
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Czas wyprowadzić Polskę z kryzysu. Wspólna deklaracja wartości Nowej Lewicy i Razem

Nasz świat doznaje kolejnych wstrząsów - coraz częstszych i coraz bardziej dotkliwych. Pandemia,
inwazja Rosji na Ukrainę, wzrost cen, zagrożenie energetyczne i klimatyczne – każdy z nich wywołuje
niepewność  w  społeczeństwie  i  budzi  uzasadnione  obawy  o  przyszłość.  W  takich  niespokojnych
czasach ze strony państwa musi paść jasny sygnał: nikt nie pozostanie za burtą. 

Odpowiedź  Lewicy  na  wyzwania  współczesności  to  nie  tylko łagodzenie  obecnych kryzysów, lecz
także zapobieganie przyszłym. 

Lewica to solidarność – wiemy, że społeczeństwo dobrze wynagradzanych i  godnie traktowanych
pracowników, jest nie tylko szczęśliwsze, ale też bardziej odporne na zagrożenia. Polska potrzebuje
solidarności. W niepewnych czasach trudno myśleć o bezpiecznej przyszłości bez troski o młodszych o
starszych i starszych o młodszych.

Lewica to stabilność -  jesteśmy przekonani, że tylko w sprawnie działającym państwie można żyć
godnie  i  ze  spokojem  spoglądać  w  przyszłość.  Sprzeciwiamy  się  polityce  cięć,  która  pogłębia
nierówności  społeczne i  daje paliwo skrajnej prawicy. Stabilny rozwój Polski  nie jest możliwy bez
dobrze działających usług publicznych: edukacji, transportu, czy ochrony zdrowia. To nasze wspólne
dobro i fundament lepszego jutra dla wszystkich. 

Lewica to współpraca - opowiadamy się za intensywną partnerską współpracą międzynarodową. Jako
ważny  członek  Unii  Europejskiej  Polska  może  zarówno  dbać  o  relacje  z  kluczowymi  partnerami
wspólnotami,  jak  i  skutecznie  walczyć  o  szybsze  wyrównywanie  różnic  między  państwami
członkowskimi.  Wspólnota  Europejska  powinna  służyć  wzmacnianiu  naszego bezpieczeństwa,  tak
strategicznego, jak i socjalnego. Chcemy większej integracji i pogłębienia unijnej demokracji. Do tego
konieczny jest dialog, a nie usilne szukanie wrogów. 

Lewica to demokracja - w czasach gdy trzeba jej bronić przed fanatykami autokratami - słowa te
traktujemy szczególnie poważnie. Zapewnimy praworządność i sprawiedliwość społeczną. Naprawa
sądownictwa,  ale  to  nie  wystarczy.  Demokratyczne  państwo  musi  szanować  prawa  wszystkich
obywateli  i  traktować  ich  równo  -  także  tych  zmagających  się  z  biedą  czy  niewyznających
uprzywilejowanej  religii.  Ostatnie  rządy  gardziły  wieloma  grupami.  Czas  przywrócić  godność
kobietom, osobom LGBT +, osobom z niepełnosprawnościami, ludziom, wobec  których zastosowano
odpowiedzialność zbiorową. 

Lewica to przyszłość – bo nie zamykamy oczu na to, że świat się zmienia. Już dziś musimy odpowiadać
na wyzwania współczesności i przeciwdziałać katastrofie klimatycznej i kryzysowi bioróżnorodności,
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inwestować w czystą i efektywnie wykorzystywaną energię, rozwijać transport publiczny. Najwyższy
czas ograniczyć nierówności majątkowe i  dochodowe, przygotować się na szybką automatyzację i
digitalizację  pracy,  stawić  czoła  konsekwencjom  zmian  demograficznych.  Polska  przyszłość  to
zmniejszenie różnic rozwojowych między regionami. Wygodne życie i dobrze płatna praca powinny
być możliwe nie tylko w metropoliach. 

W  2019  r.  Lewica  wróciła  do  Sejmu.  Przez  ponad  trzy  lata  udowodniliśmy,  że  jesteśmy  wierni
wartościom, które łącza nas z naszymi wyborczyniami i wyborcami. O te wartości walczymy w Sejmie,
na strajkach i protestach, stając razem z tymi, którzy potrzebują dziś wsparcia. Jesteśmy gotowi do
wzięcia odpowiedzialności za rządzenie państwem tak, aby Polska rozwijała się w duchu  wolności,
solidarności i współpracy. 

UNIA EUROPEJSKA

Rada UE zatwierdziła pakiet pomocy dla Ukrainy. W puli 18 mld euro

Rada  Unii  Europejskiej  zatwierdziła  pakiet  legislacyjny,  dzięki  któremu możliwe  będzie  udzielania
Ukrainie pomocy finansowej przez cały rok 2023. Łączne wsparcie wyniesie 18 mld euro. W przyszłym
tygodniu pakiet ma zostać przyjęty przez Parlament Europejski.

Źródło: Polsat News

Rada UE przyjęła pakiet pomocowy dla Ukrainy bez Węgier. Węgierskie weto nie ma już znaczenia

18 miliardów euro, tyle, ile było planowane – Ukraina dostanie pomoc z UE na 2023 rok. Państwa
członkowskie  uzgodniły,  jak  sfinansować  ten  pakiet,  by  zrujnowany  rosyjską  agresją  kraj  dostał
niezbędne wsparcie. Węgierskie weto nie ma zatem już znaczenia.

Źródło: OKO.press

Ile kosztuje benzyna bez podatków? Według KE w Polsce jest drożej niż w Niemczech

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że wyłączając obciążenia podatkowe, cena benzyny w Polsce
wciąż należy do jednych z najdroższych w Europie. Ekonomista Instytutu Obywatelskiego wskazuje,
że  to  dowód na nadzwyczajnie  wysoką,  naliczaną przez  Orlen marżę.  Koncern w odpowiedzi  dla
Business Insidera tłumaczył się już z czego wynikają ich zdaniem dane Komisji. 

Źródło: Businessinsider

Ile Polska traci na braku KPO? Znika wiele szans i korzyści

Trudno znaleźć jakiekolwiek zyski gospodarcze z tytułu blokowania unijnego Funduszu Odbudowy dla
Polski. Za to lista potencjalnych strat jest długa. 

Źródło: rp.pl
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Wiceszefowa Parlamentu Europejskiego zatrzymana w związku z korupcją

Eva Kaili  została w piątek zatrzymana w Brukseli  w związku z toczącym się śledztwem w sprawie
korupcji, w którą uwikłane są również władze Kataru — poinformowała agencja AFP. 

Źródło: Businessinsider

KRAJ

Trans kobieta wygrywa w Sądzie Najwyższym. Tego wyroku Ziobro nie podważy

Sąd Najwyższy oddalił na posiedzeniu niejawnym skargę nadzwyczajną wniesioną przez Prokuratora
Generalnego Zbigniewa Ziobrę od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym trans kobieta
wygrała z firmą, która dyskryminowała ją ze względu na jej tożsamość płciową. 

Źródło: Onet.pl

Afera  szpiegowska  z  komisją  ds.  WSI  w  tle.  Sikorski  obwinia  Cenckiewicza,  a  Cenckiewicz
Sikorskiego

Sławomir Cenckiewicz twierdzi, że to Radosław Sikorski w 2006 roku powołał do komisji likwidacyjnej
WSI Tomasza L. - mężczyznę zatrzymanego w marcu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Były
szef MON odpowiada, że zrobił to na wniosek Cenckiewicza. Dodaje, że procesem likwidacji zajmował
się w całości Antoni Macierewicz. 

Źródło: Gazeta.pl

Raport w sprawie najdroższego szpitala covidowego w Polsce. "Doszło do zaniedbań"

Szpital  covidowy we Wrocławiu był  najdroższy  w Polsce.  Wielokrotnie droższy  niż zapowiadano -
alarmuje  opozycja  i  przedstawia  raport,  w  którym  -  tak  jak  wcześniej  MSWiA  -  potwierdza
nieprawidłowości, ale idzie krok dalej. Przedstawia powiazania i mówi o ludziach premiera.

Źródło: TVN 24

Jarosław Gowin rezygnuje z bycia szefem Porozumienia

Jarosław Gowin na Kongresie Nadzwyczajnym złożył  rezygnację z funkcji  prezesa Porozumienia. O
takiej decyzji byłego wicepremiera mówiło się już wcześniej. Jedyną kandydatką na tę funkcję jest
obecna wiceprezes partii, posłanka Magdalena Sroka. 

Źródło: Onet.pl

Zmiany  w  rozkładzie  PKP  PLK.  Wracają  połączenia,  pociągi  będą  zatrzymywać  się  na  nowych
przystankach

Od 11 grudnia obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów. Będziemy sprawniej podróżować pomiędzy
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Warszawą  a  Krakowem  i  Trójmiastem.  Więcej  ma  być  również  pociągów  międzynarodowych.
Podróżni, którzy chcą uniknąć przykrych niespodzianek, już dziś powinni zapoznać się ze zmianami.

Źródło: Polsat News

To będzie cios w portfele Polaków. Rynek nieruchomości czeka kumulacja podwyżek

W przyszłym roku rynek nieruchomości czeka seria podwyżek. Będzie to efekt wzrostu podatków, ale
także  wyższych  cen  energii  oraz  gazu.  Jakby  tego  było  mało,  rząd  w  przyszłym  roku  planuje
wprowadzenie kolejnych danin. Właścicielom nieruchomości dojdą też nowe obowiązki i związane z
nimi koszty. Dla wielu domowych budżetów to może być to trudne do udźwignięcia. 

Źródło: Money.pl

Afera taśmowa. Były szef CBA z czasów PO Paweł Wojtunik oczyszczony. Sześć lat Ziobro próbował
go pognębić

Prokuratura  Zbigniewa Ziobry  przez  sześć  lat  prowadziła  postępowanie  w sprawie  przestępstwa,
którego nie popełniono. Akcja, której dotyczyła, mogła doprowadzić do przejęcia wszystkich nagrań
rozmów, które wykonano na zlecenie dolnośląskiego biznesmena Marka Falenty. 

Źródło: Gazeta.pl

Policjant zastrzelił 21-letniego Adama. Dotarliśmy do nowych faktów ws. tragedii w Koninie

W Koninie policjant zastrzelił 21-latka. Twierdził, że celował w nogi, choć trafił w okolice serca. Jego
wątpliwą  teorię  o  działaniu  w  obronie  własnej  wsparł  prof.  Jarosław  B.,  kontrowersyjny  medyk
sądowy,  znany  z  głośnych  spraw  i  wydawania  opinii  korzystnych  dla  policji.  Potem  prokurator
Wojciech Zimoń przyjął kwalifikację prawną łagodną dla policjanta. To kolejny raz, gdy ten sam biegły
i ten sam prokurator umniejszają winę policjanta obwinianego o tragiczną interwencję. 

Źródło: Onet.pl

Eksperci odchodzą od Rzecznika Praw Obywatelskich. Zrezygnowała cała komisja

Wszyscy członkowie jednej z komisji działających przy Rzeczniku Praw Obywatelskich zrezygnowali z
dalszego udziału w jej pracach. Dwa dni wcześniej RPO poinformował o odwołaniu swojej zastępczyni
dr Hanny Machińskiej. 

Źródło: Gazeta.pl

PiS chce wprowadzić obowiązkowe czipowanie psów. Jest zapowiedź

Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić ustawę o obowiązkowym czipowaniu psów - zapowiedział
w niedzielę wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Jak wskazywał, problem
bezdomności psów jest widoczny szczególnie na obszarach wiejskich. Szef resortu rolnictwa odniósł 
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się także do kontroli stanu zwierząt prowadzonych przez organizacje i stowarzyszenia. 

Źródło: TVN 24 BiS

Pseudokibice pomagają przemycać ludzi z Białorusi do Polski

Już blisko 700 złapanych w Polsce organizatorów przemytu ludzi z granicy białoruskiej – wśród nich
m.in. pseudokibice. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Media: Pentagon dał Ukrainie "zielone światło". Chodzi o ataki na Rosję

Pentagon miał wyrazić "milczące poparcie" dla ukraińskich ataków dalekiego zasięgu na cele w Rosji,
po wcześniejszych wielokrotnych ostrzałach infrastruktury krytycznej Ukrainy przez Moskwę. - Teraz
wszystko  jest  inne  -  powiedział  wysoki  urzędnik  z  Departamentu  Obrony  USA  w  rozmowie  z
dziennikiem "The Times".

Źródło: Polsat News

Rosja reaguje na limit cen na ropę. Władimir Putin grozi zmniejszeniem produkcji

Od kilku dni obowiązuje limit cen na rosyjską ropę na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Świat czekał
na reakcję Kremla na ten krok i się doczekał. Władimir Putin w piątek zagroził, że Rosja jest gotowa
zmniejszyć produkcję surowca. Takie działanie może doprowadzić do zmniejszenia się ilości "czarnego
złota" na rynku, co wywindowałoby jego cenę. 

Źródło: Onet.pl

Dolar w odstawkę, a ropa za juany? Media: Xi apeluje do państw Zatoki Perskiej

Prezydent Chin Xi Jinping, który odwiedził w minionym tygodniu Arabię Saudyjską i wziął udział w
szczycie przywódców krajów Zatoki  Perskiej,  wezwał te państwa do zastąpienia dolara juanem w
rozliczeniach za ropę - podaje w sobotę na swym portalu amerykańska telewizja Fox. 

Źródło: Bankier.pl

Kongres uchwalił ustawę ws. małżeństw jednopłciowych

Przy  wsparciu  39  republikańskich  kongresmenów  Izba  Reprezentantów  przegłosowała  wczoraj
ustawę  zwaną  Respect  for  Marriage  Act,  która  kodyfikuje  w  prawie  uznawanie  małżeństw
jednopłciowych.

Źródło: Euractive.pl
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