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Premier powoła pełnomocnika ds. zwierząt. Ma dążyć do wzmożonej ochrony zwierząt w Polsce

Premier powołał swojego pełnomocnika ds. zwierząt. Ma on pełnić liczne funkcje związane z ochroną
zwierząt w Polsce. Ma także promować pozytywne praktyki wobec zwierząt.

Komentarz Lewicy:

Lewica chce Rzecznika Praw Zwierząt z realnymi kompetencjami zapisanymi w ustawie, budżetem i
realnymi możliwościami działania i wpływania na rzeczywistość. Rzecznika niezależnego od władzy.
Dlatego we wrześniu 2020 r. złożyliśmy projekt ustawy o powołaniu Rzecznika Praw Zwierząt. Gdyby
premier Morawiecki chciał zrobić coś na poważnie, to zająłby się naszym projektem na poważnie. 

Potrzebna jest instytucja, która będzie stała na straży praw zwierząt, ale i ludzi, którzy walczą o ich
prawa.  Gdyby instytucja  Rzecznika  Praw Zwierząt  pojawiła  się  wcześniej,  pozwoliłoby  to  uniknąć
wielu dramatów, np. w Stadninie Janów Podlaski.

W Polsce żadna instytucja państwowa nie działa na rzecz ochrony zwierząt. Zadania te bardzo często
wypełniają  organizacje  pozarządowe,  które  nie  dysponują  ani  odpowiednimi  środkami,  ale
umocowaniem prawnym, by prowadzić wystarczająco skuteczne działania na rzecz ochrony zwierząt.

Rzecznik  Praw  Zwierząt  jest  niezbędny,  aby  zabierać  głos  w  sytuacjach,  kiedy  ochrona  prawna
zwierząt jest zagrożona, a przepisy zawarte w ustawie o ochronie zwierząt są łamane. Rzecznik Praw
Zwierząt winien być niezależną instytucją.

"Nie ma rózgi od GUS-Mikołaja". Lepsze od prognoz dane ze sklepów

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w Polsce w listopadzie 2022 roku wzrosła o 1,6 procent rok do
roku,  a  w  ujęciu  miesięcznym  spadła  o  0,3  procent  -  podał  Główny  Urząd  Statystyczny  (GUS).
Analitycy spodziewali się wzrostu o 0,3 procent rok do roku. 

Komentarz Lewicy:

Wczorajsze  dane o sprzedaży  wydają się być niezłe,  ale to  tylko złudzenie,  bo po uwzględnieniu
inflacji wzrost wyniósł jednie 1,6 procent. 

Rośnie sprzedaż żywności i kosmetyków, pozostałe segmenty notują spadek. Siła nabywcza Polek i
Polaków spada. Jak pokazują badania część konsumentów ratuje się oszczędnościami, duży wpływ in
plus mają również zakupy osób, które przyjechały do nas z Ukrainy. 
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Wszystkie  ostatnio  opublikowane  przez  GUS  badania  świadczą  o  dwóch  sprawach:  spowolnienie
gospodarcze jest  coraz bliżej,  polska gospodarka ma silne fundamenty i  może je przejść  w miarę
łagodnie. 

Polska  gospodarka  korzysta  na  tworzonych  na  nowo  łańcuch  dostaw,  wojna  i  droższy  fracht
zwiększyły  naszą  atrakcyjność,  kosztem  przede  wszystkim  Azji.  Jednakże  bez  pieniędzy  z  Unii
Europejskiej nasz kraj czeka recesja. Od dawna mówimy, iż źródłem taniego kapitału są pieniądze z
KPO dla Polski, ale obecnie w związku z decyzjami politycznymi kierownictwa PiS są one niedostępne.
Inwestycje firm krajowych lub tych, które już w Polsce działają wskazują,  iż  inwestują one nie w
produkcję, ale w poprawę efektywności energetycznej.
 
UNIA EUROPEJSKA

Unia Europejska chce recyklingu akumulatorów i baterii. Polska już jest w tym dobra

Zgodnie z przewidywaniami urzędników Unii Europejskiej, do 2030 r. po drogach państw wspólnoty
będzie  poruszało  się  około  30  mln  samochodów  bezemisyjnych.  Jeśli  nie  nastąpi  żadna
niespodziewana rewolucja, a ta jest mało prawdopodobna, będą to niemal wyłącznie samochody w
pełni elektryczne (BEV). Kiedy do tego dojdzie, zapewne poprawi się jakość powietrza w miastach. 

Źródło: rp.pl

KE zatwierdza niemiecki program wsparcia energii odnawialnej. Ogromna wartość

Komisja Europejska poinformowała w środę, że zatwierdziła niemiecki program wsparcia w wysokości
28 miliardów euro dla energii odnawialnej. Ma on na celu szybkie zwiększenie wykorzystania energii
wiatrowej i słonecznej. 

Źródło: Forsal

Afera  Katargate  nie  powinna  zaszkodzić  umowom  gazowym.  "Nie  możemy  jednak  powtórzyć
błędu"

Katarski  gaz jest jedną z głównych alternatyw Europy dla obłożonych embargiem dostaw z Rosji.
Kolejne kraje podpisują porozumienie na dostawy błękitnego paliwa. Afera korupcyjna w Parlamencie
Europejskim sprowokowała jednak pytania dotyczące wagi tych porozumień. 

Źródło: Money.pl
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KRAJ

Awaria największego bloku energetycznego w Polsce. Zdecydowano o wstrzymaniu jego pracy aż
do 8 stycznia

Największy  blok  energetyczny  w  Polsce  całkowicie  wstrzyma  pracę  na  około  dwa  tygodnie  -
powiadomiła spółka Tauron Wytwarzanie. W bloku węglowym Elektrowni Kozienice wykryto usterkę. 

Źródło: gazeta.pl

Mamy epidemię wyrównawczą. Fala zachorowań na grypę to skutek pandemii COVID-19 - twierdzi
lekarz

A- Mamy epidemię wyrównawczą - mówi o fali zakażeń grypą, RSV i wirusami przeziębienia dr Michał
Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. - To dodatkowy skutek Covidu, naszych izolacji -
powiedział  ekspert.  -  Mieliśmy  mało  patogenów,  które  teraz  mają  dużo  przestrzeni,  żeby  się
namnażać - wyjaśnił w Polsat News członek Rady ds. Ochrony Zdrowia przy prezydencie.

Źródło: Polsat News

Członek rady nadzorczej Rafinerii Gdańskiej odwołany. Nie poparł umów z Saudi Aramco

Paweł Przychodzeń, bliski współpracownik ministra koordynatora służb specjalnych i  szefa resortu
spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, został odwołany z rady nadzorczej Rafinerii Gdańskiej. Z
ustaleń Business Insider wynika, że wstrzymał się od głosu w sprawie umów, jakie Orlen ostatecznie
zawarł z Saudyjczykami, a które dotyczyły sprzedaży 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej. Nasi
informatorzy wskazują, że Przychodzeń, miał szereg zastrzeżeń dotyczących zapisów, które znalazły
się w dokumentach. Wyleciał z rady nadzorczej rafinerii  w dzień ogłoszenia przez Orlen finalizacji
umów z arabskim inwestorem.

Źródło: Businessinsider

Unimot przejmie Lotos Terminale za kredyt. Transakcja coraz bliżej

Jeszcze pod koniec tego roku ma zostać sfinalizowane przejęcie spółek Lotos Terminale i Lotos Asfalt
z  siedzibą  w Czechowicach-Dziedzicach przez  Grupę Kapitałową Unimot.  Transakcja  w większości
zostanie  sfinansowana  z  kredytów  bankowych  o  łącznej  wysokości  360  mln  zł.

Źródło: czecho.pl

Zaskoczenie w handlu. Polacy przestają kupować sprzęt elektroniczny

Kluczowe  kategorie  są  mocno  pod  kreską.  Kupujemy  coraz  mniej  telewizorów  czy  tabletów.  I
oszczędzamy. Aż 13,5 mln gospodarstw kupuje towary pod markami własnymi. 

Źródło: rp.pl
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Rząd pomylił się w obliczeniach ws. prądu. Zabraknie kilku miliardów

Rząd  miał  pomysł,  skąd  wziąć  pieniądze  na  wypłaty  rekompensat  dla  spółek  sprzedających
gospodarstwom domowym energię elektryczną poniżej kosztów. "Bilans operacji miał wyjść na zero,
ale  okazało  się,  że  popełniono  błąd  w obliczeniach.  Zabraknie  od  2  do  3  mld  zł"  -  pisze  portal
wysokienapiecie.pl. 

Źródło: Money.pl

Nie tylko granatniki przeciwpancerne. Takie prezenty otrzymują szefowie polskich służb

Szef  Komendy  Głównej  Policji  otrzymał  w  prezencie  od  ukraińskich  służb  dwa  granatniki
przeciwpancerne,  które  miały  być  zużyte  i  przerobione  na  przedmioty  dekoracyjne.  To  dość
nietypowy podarek, którego szef polskiej policji nie zgłosił do rejestru korzyści. Być może nie musiał,
jeśli  jego  wartość  oszacowano  na  mniejszą,  niż  wymaga  obowiązek  informacyjny.  Inni  szefowie
polskich  służb  różnie  podchodzą  do  tematu.  Niektórzy  skrupulatnie  wyliczają  otrzymane zegarki,
szable, sztućce i pióra. Pozostali z kolei twierdzą, że nie otrzymują prezentów lub wcale nie składają
oświadczeń. 

Źródło: Businessinsider

Katecheta krzyczał i wykręcał ręce. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Prokuratura  w  Ostrołęce  nie  wyklucza,  że  ksiądz,  który  znęcał  się  nad  chłopcem  w  Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim, ma na swoim koncie także znęcanie
nad innym uczniem. Duchowny zostanie wezwany do prokuratury prawdopodobnie po świętach. 

Źródło: gazeta.pl

Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich: Netflix szykuje pułapkę na polskich filmowców

Pilotażowy  program  nagradzania  najlepszych  twórców  brzmi  atrakcyjnie,  jednak  tego  typu
porozumienia  zawarte  przez  Netfliksa  w  innych  europejskich  krajach  sprawiają,  że  pozostajemy
wobec  niego  sceptyczni  -  oświadczył  prezes  Stowarzyszenia  Filmowców  Polskich  Jacek  Bromski.
Ocenił, że "Netflix szykuje pułapkę na polskich filmowców". 

Źródło: Forsal

Nowe ustalenia w sprawie działki Morawieckich

O działki  z  zasobów Skarbu Państwa ubiegły  się  dwie  parafie -  garnizonowa i  rzymsko-katolicka,
okazało się, że  w rzeczywistości była to jedna parafia, z tym samym proboszczem.

Źródło: TVN 24
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Rafał Milczarski odwołany z funkcji prezesa LOT-u i Polskiej Grupy Lotniczej

Rady nadzorcze LOT-u i Polskiej Grupy Lotniczej podjęły w środę decyzję o odwołaniu ze stanowisk
prezesa obu spółek Rafała Milczarskiego.

Źródło: Wyborcza.pl

Zmiany w opłacie cukrowej. Ministerstwo wyjaśnia

Proponowane zmiany w tak zwanej opłacie cukrowej nie obejmują żadnych nowych produktów -
wyjaśnił resort finansów. Ministerstwo wskazało, że propozycje przewidują przesunięcie obowiązku
zapłaty na początek łańcucha dostaw. 

Źródło: TVN 24 BiS

Jako jedyna głośno protestowała. Miała udar i została bez ubezpieczenia. "To bydlęctwo"

Beata Kowalska była - jak mówili sami działacze - alfą i omegą Polskiego Związku Tenisowego. Ale
najpierw  głośno  protestowała,  gdy  prezes  Mirosław  Skrzypczyński  ciął  pensje  pracownikom,  a
następnie została bez pracy oraz ubezpieczenia i dostała udaru. - To czyste bydlęctwo, jak została
potraktowana - mówi były pracownik PZT. Związek nieśmiało, ale wyciąga rękę. 

Źródło: sport.pl

ZAGRANICA

USA. Biden na konferencji z Zełenskim w Waszyngtonie: Putin eskaluje agresję

Joe Biden przekazał na wspólnej z Wołodymyrem Zełenskim konferencji prasowej w Białym Domu w
Waszyngtonie, że Putin eskaluje agresję w Ukrainie. - To straszne, co on robi - mówił. Zadeklarował
także,  że  Ukraińcy  nie  zostaną  sami.  Amerykański  przywódca  przekazał,  że  zobowiązuje  się  do
przekazania 374 mln dolarów na pomoc humanitarną dla 1,5 mln Ukraińców. 

Źródło: Gazeta.pl

Nie tylko Patrioty. Pentagon ujawnił, co znajdzie się w nowym pakiecie dla Ukrainy

Pentagon opublikował w środę szczegóły ogłoszonego wcześniej pakietu uzbrojenia dla Ukrainy o
wartości  1,85 mld dolarów. Oprócz baterii  Patriot  w transzy znalazły się  m.in.  precyzyjne bomby
lotnicze, ponad 150 pojazdów, a także amunicja do sowieckich systemów artylerii rakietowej Grad.

Źródło: Forsal 
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Rosja  odpowiada  na  przystąpienie  Finlandii  i  Szwecji  do  NATO.  Powstaną  nowe  jednostki
wojskowe

-  Rosja  spełni  wszystkie  cele  kampanii  wojskowej  w  Ukrainie  -  obiecał  Władimir  Putin  podczas
spotkania z wojskowymi. Z kolei Sergiej Szojgu zapowiedział, że w związku z rozszerzeniem NATO
liczebność rosyjskiej armii w Ukrainie zostanie zwiększona do 1,5 mln żołnierzy, a na zachodzie Rosji
zostaną utworzone nowe jednostki wojskowe.

Źródło: Polsat News

"Największa akcja w historii". Gigantyczna operacja amerykańskich służb celnych: 20 ton kokainy

Operację tę okrzyknięto największą i najbardziej spektakularną akcją amerykańskich służb celnych w
ich  ponad 230-letniej  historii.  W 2019  r.  funkcjonariusze  z  USA na  pokładzie  statku  szanowanej
genewskiej  firmy żeglugowej  znaleźli  ponad  20  ton  kokainy.  Po  trzech  latach  sprawa powraca  z
głośnym echem — niedawno aresztowano znanego sportowca pod zarzutem organizacji przemytu. 

Źródło: Onet.pl

Niemcy dwukrotnie zmniejszyli zależność gazową od Rosji

Niemcy, największa gospodarka Europy, odnotowały spadek udziału rosyjskiego gazu w swoim miksie
gazowym  do  ok.  20%  w  tym  roku  z  55%  w  ubiegłym  -  wynika  z  danych  grupy  lobbystów
energetycznych BDEW cytowanych przez Bloomberga. 

Źródło: Energetyka24.pl

Dania: Ekstradycja Norwega do Polski. Jest podejrzany o zabójstwo

Sąd rejonowy w Kopenhadze zgodził się w środę, by 25-letni Norweg Ingebrigt G. trafił do Polski w
ramach  ekstradycji.  Śledczy  są  zdania,  że  w  listopadzie  w  Oświęcimiu  zamordował  on  Polkę,  a
następnie wyjechał z jej i jego córką Mią do Danii. Policja uruchomiła wówczas Child Alert.

Źródło: Interia.pl
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