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Europa równych szans 

- Chcemy żyć w Pokoju, dlatego postulujemy przyspieszone przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej –
to  główne przesłanie  Deklaracji  Wrocławskiej,  podpisanej  na  zakończenie  konwencji  europejskiej
socjaldemokracji „Europa równych szans”. W treści Deklaracji zawarte są również postulaty odejścia
od węgla przez kraje UE do 2035 r. oraz wprowadzenie bezpłatnego transportu publicznego dla osób
poniżej 26. roku życia na terenie całej UE.

Wrocław  na  jeden  dzień  stał  się  sercem  Europy.  Kontynentu  równych  szans,  sprawiedliwości  i
praworządności.  Wspólnoty  pokoju  i  solidarności.  W  sali  audytoryjnej  Wrocławskiego  Centrum
Kongresowego spotkali się przedstawiciele lewicy z Polski, ale także z innych krajów europejskich, a
także goście z Ukrainy.

W konwencji  „Europa równych szans” uczestniczyli  min.: wiceprzewodniczący Komisji  Europejskiej
Frans  Timmermans,  komisarz  KE  ds.  Równości  Helena  Dalli,  prezydent  RP  w  latach  1995-2005
Aleksander  Kwaśniewski,  współprzewodniczący  Nowej  Lewicy,  eurodeputowany  Robert  Biedroń,
współprzewodniczący  Nowej  Lewicy,  wicemarszałek  Sejmu  RP  Włodzimierz  Czarzasty,  posłanki  i
posłowie  na  Sejm  RP,  eurodeputowani,  samorządowcy  z  Dolnego  Śląska,  a  także  reprezentanci
organizacji pozarządowych.

Spotkanie prowadzili Małgorzata Moskwa-Wodnicka wiceprezydent Łodzi oraz Krzysztof Śmiszek.

Deklaracja Wrocławska 

33 lata temu, 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze w powojennej Polsce wolne wybory. To w Polsce
dzień wolności i demokracji. Dzień solidarności i zmiany na lepsze. To dzień zwycięstwa!

Dziś 33 lata później, już w wolnej Polsce, w kontekście wojny w Ukrainie, chcemy, by ten dzień był też
symbolem zwycięstwa pokoju i solidarności nad przemocą i podziałami.

Dlatego 4 czerwca 2022 r. ogłaszamy Deklarację Wrocławską.

Chcemy  żyć  w  pokoju.  Gwarantować  to  może  nasza  niezależność  od  Rosji,  suwerenność  Unii
Europejskiej, a tym samym nasze bezpieczeństwo. Także ekologiczne! Bo nie mamy czasu, ani planety
B. Dlatego jako Unia Europejska musimy solidarnie i jak najszybciej przejść na zieloną, czystą, tanią i
odnawialną  energię.  Musimy  odejść  od  węgla  do  2035  r.  Musimy  zapewnić  bezpłatny  transport
lądowy dla osób poniżej 26 roku życia na terenie Unii Europejskiej.  Promocja czystego transportu
publicznego od najmłodszych lat zaprocentuje nam w przyszłości.
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Po drugie, Unia Europejska to solidarność. Z kraju legendarnej solidarności, pisanej przez wielkie „S”,
ale i tej dnia codziennego, pisanej przez małe „s” deklarujemy, że chcemy żyć Unii, gdzie wszyscy i
wszystkie  mają  równe  prawa.  Nie  może  być  tak,  że  obywatele/obywateli  jednego  kraju  Unii
Europejskiej mają mniej praw niż inni. Dlatego musimy wprowadzić Europejską Kartę Praw Kobiet,
która  zakłada  refundowaną  antykoncepcję,  wprowadzenie  jednolitej  opieki  okołoporodowej,  czy
prawo do bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia.

Ponad  30  lat  temu,  Polska  stała  się  w  pełni  niepodległym  krajem.  Dziś  rosyjska  władza  zabiera
wolność Ukrainie i morduje niewinnych cywili. W obliczu wojny w Ukrainie musimy pokazać jako Unia
solidarność przez wielkie „S”. Dlatego postulujemy przyspieszoną formułę dołączenia Ukrainy do Unii
Europejskiej.

Niniejsza deklaracja jest naszym marzeniem, celem i wyzwaniem. Jesteśmy gotowi i gotowe do jej
realizacji!

Partia władzy schowana za kordonami policji. Konwencja PiS niczym zjazd PZPR

Żadne z przecieków medialnych, zapowiadających ogłoszenie "wyborczej bomby" w postaci choćby
znaczącego podwyższenia kwoty w ramach programu 500 plus się nie sprawdziły. Konwencja Prawa i
Sprawiedliwości  pokazała,  że  partia władzy  uczyniła  z  zaklinania  rzeczywistości  swój  sztandarowy
program, przekonując, że wszystko uda się załatwić, a pieniędzy na nic nie zabraknie. 

Komentarz Lewicy:

Dziś  mieliśmy dwie  wizje  Polski  We Wrocławiu spotkała  się  Polska  otwarta  i  demokratyczna,  na
konwencji PiS - Polska zamknięta, autorytarna i jak się okazuje bez żadnego planu na to, by pomóc
Polakom tych trudnych czasach. My jako Lewica wybieramy Polskę demokratyczną! Taką na którą
mamy konkretny plan. 

Mamy do wyboru dwie wizje świata. Autorytarny, ograniczony, nietolerancyjny i nienawistny świat
PiS, albo otwarty, solidarny i sprawiedliwy świat równych szans dla wszystkich, bez względu na ich
płeć, orientację i kraj pochodzenia. Odpowiedź Lewicy, to Polska i Europa przyszłości. Europa otwarta
dla  wszystkich.  Europa,  w  której  każdy  może  żyć  jak  chce.  Europie  zielona,  w  której  możemy
oddychać czystym powietrzem. Taka, w której młode pokolenie ma prawo się rozwijać. 

Ludzie Lewicy są gwarantem tego, że w sporze pomiędzy autokracją i demokracją, Lewica zawsze
stanie po stronie demokracji. Dziś Jarosław Kaczyński mówił o tym, że marzy, by odgradzać Polskę od
innych  murami.  Gdy  oni  budują  mury,  my mówimy jeden  europejski  paszport!  Przemowa,  którą
wygłosił Kaczyński jest zawstydzająca i pusta jak wydmuszka. Pokazała, że król jest nagi.
 
Szaleje drożyzna, a ten rząd nie wie jak rządzić państwem. Nie mają pomysłu jak zdławić inflację, nie
mają  pomysłu  na  wyjdzie  z  kryzysu,  w  który  wpędzili  Polki  I  Polaków.  Ceny  rosną,  a  Kaczyński
opowiadał  o  wielkości  swojej  partii.  Kaczyński  mówił  dziś,  że  u  podstaw  rządów  PiS  leży
sprawiedliwość,  solidarność,  patriotyzm, i  empatia.  Tyle,  że te siedem lat rządów PiS to ponad 8
złotych za benzynę. Czasem po 2 tysiąc więcej za kredyt mieszkaniowych, do tego astronomiczne
ceny prądu, gazu i żywności. 
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Siedem lat rządów PiS to też skłócony naród, zapaść w systemie edukacji,  rozmontowany system
praworządności. Zapaść w systemie ochrony zdrowia. Jeśli chodzi i empatię, to pamiętamy chociażby
rodziców dzieci niepełnosprawnych, które przez 41 dni spały na korytarzach w Sejmie, a ostatnio w
ramach  empatii  skrzywdzono  rodziców  samotnie  wychowujących  dzieci.  Pamiętamy  pielęgniarki
mieszkające  przed  kancelarią  premiera,  strajkujących  pracowników.  Dziś  politycy  PiS  mówią,  że
muszą jechać w Polskę i poznać problemy Polaków. To jasno pokazuje, jak utuczona władza oderwała
się od rzeczywistości. 

Utuczona władza, biedniejących ludzi  nie zrozumie.  Lewica wie jak Polakom ulżyć. Mamy gotowe
rozwiązania,  które  zaprezentowaliśmy  w  postaci  pakietu  Bezpieczna  Rodzina,  Bezpieczny  Senior,
Mieszkanie Prawem. 

UNIA EUROPEJSKA

Paliwa w Polsce wciąż drożeją najszybciej w całej UE. Litr benzyny już po 8 zł

Od inwazji Rosji na Ukrainę benzyna 95 podrożała w Polsce o niemal 39 proc. To najwięcej spośród
wszystkich krajów Unii Europejskiej. Także skala podwyżek cen diesla jest najbardziej okazała w całej
wspólnocie.  W weekend na wielu  stacjach paliw w Polsce  na pylonach przy paliwie Pb95 mamy
zobaczyć już ceny powyżej 8 zł 

Źródło: Gazeta.pl

Polska schronieniem dla Ukraińców. Przyjęliśmy najwięcej uchodźców w UE

Polska była krajem, który w marcu 2022 r.  przyznał  największą liczbę statusów ochrony czasowej
Ukraińcom  uciekającym  przed  wojną  w  Ukrainie  (675  085)  ze  wszystkich  państw  UE  -  wynika  z
najnowszego raportu Eurostatu. Na kolejnych miejscach uplasowały się Czechy (244 650) i Słowacja
(58 750). 

Źródło: Forsal

Biznes spodziewa się dalszych kłopotów z KPO. "Liżemy cukierka przez szybę"

Biznes z zadowoleniem przyjął informację o zatwierdzeniu Krajowego Planu Odbudowy. Obawia się
jednak,  że  to  nie  koniec  perturbacji  związanych  z  uruchomieniem  środków  w  ramach  KPO.
Wypowiedzi podczas konferencji nie wskazywały bowiem, by napięcia na linii Komisja Europejska-
rząd miały się zakończyć. A to ich zdaniem może zwiastować dalsze kłopoty. 

Źródło: Businessinsider
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KRAJ

Rejestr ciąż wchodzi w życie. "Może być wykorzystany jako narzędzie represji" 

Kontrowersyjny  rejestr  ciąż  wchodzi  w  życie.  Tak  zdecydował  minister  zdrowia,  podpisując
rozporządzenie ws. Systemu Informacji Medycznej. Od teraz państwo będzie gromadziło informacje o
ciążach pacjentek. 

Źródło: Natemat

Ceny  węgla  -  piątek  03.06.2022.  Ile  kosztuje  węgiel?  W  PGG  taniej,  ale  surowiec  praktycznie
niedostępny

Rynkowe notowania cen węgla w piątek 3 czerwca. Tona węgla notowanego w europejskich portach
ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) kształtuje się na poziomie ok. 327 dolarów za tonę. Wysoka
cena tego surowca wynika z sankcji nałożonych na Rosję. 

Źródło: gazeta.pl

Jest podręcznik nowego przedmiotu od Czarnka. Uczeń przeczyta o "ideologii gender"

Unia Europejska lansuje ateizm, a wśród najpopularniejszych obecnie ideologii  jest feminizm oraz
"ideologia gender".  Chrześcijańska demokracja również,  ale nie należy utożsamiać jej  "z chadecją
sprzed 40 lat i więcej".  Taką wiedzę zyskają uczniowie z pierwszej książki do nowego przedmiotu
historia i  teraźniejszość,  która znalazła  się  już  w ministerialnym procesie dopuszczenia do użytku
szkolnego. 

Źródło: Onet.pl

Rolnicy z milionowymi długami. Spłacają je wolniej niż rok temu

Eksperci przewidują, że najbliższe kwartały tego roku mocniej pogłębią problemy finansowe rolników.
–  Dane  z  rejestrów  są  zatrważające.  I  co  gorsza,  w  pełni  nie  oddają  realiów.  Nawet  jeśli  w
statystykach widzimy spadek, to dlatego, że rolników z miesiąca na miesiąc jest coraz mniej. Wiele
zadłużonych rok temu gospodarstw już nie istnieje – wyjaśnia Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. 

Źródło: Businessinsider

To nieuniknione. Przed nami kolejne uderzenie w portfele Polaków

Galopująca inflacja coraz bardziej drenuje portfele Polaków. Szczególnie cierpią kredytobiorcy, którzy
każdego miesiąca  przeliczają,  o  ile  wzrosną ich  raty.  Za  chwilę  kalkulatory  pójdą  znowu w ruch.
Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowane jest na 8 czerwca. 

Źródło: Money.pl
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Kolejne miliony zasilą Fundusz Sprawiedliwości

Równowartość pojazdu, którego nie będzie można odebrać pijanemu kierowcy, zamiast do budżetu
trafi  do  Funduszu  Sprawiedliwości.  Taką  poprawkę  do  projektu  nowelizacji  kodeksu  karnego
wprowadziła Solidarna Polska. Nawiązka na fundusz będzie obowiązkowa nawet, gdy w sprawie są
poszkodowani, którym sprawca bezpośrednio mógłby naprawić szkodę. 

Źródło: Dziennik

Podatkiem w stare auta. Rząd chce sie pozbyć starych diesli

Rząd nie wyjaśnia, jak chce skłonić posiadaczy kilkunastoletnich diesli do przesiadki na elektryka. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Reuters nieoficjalnie: ropa z Wenezueli ma trafić do Europy. Jest zgoda Stanów Zjednoczonych

Dwie europejskie firmy naftowe już w przyszłym miesiącu będą mogły otrzymać ropę z Wenezueli -
podała w niedzielę nieoficjalnie agencja Reuters. Zgodę miał dać na to Waszyngton, który postanowił 
w ten sposób nieco ograniczyć sankcje gospodarcze nałożone na Wenezuelę. 

Źródło: Gazeta.pl

Wizyta Ławrowa w Serbii odwołana. "Nie umiemy się jeszcze teleportować"

Kraje sąsiadujące z Serbią zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla samolotu rosyjskiego ministra
spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. W związku z tym jego planowana na poniedziałek wizyta w
Belgradzie została odwołana – przekazał agencji Interfax przedstawiciel rosyjskiej dyplomacji. 

Źródło: Onet.pl

Niemcy podwyższają pensję minimalną. "Największy skok płacowy w życiu dla 6 milionów ludzi"

Od października  płaca minimalna w Niemczech wzrośnie  do 12 euro.  Dla  wielu  osób oznacza  to
wzrost wynagrodzenia o 22 procent. 

Źródło: Gazeta.pl

CNN: Rozmowy o wariantach zakończenia wojny. Bez Ukrainy

Przedstawiciele Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w ostatnich tygodniach
regularnie omawiali warianty zakończenia wojny w Ukrainie – informuje telewizja CNN, powołując się
na swoje źródła. W rozmowach nie bierze udziału Kijów.

Źródło: Euractive.pl
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"Wstyd w Roland Garros". Rosjanie odlecieli. Napisali o przemowie Świątek

Iga Świątek po wygraniu turnieju Rolanda Garrosa wygłosiła przemowę, w której wsparła pogrążoną
w wojnie Ukrainę. Słowa polskiej tenisistki wyraźnie nie spodobały się rosyjskim dziennikarzom. Piszą
oni o wstydzie i zakłopotaniu wśród innych osób znajdujących na korcie. 

Źródło: sport.pl
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