
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Mierzeja Wiślana. Otwarcie kanału żeglugowego

W sobotę oficjalnie otwarto Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Jest to pierwszy etap rządowej
inwestycji, polegającej na połączeniu drogą wodną Bałtyku z Zalewem Wiślanym, a docelowo również
z portem w Elblągu. Nowy szlak wodny pozwoli ominąć Rosję, będzie też krótszy o niemal 100 km.
Koszt całej inwestycji to 1,9 mld zł.

Komentarz Lewicy:

Sama inwestycja  była i  jest  oczekiwana przez elblążan,  ponieważ liczą na  ożywienie gospodarcze
swojego miasta jak i regionu, na miejsca pracy. Jest to również możliwość uniezależnienia się od widzi
mi się Federacji Rosyjskiej i jej zgód na korzystanie z przesmyku Pilawskiego. Problemem jest to, ze
mamy otwarcie  przekopu,  a  nie  ma środków na  przygotowanie  portu  w Elblągu  by  przyjmować
odpowiednie jednostki. Rząd PiS zwodził  władze samorządowe w tej kwestii. Wydał na inwestycję
ponad 2 miliardy złotych, a nie chce przekazać samorządowi 200 milionów na inwestycje w port.
Teraz są próby wrogiego przejęcia portu, rząd szuka rozwiązania by mieć wpływ na port,  by nim
samodzielnie  zarządzać.  To  dla  samorządu  byłaby  wielka  strata.  Ostatnia  propozycja  to  spółka  z
większościowym udziałem rządu. 

Przez 30 lat z podatków mieszkanek i mieszkańców Elbląga port był remontowany, utrzymywany, a
teraz rząd pis chce go przejąć. Pogłębienie zostało dokonane do 900 metrów przed portem. Nie ma
doprowadzonej kolei by odbierać towary. Mamy imprezę Pis-u w sobotę, nikt z opozycji nie został na
nią  zaproszony.  Otwarcie  inwestycji  powinno  nastąpić  po  zakończeniu  całej  inwestycji,  by
rzeczywiście  powiedzieć,  że  mamy  ją  zakończoną.  Nastąpi  to  wówczas,  kiedy  do  portu  wpłynie
pierwszym statek. 

UNIA EUROPEJSKA

Prezydent idzie na wojnę z UE. Wbrew wyrokom powołał neo-sędziów do Izby Dyscyplinarnej bis

Andrzej  Duda  w  sobotę  w  nocy  wyznaczył  „swoich”  sędziów  do  nowej  Izby  SN,  która  będzie
dyscyplinować niezależnych sędziów i prokuratorów. Przez to, że „swoich” wskazał polityk, i że Duda
powołał aż 6 neo-sędziów SN, nowa Izba będzie uznawana za nielegalną 

Źródło: OKO.press

Lewica
ul. Złota 9/4, 
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

1

Czwartek, 30 lipca 2020 nr 137/2020

BRIEF LEWICAPoniedziałe, 19 września 2022 nr 155/2022

BRIEF LEWICA



Węgry odcięte od unijnych funduszy. Vera Jourova dla Polsat News: Analizujemy sytuację w Polsce

-  By  uruchomić  taką  procedurę  (jak  dziś  wobec  Węgier)  w  przypadku  Polski,  nie  mieliśmy
wystarczających dowodów - powiedziała Polsat News wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera
Jourova. Dodała, że sytuacja Warszawy jest analizowana. Komisarz wyjaśniła również, dlaczego do
Polski nie popłynęły pieniądze z KPO. W niedzielę KE zaleciła zablokowanie wypłaty części unijnych
funduszy Węgrom.

Źródło: Polsat News

Polski komisarz głosował za odebraniem Węgrom środków z UE. Teraz zabiera głos

Komisja  Europejska  zaleciła  w niedzielę  zawieszenie 65 proc.  funduszy UE w związku z obawami
dotyczącymi korupcji i praworządności. Decyzja unijnych komisarzy została podjęta jednomyślnie, co
oznacza,  że  "za"  był  również  Janusz  Wojciechowski.  Komisarz  ds.  rolnictwa  tłumaczy,  że  jego
stanowisko było takie samo, jak komisarza z Węgier. 

Źródło: Onet.pl

Morawiecki: Polska będzie przeciwstawiała się UE ws. odebrania funduszy Węgrom

Polska będzie z całą mocą przeciwstawiała się jakimkolwiek działaniom instytucji europejskich, które
mają zamiar w sposób nieuprawniony pozbawić środków jakiekolwiek kraje członkowskie,  w tym
przypadku w szczególności Węgry" – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości w
Kamienicy (małopolskie). 

Źródło: RMF FM

Estonia: "Zamykamy granicę z Rosją, powodem strach przed wjazdem agentów". Polska, Litwa i
Łotwa podobnie

Estonia zamyka granicę z Rosją -  przekazał  szef  tamtejszego MSZ,  argumentując  to obawą przed
wjazdem na teren kraju rosyjskich agentów. Zakaz wjazdu wprowadzają od przyszłego tygodnia także
Polska i kraje bałtyckie. Tym samym Finlandia będzie jedynym krajem, przez który obywatele Rosji
będą mogli wjechać do strefy Schengen. 

Źródło: gazeta.pl

Problemy z węglem zabetonowały liberalizację wiatraków

Nowelizacji ustawy wiatrakowej nie będzie, a przynajmniej nie nastąpi to w kolejnych miesiącach. –
Nie ma klimatu w rządzie, a przede wszystkim w partii, aby zajmować się tą ustawą teraz. Wszyscy
myślą o węglu i cenach prądu – mówi nam źródło zbliżone do rządu. 

Źródło: rp.pl
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KRAJ

Pushback irackiej rodziny bezprawny. WSA podważa rozporządzenie Kamińskiego z sierpnia 2021
roku

Rozporządzenie min. Mariusza Kamińskiego z sierpnia 2021 roku, które pozwalało służbom wypychać
osoby szukające azylu na białoruską stronę granicy, naruszało Konstytucję, Konwencję Genewską i
Kartę Praw Podstawowych UE - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Pushback
irackiej rodziny był zatem bezprawny 

Źródło: OKO.press

Lawinowo rośnie liczba kradzieży oraz przestępczość gospodarcza. Straty liczone w miliardach

Rośnie  przestępczość  pospolita,  głównie  kradzieże,  a  w  niezwykłym  wręcz  tempie  przestępczość
gospodarcza  -  wynika  z  oficjalnych  danych  Komendy  Głównej  Policji.  -  To  zjawisko  dopiero  się
rozpędza - ostrzega pułkownik Zbigniew Stawarz, który w przeszłości kierował biurem kryminalnym
KGP i śląską policją.

Źródło: TVN 24

Uczniowie masowo rezygnują z religii. "W klasie córki zapisały się cztery osoby"

Uczniowie wypisują się ze szkolnej katechezy. Nie chcą uczęszczać na te lekcje z wielu powodów. Nie
są to jedynie względy religijne, ale różnice w poglądach, czy chociażby chęć szybszego wyjścia ze
szkoły, lub przyjścia na późniejszą godzinę. Dane z ostatniego badania CBOS, jasno wskazują na to, że
młodzież szkolna rezygnuje z tych zajęć. 

Źródło: edziecko.pl

Żołnierze z bazy myśliwców F-16 w Łasku: "Dla pana majora jesteśmy chwastami"

—  Największym skandalem dla naszych przełożonych byłoby, gdyby do Warszawy dotarło,  że nie
jesteśmy w stanie zabezpieczyć lotów. A niedługo nie będziemy — mówi żołnierz-strażak z 32. Bazy
Lotnictwa  Taktycznego w Łasku.  Stacjonują  tam myśliwce  F-16.  Baza  jest  częścią  struktur  NATO.
Wojskowi strażacy z Łasku, bez których z lotniska nie wystartuje żadna wojskowa maszyna, mówią
Onetowi o dramatycznej sytuacji kadrowej, tysiącach nadgodzin, kolesiostwie i nepotyzmie.

Źródło: Onet.pl

Przedstawiciel dostawcy tramwajów dla Warszawy inwigilowany Pegasusem

CBA  kilkadziesiąt  razy  nielegalnie  inwigilowało  telefon  przedstawiciela  firmy  Hyundai  Rotem
oprogramowaniem Pegasus - donosi Gazeta Wyborcza. Służby w ten sposób miały badać przetarg
Tramwajów Warszawskich. Sam inwigilowany nie wyklucza złożenia pozwu. 

Źródło: transport-publiczny.pl

Lewica
ul. Złota 9/4, 
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

3



Mateusz Morawiecki zaliczył wpadkę na otwarciu kanału. Skrytykował PiS zamiast opozycję

Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu kanału na Mierzei Wiślanej. Premierowi nie udało się
jednak  uniknąć  wpadki.  Podczas  przemówienia  polityk  stwierdził,  że  symbolem  "zależności  i
uzależnienia gazowego" jest... rząd Prawa i Sprawiedliwości. 

Źródło: gazeta.pl

Ten rynek na warszawskiej giełdzie całkowicie zamarł. Właściciele nie chcą "oddawać firm"

Zamarł  rynek  pierwotnych  ofert  publicznych  akcji  (IPO)  na  warszawskiej  giełdzie.  Przez  prawie
dziesięć miesięcy tego roku przeprowadzono IPO warte zaledwie 40 mln zł, gdy w poprzednich dwóch
latach wartość takich ofert  sięgała po ponad 9 mld zł.  Głównym powodem jest tąpniecie wycen.
Właściciele spółek dochodzą do wniosku, że przy obecnych cenach nie opłaca im się "oddawać" część
firmy i wprowadzać do akcjonariatu nowych inwestorów. 

Źródło: Businessinsider

Inflacja to nie tylko cukier. Ceny mleka w mniejszych sklepach o 37 proc. w górę

Król wzrostu cen w sklepach jest jeden i żaden inny produkt żywnościowy nie może się z nim równać.
Cukier.  To  widać  zarówno  w  oficjalnych  danych  GUS,  jak  i  w  naszym  zestawieniu,  w  którym
analizujemy paragony ze sklepów małoformatowych. Ale kolejna kategoria zaczyna coraz bardziej
przybliżać się do ścisłej wzrostowej czołówki cenowej. Mleko jest o ponad 37 proc. droższe niż rok
temu. 

Źródło: Gazeta.pl

To koniec. Orlen kończy promocję na paliwo

Czwartek 15 września był ostatnim dniem promocji na paliwo na stacjach Orlen. Od piątku trzeba już
płacić normalne ceny. Inaczej sytuacja wygląda na stacjach Lotos — swoją promocję przedłuża do
końca września. 

Źródło: Businessinsider

Kariery w spółkach Skarbu Państwa robią absolwenci szkół powiązanych z władzą

Absolwenci powiązanych z obozem władzy uczelni robią szybkie kariery w państwowych spółkach. 

Źródło: rp.pl
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Naprawdę to powiedział. Słowa biskupa o związkach homoseksualnych zadziwiają

W  Limanowej  odbywa  się  odpust  wiernych.  W  czwartek  podczas  inauguracji  tego  wydarzenia
przemówił biskup Leszek Leszkiewicz. Duchowny przestrzegał przed dobrobytem w małżeństwie. W
jego opinii może to "doprowadzić do związków homoseksualnych". 

Źródło: wp.pl

ZAGRANICA

Wielka Brytania. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd królowej Elżbiecie II przy jej trumnie

Prezydent Andrzej Duda oddał hołd królowej Elżbiecie II przy trumnie wystawionej w Westminster
Hall.  W  uroczystościach  w  Wielkiej  Brytanii  reprezentuje  Polskę  wraz  z  pierwszą  damą  Agatą
Kornhauser-Dudą. Do Londynu w niedzielę zaczęli przyjeżdżać zagraniczni goście. Pogrzeb królowej
Elżbiety II w poniedziałek.

Źródło: Polsat News

Jednoznaczna deklaracja Bidena w sprawie Tajwanu. Biały Dom wyjaśnia

Prezydent USA Joe Biden powiedział,  że  w razie  chińskiej  inwazji  USA będą bronić  Tajwanu.  Tak
jednoznaczna  deklaracja  może  sugerować  próbę  odejścia  od  wieloletniej  amerykańskiej  polityki
"strategicznej  niejednoznaczności"  wobec  Tajwanu.  Biały  Dom  zdążył  już  jednak  oświadczyć,  że
wypowiedzi Bidena nie mają na celu zmiany kursu amerykańskiej polityki. 

Źródło: Onet.pl

Gigantyczne długi wobec Chin. "To celowe wpychanie w pułapkę"

Długi wobec Chin stają się coraz większym problemem dla pożyczkobiorców. W niektórych krajach
chiński  dług  jest  wart  20 proc.  PKB,  co rodzi  ryzyko  niewypłacalności  -  informuje  Polski  Instytut
Ekonomiczny.  Chiny  są  zmuszone  coraz  częściej  renegocjować  warunki  udzielonych  pożyczek  -
zauważa PIE. Pod adresem Pekinu wysuwane są oskarżenia, że prowadzi celową politykę wpychającą
państwa w pułapkę długu. 
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