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Terlecki: ustawa przesuwająca wybory już gotowa

Według wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego projekt ustawy, który umożliwiłby PiS-owi zmianę
daty  wyborów samorządowych jest  już  gotowy i  niedługo ma trafić do Sejmu. "Prawdopodobnie
będziemy ją przyjmować jako projekt poselski, myślę, że stanie się to jeszcze w czerwcu" – mówi w
wywiadzie  dla  polskatimes.pl  szef  klubu  PiS.  Wcześniej  Terlecki  zapowiadał,  że  rząd  "jest
zdecydowany przesunąć wybory".   

Komentarz Lewicy:

Zasady wyborcze przed wyborami zmienia ten, który się boi przegranej. PiS chce przesunąć wybory
samorządowe,  ponieważ  jeżeli  odbędą  się  na  jesieni  2023  r.  to  Nowogrodzka  jest  pewna  swej
porażki. 

W 2023 r. odbędą wybory parlamentarne, które PiS przegra. Zgodnie z planem wybory samorządowe
zgodnie z kalendarzem powinny odbyć się dwa miesiące później, a trudno iść do wyborów z pieczątką
– porażka!

Lewica jest przeciwna zmianie terminu wyborów, jeżeli opozycja zgodzi się na to, to zaraz PiS będzie
chciał zmienić ordynację wyborczą. 

Jako demokratyczna opozycja wspólne inicjatywy, jak na przykład w sprawie Kontroli Wyborów, czy
dla  ustawy  wzmacniającej  pozycję  samorządów.  Wiemy  kto  jest  wrogiem,  ale  o  kształcie  list
będziemy dyskutować bezpośrednio przed wyborami, a nie półtora roku wcześniej. Szanujemy się
wzajemnie, rozmawiamy, ale o sprawach programowych, które nas łączą, a nie o listach wyborczych.
Polek i Polaków ten temat teraz w ogóle nie interesuje. Teraz musimy zadbać o to, by polskie rodziny
przeżyły czas drożyzny, galopujących cen i rosnących rat kredytów.

Wszelkie ustalenia dotyczące kształtu list należy podejmować na pół roku przed wyborami. Lewica
jest otwarta na każdy scenariusz. 

UNIA EUROPEJSKA

PiS zaskoczone tym, co zrobił rząd PiS. A potem Marek Suski mówi, że UE jest jak Stali

PiS  było  bardzo  mocno  zaskoczone,  jakie  rząd  PiS  wynegocjował  "kamienie  milowe"  z  Komisją
Europejską. Od ich wypełniania zależy, czy popłyną 36 mld euro z Funduszu Odbudowy UE. W obozie
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rządzącym politycy przyznają, że komunikacyjnie pokpili sprawę. - Początkowo wyglądało to wszystko
na smoka - słyszymy z Nowogrodzkiej.

Źródło: Gazeta.pl

Krytycznych surowców z Chin ma być w Unii mniej

Wspólnota  potrzebuje  własnych kopalni  i  rafinerii  surowców krytycznych dla  rozwoju  gospodarki
zielonej i  cyfrowej.  Trzeba myśleć geopolitycznie – mówi „Rzeczpospolitej”  Thierry Breton, unijny
komisarz ds. rynku wewnętrznego  

Źródło: rp.pl

Szefowa KE w Kijowie: Droga akcesji do UE jest znana i konkretna

Bardzo  doceniam  determinację  Ukrainy  na  drodze  do  akcesji  do  Unii  Europejskiej,  ścieżka  do
członkostwa jest znana i opiera się na konkretnych wyznacznikach - powiedziała w sobotę w Kijowie
przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen 

Źródło: Forsal

Unijny parlament chce zupełnie nowej Unii. Wezwał do działania

Na unijnych  korytarzach  i  salach  obrad  coraz  częściej  słyszy  się  o  potrzebie  zreformowania  Unii
Europejskiej.  Ruch  w  tej  sprawie  wykonał  właśnie  unijny  parlament,  który  wezwał  do  zmiany
traktatów. Nie brakuje oczywiście sceptyków, ale może się okazać, że to nie musi być problemem. -
Zdaje  się,  że  głębsza  integracja,  bez oglądania  się  na  sceptyków,  jest  kierunkiem, którym będzie
podążać UE — mówił w rozmowie z money.pl prof. Marek Belka.  

Źródło: Money.pl

KRAJ

Grzegorz Bierecki dokupił obligacje skarbowe za 10 milionów złotych

Grzegorz  Bierecki  ma  obligacje  skarbowe  o  wartości  ponad  21,8  miliona  złotych  -  wynika  z
oświadczenia  majątkowego  za  2021  rok.  Senator,  należący  do  klubu  Prawa  i  Sprawiedliwości,
przekazał,  że  dokupił  czteroletnie  obligacje  Skarbu  Państwa,  indeksowane  inflacją,  na  początku
ubiegłego roku,  za około 10 milionów złotych.  -  Oferta,  którą  wtedy przedstawiało Ministerstwo
Finansów była  znakomita  i  z  całą  pewnością  wszyscy  powinni  skorzystać  -  powiedział  Bierecki  w
rozmowie z dziennikarzami 

Źródło: TVN 24 BiS
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Premier strzelił sobie w stopę. Powiedział parę słów o złoty

Premier Mateusz Morawiecki ostrzega, że przed Polską jest bardzo trudny czas. - Nie można udawać,
że wokół nas jest tylko różowo, bo to byłby nieprawdziwy obraz - przyznaje. Przekonuje również, że
rząd walczy z inflacją w sposób bezpośredni, "między innymi przez umocnienie złotówki". - Euro było
już po 4,7 zł, po 4,8 zł, zmierzało w kierunku 5 zł, ale odwróciliśmy ten trend - mówi. Problem w tym,
że złoty był tak słaby, kiedy na rynku panował strach w pierwszych chwilach wojny, później rynek już
ten lęk zdyskontował, a ekonomiści przewidują, że złoty nie odzyska siły przez jeszcze długi czas 

Źródło: Money.pl

Terlecki  o  KPO:  Nie  zgodzimy  się  na  zakaz  samochodów  spalinowych  i  podwyższenie  wieku
emerytalnego

- Opozycja wiele nakłamała, twierdząc np., że będzie podatek dla samochodów spalinowych, albo że
będziemy  podnosić  wiek  emerytalny  -  stwierdził  Ryszard  Terlecki.  Jak  dodał,  to  są  "oczywiście
kłamstwa". - Na nic takiego się nie zgodzimy - powiedział polityk Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem
wśród tzw. kamieni milowych, na które musiała się zgodzić Polska, znalazł się właśnie podatek od aut
spalinowych. Z kolei Parlament Europejski przyjął wniosek Komisji Europejskiej, ws. zakazu sprzedaży
nowych samochodów spalinowych do 2035 roku w państwach UE

Źródło: Gazeta.pl

Warszawa. Protest Rosjan przeciwko Putinowi i wojnie w Ukrainie

Rosjanie żyjący w Polsce i niezgadzający się z prezydentem Władimirem Putinem protestowali w 
Warszawie przeciwko wojnie w Ukrainie. Do demonstracji dołączyli także Ukraińcy, Białorusini i 
Polacy. Wznoszona hasła antywojenne i antyputinowskie. Protest odbył się w święto Dnia Rosji

Źródło: Polsat News

Słowa prezesa NBP osłabiły złotego. Z jastrzębia zmienia się w gołębi

W ciągu trzech ostatnich dni złoty wyraźnie się osłabił.  Kurs euro podskoczył o 4 grosze i  przebił
poziom 4,60 zł. Ponad 10 groszy w górę poszły notowania dolara, który otarł się o granicę 4,40 zł.
Analitycy  zwracają  uwagę  na  przemianę  prezesa  NBP  Adama  Glapińskiego,  który  wcześniej  był
zdeklarowanym "jastrzębiem", a ostatnie jego wystąpienie było raczej "gołębie"  

Źródło: Money.pl

Tanio już było. Ceny paliw drenują nasze portfele, a na stacjach kolejne podwyżki

Drugi tydzień czerwca przyniósł kontynuację majowych podwyżek przy dystrybutorach. Średnia cena
benzyny zbliżyła się do 8 zł/l. Ale w tym tygodniu to olej napędowy drożał szybciej od benzyny 

Źródło: Bankier.pl
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Polacy uważają, że wojna w Ukrainie nie skończy się szybko

Respondenci  nie bardzo wierzą w skuteczność sankcji  wobec Rosji,  a większość boi się,  że wojna
potrwa jeszcze bardzo długo. Największymi pesymistami są młodzi 

Źródło: rp.pl

Protesty przeciwko CPK. Demonstrujący zablokowali drogi. Lista miejscowości

Baranów,  Krasnystaw,  Zamość,  Mszczonów  czy  Jasionka  koło  Rzeszowa  -  między  innymi  w  tych
miejscowościach przeciwnicy budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego blokowali w piątek drogi.
Protestujący  alarmowali,  że  decyzje  dotyczące  wywłaszczeń  czy  budowy  linii  kolejowych  na  ich
terenach podejmowane są "za ich plecami". Spółka CPK odpowiada: dążymy do dialogu.

Źródło: Polsat News

Antyunijne billboardy szybko się zestarzały. Dziś to nie opłata klimatyczna, ale węgiel winduje ceny
prądu

Kampania  żarówkowa",  na  którą  poszły  miliony  złotych  ze  spółek  kontrolowanych  przez  Skarb
Państwa,  jest  już  kompletnie  nieaktualna.  Jeśli  trzymać  się  metodologii,  przyjętej  przez  twórców
kampanii, to obecnie opłata klimatyczna stanowi około 35 proc. kosztów produkcji energii wobec 60
proc. pokazanych na billboardach na początku tego roku. Dziś to nie koszty emisji CO2, a ceny węgla
decydują o silnym wzroście cen prądu na rynku hurtowym 

Źródło: Businessinsider

Pracownicy  zyskają  dodatkową  ochronę.  Od  sierpnia  każde  zwolnienie  z  pracy  tylko  z
uzasadnieniem

2 sierpnia wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu pracy. Pracodawcy, którzy będą chcieli zwolnić
pracowników zatrudnionych na umowie na czas określony, będą musieli to pisemnie uzasadnić, tak
jak jest to obecnie w przypadku osób z umowami na czas nieokreślony. Jeśli  uzasadnienie będzie
nieprawdziwe – sąd pracy będzie mógł przywrócić zwolnioną osobę do pracy lub nakaże pracodawcy
wypłatę odszkodowania. Pracodawcy już mówią o paraliżu sądów i wysypie umów zleceń 

Źródło: Money.pl

ZAGRANICA

Wybory we Francji. Lewica i ugrupowanie Macrona idą łeb w łeb. Znamy wyniki pierwszej tury

We Francji ogłoszono wstępne wyniki pierwszej tury wyborów parlamentarnych, w których wybierani
są  deputowani  do  Zgromadzenia  Narodowego  -  czyli  niższej  izby  parlamentu.  Najwięcej  głosów
zdobył  sojusz  lewicy  i  centrowa koalicja  popierająca  prezydenta  Emmanuela  Macrona.  Zgodnie  z
przewidywaniami, obie formacje osiągnęły bardzo zbliżone wyniki 
Źródło: gazeta.pl
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Wielka Brytania: Śmierć 15-latka z Polski. Próbował ratować matkę przed uzbrojonym mężczyzn

15-letni Jakub S. z Manchesteru zmarł w wyniku ran, których doznał, próbując ratować swoją matkę,
gdy  ta  została  zaatakowana  przez  mężczyznę  uzbrojonego  w  nóż  -  podał  w  sobotę  wieczorem
dziennik "Manchester Evening News".

Źródło: Polsat News

Macron i Scholz wybierają się do Kijowa. Padła konkretna data

W czwartek premier Włoch Mario Draghi, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel
Macron będą w Kijowie — podaje dziś dziennik "La Stampa". Według włoskiej gazety ich rozmowy z
przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim mają być skoncentrowane na kwestii "otwarcia" wobec
kandydatury tego kraju do UE  

Źródło: Onet.pl

Rosja podważa niepodległość Litwy. Jest reakcja i polski wątek

Litewski parlamentarzysta Matas Maldeikis odniósł się na Twitterze do projektu uchwały, który trafił
do  rosyjskiej  Dumy  Państwowej  i  przewiduje  uchylenie  uznania  przez  Moskwę  niepodległości
Republiki  Litewskiej.  Polityk  nawiązał  do  wydarzeń  historycznych  sprzed  czterech  stuleci,  choć
pomieszał część faktów 

Źródło: Businessinsider

Duda  porównał  Putina  do Hitlera.  Ławrow odpowiada  propagandą:  Niech  przestudiują  własną
historię

Andrzej  Duda  w rozmowie  z  dziennikiem "Bild"  powiedział,  że  nie  rozumie,  dlaczego  przywódcy
Niemiec i  Francji  rozmawiają z prezydentem Rosji.  Polityk retorycznie pytał,  czy podczas II  wojny
światowej państwa Zachodu mówiły o tym, "że Hitler musi zachować twarz". Na porównanie Putina
do Hitlera zareagował szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow  

Źródło: Gazeta.pl
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