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Spotkanie grupy planowania atomowego NATO. Stoltenberg: Bierzemy groźby Putina na poważnie

Retoryka Putina jest bardzo niebezpieczna i nieodpowiedzialna. Bierzemy jego groźby na poważnie,
ale jesteśmy czujni i nie pozwolimy się zastraszyć - powiedział Jens Stoltenberg. Sekretarz generalny
NATO  poinformował,  że  w  czwartek  zebrała  się  grupa  planowania  atomowego  NATO.

Media: Łukaszenka podjął decyzję o mobilizacji. Odbędzie się pod przykrywką ćwiczeń

Aleksander Łukaszenka podjął  decyzję  o  przeprowadzeniu  na Białorusi  tajnej  mobilizacji  -  podaje
"Nasza Niwa", powołując się na kilka niezwiązanych ze sobą źródeł. Mobilizacja miałaby się odbywać
pod pretekstem sprawdzenia gotowości bojowej i ćwiczeń wojskowych. 

Komentarz Lewicy:

W związku z eskalacją wojny w Ukrainie, groźbami użycia broni atomowej, a także informacjami na
temat możliwości udziału Polski w porozumieniu o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej Lewica
domaga się pilnego zwołania przez prezydenta Andrzeja Dudę Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Zagrożenie przed jakim stoi dziś  Polska, ale też i  cały region czy Europa jest bardzo poważne. W
sprawie działań Rosji musimy mówić jednym głosem, nie ma tutaj miejsca na kłótnie, dywagacje, czy
też spory. Musimy szukać jedności. 

Szukajmy  konsensusu,  aby  Polska  mówiła  jednym  głosem  w  sprawie  naszego  bezpieczeństwa  i
współpracy międzynarodowej.

O  wielu  sprawach  posłowie  dowiadują  się  z  przekazów  medialnych.  Prowadzona  też  jest  taka
medialna  dyplomacja,  a  dyplomacja  lubi  finezję  oraz  spokój.  Mówię  tutaj  o  potencjalnym
rozmieszczeniu na terenie Polski broni atomowej, a która jest w posiadaniu Stanów Zjednoczonych. O
tym pomyśle dowiedzieliśmy się z wywiadu prasowego, który udzielił  prezydent Andrzej  Duda. W
naszej ocenie to nie jest sposób w jaki głowa państwa powinna prowadzić politykę zagraniczną oraz
wypowiadać  się  o  sprawach  związanych  z  bezpieczeństwem  naszego  kraju.  Chcielibyśmy,  aby
prezydent  prowadził  politykę  rozsądną  i  rozważną,  aby  decyzje  ogłaszał  po  uzgodnieniach  z
partnerami w Polsce oraz za granicą.

Rada  Bezpieczeństwa  Narodowego  powinna  zebrać  się  natychmiast.  Lewica  apelowała  o  to  pod
koniec września, kiedy rozpoczęła się mobilizacja w Rosji. I co? Nic, cisza.
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RBN  powinna  odpowiedzieć  na  pytania:  czy  powinniśmy  wysyłać  więcej  broni,  jak  powinniśmy
zachęcać  państwa  UE  i  NATO,  aby  tę  broń  wysyłały;  jakie  powinny  być  nowe  sankcje  oraz  jak
hamować zbrodniarza Putina? 

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

Viktor Orban mięknie, by dostać pieniądze z Unii Europejskiej

Węgry  dostały  dwa  dodatkowe  miesiące  na  wdrożenie  reform  antykorupcyjnych  pod  groźbą
zamrożenia  funduszy  UE.  Orban publicznie  walczy  o  "suwerenność",  ale  ulega presji  Brukseli,  by
ocalić również zagrożone 70 proc. KPO.  

Źródło: Gazeta.pl

Nie ma gdzie ładować w Polsce elektrycznych aut. Zostajemy w tyle UE

Polska ma jedną z najsłabiej rozwiniętych sieci ładowania samochodów elektrycznych w Europie –
poinformowało w czwartek Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA.  

Źródło:rp.pl

Sędzia Gąciarek niedopuszczony do orzekania. Nominaci Ziobry blokują miliardy z KPO dla Polski

Sędzia  Piotr  Gąciarek  wbrew  orzeczeniom  i  prawu  UE  nie  został  dopuszczony  do  orzekania.  To
decyzja prezeski sądu z nominacji ministra Ziobry. Wbrew prawu UE rzecznik dyscyplinarny zrobił też
dyscyplinarki trzem sędziom z Warszawy za stosowanie wyroków ETPCz i TSUE 

Źródło: OKO.press

Francja po raz pierwszy wysyła gaz bezpośrednio do Niemiec. Paryż dotrzymał słowa

Paryż  wspomaga  Niemcy  gazowo,  podczas  gdy  Berlin  pomaga  Francji  uporać  się  z  niedoborem
produkcji  energii  elektrycznej.  To  efekt  obustronnej  umowy  dotyczącej  złagodzenia  kryzysu
energetycznego. Francja po raz pierwszy wysyła gaz rewersem przez Ren bezpośrednio do Niemiec. 

Źródło: Money.pl
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KRAJ

Rząd ma ponad 100 członków. Takiej sytuacji jeszcze nie było

W gabinecie Mateusza Morawieckiego obecnie jest 24 konstytucyjnych ministrów. Tylko 16 z nich ma
swoje resorty. Pozostali to ministrowie bez teki, których jeszcze nigdy w III RP nie było tak wielu —
pisze na swojej stronie RMF FM. 

Źródło: RM FM

Rozpacz w fabrykach. Pracują po 3-4 dni w tygodniu. Wkrótce w ogóle przestaną

Staje budowlanka, a wraz z nią pada cała potężna gałąź gospodarki – przemysł drzewny. Producenci
mają duże problemy ze zbyciem towarów. Spadki zamówień sięgają kilkudziesięciu procent. Na bruk
może trafić nawet 100 tys. ludzi. – Mieliśmy nadzieję, że to tylko chwilowa zadyszka. Jednak z każdym
tygodniem jest tylko gorzej – mówi jeden z naszych rozmówców. 

Źródło: Money.pl

Nikt nie kupuje mieszkań, choć ceny spadają. Polacy czekają na lepsze czasy

W 20 największych polskich miastach liczba rozpoczętych budów mieszkań na sprzedaż lub wynajem
spadła do poziomu z 2016 r., czyli początku boomu na polskim rynku nieruchomości. 

Źródło: 300gospodarka.pl

Niepokojące sygnały z rynku pracy. Obniżki pensji w budowlance

Firmy  budowlane  oraz  mikrofirmy  najczęściej  deklarują  możliwość  zmniejszenia  wynagrodzenia
pracowników - wynika z Miesięcznego Indeksu Koniunktury PIE i BGK. Od trzech miesięcy w danych
widać  systematyczny  spadek  wskaźnika  wynagrodzeń,  co  eksperci  określają  jako  "niepokojące
sygnały w sferze zatrudnienia". 

Źródło: Money.pl

Wieczorny stres w energetyce. Coraz trudniej utrzymać bezpieczne rezerwy

Zima jeszcze przed nami, a nasza energetyka już teraz ma problemy z utrzymaniem rezerw mocy na
bezpiecznym poziomie. Zwłaszcza w wieczornych szczytach poboru energii,  które o tej porze roku
trwają zwykle od godz. 19. do 21. W środę wieczorem doszło do kumulacji zdarzeń w elektrowniach i
operator musiał na potęgę awaryjnie kupować drogi prąd z krajów ościennych. 

Źródło: Businessinsider
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Zmiany na szczycie Polska Press. Stery obejmie "prawa ręka prezesa Kurskiego"

Od  14  października  Stanisław  Bortkiewicz  zastąpi  na  stanowisku  prezesa  zarządu  Polska  Press
Tomasza Przybka, który pełnił tę funkcję od 18 maja 2021 r. Właścicielem Polski Press jest Orlen. 

Źródło: Onet.pl

Ziemia miała trafić do rolników. Ale 250 hektarów dostała spółdzielnia posła wspierającego PiS

Spółdzielnia  rolna,  w  której  prezesem  i  udziałowcem  jest  Zbigniew  Ajchler,  poseł  niezrzeszony
głosujący razem z PiS, podpisała w sierpniu umowę na poddzierżawę 250 hektarów z państwowych
zasobów.  Przy  przekazaniu  ziemi  pominięto  standardowe  procedury,  obowiązujące  zwykłych
rolników.  Gdy o  sprawę zaczęli  dopytywać  dziennikarze  Wirtualnej  Polski,  ziemia  nieoczekiwanie
wróciła do państwa.  

Źródło: wp.pl

Afera e-mailowa. "Zacieśniamy relacje z oficjalnym Mińskiem"

W sieci zostały opublikowane nowe e-maile pochodzące ze skrzynki byłego szefa Kancelarii Premiera
Michała Dworczyka. W wiadomości z czerwca 2020 r. miał on pisać do Mateusza Morawieckiego o
"zacieśnianiu relacji z oficjalnym Mińskiem" i w tym kontekście prosił o dofinansowanie opozycyjnej
białoruskiej telewizji Biełsat, by nie "powstało wrażenie, że całkiem porzucamy wsparcie niezależnych
mediów". 

Źródło: Onet.pl

Brutalna gra w ZUS. Spór o strajk to tylko wierzchołek góry lodowej

Kilka spraw w sądzie, bezpardonowe medialne ataki i zwolnienie szefowej związku zawodowego – to
tylko część tego, jak wygląda spór pomiędzy ZUS-em a jednym ze związków zawodowych. 

Źródło: Businessinsider

Andrzej Zybertowicz musi przeprosić za słowa na temat Okrągłego Stołu. Sąd wydał wyrok

Sąd  Okręgowy w Warszawie  wydał  wyrok w sprawie  profesora  Andrzeja  Zybertowicza.  Chodzi  o
słowa,  jakie  doradca  prezydenta  RP  wypowiedział  trzy  lata  temu  podczas  debaty  oksfordzkiej.
Socjolog  mówił  wówczas  o  "głębokiej  prawdzie  w  komentarzu  Andrzeja  Gwiazdy  po  rozmowach
Okrągłego Stołu".

Źródło: Polsat News
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Zielona energia mogła zasypać lukę węglową

Gdybyśmy od 2017 roku rozwijali energetykę wiatrową na lądzie, dziś mielibyśmy nadwyżkę węgla,
zamiast borykać się z jego brakiem - informuje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna". 

Źródło: TVN 24 BiS

ZAGRANICA

Nie będzie 500 HIMARS-ów w Polsce, ale...

USA kupimy nieco ponad 200 wyrzutni rakietowych dalekiego zasięgu. Za to prawie 300 podobnych
systemów pozyskamy z Korei, która oferuje szybszy czas dostaw. 

Źródło: Dziennik

Rosja chce stworzyć nowy hub gazowy. Miałby powstać na granicy Turcji i UE

Rosja planuje rozbudowę gazociągów przez Morze Czarne do Turcji, aby przekierować tam dostawy z
systemu Nord Stream - donosi rosyjski dziennik "Kommersant". Według Władimira Putina na granicy
Turcji i UE mógłby powstać duży hub gazowy dostarczający gaz do Europy. 

Źródło: Money.pl

Ustalenia w sprawie roli Trumpa podczas ataku na Kapitol. Decyzja komisji

Parlamentarna  komisja  śledcza  badająca  atak  na  Kapitol  z  6  stycznia  2021  r.  jednogłośnie
opowiedziała się w czwartek za wezwaniem byłego prezydenta USA Donalda Trumpa do złożenia
zeznań pod przysięgą. Podczas posiedzenia komisja zaprezentowała też dowody świadczące m.in. o
tym,  że  Trump  wiedział,  że  jego  uzbrojeni  zwolennicy  planują  szturm  na  Kapitol,  i  sam  chciał
poprowadzić tłum. 

Źródło: Onet.pl
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