
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Wybuch w Przewodowie. Prezydent: Nie mamy sygnałów, by mogła powtórzyć się taka tragedia jak
wczoraj

- Nie ma żadnego znanego nam, istniejącego w sposób bezpośredni niebezpieczeństwa wobec Polski,
obywateli.  Nie  mamy też żadnych sygnałów, by istniała groźba powtórzenia  się tego tragicznego
zdarzenia,  która  miało  miejsce  wczoraj,  choć  rosyjski  ostrzał  może  powodować  nieprzewidziane
skutki - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Rakieta w Przewodowie. Biały Dom i Pentagon wydały komunikat

- USA nie widzą nic, co mogłoby zaprzeczać wskazanej przez Polskę wstępnej ocenie, że pocisk, który
spadł  w  Przewodowie,  był  elementem  ukraińskiej  obrony  powietrznej  -  powiedziała  w  środę
rzeczniczka  Rady  Bezpieczeństwa  Narodowego  USA  Adrienne  Watson.  W  podobnym  tonie
wypowiedział  się  szef  Pentagonu,  zaznaczając,  że  amerykańscy  eksperci  są  na  miejscu eksplozji  i
pomagają ustalić jej przyczyny.

Ukraina prosi o dostęp do miejsca uderzenia rakiety. ODPOWIEDŹ prezydenta

Postępowanie prowadzone przez polskich i amerykańskich ekspertów - skomentował słowa Daniłowa
prezydent  Andrzej  Duda.  I,  jeżeli  ktokolwiek  miałby  być  dopuszczony  do  tego  postępowania,  to
wymaga to takiego, co najmniej dwustronnego jeszcze uzgodnienia. I tylko w tym trybie możemy na
to patrzeć - zaznaczył Andrzej Duda. 

Przewodów. Szef NATO: Rosja nie szykuje działań wobec Sojuszu

- Wydaje się, że w Przewodowie nie mieliśmy do czynienia z celowym atakiem - stwierdził sekretarz
generalny NATO Jens Stoltenberg. Jak zauważył, wtorkowe eksplozje na Lubelszczyźnie miały miejsce
"po  tym,  gdy  Rosja  wystrzeliła  rakiety  na  ukraińskie  terytorium".  Zapewnił,  że  w  sprawie  trwa
śledztwo, a Federacja Rosyjska "nie przygotowuje ofensywnych działań militarnych wobec NATO".

Andrzej Duda po RBN: to była odpowiedzialna rozmowa o sytuacji Polski

Zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. — Posiedzenie było objęte klauzulą
niejawności. Wszyscy uczestnicy zabrali głos, zadali  pytania, wszystkie kwestie zostały wyjaśnione.
Nie  ma w tym momencie  żadnego zagrożenia  dla  Polaków — powiedział  po  zakończeniu  obrad
prezydent Duda. 
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Komentarz Lewicy:

Opozycja, jak i rządzący powinni w obecnej sytuacji starać się mówić jednym głosem. To jest kwestia
odpowiedzialności za ludzi w trakcie wojny, która się toczy. Nie ma co szukać dziury w całym. Trzeba
mówić spokojnie, należy uspokajać sytuację. 

Wnioski są następujące. Po pierwsze, wydaje się, że już jest pewne, że była to rakieta ukraińska. Ale
trzeba  podkreślić  jedną  rzecz,  bardzo  stanowczo  i  twardo,  wojnę  wywołała  Rosja.  Gdyby  nie
wczorajszy skomasowany atak około 100 rakiet, to ten wypadek by się nie zdarzył. Nie ma co szukać
w tej sprawie sensacji. 

Usłyszeliśmy na temat  polityki  informacyjnej  oraz jakie  działania podjął  rząd.  Wiele  to wyjaśniło.
Zwróciliśmy uwagę na politykę informacyjną, że wszystkie działania powinny być opowiadane krok po
kroku całemu społeczeństwu. Ludzie muszą wiedzieć, że to się mogło zdarzyć, że takie wypadki się
zdarzają, że jesteśmy gotowi do obrony naszych granic, że jest komunikacja z naszymi sojusznikami.
To powinno uspokajać społeczeństwo. 

Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy

Wyrok w sprawie przepisów Traktatu o UE. Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie

Trybunał  Konstytucyjny  opublikował  uzasadnienie  wyroku,  w  którym  orzekł  m.in.  o
niekonstytucyjności przepisów Traktatu o UE. "Trybunał nie wyklucza, że [...] podda ocenie wprost
zgodność z Konstytucją orzeczeń TSUE, włącznie z ewentualnym usunięciem ich z polskiego porządku
prawnego  ze  skutkiem  prawnym  ex  tunc  (wstecz),  jako  orzeczeń  nieistniejących"  —  czytamy  w
dokumencie.  

Komentarz Lewicy:

Unia Europejska sobie bez Polski poradzi, ale Polska bez Unii Europejskiej sobie nie poradzi. Wyrok
Trybunału Julii  Przyłębskiej pokazuje, iż nasz kraj jest w stanie wojny z instytucjami unijnymi. Ten
wyrok  dotyczy  każdego  polskiego  obywatela  oraz  każdej  polskiej  obywatelki,  odczujemy  go  we
własnych  portfelach.  Odczujemy go  w wyższych  kosztach  życia,  kolejnymi  podwyżkami  cen  oraz
niższym wzrostem gospodarczym. Polki i Polacy odczują ten wyrok utratą gigantycznych funduszy z
Unii  Europejskiej,  a  także  totalną  marginalizacją  naszego  kraju  w  strukturach  unijnych  –  tak
mówiliśmy rok temu, po ogłoszeniu wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej i to się już dzieje. 

Funduszy  z  KPO  nie  ma  od  roku,  obcinane  są  kolejne  euro  z  funduszy  spójności  na  poczet  kar
zasądzonych przez TSEU, zagrożone są kolejne miliardy euro z kolejnego budżetu UE. 

Jak dziś brzmi ten wyrok w kontekście agresji Rosji na Ukrainę i premiera Morawieckiego mówiącego
w Sejmie, że jesteśmy bezpieczni, ponieważ jesteśmy w NATO i UE? 

Z  punktu  widzenia  praworządności  ten  wyrok  jest  nieważny  W  obecnym  składzie  TK  są  trzej
sędziowie  dublerzy.  To  nielegalnie  powołani  panowie  Piskorski,  Muszyński  i  Wyrembak.  W
referendum unijnym wszyscy  zgodziliśmy  się,  że  podstawą funkcjonowania  Unii  Europejskiej  jest
wspólne prawo, wspólnotowa odpowiedzialność. TK Przyłębskiej chce te odpowiedzialność wyrzucić
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do kosza.  Łamanie zasad wspólnotowego prawa to dla każdego państwa początek wyjścia  z  Unii
Europejskiej.

Jarosław Kaczyński nigdy nie powie wprost, że jest za opuszczeniem przez Polskę Unii Europejskiej.
Zamiast tego sączona jest narracja o tym, że to UE chce się pozbyć naszego kraju ze wspólnoty. PiS
kreuje  kolejne  konflikty  na  linii  rząd  –  instytucje  UE,  wszystko  po  to,  aby  oskarżać  Brukselę  o
gnębienie naszego kraju.  

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. 

Jednocześnie ten sam premier w Sejmie podkreśla, że za Polska jest bezpieczna, że atak Rosji nam nie
grozi, ponieważ jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej. Tak więc przyznaje, że obecność Polski we
wspólnocie unijnej to nie tylko pieniądze, ale i bezpieczeństwo. Polska nie może z tego zrezygnować.

Najbliższe  wybory  parlamentarne  najprawdopodobniej  będą  swoistym  referendum  w  sprawie
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. PiS mówi, iż nie chce Polexitu, ale jednocześnie określa Unię
Europejską mianem kołchozu i opowiada, że bez odzyskania przez Polskę suwerenności, staniemy się
kolejnym landem. 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

Europa bliżej recesji. Polska gospodarka jeszcze na plusie

W trzecim kwartale tego roku Polska była jednym z nielicznych państw UE, których gospodarka ciągle
notowała wzrost. W wielu innych państwach Unii zaczęła się już kurczyć. 

Źródło: Wyborcza.pl

Charles Michel: Jestem wstrząśnięty śmiercią ludzi na terytorium Polski

Jestem wstrząśnięty  z powodu śmierci  ludzi  w Polsce;  moje kondolencje  dla  rodzin  -  napisał  we
wtorek  na  Twitterze  przewodniczący  Rady  Europejskiej  Charles  Michel  po  informacjach,  że  na
terytorium naszego kraju mogła spaść rosyjska rakieta. 

Źródło: Forsal

Komisarz ds. wewnętrznych: Bułgaria, Chorwacja i Rumunia są gotowe, by wstąpić do Schengen

Johansson  zaznaczyła,  że  Bułgaria,  Chorwacja  i  Rumunia  wykonały  unijne  zalecenia,  poprawiając
zarządzanie  granicami,  zapewniając  możliwość  współpracy  międzynarodowych organów ścigania  i
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przyjmując jednolity wzór wizy Schengen. Poza tymi trzema krajami, wśród państw należących do
Unii Europejskiej jedynie Cypr i Irlandia nie wstąpiły do strefy Schengen. 

Źródło: Bankier.pl

KRAJ

Inflacja bazowa mocno w górę. NBP podał dane

Inflacja bazowa - po wyłączeniu cen żywności i energii - wyniosła w październiku 11 procent rok do
roku.  Wskaźnik  inflacji  w  analizowanym  okresie  wyniósł  17,9  procent  -  podano  w  komunikacie
Narodowego Banku Polskiego (NBP). 

Źródło: TVN 24 BiS

Ministerstwo Finansów przyznaje. Zaczyna brakować pieniędzy na nowe wydatki rządu

W 2023  r.  i  w kolejnych  latach  nie  ma przestrzeni  dla  nowych  wydatków z  budżetu  państwa –
napisało  Ministerstwo  Finansów  w  opinii  do  jednego  z  projektów  ustaw.  W  podobnym  tonie
wypowiedziała się też Rada Polityki Pieniężnej, która ostrzegła rząd, że założenia w budżecie na 2023
r. są zbyt optymistyczne. Tymczasem, jak spekulują media, rząd planuje jeszcze m.in. wypłacić w 2023
r. 15. emeryturę, co ma pomóc wygrać PiS wybory parlamentarne. 

Źródło: Money.pl

Rozdwojenie jaźni w resorcie finansów. Raz jest 30 mld zł, a raz nie ma

Wiceminister finansów Piotr Patkowski powiedział w środę, że przepisy dotyczące reguły wydatkowej
dają rządowi przestrzeń do dodatkowych wydatków w wysokości około 30 mld zł. Budzi to sprzeciw
opozycji,  która proponowane przepisy określa mianem "weksla in blanco". Kilka godzin wcześniej
resort finansów wskazał, że w 2023 r. i w kolejnych latach nie ma przestrzeni dla nowych wydatków z
budżetu państwa. 

Źródło: Businessinsier

Prezydent podpisał ustawę znoszącą obligo giełdowe dla sprzedaży energii elektrycznej

Prezydent  Andrzej  Duda  podpisał  nowelę  ustawy,  która  znosi  obowiązek  sprzedaży  energii
elektrycznej  na  giełdzie  towarowej  oraz  zaostrza  sankcje  za  manipulowanie  rynkiem  -  podała
Kancelaria Prezydenta RP. 

Źródło: TVN 24 BiS
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KNF: Zyski polskich banków spadły o prawie 40 procent

Zysk  netto sektora  bankowego na koniec  września  2022  r.  wyniósł  5,5  mld  zł  –  podaje  Komisja
Nadzoru Finansowego. Ale 11 banków komercyjnych pokazało stratę.  

Źródło: rp.pl

Sąd wyrzucił WIBOR z umowy. Rata kredytu spadła o 5 tysięcy złotych

Sąd nakazał usunięcie z umowy kredytu zapisu, że na oprocentowanie oprócz marży składa się też
WIBOR. Powodem był m.in. brak dołączenie do umowy regulaminu ustalanie stopy referencyjnej. 

Źródło: Forsal

ZAGRANICA

Media: Republikanie zdobyli większość w Izbie Reprezentantów

Partia  Republikańska  zapewniła  sobie  co  najmniej  218  mandatów,  czyli  większość  w  Izbie
Reprezentantów  —  podała  agencja  Associated  Press,  opierając  się  na  wynikach  podliczonych
dotychczas wyników wyborów. Ostateczny rozkład sił w izbie wciąż nie jest przesądzony. Prezydent
Biden pogratulował zwycięzcom.  

Źródło: Onet.pl

Szczyt G20: Grupa potępia rosyjską agresję na Ukrainę. Von der Leyen mówi o wsparciu dla Polski

Państwa G20 podpisały deklarację, w której potępiły atak Rosji na Ukrainę. W trakcie szczytu na Bali
odbyło się również spotkanie państw grupy G7 i NATO w sprawie wybuchu w Przewodowie. Ursula
von der Leyen zapewniła, że Polska może liczyć na wsparcie i pomoc w śledztwie.

Źródło: Polsat News

Putin pragnie odciąć Ukrainę i pogrążyć ją w mroku. Przy okazji realizuje plan "B"

Zmasowany  atak  rakietowy  na  Ukrainę,  którego  skutkiem  miała  być  również  eksplozja  w
Przewodowie na terenie  Polski,  ma na celu zniszczenie  infrastruktury  energetycznej  Ukrainy  i  jej
połączeń z  sojuszniczymi  krajami  regionu.  -  Gdyby nie  wojna,  Ukraina miałaby potencjał  stać się
ciekawym graczem na rynku energetycznym. Rosja celowo dewastuje tę infrastrukturę, przy okazji
destabilizując jej sojuszników - mówią eksperci. 

Źródło: Money.pl

Rosyjska FSB zatrzymała Polkę ze statusem dyplomatycznym. MSZ się odcina

W Rosji zatrzymano Polkę ze statusem dyplomatycznym — podają rosyjskie media, powołując się na
FSB. Według ich przekazu kobieta miała przyjąć łapówkę za wystawienie fikcyjnych dokumentów na
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import alkoholu. — Sprawa nie dotyczy polskiej dyplomacji  — zaznacza w odpowiedzi na pytanie
Onetu rzecznik MSZ Łukasz Jasina.  

Źródło: Onet.pl
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