
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Generał Pytel: "Rosja już jest w Polsce"

"Gazeta  Wyborcza"  opublikowała  wywiad  z  byłym  szefem  Służby  Kontrwywiadu  Wojskowego
generałem Piotrem Pytlem, w którym wojskowy oskarża rząd PiS o powiązania z Rosją i twierdzi, że
działa on w interesie Moskwy.

Komentarz Lewicy:

Gen. Piotr Pytel to człowiek o ogromnej wiedzy wywiadowczej. Skoro odważył się publicznie mówić,
to nie można wykluczyć, że coś jest na rzeczy. Ale polityk nie jest od tego, żeby stawiać wyroki i
orzekać o prawdziwości lub nie słów generała. Ten wywiad jest pełen hipotez, ale nie dowodów. Na
pewno mówmy, ze kwestia maili  Dworczyka wciąż nie jest wyjaśniona i  powstaje wrażenie jakby
chodziło o wyjaśnianie, a nie wyjaśnienie. 

Jeśli  chodzi  o działanie służb rosyjskich w Polsce to powinna nami kierować przezorność,  ale nie
histeria. 

PiS próbuje teraz na podstawie jednego zdjęcia zdyskredytować generała. To Klasyczna metoda PiSu,
gdy fakty i  rzeczywistość zaczyna być dla nich obciążająca i  niewygodna.  PiS,  jeśli  naprawdę jest
pewny, że generał nie mówi prawdy, powinien w trybie natychmiastowym wystąpić do prokuratury o
wyjaśnienie. Z jakiegoś powodu tego nie robi, a woli uderzać w wiarygodność generała. To wygląda
jak próba odwrócenia uwagi od niewygodnej prawdy. 

UNIA EUROPEJSKA

Polska traci kolejne 30 mln euro, bo rząd ignoruje orzeczenie TSUE

Komisja Europejska potrąciła Polsce kolejne 30 milionów euro z należnych nam funduszy za brak
pełnego dostosowania się do orzeczenia TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej - informuje RMF FM. W
sumie Polska straciła już 204 mln euro, czyli prawie miliard złotych. 

Źródło: rp.pl

Obowiązkowe obniżki popytu na energię? Kolejne szczegóły propozycji KE

W  środę  14  września  Komisja  Europejska  zamierza  przedstawić  propozycję  wprowadzenia
obowiązkowych obniżek popytu na energię oraz nałożenia dodatkowego podatku na firmy 
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energetyczne. Agencja Bloomberg dotarła do szczegółów projektu. 

Źródło: Money.pl

Azerbejdżan znacząco zwiększył eksport gazu do Unii Europejskiej

W komunikacie  rządowym minister  energetyki  Azerbejdżanu  Perviz  Shahbazov  potwierdził,  że  w
ciągu 8 miesięcy tego roku do państw Unii Europejskiej trafiło ponad 7,3 miliarda metrów 
sześciennych gazu. 

Źródło: wnp.pl

Polska  będzie  się  w  Parlamencie  Europejskim  tłumaczyć  za  Odrę.  "Obawiam  się  politycznej
awantury"

W  czwartek  w  Parlamencie  Europejskim  w Strasburgu  odbędzie  się  debata  na  temat  katastrofy
ekologicznej  na  Odrze.  -  Obawiam  się,  że  polski  rząd  zostanie  oskarżony  o  spowodowanie  tej
katastrofy,  że  nie  będzie  szansy  na  merytoryczną  dyskusję  — mówi  PAP europosłanka  PiS  Anna
Zalewska.

Źródło: Money.pl

KRAJ

Płaca minimalna. Rząd odkrył karty

Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, a minimalna stawka godzinowa
22,10 zł — wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, którym we wtorek zajmie się rząd.
Druga podwyżka będzie miała miejsce w lipcu.  

Źródło: Businessinsider

Nieoficjalnie: Będzie dymisja ministra Kaczmarczyka. PiS boi się spadku notowań

W  najbliższych  dniach  dojdzie  do  dymisji  wiceministra  Norberta  Kaczmarczyka  -  dowiedziała  się
Polska  Agencja  Prasowa  w  źródłach  zbliżonych  do  Prawa  i  Sprawiedliwości.  Ma  to  związek  z
konsekwencjami dotyczącymi kosztownego prezentu - ciągnika wartego półtora miliona złotych.  

Źródło: Gazeta.pl

Brat wiceministra Kaczmarczyka zgłosił straty po gradobiciu, którego według urzędników nie było

Konrad  Kaczmarczyk,  brat  wiceministra  rolnictwa  zgłosił  urzędnikom,  że  w  wyniku  gradobicia
ucierpiała jego uprawa soi. Specjalna komisja stwierdziła  jednak, że szkód nie było. Mało tego: w
dniu, w którym miało do nich dojść, według ekspertów na terenie gminy nie padał grad. Zgłoszenie
Kaczmarczyka dotyczyło upraw na 141-hektarowym polu, które – jak ujawniła Wirtualna Polska - 
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pomógł mu poddzierżawić brat. 

Źródło: Wp.pl

Zamość. Rosną koszty ogrzewania szpitali. Ceny opału wzrosły o 700 proc.

O 700 procent wzrosły koszty ogrzewania szpitala w Zamościu. Podwyżki cen zarówno opału, jak i
żywności dobijają szpitale. Problemy pogłębiają także drożejące leki i podwyżki pensji w służbie 
zdrowia. Sytuacja dotyka również innych placówek.

Źródło: Polsat News

Projekt uchwały PiS ws. reparacji  skierowany do I czytania. "Krzywda milionów Polaków będzie
krzyczeć"

Marszałkini  Sejmu Elżbieta  Witek  skierowała  do  pierwszego czytania  projekt  uchwały  w sprawie
dochodzenia  przez  Polskę  reparacji  za  szkody  spowodowane  przez  Niemcy  w  czasie  II  wojny
światowej. Został wniesiony do izby przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. 

Źródło: Gazeta.pl

Nominat Ziobry chce, by prokuratura ścigała sędziów SN za orzeczenie nie po jego myśli

Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie doniósł do Zbigniewa Ziobry na trzech sędziów SN, w tym prof.
Wróbla. Chce sprawy karnej i  dyscyplinarnej za orzeczenie, że przez powiązania z władzą nie jest
niezależnym sędzią 

Źródło: OKO.press

Macierewicz  sfałszował  amerykańską  ekspertyzę  o  katastrofie  smoleńskiej.  TVN  24  pokazał
dowody

W  raporcie  smoleńskiej  podkomisji  Antoniego  Macierewicza  ukryto  lub  sfałszowano  dane  z
amerykańskich badań,  za  które  Polska  zapłaciła  8  mln zł.  Powód:  wyniki  badań potwierdzały,  że
doszło do katastrofy, a nie do zamachu. 

Źródło: Wyborcza

Jędraszewski o "przemyśle produkującym dzieci". Szokujące słowa podczas mszy świętej

Na pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej abp Marek Jędraszewski odniósł się do "przemysłu" jaki
tworzy człowiek, który "odwrócił się od Boga". — Tworzy sobie zupełnie nowe definicje tego, czym
jest  małżeństwo  i  rodzina,  propagując  związki  jednopłciowe,  zalecając  swoisty  "przemysł"
produkujący dzieci,  opowiadający się za ideologią gender,  propagujący wszelkie ruchy związane z
LGBT+ — stwierdził duchowny. 

Źródło: Onet.pl
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Wakacje kredytowe zjadły zyski banków. Sektor bankowy miał potężną stratę w lipcu

Wynik finansowy netto banków wyniósł 4,9 mld zł na koniec lipca 2022 r., co oznacza spadek o 36,3
proc.  w  porównaniu  z  poprzednim  rokiem,  podała  Komisja  Nadzoru  Finansowego  (KNF).  Stratę
wykazało w br. 9 banków komercyjnych. 

Źródło: 300gospodarka.pl

"Jaszczur" na celowniku służb. "To kolejny Polak wykorzystywany przez reżim białoruski"

Wojciech  Olszański  to  kolejny  Polak  wykorzystywany  przez  reżim  białoruski  w  propagandowych
działaniach przeciwko Polsce" - ocenił w poniedziałek sekretarz stanu w KPRM, zastępca ministra
koordynatora  służb  specjalnych  Stanisław  Żaryn,  odnosząc  się  do  nagrania  wyemitowanego  w
białoruskiej telewizji. 

Źródło: Dziennik

Takie mieszkania powstają teraz w Polsce. Są najnowsze dane

W pierwszym półroczu  2022 r.,  rok  do roku odnotowano nieznaczny wzrost  liczby  i  powierzchni
mieszkań oddanych do użytkowania – podał GUS. Jeśli chodzi o liczbę rozpoczętych projektów, widać
jednak spadki.  Przeciętny metraż nowo oddanego mieszkania wyniósł  95,5 metra kwadratowego.
Najwięcej buduje się w woj. mazowieckim, gdzie powstało aż 17 proc. nowych mieszkań. 

Źródło: Money.pl

Elektrownia jądrowa w Polsce. Ruszyło odliczanie, USA dają 30 dni na decyzję

Amerykanie  przedstawili  Polsce  swoją  propozycję  dotyczącą  wybudowania  w  Polsce  instalacji
nuklearnych. Warszawa ma 30 dni na decyzję w sprawie wyboru najlepszej technologii. W praktyce
będzie to również oznaczać wybór partnera. 

Źródło: rp.pl

Tak rząd chce namawiać na oszczędzanie. Tańszy prąd dla tych, co gaszą światła

-  Rząd  skłania  się  do  rozwiązań  zachęcających  do  oszczędności,  a  nie  do  ich  nakazywania.  Nie
planujemy regulacji narzucających pewne rzeczy — przekonywał w piątek rzecznik rządu Piotr Müller.
Dziennik "Fakt" informuje, że jednym ze sposobów do zachęcania mogłaby być tańsza energia dla
tych, którzy nie przekroczą wcześniej ustalonego rocznego limitu.

Źródło: Money.pl
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W sierpniu w sklepach ceny wzrosły średnio o blisko 24 proc.

W sierpniu w sklepach było drożej średnio o ponad o 23,7 proc. rdr - wynika z przekazanego PAP
najnowszego "Indeksu cen w sklepach detalicznych". Zdrożały wszystkie z 12 analizowanych kategorii
produktów, również owoce o 13 proc. i warzywa o 15 proc., mimo wzrostu sezonowej podaży. 

Źródło: Bankier.pl

Wyniosła z CBA ponad 9 mln zł. "Słynna" kasjerka jest na wolności i podważa wyrok

Katarzyna G. to sprawczyni jednej z największych afer w specsłużbach ostatnich lat. Jak ujawnił Onet,
pracując jako kasjerka w CBA wyniosła z tej instytucji w torbach ponad 9 mln zł, za co została skazana
na ponad sześć lat więzienia. Przebywa jednak na wolności, bo nie zgłosiła się do odbycia kary. Jak
ustaliła "Rzeczpospolita", Katarzyna G. złożyła wniosek o odroczenie i wstrzymanie wykonania kary,
podważa też wyrok i wnosi kasację. 

Źródło: Onet.pl

ZAGRANICA

Otwarta krytyka wojny w rosyjskiej telewizji. Polityk "ostrzeżony" na wizji

Eksperci w rosyjskiej telewizji zdali sobie sprawę, że ich wojsko zawodzi, a ich kraj jest w tarapatach.
Zaczynają grać w grę zwaną obwinianiem - napisała w mediach społecznościowych dziennikarka Julia
Davis.  Opublikowała  fragment  programu,  podczas  którego  propagandyści  sugerują  rozpoczęcie
rozmów pokojowych.

Źródło: Polsat News

Chiny: Xi Jinping spotka się z Władimirem Putinem w Uzbekistanie

Prezydent Chin Xi Jinping planuje w tym tygodniu podróż do Azji Środkowej, gdzie podczas szczytu
Szanghajskiej Organizacji Współpracy ma spotkać się z Władimirem Putinem.

Źródło: Euractive.pl

Sztuczna inteligencja na wojnie. Jak Ukraińcy odkryli wszystkie rosyjskie cele

9  sierpnia  Ukraińcy  uderzyli  w  rosyjską  bazę  powietrzną  Saki  na  Krymie,  dokonując  ogromnych
zniszczeń. Był to ledwie wstęp do ukraińskiej kontrofensywy, która trwa do dziś. Według wszelkich
przesłanek wojsko wykorzystało w tamtym i kolejnych atakach system sztucznej inteligencji,  który
dopiero zaczął  działać w ukraińskiej armii.  To, co opowiedzieli  mi twórcy tego systemu, nie tylko
tłumaczy spektakularny sukces Ukraińców na Krymie, ale też kolejne postępy z ostatnich tygodni. 

Źródło: Onet.pl
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