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2019 rok – to będzie gorący politycznie
czas
Polska gospodarka w 2019 r. musi się
przygotować na spowolnienie. Będzie więc to
ważny rok testu sprawności zarówno naszych
regulacji, jak i siły naszych przedsiębiorców.
Zarazem wciąż mamy niedostatecznie
wykorzystany potencjał i rezerwy,
nawiązywania współpracy z innymi
gospodarkami niż unijne, a także rozwoju np.
turystyki, czy przemysłu rolno-spożywczego mówi prof. Elżbieta Mączyńska, Rok 2019
przyniesie, z powodów obiektywnych,
wolniejsze tempo wzrostu PKB
Przed Polską gorący politycznie rok
Za kilka miesięcy będziemy wybierać swoich
przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, a
także do Sejmu i Senatu. 2019 rok – to będzie
gorący politycznie czas.
Ekonomiczny i gospodarczy optymizm w
Polsce
Kończący się dziś rok to dobra okazja do
podsumowań i wyznaczenia celów na najbliższe
miesiące. A te, szczególnie w dziedzinie
ekonomii i gospodarki, napawają optymizmem.
Morawiecki: Polska jest drugim najlepszym
miejscem do inwestowania na świecie
Polska jest drugim najlepszym miejscem na
świecie do inwestowania i prowadzenia biznesu,
a także siódmym krajem najbardziej przyjaznym
start-upom .Z państw europejskich – oprócz
Polski – w czołówce znalazły się Czechy i
Hiszpania. Wielka Brytania zajęła 16. miejsce,
Francja – 17., a Niemcy
Podatki 2019: najważniejsze zmiany
W nowy rok wejdziemy z licznymi zmianami
w podatkach; wśród nich, m.in. 9-proc. CIT dla
najmniejszych firm, exit tax, tzw. danina
solidarnościowa, ale także nowe regulacje dot.
rozliczenia aut osobowych
oraz cen transferowych.
Rok 2019. Polska kończy z gazowym
uzależnieniem od Rosji
2019 rok dla branży gazowej w Polsce będzie
jednym z najważniejszych w historii. Rozpoczną
się dwie kluczowe inwestycje, a wiele też
wskazuje, że oficjalnie podejmiemy też decyzję
o zakończeniu gazowej
współpracy z Rosją. A to przecież nie wszystko.
Kancelaria Premiera podsumowuje 2018 rok:
podwyżka płacy minimalnej, ułatwienia dla
firm
Podwyżka płacy minimalnej, wsparcie dla
rolników poszkodowanych w suszy, większe
wpływy z podatków, ułatwienia dla
przedsiębiorców, program "Dobry start" dla
każdego uczącego się dziecka - wymieniła
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Kancelaria Premiera podsumowując 2018 rok.
Dworczyk: dotrzymaliśmy słowa ws. płacy
minimalnej i CIT; pracujemy nad
propozycjami
Zmniejszenie CIT z 15 do 9 proc.,
podniesienie płacy minimalnej do 2250 zł czy
niższy ZUS; jako PiS obiecaliśmy realizację
tych projektów i dotrzymaliśmy słowa; nad
następnymi propozycjami pracujemy Dynamiczny rok w polskiej polityce
społecznej
To był dynamiczny rok w polskiej polityce,
także w polityce społecznej. „Dobry start”,
e-składki i e-zwolnienia, „Senior plus”, „Opieka
75 plus” czy waloryzacja rent i emerytur - to
tylko niektóre z
projektów, które weszły w życie w 2018 roku.
GUS na przekór badaniom. 500 plus
aktywizuje Polaków do pracy
Rządowy program pozytywnie wpłynął na
aktywność zawodową Polaków, głównie kobiet.
Taki wniosek płynie z najnowszych analiz
Głównego Urzędu Statystycznego. Stoi on w
sprzeczności z dotychczasowymi badaniami.
Prof. W. Modzelewski: Bezspornie 2018 r.
jest jednym z najlepszych pod
względem ekonomicznym
Bezspornie, z punktu widzenia
ekonomicznego, a także fiskalnego, był to rok
jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy – mówił
prof. Witold Modzelewski, ekonomista, podczas
poniedziałkowych „Aktualności dnia” w
Radiu Maryja.
Rosną dochody z podatków. Budżet zyskał
prawie 11 proc. PIT więcej
Podatnicy rozliczający się według skali
podatkowej wykazali za 2017 r. o ponad 5,5 mld
zł więcej podatku niż rok wcześniej, a
korzystający z liniowej stawki 3,3 mld zł więcej
– wynika z danych MF
Rząd wydłużył listę firm
chronionych przed przejęciami
Firma innogy Stoen Operator, która dostarcza
energię elektryczną do ponad miliona klientów
w Warszawie i okolicach, znalazła się na
najnowszej liście podmiotów chronionych. Lista
ta, ustalana przez Radę
Ministrów, daje - w dużym uproszczeniu władzom prawo sprzeciwu wobec sprzedaży lub
prób przejęcia firm chronionych.
Wyścig zbrojeń, twardy Brexit i starcie
mocarstw. Oto największe polityczne
zagrożenia 2019
Wiele wskazuje na to, że zbliżający się rok w
polityce to będzie bardzo chaotyczny i burzliwy.
Które fronty starć okażą się najważniejsze? Na
to pytanie odpowiedział dziennikarz
Bloomberga Marc Champion.
2019 nie będzie łatwym rokiem dla UE
W 2019 roku we władzach UE pojawią się
nowi ludzie, ale jej problemy pozostaną.
Pojawią się też nowe wyzwania. Czy Unia im
sprosta?
Kancelaria Premiera podsumowuje 2018 rok:
podwyżka płacy minimalnej, ułatwienia dla
firm
Cd.Str.2.

Połowy tygodnia (1.)
Nuda, nuda, nuda. Najważniejsze wydarzenie to
nadanie imienia Moniuszki dworcowi w
Warszawie. Nie trzeba będzie długo czekać, by
stołeczne władze zawiadomiły NSA o
nielegalności patrona (gdyż z pisowskiego
nadania), ten nie będzie władny, by stwierdzić
czy to zasłużony kompozytor, patronat się
anuluje i przywróci dworzec imienia
Centralnego...
Żeby przerwać nudę opozycja opublikowała
sondaż, w którym na przywódcę wybierają sobie
Kosiniaka Apeluję Kamysza. Gość jest znany z
tego, że bezskutecznie apeluje o pojednanie, a
poza tym nic. I ten gość, bezrolny przywódca
PSL ma zostać przyszłym premierem. I tylko
dlatego, że się nie odzywa. W rzeczywistości
najważniejszy po stronie opozycji jest
Schetyna...
...do czasu jak do kraju wróci Tusk. Sprawa
powrotu Tuska wróciła do mediów za sprawą
wypowiedzi, skądinąd słusznej, Czaputowicza o
tym, że Tusk nie był kandydatem rządu
polskiego na stanowisko przewodniczącego RE.
Nie dość, że nie był polskim kandydatem, to że
był przypuszczalnie niemieckim. I to musiało
całą opozycję zaboleć, z wyjątkiem Schetyny
oczywiście...
Żeby całkiem nudno nie było premier mianował
na wiceministra cyfryzacji Andruszkiewicza. I tu
również opozycja zmobilizowała się do
protestów, bo jakże to, faszysta i antysemita w
polskim rządzie? Toż to całkowity brak logiki,
gdyż według opozycji rząd i tak jest
faszystowski i antyżydowski, więc kooptacja
jeszcze jednego nie powinna budzić
zdziwienia...
Andruszkiewicz został mianowany na
wszelki wypadek, żeby nie stał się twarzą
konkurencji dla PIS, a ministerstwo cyfryzacji
zostało wybrane jak zwykle (Halicki, Czaskoski)
gdyż tam szkód można narobić najmniej...
Europarlament i eurourzędy nie pracują od
świąt do połowy stycznia, ale Bruksela jako
strażnik polskiej konstytucji nie śpi. Domaga się
tzw. notyfikacji ustawy prądowej. Bo może
mamy do czynienia z niedozwoloną pomocą
publiczną. Jak znam życie okaże się, że mamy i
rzecz trzeba będzie jak zwykle cofnąć...
Zapewne PIS też o tym wie, więc całe to
zamieszanie z cenami prądu było tylko po to, by
pokazać że myśmy chcieli, ale oni nam nie
pozwolili. Na krótką metę może to i chytre, ale
pokazuje, że nie rząd rządzi tylko komisarze.
To już kiedyś przerabialiśmy, więc znowu
będziemy mogli mieć nadzieję...
„tu.rybak“
http://blogmedia24.pl/node/81202

Kancelaria Premiera podsumowuje
2018 rok: podwyżka płacy minimalnej,
ułatwienia dla firm
Podwyżka płacy minimalnej, wsparcie dla
rolników poszkodowanych w suszy, większe
wpływy z podatków, ułatwienia dla
przedsiębiorców, program "Dobry start" dla
każdego uczącego się dziecka - wymieniła
Kancelaria Premiera podsumowując 2018 rok.

Pojawią się też nowe wyzwania. Czy Unia im
sprosta?

środę szef kancelarii premiera Michał
Dworczyk.

"Der Spiegel": kosmopolici kontra populiści,
czyli kryzys Zachodu
Społeczeństwa zachodnie są głęboko
podzielone na kosmopolityczne elity i
populistycznie nastawioną większość. Jeśli nie
uda się tej przepaści...

540 zł więcej "na rękę" dla żołnierzy. Ile dziś
zarabia się w wojsku?
Od 1 stycznia wejdą w życie podwyżki dla
żołnierzy i pracowników cywilnych wojska.
Średnie uposażenie żołnierzy zawodowych od
nowego roku wzrośnie o ok. 540 zł. "na rękę".
Pracownicy cywilni wojska.

Dworczyk: dotrzymaliśmy słowa ws. płacy
minimalnej i CIT; pracujemy nad
propozycjami
Zmniejszenie CIT z 15 do 9 proc.,
podniesienie płacy minimalnej do 2250 zł czy
niższy ZUS; jako PiS obiecaliśmy realizację
tych projektów i dotrzymaliśmy słowa; nad
następnymi propozycjami pracujemy -

Główne wydarzenia polityczne w Polsce w
2018 roku
Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, rekonstrukcja rządu,
kontrowersje wokół noweli ustawy o IPN,
wybory samorządowe czy spór z Komisją
Europejską o reformę sądownictwa - to główne
wydarzenia w polityce w 2018 r.

Dynamiczny rok w polskiej polityce
społecznej
To był dynamiczny rok w polskiej polityce,
także w polityce społecznej. „Dobry start”,
e-składki i e-zwolnienia, „Senior plus”, „Opieka
75 plus” czy waloryzacja rent i emerytur - to
tylko niektóre z
projektów, które weszły w życie w 2018 roku.

Po nowym roku nowe zasady działania KNF
Po nowym roku Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego zaczyna działalność w nowej
formule - jako państwowa osoba prawna,
zapewniająca obsługę Komisji Nadzoru
Finansowego i Przewodniczącego Komisji
Nadzoru Finansowego - informuje KNF w
komunikacie przekazanym przez rzecznika .

GUS na przekór badaniom. 500 plus
aktywizuje Polaków do pracy
Rządowy program pozytywnie wpłynął na
aktywność zawodową Polaków, głównie kobiet.
Taki wniosek płynie z najnowszych analiz
Głównego Urzędu Statystycznego. Stoi on w
sprzeczności z dotychczasowymi badaniami.

To był najlepszy rok dla państwowej kasy po
1989 r. Możliwe nawet zrównoważenie
budżetu
W ciemno można obstawić, że tegoroczny
deficyt sektora finansów publicznych będzie
rekordowo dobry i znacznie mniejszy niż 1 proc.
PKB. Jak znacznie?

Kontrakt na system Patriot, Fort Trump,
zmiana systemu dowodzenia. Wojskowe
podsumowanie
Największy w polskiej historii kontrakt
zbrojeniowy - zakup wyrzutni Patriot; zmiana
sposobu obliczania udziału wydatków
obronnych w budżecie; przywrócenie roli
dowódczej Sztabowi Generalnemu – to...

Prof. W. Modzelewski: Bezspornie 2018 r.
jest jednym z najlepszych pod
względem ekonomicznym
Bezspornie, z punktu widzenia
ekonomicznego, a także fiskalnego, był to rok
jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy – mówił
prof. Witold Modzelewski, ekonomista, podczas
poniedziałkowych „Aktualności dnia” w
Radiu Maryja.

Żegnaj Rosjo, witaj Ameryko. Jeszcze kilka
lat temu, mało kto się tego spodziewał
Strategiczne decyzje inwestycyjne, wygrana z
Gazpromem i reorientacja zakupowa minionych dwanaście miesięcy stało pod
znakiem wielu ważnych wydarzeń w branży
gazowej. Oto subiektywny (kolejność
przypadkowa) wybór 10 najważniejszych z nich.

Rok 2018 w MON: modernizacja,
zacieśnianie współpracy międzynarodowej
Modernizacja, zwiększenie liczebności
wojska, zwiększenie uposażeń dla żołnierzy,
zacieśnienie współpracy z USA oraz w ramach
NATO były wśród priorytetów ministra obrony
narodowej Mariusza Błaszczaka w 2018 roku poinformowało Centrum Operacyjne MON.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
podsumowała rok
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
obsłużyła do połowy grudnia 2018 r. 60
projektów inwestycyjnych, głównie w branży
elektromobilności i nowoczesnych usług dla
biznesu- powiedział prezes Agencji Tomasz
Pisula.

Plany resortu infrastruktury na 2019 rok
Modernizacja i budowa dworców oraz linii
kolejowych, a także dalszy rozwój sieci dróg
zarówno lokalnych, jak i ekspresowych i kolejne
umowy na inwestycje infrastrukturalne – tak
zapowiada się 2019 rok dla
Ministerstwa Infrastruktury.

Rosną dochody z podatków. Budżet zyskał
prawie 11 proc. PIT więcej
Podatnicy rozliczający się według skali
podatkowej wykazali za 2017 r. o ponad 5,5 mld
zł więcej podatku niż rok wcześniej, a
korzystający z liniowej stawki 3,3 mld zł więcej
– wynika z danych MF
Rząd wydłużył listę firm chronionych przed
przejęciami
Firma innogy Stoen Operator, która dostarcza
energię elektryczną do ponad miliona klientów
w Warszawie i okolicach, znalazła się na
najnowszej liście podmiotów chronionych. Lista
ta, ustalana przez Radę
Ministrów, daje - w dużym uproszczeniu władzom prawo sprzeciwu wobec sprzedaży lub
prób przejęcia firm chronionych.
Wyścig zbrojeń, twardy Brexit i starcie
mocarstw. Oto największe polityczne
zagrożenia 2019
Wiele wskazuje na to, że zbliżający się rok w
polityce to będzie bardzo chaotyczny i burzliwy.
Które fronty starć okażą się najważniejsze? Na
to pytanie odpowiedział dziennikarz
Bloomberga Marc Champion.
2019 nie będzie łatwym rokiem dla UE
W 2019 roku we władzach UE pojawią się
nowi ludzie, ale jej problemy pozostaną.
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Polska gospodarka na piątkę. Taki zbieg
pozytywnych czynników nie zdarza się często
Duży popyt, mała inflacja, silny wzrost płac i
długo oczekiwane odbicie inwestycji. To, że w
tym roku koniunktura gospodarcza będzie
sprzyjała, prognozowało wielu ekspertów.
Jednak tego, że uda się zamknąć rok w.
Dworczyk zapowiada nowy program PiS
jeszcze przed zbliżającymi się wyborami
Przed zbliżającymi się wyborami będziemy
chcieli przedstawić nowy program PiS powiedział w środę szef kancelarii premiera
Michał Dworczyk. Dodał, że prace i analizy
dotyczące nowego programu partii trwają.
Budżet zostanie uchwalony w połowie
stycznia? Dworczyk: "Jestem o tym
przekonany"
Budżet na 2019 rok jest dobrze
przygotowany; jestem przekonany, że w połowie
miesiąca zostanie uchwalony - powiedział w

Zarobki nauczycieli w 2019 roku: płace
zasadnicze wzrosną o 121-166 zł
Płace zasadnicze nauczycieli wzrosną od 1
stycznia 2019 r., zależnie od stopnia awansu
zawodowego, od 121 do 166 zł brutto – wynika
z przygotowanego przez MEN projektu
rozporządzenia.
Podwyżki dla służb mundurowych: 655 zł
brutto od stycznia 2019 roku
Od 1 stycznia funkcjonariusze służb
mundurowych podległych MSWiA otrzymają
podwyżkę w wysokości 655 zł miesięcznie
brutto. To jeden z efektów porozumienia
zawartego przez związki zawodowe służb.

Polityczne podsumowanie 2018 roku
2018 rok obfitował w wiele wydarzeń w
sferze politycznej. Pierwsze miesiące minionego
roku upłynęły pod znakiem rekonstrukcji rządu
oraz nowelizacji ustawy o IPN, która wywołała
wiele kontrowersji zarówno w Polsce, jak i w
relacjach międzynarodowych.
Nabór wniosków w ramach programu
„Senior Plus” – tylko do piątku
Tylko do piątku trwa nabór wniosków w
ramach rządowego programu „Senior Plus”. W
tym roku na jego realizację zaplanowano 80 mln
zł -tyle samo, ile było w ubiegłym roku.
Zmiany dla pracowników na 2019 rok
Wzrost płacy minimalnej, kolejne
uproszczenia dla podatników czy Pracownicze
Plany Kapitałowe – między innymi takie zmiany
przynosi pracownikom 2019 rok.
„Maryla“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81204

Stabilna Polska w niestabilnym
otoczeniu
Nadchodzacy 2019 rok budzi w Polsce duze
zainteresowanie i dla wielu jest zagadka.
Tymczasem, realistycznie rzecz biorac, nie ma
tu wielkiej zagadki. Jezeli juz szukac
niepewnosci to nalezy jej szukac w otoczeniu
Polski. Postaram sie to wyjasnic w tym tekscie.
Polska polityka zostala zdominowana przez
dwie duze, powazne partie polityczne, PiS i
PO. Ani nasi ani oni nigdzie sie nie wybieraja i
czy ktos chce czy nie, to nadal beda one w
przyszlym roku odgrywac glowne role w
polskim zyciu politycznym. W czasie wyborow
parlamentarnych w 2011 r. PiS zdobyl 29.89%
glosow a PO - 39.1%. Zas w ostatnich wyborach
w 2015 r. Na PiS glosowalo 37.58%, a na PO,
24% wyborcow. W pierwszym przypadku obie
partie zgarnely 69.9% glosow zas w drugim 61.5%. Przypuszczam, ze w wyborach 2019 r. to
sie za bardzo nie zmieni i pozostalym partiom
pozostanie okolo jedna trzecia glosow do
zagospodarowania. Znow najwiecej glosow na
tym skrawku pastwiska zgarna tzw. nowi. W
2011 r. byl to Ruch Palikota (10%), w 2015 r. Kukiz'15 (8.8%) i Nowoczesna (7.6%).
Przeplyw pomiedzy dwiema glownymi
partiami nie jest zbyt duzy. Na co wiec moga
liczyc te partie poza konsumowaniem
pozostalych uczestnikow? Najmniej w obu
wyborach osiagnela PO- 3.6 mln. w 2015 r., zas
najwiecej PiS - 5.7 mln. tez w 2015 r. Te
miliony mozna powiekszyc konsumowaniem
dotychczasowych uczestnikow gry politycznej.
Jednak wieksze mozliwosci kryja sie wsrod
uprawnionych do glosowania, ktorzy do urn
wyborczych nie zwykli chodzic. Mowa o 15
milionach ludzi. Z grubsza wiadomo, kim oni
sa- ludzie biedniejsi i o nizszym poziomie
wyksztalcenia oraz mlodziez. Do tych
pierwszych partia rzadzaca dociera droga
programow socjalnych. ktore sa efektowne, a
przewiduje sie kolejne. Bez wzgledu na
interpretacje opozycji stanowia one realna,
odczuwana pomoc i to ludzie odczuwaja, a
slowa opozycji, to tylko slowa. Slowa ulotne sa,
o ile w ogole docieraja do ludzi nie
zainteresowanych polityka.
Mlodziez wymaga specjalnej troski. Do
wyborow w 2019 r. przybeda cztery roczniki
nowych wyborcow. - przecietnie 400 000
rocznie, a w sumie okolo 1.5 mln. ludzi. Mozna
do nich docierac na rozne sposoby. Z pewnoscia
jednym z nich jest otwarcie drog awansu.
Uczyniono to zdecydowanie, choc jakos tego nie
chce sie zauwazac, w sadownictwie. Stara kadra
sama sie podlozyla i drogi awansu stoja szeroko
otwarte przed mlodymi prawnikami. Jednak
prawdziwy przelom nastapi po wygranych
wyborach, co otworzy perspektywe
przynajmniej czteroletnia dla ludzkich karier.
Niewatpliwie bedzie to tez kalkulowane przez
starsze generacje prawnikow. Z pewnoscia
przynajmniej kilka spektakularnych awansow
mlodych ludzi uczyniloby duzo dobra. Awans
mlodego posla A.Andruszkiewicza na
wiceministra ds. cyfryzacji jest dobrym
poczatkiem. Wprawdzie zanim jeszcze to
nastapilo "nasi" jak zwykle zaczynaja krecic
nosem, a opozycja dorwie sie do tego po
Nowym Roku, jednak nie warto sie tym
przejmowac. Na takich decyzjach psy wieszane
beda zawsze. Wazniejszy jest cel.
W 2019 r. dwie glowne partie polityczne
wchodza w zupelnie innych warunkach. Partia
rzadzaca udowodnila, ze jej obietnice wyborcze
sa wiarygodne i porzadnie zdazyla przeorac
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Polske. Jako partia, w ktorej rekach jest cala
potega wladzy panstwowej jak dotad nie w pelni
ja wykorzystywala. Teraz ja jeszcze bardziej
wykorzysta, a prawdziwa swoboda w tym
wzgledzie przyjdzie po wygranych wyborach
2019 r. Natomiast PO juz na samym poczatku
zykazala niedojrzalosc polityczna i zrobila duzy
blad. Z rozpedu poszla droga uksztaltowana
przez swego przywodce,D.Tuska, ktory jest
obok L.Walesy jednym z najwiekszych
zloczyncow polskiej sceny politycznej. Bezsilnie
kontynuowano agresje mimo, ze nie przynosila
ona zamierzonych rezultatow. Niby
doswiadczeni gracze polityczni z tamtej strony
przyznaja, ze liczyli na odsuniecie PiS-u od
wladzy w ciagu jednego roku. "Ulica" i
"zagranica" nie wykazaly oczekiwanej mocy,
okazaly sie bezsilne. A stan na dzis jest taki, ze
bez wzgledu na osrodek badajacy oipinie
publiczna PiS jest popierany przez 38-43%
wyborcow, co zasluguje na szacunek i wskazuje,
ze partia rzadzaca nie zuzyla sie w czasie
sprawowania wladzy przez kilka lat. Co wiecej,
agresywne srodki, ktore moglyby byc skuteczne
w odpowiednim czasie w kampanii wyborczej,
"spalily sie" przedwczesnie i na ich skutecznosc
nie bedzie mozna liczyc.
Opozycja ma przewage liczebna w glownych
srodkach masowego przekazu i dosc skutecznie
utwardza zelazny elektorat PO. Jednak
dialektyczna koleja rzeczy skutki uboczne
znacznie umniejszaja zaslugi. Propaganda
wykrzywiajaca obraz rzeczywistosci czyni
spustoszenie w glowach odbiorcow. Ich osad
rzeczywistosci mija sie z prawda. Jak w takich
warunkach myslec i dzialac racjonalnie?
Przykladem moze byc J.Zakowski.
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81176

Duda forsował referendum konstytucyjne,
robił tour de Pologne w tej sprawie z efektowną
metą na stadionie Narodowym i dzięki Bogu
Senat uwalił chory pomysł i nie mamy pretekstu
by do konstytucji wpisać wiek emerytalny i 500
plus oraz przewodnią siłę NATO...
Wzmocniły się ataki na Polskę z kręgów
lewactwa unijnego, i proszę, ustawa o Sądzie
Najwyższym, uchwalona przez Sejm, została
przez Sejm zmieniona byleby Gersdorf i jej
towarzysze z PZPR mogli powrócić do wielkiej
chały. I to pod naciskiem Brukseli...
Płonęły wysypiska śmieci, komisje
wyjaśniały Amber Gold, kradzieże domów w
Warszawie, wyłudzenia VAT i dziwne rządy
KNF. A przestępcy z najwyższej
mafijno-rządowej półki ciągle pozostają na
wolności.
Po długo trwającej kampanii samorządowej
w całym kraju wygrał PIS, z wyjątkiem dużych
miast. Stan samorządowego posiadania
powiększył się znacznie, a opozycji znacznie
pomniejszył. Co spowodowało przesunięcie
działaczy na etaty do wielkich miast, co z kolei
spowodowało zwyżki wszystkiego co tylko
możliwe w opłatach miejskich. Ale utrzymanie
opozycji musi kosztować. Szkoda, że tych co na
nich nie głosowali...
W Warszawie Czaskowski, aparatczyk z PO,
podtrzymał orzeczenie sądu NSA ws. obalenia
dekomunizacji warszawskich ulic. W ten sposób
walczący z władzą sędziowie przywrócili
komunistycznych bohaterów, wyłącznie na złość
Kaczyńskiemu i dla podlizania się ubekom...
Ale również w Warszawie przeszedł marsz
Niepodległości, w którym wzięło udział ok. 300
000 osób. To się już nie powtórzy, ale jakie to
było piękne...
Czyli rok nie dla wszystkich dobry. Miejmy
nadzieję, że w następnym roku cofnięć nie
będzie...

Połowy roku (2018.)
Życzenia.
To był całkiem dobry rok, no może nie dla
wszystkich, ale szkoda, że to był również rok
sporych wycofań.
Zaczęło się od zmiany rządu i de facto w
styczniu urzędowanie rozpoczął Morawiecki. I
do dziś urzęduje, co jest wyjątkiem w tym roku,
a nawet coraz bardziej urzęduje...
Styczeń rozpoczął się od protestów opozycji,
wszelkich czarnych macic i innych obrońców
demokracji. Ks. biskup Pieronek zauważył w
styczniu, że mamy dyktaturę faktyczną. A na
koniec roku ks. biskup odszedł do domu Ojca...
Macice osłabły, obrońcy wolnych sądów
również, ale wzmocniły się donosy do unijnych
komórek...
PSL po stracie jednego posła straciłby klub,
gdyby nie wyrzuceni z PO Niesiołowski,
Kamiński i Protasiewicz. Zasilili PSL i proszę,
pod koniec roku gdy Nowoczesna straciła klub,
to poseł Protasiewicz przeskoczył do
nowoczesnych i klub uratował. Ratownik się
znalazł...
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o IPN co
spowodowało zwiększenie nagonki na Polskę z
zewnątrz. Poszło oczywiście o żydów. Sejm
wycofał się z poprawek i nagonka ustała. Jedyny
zysk z całego interesu to to, że przez kilka
miesięcy stosunki polsko-żydowskie przestały w
kraju być tematem tabu...
Sejm uchwalił ustawę o degradacji członków
WRON, ale Duda ją odrzucił. Bo to
niehumanitarne. Smutne to, bo przez prezydenta
cofnięte...

„tu.rybak"
http://www.blogmedia24.pl/node/81177
Co było najważniejsze w 2018 roku?
Taki właśnie sondaż opublikowało przedwczoraj
[2.01.2019] CBOS. Dowiadujemy się, że:
"Pod koniec roku CBOS zapytał Polaków (w
pytaniu otwartym, czyli takim, w którym
respondenci sami formułują odpowiedzi) o
najważniejsze, ich zdaniem, wydarzenie
mijających dwunastu miesięcy w Polsce i na
świecie. Według 40 proc. respondentów
najważniejszym krajowym wydarzeniem
minionego roku były obchody stulecia
odzyskania niepodległości. Na drugim miejscu
uplasowały się wybory samorządowe, które były
najważniejszym wydarzeniem dla 6 proc.
ankietowanych.
Jak podaje CBOS, równo 2 proc. badanych za
najważniejsze wydarzenie uznało
nieporozumienia i konflikty poprzedniego oraz
obecnego rządu z Unią Europejską. (...)
Niespełna 2 proc. ankietowanych za
najważniejsze w tym roku uznało różne
wydarzenia z dziedziny gospodarczej (...)
Według CBOS taki sam odsetek respondentów
za najistotniejsze uznał zakończony niedawno
szczyt klimatyczny w Katowicach. (...) Reforma
sądownictwa najważniejsza dla 2 proc.

Podobna liczba respondentów mówiła o
funkcjonowaniu lub wprowadzeniu nowych
świadczeń socjalnych, (...) W sumie 2 proc.
badanych w katalogu najważniejszych wydarzeń
mijającego roku wymieniło inne wydarzenia o
charakterze politycznym. (...)
Taka sama liczba ankietowanych (2 proc.) za
najważniejsze w tym roku uznała jakieś
wydarzenie sportowe – zdobycie tytułu mistrza
świata przez polskich siatkarzy czy nieudany dla
Polaków Mundial w Rosji.
Po 1 proc. badanych wśród najważniejszych
kwestii wskazało różne aspekty stosunków
polsko-amerykańskich związanych z
obronnością (...) Jednocześnie - podkreśla
CBOS - 38 proc. nie znalazło żadnego
wydarzenia, które miało miejsce w mijającym
roku, a o którym można by powiedzieć, że było
dla Polski najważniejsze. 5 proc. ankietowanych
stwierdziło, że z ich punktu widzenia w 2018
roku w kraju nic ważnego się nie wydarzyło.
Jak wynika z sondażu, w polityce
międzynarodowej - podobnie jak w minionych
latach - badanym trudniej przychodziło
wymienienie jakiegoś wydarzenia, o którym
można by powiedzieć, że było wydarzeniem
roku. Aż 67 proc. ankietowanych nie
zapamiętało żadnego takiego zdarzenia, kolejne
5 proc. uważa, że żadne z wydarzeń nie
zasługuje na takie wyróżnienie.
Sytuacja na Ukrainie najważniejsza na
świecie
Najwięcej, bo 6 proc. respondentów
odpowiedziało, że najważniejszym wydarzeniem
minionego roku była wojna na Ukrainie.(...) Po
3 proc. badanych sądzi, że najistotniejszym
wydarzeniem międzynarodowym był szczyt
klimatyczny w Katowicach, porozumienie USA
z Koreą Północną oraz wyjście Wielkiej Brytanii
z UE. Po 2 proc. badanych za najważniejsze w
2018 roku uznało: obchody stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę organizowane na
świecie; problem imigracji do Europy (...) różne
osiągnięcia naukowe i technologiczne, o których
media informowały w 2018 roku (lądowanie na
Marsie, udaną próbę lotu prywatnej rakiety
pasażerskiej w kosmos, rozpowszechnianie się
samochodów elektrycznych, postępy w
medycynie); kataklizmy w wielu rejonach
świata, najczęściej związane z ociepleniem
klimatu (pożary w Kalifornii czy w Grecji).
"Żółte kamizelki" najważniejsze dla 1 proc (...)
Licznie wymieniane były różne inne wydarzenia
o charakterze politycznym, z których żadne nie
osiągnęło 1 proc. wskazań. W sumie 4 proc.
respondentów mówiło o problemach związanych
z terroryzmem, o populizmie i odradzaniu się
faszyzmu na świecie, o wojnie handlowej Chin i
USA, wyborach głów państw, m.in. w Brazylii i
Austrii, dobrym funkcjonowaniu UE – mimo
przeciwieństw i pojawiających się trudności, o
przywróceniu przez USA sankcji wobec Iranu, o
obecności wojsk amerykańskich w Polsce,
zachowaniu pokoju na świecie, wspominano
również śmierć prezydenta George’a H.W.
Busha.
„elig“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81195
Szykuje się epokowy przełom
Przez ponad trzy czwarte wieku występowała w
Stanach Zjednoczonych fundamentalnie
nienormalna sytuacja w systemie prawa.
Dochodzili i odchodzili od władzy Demokraci i
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Republikanie, a sytuacja się stopniowo
pogarszała. Wygląda na to, że wreszcie nadszedł
czas na uzdrowienie sytuacji.
Na stronie internetowej Fox News ukazał się
w dniu 30 XII 2018 r. artykuł Johna Yoo,
profesora prawa w Berkeley School of Law
(University of California). Nosi tytuł: "2019
could be an incredible and historic year for the
Supreme Court -Here's why." (Rok 2019 może
być niezwykłym i historycznym rokiem dla
Sądu Najwyższego - Oto powody). Przedstawię
obszerny fragment tego tekstu.
"Nadchodzący rok ma poptencjał by być
historycznym rokiem dla Sądu Najwyższego
USA. Z sędzią Brettem Kavanaughem, który
zastąpił zmiennego w poglądach sędziego
Anthony'ego Kennedy'ego, konserwatyści mają
wiekszość po raz pierwszy od 1936 r. Co
ważniejsze, po raz pierwszy od wielu generacji
większość sędziów w sądzie wierzy, w różnym
stopniu, w interpretowanie Konstytucji zgodnie
z jej oryginalnym znaczeniem. To będzie mogło
prowadzić do pokory w sądownictwie.
Przez całe dekady liberałowie forsowali wizję
Sądu Najwyższego oraz metodę sądzenia
przeciwstawiąjacą się naszej pisanej
Konstytucji. Ugruntowane na przekonaniach
ruchu realizmu prawnego - ciągle dominującego
podejścia nauczanego dziś w w szkołach
prawniczych w Ameryce- lewica uważa prawo
jako tylko politykę i władzę. Zgodnie z tym
poglądem sądy mają raczej kierować się
rezultatami a nie procesem determinowania co
znaczy prawo i stosowania go w danej sprawie.
Zapomnieć należy o Temidzie z opaską na
oczach. Ona ma dwoje szeroko otwartych oczu
by przyznawać prawne zwycięstwo dla
preferowanej strony. Ten pogląd był widoczny
kiedy prezydent Obama powiedział, że chce
sędziów, którzy mają empatię. Oczywiście była
to empatia selektywna dla mniejszości
rasowych, związków zawodowych i
kryminalistów - a nie korporacji czy policji.
Tylko, że Konstytucja wymaga lepszego
sposobu. Jak to kiedyś sędzia John Roberts
sugerował w czasie przesłuchania
zatwierdzającego jego nominacje, sędziowie w
sądach są jak arbitrzy w baseballu - decydują
czy rzucona przez "pitchera" zmieściła się w
dozwolonym polu, w którym operuje "hitter".
Innymi słowy, do sędziego należy postępowanie
według poprawnego procesu, a nie osiąganie
preferowanego rezultatu. W efekcie rezultat sam
o siebie zadba.
Te dwie współzawodniczące ze sobą wizje
właściwej roli sędziego prowadzą do dwóch
różnych sposobów interpretowania Konstytucji.
Dla modelu "sędziego-jako-króla-filozofa"
sędziowie sprawują taką samą władzę jak
ustawodawcy, czyli wolno im zmieniać
znaczenie prawa jak im to pasuje. W ten to
sposób Sąd Najwyższy może wpisywać swoje
własne wartości do Konstytucji. W modelu
sędziego jako baseballowego arbitra sąd nie
tworzy prawa. Raczej determinuje co do słowa
w danym przepisie prawa znaczą w czasie
stosowania go w konkretnej sprawie i poslugują
się tym znaczeniem. Ta metodologia
postrzegania prawa zgodnie z jego znaczeniem
nazywana jest "oryginalizmem", gdy dotyczy to
Konstytucji, a "tekstualizmem", gdy ma się do
czynienia ze statutami. I w tej czy innej formie
ten sposób sądzenia wywodzi się z podstaw
założycielskich naszego narodu z perspektywy
Knstytucji, oryginalizm wykazuje wyższość w
stosunku do podejścia, gdzie sędziowie po
prostu realizują swoje preferencje poityczne.

Sa przynajmniej dwa tego powody. Po
pierwsze, oryginalizm jest jedynym
uprawnionym sposobem sprawowania "władzy
sądowniczej" - czy bardziej poprawnie, władza
ustawodawcza jest uzurpowana - jeśli, jak
Alexander Hamilton ostrzegał, "sądy...realizują
WOLĘ zamiast OSADZANIA, w rezultacie
czego występuje substytucja ich przyjemności w
miejsce ciała ustawodawczego". P drugie, zgoda
na naginanie prawa w imię pragnień sędziów
osłabia republikę. Władza wnoszenia poprawek
do Konstytucji przysługuje ludziom suwerenowi - i jest sprawowana poprzez
stanowe konwencje konstytucyjne oraz ich
reprezentanta w Kongresie.
Obecnie wiekszość w Sądzie Najwyższym
uznaje oryginalizm i może rozpocząć proces
przywracania Konstytucji jej oryginalnego
znaczenia i powrotu sądownictwa do jego
miejsca jako "najmniej niebezpiecznej" władzy
w systemie trójpodziału. I ta restauracja może
się zacząć w 2019 r.".
Brzmi to obiecująco. Kiedy nastąpi to w
Kanadzie?
„Tymczasowy“
Czytaj całość:
http://www.blogmedia24.pl/node/81183
XI Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców
na Jasną Górę, 5 stycznia 2019.
Na Jasną Górę przybyła dziś 11. Patriotyczna
Pielgrzymka Kibiców. W południe jej
uczestnicy zgromadzili się na uroczystej Mszy
św. W tym roku modlitewnemu spotkaniu u stóp
jasnogórskiej Pani przyświeca hasło „Zło
dobrem zwyciężaj”.
Podczas eucharystii nastąpił akt zawierzenia
i poświęcenia barw klubowych. Następnie
pielgrzymi spotkają się z Zofią Pilecką, córką
pułkownika Witolda Pileckiego, żołnierza Armii
Krajowej, więźnia i organizatora ruchu oporu w
niemieckim obozie zagłady Auschwitz.
JasnaGoraNews @JasnaGoraNews 2
Pod hasłem: „Zło dobrem zwyciężaj” na
#JasnaGóra trwa 11.Patriotyczna Pielgrzymka
Kibiców. Przedstawiciele różnych klubów
sportowych, gł. piłkarskich, stanęli do wspólnej
modlitwy za Ojczyznę. Gośćmi są dyrektorzy
muzeów: II wojny światowej i Żołnierzy
Wyklętych.
Duszpasterz polskich kibiców ks. Jarosław
Wąsowicz, podkreśla, że intencje, z jakimi
pielgrzymi przybywają do Częstochowy, są
niezmienne.
– Każdy w sercach przynosi to, co jest dla
niego ważne, i z tego się bardzo cieszę. Zawsze
modlimy się za naszą Ojczyznę, o jej
pomyślność we wszystkich trudnych sprawach,
a także za środowisko kibicowskie, żeby było w
nim więcej dobra niż zła – wskazuje ks.
Jarosław Wąsowicz.
Kibice mogą także oddać krew. Obok
sanktuarium stanął specjalny autobus, gdzie
prowadzona jest honorowa zbiórka krwi.
Redakcja BM24
http://www.blogmedia24.pl/node/81201
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