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MON o incydencie na Bałtyku: prowokacja i przejaw agresywnych zamiarów   

W czwartek rosyjski myśliwiec Su-27 niebezpiecznie zbliżył się nad Morzem Bałtyckim do amerykańskiego 
samolotu - Polacy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa. Muszą czuć się bezpiecznie. Stała obecność wojsk na 
naszym terenie oczywiście to bezpieczeństwo znacznie podnosi - powiedział rzecznik prasowy MON, Bartłomiej 
Misiewicz. Odniósł się w ten sposób do ostatnich incydentów na Bałtyku z udziałem rosyjskich samolotów 
wojskowych. - Po raz kolejny mamy do czynienia z działaniami prowokacyjnymi, które prezentują agresywny 
stosunek Rosji do całego Sojuszu Północnoatlantyckiego - mówił Misiewicz. - Przyglądanie się biernie takim 
działaniom jest nagrodzeniem agresora. Nie tylko jeśli chodzi o ich działania powodujące domniemanie próby 
przejęcia kontroli nad Morzem Bałtyckim, włączenia go jako jakąś wewnętrzną część Rosji, ale także te działania, 
które dzieją się na wschodzie Europy - stwierdził.  
Stałe bazy w Polsce Jego zdaniem "Polacy muszą mieć poczucie bezpieczeństwa". - Stała obecność wojsk na 
naszym terenie oczywiście to bezpieczeństwo znacznie podnosi - dodał. Tymczasem na międzynarodowej 
konferencji GLOBSEC niemiecka minister obrony narodowej Ursula von der Leyen oraz wysoki urzędnik 
amerykańskiego Pentagonu, James Townsend zapowiedzieli, że NATO nie wybuduje w Polsce stałych baz. - 
Wspieramy (Europę Środkową - red.) obecnością, obecnością i jeszcze raz obecnością wojsk Sojuszu, ale bez 
stałych baz NATO - podkreślił Townsend podczas swojego piątkowego wystąpienia w Bratysławie Dwa incydenty 
na Bałtyku Wcześniej w niedzielę amerykańskie dowództwo sił zbrojnych w Europie poinformowało, że maszyna 
RC-135 podczas wykonywania rutynowego lotu w międzynarodowej przestrzeni powietrznej została 
przechwycona przez rosyjski myśliwiec Su-27, który niebezpiecznie zbliżył się do niej i "wykonał nieobliczalne i 
agresywne manewry".  
Z relacji rzecznika amerykańskiego dowództwa w Europie Danny'ego Hernandeza dla CNN wynika, że rosyjska 
maszyna zbliżyła się do RC-135 na odległość ok. 15 metrów. Dodał, że maszyna U.S. Air Force nigdy nie 
naruszyła przestrzeni terytorialnej Rosji. Według Moskwy pilot Su-27 działał zgodnie z prawem. Myśliwce nad 
USS Donald Cook Wcześniej Pentagon poinformował o incydencie z poniedziałku, kiedy to rosyjskie Su-24 
przeleciały 20 razy nad niszczycielem USS Donald Cook. Z powodu działań Rosjan odwołano zaplanowane 
operacje lotnicze polskiego śmigłowca na pokładzie niszczyciela - podały źródła agencji AP. Su-24 pojawiły się 
niebezpiecznie blisko okrętu, w trakcie jednego z przelotów formując szyk, którym pozorowały atak. Pentagon 
uznał zachowanie pilotów za "niebezpieczne i mogące skutkować utratą życia lub zdrowia".  

Żródło: http://www.tvn24.pl 
 
 

Rozmowy o projekcie gazociągu Baltic Pipe . 

W poniedziałek wizytę w Warszawie złoży premier Danii Lars Lokke Rasmussen. Głównym tematem rozmów z 
szefową polskiego rządu Beatą Szydło będzie kwestia gazociągu Baltic Pipe, dzięki któremu do Polski może 
popłynąć gaz m.in. ze złóż norweskich. 
Jak powiedział PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek, szefowie rządów Polski i Danii będą również rozmawiać o 
bieżących problemach Unii Europejskiej oraz polityce wschodniej i sytuacji na Ukrainie. 
Główną kwestią omawianą podczas poniedziałkowych rozmów będzie jednak dywersyfikacja źródeł dostaw gazu. 
"Łączą nas w tej kwestii wspólne interesy z Duńczykami. Na pewno poruszona zostanie sprawa odnowy projektu 
Baltic Pipe" - podkreślił Bochenek. 
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Pod koniec lutego wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak informował na posiedzeniu sejmowej komisji, że spółka 
rozpoczęła rozmowy z operatorami gazociągów polskich, duńskich i norweskich w sprawie powrotu do koncepcji 
budowy korytarza przesyłu gazu z Morza Północnego. Jak mówił, według "absolutnie wstępnych danych 
efektywna ekonomicznie byłaby budowa infrastruktury o przepustowości ok. 7 mld m sześc. gazu rocznie". 
Wskazywał, że w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jedynym dostępnym gazem jest gaz rosyjski, dlatego - 
jego zdaniem - Polska potrzebuje nowego, niezależnego od Rosji korytarza dostaw gazu. 
PGNiG ma 19 koncesji na wydobycie węglowodorów na Morzu Północnym, co daje ponad 0,5 mld m sześc. 
gazu. 
Według wiceprezesa PGNiG pomysł, jak ten gaz dostarczyć, jest podobny do dotychczasowych koncepcji. "Ale 
wydaje się, że może być najprostszy i najszybszy do wykonania" - dodał. Jak poinformował, koncepcja 
sprowadza się do wykorzystania przepustowości gazociągów duńskich i morskich, połączeń zarówno duńskich 
jak i norweskich, a najdłuższą do wykonania instalacją byłaby Baltic Pipe, czyli rura łącząca systemy gazowe 
Danii i Polski. 
W połowie marca polski operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System informował z kolei, że do końca 2016 
r. operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu chcą opracować studium wykonalności 
gazociągu Baltic Pipe. 
Projekt Baltic Pipe między Polską a Danią, którym miałby być transportowany gaz ziemny ze złóż norweskich, to 
jeden z dwóch polskich projektów infrastruktury gazowej, które w zeszłym roku otrzymały wsparcie finansowe na 
prace przygotowawcze z funduszu unijnego "Łącząc Europę". Projekt Baltic Pipe został dofinansowany w 
wysokości 400 tys. euro. 
Projekt Baltic Pipe jest uwzględniony na przyjętej w dniu 18 listopada 2015 r. przez Komisję Europejską liście 
projektów PCI (Project of Common Interest). (PAP) 

Źródło:PAP 
 
 

Kontener ze skradzionym Ferrari miał płynąć z USA do Portu Gdynia      

To by się nasi celnicy zdziwili, gdyby ta przesyłka trafiła do miejsca docelowego, czyli do portu w Gdyni. Kontener 
z kradzionym, zabytkowym Ferrri został przechwycony przez amerykańskie służby. 
Ferrari (model 308 GTSi), które było gotowe do wysyłki, zostało skradzione 30 lat temu. Celnicy z Los Angeles 
odkryli, że kradzież miała miejsce 19 lipca 1987 roku w Kalifornii. Auto ma dziś 35 lat i jest warte prawie 200 
tysięcy złotych. Nie ujawniono nazwiska adresata przesyłki. 

Źródło: www.gospodarkamorska.pl 
 

 

Inteligentny System Transportu. Oto sposób na mniejsze korki       

W ostatnich latach kilka polskich miast wprowadziło tzw. inteligentne systemy transportowe (ITS), które 
poprawiają płynność ruchu drogowego - informuje "Puls Biznesu". 
Rozwiązania takie stosowane są na części warszawskich skrzyżowań od 2008 r., od 2012 r. w Szczecinie, a w 
2015 r. w Gdyni, Gdańsku i Sopocie oraz Białymstoku, gdzie systemem objęto całe miasto. 
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Taki model transportu o kilka procent skraca czas przejazdów komunikacją miejską i prywatnymi pojazdami - 
pisze "Puls Biznesu". 
Skuteczność ITS potwierdzają badania Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych. Rekordowe wyniki 
wśród amerykańskich miast to spadek liczby wypadków o 27,5 proc. w Espanoli (Nowy Meksyk) czy skrócenie 
czasu podróży o 36 proc. w Fort Collins (Kolorado). 
 

Źródło: www.wp.pl / PAP 
 
 

Hakerzy wzięli na cel użytkowników Facebooka. Wśród ofiar są Polacy 

Eksperci z firmy ESET informują o kolejnej fali oszustw dotyczących użytkowników Facebooka. Otrzymując post 
przypominający wideo z Twoim udziałem możesz ściągnąć złośliwego wirusa, który przejmie kontrolę nad 
komputerem. Analitycy wykryli już 10 tys. takich złośliwych plików tylko w minionym tygodniu, m.in. w Polsce. 
Ofiara hakerów najpierw zauważa na swojej osi czasu post przypominający materiał wideo, na którym został 
oznaczony. Tytuł rzekomego filmu to najczęściej "My first video" lub "Private video". Zdarza się, że użytkownik 
otrzymuje wiadomość z linkiem do pliku wideo od swojego znajomego w aplikacji Messenger. Cyberprzestępcy 
starają się w ten sposób skłonić internautę do kliknięcia w materiał wideo. 
- Trzeba być bardzo ostrożnym przy otwieraniu maili od osób, których nie znamy. 
Jeśli użytkownik to zrobi, zostanie przekierowany na stronę, która przypomina wyglądem serwis YouTube. Próba 
odtworzenia filmu skutkuje wyświetleniem informacji o konieczności pobrania dodatkowego rozszerzenia 
przeglądarki. Jeśli ofiara zainstaluje złośliwą wtyczkę, doda do przeglądarki Chrome konia trojańskiego. 
Podszywa się on pod legalną aplikację "Make a GIF". Na koniec na facebookowym profilu ofiary pojawia się post 
z rzekomym filmem, w którym oznaczeni zostają jej znajomi. Niektórzy ze znajomych ofiary otrzymają wiadomość 
z linkiem do pliku wideo w aplikacji Messenger. 
Trojan ma dodatkowo ukryte funkcje, z których na razie nie korzysta. Wśród nich znalazły się m.in. dodawanie 
nowych osób do znajomych ofiary, tworzenie nowych stron na Facebooku, udostępnianie, edytowanie i 
ukrywanie postów. 
Tylko w ubiegłym tygodniu analitycy z firmy ESET wykryli 10 tys. infekcji wspomnianym zagrożeniem. Złośliwy 
plik infekuje przeglądarki Chrome użytkowników Facebooka w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 
Australii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Rosji, Słowacji, Czechach, Niemczech i wielu innych krajach. 
Aby pozbyć się zagrożenia, eksperci z firmy ESET zalecają, aby natychmiast usunąć złośliwe rozszerzenie 
"Make a GIF" w przeglądarce Chrome, przeskanować komputer przy użyciu programu antywirusowego oraz 
zachować ostrożność podczas przeglądania Facebooka i nie klikać w linki, które wydają się podejrzane. Nie 
należy także podczas oglądania materiałów na YouTube instalować dodatkowego odtwarzacza Flash ani innych 
wtyczek. 
 
 

Źródło: ToL//km / Źródło: tvn24bis.pl 
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Lokalne spożywczaki zagrożone. Gigant e-handlu wchodzi na rynek  

 
Amazon to bezdyskusyjny lider sprzedaży internetowej. Ale istnieje segment wart w Stanach Zjednoczonych 
bilion dolarów, w którym firma notuje mizerne wyniki. To branża spożywcza. Stąd firma zapowiada ofensywę i 
rozszerzenie działalności Amazon Fresh. Według prognoz jedzenie i napoje sprzedane przez internet w 2016 
roku warte będą 33 mld dolarów. To zaledwie 4 proc. całej sprzedaży tych produktów. Jednak do 2021 roku 
kwota ta wzrośnie dwukrotnie. Jest zatem o co walczyć. 
 

Źródło: www.onet.pl 
 
 

Masowe aresztowania w Turcji. Obława na gulenistów 

Turecka policja zatrzymała 101 osób w związku z ich rzekomymi powiązaniami finansowymi z przebywającym w 
USA muzułmańskim duchownym Fethullahem Gulenem, wrogiem prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana - 
poinformowała w poniedziałek agencja prasowa Anatolia. Aresztowali pięć osób za zniewagę prezydenta Pięciu 
mężczyzn z... czytaj dalej » Policyjna akcja objęła dziewięć prowincji, ale główne działania podjęto w Stambule; 
prokuratura wydała nakazy aresztowania 140 osób. Wśród zatrzymanych dotychczas 88 osób są przedstawiciele 
kierownictwa i szeregowi pracownicy banku Asya; bank ten ma powiązania z ruchem, na którego czele stoi 
Gulen, i w zeszłym roku został przejęty przez rządową instytucję nadzorującą krajowy sektor bankowy - podała 
Anatolia. Śledztwo dotyczy głównie wsparcia finansowego w wysokości 17 mln dolarów. Nie podano więcej 
szczegółów. Wróg Gulen Turcja chce zabierać obywatelstwo wspierającym terroryzm Władze Turcji... czytaj dalej 
» Mieszkający w USA Gulen był oskarżany przez tureckie władze o zorganizowanie "równoległych struktur" 
wewnątrz aparatu państwowego i o próby obalenia rządu. Według Erdogana to stronnicy Gulena stoją za 
skandalem korupcyjnym, który pod koniec 2013 roku spowodował dymisję około 20 tureckich ministrów. Za 
rzekome powiązanie z duchownym tysiące policjantów, prokuratorów i sędziów straciło pracę lub zostało 
przeniesionych. W grudniu 2014 roku turecki sąd wydał nakaz aresztowania Gulena, oskarżając go kierowanie 
grupą przestępczą. Duchowny od 1999 roku mieszka w USA na podjętym dobrowolnie uchodźstwie. Odpiera 
stawiane mu zarzuty. 

Źródło:  PAP/tvn24 
 

 

"Polski wzór profesjonalizmu nie obraził się". Lewandowski znów w znakomitej 
formie, media go wychwalają.     

Skończyła się strzelecka niemoc Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Po 438 minutach 
(klub+reprezentacja) przestoju polski napastnik znów wpisał się na listę strzelców. W sobotnim meczu z Schalke 
04 Gelsenkirchen "Lewy" dwukrotnie trafił do siatki rywala, a jego Bayern wygrał 3:0. Za swój występ Polak 
otrzymał bardzo wysoką notę 8.6 (według serwisu whoscored.com). Zdaniem ekspertów najlepszy na boisku był 
Arturo Vidal (8.7).  
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Agencja DPA pozytywnie oceniła postawę naszego reprezentanta w meczu z Schalke. – Polski wzór 
profesjonalizmu nie obraził się, a złość zmienił w pozytywną energię, co zaowocowało 26. i 27. ligowym golem w 
sezonie – napisano. 
Ostatnio, rewanżowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Benfice (2:2) Lewandowski zagrał tylko kilka minut, jednak 
liczy na to, że w pełni pomoże drużynie w półfinałowym spotkaniu przeciwko Atletico Madryt 
Rober Lewandowski oświadczył, że chce poprowadzić Bayern Monachium do 26. w historii triumfu w Bundeslidze 
i do zdobycia szóstego pucharu Ligi Mistrzów. – Dla mnie to spokojny tydzień, ponieważ nie grałem w Lidze 
Mistrzów. Teraz jednak czuję się dobrze i mam nadzieję, że wygramy najbliższe mecze. Na horyzoncie już 
mecze z Atletico Madryt w Lidze Mistrzów. Zaczyna się najważniejsza faza sezonu. Wszyscy muszą dać z siebie 
to, co mają najlepszego - powiedział napastnik reprezentacji Polski. 
Polak ma szansę nawet na poczwórną koronę. Oprócz mistrzostwa Niemiec i Ligi Mistrzów, Bayern walczy 
jeszcze o krajowy puchar, a sam "Lewy" o koronę króla strzelców. Polski napastnik zdobył już ten tytuł w barwach 
Borussii Dortmund (2013/2014). Teraz ma na koncie 27 trafień, drugi w tej klasyfikacji Pierre-Emerick 
Aubameyang ma o cztery gole mniej. – Mam nadzieję, że zdobędę jeszcze kilka goli, ale nie napinam się za 
wszelką cenę – skomentował Polak 

                       Źródło: www.onet.pl 
 
 

Dzięki polskiej aplikacji Uber zatrudni niepełnosprawnych kierowców     

Migam to aplikacja polskiej firmy, która umożliwia komunikację osób niesłyszących ze słyszącymi. Dzięki niej 
Uber zatrudni niepełnosprawnych kierowców. Jak to działa? 
Mercedes klasy S Uber ma się dobrze. Chce kupić 100 tysięcy Mercedesów klasy S 
O Uberze znowu głośno. Na szczęście, tym razem w bardzo dobrym świetle, a nie w kontekście naginania 
przepisów albo niekończącej się wojny z taksówkarzami. Uber postanowił uruchomić w Polsce program 
zatrudnienia głuchych i niedosłyszących kierowców. To prawdziwy przełom na rynku. 
Uber mógł podjąć taką decyzję dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii. Niedosłyszący albo niesłyszący 
kierowca nie będzie miał najmniejszych problemów z porozumieniem się z klientem dzięki aplikacji Migam, za 
którą odpowiada polska firma Migam.org. 
Czym jest Tłumacz Migam? Jak czytamy na oficjalnej stronie projektu, to "usługa natychmiastowego połączenia 
wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego 
urządzenia wyposażonego w kamerę z podłączeniem do Internetu". Aplikacja dostępna jest na dwóch najbardziej 
popularnych platformach mobilnych - znajdziemy ją i w sklepie Google Play i AppStorze. 
Migam.org funkcjonuje na rynku od 2011 roku. Firma od początku skupiła się na języku migowym i pomocy 
osobom niesłyszącym w komunikacji ze światem. Głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych. Jak pokazuje przykład Ubera, wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Z Migam 
współpracują także tacy giganci jak Samsung, PKP, PZU, RTV Euro AGD czy operator komórkowy T-Mobile 

www.moto.pl 
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Kursy walut 
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Rozrywka 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Środek	nocy.	Gliniarz	zatrzymuje	samochód:	

-	Wie	pan,	jakimi	zakosami	jedzie	pański	samochód?	

-	Panie	władzo,	przepraszam.	Wypiłem	pół	litra...	

-	To	jeszcze	nie	powód,	żeby	dawać	żonie	prowadzić!	

● ● ● 

● ● ● 

Kapitan	rosyjskiego	trałowca	podsłuchał	rozmowę	dwóch	marynarzy,	
z	których	jeden	mówił,	że	dzisiaj	mają	za	zadanie	umyć	podłogę	na	

statku.	Wzburzony	krzyczy	do	nich:	
-	Panowie!	Jesteście	na	morzu.	Na	statku	nie	ma	podłogi,	tylko	pokład!	
Jak	jeszcze	raz	usłyszę	takie	niefachowe	określenia,	to	was	wyrzucę	ze	

statku	przez	te	małe	okrągłe	okienka!	

● ● ● 


