
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

PiS chce zmienić Kodeks wyborczy

Prawo i Sprawiedliwość przygotowało zmiany, które mają tej partii zapewnić łatwiejsze zwycięstwo w
zbliżających się wyborach. Lewica była i jest za tym, żeby wprowadzać działania profrekwencyjne.
Demokracja powinna się cieszyć z tego, że więcej osób będzie chodziło na wybory, ponieważ więcej z
nas będzie miało wpływ na kształt naszego państwa. Ale w tym przypadku mają w życie zmiany, które
zwiększają frekwencje tylko jednej partii politycznej. 

PiS  proponuje,  aby  Komisje  Wyborcze  działały  w  tzw.  trybie  wydłużonym,  aby  każda  Komisja
Wyborcza pokazywała karty do głosowania innym komisjom. Wszyscy, którzy pracowali w komisjach
wyborczych wiedzą, że one czasem pracują po 7-8 godzin i o poranku z danej komisji protokół się
pokazuje. A co dziś proponuje Prawo i Sprawiedliwość? Żeby głosowanie trwało 10-12-15 godzin. Co
to oznacza? Przerwę w głosowaniu. Zgodnie ze słowami Jarosława Kaczyńskiego pytam: kto będzie
pilnował głosów? 

My  PiS-owi  nie  wierzymy!  Te  propozycje  zamiast  wzmacniać  demokrację,  będą  ją  osłabiać.  PiS
proponując zmiany w prawie wyborczym bierze zamach na demokrację,  na dobrze funkcjonujące
prawo. To nie są rozwiązania, które powinny służyć w demokratycznym państwie. Ordynacja, którą
proponuje PiS jest też skażona mocnym grzechem śmiertelnym, to grzech zmiany prawa wyborczego
w roku wyborczym. W żadnym demokratycznym państwie prawa nie zmienia się na kilka miesięcy
przed głosowaniem. To tak jakby zmieniać zasady podczas gry.  To jest  ustawianie wyborów przy
zielonym stoliku. Wprowadzajmy nowe prawo, ale dajmy in długie vacatio legis.  Dajmy szansę na
konsultacje społeczne, tak dziś Lewica będzie robić i w tej sprawie będzie się spotykać z organizacjami
społecznymi czy think-tankami.

Są rozwiązania, które mogą dawać poczucie bezpieczeństwa. Po pierwsze, zwiększenie liczby komisji
wyborczych.  W  projekcie  zapisano,  iż  każda  miejscowość  powyżej  200  mieszkańców  ma  mieć
zorganizowaną taką komisję. Otóż problem do tej pory było to, że nie można było znaleźć chętnych
do pracy w komisji  wyborczej,  a także słaba jakość szkoleń. Kolejną kwestią było to,  że mężowie
zaufania i obserwatorowie społeczni wcale nie mieli zorganizowanych szkoleń państwowych, mogli je
organizować na własny użytek przez organizacje  społeczne.  To są więc obszary,  które należałoby
poprawić.  Należy  też  podjąć  działania,  które  zachęciłyby  również  finansowo  członków  komisji
wyborczych do tego, aby zechcieli pracować. A jest to praca ciężka i bardzo wymagająca, tak więc
wynagrodzenie członków komisji powinno być zwiększone.

Drugi problem organizacyjny to jest sposób liczenia głosów. Projekt zakłada, aby członkowie liczyli
głosy wspólnie, będzie to duży problem dla tych komisji, w które mają dużą liczbę mieszkańców, np.
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powyżej 2000. Aby zlikwidować wąskie gardło, należy zaakceptować dwa oddzielne składy komisji, co
oznacza zwiększenie ilości członków komisji oraz mężów zaufania. Ostatnią sprawą jest transport. W
proponowanych zmianach są dwa rodzaje transportu.  Pierwszy,  publiczny zorganizowany do tych
miejscowości, które obecnie są wykluczone komunikacyjnie, a jest ich coraz więcej.  Do tego punku
nie mamy żadnych uwag. Uważamy, że koszt organizacji takiego transportu powinien być pokryty z
budżetu państwa. Drugi, indywidualny i miałby on dotyczyć osób z niepełnosprawnością oraz osób
powyżej 65 roku życia tylko z małych miejscowości. Uważamy, że jest to nieracjonalne rozwiązanie
dlatego, że już organizujemy transport publiczny na wybory. Tak więc dlaczego osoby z mniejszych
miejscowości mają być preferowane, w stosunku do osób z miast czy miasteczek. To rozwiązanie
powinno zostać zlikwidowane, ponieważ nierówno traktuje obywateli.

UNIA EUROPEJSKA

Prąd mamy jeden z najdroższych w UE. W hurcie ceny nawet dwa razy wyższe niż w Niemczech

Ceny  gazu  poszły  w  dół  do  poziomów  niewidzianych  od  stycznia  2022  r.,  wiatraki  dostają  silne
podmuchy  wiatru.  W  rezultacie  polskie  elektrownie  przestały  być  cenowo  konkurencyjne  do
elektrowni w większości krajów Europy, a węgiel to już z powrotem nie korzyść, ale obciążenie. Nasze
ceny  hurtowe  były  w  kilku  dniach  stycznia  dwukrotnie  wyższe  od  cen  niemieckich  i  jedne  z
najwyższych na kontynencie. To m.in. z powodu limitów nałożonych na produkcję wiatraków. 

Źródło: Businessinsider

Litwini bogatsi od Polaków. Dane Eurostatu są dla nas miażdżące

PKB przypadający na każdego Polaka wyniósł za 2021 rok 77 proc. średniej unijnej – podał niedawno
unijny Eurostat. Dużo wyższe wskaźniki PKB na mieszkańca mają: Czesi, Słoweńcy, a także Litwini i
Estończycy. Ekonomiści twierdzili do tej pory, że nasza gospodarka jest "rozgrzana do czerwoności".
Co się stało, że zostaliśmy w tyle za wieloma państwami naszego regionu? 

Źródło: Money.pl

Finał "cudu" na Orlenie. Komisja Europejska porównała ceny. Polacy będą zgrzytać zębami

Orlen oraz jego prezes Daniel  Obajtek tak stabilizowali  ceny w Polsce, że po słynnym "cudzie na
Orlenie" płacimy za niektóre paliwa drożej niż w Czechach. Tak wynika z nowego paliwowego raportu
Komisji Europejskiej. Tymczasem nasz narodowy koncern twierdzi, że w Czechach jest tanio z powodu
zachowania tamtejszych kierowców. 
 
Źródło: wp.pl

Większość krajów UE zwiększyła import z Rosji pomimo sankcji

Europa, mimo dziewięciu pakietów sankcji,  wciąż  kupuje towary z Rosji.  W 2022 r.  tylko siedem
państw UE zmniejszyło import z tego kraju. Nie ma wśród nich Polski - informuje hiszpański portal
20minutos.es powołując się na Eurostat. Z danych wynika, że Warszawa zwiększyła o jedną czwartą
zakupy  w  Federacji  Rosyjskiej.  Rekord  ma  bić  Słowenia,  która  w  ciągu  10  miesięcy  2022  roku
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sprowadziła  z  kraju  Władimira  Putina  prawie  o  350  proc.  więcej  towarów  niż  rok  wcześniej.
 
Źródło: Interia.pl

KRAJ

WIBOR przebił psychologiczną granicę. Pierwszy raz od "traktatu sopockiego"

WIBOR  3M  po  raz  pierwszy  od  połowy  lipca  zszedł  poniżej  7  proc.  To  oznacza  spadające  raty
kredytów  dla  tysięcy  Polaków.  To  wciąż  ten  wskaźnik  jest  bowiem  kluczowy  dla  wysokości
miesięcznych przelewów do banku. Zobacz, ile w najbliższym czasie zaoszczędzisz na hipotece. 

Źródło: Businessinsider

W Polsce brakuje rodzin zastępczych. "Nie ma gdzie umieszczać dzieci"

W wielu miastach w Polsce brakuje osób chętnych do podjęcia się roli zawodowej rodziny zastępczej.
Jak przekazują urzędnicy, "interwencji jest bardzo dużo i nie bardzo jest gdzie umieszczać dzieci". W
samej tylko Łodzi, w domach dziecka przebywa ponad 500 podopiecznych.

Źródło: Polsat News

Prawie 1500 polskich szkół bez lekcji religii. "Fakty są tu dość proste"

Z danych, które Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło stacji TVN24, wynika, że w Polsce są 1462
szkoły, które w obecnym roku szkolnym nie prowadzą lekcji religii. — Temat jest delikatny, zaraz ktoś
będzie  szukał  afery.  A  fakty  są  tu  dość  proste:  nie  było  chętnych,  nie  ma  zajęć  — powiedziała
dziennikarzom urzędniczka magistratu jednego z miast wojewódzkich. 

Źródło: Onet.pl

Na inflacji można zarobić. Premier Morawiecki może być bogatszy o 500 tys. zł

Premier Mateusz Morawiecki w 2021 r. kupił obligacje za 4,6 mln zł. W ubiegłym roku wzbogacił się z
tego tytułu o 100 tys. zł, ale ten rok może być jeszcze lepszy - pisze "Fakt". 

Źródło: Money.pl

Zakończyła się narada w BBN. Znamy szczegóły

-  Spotkanie  zakończyło  się  ustaleniami,  o  których  będziemy  informować  w  ramach  polityki
sojuszniczej - przekazał szef BBN Jacek Siewiera, po zakończeniu spotkania prezydenta Andrzeja Dudy
z premierem, ministrami obrony narodowej i spraw wewnętrznych oraz szefami służb specjalnych w
Biurze  Bezpieczeństwa  Narodowego.  Stwierdził,  że  będziemy  nadal  pomagać  Ukrainie.  Odmówił
jednak udzielenia konkretnych informacji na ten temat. 

Źródło: wp.pl
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Służby rozszerzą inwigilację. Rząd daje zielone światło

Nie tylko dane lokalizacyjne smartfonów czy billingi,  ale także korespondencja e-mail oraz zapis z
rozmów na komunikatorach będą udostępniane służbom specjalnym. Tak wynika z przygotowanych
zmian w prawie komunikacji elektronicznej. 

Źródło: Money.pl

Zaczynają się masowe zwolnienia w Wałbrzychu. Na liście Cersanit i producent porcelany

Zaczynają się zwolnienia grupowe w dużych wałbrzyskich firmach. Chodzi o producenta porcelany
Krzysztof oraz producenta płytek ceramicznych Cersanit. I sprawie informuje "Gazeta Wyborcza". 

Źródło: Businessinsider

"Żyjemy w rzeczywistości, w której sędzia musi bać się własnego państwa"

Nie miałam wątpliwości, że będzie to sprawa pod szczególnym nadzorem, ale nie sądziłam, że sprawy
obiorą później  tak poważny obrót – mówi sędzia Agnieszka Pilarczyk,  która w 2017 roku wydała
uniewinniający wyrok w sprawie lekarzy oskarżonych o nieumyślne spowodowanie śmierci Jerzego
Ziobry – ojca ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. 

Źródło: TVN 24

1. Dywizja Piechoty Legionów

Nowa jednostka będzie stacjonowała na wschodzie kraju. Dywizja będzie liczyła cztery brygady, a jej
jednostki będą zlokalizowane głównie w województwie podlaskim.

Źródło: Interia.pl

Coraz trudniej sforsować granicę. Po postawieniu płotu nielegalni migranci przerzucili się na inne
szlaki

Zapora, która powstała w ubiegłym roku na granicy z Białorusią, aż o 60 proc. ograniczyła nielegalną
migrację. 

Źródło: rp.pl

"Kadrowy armagedon" w Warszawie? Policjanci masowo rezygnują

W  Warszawie  szykuje  się  fala  wypowiedzeń  funkcjonariuszy.  Jak  podaje  RMF  FM,  już  teraz  na
rozpatrzenie czeka 850 podań o rezygnację. A może być ich jeszcze więcej. 

Źródło: Onet.pl
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100 tysięcy pijanych kierowców. Policja podała statystyki

Blisko  100  tys.  pijanych  kierowców zatrzymali  policjanci  w  2022  roku.  Nie  lepiej  było  w trakcie
ostatniego długiego weekendu, kiedy to w ręce funkcjonariuszy wpadło 775 osób, które wsiadły za
kierownicę na "podwójnym gazie". Przez trzy dni na drogach w Polsce doszło do 95 wypadków, w
których życie straciło 16 osób.

Źródło: Polsat News

ZAGRANICA

Tak sankcje uderzyły w Rosję. Moskwa sprzedaje ropę za połowę ceny

Agencja  powołała  się  na  dane  ośrodka  Argus  Media  i  podała,  że  baryłka  ropy  Ural  w  porcie  w
Primorsku (obwód kaliningradzki) była sprzedawana za 37,80 dolarów. W tym samym czasie ropa
Brent, która służy za globalny indeks, kosztowała 78,57 dolarów. 

Źródło: Money.pl

Korea podzieli się zyskami z polskiego atomu? Trwają rozmowy z USA

Koreańska spółka KHNP prowadzi rozmowy z amerykańską firmą Westinghouse w sprawie podziału
zysków z eksportu technologii jądrowych. Ustalenia mogą dotyczyć m. in. polskiego atomu. 

Źródło: Energetyka24.pl

Szwecja i USA pracują nad umową o obronności

Rząd  Szwecji  poinformował  w  poniedziałek  o  rozpoczęciu  ze  Stanami  Zjednoczonymi  pracy  nad
umową w zakresie współpracy obronnej. Porozumienie mogłoby umożliwić obecność amerykańskich
wojsk  na  terenie Szwecji.  "Stany Zjednoczone są najważniejszym partnerem Szwecji  w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony" - poinformował resort obrony tego kraju. 

Źródło: TVN 24
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