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"Głosowałbym przeciw". Zaskakująca deklaracja Hołowni ws. małżeństw osób jednopłciowych

Szymon Hołownia został zapytany o poparcie dla wprowadzenia małżeństw dla osób tej samej płci.
Lider Polski 2050 złożył zaskakującą deklarację. – Ja mam wątpliwości, czy to jest rozwiązanie dobre
na  tym  etapie,  więc  pewnie  głosowałbym  przeciw  –  powiedział  w  Radiu  Zet  gość  Bogdana
Rymanowskiego. 

Komentarz Lewicy:

Jesteś przeciwko małżeństwom jednopłciowym? Nie ma problemu. Po prostu nie bierz ślubu z kimś
tej samej płci. Miłość to miłość. Lewica wprowadzi równość małżeńską oraz związki partnerskie. 

Lewica zawsze była, zawsze jest  i zawsze będzie z tymi wszystkimi, którzy i które potrzebują naszego
wsparcia, ochrony i poczucia bezpieczeństwa.

Jesteśmy konsekwentni w dziedzinie równości czego wyrazem są składane przez nas projekty ustaw:
o równości  małżeńskiej,  związków partnerskich,  o  uzgodnieniu  płci  o  ochronie  przed przemocą i
mową nienawiści oraz po przeciwdziałaniu dyskryminacji. To projekty ustaw, które mogą przywrócić
normalność w Polsce.

- Małżeństwo zostaje zawarte, gdy dwie jednocześnie obecne osoby różnej lub tej samej płci złożą
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński -
to art. 1 ustawy o równości małżeńskiej, który Lewica złożyła w 2020 r.

Nie potrzebujemy kolejnego referendum, ponieważ praw człowieka nie rozwiązuje się w referendum.
Jak ktoś jest cykorem to będzie uciekał w referenda. A w polityce jest się od zmiany i trzeba mieć
odwagę, aby pewne rzeczy kłaść na stole.

Lewica mówi wprost: LGBT to ludzie a nie ideologia. To nie jest ideologia jeżeli dwójka dorosłych ludzi
chce ze sobą żyć i mieszkać. Nie może być tak, że dwójka kochających się osób, która wzięła ślub za
granicą i przyjeżdża do Polski i okazuje się, że ich dzieci są sierotami albo półsierotami. W XXI wieku
jest to nie do pomyślenia i nie powinno funkcjonować, że w jednym państwie dzieci mają rodzinę i
rodziców, a jak pojadą do innego państwa to już tych rodziców nie mają. Jedni potrzebują jedynie
usankcjonować swój związek, a inni chcą wziąć ze sobą ślub i  powinni mieć do tego prawo. I nie
powinno się mówić - „Tak, ale bez adopcji” - bo to wtedy nie jest równość. Tylko uznanie prawa
dwóch dorosłych ludzi do życia ze sobą, pozwoli nam znaleźć się w kręgu państwa cywilizowanych.
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Obecnie prowadzone badania pokazują, że polskie społeczeństwo jest za tym, aby społeczność LGBT
była  równo  traktowana  i  popiera  związki  partnerskie.  Nie  wierzcie  politykom,  którzy  nigdy  nie
udowodnili, że są po stronie społeczności LGBT, a mówią o tym dopiero wtedy, kiedy jest to modne.
Uwierzcie tym, którzy zawsze wypowiadali się o społeczności LGBT z szacunkiem, zawsze za nią byli i
bronili ich praw. A w tej sprawie jedyna wiarygodną siła jest Lewica!
 
UNIA EUROPEJSKA

Dyrektywa Omnibus. Nieuczciwe promocje obnażane jedna po drugiej

Telewizor tańszy o ponad 300 zł, walizka za pół ceny - sklepy internetowe często sztucznie podnoszą
ceny przed rzekomą obniżką, aby zachęcić klientów do zakupu produktu. Od teraz sprzedawcy muszą
jednak podawać także najniższą cenę danego produktu na przestrzeni ostatniego miesiąca. To efekt
unijnej dyrektywy Omnibus, która uderza w tego typu pseudopromocje.

Źródło: Polsat News

Szczyt UE-Ukraina. Kancelaria Zełenskiego zdradziła miejsce spotkania

Szczyt  Unia  Europejska-Ukraina odbędzie  się  3  lutego w Kijowie  — podało w poniedziałek  biuro
(kancelaria)  prezydenta  Wołodymyra  Zełenskiego.  O  dacie  szczytu  informowały  wcześniej  służby
prasowe Rady Europejskiej, nie określając jednak, gdzie się on odbędzie 

Źródło: Onet.pl

Szwecja przejmuje prezydencję w Unii Europejskiej z rąk Czech

1 stycznia 2023 r. Szwecja przejmie rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej z rąk Czech.
Przez  pół  roku  będzie  przewodzić  pracom  Rady,  starając  się  budować  porozumienie  między  27
państwami członkowskimi. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Tak Polska straciła kontrolę nad rafinerią w Gdańsku

W Krajowym Rejestrze Sądowym znajduje się umowa wykonawcza między Orlenem a Saudi Aramco.
Choć jest to tylko niewielka część umowy joint venture, którą opisaliśmy w grudniu, potwierdza ona
nasze najważniejsze ustalenia - piszą Łukasz Frątczak i Dariusz Kubik, dziennikarze programu "Czarno
na białym" TVN24. 

Źródło: TVN 24

Rosyjski szpieg miał poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW
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Od kiedy Tomasz L., stołeczny urzędnik, pracował dla rosyjskiego wywiadu – specjalne posiedzenie
speckomisji w Sejmie. 

Źródło: rp.pl

Jako jedni z pierwszych przyjęli uchwałę anty-LGBT. Teraz się z niej wycofali

Tuż  przed  Nowym  Rokiem  radni  Świdnika  (woj.  lubelskie)  uchylili  tzw.  uchwałę  anty-LGBT.
Jednocześnie przyjęli nowe stanowisko, dotyczące ochrony podstawowych praw i wolności. Opozycja
wskazuje, że jedynym czynnikiem, który doprowadził do zniesienia kontrowersyjnych zapisów, była
chęć pozyskania środków unijnych na inwestycje. 

Źródło: Onet.pl

Miliony Polaków muszą wymienić dowody osobiste. Inaczej 5 tys. zł kary

Ponad 2 mln Polaków muszą w tym roku wymienić dowód osobisty — informuje Business Insider
Polska resort  cyfryzacji.  Jeśli  tego nie zrobią,  może im grozić  aż 5 tys.  zł  grzywny, a  w skrajnych
przypadkach nawet kara ograniczenia wolności. Aplikacja mObywatel nie wystarczy, plastik musi być. 

Źródło: Businessinsider

TVP wiedziała o tęczowych opaskach. Black Eyed Peas postawili warunek - inaczej nie wejdą

Zespół Black Eyed Peas już po przylocie do Polski  postawił  warunek władzom TVP organizującym
"Sylwestra  Marzeń"  w  Zakopanem:  albo  wychodzimy  na  scenę  z  tęczowymi  opaskami  i
manifestujemy poparcie  dla  społeczności  LGBT,  albo pakujemy się  i  wracamy do domu -  ustaliła
Gazeta.pl. Prezes TVP Mateusz Matyszkowicz się zgodził, ale muzycy w zamian mieli powiedzieć - co
uczynili - coś dobrego o Polsce. 

Źródło: gazeta.pl

Koniec "patriotycznych" ławek. Za ich demontaż zapłacili podatnicy

Rządowy pomysł z ustawieniem w 16 miastach wojewódzkich ławeczek "patriotycznych" nie dość, że
kosztował miliony złotych, okazał się być niewypałem. Instalacje psuły się, schodziła z nich farba i
szybko  stały  się  obiektem  kpin.  Jak  ustalił  senator  Koalicji  Obywatelskiej  Krzysztof  Brejza,  ich
demontaż również  kosztował  podatników pokaźną kwotę,  a  organizator  akcji  zastanawia  się  nad
przyszłością zdemontowanego wyposażenia. 

Źródło: wp.pl

PKP Intercity podsumowuje rekordowy rok 2022

Prawie 59 mln osób skorzystało z usług narodowego przewoźnika w 2022 roku, przyczyniając się do
najlepszego wyniku przewozowego w historii spółki. Tym samym pobity został rekord z 2019 roku,
kiedy pociągami przewoźnika podróżowało blisko 49 milionów podróżnych. 
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Źródło:rynek-kolejowy.pl

Został skazany za pedofilię, nadal dręczy swoją ofiarę. "Chciałam iść do piwnicy, wziąć nóż"

Sąsiad 14-letniej  Wiktorii  wykorzystał  ją  seksualnie.  Został  skazany na 4,5  roku więzienia  i  zakaz
zbliżania się do dziewczyny, którą skrzywdził. Mimo to pozostaje na wolności i kilkukrotnie pojawiał
się w pobliżu bloku, w którym mieszka nastolatka. Policja o tym wie, ale to problemu nie rozwiązuje.
— Obiektywnej oceny danego przypadku dokona prokurator w postępowaniu przygotowawczym, a w
przypadku złożenia aktu oskarżenia sąd w postępowaniu karnym — powiedział w programie "Uwaga!
TVN" Tomasz Koronowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Elblągu. 

Źródło: Onet.pl

Inflacja zabrała Polakom jedną pensję. Realnie naród biednieje

Choć  na  razie  nie  widać  wzrostu bezrobocia,  to  jednak jest  to  czające się  zagrożenie  dla  naszej
gospodarki. 2023 r. rzuci wyzwanie rynkowi pracy ze względu na m.in. wzrost kosztów związanych z
energią. Jednak inflacja już od kilku miesięcy utrzymuje się powyżej wskaźnika wzrostu cen. Realnie
naród biednieje. 

Źródło: Money.pl

Antyszczepionkowcy wydali "wyrok" na Truskolaskiego. Staną przed sądem

Prokuratura Okręgowa w Łomży skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom, które
kierowały  groźby  m.in.  wobec  prezydenta  Białegostoku  Tadeusza  Truskolaskiego.  Chodzi  o
wydarzenia  ze  stycznia  ubiegłego  roku,  kiedy  to  antyszczepionkowcy  nawoływali  do  wykonania
pseudowyroku śmierci.

Źródło: gazeta.pl

Rekordowe ciepło zimą to ogromny problem. Rolnictwo takich temperatur długo nie wytrzyma

Dlaczego  to  tak  duże  zagrożenie?  Chodzi  przede  wszystkim  o  odporność  roślin  na  późniejsze
przymrozki. — Zimą rośliny są w uśpieniu, ale na skutek wysokich temperatur może nastąpić tzw.
rozhartowanie  i  zacznie  się  ich  przedwczesna  wegetacja.  W  Polsce  przyjmuje  się,  że  okres
wegetacyjny rozpoczyna się,  kiedy średnia dobowa temperatura powietrza  z  pięciu kolejnych dni
wynosi więcej niż 5 st. Celsjusza. Jeśli potem znów pojawi się mróz, możliwe są duże straty.

Źródło: Businessinsider

Wyższe ceny surowców energetycznych wymusiły oszczędności

2022 r. przyniósł znaczące zmniejszenie zużycia gazu w Polsce. Mogło spaść nawet o jedną piątą.

Źródło: Forsal
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Mateusz Morawiecki za karą śmierci. "W tym względzie nie zgadzam się z nauką Kościoła"

- Moim zdaniem za najcięższe przestępstwa kara śmierci powinna być dopuszczalna - stwierdził w w
poniedziałek  premier  Mateusz  Morawiecki,  odpowiadając  na  pytanie  jednego  z  użytkowników
Facebooka. Szef rządu podkreślił, że w tej kwestii nie zgadza się z nauką Kościoła. 

Źródło: gazeta.pl

ZAGRANICA

Ukraiński  parlament  upamiętnił  Stepana  Banderę.  Morawiecki:  Nie  ma  żadnych  słów
usprawiedliwienia

-  Jesteśmy skrajnie krytyczni,  bardzo,  bardzo negatywni  wobec  jakiegokolwiek gloryfikowania czy
nawet przypominania o Banderze - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. Odniósł
się  w  ten  sposób  do  niedzielnego  wpisu,  który  ukazał  się  w  mediach  społecznościowych  Rady
Najwyższej Ukrainy. 

Źródło: Gazeta.pl

Zagraniczne media rozpisują się o występie Black Eyed Peas. Oberwało się TVP i politykom PiS

Występ Black Eyed Peas podczas "Sylwestra marzeń z Dwójką" zelektryzował nie tylko polskie media.
Prezentację tęczowej flagi komentują także zagraniczni dziennikarze. Chwalą amerykańską grupę i
potępiają reakcję polskich polityków. 

Źródło: Onet.pl

Japonia: Ptak ukradł Polakowi kanapkę. Wideo doceniono w sieci

Mieszkający  w  Japonii  streamer  Emil  Truszkowski  otrzymał  nagrodę  za  "Best  Unlucky  Moment"
("najlepszy pechowy moment"). Użytkownicy serwisu Twitch docenili jego nagranie, na którym ptak
kradnie mu kanapkę.

Źródło: Polsat News

Taktyczny odwrót Chin. Stawką jest utrzymanie dominacji na rynku mikrochipów

Pojednawcze gesty dotyczą zarówno stosunków gospodarczych z  Waszyngtonem, jak i  krajowego
rynku. Pekin nie rezygnuje jednak z konkurowania ze Stanami Zjednoczonymi na polu technologii. 

Źródło: Forsal
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