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Szymon Szynkowski vel Sęk zastąpi Konrada Szymańskiego. Będzie ministrem ds. UE w KPRM
Następcą Konrada Szymańskiego na stanowisku ministra ds. Unii Europejskiej w KPRM zostanie
Szymon Szynkowski vel Sęk - powiedział Mateusz Morawiecki w radiowej Trójce. - Jeżeli czas pozwoli,
to w tym tygodniu odbędzie się zaprzysiężenie nowego ministra - przekazał na falach radia premier
rządu.
Komentarz Lewicy:
Dymisja Konrada Szymańskiego oznacza zaostrzenie kursu rządu względem Unii Europejskiej. Jak
wynika z wypowiedzi przedstawicieli PiS brak pieniędzy z KPO już został przez nich w kalkulowany.
Tak samo jak wkalkulowane jest niepłacenie kar za wyroki TSUE, a te są przecież naliczane ze
środków już przyznanych naszemu krajowi w ramach innych polityk unijnych niż Fundusz Odbudowy.
Jak daleko partia Jarosława Kaczyńskiego jest gotowa się posunąć, czy w swoim dążeniu do
zohydzenia Polkom i Polakom Unii Europejskiej są gotowi poświęcić też pieniądze z budżetu Unii
Europejskiej? Przecież dopiero co premier Mateusz Morawiecki nazwał Unię Europejską bestią,
zwierzęciem bez tradycji.
PiS zapomina, że projekt Baltic Pipe, którym tak lubią się chwalić nie powstałby, gdyby nie pieniądze z
Unii Europejskiej.
Jak wynika z sondażu IPSOS 67 proc. Polek i Polaków chce, by PiS podporządkował się wymogom UE
w sprawie praworządności, co pozwoli na odblokowanie 57 miliardów euro z Funduszu Odbudowy. A
PiS-owi wcale nie chodzi o walkę o suwerenność, ale o bezkarność przy podejmowaniu decyzji oraz o
zamienienie pieniędzy z UE w swój fundusz wyborczy.
Wszystkim krytykom Unii Europejskiej odpowiadamy: albo Federacja Europejska albo Federacja
Rosyjska - wybór należy do nas!
Lewica jest najbardziej proeuropejską siłą polityczną. Wprowadziliśmy Polskę do NATO i do UE. Czas
na wprowadzenie Europy do Polski. Nieustannie trzeba powtarzać i przypominać, że UE to nie
bankomat. Dla nas Unia to wartości, bezpieczeństwo, wspólna armia, wspólna waluta, wspólna
energetyka. Dzięki solidarności europejskiej rosyjskie wojsko teraz krwawi. I będzie krwawiło.
Najbliższe dekady musimy wykorzystać na działania, które zwiększą przewagę Zachodu nad Rosja w
potencjale militarnym. Ukraińcy pokazali, że Europa to styl życia, do którego aspirują miliony ludzi na
całym świecie. To europejski model społeczny, który przyciąga ludzi na całym świecie. Sytuacja
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Ukrainy byłaby całkiem inna, gdyby tak jak Polska była w strukturach EU i NATO. Bycie pełnoprawnym
członkiem tych sojuszy jest naszą racją stanu. Polska jest i będzie silna w silnej zjednoczonej Europie.
Rząd Mateusza Morawieckiego zrzuca winę za wszystkie swoje błędy i niepowodzenia na nienazwane
wprost instytucje europejskie. Brak środków z Funduszu Odbudowy, konflikt w Turowie,
niekonstytucyjna reforma sądownictwa – wszystkiemu winna jest Bruksela, a partia Jarosława
Kaczyńskiego przecież jedynie walczy z brukselskimi biurokratami o suwerenność Polski. Wszystkie te
działania nie są przypadkowe, to jasna strategia PiS-u, która ma za zadanie zohydzić Polkom i
Polakom członkostwo naszego kraju w UE.
Wybór jest prosty, jeżeli chcesz wyjścia Polski z Unii Europejskiej głosuj na PiS. Jeżeli chcesz mieć
pewność, że Polska pozostanie członkiem UE głosuj na Lewicę. Tu nie ma drugiego wyboru, nie
można być za Unią i jednocześnie popierać partii Jarosława Kaczyńskiego. PiS-exit albo Polexit –
wybór należy do Polek i Polaków!
UNIA EUROPEJSKA
Zapadła decyzja w sprawie misji UE. Ukraińcy będą się szkolić w Polsce
Misja Unii Europejskiej zajmująca się szkoleniem Ukraińców pojawi się również w Polsce —
poinformował w środę wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak w przerwie spotkania ministrów
obrony państw NATO w Brukseli.
Źródło: Onet.pl
Unia Europejska rozszerzy się o nowe państwo? "To inwestycja w pokój". KE zaproponowała
kandydata
Komisja Europejska zaproponowała, aby Bośnia i Hercegowina otrzymała status kandydata do Unii
Europejskiej. "Polityka rozszerzenia Unii Europejskiej jest geostrategiczną inwestycją w pokój,
stabilność, bezpieczeństwo i wzrost społeczno-gospodarczy" - zapewniał komisarz ds. rozszerzenia
Oliver Varhelyi.
Źródło: Gazeta.pl
Unia wprowadzi limit cen na gaz? Coraz więcej państw skłania się ku temu rozwiązaniu
Trwa nieformalny szczyt ministrów państw Unii Europejskiej odpowiedzialnych za energię w
Czechach. Jak się okazuje, w jego trakcie zwiększył się front państw chcących wprowadzenia
ograniczenia cenowego na gaz. Obecnie już 17 krajów UE chce w ten sposób wspomóc przemysł i
odbiorców indywidualnych – przekazał wiceminister klimatu Adam Guibourge-Czetwertyński.
Źródło:Money.pl
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Szef dyplomacji UE bije się w piersi. „Nie wierzyliśmy w to”
W przemówieniu na dorocznej Konferencji Ambasadorów wysoki przedstawiciel UE do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell wskazał na błędy, jakie unijna dyplomacja
popełniła w ostatnich latach i miesiącach.
Źródło: Euractive.pl
KRAJ
Jarosław Kaczyński: Sklepy Żabka też być może zostaną odkupione. Idziemy w tym kierunku
Sieć handlowa Żabka należy do funduszu CVC Capital Partners. Jak wynika ze strony funduszu,
obecnie liczy 8 tys. sklepów prowadzonych przez 7 tys. franczyzobiorców. Do CVC Capital Partners
należy także od 2015 roku PKP Energetyka. Tvn24.pl poprosił o komentarz do słów szefa PiS CVC oraz
Żabkę. "Relacjonowana wypowiedź nie odnosi się do żadnego konkretnego procesu z naszym
udziałem, więc nie mamy podstaw do jej komentowania" - przekazało portalowi biuro prasowe sieci
Żabka.
Źródło: Gazeta.pl
"Podatek" Sasina trafi do kosza
Rząd rezygnuje z pomysłu wprowadzenia tak zwanej daniny Sasina - ustalili dziennikarze RMF FM.
Chodzi o proponowany przez wicepremiera Jacka Sasina drakoński, bo aż 50-procentowy podatek od
nadmiarowych zysków największych polskich firm. Już samo ogłoszenie pomysłu wprowadzenia tego
podatku zatrzęsło warszawską giełdą, powodując wielomiliardowe straty.
Źródło: RMF FM
Rekordowe podwyżki emerytur. Resort przez przypadek ujawnił prognozy
W 2024 r., po najbliższych wyborach parlamentarnych, nowy rząd może podnieść minimalną
emeryturę do 1700 zł brutto - donosi "Fakt". Dziennik wskazuje, że w projekcie ustawy o waloryzacji
emerytur rolniczych, resort rolnictwa ujawnił, o ile mają wzrosnąć świadczenia seniorów. "Szykuje się
rekordowa waloryzacja" - czytamy.
Źródło: Money.pl
O. Rydzyk otworzył swoją geotermię. Prezes PiS nie przyjechał, głos zabrał Sasin: Niemcy, okazało
się, byli głupi
W środę otwarto ciepłownię geotermalną o. Tadeusza Rydzyka w Toruniu. Po oficjalnym poświęceniu
inwestycji rozpoczęła się konferencja "Bezpieczeństwo Energetyczne Polski". W jej trakcie Jacek Sasin
stwierdził, że "potężne Niemcy, które chcą decydować o całej Europie, (...) okazało się, że byli głupi,
dali się uwieźć Putinowi i Rosji".
Źródło: Businessinsider
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"Awaria rurociągu "Przyjaźń". PERN: Brak znamion działania osób trzecich. Jest też komentarz
Morawieckiego
- Nie można pochopnie wyciągać wniosków z każdej awarii. Nie wiemy, kto stoi za awarią, czy jest to
rzecz przypadku czy akt sabotażu - powiedział w środę w ciągu dnia Mateusz Morawiecki, odnosząc
się do awarii gazociągu "Przyjaźń." Wieczorem stanowisko zajął też operator polskich sieci
rurociągów naftowych, firma PERN.
Źródło: gazeta.pl
Węglokoks sprowadzi z zagranicy 5-6 mln ton węgla. "Nie stosujemy żadnej marży"
Węglokoks planuje sprowadzić zza granicy ok. 5-6 mln ton węgla do końca kwietnia przyszłego roku poinformował prezes Tomasz Heryszek. Dodał, że kluczem do sukcesu jest przepustowość polskich
portów. Wydobycie węgla w należącej do grupy kopalni w Bytomiu może wynieść w tym roku ok. 1,8
mln ton. Cena za tonę węgla z importu wynosi 2,7 tys. zł brutto.
Źródło: Money.pl
Ceny energii i dystrybucja węgla. Rząd przekazał nowe informacje
Bo blisko dwugodzinnej dyskusji Komisja Wspólna Rządu i Samorządu pozytywnie zaopiniowała
projekty ustaw dotyczące cen energii oraz dystrybucji węgla — poinformował w środę wiceminister
spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. — Rząd przyjmie te projekty w najbliższych
dniach — dodał
Źródło: Onet.pl
Ziobro wydał polecenie. Nie będzie śledztwa w głośnej sprawie
Osoba napadnięta ma konstytucyjne prawo do obrony przed napastnikiem - powiedział Zbigniew
Ziobro. Prokurator Generalny poinformował o wydaniu polecenia umorzenia postępowania ws.
zabójstwa włamywacza w Poznaniu. Zarzuty postawiono trojgu domowników.
Źródło: wp.pl
Zwolnienie lekarskie a kontrola. ZUS zmienił zasady
Gdy pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, może przyjść do niego kontroler. Jeżeli chorego nie
będzie w domu, może stracić np. zasiłek chorobowy. Z najnowszych przepisów wynika jednak, że
nieobecność pracownika na zwolnieniu lekarskim nie musi oznaczać, że nieprawidłowo wykorzystuje
on zwolnienie.
Źródło: Onet.pl
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Duża akcja służb. Chodzi o byłą spółkę Work Service. Wśród zatrzymanych były senator
Były dolnośląski senator PO Tomasz Misiak jest wśród trzech innych osób zatrzymanych przez
funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak dowiedział się reporter RMF FM, chodzi o
działania w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Szczecinie. W tej sprawie
zatrzymano też prezydenta Lewiatana Macieja Wituckiego.
Źródło: RMF FM
Wielki blok przestał wytwarzać prąd. "Remont awaryjny"
910-megawatowy blok energetyczny Taurona w Jaworznie, który na początku września wznowił
produkcję energii po czterotygodniowym postoju, w środę znów przestał wytwarzać prąd z powodu
konieczności przeprowadzenia remontu awaryjnego. Ma wznowić pracę w poniedziałek rano - wynika
z informacji Taurona.
Źródło: TVN 24 BiS
ZAGRANICA
Stoltenberg: Rosja wie, że wojny atomowej nie da się wygrać
- Priorytetem jest wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy - zapewnił sekretarz generalny NATO
Jens Stoltenberg. W Brukseli rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli około 50 krajów należących do
Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy i wspierających ją militarnie w wojnie z Rosją. Stoltenberg po
raz kolejny przestrzegł Rosję przed użyciem broni jądrowej.
Źródło: gazeta.pl
Ukraina nie wyśle prądu do Polski. Wstrzymuje eksport energii
Niestety szybko pogarszająca się sytuacja od 11 października względem bombardowań cywilnej
infrastruktury przez Rosjan wymusiła na Ukrainie wstrzymanie eksportu energii elektrycznej z
powodu wymogu zaspokojenia własnego zapotrzebowania. Rosjanie obrali na cel głównie elementy
infrastruktury energetycznej oraz ciepłowniczej. Warto przypomnieć, że Ukraina w 2021 roku była
czwartym co do wielkości eksporterem prądu do Polski i wszystko wskazywało na to, że wolumen
jeszcze znacznie wzrośnie W obecnej sytuacji wydaje się to jednak bardzo trudne do zrealizowania.
Źródło: Obserwatorgospodarczy.pl
Biden: Arabia Saudyjska poniesie konsekwencje za podwyższenie ceny ropy
Arabia Saudyjska poniesie konsekwencje za to, co zrobiła z Rosją - powiedział we wtorek prezydent
USA Joe Biden w wywiadzie z CNN, odnosząc się do decyzji kartelu OPEC+ mającej podnieść ceny ropy
naftowej. Zapowiedział też, że zamierza ponownie przemyśleć relacje USA z monarchią.
Źródło: Bankier.pl
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