
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Ustawa wiatrakowa

PiS bawi się w grę pozorów i udaje, że coś naprawia. Nie ma się co oszukiwać, PiS niczego systemowo
nie naprawia. Będzie to pół ustawy. Tak naprawdę to będzie pół spełnienia kamienia milowego Unii
Europejskiej.  To będzie proteza, która nie rozwiązuje problemów ani w energetyce, ani w kwestii
dialogu z Unią Europejską PiS w ogóle nie wyciąga wniosków.

Brak rozwoju OZE doprowadził do dzisiejszego kryzysu energetycznego. Była szansa, by tę sytuację
zacząć  poważnie  naprawiać.  Jak  zwykle PiS  pokazuje,  że  los  polskich rodzin,  ktore borykają  się  z
rosnącymi cenami ich nie obchodzi. To co zrobił PiS to klasyczna zabawa w krok do przodu i dwa kroki
do tyłu. Miał być wielki krok odblokowujący budowę wiatraków, wyszło nawet nie pół kroku. Ale to i
tak lepiej niż nic. Przez ostatnich 7 lat przez PiS nie mógł praktycznie powstać w Polsce żaden nowy
wiatrak. Jeśli teraz powstanie nawet kilka nowych, to i tak więcej niż zero. Lewica idzie po władzę
między innymi po to, by wreszcie w Polsce można było rozwijać energię opartą na odnawialnych
źródłach. 

Odblokowanie  OZE  będzie  jedną  z  pierwszych  decyzji  nowego  rządu,  który  stworzą  obecne
ugrupowania  opozycyjne.  Przedstawiając  swoje  propozycje  wysłuchalismy  zarówno  naszych
ekspertów, jak i  ekspertów zewnętrznych.  Będziemy też konsultować się z  naszymi opozycyjnymi
partnerskimi ugrupowaniami. My nie podejmujemy decyzji  pod wpływem chwili.  Przygotowujemy
swoje rozwiązania na podstawie ekspertyz i konsultacji. Nie piszemy ich w ostatniej chwili odręcznie
na zmiętej kartce. 

PiS najpierw przez lata pisze i konsultuje ustawę, po czym na posiedzeniu komisji na zmiętej kartce
zmienia  wszelkie  ustalenia.  Uzasadnienie  w  ustawie,  wszelkie  dane,  wynik  konsultacji  -  można
wrzucić do kosza, bo PiS i minister Moskwa są zakładnikami Ziobry. 

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

Projekt  nowelizacji  KPC  zawierał  kilka  interesujących  propozycji,  która  ułatwiają  poruszenie  się
obywatela/strony w procesie sądowym. - wprowadzenie odrębnego postępowania ws konsumentów.

My,  jako  Lewica  uważamy,  ze  konsument  jest  często  słabszą  stroną  stosunku  gospodarczego  i
dochodzenie naruszonych praw konsumenta powinno mieć odrębny, bardziej przyjazny tryb w sądzie
cywilnym.
 
- Zwiększenie możliwości dostarczania pism w formie elektronicznej (powoli wreszcie wchodzimy w
erę cyfryzacji w sądach).
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- Zobowiązanie sędziego do tego aby na początku procesu przekazał obywatelowi/ stronie wszystkie
możliwe  pouczenia  co  do  rozpoczynającego  się  przewodu  sądowego  tak  aby  nie  spotkać  się  z
zarzutem stronniczości, ale także żeby strona miała całkowitą świadomość z czym wiąże się proces

-  Rozszerzenie  katalogu  wniosków  o  wyłączenie  sędziego,  jeśli  strona  uważa  że  sędzia  jest
nieobiektywny w jego sprawie - doprecyzowanie, że odsetki od kosztów procesu należą się z mocy
prawa. Jeśli projekt wejdzie w życie to o obowiązku zapłaty odsetek sąd orzeknie z urzędu

-  Rezygnacja  z  górnego  pułapu  zwrotu  kosztów  przejazdu  dla  strony  występującej  bez
profesjonalnego  pełnomocnika  Są  to  co  do  zasady  zmiany  potrzebne  i  wychodzące  naprzeciw
potrzebom głównie obywateli, którzy występują w sądzie bez profesjonalnego pełnomocnika (czyli
osoby często ubogie, których nie stać na adwokata).

A jeśli Senat uzna ze jeden z przepisów może zostać wykorzystany przez Kaczyńskiego żeby wymknąć
się spod ręki sprawiedliwości i uniknąć wykonania wyroku to brzmienie tego przepisu powinno być
zmienione. 

UNIA EUROPEJSKA

"Zimna wojna" między USA a Unią Europejską? Konflikt handlowy od dawna nie był tak blisko

Wydawać by się mogło, że agresywna Rosja sprawi, iż więzy między Stanami Zjednoczonymi a Unią
Europejską będą najsilniejsze od czasów zimnej wojny. W rzeczywistości jednak Zachód znalazł się u
progu wewnętrznej wojny handlowej. Komisja Europejska wprost zarzuca Amerykanom podążanie
drogą Chin i nadmierne faworyzowanie krajowej produkcji kosztem towarów z zewnątrz. Odpowiedź
Waszyngtonu  jest  zdecydowana.  —  Jestem  krytykowany  na  arenie  międzynarodowej  za  zbytnie
skupianie się na Ameryce.  Do diabła z tym – mówił  Joe Biden, dając do zrozumienia,  że pola na
ustępstwa już nie ma. 

Źródło: Businessinsider

Błazenada naftowej derusyfikacji. Obajtek i Morawiecki ośmieszyli Polskę

Zapisana na szczycie UE deklaracja rządu Polski o wstrzymaniu z końcem 2022 r. importu rosyjskiej
ropy  naftowej  rurociągiem Przyjaźń  nie  ma mocy  wiążącej  -  tak  Ministerstwo Klimatu  tłumaczy,
dlaczego Orlen wciąż zasila petrodolarami budżet Rosji. 

Źródło: Wyborcza.pl

UE przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji

Unia Europejska przedłużyła w piątek o sześć miesięcy, do 31 lipca 2023 r., sankcje wymierzone w
określone sektory gospodarki Federacji Rosyjskiej w związku z jej agresją wobec Ukrainy. 

Źródło: Forsal
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UE rusza do walki na subsydia z Chinami i USA. „Darmowych drinków nie będzie”

Państwa UE zgadzają się, by w obliczu zmasowanych subsydiów chińskich i amerykańskich dokonać
zmian w polityce wspólnego rynku. Jak to zrobić i za jakie pieniądze – to budzi kontrowersje. 

Źródło: rp.pl

KRAJ

Ustawa dla Kaczyńskiego. Nie będzie musiał płacić Sikorskiemu

Koszty zasądzanych przeprosin będą mniejsze,  a niezakończone jeszcze sprawy będą rozstrzygane
według  nowych  przepisów.  Takie  rozwiązanie  przyjął  właśnie  Sejm.  Prawnicy  uważają,  że  jest
skrojone  pod  potrzeby  Jarosława  Kaczyńskiego,  któremu  -  jak  sam  twierdził  -  grozi  konieczność
sprzedaży domu. 

Źródło: wp.pl

Banaś o wskaźniku WIBOR: Nie mogliśmy przeprowadzić kontroli w GPW Benchmark

Uniemożliwiano nam rozpoczęcie kontroli w GPW Benchmark - powiedział prezes Najwyższej Izby
Kontroli  Marian  Banaś.  Chodzi  o  spółkę,  która  zarządza  kwestionowanym przez  złotówkowiczów
wskaźnikiem WIBOR. 

Źródło: Wyborcza.pl

Jeszcze więcej pieniędzy na armię. Wiemy, jaką sumą będzie dysponował specjalny fundusz

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojny będzie w tym roku dysponował kwotą o prawie 10 mld zł wyższa, niż
rząd zakładał jeszcze kilka tygodni temu. Z informacji, jakie Business Insider Polska uzyskał w resorcie
obrony narodowej, wynika, że wielkość wpływów Funduszu w tym roku wyniesie nieco ponad 49 mld
zł. To zaś oznacza, że cały budżet na armię, razem z pieniędzmi zarezerwowanymi w kasie państwa,
sięgnie blisko 150 mld zł. 

Źródło: Businessinsider

Milion za milionem. Ile zebrano na WOŚP?

Licznik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pędzi jak szalony. O godz. 5:30 pokazywał, że zebrano
ponad 149 mln zł.  Tegoroczny,  31.  Finał  WOŚP przebiegał  pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą!
Gramy dla wszystkich - małych i dużych!".

Źródło: Interia.pl
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Incydent z posłem Braunem w krakowskim sądzie. Zniszczył choinkę

Poseł Konfederacji Grzegorz Braun bezprawnie zabrał z budynku krakowskiego sądu ustawioną tam
przez sędziów choinkę z bombkami wykonanymi przez sędziów — ustalił Onet. Poseł wyniósł choinkę
z sądu i wepchnął do kosza na śmieci, przy okazji niszcząc większość bombek. 

Źródło: Onet.pl

"Wyborcza" ujawnia: Obajtek, ABW i agentka z wyrokiem

Prezes  Orlenu  Daniel  Obajtek  został  przed  laty  zarejestrowany  jako  współpracownik  Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego - twierdzą nasi informatorzy. Jego oficerem prowadzącym była Beata
Z., która dziś pracuje na kierowniczym stanowisku w Orlenie i która została skazana za defraudację
funduszu operacyjnego ABW 

Źródło: Wyborcza.pl

Nawet 20 groszy na litrze. Benzyna zaczyna drożeć szybciej od diesla

Jak podają analitycy Reflex, po względnie spokojnym początku stycznia na stacjach wzrosła dynamika
zmian  cen  benzyny.  Średnio  w  skali  całego  kraju  notujemy  podwyżki  rzędu  10  groszy,  ale  na
niektórych stacjach odnotowano wzrost  blisko 20 groszy na litrze.  Spokojniej  wygląda sytuacja w
przypadku oleju napędowego. 

Źródło: Money.pl

Bizancjum w Trybunale: Ile TK wydaje na prezenty

TK wydaje dużo więcej na catering i prezenty niż inne najważniejsze sądy.

Źródło: rp.pl

Drwiny z pupila Kaczyńskiego. Wziął "ślub" z górnikiem przebranym za kobietę

Alkohol, przekleństwa, górnicy przebrani za kobietę i księdza, skryte całusy i około 20-kilogramowy
pierścionek z  bryłą węgla zamiast  brylantu.  Tak wyglądała impreza związkowców "Solidarności"  z
Bogdanki,  której  głównym  bohaterem  był  Michał  Moskal,  bliski  współpracownik  Jarosława
Kaczyńskiego. 28-latek wziął  udział  w fikcyjnej ceremonii ślubnej, a jego wybranką był  mężczyzna
przebrany  za  pannę  młodą.  To  nawiązanie  do  słynnych  oświadczyn  Moskala  pod  ziemią,  które
naruszyły procedury bezpieczeństwa i wstrzymały prace kopalni. 

Źródło: Onet.pl
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ZAGRANICA

Czechy. Petr Pavel został nowym prezydentem

Petr Pavel ma niepodważalną przewagę w wyborach prezydenckich w Czechach - poinformowała w
sobotę popołudniu agencja Reutersa. Na byłego dowódcę czeskiej armii postawiło ponad 58 proc.
obywateli.  Pavel  odebrał  gratulacje od premiera Petra Fiali.  Do Polski  zaprosił  go z kolei  Andrzej
Duda.

Źródło: Polsat News

Twarde jadą na Ukrainę. Morawiecki podał liczbę

Współpraca  na  rzecz  pomocy  Ukrainie  jest  możliwa,  bo  udało  się  przezwyciężyć  wiele tabu  z
przeszłości – podkreślił premier Polski Mateusz Morawiecki w czwartkowym wywiadzie dla programu
Power Play w kanadyjskiej telewizji CTV News. Powiedział, że Polska jest gotowa wysłać dalszych 60
zmodernizowanych czołgów, w tym 30 PT-91 Twardy, a dodatkowo 14 Leopardów 2. 

Źródło: Defence24.pl

Amerykańscy wojskowi naciskają na przekazanie Ukrainie myśliwców F-16

Grupa amerykańskich wojskowych po cichu naciska na Pentagon, aby zatwierdził wysłanie myśliwców
F-16 na Ukrainę - poinformował portal Politico, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.
Władze w Kijowie  apelują  o  przekazanie  samolotów bojowych w zasadzie  od początku rosyjskiej
inwazji. 

Źródło: RMF FM

Scholz o myśliwcach dla Ukrainy: „Nie pozwolę na eskalację”

Oprócz czołgów, Ukraina może potrzebować także wsparcia sił powietrznych. Dla Olafa Scholza nie
jest  to  w  ogóle  przedmiotem  dyskusji.  Wyjaśnił,  że  chodzi  o  zapobieżenie,  by  ta  wojna  nie
rozprzestrzeniła się na NATO. 

Źródło: dw.com.pl

Skandal po słowach Orbana. Ambasador Węgier w Kijowie wezwany na dywanik

MSZ  Ukrainy  wezwało  w  piątek  ambasadora  Węgier  w  Kijowie  Istvana  Ijdjarto  w  związku  z
wypowiedziami  węgierskiego premiera  Viktora  Orbana,  który  porównał  Ukrainę do Afganistanu i
nazwał  ją  "ziemią  niczyją"  —  poinformował  na  Facebooku  rzecznik  ukraińskiej  dyplomacji  Ołeh
Nikołenko. 

Źródło: Onet.pl
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Putin będzie miał problem. W tej kwestii Rosja nie może już liczyć na pomoc Chin i Indii

Kreml  nie  będzie  mógł  liczyć  na  pomoc  Chin  i  Indii  w  łagodzeniu  skutków  nowych  sankcji
obejmujących tym razem import rosyjskich paliw rafinowanych, które Unia Europejska wprowadzi 5
lutego - poinformował w portal Business Insider.   

Źródło: Money.pl
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