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Będzie zapora na granicy z obwodem kaliningradzkim. Szef MON ujawnia szczegóły

"Zdecydowałem  o  podjęciu  działań,  które  zwiększą  bezpieczeństwo  na  granicy  z  obwodem
kaliningradzkim.  Rozpoczniemy  budowę  tymczasowej  zapory,  która  wzmocni  ochronę  granicy"  -
powiedział szef MON Mariusz Błaszczak. Zapora będzie miała wysokość 2,5 metra oraz szerokość 3
metrów. 

Komentarz Lewicy:

Co takiego wie minister Błaszczak, że podjął taką decyzję nagle, bez żadnych konsultacji, bez zwołania
przez Prezydenta RBN i nie poinformowania nawet członków Komisji  Obrony o zasadności  takich
działań? Oni wszyscy o decyzji dowiedzieli się z mediów i Twittera. 

Minister Błaszczak powinien w trybie pilnym spotkać się z posłami i w trybie niejawnym przedstawić
dokładne informacje wywiadowcze, które posiada.  Brak jawności  działań może sugerować, że PiS
kolejny raz na strachu próbuje budować kapitał polityczny. 

To  oczywiste,  że  mieszkańcy  terenów  nadgranicznych  obawiają  się  o  swoje  bezpieczeństwo.  PiS
swoimi działaniami tylko taki strach podsyca, licząc dodatkowo, że opozycja się przeciwstawi i będzie
ją można wskazać, jako tych, którzy nie chcą dbać o bezpieczeństwo.
  
Granica z obwodem kaliningradzkim jest całkiem inna, niż białoruska. Pas nadgraniczny od strony
rosyjskiej jest w pełni monitorowany i tam, reżim Łukaszenki nie ma szans „przepychać” kogokolwiek.
No, chyba, że za pozwoleniem i w porozumieniu z Putinem. Ale znów, tu konieczna jest informacja
Błaszczaka o tym, co wie i czy mamy jakieś nowe realne zagrożenie naszych granic.
 
UNIA EUROPEJSKA

Komisja Europejska zatwierdziła jeden z kamieni milowych. Zostało pięć

Komisja  Europejska  zatwierdziła  niedawno kolejny  kamień  milowy,  jaki  Polska  musiała  spełnić  w
sprawie KPO. Zostało więc nie sześć, ale pięć wskaźników, jakie Polska musi spełnić, a które musi
zatwierdzić  KE  –  powiedział  w  środę  w  radiowej  Trójce  minister  funduszy  i  polityki  regionalnej
Grzegorz Puda. 
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Unia chce być traktowana przez USA jak Meksyk

Unia  Europejska  zwróciła  się  do  władz  USA,  aby  traktowały  unijne  e-auta,  baterie  i  sprzęt
energetyczny tak samo, jak takie wyroby z Kanady i Meksyku - ujawnił czeski minister handlu Jozef
Sikela.   

Źródło: rp.pl

Ile razy już to słyszeliśmy? Rząd podał kolejny termin złożenia wniosku o pieniądze z KPO. W PiS
trwa spór?

Wniosek o otrzymanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) ma zostać złożony jeszcze w
tym roku -  takie zapewnienie  złożył  minister  do spraw europejskich Szymon Szynkowski  vel  Sęk.
Wcześniej podobne deklaracje składał Mateusz Morawiecki. Nowe światło na tę sytuację rzucił we
wrześniu Waldemar Buda, który zasugerował, że brak środków z KPO może być na rękę PiS-owi. 

Źródło: Gazeta.pl

KRAJ

Będą cięcia w wydatkach państwa? Paweł Borys: przyszły rok będzie bardzo trudny

-  Być  może  w  tej  sytuacji,  w  jakiej  teraz  jesteśmy,  rząd  nie  będzie  mógł  przedłużyć  tarczy
antyinflacyjnej, zresztą w budżecie tego nie zakłada - powiedział w środę prezes Polskiego Funduszu
Rozwoju  Paweł  Borys.  Dopytywany,  czy  wyobraża  sobie  cięcia  wydatków,  takie  jak  500  plus  lub
ewentualne  zastosowanie  kryterium  dochodowego,  szef  PFR  stwierdził,  że  "500  plus  jest
nienaruszalne".

Źródło: Money.pl

Koniec tarcz antyinflacyjnych? Kotecki: W lutym 24 proc. inflacji

Bez tarczy antyinflacyjnej inflacja w lutym osiągnie 24 proc. - powiedział w radiu TOK FM członek RPP
Ludwik Kotecki. "Być może rząd będzie zmuszony do tego, żeby nie przedłużać tarczy antyinflacyjnej
w przyszłym roku" - powiedział wcześniej prezes PFR Paweł Borys. 

Źródło: Bankier.pl

Maksymalne ceny węgla i prądu. Prezydent podpisał ustawy

Gospodarstwa domowe zapłacą co najwyżej 693 złote za megawatogodzinę energii  elektrycznej -
zakłada ustawa, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Prąd będzie tańszy także m.in. dla
wybranych firm oraz instytucji samorządowych. Skorzystają także spółki zajmujące się transportem
zbiorowym. Ponadto prezydent złożył podpis pod ustawą regulującą sposób sprzedaży węgla przez
samorządy.

Źródło: Polsat News
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Patostreamer Wojciech Olszański zatrzymany, ma odbyć karę więzienia

Wojciech Olszański vel. Aleksander Jabłonowski został zatrzymany w celu odbycia kary pozbawiania
wolności  -  poinformował  w mediach społecznościowych jego współpracownik  Marcin  Osadowski.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Orlen przejął PGNiG

- Jesteśmy jedną wielką, silną, polską narodową firmą – powiedział w środę Daniel Obajtek, prezes
PKN Orlen.  Przypomniał,  że Orlen przejął  do tej  pory Energę, Lotos a teraz -  PGNiG.  -  Wcześniej
zwiększyliśmy swój udział w Unipetrolu. Dokonaliśmy tego, że koncern może osiągać przychody 400
mld zł. Zbudowaliśmy 155. koncern na świecie – wskazał. W styczniu firma opublikuje zaktualizowaną
strategię. Chce m.in. wzmacniać segment wydobywczy.

Źródło: Interia.pl

Rząd domyka "antywojenną tarczę energetyczną". Chodzi o ceny gazu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad projektem ustawy dotyczącym rynku gazu w 2023 r. -
poinformowała w rozmowie z PAP wiceszefowa resortu Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Celem jest
ograniczenie  podwyżek  cen  tego  surowca  dla  gospodarstw  domowych  i  nie  tylko.  Wiceminister
dodała, że w ten sposób rząd domyka pakiet regulacji,  które składają się na "antywojenną tarczę
energetyczną". 

Źródło: Money.pl

Mapa wykluczenia komunikacyjnego. Zlikwidowana kolej i PKS-y. Ekspert przedstawił receptę

Jak wyliczył, od 1989 roku siatka połączeń autobusowych skurczyła się o 90 procent. Nieco lepiej jest
na kolei, która pod koniec XX wieku i na początku obecnego stulecia mierzyła się z kryzysem. Trudne
czasy minęły mniej więcej wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Źródło: Polsat News

"Ponad 200 tys. firm zamknęło bądź zawiesiło działalność". Ministerstwo przekonuje, że nie jest źle

Już przed wakacjami nie było różowo. - Obecnie prowadzimy produkcję na stracie finansowej, gdzie
głównym czynnikiem zaburzającym płynność  finansową jest  cena paliwa gazowego -  przyznaje  w
rozmowie  z  Gazeta.pl  Łukasz  Busz,  prezes  huta  szkła  Gloss  z  Wielkopolski.  Adam  Abramowicz,
rzecznik małych i średnich przedsiębiorców w "Rzeczpospolitej" informował, że "w ostatnim czasie
ponad 200  tys.  firm zamknęło  bądź  zawiesiło  działalność".  Ministerstwo Rozwoju  przekonuje,  że
wcale  nie  jest  tak  źle,  ale  ci,  którzy  wsłuchują  się  w  głosy  przedsiębiorców,  odnotowują  pełną
napięcia atmosferę wyczekiwania. 

Źródło: gazeta.pl
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Niepokojące dane z polskiej gospodarki. Hamowanie w przemyśle przyspiesza

Wskaźnik  PMI,  obrazujący  koniunkturę  w polskim przemyśle,  szósty  miesiąc  z  rzędu  znajduje  się
poniżej ważnej granicy. Ponadto hamowanie w przemyśle przyspiesza. Tempo spadku zatrudnienia
jest najszybsze od ponad dwóch lat. To coraz silniejszy recesyjny sygnał — oceniają ekonomiści. 

Źródło: Businessinsider

Bezkarny jak minister sprawiedliwości. Resort Ziobry łamie prawo i… nic

Ministerstwo Sprawiedliwości łamie przepisy o dostępie do informacji publicznej i jawności finansów
publicznych.To drugie wytykała już resortowi Zbigniewa Ziobry Najwyższa Izba Kontroli, ale nic się nie
zmieniło. Zapytaliśmy więc premiera Mateusza Morawieckiego, czy podejmuje w tej sprawie jakieś
kroki. Odpowiedź jest zaskakująca. 

Źródło: wp.pl

"Bunt" w Sądzie Najwyższym. Manowska: nie wykluczam 30 dyscyplinarek

- Żadnej sytuacji nie wykluczam, ale nie grożę dyscyplinarkami, nie zrobię przyjemności nikomu, kto
chce  na  sztandarach  do  Europy  ponieść  hasło,  że  znęcam  się  nad  sędziami  i  wszczynam  im
postępowania — powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prezes Sądu Najwyższego Małgorzata
Manowska w odniesieniu do oświadczenia "starych" sędziów SN. Odmówili oni orzekania z sędziami
nominowanymi przez nową Krajową Radę Sądownictwa. 

Źródło: Onet.pl

Skandal wart miliony. Słony rachunek za konie z Janowa

Tegoroczne  Dni  Konia  Arabskiego  w  Janowie  Podlaskim  nie  tylko  skończyły  się  kompromitacją
organizatorów, ale w dodatku z nóg może zwalić ich koszt. 

Źródło: rp.pl

Susza sieje spustoszenie. Wartość utraconych plonów jest liczona w miliardach

Nawet 6,5 miliarda złotych może wynosić roczna wartość plonów, które tracimy przeciętnie w wyniku
susz. Największe straty odnotowano w województwie wielkopolskim - dowiadujemy się z raportu
Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). 

Źródło: TVN 24 BiS
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ZAGRANICA

Biden: amerykańskie wojska pozostaną w Polsce na długi czas

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapewnił,  że amerykańskie wojska zostaną w Polsce i
innych krajach NATO "na długi czas". 

Źródło: TVN 24

Stopy procentowe w USA w górę. Jest reakcja złotego

Fed  podniósł  główną  stopę  procentową  w  Stanach  Zjednoczonych  o  75  punktów  bazowych  do
przedziału  3,75-4,00  procent  -  podano  w  komunikacie  po  posiedzeniu.  Decyzja  jest  zgodna  z
oczekiwaniami rynku. Złoty umocnił się po decyzji Fed, a skala umocnienia sięgnęła 0,96 procent - za
dolara amerykańskiego około godziny 19.30 płacono 4,72 złotego. 

Źródło: TVN 24 BiS

Spotkanie rosyjskiego kierownictwa wojskowego. „Traktujemy to poważnie”

Według dziennika „New York Times” amerykańskie władze posiadają informację wywiadowcze na
temat spotkania rosyjskiego kierownictwa wojskowego, na którym omawiana była możliwość użycia
taktycznej broni jądrowej. W spotkaniu nie uczestniczył prezydent Władimir Putin.

Źródło: Euractive.pl

Holandia się nie patyczkuje. Bezlitosny cios w Chiny

Chiny  muszą  natychmiast  zamknąć  swoje  nielegalne  biura  w Holandii.  To  "biura  obsługi",  rodzaj
przedstawicielstw rządowych, które zostały uruchomione w Rotterdamie i Amsterdamie, o których
zalegalizowanie nikt  nie występował.  Likwidację nielegalnych placówek zlecił  holenderski  minister
spraw  zagranicznych  Wopke  Hoekstra.  -  Sytuacja  jest  nie  do  przyjęcia  -  stwierdził  jednocześnie
dyplomata. 

Źródło: wp.pl
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