
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Wielka kontrola schronów w Polsce

- Musimy być przygotowani na każdy scenariusz. Dlatego inwestujemy w armię, ogromne pieniądze
przekazujemy na zbrojenia. Przygotowujemy się też na różne okoliczności - powiedział Maciej Wąsik,
wiceszef  MSWiA  w  "Gościu  Wydarzeń".  W  ten  sposób  odniósł  się  do  informacji  o  rozpoczęciu
sprawdzania schronów w Polsce.

Komentarz Lewicy:

Rząd działa z opóźnieniem i nie chce słuchać opozycji. W kwietniu 2022 r. pytaliśmy się czy ktoś wie,
gdzie  w miejscu  jego zamieszkania  jest  schron?  Działo  się  tak  nie  bez  przyczyny,  ponieważ  tych
schronów nie ma dla większości z nas, a jeżeli już są to nie są sprawne lub są źle wyposażone. 

W maju zaapelowaliśmy do rządu o pilne uchwalenie przepisów dotyczących o ochronie ludności
cywilnej  w  przypadku  konfliktu.  W  tej  chwili  żaden  organ  w  państwie  w  przypadku  wojny  nie
odpowiada za alarmowanie i ewakuację ludności cywilnej, organizację schronów oraz zaopatrzenia w
wodę, żywność lub sprzęt ochronny. Projekt ustawy w tej sprawie złożyła posłanka Wanda Nowicka.
W maju  proponowaliśmy  dodać do  ustawy  o ochronie  ojczyzny  artykuł,  który  zobowiązuje  Radę
Ministrów do wydania rozporządzeń, które określą, kto odpowiada za przygotowanie, utrzymanie i
wykorzystanie  schronów w budowli  ochronnych na  wypadek  wojny.  Ale  to  za  mało,  dlatego też
domagamy się od rządu jak najszybszego przedstawienia projektu kompleksowej Ustawy o Obronie
Ludności Cywilnej!

Jest standardem w krajach zachodnich oraz wśród naszych sąsiadów na Litwie, w Słowacji, Czechach,
w Ukrainie schrony są w stanie pomieścić 50-60 a nawet 75% ludności. W Polsce aktualnie niecałe
3%. 

Obrona ludności jest jednym z fundamentalnych obowiązków państwa. Konstytucja obronę cywilną
stawia na równi z obroną granic oraz suwerenności państwa. Niestety od ponad 30 lat system obrony
cywilnej ulegał sukcesywnemu rozmontowywaniu. Liczba schronów i ukryć (piwnice, garaże dające
podstawową  osłonę)  wynosi  obecnie  39  892.  Od  niemal  2  dekad  poszczególne  ekipy  rządzące
próbują  napisać  Ustawę o Obronie  Cywilnej.  Jak  dotąd bezskutecznie.  W 2013 r.  NIK stwierdziła
wprost, że ten obszar polityki państwa “istnieje właściwie tylko na papierze” wzywając rządzących do
pilnej  naprawy  sytuacji,  uporządkowania  i  uzupełnienia  przepisów  oraz  egzekwowania  tych  już
istniejących. Niestety, poprawy sytuacji nie było. Przeciwnie. Ustawa z 1967 r., na której opierał się
system  obrony  cywilnej,  przestała  obowiązywać  22  kwietnia  2022  r,  a  wraz  z  nią  wszystkie
rozporządzenia  regulujące  zadania  Szefa  Obrony  Cywilnej  Kraju  oraz  podległych  mu  struktur  w
samorządach.  Kilkadziesiąt  dokumentów,  rozporządzeń,  instrukcji  i  wytycznych  o  kluczowym
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znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli wyparowało ot tak. W efekcie Polska ma Siły Zbrojne i jest w
stanie bronić swoich granic, ale obrony swoich obywateli się nie podejmuje. Obrona cywilna w Polsce
jest mitem podobnie jak sieć schronów pod Pałacem Kultury i Nauki.

UNIA EUROPEJSKA

Unia Europejska wciąż nie może się porozumieć w sprawie sankcji na gaz. Rozmowy odłożone

Wciąż  nie  ma  jednolitego  stanowiska  krajów  Unii  Europejskiej  w  sprawie  limitu  cenowego  na
importowany gaz z  Rosji.  Kraje  członkowskie  do negocjacji  w tej  sprawie  mają  powrócić  za  dwa
tygodnie w trakcie formalnego spotkania Rady Unii Europejskiej. Dziś UE idzie w kierunku obłożenia
podatkiem od nadmiarowych zysków spółek energetycznych. 

Źródło: Money.pl

Tak premier powiedział o Unii Europejskiej. Burza w sieci

Mateusz Morawiecki wziął udział w zlocie skrajnej prawicy w Madrycie. Podczas wiecu polityczno-
kulturalnego negatywnie wypowiadał się o Unii  Europejskiej.  Przemówienie szefa polskiego rządu
było szeroko i bardzo ostro komentowane w sieci. "Pojechał do Madrytu obrzygać Unię Europejską
na scenie. Wyzywał ją od transnarodowej bestii. Zakontraktowane w Moskwie!" - napisał poseł PO
Michał Szczerba. 

Źródło: wp.pl

KE: Europa Środ.-Wsch. zmniejszyła stratę do unijnej średniej pod względem PKB o połowę

Dzięki wsparciu z funduszy unijnych luka w PKB, która dzieliła kraje Europy Środkowo-Wschodniej od
średniej unijnej, w ciągu 15 lat zmniejszyła się o połowę, z 59 proc. do 77 proc. – wynika z danych
Komisji Europejskiej zaprezentowanych w poniedziałek w Brukseli. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Maciej Świrski przewodniczącym KRRiT. To on zakładał Redutę Dobrego Imienia i ogłaszał infamię

Za kandydaturą Macieja Świrskiego oddano cztery głosy:  Agnieszki  Glapiak,  Hanny Karp, Marzeny
Paczuskiej i samego Świrskiego. Przeciw zagłosował jedynie Tadeusz Kowalski. Wiceprzewodnicząca
KRRiT została natomiast Agnieszka Glapiak. 

Źródło: Press

Jacek Siewiera nowym szefem BBN

Prezydent Andrzej Duda odwołał Pawła Solocha z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i
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powołał w jego miejsce dotychczasowego ministra w kancelarii  prezydenta Jacka Siewierę. Paweł
Soloch został doradcą społecznym prezydenta.

Źródło: Polsat News

Szpitale w czasach pandemii. Wyniki kontroli NIK

"Łóżka przeznaczone dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 nie były wykorzystywane optymalnie,
leczenie  osób z  innymi schorzeniami  zostało  znacznie  ograniczone,  a  personel  medyczny  nie  był
regularnie testowany" -  to wyniki  kolejnej  kontroli  NIK działania państwa w trakcie pandemii,  do
których dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". Raport będzie opublikowany we wtorek. 

Źródło: Dziennik

Członek  RPP może służbowo przyjść  do centrali  NBP tylko raz  w tygodniu.  Bo tak  zdecydował
zarząd

Członek Rady Polityki Pieniężnej może wejść do centrali NBP tylko raz w tygodniu - poinformował w
TOK FM jeden z nich, Przemysław Litwiniuk. - W ciągu końcówki 2021 i na początku 2022 doszło do
poważnych zmian ograniczających swobodę funkcjonowania członków RPP - powiedział w rozmowie
z Maciejem Głogowskim. 

Źródło: TOK FM

Wojna w NBP. To, co dzieje się teraz w banku, uderzy w nas wszystkich

Ostatnie doniesienia z Narodowego Banku Polskiego nie są dobre. W zeszłym tygodniu prof. Adam
Glapiński  wytykał  członkom  Rady  Polityki  Pieniężnej  wysokie  pensje.  W  weekend  prof.  Joanna
Tyrowicz,  powołana niedawno członkini  RPP, pierwszy raz w historii  sama napisała komunikat po
posiedzeniu Rady, przy okazji ostro krytykując oryginalną wersję, a teraz prof. Przemysław Litwiniuk
oskarża  bank  o  utrudniony  dostęp  do  analiz.  NBP  z  kolei  pisze,  że  to  wszystko  jedno  wielkie
kłamstwo. To już otwarta wojna w polskim banku centralnym. Niestety, stracimy na niej wszyscy. 

Źródło: Money.pl

Zarabiali na słabym złotym. Teraz jest zbyt tani nawet dla nich

Przyjęło  się,  że  słaby  złoty  sprzyja  eksporterom.  Mechanizm  jest  prosty  –  ponoszą  koszty  w
złotówkach,  ale  sprzedają  w obcych walutach,  co w przypadku wysokiego kursu euro czy  dolara
zwielokrotnia ich zyski. Okazuje się jednak, że na aż tak słabej rodzimej walucie, jak obecnie, tracą
nawet oni. Potwierdzają to zarówno przedstawiciele eksportowych przemysłów naszej gospodarki,
jak i pytani przez nas ekonomiści. 

Źródło: Businessinsider
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Rząd zabiera miliardy złotych na leczenie. Eksperci obliczyli, ile straci NFZ. Ogromna kwota

Rząd chce nie tylko drastycznie obciąć wydatki na leczenie, ale także sięgnąć po kilkanaście miliardów
z funduszu zapasowego NFZ i  wydawać je bez społecznej kontroli  -  czytamy na pierwszej  stronie
poniedziałkowej (10 października) "Gazety Wyborczej". - To jest wręcz cyniczne - komentuje Łukasz
Jankowski, szef Naczelnej Izby Lekarskiej. 

Źródło: Money.pl

Mają to. TVP, mimo zapowiedzi, dostanie pokaźne wsparcie z budżetu

10-procentowa podwyżka abonamentu to  nie  wszystko.  Rząd zadbał  o  TVP,  dodając  jej  pokaźny
zastrzyk  budżetowej  gotówki.  I  to  mimo  wcześniejszych  zapewnień,  że  telewizja  publiczna  nie
otrzyma żadnego wsparcia. 

Źródło: Bankier.pl

Złe wieści dla kierowców. Cena diesla na wielu stacjach przekroczy 8 zł

Ceny oleju napędowego od połowy ubiegłego tygodnia wzrosły o blisko 1000 zł za metr sześc. - podali
w poniedziałek analitycy e-petrol.pl. Dla kierowców tankujących diesla oznacza to, że w najbliższych
dniach cena paliwa przekroczy na wielu stacjach 8 zł za litr. 

Źródło: Forsal

Rząd i Pfizer kłócą się o szczepionki. Miliardowy rachunek czeka na zapłatę

Koncern Pfizer czeka aż Polska zapłaci ok 1,5 - 2 mld zł za szczepionki przeciwko COVID-19, których
rząd  i  Ministerstwo  Zdrowia  nie  chciały  przyjąć.  Informacje  o  roszczeniu  zdradza  w rozmowie  z
Wirtualną Polską Adam Niedzielski, minister zdrowia. Tłumaczy również, czy Polska planuje w ogóle
płacić i jak próbowała załagodzić szczepionkowy spór. 

Źródło: wp.pl

Podwyżki cen prądu dla rolników. "Nikt nie kupi warzyw za cenę złota"

Rolnicy  korzystający  z  przemysłowej  taryfy  prądu  narzekają  na  wysokie  rachunki  za  energię
elektryczną.  Zdarza  się,  że  wzrost  przekracza  100  proc.  w  skali  dwóch  miesięcy.  Obawiają  się
kolejnych podwyżek. Podobne problemy mają właściciele szklarni i sadownicy. Ci ostatni ostrzegają,
że wyłączą komory, w których przechowują zimą owoce. - Nie będziemy dopłacać do jabłek, których
nikt nie kupi - tłumaczy Interii sadowniczka spod Góry Kalwarii.

Źródło: Interia.pl
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Fuzja Orlenu z PGNiG. Jest decyzja akcjonariuszy

Akcjonariusze PGNiG opowiedzieli się w poniedziałek za połączeniem spółki z PKN Orlen. Wcześniej
zgodę na fuzję wyrazili akcjonariusze płockiego koncernu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wydał już warunkową zgodę na połączenie firm. 

Źródło: TVN 24 BiS

Polskim służbom ciągle brakuje pieniędzy. CBA nie ma funduszy na papier

MSWiA znów dosypuje miliony dla służb mundurowych. Na ekstrapieniądze czekają też specsłużby.
CBA skończyły się fundusze m.in. na prąd i papier. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

USA. Joe Biden: Dzisiejsze ataki pokazują brutalność tej nielegalnej wojny

Prezydent USA Joe Biden potępił szeroko zakrojone rosyjskie ataki rakietowe na Ukrainę. Stwierdził,
że były one wymierzone w ludność cywilną i  nie atakowały celów wojskowych. - Nadal będziemy
zapewniać wsparcie niezbędne dla sił ukraińskich, aby bronić wolności - przekazał.

Źródło: Polsat News

Na to właśnie liczy Putin. Ukraina wstrzymuje eksport energii elektrycznej

Od 11 października Ukraina jest zmuszona do wstrzymania eksportu energii elektrycznej z powodu
ataków Rosji  na obiekty infrastruktury energetycznej – powiadomiło w poniedziałek ministerstwo
energetyki. Ukraina wysyłała energię m.in. do Rumunii i Słowacji, a także do Polski i Mołdawii. 

Źródło: Money.pl

Pilne konsultacje szefa NATO z Polską. Chodzi o rosyjski atak

Rosyjskie  bombardowania  celów  cywilnych  w  Ukrainie  było  tematem  poniedziałkowych  pilnych
konsultacji  prezydenta  Andrzeja  Dudy  z  Sekretarzem  Generalnym  NATO  —  podała  Kancelaria
Prezydenta.  Jens  Stoltenberg  potępił  w  poniedziałek  rosyjskie  ataki  rakietowe  na  szereg  celów
cywilnych na Ukrainie.  Zapowiedział  dalsze  wsparcie Sojuszu Północnoatlantyckiego dla  Kijowa w
walce z agresją Rosji. 

Źródło: Onet.pl
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Prąd ze Szwecji nie płynie do Polski. Szwedzi zgłosili awarię

Z powodu awarii szwedzkiej stacji energetycznej Stärnö prąd przestał płynąć podmorskim kablem do
Polski.  Według zgłoszenia awaria ma potrwać do 11 października, do godz. 23.59. Szwedzi od razu
jednak zaznaczyli, że "czas zakończenia postoju jest niepewny". 

Źródło: Businessinsider
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