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Tusk proponuje czterodniowy tydzień pracy

Do  wyborów  będziemy  mieli  przygotowany  precyzyjny  projekt  pilotażu  na  czterodniowy  tydzień
pracy" - zapowiedział wczoraj w Szczecinie Donald Tusk. 

Morawiecki:  Wypracujemy  mechanizm  podzielenia  się  zyskami  spółek  Skarbu  Państwa  z
obywatelami

Spółki Skarbu Państwa realizują wyższe zyski, dlatego wypracujemy mechanizm podzielenia się tymi
zyskami z obywatelami albo wprowadzimy podatek od zysków nadzwyczajnych na spółki  gazowe,
energetyczne  -  zapowiedział  w  sobotę  w  Rypinie  (woj.  kujawsko-pomorskie)  premier  Mateusz
Morawiecki. 

Komentarz Lewicy:

Jeżeli ktoś dziś narzuca tematy w debacie publicznej to jest to Lewica! 

Tusk

Wpierw Tusk przyznał nam rację i użył naszego hasła: mieszkanie prawem, nie towarem, następnie z
20 procentową podwyżką dla budżetów, teraz mówi o 4 dniowym tygodniu pracy. 

Nie  jest  możliwe,  by  nikt  w  otoczeniu  Donalda  Tuska  nie  był  w  stanie  przygotować  mu  równie
atrakcyjnej oferty programowej na czas po PiS-ie, jak ta Lewicy. Musi więc mieć rację Włodzimierz
Czarzasty, który powiedział ostatnio: „obserwuję te elementy lewicowe, które Platforma w tej chwili
wrzuca i oceniam to pozytywnie, a nie jestem naiwnym politykiem. Moim zdaniem pan Donald Tusk
przyzwyczaja swoich wyborców do współrządzenia z Lewicą. 

Apel do wyborców: jeśli podoba Wam się to co mówi Donald Tusk w sprawie mieszkań, czasu prac,
czy  też  podwyżek i  chcecie,  aby  te  pomysły  weszły  w życie  to  głosujecie  na  Lewicę!  Tylko  silna
reprezentacja Lewicy w Sejmie jest gwarantem zrealizowania tych postulatów! Podobnie jak kwestii
związanych ze świeckim państwem, związkami partnerskimi.

Morawiecki 

Zaczęło się od kontroli  poselskiej w siedzibie Orlenu  pod koniec maja, która potwierdziła,  iż ceny
paliw  na  stacjach  benzynowych  mają  się  nijak  do  realnych  kosztów ich  wytworzenia,  a  koncern
maksymalizuje zyski kosztem konsumentów. 
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W pierwszym kwartale 2022 r. Orlen zanotował 2,8 mld złotych zysku netto, to aż o 47 procent więcej
niż rok temu. Raport kwartalny tej spółki pokazuje, iż w pierwszych trzech miesiącach obecnego roku
marże tej firmy na przerobie benzyny poszły w górę o kilkaset procent rok do roku, a na przerobie
diesla aż o 80 procent.

Podkreślaliśmy, iż Orlen to nie jest jedyna firma, która notuje w tej chwili rekordowe zyski. Wszystkie
spółki Skarbu Państwa, które są notowane na giełdzie, w sprawozdaniach chwaliły się znakomitymi
wynikami za I kwartał 2022 r. Rekordzistą jest PGNiG, spółka zarobiła blisko 4,1 mld zł na czysto, o
134 procent więcej niż rok temu. Jastrzębska Spółka Węglowa osiągnęła 1 mld zysku netto. LOTOS na
czysto zarobił 862 mln złotych, niewiele mniej Grupa Azoty, która pochwaliła się 854 mln złotych
zysku netto. 

Konsekwentnie pokazywaliśmy, iż paliwa mogą być tańsze o 1 zł i wzywaliśmy premiera do działania!
W  zeszłym  tygodniu  pokazaliśmy  projekt  ustawy,  który  ogranicza  marże  na  paliwa  w  sprzedaży
hurtowej i detalicznej. 

Presja ma sens, premier Morawiecki, który mówił, iż coś jest niemożliwe zmienia zdanie i zapowiada
walkę  z  nadmiarowymi  zyskami.  PiS-owska  propaganda  przegrywa z  prawdą  przy  dystrybutorze.
Tarcza inflacyjna rządu nie działa, co z tego, że rząd obniżył podatek VAT, skoro koncerny paliwowe
poprzez swoje astronomiczne marże podniosły ceny paliw i nakręcają drożyznę w Polsce. 

Gdyby nasz projekt wszedł w życie cena benzyny spadłaby nawet 1 zł 60 groszy, a oleju napędowego
o 1 złoty 10 groszy. A niższe ceny paliw to niższa inflacja! 

UNIA EUROPEJSKA

Unia Europejska zbroi się na wojnę z Gazpromem

Szantaż Gazpromu i  obawy o możliwość wstrzymania dostaw gazu z Rosji  sprawiły,  że kraje Unii
Europejskiej  dużo  szybciej  niż  przed  rokiem  napełniają  podziemne  magazyny  gazu.  Są  one  już
wypełnione w ponad 60 proc. 

Źródło: wnp.pl

Unia Europejska zbuduje bunkier. Dostęp tam będą mieli tylko nieliczni

Unia Europejska podjęła decyzję o budowie specjalnego pomieszczenia, w którym będzie możliwe
bezpieczne  omawianie  ważnych  dla  Europy  i  świata  spraw  —  donosi  portal  "euobserver.com".
Obecnie wykorzystywane obiekty są uznawane za nieodpowiednie do poruszania tajnych tematów.

Źródło: Onet.pl

Strajk w Parlamencie Europejskim. Tłumacze cierpią na problemy ze słuchem

Tłumacze w Parlamencie Europejskim twierdzą, że pandemiczny tryb pracy naraził ich na poważne
problemy zdrowotne. 
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Chodzi o słabą jakość dźwięku w przypadku mówców, którzy łączą się z Parlamentem zdalnie.

Źródło: Euractive.pl

KRAJ

Program dopłat do węgla to fikcja? Sprzedawcy opału ujawniają prawdę

Przedstawiciele rządu chwalą się głośno przeforsowaną ustawą o dopłatach do węgla i  sprzedaży
dotowanego paliwa. Problem w tym, że nie ma chętnych do udziału w programie. — Nie zamierzamy
przez wiele miesięcy kredytować rządu. Niech sami dopłacają kupującym do tony węgla, a nie robią
to na nasz koszt — usłyszeliśmy od właścicieli składów opału.  

Źródło: Fakt

Problem z ekogroszkiem. Można liczyć na dopłaty? Nikt nie wie

Autoryzowani  sprzedawcy  ekogroszku  nie  wiedzą,  czy  ich  produkt  będzie  objęty  dopłatami,
ogłoszonymi przez rząd. Polacy też są w kropce, nie wiedzą, czy wstrzymać się z zakupem i ryzykować
dalszy wzrost cen. 

Źródło: Money.pl

Sprzedawcy prądu złożyli do URE wnioski o wzrost taryf

Trzech  z  czterech  największych  sprzedawców  energii  elektrycznej,  kontrolowanych  przez  Skarb
Państwa, złożyło wnioski  o wzrost taryf sprzedaży energii  elektrycznej gospodarstwom domowym
jeszcze w tym roku – ustalił portal WysokieNapiecie.pl. Najniższy wniosek opiewa na ok. 6%. To efekt
szybko rosnących cen giełdowych w Polsce i reszcie Europy. 

Źródło: Wysokie Napięcie

Duda znowu to zrobił. "Rodzina to kobieta i mężczyzna"

Prezydent Andrzej  Duda wziął  udział  w pielgrzymce Radia Maryja na Jasną Górę.  Głowa państwa
podziękowała za "obronę rodziny i wartości" oraz jasno określiła prawidłowy, jego zdaniem, model
rodziny. 

Źródło: Natemat

Afera Getback: niespodziewany zwrot w sprawie miliardera

Sąd utrzymał zabezpieczenie majątku Leszka Czarneckiego i uznał, że jest on podejrzanym w aferze
GetBacku. Obrońcy biznesmena nie kryją zaskoczenia.  

Źródło: rp.pl
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Wątpliwości wokół rządowego programu. Nowe perony, stare rozkłady

Rząd  ustami  ministra  infrastruktury  ogłosił  sukces:  ponad  40  nowych  zadań  dopisano  do
podstawowej listy Programu Przystankowego. Ten rządowy projekt, warty miliard złotych, ma zbliżać
Polaków do kolei. W parze z nowymi peronami, ławkami i parkingami dla pasażerów nie idą jednak
dodatkowe połączenia.

Źródło: Interia.pl

Ziobro z ofensywą, by stać się "hard PiS-em". A Morawiecki go zwalcza w katolickim piśmie

Solidarna Polska z ofensywą, by stać się "hard PiS". Zbigniew Ziobro już oskarżył premiera i prezesa o
zdradę programu PiS, jeśli chodzi o reformy sądów. Chce też zbierać podpisy pod ustawą o obronie
chrześcijan. Premier stara się zwalczać ministra sprawiedliwość i to na łamach katolickiego "Gościa
Niedzielnego", gdzie przedstawia go jako nieudacznika. 

Źródło: gazeta.pl

Niedzielski: w ciągu ostatnich dwóch tygodni obserwujemy wyraźny wzrost zakażeń

Obecna sytuacja epidemiczna nakazuje koncentrację na liczbie hospitalizacji.  Jeśli nie przekroczy 5
tys. w skali  całego kraju, nie będą podejmowane kroki restrykcyjne — przekazał minister zdrowia
Adam Niedzielski.     

Źródło: Onet.pl

Rypin. Awantura podczas spotkania z premierem. Burmistrz wyrwał mężczyźnie plakat

W  sobotę  w  Rypinie  odbyło  się  spotkanie  premiera  Mateusza  Morawieckiego  z  mieszkańcami.
Podczas  wydarzenia  doszło  do  awantury.  Burmistrz  miasta  Paweł  Grzybowski  wyrwał  jednemu z
mieszkańców transparent z hasłem "Pinokio notoryczny kłamca".  

Źródło: gazeta.pl

ZAGRANICA

Kaliningrad. Litwa wprowadziła zakaz tranzytu alkoholu, cementu i innych towarów

W  niedzielę  po  upływie  okresu  przejściowego  zaczął  obowiązywać  zakaz  tranzytu  kolejowego
cementu, alkoholu, a także kawioru i innych towarów luksusowych przez Litwę z i do Kaliningradu. To
działanie  w  ramach  piątego  pakietu  sankcji  Unii  Europejskiej  wobec  Rosji  za  rozpoczęcie  wojny
przeciwko Ukrainie.

Źródło: Polsat News
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Putin uderza w Niemcy. Zakręca gazociąg Nord Stream 1

Rosja szykuje całkowite odcięcie dostaw gazu dla naszego zachodniego sąsiada. I głęboki kryzys dla
całej Europy.  

Źródło: rp.pl

Siódma fala pandemii wzbiera. Są nowe subwarianty Omikronu

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, kolejna, siódma już fala pandemii COVID-19, pojawiła się
w  wielu  krajach  UE,  m.in.  we  Francji  i  Niemczech. Za  wzrost  zakażeń  odpowiadają  subwarianty
Omikronu - BA.4 i BA.5. 

Źródło: Businessinsider

To zdjęcie premier Finlandii podbija sieć. Tak Sanna Marin ubrała się na festiwal rockowy

Zdjęcie Sanny Marin z festiwalu rockowego w Ruisrok w Turku skradło serca internautów. Premier
Finlandii pozuje na nim w nietypowej dla szefowej rządu stylizacji. "Rockowy styl" fińskiej polityczki
budzi zachwyt. 

Źródło: Natemat

Chiny kontrolują już 80 proc. rynku produkcji paneli fotowoltaicznych

Międzynarodowa  Agencja  Energii  ostrzegła,  że  dominacja  Chin  w  łańcuchu  dostaw  paneli
fotowoltaicznych może spowolnić globalne przejście na czystszą energię. 

Źródło: Businessinsider
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