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Jarosław Kaczyński wini kobiety za niską dzietność. "Do 25. roku życia dają w szyję"
- Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich
rówieśnicy, to dzieci nie będzie - twierdzi Jarosław Kaczyński. Tezę na temat przyczyn niskiej
dzietności Polaków prezes PiS wygłosił w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Ełku.
Komentarz Lewicy:
Ta z pozoru głupia wypowiedź ma za zadanie zmobilizować inne grupy wiekowe niż młode kobiety.
Prezes PiS wie, że jego partia nie dowozi tego co obiecała, dlatego też dzieci się nie rodzą. Zgodnie z
doktryną Kaczyńskiego to nie jest nigdy wina PiS, ale zawsze kogoś innego, w tym wypadku za brak
dzieci odpowiadają młode panie, które zamiast rodzić wolą pić alkohol w zbyt dużych ilościach.
Prezes PiS atakując młode kobiety cynicznie, ponieważ wie, że poparcie jego partii w tym segmencie
elektoratu oscyluje wokół błędu statystycznego.
Sondaż IPSOS z grudnia 2021 r. wskazuje główne powody, dla których spada liczba dzieci: 41% obawa
o pracę i jej utratę 39%; problemy materialne lub obawa o nie; 33% ryzyko zdrowotne związane z
ciążą; 24% za małe mieszkanie; 19% obawa o brak pomocy ze strony ojca.
Niskie bezrobocie jest faktem, ale drożyzna i inflacja powoduje, iż to co zarabiamy jest coraz mniej
warte i de facto zamiast klasy średniej, rośnie nam klasa biednych pracujących. Pomimo szumnych
zapowiedzi Mieszkania Plus w Polsce po 7 latach wciąż brakuje 2 mln mieszkań. 20% par w Polsce
boryka się z problemem niepłodności a partia Jarosława Kaczyńskiego w 2015 r. skasowała program
dofinansowania In Vitro, po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej Polki boją się zachodzić w ciążę, te
same Polki w Wielkiej Brytanii rodzą nie dwoje, ale więcej dzieci. Ziobro jest twardym szeryfem w
stosunku do kobiet, ale nie jest w stanie przymusić alimenciarzy do tego, aby płacili to do czego są
zobowiązani.
Polki oczekuję więc lepszych warunków pracy i jej ochrony; poprawy usług publicznych, większej
dostępności do ginekologa oraz dostępności aborcji, łatwiejszego dostępu do mieszkań oraz lepszej
ściągalności alimentów.
Lewica odpowiada na wszystkie te oczekiwania i w każdej z tej spraw złożyła konkretne propozycje
oraz projekty ustaw.
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UNIA EUROPEJSKA
Żadnych odpowiedzi na sugestie z tamtej strony realizował nie będę". Prezydent o środkach z KPO
Zrealizowaliśmy wszystkie warunki, by otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Żadnych
odpowiedzi na sugestie z tamtej strony realizował nie będę - powiedział w wywiadzie z tygodniem
"Sieci" prezydent Andrzej Duda.
Źródło: TVN 24 BiS
Unijne zdziwienie postawą Polski. TSUE rozpatrzy skargę rządu za dwa lata
Wiadomo już, jakie są losy skargi w sprawie zapotrzebowania na gaz, o której złożeniu poinformował
w zeszłym tygodniu na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. — Skarga Polski
została zarejestrowana — usłyszała dziennikarka RMF FM w TSUE. Wyroku należy się jednak
spodziewać dopiero w drugiej połowie 2024 r., a członkowie Komisji Europejskiej dziwią się postawie
Polski.
Źródło: Onet.pl
Bruksela pomoże w likwidacji tarczy antyinflacyjnej? KE przesłała Polsce swoje wątpliwości
Rząd rozważa wycofanie się z tarczy antyinflacyjnej. Nie tylko dlatego, że szuka oszczędności. W grę
wchodzi również obawa przed interwencją Komisji Europejskiej - wynika z ustaleń "Dziennika Gazety
Prawnej".
Źródło: Forsal
KRAJ
"Polityka": Prezeska PZU i jej zastępcy wpłacali setki tysięcy zł na konto PiS. Ujawniono przelewy
Pomiędzy 14 a 20 października pięć osób z zarządu PZU wpłaciło na konto Prawa i Sprawiedliwości
ponad 225 tys. zł - donosi "Polityka". Z ustaleń tygodnika wynika, że darczyńcy w przyszłym roku
znów będą mogli wpłacić 15-krotność minimalnego wynagrodzenia na konto partii i tyle samo na jej
fundusz wyborczy, bo jesienią odbędą się wybory parlamentarne.
Źródło: Gazeta.pl
Sejm uchwalił lex Czarnek 2.0
Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy Prawo oświatowe, która dotyczy między innymi zasad
działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach i przedszkolach, a także wprowadza zmiany w
edukacji domowej. Projekt nazywany lex Czarnek 2.0 trafi teraz do Senatu.
Źródło: TVN 24
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Co wiadomo o nowych wariantach koronawirusa?
Musimy pamiętać o tym, że dla osób z wielochorobowością, z wieloma potężnymi chorobami układu
krążenia, układu oddechowego, cukrzycą, dla osób z chorobą nowotworową, dla osób w starszym
wieku to może być groźne, to może być zabójcze - powiedział dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium
Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.
Źródło: Polsat News
Nieoficjalnie: Polacy i Amerykanie już się kłócą o elektrownię. Poszło o pieniądze
Ledwie wybrano firmę do budowy pierwszej elektrowni jądrowej, a już pojawiły się nieporozumienia
– podaje "Rzeczpospolita". Strona amerykańska bowiem zupełnie inaczej widzi finansowanie
projektu.
Źródło: Businessinsider
Potwór 2.0., czyli bardzo smutna mapa Polski. "Siatka połączeń skurczyła się o prawie 90 proc."
Przygnębiająca mapa wykluczenia transportowego, przygotowana przez jednego z ekspertów
zajmującego się tym tematem, doczekała się aktualizacji - o upadłe PKS-y i współautora, naukowca.
Żadnego transportu publicznego nie ma ponad jedna piąta polskich sołectw i to poważny problem,
utrudniający codzienne funkcjonowanie najstarszym i start w życie najmłodszym mieszkańcom
Źródło: Gazeta.pl
"Granat wybuchnie przed wyborami". Rząd pilnie szuka 400 mld zł, a drożyzna zostanie z nami na
lata
Rząd zderzy się — i oczywiście nas wszystkich — ze ścianą inflacji i długów jeszcze przed wyborami.
Hamulec mógłby wcisnąć Jarosław Kaczyński, ale on ma inne priorytety.
Źródło: Onet.pl
PKP Intercity ogłasza największy w historii przetarg na zakup nawet 450 nowych wagonów
Spółka PKP Intercity w ramach ogłoszonego w piątek przetargu zamierza kupić od 300 do 450 nowych
wagonów różnego typu - poinformował przewoźnik. Spółka w nowoczesny tabor zainwestowała już 7
mld zł, a do 2030 r. kwota ta ma sięgnąć 27 mld zł - dodano.
Źródło: TVN 24
Jest nowy prezes KGHM. Wcześniej był szefem Poczty Polskiej
Wcześniej Tomasz Zdzikot działał na stanowisku wiceministra w MON (od stycznia 2018 r. do
kwietnia 2020 r.) oraz w MSWiA. Z drugim resortem był związany od listopada 2015 r. do stycznia
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2018 r., najpierw jako podsekretarz stanu, a od października 2017 r. - jako sekretarz stanu.
Źródło: Money.pl
Zapaści na rynku hipotek ciąg dalszy. BIK opublikował dane
Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w październiku zapytania o kredyty
mieszkaniowe na kwotę niższą o 68,7 proc. niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków spadła o
67,2 proc. rok do roku do 13,02 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym - o 4,1 proc.
Źródło: Forsal
Jarosław Kaczyński: Glapiński się mylił w sprawie inflacji
Prezes PiS na spotkaniu z sympatykami partii rządzącej przyznał, że kierujący Narodowym Bankiem
Polskim prof. Adam Glapiński "mylił się" w sprawie tempa inflacji. Przyznał, że sam nie jest w stanie
powiedzieć, kiedy inflacja odpuści.
Źródło: rp.pl
ZAGRANICA
Koncerny biorą się ostro do pracy. Chcą stworzyć podwójną szczepionkę
Dwa koncerny farmaceutyczne, Pfizer oraz BioNTech, rozpoczęły badania nad podwójną szczepionką
przeciwko COVID-19 oraz grypie - donosi agencja Reuters. Jednodawkowy preparat ma być
połączeniem opatentowanej technologii mRNA przeciwko grypie i jednej z dawek przypominających
zapobiegającej wariantowi Omikron.
Źródło: Money.pl
We wtorek Amerykanie wybiorą nowy Kongres. Największym polem bitwy jest Pensylwania, którą
odwiedzili Biden, Trump i Obama
Joe Biden, Barack Obama i Donald Trump — największe nazwiska z obu amerykańskich partii
wspomagają swoich kandydatów w walce o fotel senatora i gubernatora w jednym z największych i
najbliższych stanów we wtorkowych wyborach w USA.
Źródło: Onet.pl
Pociąg z Korei Północnej do Rosji. W tle informacje o dostawach broni
Pociąg z Korei Północnej dotarł do Rosji w piątek. Miał to być pierwszy transport, który wjechał do
Rosji z tego kraju od kilku lat. W środę Stany Zjednoczone informowały, że Pjongjang potajemnie
dostarcza Rosji pociski artyleryjskie. Tymczasem w środę rosyjska służba weterynaryjna informowała,
że wysłała do Korei pociąg z końmi.
Źródło: Polsat News
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