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Samotni rodzice znów będą mogli rozliczać się wspólnie ze swoimi dziećmi 

Sukces  Lewicy!  Po  naszych  interwencjach  samotni  rodzice  ponownie  będą  mogli  rozliczać  się
wspólnie ze swoimi dziećmi! 

Pierwotna  wersja  Polskiego  Ładu  odebrała  tą  możliwość  tysiącom  samotnie  wychowujących
rodziców. Dziecko było traktowane jako „pół osoby”, co wykluczyło z tej możliwości tysiące rodzin. Po
tygodniach walki i interweniowania w tej sprawie, poprawka umożliwiająca to wchodzi w życie! 
Przywróciliśmy godność samotnie wychowującym rodzicom i ich dzieciom. Presja ma sens! 

Sejm  odrzucił  wszystkie  kluczowe  poprawki  Senatu  do  noweli  ustawy  o  Sądzie  Najwyższym

Sejm odrzucił w czwartek 23 z 29 poprawek senackich do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.
Poparcia  nie  zyskały  wszystkie  kluczowe  poprawki  dotyczące  m.in.  unieważnienia  orzeczeń  Izby
Dyscyplinarnej. Nowela trafi teraz do prezydenta.

Komentarz Lewicy:

Dzisiejsze  głosowanie  w  sprawie  praworządności  i  Izby  Dyscyplinarnej  pokazało  kto  rzeczywiście
rządzi w Polsce. Nie jest to szef rządu, nie jest to prezes Kaczyński, ale jest to pan minister Ziobro.
Odrzucenie poprawek Senatu w sprawie ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, stawia pod wielkim
znakiem zapytania sprawę uzyskania przez Polskę środków w ramach KPO. 

Rok  temu  Lewica  głosowała  za  pieniędzmi  z  Funduszu  Odbudowy/KPO.  Dzisiaj  głosowaliśmy  za
praworządnością,  ale  PiS  poprawki  Senatu  odrzuciło  i  postawiło  wielki  znak zapytania  czy  środki
unijne trafią do Polski.  Czy Komisja Europejska uzna uchwaloną właśnie ustawę za wystarczająco
spełniającą wymagania zapisane w KPO? Na tę chwilę tego nie wiemy.

Fundusz Odbudowy/Krajowy Plan Odbudowy to 58,1 mld euro dla naszego kraju. Jednakże, jeżeli do
końca roku środki w ramach KPO nie zostaną rozdysponowane, to Polska utraci blisko 16 mld euro.
Pozostała kwotę należy zakontraktować do końca 2024 r.

Lewica za pieniędzmi głosowała już rok temu. Bo to wtedy odbyło się głosowanie nad ratyfikacją
Funduszu Odbudowy. Lewica głosowała za tymi pieniędzmi. Szlag nas trafia, że przez upór PiS, przez
szantaże Ziobry tych pieniędzy w Polsce nie ma. Niektóre kraje już wydały te pieniądze, a my wciąż
ich nie mamy. Ziobro szantażuje rząd, szantażuje Polki i Polaków. To przez niego nie ma w Polsce
pieniędzy z Funduszu Odbudowy. 
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Dlaczego Lewica zagłosowała przeciwko likwidacji Izby Dyscyplinarnej? Bo to nie jest likwidacja tylko
zmiana jej nazwy. Ta ustawa nie robi porządku choćby z nielegalną KRS. Jestem za tym, żeby Polska
była  krajem praworządnym.  Jestem za  tym,  żeby  do  Polski  trafiły  pieniądze  z  KPO/FO –  za  tym
głosowała Lewica. Morawiecki i propaganda TVP chce te dwie rzeczy łączyć. Będę przypominać bez
końca.  To  przez  Ziobrę,  ministra  sprawiedliwości,  a  nie  przez  opozycję  jest  wojna  z  Komisję
Europejską i nie ma w Polce pieniędzy z KPO/FO. 

UNIA EUROPEJSKA

Krajowy Plan Odbudowy. Parlament Europejski przyjął rezolucję

Parlament  Europejski  w  przyjętej  rezolucji  na  sesji  plenarnej  w  Strasburgu,  wyraził  głębokie
zaniepokojenie  faktem,  że  1  czerwca  2022  Komisja  pozytywnie  oceniła  polski  Krajowy  Plan
Odbudowy.

Źródło: Polsat News

Wszystkie kary za Turów potrącone z funduszy dla Polski

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nałożył na Polskę kary dzienne w dwóch sprawach:
za funkcjonowanie kopalni Turów i  za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.  Jak
wynika z informacji korespondenta TVN24 Macieja Sokołowskiego, Komisja Europejska potrąciła już
wszystkie kary za Turów, natomiast w sprawie Izby Dyscyplinarnej kary są sukcesywnie potrącane
przez Komisję z funduszy dla Polski. 

Źródło: TVN 24

Fit  for 55 zablokowane? Nie do końca. Przeszedł  zakaz sprzedaży aut spalinowych i  normy dla
lotnictwa

Trzy dyrektywy z pakietu Fit for 55 po głosowaniu w PE wróciły do komisji. Chodzi m.in. o zmiany w
systemie handlu uprawnieniami do emisji  CO2. Większość dyrektyw klimatycznych została jednak
zaakceptowana - w tym zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku 

Źródło: OKO.press

Unia chce zakazać pieców gazowych. Trzeba będzie odkręcić sztandarowy program polskiego rządu

Przez ostatnie lata – nie bez sukcesów – Polska walczyła z "kopciuchami". Bardzo nieekologiczne
kotły,  dzięki  rządowym  dotacjom,  Polacy  zamieniali  na  nieco  mniej  nieekologiczne,  na  przykład
gazowe. Teraz Unia wskazuje, że za kilka lat takie instalacje będą zakazane. Pytamy więc ekspertów,
jak teraz można odkręcić Czyste powietrze. 

Źródło: Businessinsider
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Ukraina wysyła energię elektryczną do UE. Może zarobić na tym znaczące kwoty

Nawet 1,5 mld euro może zyskać Ukraina na eksporcie energii elektrycznej do UE – i to tylko w tym
roku. W przyszłości wartość eksportu energii z Ukrainy może być jeszcze wyższa – podała w środę
doradczyni ukraińskiego ministerstwa energetyki, Lana Zerkal. 

Źródło: 300polityka.pl

Europejski Bank Centralny zdecydował ws. stóp procentowych. Wyłożył karty na stół

Kraje  posługujące  się  walutą  euro  odnotowują  rekordowo wysoką  inflację,  ale  Europejski  Banku
Centralny (EBC) ciągle wstrzymuje się z podwyżkami stóp procentowych. Na zakończonym właśnie
posiedzeniu  bankierów  zdecydowano  o  pozostawieniu  głównej  stawki  na  zerowym  poziomie.
Jednocześnie  bank  zapowiedział  podwyżkę  w  przyszłym  miesiącu  i  ogłosił  najnowsze  prognozy
gospodarcze. 

Źródło: Money.pl

KRAJ

Mariusz Kamiński: 1 lipca przestaje obowiązywać zakaz przebywania w 183 miejscowościach przy
granicy

Szef MSWiA Mariusz Kamiński: 1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie o czasowym zakazie
przebywania  w  183  miejscowościach  na  obszarze  przygranicznym  województw  podlaskiego  i
lubelskiego.  Wojewoda  podlaski  wprowadzi  w  to  miejsce  zakaz  przebywania  w  odległości  200
metrów od granicy.

Źródło: Polsat News

Tego się Moskwa nie spodziewała. Górnicy mówią wprost: tej zimy zabraknie węgla, nie damy rady

Minister Anna Moskwa zapewniająca, że problem braku węgla jest rozwiązany wzbudziła zdumienie
wśród górników. Twierdzą, że zwiększenie wydobycia jest możliwe, ale drogie. Poza tym nawet gdyby
ktoś wyłożył na nie gotówkę, to efekty będą na wiosnę 2023 rok, a nie przed nadchodzącą zimą. A
importowany węgiel nie nada się do domowych pieców. 

Źródło: Innpoland

Polacy wściekli na ceny i brak węgla. Wiemy, nad czym pracuje rząd. Zabraknie czasu?

Brak  węgla  i  ekstremalnie  wysokie  ceny  surowca  stały  się  na  początku  czerwca  jednym  z
najważniejszych  tematów  w  debacie  publicznej.  Rząd  pracuje  nad  ustawą,  która  ma  opanować
sytuację. Poznaliśmy jej główne założenia. . 

Źródło: Gazeta.pl
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Polacy już oszczędzają, zakupy rosną wolniej niż ceny. Sklepy muszą walczyć

Po kwietniu rynek podstawowych produktów spożywczych i  chemicznych był o 6,6 proc. powyżej
poziomu z 2021 r. Uwzględniając inflację, realnie wydajemy na nie mniej. A ceny rosną coraz szybciej.

Źródło: rp.pl

Afera  ostrołęcka:  nepotyzm  i  "polityczna  ośmiornica".  Co  naprawdę  doprowadziło  do  upadku
budowy największej elektrowni w Polsce?

Prawo i Sprawiedliwość samo doprowadziło do upadku największego projektu energetycznego, który
miał zapewnić Polsce na długie lata bezpieczeństwo energetyczne. Budowa elektrowni węglowej w
Ostrołęce padła ofiarą nie unijnej  polityki  klimatycznej,  lecz partyjnego nepotyzmu i  politycznego
układu,  który  niczym  "ośmiornica"  oplótł  tę  inwestycję,  doprowadzając  do  utopienia  –  zdaniem
Najwyższej Izby Kontroli – blisko 1,4 mld zł.  

Źródło: Onet.pl

Kiedy koniec podwyżek stóp procentowych? Adam Glapiński odpowiada

Prezes NBP wskazywał, by się tym nie kierować, gdyby kolejna podwyżka stóp procentowych "była
mniejsza". - To nie znaczy, że jest koniec, ale już jest dziewięć podwyżek, ten cykl trwa już bardzo
długo i jest bardzo drastyczny - w Czechach i na Węgrzech podobnie - ale oczywiście jesteśmy bliżej
końca niż początku - zauważył Adam Glapiński. 

Źródło: TVN 24 BiS

Kolejki po "chrust plus". Trzeba wpisywać się na listy

Zainteresowanie zbieraniem drewna w lasach jest tak duże, że w niektórych nadleśnictwach tworzą
się kolejki i trzeba zapisywać się na lisy. Co więcej, nawet dla zapisanych opału może nie starczyć. 

Źródło: Businessinsider

ZAGRANICA

Ukraina. Minister obrony: Polskie armatohaubice Krab gotowe do wykonywania zadań na froncie

Dostarczone  przez  Polskę  armatohaubice  Krab  są  już  gotowe do  wykonywania  zadań  na  froncie
ukraińskim  -  poinformował  na  Facebooku  minister  obrony  Ukrainy  Ołeksij  Reznikow.

Źródło: Polsat News

"To jak porównywać Żiguli i Mercedesa. To jest Mercedes." Ukraińcy o polskich czołgach
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Z  ponad  200  polskich  czołgów  przekazanych  Ukrainie,  część  stanowią  wozy  dopiero  co
zmodyfikowane i gruntownie wyremontowane. Pewne ich elementy wybijają się na tle standardów
ukraińskiego pola walki, więc maszyny zbierają pochlebne recenzje. 

Źródło: gazeta.pl

Wbrew zakazowi, z Ukrainy do Polski wjechało 432 tys. mężczyzn objętych mobilizacją

W tle wielka korupcja na ukraińskiej granicy.  

Źródło: rp.pl

Białoruś. Kolejny Polak miał poprosić o azyl. "W Polsce nie ma wolności słowa, w Białorusi jest"

W  białoruskiej  rządowej  telewizji  pojawił  się  materiał  z  udziałem  rzekomego  Polaka,  który
przedstawia  się  jako  Marcin  Mikołajek.  Mężczyzna  twierdzi,  że  uciekł  do  Mińska  z  powodu
"rusofobicznych nastrojów". Miał też poprosić Białoruś o azyl polityczny. 

Źródło: Gazeta.pl
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