcu, gdzie trenerzy boją się mówić pod nazwiskiem o zaniedbaniach Totalizatora
Sportowego. - Zostali wykastrowani przez system - uważa jeden z najlepszych polskich
szkoleniowców.
Źródło: gazeta.pl
Kuriozalne słowa przedstawicielki BGK. Ławki w kształcie Polski to nie ławki
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezeska zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, opowiadała o
niecodziennej inwestycji, która zwróciła uwagę polskich mediów. Chodzi o ławki wpisane w kontur
Polski, które stanęły m.in. w Rzeszowie i Chorzowie. — To nie są ławki, to jest instalacja i cała
konstrukcja — tłumaczyła na antenie TOK FM. Choć przedstawicielka BGK powiedziała, że nie
pamięta, ile kosztowały te konstrukcje, udało nam się ustalić, jakie środki przeznaczono na ich
produkcję.
Źródło: Onet.pl
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Podwyżki w budżetówce dwa razy niższe, niż inflacja. Związki zawodowe grożą protestami
Inflacja w Polsce utrzymuje się na dwucyfrowych poziomach. W sierpniu wyniosła już 16,1 procent.
Tymczasem rząd oferuje budżetówce podwyżki na przyszły rok o niecałe 8 procent.
Źródło: 300gospodarka
Rząd odkrył karty. Tyle naprawdę kosztuje nas Polski Ład
Miało być 16,5 mld zł rocznie, ale później pojawiały się kolejne "łaty" i programy naprawcze, bo
okazało się, że stratnych jest znacznie więcej, niż obiecywał rząd. W efekcie koszty Polskiego Ładu
"rozjechały się" z pierwotnymi założeniami. Ministerstwo Finansów podało konkretną kwotę w
ustawie budżetowej na 2023 r.
Źródło: Businessinsider
Dodatek węglowy. Zasada "jeden adres zamieszkania - jeden dodatek" na horyzoncie
Rząd szykuje zmiany w składaniu wniosków o dodatek węglowy. - Po rozmowach w ramach Komisji
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego razem wypracowaliśmy rozwiązania, które mają
uszczelnić ten system, czyli uniemożliwić osobom nieuprawnionym składanie wniosków - powiedział
w rozmowie z TVN24 Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Źródło: TVN 24 BiS
ZAGRANICA
Putin spotkał się z dziećmi w Kaliningradzie. Tłumaczył im, że Rosja walczy, by zakończyć wojnę
Twierdzenia rosyjskiej propagandy są tak szokujące, że czasem wydaje się, że bardziej już być nie
mogą. Władimir Putin postanowił jednak podnieść poprzeczkę. W spotkaniu z dziećmi w
Kaliningradzie stwierdził, że Rosja, która wypowiedziała wojnę Ukrainie, walczy po to, by...
"zakończyć wojnę".
Źródło: gazeta.pl
Biden ostro o Trumpie: reprezentuje ekstremizm, który zagraża fundamentom tego kraju
— Musimy być ze sobą szczerzy: zbyt wiele z tego, co się dziś dzieje w naszym kraju nie jest
normalne. Donald Trump i wspierający go Republikanie reprezentują ekstremizm, który zagraża
samym fundamentom naszej republiki — powiedział w czwartek w przemówieniu prezydent USA Joe
Biden. Zasugerował, że amerykańska demokracja może nie przetrwać, jeśli jedna ze stron podważa
wyniki wyborów.
Źródło: Onet.pl
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Niemcy przykręcają grzejniki. Startuje wielki program oszczędzania
Z powodu szantażu Rosji każdy metr sześcienny gazu jest na wagę złota. Dlatego od 1 września w
Niemczech weszły w życie przepisy, które nakładają na ludzi i instytucje wiele ograniczeń. Oto jak
wygląda zaciskanie pasa po niemiecku.
Źródło: Money.pl
Media: Nie żyje szef rady dyrektorów Łukoilu. Wypadł z okna w szpitalu
Szef rady dyrektorów rosyjskiego koncernu Łukoil Rawil Maganow zginął po wypadnięciu z okna w
szpitalu w Moskwie - podają w czwartek rosyjskie media, powołując się na źródła.
Źródło: Forsal
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