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Będą dopłaty do ogrzewania nie tylko węglem. Rząd podjął decyzję
Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w
związku z sytuacją na rynku paliw. Oznacza to, że pieniądze będą przysługiwały nie tylko
ogrzewających węglem, ale również m.in. pelletem, olejem opałowym czy LPG. Dopłaty dostaną nie
tylko gospodarstwa domowe. Na pomoc mogą liczyć szpitale, noclegownie, szkoły, żłobki czy
instytucje kultury.
Komentarz Lewicy:
Jest połowa sierpnia, a rząd przyjmuje rozwiązanie, które Lewica położyła na stole jeszcze w lipcu,
kiedy pracował Sejm. Cóż z tego, że Rada Ministrów przyjął projekt ustawy, kiedy posłowie wrócą do
pracy dopiero we wrześniu. Nie wiadomo, kiedy rządowa ustawa zostanie przyjęta, ale z pewnością
zima nie będzie czekała na to, czy parlament uchwali nowe prawo.
Lewica poza projektem ustawy o dodatku grzewczym, zaproponowała dodatkowe posiedzenie Sejmu,
właśnie po to, aby przyjąć tak bardzo teraz potrzebne ustawy, aby uruchomić fundusze w ramach
KPO, czy właśnie przyjąć ustawę o dodatku grzewczym.
Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło niedopracowaną ustawę 3000 plus, która dzieli Polaków i nie
daje szansy na równe traktowanie. Polskie rodziny w jednych domach w zimę być może będą mogły
mieć cieplej, ale na pewno jest bardzo duża część takich, która zostaje skazana na zimno. Im Prawo i
Sprawiedliwość mówi załóżcie kożuchy.
Prawo i Sprawiedliwość oszukało Polaków. Oszukało Polaków mówiąc, że węgla nie zabraknie. Nie
kupujcie! Będzie taniej. Prawo i Sprawiedliwość oszukało mówiąc, że nie będzie podwyżek za prąd i za
gaz. Prawo i Sprawiedliwość oszukało, że ma politykę energetyczną.
Lewica położyła na stole dobre rozwiązanie. Mówimy jasno. Trzeba to zrobić inaczej. Lepiej. Pomoc
powinna trafić do wszystkich w postaci „dodatku grzewczego”. Bez względu na to, czy ktoś ogrzewa
swoje mieszkanie węglem, gazem, peletem, czy innym paliwem. Prawo powinno wspierać i
rozwiązywać problemy, a nie dzielić społeczeństwo. Lewica uważa, że dodatek grzewczy powinien
dotyczyć wszystkich, którzy ogrzewają swoje mieszkania czy swoje domy, bez względu na to czy
węglem, czy prądem, czy gazem, czy też ciepłem z elektrociepłowni.
Nasz projekt (poprawka do ustawy „3000 Plus”) zakłada wprowadzenie zasady, iż dodatek będzie się
należał tym gospodarstwom domowym, w których dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż
średnie wynagrodzenie brutto w roku 2021. Czyli z dodatku grzewczego będą mogły skorzystać
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gospodarstwa domowe, w których dochód na jednego członka rodziny jest niższy niż 4 tysiące złotych
brutto. Koszty naszego projektu to poziom 25-28 mld zł., ostateczny jej koszt będzie zależny od ilości
podmiotów, które złożą wniosek. Źródła finansowania: już dzisiaj ustawa węglowa przewiduje kwotę
1,5 miliarda złotych; 15-procentową inflacja generuje dodatkowe wpływy z podatku VAT; trzecim ma
być podatek od zysków nadzwyczajnych zapowiadany przez premiera Mateusza Morawieckiego. Czyli
finansujący to między innymi Orlen, czy PKO BP.
Nasza propozycja wprowadza zasadę, że dodatek będzie się należał gospodarstwom domowym, w
którym dochód na jednego członka rodziny będzie niższy niż średnie wynagrodzenie brutto w roku
2021. Więc przekładając to na liczby, będzie to dotyczyło gospodarstw domowych, w których dochód
na jednego członka rodziny był niższy niż 4 tysiące złotych.
Lewica proponuje podejście do problemu systemowo. Trzeba rozszerzyć tę pomoc nie tylko na tych,
którzy ogrzewają domy węglem. Żadna polska rodzina nie może marznąć podczas zimy niezależnie od
tego, czy ogrzewa swój dom węglem, czy też źródłem ciepła jest ciepło systemowe, czy jakikolwiek
inny sposób. Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy zabezpiecza wszystkie polskie rodziny w sposób
rozsądny i odpowiedzialny.
UNIA EUROPEJSKA
Unia Europejska chce pozyskiwać energię z rodzimych surowców
W czasie gdy Europa szuka sposobów na uwolnienie się spod rosyjskiej ropy i gazu, władze w Brukseli
chcą wykorzystać europejski potencjał surowcowy. Plany zakładają wydobycie i produkcję takich
surowców jak lit, kobalt czy grafit.
Źródło: Biznesalert.pl
Kary za marnowanie energii? Kraje UE szykują się na najgorsze. Polskę też to czeka
Państwa Unii Europejskiej z powodu kryzysu energetycznego i niezwykle ciężkich perspektyw na zimę
wprowadzają ograniczenia w zużyciu energii. Niektóre już opracowały plany w tej dziedzinie.
Źródło: wp.pl
KRAJ
Wolta Manowskiej z SN. Apeluje do ludzi Ziobry, by zaprzestali represji sędziów apelacyjnych
Małgorzata Manowska, neo-sędzia na stanowisku I prezesa SN apeluje o skasowanie decyzji
Przemysława Radzika, który w ramach represji służbowych karnie przeniósł dwie sędzie. W obronie
represjonowanych stanęło już ponad tysiąc sędziów z całej Polski, w tym z SN.
Źródło: OKO.press
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PGG podnosi ceny węgla dla gospodarstw indywidualnych
Polska Grupa Górnicza podwyższyła i ujednoliciła ceny węgla dla odbiorców indywidualnych.
Podwyżka wynosi średnio około 20 procent. Spółka uzasadniła ten krok drastycznym wzrostem
kosztów produkcji i potrzebą inwestycji.
Źródło: TVN 24 BiS
Czołowy polityk Solidarnej Polski wzbogacił się na "dobrej zmianie". Janusz Kowalski w "klubie
milionerów"
W spółkach Skarbu Państwa za czasów rządów PiS i jego koalicjantów aż 66 osób związanych z
obozem rządzącym zarobiło więcej niż milion zł. Wśród nich jest kontrowersyjny polityk Solidarnej
Polski - Janusz Kowalski.
Źródło: wp.pl
Anna Moskwa: Nie wskazano obecności pestycydów w żadnym z badanych gatunków ryb
Pierwsza partia badania pestycydów się zakończyła. Nie wskazano obecności pestycydów w żadnym z
badanych gatunków ryb - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas
konferencji prasowej. Minister przedstawiła też trzy hipotezy, które brane są pod uwagę przy
ustalaniu przyczyn katastrofy ekologicznej na Odrze.
Źródło: Polsat News
Konferencja Moskwy i grad pytań o Odrę od dziennikarzy. "Kiedy dokładnie?". "Wtedy"
Ministerka klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała, że żadna z dotychczas przebadanych
próbek nie wykazała obecności substancji toksycznych w Odrze. W czasie konferencji prasowej
dziennikarze próbowali dowiedzieć się, kiedy resort środowiska dowiedział się o skażeniu rzeki.
Obecni na sali przedstawiciele rządu odmawiali odpowiedzi na to pytanie. - Kiedy dokładnie, którego
dnia? - pytali dziennikarze. - Wtedy, kiedy sprawa stała się ponadregionalna- odpowiedziano
zdawkowo.
Źródło: Gazeta.pl
Martwe ryby już w marcu, utajnione śledztwo i tajemnicza kontrola. Co się dzieje wokół Odry i
Bumaru
Od końca lipca, a więc na długo przed pierwszymi oficjalnymi komunikatami o katastrofie
ekologicznej Odry, katowicki WIOŚ prowadzi kontrolę w państwowych Zakładach Mechanicznych
"Bumar-Łabędy". Pierwsze martwe ryby w rejonie ich działania pojawiać się zaczęły już w marcu.
Źródło: Onet.pl
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Sieć Biedronka z zarzutami za "tarczę antyinflacyjną". Właściciel odpowiada
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił trzy zarzuty Biedronce, dotyczące jej akcji
promocyjnej "Tarcza Biedronki Antyinflacyjna". Jeronimo Martins Polska, właścicielowi sieci, grożą
ogromne kary finansowe. Mogą sięgnąć nawet 10 proc. rocznego obrotu - przekazał UOKiK we
wtorkowym komunikacie. Sieć przesłała money.pl komentarz do sprawy.
Źródło: Money.pl
Porównała dzieci z in vitro do psów z hodowli. Komentatorka TVP Info stanie przed sądem
Anna Derewienko, kojarzona przede wszystkim z występów w programie Michała Rachonia
"Jedziemy" w TVP Info, napisała na Twitterze, że "z dziećmi z in vitro jest jak z psami z hodowli".
Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział, że "nie puści
płazem tej wypowiedzi", a Derewienko odpowie za nią przed sądem.
Źródło: Onet.pl
Gdzie jest dodatek węglowy? Gminy nie mogą przyjmować wniosków o świadczenie
Po 15 sierpnia gminy powinny przyjmować wnioski od mieszkańców, ale nie mogą
Źródło: rp.pl
"Szkoła wolna od (s)HIT-u" i bojkot podręcznika do przedmiotu Czarnka. Robią listę szkół
Tytuł "szkoły wolnej od (s)HiT-u" przyznawany jest przez Organizację Wolna Szkoła tym placówkom,
które nie chcą używać podręcznika prof. Wojciecha Roszkowskiego. "Rodzice nie muszą kupować
tego podręcznika. Nauczyciele nie muszą z niego korzystać" - zauważają działacze z organizacji.
Źródło: Gazeta.pl
ZAGRANICA
Wojna w Ukrainie. Wybuchy na Krymie. Rosjanie uciekają z półwyspu
Trwa ewakuacja ludności w pobliżu Dżankoja z powodu detonacji amunicji - napisał mer Melitopola
Iwan Fedorow na Telegramie. Dodał, że "Melitopol jest jedynym lądowym korytarzem prowadzącym
na Krym. Nie będzie Melitopolu - nie będzie Krymu!"
Źródło: Polsat News
USA przeprowadziły test międzykontynentalnego pocisku balistycznego
Amerykańskie wojsko przeprowadziło test międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman
III. Przedsięwzięcie Waszyngtonu zostało wcześniej przełożone ze względu na eskalację napięć z
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Pekinem w kontekście chińskich manewrów wokół Tajwanu w pierwszych tygodniach sierpnia.
Źródło: Onet.pl
Gospodarka Chin spowalnia. Winna polityka zero-covid i kryzys na rynku mieszkaniowym
Ze względu na wdrożoną przez Pekin politykę zero-covid oraz kryzys mający miejsce na rynku
nieruchomości, gospodarka Chin spowalnia. Zdaniem niektórych analityków wzrost PKB tego państwa
w 2022 roku może wynieść zaledwie 4 proc. co oznaczałoby, że wzrost gospodarczy Chin osiągnąłby
najniższe tempo (nie uwzględniając 2020 roku) od 1990 roku!
Źródło: Obserwatorgospodarczy
Niemcy załatwiły sobie gaz z Norwegii. Polska wciąż negocjuje
Kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował w poniedziałek wieczorem, że jego kraj porozumiał się z
Norwegią w sprawie zwiększenia produkcji gazu. Wszystko po to, by zastąpić paliwo z Rosji.
Jednocześnie Polska wciąż zmaga się z zapewnieniem wystarczających dostaw, by uruchomić w pełni
gazociąg Baltic Pipe.
Źródło: Businessinsider
Banki w Rosji będą znikać. Tej liczby Putin nie może bagatelizować
Michaił Suchow, prezes Analitycznej Agencji Ratingowej (ACRA), cytowany przez rosyjski dziennik
Kommiersant, informuje, że w ciągu dwóch i pół roku liczba banków w Rosji może zmniejszyć się z
329 do 280, co daje liczbę 49 placówek. Może to nastąpić w wyniku konsolidacji sektora publicznego i
likwidacji banków przez właścicieli, którzy nie są rezydentami.
Źródło: Money.pl
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