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Incydent w Inowrocławiu, policjant użył gazu. Policja publikuje fragment nagrania z kamery
osobistej
Rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz przekazała, że w
Inowrocławiu obrażano policjantów wulgaryzmami i nie reagowano na ostrzeżenia o użyciu gazu.
Funkcjonariusz policji użył go wobec osób protestujących przy okazji spotkania prezesa PiS Jarosława
Kaczyńskiego.
Komentarz Lewicy:
- Na pewno za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości my policji przeciwko manifestantom
wyprowadzać nie będziemy, tak jak robiła to Platforma, bo szanujemy dialog, wolność i różnice
poglądów – tak zapewniała ówczesna premier Beata Szydło, 20 grudnia 2015 roku w programie
„Kawa na ławę”.
A fakty są takie, iż podczas wizyty prezesa PiS w Inowrocławiu doszło do zdarzenia, podczas którego
zamaskowany funkcjonariusz policji użył gazu łzawiącego wobec demonstrujących przeciwko polityce
PiS. Całe zajście nagrano za pomocą urządzeń mobilnych i opublikowano w mediach
społecznościowych. Na filmikach widać nadmierne użycie siły przez policję wobec manifestantów.
Lewica domaga się od Komendanta Głównego Policji oraz od właściwego Wojewódzkiego
Komendanta Policji wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec zamaskowanego
funkcjonariusza, który użył gazu demonstrantów.
Art. 57 Konstytucji gwarantuje prawo do zgromadzeń, a art. 3 ustawy o zgromadzeniach gwarantuje
prawo do zgromadzeń spontanicznych.
W Polsce dzieje się źle. Gospodarka hamuje, bezrobocie wzrasta, drożyzna zabija małych i średnich
przedsiębiorców, a przede wszystkim tych najuboższych. A odpowiedzią władzy Prawa i
Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego jest śmiech. Jest użycie gazu, jest użycie policji i co najgorsze
zastraszanie tych, którzy chcą o tym mówić. Na to nigdy nie będzie zgody, z tym będziemy walczyć. To
nie jest demokratyczne państwo prawa.
To nie jest pierwszy raz, kiedy policja używa nadmiernej siły wobec protestujących. W czasie Strajków
Kobiet panie, które wyszły na ulice również były traktowane gazem i bite.

Lewica
ul. Złota 9/4,
00–019 Warszawa
rzecznik@sld.org.pl

1

Dlaczego policja podczas zgromadzeń kibiców, protestów antyszczepionkowców, które mają znacznie
bardziej burzliwy przebieg nie zachowuje się z taką stanowczością jak podczas Strajków Kobiet czy też
podczas protestu w obronie „Margot” w 2020 r.?
W 2021 r. posłanka Magdalena Biejat pomimo okazania legitymacji poselskiej została zaatakowana
gazem podczas jednej z demonstracji w obronie praw kobiet.
Jeszcze wcześniej, wiele kontrowersji wzbudzili także nieumundurowani policjanci, którzy brali udział
w starciach z demonstrantami. Jak się okazało, byli to funkcjonariusze z Biura Operacji
Antyterrorystycznych, czyli elitarnej jednostki, która na co dzień zajmuje się zatrzymywaniem
najniebezpieczniejszych przestępców w Polsce.
24 października 2020 r. poseł Maciej Kopiec został bezprawnie zatrzymany przez policję podczas
manifestacji przeciwko wyrokowi TK ws. aborcji w Katowicach.
W listopadzie 2020 r. wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty został poturbowany przez
funkcjonariuszy policji, którzy nie chcieli przepuścić go na teren Sejmu.
Ilu posłów PiS zostało zatrzymanych podczas protestów, w których brali udział, za rządów koalicji POPSL czy też SLD?
UNIA EUROPEJSKA
Zniknie "bat na sędziów"? TSUE zajmie się dziś ustawą kagańcową
Dzisiaj unijny Trybunał Sprawiedliwości zajmie się przyjętą przez PiS tzw. ustawą kagańcową, która
znacząco rozszerzyła listę sędziowskich kar dyscyplinarnych. — Jeśli TSUE stwierdzi naruszenie prawa
Unii, to polskie sądy będą miały prawo i obowiązek pomijać przepisy ustawy kagańcowej, tak jakby
ich nie było — mówi Onetowi mec. Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony
Sprawiedliwości.
Źródło: Onet.pl
Minister Moskwa w Luksemburgu: Pakiet Fit for 55 w całości nie jest dla Polski możliwy do
osiągnięcia
"Pakiet Fit for 55, którego celem jest ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc.
do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. jest dla Polski w całości
niemożliwy do osiągnięcia" - powiedziała w Luksemburgu polska minister klimatu i środowiska Anna
Moskwa, podsumowując spotkanie unijnych ministrów odpowiedzialnych za kwestie energetyki.
Źródło: Dziennik
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PE jednak za regulacjami klimatycznymi. System ETS może objąć żeglugę, transport i budynki
Europarlament początkowo zablokował regulację dotyczącą zmian w systemie handlu uprawnieniami
do emisji CO2. Przez to wycofano także kolejne dwie ważne dla walki o klimat dyrektywy. Po
wprowadzeniu poprawek w komisjach, PE zaakceptował nowe klimatyczne przepisy
Źródło: OKO.press
Eurostat potwierdza. Ceny w Polsce na tle UE są naprawdę niskie
Europejski urząd statystyczny udostępnił dane dotyczące cen w krajach UE w roku 2022. Z danych
Eurostatu wynika, że ceny w Polsce należą do najtańszych w całej Unii Europejskiej. Ceny podzielone
są na kilka różnych kategorii.
Źródło: Obserwatorgospodarczy.pl
KRAJ
Inflacja szarżuje, Polacy wchodzą w tryb dusigrosza. Choć wcale nie masowo. Oto, na czym
oszczędzamy
Ponad 40 proc. Polaków deklaruje, że zdecydowała się ostatnio ograniczyć korzystanie z samochodu,
oszczędzając w ten sposób na paliwie. Ponad 38 proc. oszczędza już na wydatkach na rozrywkę i
kulturę, a ponad 35 proc. kupuje mniej jedzenia. Takie rezultaty przynosi badanie IBRiS na zlecenie
"Rzeczpospolitej".
Źródło: Gazeta.pl
Janusz Filipiak: Mniej zarabiający nie powinni żreć tyle mięsa
Janusz Filipiak, który jest założycielem firmy informatycznej Comarch oraz prezesem klubu
sportowego Cracovia, był gościem podcastu Forum IBRiS. Polski milioner mówił, że aby zapobiec
degradacji środowiska, biedniejsze grupy społeczne powinny "żreć" mniej mięsa.
Źródło: Polsat News
Rolnicy pod ścianą. Nie wiadomo, który resort zajmie się problemem
- Wzrost cen węgla spowoduje, że pomidory będą dobrem luksusowym, jak za komuny czekolada z
marcepanem — mówi w rozmowie z Onetem Łukasz Gwizdała ze Stowarzyszenia Producentów
Pomidorów i Ogórków pod Osłonami. Rolnicy mają problem z dostępem do opału i zabiegają o
wpisanie ich na listę podmiotów objętych rezerwą strategiczną. - Rząd nie może się zdecydować,
które ministerstwo powinno zająć się naszym problemem. Konsekwencje dotkną wszystkich Polaków
— dodaje Andrzej Kuczyński z Federacji Gospodarki Żywnościowej RP.
Źródło: Onet.pl
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Zakupy na kreskę przeżywają renesans. Banki zaoferują je Kowalskim
Polacy zaciągają więcej pożyczek, ale robią to w innym stylu. Płatności odroczone, czyli de facto
kredyt opakowany w usługę płatniczą, szturmem zdobywają nadwiślański rynek. W szranki o klienta z
fintechami o ugruntowanej pozycji staną rodzime instytucje finansowe. Zapowiada się zacięta
rywalizacja o udziały w perspektywicznym rynku.
Źródło: Money.pl
Prywatne telewizje chcą rekompensaty za pozostawienie w starym systemie tylko TVP
Grupa Polsat, Grupa TVN, Kino Polska TV i Telewizja Puls we wspólnym oświadczeniu poinformowały,
że będą domagały się od Skarbu Państwa rekompensaty za straty związane z nadawaniem w starym
standardzie naziemnym tyko kanałów TVP.
Źródło: Press
Roman Giertych może zostać ministrem sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym w rządzie PO
– Żeby odwrócić wszystko to, co zepsuło PiS, potrzebni będą ludzie waleczni i zdeterminowani –
mówi nam w Sejmie rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Dlatego wielu polityków
ugrupowania Grzegorza Schetyny widzi w mecenasie Romanie Giertychu przyszłego ministra
sprawiedliwości.
Źródło: wp.pl
Uczelnia ojca Rydzyka otworzy nowy kierunek. Jest zgoda ministra Czarnka
Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu będzie kształciła przyszłych sędziów,
prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Zgodę na otwarcie kierunku "prawo" wydał minister
edukacji Przemysław Czarnek.
Źródło: Onet.pl
Zakaz handlu w niedziele i pandemia dobijają handel? Sklepy padają jak muchy
W Polsce w pierwszych sześciu miesiącach roku zbankrutowało już 3000 sklepów. Eksperci obawiają
się, że to dopiero początek. - Jeśli tak wysoki trend utrzyma się w kolejnych sześciu miesiącach, to na
koniec 2022 r. można spodziewać się rekordowo wysokiej w ostatnich latach liczby upadłości,
przekraczającej 5 tys. - mówi Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet Poland.
Źródło: Gazeta.pl
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Wychodzi na jaw prawda o „tłustych kotach”. Żona wpływowego posła PiS zgarnęła na
państwowym prawie 800 tys. zł!
Jarosław Kaczyński (73 l.) rok temu obiecał, że skończy się nepotyzm i zatrudnianie rodzin polityków
PiS na państwowym. Tymczasem tuż pod jego bokiem wyrósł kolejny "tłusty kot" PiS. Sylwia
Sobolewska (48 l.), żona wpływowego posła Krzysztofa Sobolewskiego (44 l.), pracując w publicznych
spółkach (podległych rządowi lub samorządowi) zgarnęła niemal 800 tys. złotych!
Źródło: Fakt
Afera w PGNiG. CBA zatrzymuje za korupcję, podrabianie dokumentów i pranie pieniędzy
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 8 osób zamieszanych w korupcyjny proceder w
państwowej spółce Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. To 7 właścicieli i pracowników firm
oraz 1 pracownik PGNiG, który wszedł z nimi w porozumienie i za łapówki podbijał wartość
przetargów.
Źródło: Innpoland
"Ministerstwo" PiS do spraw lajków i memów
Przychodzisz na rozmowę lub podpisanie umowy, a na stole widzisz wydrukowaną swoją
nieprawomyślną aktywność z mediów społecznościowych. Towarzyszą temu krzywe spojrzenia, które
zmuszają cię do wyjaśnień - mówi rozmówca Salon24.pl. Tak działa nieformalna komórka PiS do
spraw lajków i memów, która weryfikuje kontrahentów do Spółek Skarbu Państwa i kandydatów na
stanowiska polityczne.
Źródło: Salon24.pl
Ziobro powiedział, co zrobi w sprawie aut spalinowych. W rządzie głośno trzeszczy
Nie milkną echa w sprawie tzw. kamieni milowych, czyli warunków, które rząd ma spełnić, by
aktywowane zostały unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Zbigniew Ziobro, minister
sprawiedliwości i prezes Solidarnej Polski, zapowiedział w poniedziałek (27 czerwca), że wezwie także
władze do sprzeciwu UE dot. odejścia od samochodów spalinowych od 2035 r., co nie jest
bezpośrednio związane z KPO.
Źródło: Money.pl
Skracanie czasu pracy, dodatkowe przerwy, napoje. Upały a obowiązki pracodawcy
- Pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na
stanowiskach pracy przekracza 28 stopni Celsjusza, a na otwartej przestrzeni 25 stopni Celsjusza.
Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych - apelowała w
opublikowanym kilka dni temu komunikacie Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy
(GIP).
Źródło: TVN 24 BiS
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Wakacyjne remonty bez ekip i po kosztach. Ceny materiałów będą rosnąć
Aż 71 proc. Polaków podczas prac remontowych korzysta ze wsparcia innych osób, ale niezbyt często
sięga po fachowców. Rosnące ceny jeszcze to pogłębią.
Źródło: rp.pl
Czarny rynek węgla furczy. Górnicy sprzedają swoje przydziały dwa razy drożej niż kopalnia
Pod kopalniami i w internecie zaroiło się od ogłoszeń o sprzedaży asygnat i talonów na węgiel.
Pracownicy górniczych spółek sprzedają swój przydziałowy węgiel, nieźle na tym zarabiając. Tona
kosztuje u nich ok. 2000 złotych.
Źródło: Innpoland
ZAGRANICA
Amerykańskie media: będzie przedłużenie obecności wojsk USA w Polsce
Podczas szczytu NATO, który we wtorek rozpocznie się w Madrycie, prezydent USA Joe Biden planuje
ogłosić przedłużenie zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz zmiany w
rozmieszczeniu wojsk USA w krajach bałtyckich — podała NBC News, powołując się na dwóch
urzędników administracji Białego Domu.
Źródło: Onet.pl
Szef NATO Jens Stoltenberg w Polsat News o historycznym szczycie i obronie przesmyku
suwalskiego
Zdaniem sekretarza generalnego NATO, rozpoczynający się we wtorek szczyt w Madrycie, będzie
"historyczny". - Ustalimy nową koncepcję strategiczną , która będzie wyznaczała cele NATO na
przyszłość - powiedział Jens Stoltenberg w rozmowie z korespondentką Polsat News Dorotą Bawołek.
Padło też pytanie, czy NATO uruchomi artykuł 5 traktatu, gdyby Rosja zaatakowała przesmyk
suwalski.
Źródło: Polsat News
Poniedziałek w Ukrainie. Fala rosyjskich ataków rakietowych. Rośnie liczba zabitych i rannych
Co najmniej 10 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych w ataku rakietowym na centrum handlowe
w ukraińskim Krzemieńczuku - przekazał szef władz obwodu połtawskiego Dmytro Łunin. Jak
zastrzegł, liczba ofiar może być wyższa.
Źródło: Gazeta.pl
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GPW przejmuje giełdę w Armenii. Otwarte drzwi do Eurazji
GPW przejmuje. Na pierwszy ogień idzie giełda w Armenii, gdzie nabycie udziałów jest już tylko
formalnością. To nie musi być koniec.
Źródło: rp.pl
Fasadowe bankructwo Rosji? "Praktycznie nie rodzi żadnych skutków dla tego kraju"
Utrata zaufania do gospodarki rosyjskiej opóźni jej powrót na rynki finansowe po zakończeniu
konfliktu, z którym rynek już się oswoił – to według ekspertów najważniejszy skutek tzw.
technicznego bankructwa Rosji. Wskazują też, że cios wymierzony w okupanta zaboli europejskie
banki, które mają najwięcej papierów wartościowych tego kraju.
Źródło: Money.pl
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