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DODATEK SPECJALNY Oczami licealistów
Zapraszamy do zapoznania się z krótką informacją dotyczącą
sytuacji w Ukrainie.
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Niebezpieczna sytuacja w Zaporoskiej
elektrowni atomowej NAJWIĘKSZEJ
elektrowni atomowej na świecie
W wyniku przejęcia zaporoskiej
elektrowni, świat obiegła informacja
o jej ostrzelaniu, w wyniku czego wokół
obiektu wybuchł pożar. Ten został ugaszony, a większość reaktorów w tym
momencie nie pracuje. Nie ma żadnych
podstaw aby myśleć o czymś podobnym
do Czarnobyla.

Widmo wojny …
Siergiej Pugaczow jest byłym
bardzo bliskim przyjacielem Putina
o wojnie mówi tak “ Putin chce wojny
światowej, ale to nie oznacza, że niedługo będziemy mieli wojną nuklearną. Ze
względów technicznych nie może tego
zrobić - generałowie nie chcą umierać za Putina”.

Sytuacja na froncie
Jak prawdopodobnie słyszeliście na początku marca ofensywa
wojsk rosyjskich spowolniła, a nawet w ostatnich dniach na niektórych odcinkach frontu Ukraińcy rozpoczęli kontrofensywę. Jest to
spowodowane prawdopodobnie próbą reorganizacji wojsk.
Ceny ropy
Jak może zauważyliście, ceny paliwa skoczyły do ponad 7 zł, a na
niektórych stacjach nawet 8.40! Jest to spowodowane coraz większymi cenami za baryłkę ropy, do czego przyczyniła się wojna na
Ukrainie.
Strajki w Rosji
W ostatnim numerze gazetki pisaliśmy o próbie nałożenia sankcji
na Rosję przez państwa Europy Zachodniej, niektóre z nich zaczęły
działać już tydzień po ich wprowadzeniu! Rubel jest teraz mniej
warty od niektórych kuponów (żabsów). W poprzedni weekend
odbyły się potężne strajki w głównych miastach Rosji (Moskwie,
Petersburgu), a także na przykład w zakładach produkcyjnych, ponieważ niektóre przedsiębiorstwa nie mogą wypłacić pieniędzy
robotnikom. Jest to jedna z większych rys na władzy Putina.
Międzynarodowe wojska
Ostatnimi czasy mówiło się bardzo dużo o ukraińskiej legii cudzoziemskiej. Niedawno znalazła się na linii frontu! Liczy ponad 20
tys. żołnierzy z różnych krajów świata. Ciekawostką jest to, że Rosjanie prawdopodobnie także chcą zorganizować coś podobnego
i być może, dlatego wysłali dwa pasażerskie samoloty do Syrii.
Oczywiście nie ma 100% pewności, ale są to informacje od wywiadu USA.
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