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Premier apeluje w sprawie ocieplania domów. "Będzie trudna jesień, będzie trudna zima"
Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z apelem, by Polacy ocieplali domy jeszcze przed obecnym
sezonem grzewczym. Zachęcał przy tym do termomodernizacji domów, wymiany źródeł ciepła w
ramach programu "Czyste powietrze" i przekonywał, że ekologiczne równa się ekonomiczne.
Program Czyste powietrze do zmiany. Rząd dorzuca kolejne miliardy i da większe zaliczki
Przeznaczamy kolejne miliardy na program ocieplania budynków, żeby zmniejszyć rachunki. Kolejne
dziesiątki tysięcy domów będą mogły skorzystać — zapowiedział premier Mateusz Morawiecki
podczas środowej konferencji prasowej. Premier zaapelował, aby Polacy ocieplili swoje domy jeszcze
przed tym sezonem grzewczym.
Komentarz Lewicy:
Za późno, za mało, teraz mleko się rozlało. PiS przez lata pozorował walkę ze smogiem czy też
promowanie ocieplania budynków, teraz premier wystosowuje dramatyczne apele.
Apel szefa rządu pokazuje jak bardzo jest oderwany od rzeczywistości. Po pierwsze, inflacja zżera
również dotację z rządowego programu. Jak donosi Alarm Smogowy dziś za pieniądze z dotacji
ocieplimy dwa razy mniejszą powierzchnię ścian niż 2 lata temu. Po drugie, premier chyba nie wie, że
są problemy zarówno z dostępnością ekip, które zajmują się ocieplaniem, ale przede wszystkim z
materiałami, którymi się to robi.
A wszystko przez nieudolność rządu. Program „Czyste Powietrze” ruszył we wrześniu 2018 r. Jeszcze
rząd Beaty Szydło zapowiadał wydanie 100 mld złotych w ciągu dziesięciu lat, dzięki czemu miało
zostać wymienionych 3 mln pieców tradycyjnych tzw. kocpiuchów. Niestety, dziś możemy
powiedzieć, że ten program praktycznie nie zdał egzaminu. Od jego uruchomienia do końca 2021 r.
zrealizowano jedynie 1.35% jego budżetu.
Z powodu smogu w Polsce umiera około 48 tysięcy osób rocznie. Nasz kraj jest w niechlubnej
czołówce państw Unii Europejskiej, z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. Spośród
50 europejskich miast najbardziej zagrożonych smogiem, aż 33 jest w Polsce.
Dlatego chcemy, żeby dopłaty do odnawialnych źródeł energii w końcu nie były tylko i wyłącznie
fikcją i nie tylko były dostępne na papierze, ale były realne i żeby wynosiły co najmniej 99 procent
kosztów zamontowania czy to OZE w postaci pompy ciepła, czy fotowoltaiki.
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Sytuacja jest coraz bardziej kryzysowa, nie ma czasu na półśrodki. Chcemy oddychać powietrzem,
które nie zabija i to jest cel naszych działań.
Wakacje kredytowe - wiadomo, od kiedy będą obowiązywać. Niektórzy będą mieć dwa dni na
złożenie wniosku
Kancelaria prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda podpisze ustawę o wakacjach kredytowych w
czwartek. "Zrobi to podczas oficjalnej uroczystości" - czytamy w komunikacie. Od kiedy zaczną
obowiązywać nowe przepisy?
Komentarz Lewicy:
Propozycje rządu nie wprowadzają systemowych zmian, które uwolniłyby kredytobiorców od
problemów wahań wzrostu rat, ale odsuwają ten problem na czas po wyborach w 2023 r.
Wakacje kredytowe to nic innego, jak próba ucieczki przed odpowiedzialnością za inflację i
rozpaczliwa próba pokazania, że rząd coś robi. To PiS i tylko PiS odpowiada, że ceny nam szybują jak
szalone. Odpowiada za to ich polityka gospodarcza. Polacy już nie dają się nabierać, że to Putin i
wojna jest za to odpowiedzialna. Winni za inflację są PiS, premier Morawiecki i prezes Glapiński.
Wakacje kredytowe to nie pomoc, tylko gra na czas. Z każdych wakacji trzeba wrócić. Premier jedyne
co ma teraz do zaproponowania tym, którym raty kredytów urosły do monstrualnych rozmiarów, to
przeczekanie, a nie ulgę w problemie, a już na pewno nie rozwiązanie problemu. Te ogromne raty
kredytów i tak trzeba będzie spłacić, tyle, że nieco później, czyli wtedy gdy inflacja będzie jeszcze
wyższa niż dziś, gdy ceny jeszcze bardziej poszybują w górę, gdy jeszcze trudniej będzie związać
koniec z końcem, gdy zaczną się kłopoty z pracą, bo już widać pierwsze sygnały, że gospodarka
zaczyna spowalniać.
Premier nadal nie ma pomysłu i woli, żeby zmusić banki do tego, by nie żerowały na tych, którzy
zaciągnęli kredyty, tylko dlatego żeby móc zapewnić sobie i swojej rodzinie dach nad głową. Mateusz
Morawiecki bardziej troszczy się o interes banków niż Polek i Polaków.
Raty kredytów za mieszkania wzrosły nawet o tysiąc - dwa tysiące miesięcznie. Zyskują na tym banki,
a dla polskich rodzin oznacza to strach, czy będzie ich stać na spłatę rat za mieszkanie i czy tych
mieszkań nie stracą. Połowa polskich rodzin nie ma żadnych oszczędności, a ogromne raty kredytów
trzeba spłacać dziś. Coraz więcej rodzin już ponad połowę swoich dochodów przeznacza na spłatę rat
za swoje mieszkania. Dla nich rozwiązanie, które sprowadza się do słów “przeczekajcie”, nie jest
żadną pomocą. Dla takiej rodziny, która ma do spłaty dwa razy większą ratę niż rok temu, dla rodziny,
której wielokrotnie wzrosły rachunki za prąd i ogrzewanie, dla rodziny, która widzi jak wzrosły
wszystkie ceny nie ma czasu na czekanie. Takie rodziny potrzebują pomocy i wsparcia już tu i teraz.
To są problemy, które trzeba rozwiązać natychmiast. Lewica ma takie gotowe rozwiązania. Nasza
ustawa dotycząca zamrożenia WIBOR-u jest gotowa i można nad nią pracować. Trzeba ją przyjąć, a
dzięki temu realnie ulżyć tym, którzy boją się, że nie będzie ich stać na spłatę rat za własne
mieszkanie. Premier swoimi propozycjami pokazuje, że jedyne na co liczy, to na kupienie sobie czasu i
odłożenie problemu. PiS próbuje przeczekać kryzys, który zgotował wszystkim swoją fatalną polityką
gospodarczą przez ostatnie 7 lat.
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UNIA EUROPEJSKA
KE ma dla Polski zalecenia dotyczące praworządności. Chodzi o funkcję Zbigniewa Ziobry
W sprawozdaniu na temat praworządności w UE Komisja Europejska zaleca, by w Polsce zostały
rozdzielone funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. KE opublikowała swoją
ocenę praworządności w krajach unijnych po raz trzeci, jednak po raz pierwszy dokument ten zawiera
także zalecenia dla państw członkowskich. Zalecenia KE mają na celu zachęcenie państw unijnych do
postępów w realizacji trwających lub planowanych reform.
Źródło: Dziennik
Komisja Europejska: Rosja może przewozić koleją towary do i z do obwodu kaliningradzkiego
Komisja Europejska stwierdziła, że Rosja może przewozić koleją towary przez terytorium Unii do i z
obwodu kaliningradzkiego. Wydane regulacje precyzują zakres działania sankcji. KE przypomniała, że
wciąż nie wolno przewozić towarów i technologii objętych zakazami wojskowymi, niezależnie od
sposobu transportu.
Źródło: Polsat News
UE poprosi firmy w krajach unijnych o oszczędzanie gazu przed zimą
UE poprosi kraje unijne o oszczędzanie gazu przed sezonem zimowym poprzez zachęcanie firm do
ograniczania zużycia surowca, aby Unia była przygotowana na ewentualne kolejne ograniczenia
dostaw - wynika z dokumentu, do którego dotarła agencja Reutera.
Źródło: Portalspozywczy.pl
Holendrzy pracują w ciągu życia najdłużej w UE. Jak wypadają Polacy? [DANE EUROSTATU]
Holendrzy pracują w ciągu życia 42,5 roku, najdłużej ze wszystkich nacji w Unii Europejskiej. Najkrócej
aktywni na rynku pracy są Rumuni. Polacy wypadają nieco poniżej średniej unijnej szacowanej na 36
lat - wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat.
Źródło: Forsal
KRAJ
Uchodźcy z Ukrainy. Sondaż: 65 proc. nie planuje na razie powrotu do kraju
Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie biura UNHCR, dwie trzecie ukraińskich
uchodźców nie planuje na razie powrotu do kraju. 16 proc. chce wrócić do ojczyzny w najbliższym
czasie, a 9 proc. ma w planach wyjazd do innego kraju.
Źródło: Polsat News
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CPK - budowa ruszy w przyszłym roku, a w sprawozdaniu finansowym już 243 mln zł
"skumulowanych strat"
Skumulowane straty spółki CPK od momentu jej powstania wynoszą 243 mln zł - podaje portal
pasazer.com. Z zapowiedzi wiceministra infrastruktury wynika, że prace budowlane związane z
Centralnym Portem Komunikacyjnym ruszą w przyszłym roku.
Źródło: Gazeta.pl
Rewelacyjne wyniki Poczty Polskiej. Wiadomo, w czym tkwi sekret
Gazeta, powołując się na osobę znającą "kulisy działalności operatora", twierdzi, że na dobrym
wyniku zaważyło dokapitalizowanie spółki przez Skarb Państwa. Chodzi o 190 mln zł, "m.in. na
przyspieszenie cyfryzacji i modernizację sieci sorterów paczek".
Źródło: Businessinsider
Polska remontuje czołgi T-72. "Będziemy mogli wzmocnić Ukrainę"
"Remontujemy stare czołgi T-72 z zapasów, obecnie MON pracuje nad tym. Jest szansa, że będziemy
mogli wzmocnić Ukrainę, a jak mówił prezydent Duda, Niemcy zobowiązały się, że w zamian przekażą
czołgi Leopard 2A4" - powiedział szef sejmowej komisji obrony narodowej Michał Jach (PiS) w
rozmowie z portalem wpolityce.pl.
Źródło: Dziennik
Warszawa. Są zarzuty ws. pocisku na Krakowskim Przedmieściu. "Przestępstwo o charakterze
terrorystycznym"
Prokuratura postawiła zarzuty Łukaszowi K., który w poniedziałek podłożył pocisk artyleryjski na
Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.
Źródło: Gazeta.pl
Senator PiS wezwany w sprawie pobicia ważnego urzędnika
Senator PiS i twórca SKOK Grzegorz Bierecki będzie wezwany jako świadek przez sąd, który bada
sprawę brutalnego pobicia byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka –
ustalił Onet. Według prokuratury zleceniodawcą w tej sprawie był Piotr P., były oficer WSI i członek
rady nadzorczej SKOK Wołomin.
Źródło: Onet.pl
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Złotówka na butelce wódki, 42 gr na paczce papierosów. Akcyza znowu wzrośnie
Amatorzy piwa czy palacze będą ratować budżet państwa miliardami ze swoich kieszeni - pisze
"Fakt". W 2023 r. znów wzrośnie akcyza na artykuły tytoniowe oraz alkoholowe. "Podwyżka jest już
pewna i nie ma od niej odwrotu" - dodaje dziennik. Podatników będzie to kosztować około 2,4 mld zł.
Źródło: Money.pl
Polacy rzucili się na obligacje antyinflacyjne. Padł rekord
Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 14 072 mln zł w czerwcu br., poinformowało Ministerstwo
Finansów (MF). W maju sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 2 353 mln zł.
Źródło: 300gospodarka.pl
NBP kreśli czarny scenariusz. Przewiduje realne załamanie płac
Narodowy Bank Polski w swoim najnowszym raporcie przewiduje, że pracownicy nie będą w stanie
uzyskać podwyżek wynagrodzeń rekompensujących wzrost cen. Analitycy nie mają wątpliwości, to
oznacza trudny czas, z wysoką inflacją, połączoną ze spadkiem realnych wynagrodzeń pracowników.
Źródło: Money.pl
Wraca zdalny parlament. Już teraz część posłów choruje na Covid-19
W Polsce szybko przybywa zakażeń koronawirusem. Z tego powodu niewykluczone jest, że posłowie
znów będą pracować i głosować online.
Źródło: rp.pl
Anna Jakubowska nie żyje. "Paulinka" z Powstania Warszawskiego miała 95 lat
1949 r. aresztowana i skazana na osiem lat więzienia za przynależność do Armii Krajowej. W latach
80. zaangażowana w podziemiu solidarnościowym. Współzałożycielka Fundacji Filmowej Armii
Krajowej. Była członkiem Kapituły konkursu im. Jana Rodowicza "Anody", zasiadała w Radzie
Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie doczekała się odszkodowania za pobyt w stalinowskim
więzieniu.
Źródło: gazeta.pl
Nowy niemiecki ambasador w Polsce: Niemcy nie zawsze były dobrym sąsiadem
Niemcy nie zawsze były dobrym sąsiadem dla Polski. Pamięć o czasach, kiedy Niemcy sprowadziły
śmierć i cierpienie na ten kraj powinny być przestrogą w pracy na rzecz lepszej przyszłości i
sąsiedztwa w silnej i zjednoczonej Europie - zapowiedział w mediach społecznościowych nowy
ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger.
Źródło: Interia.pl
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ZAGRANICA
Korea Północna uznała niepodległość separatystycznych republik. Ostra odpowiedź Kijowa
Korea Północna jest kolejnym krajem, które uznał niepodległość dwóch tzw. republik ludowych na
wschodzie Ukrainy - donieckiej i ługańskiej.
W odpowiedzi rząd w Kijowie zerwał stosunki dyplomatyczne z reżimem Kim Dzong Una.
Źródło: Polsat News
Co Biden chce osiągnąć w Izraelu? To może przesądzić o przyszłości świata
Rosja wykorzystała wcześniejsze wycofanie się Ameryki z Bliskiego Wschodu do rozszerzenia swoich
wpływów w regionie. Joe Biden chce odwrócić tę kartę. W środę przyleciał do Izraela, gdzie zamierza
zawrzeć nowy sojusz, aby przeciwstawić się atakującemu Ukrainę krajowi. To jednak nie wszystko, co
planuje osiągnąć.
Źródło: Onet.pl
Inflacja w USA najwyższa od 40 lat - szybuje szybciej, niż przewidzieli analitycy. "Ryzyko dla Bidena"
W czerwcu ceny w USA wzrosły w ujęciu rocznym o 9,1 proc. To największy roczny przyrost od 1981
roku. Amerykańskie media przewidują, że wyższe ceny mogą znacząco wpłynąć na wynik wyborów do
Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki w listopadzie i osłabić pozycję Partii Demokratycznej.
Źródło: gazeta.pl
Ukraina potrzebuje 9 mld dol. miesięcznie pomocy finansowej by móc funkcjonować jako państwo
Ukraina potrzebuje teraz 9 mld dolarów miesięcznie od swoich zachodnich sojuszników, by wypełnić
lukę budżetową - powiedział Ołeh Ustenko, doradca ekonomiczny prezydenta Wołodymyra
Zełenskiego, którego cytuje w środę "Financial Times".
Źródło: Forsal
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