
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Prezes PiS ogłosił powstanie nowej komisji. Ma zbadać politykę energetyczną Polski

Prezes  PiS  Jarosław  Kaczyński  ogłosił  powstanie  projektu  ustawy  dot.  powołania  komisji,  która
zbadałaby politykę energetyczną, prowadzoną przez rząd Polski w latach 2007-2022.

Kaczyński chce tropić Tuska. Ucierpieć może Morawiecki

Specjalna komisja,  którą chce powołać Jarosław Kaczyński,  ma badać, czy Donald Tusk i  rząd PO
działał  w  energetyce  na  korzyść  Rosjan.  Tyle  że  przy  okazji  ucierpieć  może  premier  Mateusz
Morawiecki, który przed laty był doradcą Tuska, a jedna z powiązanych z nim firm reprezentowała
interesy spółki człowieka Władimira Putina. 

Komentarz Lewicy:

PiS wymyślił, że będzie składał projekt ustawy dotyczącej powołania komisji, która zbadałaby politykę
energetyczną Polski w latach 2007-2022. (Choć na konferencji Kaczyński mówił tylko o latach 2007-
2015). 

Lewica nie będzie grać w żadną grę, którą chce nas wciągnąć Kaczyński. Lewica na pewno nie będzie
wspierać  PiS-u,  który  w roku wyborczym chciałby  w Sejmie  zrobić  jasełka  i  tani  spektakl.  Zakres
komisji budzi olbrzymie kontrowersje. PiS chciałby cofać prawo, cofać obowiązujące umowy, słowem,
PiS jest gotów, na wprowadzenie całkowitego chaosu, tylko po to, by unikać odpowiedzialności za
wszystkie zaniechania swoich rządów. 

Kaczyński w pierwszej kolejności powinien rozliczyć rządy PiS i swoje zaniedbania z ostatnich siedmiu
lat, a nie szukać winnych na opozycji. Kaczyński, który mówi, że trzeba sprawdzać lata 2007-2015,
śmieje się Polakom i Polakom w twarz, bo wszyscy wiedzą, że brak bezpieczeństwa energetycznego
to  tylko  i  wyłącznie  wina  PiS.  Po  siedmiu  latach  rządów  PiS  na  gwałt  szuka  kolejnych  wrogów.
Wrogów  wszystkich  swoich  zaniedbań.  Tego,  że  polskie  rodziny  nie  mają  czym  ogrzać  swoich
mieszkań. Tego, że OZE się nie rozwija,  że zmarnowano pieniądze podczas budowy elektrowni w
Ostrołęce. PiS próbuje odwrócić uwagę też od tego, że obiecał, że rachunki za prąd nie wzrosną. 

Terlecki: Nawet jeśli PiS straci władzę, odzyska ją stosunkowo szybko

Mamy  poprawne  stosunki  towarzyskie  ze  starą  lewicą,  taką  postkomunistyczną.  To  są  ludzie
racjonalni, podoba im się nasz program społeczny, nie lubią też dziwactw tej nowej lewicy. Ale jest
tam także skrzydło Biedronia, z którym nam nie po drodze" - mówi szef klubu PiS Ryszard Terlecki. 
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Komentarz Lewicy:

Czasem niektórzy dziennikarze podchwytują słowa Terleckiego o możliwej współpracy w przyszłym
rządzie PiS z Lewicą. Odpowiedź jest krótka i jednoznaczna – to bzdura. I mówmy o tym tylko jak ktoś
pyta. Nie wychodźmy z tym sami. Raczej obracajmy w żart niż się tłumaczmy. 

Słowa marszałka Terleckiego o możliwej współpracy Lewicy czy części Lewicy z PiS należy postrzegać
w kategorii żartu. Jest nieśmieszny i nietrafiony. Po pierwszej Lewica w Polsce jest jedna. To Nowa
Lewica i Partia Razem, które od ponad 3 lat tworzą w parlamencie wspólny klub. Nie można polskiej
lewicy postrzegać i definiować inaczej. Nie da się Lewicy podzielić. Lewica to twarda i merytoryczna
opozycja wobec PiS. Opozycja, która każdego dnia pracuje na to, by nie tylko zakończyć rządy PiS, ale
też rozliczyć wszystkich, którzy przez ostatnich siedem lat niszczyli Polkę. 

Lewicy nie zabraknie ani odwagi ani determinacji, by takich rozliczeń dokonać. Rewelacje marszałka
Terleckiego to też próba wbicia klina między Lewicę, a pozostałe partie opozycyjne. Nie uda się tego
zrobić. Atmosfera na opozycji jest dobra i wspólnie idziemy po władzę. Rozsiewanie tego typu plotek
świadczy też o tym, że sytuacja PiS jest gorsza niż wynika to z sondaży. 

Jeśli  pozycja PiS byłaby niezagrożona nikt - a zwłaszcza szef klubu PiS - nie próbowałby mieszać i
jątrzyć. Tonący brzytwy się chwyta. Nie ma możliwości wspólnych rządów Lewicy z PiSem. PiS trzeba
osunąć od władzy. To priorytet dla wszystkich ludzi na Lewicy. Nie ma żadnych niuansów. Koniec PiSu
jest bliski. PiS najwyraźniej już o tym wie i to czuje. Wartości, którymi kieruje się Lewica nie mają nic
wspólnego z tymi, którymi kieruje się PiS. Lewica to formacja otwartości, szacunku i sprawiedliwości.
PiS to partia zniewolenia, kontroli, hejtu, haków i skoku na państwową kasę. 

UNIA EUROPEJSKA

Minister Buda: Można renegocjować całe KPO

Można renegocjować całe KPO - stwierdził w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar
Buda. Wskazał, że nie słyszał, by Polska podejmowała próbę renegocjacji kamieni milowych. 

Źródło: Forsal

UE chce pomóc producentom chipów. Zyskają na tym m.in. producenci samochodów

Europa  ma  wart  ponad  43  mld  euro  plan  wsparcia  sektora  półprzewodników.  Jego  celem  jest
zmniejszenie  zależności  państw  UE  od  producentów  z  Azji.  Po  wybuchu  pandemii  COVID-19  i
zerwaniu łańcuchów dostaw niedobór chipów dotkliwie odczuła m.in. branża motoryzacyjna. 

Źródło: Wyborcza.pl

Unia kluczy w relacjach z Chinami

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel spotyka się w czwartek w Pekinie z prezydentem Xi
Jinpingiem. Unia chce na nowo ułożyć relacje z Chinami.  
Źródło: rp.pl
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Koniec zagranicznych subsydiów na unijnym rynku ? Rada UE zatwierdziła przepisy

Rada  UE  (państwa  członkowskie)  zatwierdziła  w  poniedziałek  rozporządzenie  o  subsydiach
zagranicznych,  zakłócających  rynek  wewnętrzny.  Ma  ono  zaradzić  zakłóceniom,  wynikającym  z
subsydiów, które państwa trzecie przyznają firmom działającym na rynku UE. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Spore zmiany w PiS. Transfery w Sejmie

Wkrótce dojdzie do zmiany w ławach poselskich Prawa i Sprawiedliwości. Sejm opuścił Jerzy Bielecki,
którego ma zastąpić brat wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka - Leszek. Ten ostatni
potwierdził tę informację w rozmowie z Onetem. O tym, że Bielecki ma trafić teraz do Spółki Skarbu
Państwa, informowała "Polityka". 

Źródło: wp.pl

Poseł Jerzy Bielecki zrzekł się mandatu. Powinien trafić do wojewody Lecha Sprawki, ten odmówił

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zrzekł się pierwszeństwa do mandatu poselskiego, który należał mu
się  po  rezygnacji  posła  PiS  Jerzego  Bieleckiego.  -  Podejmując  tę  decyzję  kierowałem  się
odpowiedzialnością, wynikającą z sytuacji kryzysowej na terenie województwa lubuskiego - przekazał
Lech Sprawka.

Źródło: Polsat News

Sprawa podręcznika do HiT w sądzie. Wylosowany sędzia Żurek

Waldemar Żurek ma być sędzią w wytoczonym prof. Wojciechowi Roszkowskiemu procesie cywilnym
o ochronę dóbr osobistych dotyczącym treści zawartych w jego podręczniku do przedmiotu Historia i
Teraźniejszość. Roszkowski złożył wniosek o zbadanie czy sędzia Żurek spełnia wymogi niezawisłości i
bezstronności. 

Źródło: Onet.pl

Specgrupa Ziobry do ścigania niezależnych sędziów i prokuratorów. Ujawniamy listę 14 nazwisk

Sędziów i prokuratorów ściga wyselekcjonowana grupa śledczych, oddelegowana do wydziału spraw
wewnętrznych  Prokuratury  Krajowej.  To  oni  stoją  za  ściganiem Tulei,  Żurka,  prof.  Markiewicza  i
sędziego SN prof. Wróbla. Publikujemy pełną listę 14 prokuratorów ze specgrupy Ziobry. 

Źródło: OKO.press
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Ludźmi Ziobry ma się zająć prokuratura — nakazuje sąd. Chodzi o sprawę sędziego Tuleyi

Nie wykonali orzeczeń unijnego Trybunału Sprawiedliwości i bezprawnie blokowali powrót do pracy
sędziego Igora Tuleyi — zarzuty w tych sprawach usłyszeć mogą Piotr Schab oraz Przemysław Radzik,
blisko  powiązani  ze  Zbigniewem  Ziobrą.  Zbadanie  tej  sprawy  nakazał  Prokuraturze  Krajowej
białostocki Sąd Rejonowy. 

Źródło: Onet.pl

Strajk Kobiet i szczelny kordon policji przed domem Kaczyńskiego na Żoliborzu

"Parasolką w Kaczyńskiego" - to hasło poniedziałkowej manifestacji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.
Uczestniczki  i  uczestnicy  zebrali  się  przed  domem  prezesa  PiS-u  na  warszawskim  Żoliborzu.  Na
miejscu stawiła się również policja. 

Źródło: gazeta.pl

Polacy chcą cięć w budżecie. Wyniki sondażu pokazują, gdzie najchętniej

Polacy  nie  mają  wątpliwości.  Rząd  musi  dokonać  zmian  w  budżecie  —  wynika  z  sondażu
przeprowadzonego przez UCE Research na zlecenie Business Insider Polska. Polacy najchętniej cięcia
widzieliby w wydatkach na kościoły, media publiczne oraz politykę społeczną. 

Źródło: Businessinsider

Finał awantury o wyjęcie jedzenia z pojemnika przy Biedronce. Sąd uchyla karę

Pani Ewelina dostała 200 zł mandatu za to, że sięgnęła po warzywa, owoce i nabiał, wyrzucone przez
pracowników Biedronki  do śmietnika.  Ponieważ kobieta nie zgodziła  się z karą,  sprawa trafiła do
sądu. W poniedziałek Sąd Rejonowy w Białymstoku stanął po jej  stronie -  nie było wykroczenia i
podstawy prawnej do ukarania. 

Źródło: Money.pl

Elektrownia jądrowa w Polsce. Opublikowano uchwałę rządu

Rząd  uznaje  za  niezbędne  budowę  elektrowni  w  oparciu  o  amerykańską  technologię  reaktorów
AP1000 - napisano w uchwale w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Jak podkreślono w
uchwale,  polski  rząd  uznaje,  iż  "istotny  interes  bezpieczeństwa państwa,  w  tym bezpieczeństwa
energetycznego,  wymaga  niezwłocznej  budowy  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  wielkoskalowych
elektrowni jądrowych". 

Źródło: TVN 24 BiS
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Śmieci lądują w piecu zamiast na wysypisku?

Spadek ilości odpadów odbieranych przez wyspecjalizowane firmy może oznaczać, że wielu Polaków
zaczęło nimi ogrzewać swoje domy. . 

Źródło: rp.pl

Policzyli, ile kosztowały nieudane inwestycje PiS-u. Kwota jest oszałamiająca

Aktualnie rządząca partia szła do władzy z obietnicą wielkich inwestycji, które miały objąć całą Polskę.
Rzeczywistość okazała się jednak bezlitosna. Jak podliczyli dziennikarze "Wyborczej", najzwyklejsza w
świecie niekompetencja rządzących kosztowała polskiego podatnika łącznie aż 6,1 miliardów złotych. 

Źródło: Innpoland

Mniejszość niemiecka w Polsce: Propozycje Solidarnej Polski szkodzą uczniom

Posłowie Solidarnej Polski chcą zmian w Kodeksie wyborczym oraz budżecie na 2023 rok. Obie mają
dotyczyć  niemieckiej  mniejszości  narodowej.  -  Propozycje  dotyczące  likwidacji  praw  mniejszości
niemieckiej w Polsce wprowadzają opinię publiczną w błąd i szkodzą przede wszystkim uczniom -
uważają przedstawiciele Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Źródło: Interia.pl

ZAGRANICA

"Czas dać Ukraińcom tarczę i miecz". Europejscy ministrowie apelują o więcej broni dla Ukrainy
podczas wizyty w Kijowie

Ministrowie  państw nordyckich  i  bałtyckich  przybyli  w  poniedziałek  rano  do  zasypanej  śniegiem
stolicy Ukrainy. Ich przesłanie było jasne — zrobią wszystko, aby dostarczyć broń do Kijowa. Grupa —
w skład której  wchodzą ministrowie  spraw zagranicznych Estonii,  Finlandii,  Islandii,  Łotwy,  Litwy,
Norwegii i Szwecji — stanowi największą delegację wysokiego szczebla, która odwiedziła Kijów od
czasu rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji Rosji w lutym. 

Źródło: Onet.pl

Departament Stanu USA: Rosja jednostronnie przełożyła spotkanie ws. kontroli zbrojeń

Rosja nagle i bez podania przyczyny przełożyła planowane na wtorek rozmowy Dwustronnej Komisji
Konsultacyjnej  dotyczące  inspekcji  zbrojeń  w  ramach  traktatu  Nowy  START  -  poinformował  w
poniedziałek  Departament  Stanu  USA.  Miało  to  być  pierwsze  takie  spotkanie  od  ponad  roku  i
doprowadzić do wznowienia inspekcji.

Źródło: Forsal
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Rosja prosi Zachód o zniesienie sankcji. Ma coś w zamian

W  przypadku  powrotu  objętego  sankcjami  Rosyjskiego  Banku  Rolnego  do  międzynarodowego
systemu SWIFT, Rosja jest gotowa dostarczać zboże za granicę - zadeklarował przewodniczący komisji
rynków finansowych Dumy Państwowej Anatolij Aksakow. 

Źródło: Money.pl

Azjaci konkurują z Europą o gaz skroplony z Kataru. "Chiny robią to, co przynosi korzyść Chinom"

Chiny  nie  mają  nic  przeciwko  długoterminowym  kontraktom  na  import  gazu  ziemnego.  Dlatego
odniosły sukces w Katarze, który preferuje właśnie takie umowy. Zainteresowane takimi umowami
mają być także kraje europejskie m.in. Niemcy. Może to być kluczowe w obliczu trwającego kryzysu
energetycznego w Europie. 

Źródło: gazeta.pl

Ewakuacja ukraińskich dzieł sztuki. Prace trafiły do Polski i Hiszpanii

Trwająca w Ukrainie wojna zagraża również dziełom sztuki.  Aby uratować dziedzictwo narodowe
przed zniszczeniem z Lwowa do Poznania trafiły obrazy Jacka Malczewskiego. Z kolei ponad 50 prac
awangardowych ukraińskich artystów przewieziono z bombardowanego Kijowa do Madrytu.

Źródło: Polsat News
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