
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

UE.  W KE zaakceptowało  propozycje Polski.  "Ostatnia  prosta"  ws.  kamieni  milowychRozłam w
koalicji. Ludzie Ziobry zdecydowali ws. ustawy

Solidarna Polska nie poprze  projektu nowelizacji  ustawy o Sądzie  Najwyższym -  poinformował w
środę  wieczorem  wiceminister  sprawiedliwości  Sebastian  Kaleta.  Zdaniem  przedstawiciela  partii
Zbigniewa  Ziobry,  proponowane  rozwiązania  mogą  doprowadzić  do  "anarchii  w  polskim
sądownictwie". 

Premier zmienił zdanie ws. unijnych pieniędzy. Padła deklaracja

Na spotkaniu z klubami przedstawiliśmy rezultat dwumiesięcznych rozmów z Komisją Europejską o
KPO. Zaapelowałem do opozycji o jak najszybsze procedowanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie
Najwyższym, która jest kompromisem z KE -  powiedział premier Mateusz Morawiecki.  Szef rządu
przyznał, że KPO to "niesamowicie ważna sprawa". - Po prostu te środki są Polsce bardzo potrzebne -
przyznał premier. 

Komentarz Lewicy:

Decyzję o tym jak zagłosujemy podejmiemy we wtorek, gdy będziemy już znać jej ostateczny kształt.
Każdy  scenariusz  jest  możliwy,  ale  dziś  nie  mówimy  ani  NIE,  ani  TAK.  Nie  dywagujemy,  nie
przypuszczamy, nie gdybamy. Poznamy ostateczny kształt tej ustawy, wtedy podejmiemy decyzję. W
razie sugestii, że uciekamy od odpowiedzi warto przywoływać praktyki PiS, który nie raz potrafił robić
wrzutki do czegoś co było procedowane. Jak chociażby ostatnio Macierewicz do tekstu o Rosji, która
wspiera terroryzm dorzucił Smoleńsk, czy wybory kopertowe. 

Nie  dajemy  się  rozgrywać  PiSowi.  Opozycja  w  sprawie  głosowania  i  procedowania  ustawy  idzie
wspólnie i wspólnie podejmuje decyzje.

Wszyscy zgadzamy się, co do jednej rzeczy: fundusze europejskie są w Polsce niezbędne, pieniądze z
KPO powinny być w Polsce natychmiast i  to jest zadanie na najbliższe dni oraz tygodnie. Nie ma
jednak zgody na to, żebyśmy przyjmowali ustawę w trybie pilnym, bez ekspertyz. 

Opozycja zrobi wszystko, by pieniądze z Unii Europejskiej były. Nikt jednak nie ulegnie szantażowi,
premier  mówił,  że  ustawa ma być  bez poprawek.  No nie.  Tak nie będzie,  że  będzie  szantaż dla
opozycji w sytuacji, kiedy rząd nie ma większości. 
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UNIA EUROPEJSKA

Przez Polskę Ukraina może nie dostać unijnej pomocy. Chodzi o 18 mld euro

Polska odmówiła w środę wieczorem poparcia pakietu porozumień, częścią którego miało być m.in.
zatwierdzenie  pomocy Unii  dla  Ukrainy  w wysokości  18  mld euro.  Pakiet  ten zawierał  niedawny
kompromis  Brukseli  z  Budapesztem,  który  zakłada,  że  Węgry  wycofują  się  ze  swojego
dotychczasowego  weta  na  pomoc  dla  Ukrainy,  a  Unia  zgadza  się  na  obniżenie  blokady
przeznaczonych dla Węgier funduszy pomocowych. 

Źródło: Onet.pl

Produkcja przemysłowa w UE. Polska w czołówce wzrostów

W październiku 2022 r. produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła zarówno w Eurolandzie
jak i w całej Unii Europejskiej w porównaniu z wrześniem 2022 r., wynika z szacunków Eurostatu.
Jednak w porównaniu z poprzednim rokiem europejski przemysł zwiększył się o ponad 3 proc. 

Źródło: Forsal

UE ciągle bez ważnego porozumienia ws. cen gazu

Ministrowie  ds.  energii  z  państw  członkowskich  nie  osiągnęli  porozumienia  ws.  limitu  cen  tego
surowca w Unii Europejskiej. Nie udało się bowiem uzgodnić konkretnej kwoty.

Źródło:Euractive.pl

Kolejny kraj zamieszany w korupcję w PE. Nowe ustalenia

Trwa korupcyjne trzęsienie ziemi w Parlamencie Europejskim. Jak podały włoskie media były włoski
eurodeputowany  Pier  Antonio  Panzeri,  aresztowany  w związku  z  zarzutami  korupcji,  otrzymywał
między innymi "prezenty" z Maroka poprzez ambasadora tego kraju w Polsce.  Według doniesień
niemieckich mediów w skandal korupcyjny oprócz Kataru zamieszany może być jeszcze jeden kraj,
najprawdopodobniej Maroko. 

Źródło:wp.pl

KRAJ

Rosja państwem sponsorującym terroryzm. Sejm przyjął uchwałę

Sejm większością 231 głosów przyjął  uchwałę uznająca Rosję za państwo sponsorujące terroryzm
wraz z poprawką zgłoszoną przez PiS. Posłowie opozycji nie głosowali.

Źródło: Polsat News

Lewica
ul. Złota 9/4, 
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

2



Zmiana na czele Państwowej Agencji Atomistyki. Prezes podaje się do dymisji

Dr Łukasz Młynarkiewicz złożył na ręce Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego rezygnację
ze stanowiska prezesa Państwowej Agencji Atomistyki — poinformowała we środę Agencja. Premier
przyjął rezygnację prezesa — dodała PAA. 

Źródło: Onet.pl

Trzy biliony złotych. Przekroczymy historyczną granicę

Szybki realny wzrost gospodarczy w warunkach bardzo wysokiej inflacji sprawia, że w szybkim tempie
rośnie też PKB Polski. Jak zauważył bankier.pl, wkrótce Produkt Krajowy Brutto przekroczy w 2022 r.
granicę trzech bilionów złotych. 

Źródło: Money.pl

"Lech Kaczyński" oficjalnie nowym statkiem PGNiG

Imiona "Lech Kaczyński" oraz "Grażyna Gęsicka" uroczyście nadano w środę dwóm wyczarterowanym
przez  PGNiG  metanowcom.  To  statki  do  transportu  skroplonego  gazu  ziemnego,  budowanym  w
stoczni Hyundai Heavy Industries w Ulsan w Korei Południowej. 

Źródło: Businessinsider

Ceny mieszkań w dół. "Na spadki na łeb na szyję nie ma co liczyć"

Na  rynku  mieszkań  widać  zmiany.  W  ostatnim  kwartale  w  Szczecinie  spadek  cen  na  rynku
pierwotnym wyniósł 6 proc., w Krakowie i Poznaniu po 4 proc., a w Warszawie o symboliczny jeden
procent. Największe zmiany obserwujemy w Częstochowie. Tam mieszkania są tańsze o 8 proc. Na
rynku wtórnym sytuacja jest dużo trudniejsza. - Mieszkania do remontu są w tym momencie niemal
niesprzedawalne – mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości. 

Źródło: Money.pl

Nieoficjalnie: Pierwsze zatrzymania ws. zaginięcia Iwony Wieczorek

Służby zatrzymały dwie osoby w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek sprzed 12 lat - informuje RMF
FM. Jedna z nich to Paweł P., przyjaciel kobiety, który w noc jej zniknięcia imprezował z Wieczorek
mającą wtedy 19 lat.  Jak  dowiedział  się  Polsat  News,  zatrzymana została  też  kobieta,  koleżanka
poszukiwanej. Prokuratura Krajowa potwierdza zatrzymanie dwóch osób, w tym Pawła P., ale nie
udziela w tej sprawie żadnych informacji.

Źródło: Interia.pl
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Mamy dane z policji. Po raz pierwszy od lat widać gwałtowny wzrost kradzieży drewna z lasów

Ceny każdego rodzaju opału gwałtownie wzrosły - i więcej ludzi zdobywa go w sposób nielegalny.
Policyjne statystyki pokazują, że liczba przestępstw kradzieży drewna z lasu wzrosła w tym roku o
ponad  100  proc.  Jednak  wciąż  problem  jest  niewielki  w  porównaniu  do  tego,  jak  było  jeszcze
kilkanaście lat temu. 

Źródło: Gazeta.pl

ZAGRANICA

Ukraina: Rzecznik praw człowieka informuje o katowniach dla dzieci

Rosyjscy wojskowi na okupowanych terenach Ukrainy organizują katownie przeznaczone dla dzieci;
działały one np. w obwodzie charkowskim, również w Chersoniu istniała cela dla dzieci - powiadomił
w środę ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Źródło: Polsat News

Gotowość operacyjna Bundeswehry. Raport nie pozostawia złudzeń

Z raportu o gotowości operacyjnej Bundeswehry wynika, że Niemcy mają duże trudności z pełnym
wypełnianiem  swoich  zobowiązań  międzynarodowych,  np.  wobec  NATO.  Brakuje  między  innymi
okrętów, dział artyleryjskich, systemów przeciwlotniczych i nowoczesnej techniki radiowej - wylicza
"SZ".

Źródło: Interia.pl

Niemcy.  Trzy  landy  przeciwko  elektrowni  atomowej  w  Polsce.  Powołują  się  na  Fukushimę  i
Czarnobyl

Brandenburgia,  Saksonia  i  Meklemburgia-Pomorze  Przednie  sprzeciwiają  się  budowie  w  Polsce
elektrowni atomowej. Landy leżą przy granicy z Polską i obawiają się katastrofy podobnej do tych z
Czarnobyla i Fukushimy. 

Źródło: Gazeta.pl

Nowa broń w rękach Łukaszenki, w tle polski wątek. "Powinniśmy to wyjaśnić"

Białoruski parlament przyjął ustawę, na mocy której część Białorusinów, uznanych za ekstremistów,
będzie  pozbawiana  obywatelstwa.  Według  niezależnych  mediów  nowe  prawo  ma  kontekst
polityczny. W czasie debaty pojawił się też wątek Polski. 

Źródło: Onet.pl
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Stopy procentowe w USA. Jest kluczowa dla rynków decyzja Fed

Amerykański bank centralny kontynuuje walkę z inflacją. W środę podniósł stopy procentowe o 50
pkt bazowych, do najwyższego poziomu od 15 lat. Podwyżka jest jednak mniejsza od poprzednich. 

Źródło: Businessinsider
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