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PRZEGLĄD WYDARZEŃ

KONWENCJA "PRZYJAZNA SZKOŁA"
Zapraszamy na konwencję programową poświęconą szkole, nauczaniu, wychowaniu i systemowi
edukacji w Polsce.
Według Lewicy przyjazna szkoła to bezpieczny dom, a szkoła to nie tylko ławki, tablica i paprotki.
Szkoła to przede wszystkim budowanie relacji i wspólne poznawanie świata. Niestety polska szkolna
rzeczywistość odbiega od tego jak chcielibyśmy widzieć świat wchodzenia w dorosłość.
Podczas konwencji programowej liderzy, oraz posłanki i posłowie Lewicy wraz z przedstawicielkami i
przedstawicielami młodzieży zaprezentują swój plan na to, jak sprawić, by szkoła była bezpieczna,
wolna, demokratyczna, przyjazna i ekologiczna. Pokażą też jak sprawić, by polityka edukacyjna
zaczęła być planowana na dłużej niż na jedną kadencję. Wśród osób zabierających głos będzie m.in.:
Adrian Zandberg, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Anita Kucharska-Dziedzic, Marcin Kulasek, Paulina
Piechna-Więckiewicz.
Gościem specjalnym konwencji będzie Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Transmisja 27.08 o godz. 10:30 w social mediach.
UNIA EUROPEJSKA
Minister mówi o "uruchomieniu środków z KPO". Jak to możliwe? Rząd podjął decyzję
Pieniądze na programy w ramach KPO będą pochodzić z Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak wskazywał
w rozmowie z Money.pl prezes PFR Paweł Borys, fundusz "otrzymał zadanie od premiera
Morawieckiego uruchomienia finansowania inwestycji w ramach KPO" – i właśnie to zrobił.
Źródło: Money.pl
Gaz na europejskim rynku rekordowo drogi
W czwartek w holenderskim hubie TTF gaz z dostawą w 2022 r. podrożał o ponad 8 proc., a jego ceny
przekroczyły 300 euro za MWh.
Źródło: Forsal
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KE: Doświadczamy najgorszej suszy od pięciu wieków
Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że susza, której obecnie doświadcza Europa jest
najpoważniejszym tego typu zjawiskiem od ponad… 500 lat.
Źródło: energatyka24.pl
Tąpnięcie w kredytach. "Katastrofalne dane, najgorsze od 12 lat"
W lipcu banki udzieliły zaledwie 9 tys. kredytów mieszkaniowych. To spadek aż o 62,7 proc. w skali
roku – podało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej. — Lipiec był katastrofalny. Tak złego wyniku
w ujęciu liczbowym nie było od ponad 12 lat — mówi główny analityk BIK Waldemar Rogowski.
Źródło: Businessinsider
KRAJ
Tańszy gaz dla producentów nawozów, mięsa czy piekarni. Resort Sasina ma rozwiązanie
Decyzją premiera, PGNiG miałby sprzedawać m.in. zakładom produkującym nawozy i związki
azotowe, producentom mięsa i mleka oraz piekarniom, "gaz po cenach nie wyższych niż średni koszt
jego pozyskania, powiększony o średni ważony koszt kapitału" – wynika z projektu dokumentu, który
widział Business Insider Polska. Taki rozwiązanie powstało w resorcie aktywów państwowych.
Źródło: Businessinsider
Producenci piwa, napojów i serów są w szoku. Efekt cen gazu jest piorunujący
Brak nawozów to tylko jeden problem wynikający ze wstrzymania pracy w Grupie Azoty i Anwilu. W
szoku jest branża spożywcza, zwłaszcza mleczarstwo i browary, które potrzebują CO2 z tych zakładów
do produkcji.
Źródło: rp.pl
Tąpnięcie w kredytach. "Katastrofalne dane, najgorsze od 12 lat"
W lipcu banki udzieliły zaledwie 9 tys. kredytów mieszkaniowych. To spadek aż o 62,7 proc. w skali
roku – podało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej. — Lipiec był katastrofalny. Tak złego wyniku
w ujęciu liczbowym nie było od ponad 12 lat — mówi główny analityk BIK Waldemar Rogowski.
Źródło: Businessinsider
Będzie rekordowo wysoka podwyżka podatku od mieszkania. Większy podatek od nieruchomości
to cios w biznes. W górę płaty lokalne
Podatek od nieruchomości, podatek od psa, podatek od środków transportu, opłata targowa – te
daniny dla fiskusa pobiera i ostatecznie ustala ich stawki każda gmina samodzielnie. Minister
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finansów jedynie ustala w rozporządzeniu maksymalne stawki, czyli limity, do których w konkretnej
miejscowości obowiązujące tam podatki i opłaty lokalne mogą być stosowane.
Źródło: polskatimes.pl
Marlena Maląg w "Gościu Wydarzeń": Nie przewidujemy waloryzacji świadczenia Rodzina 500+
- W tym roku i w założeniach budżetowych nie przewidujemy waloryzacji świadczenia Rodzina 500+,
ponieważ wprowadzamy nowe świadczenia i rozwijamy kolejne programy - powiedziała minister
rodziny i polityki Marlena Maląg w "Gościu Wydarzeń".
Źródło: Polsat News
Najnowszy w Polsce blok energetyczny nie działa. Wykonawca zaprzestał jego naprawy
Rafako zaprzestało realizacji prac naprawczych najnowszego w Polsce bloku energetycznego o mocy
910 MW w Jaworznie, Tauron zlecił wykonawstwo zastępcze - dowiedziała się PAP Biznes. Tauron
potwierdza tę informację i podaje, że priorytetem grupy jest jak najszybsze przywrócenie jednostki
do pracy, a realizacja prowadzonych prac nie jest zagrożona.
Źródło: TVN24 BiS
Policja zmienia szefa. Gen. Jarosław Szymczyk ma odejść ze stanowiska
Gen. Jarosław Szymczyk odejdzie na emeryturę. Zastąpić ma go Paweł Dobrodziej. Czy nie zaszkodzi
mu w tym „afera respiratorowa”?
Źródło: rp.pl
Będzie nowy członek zarządu NBP. To doradca prezydenta
Nowy członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego ma zostać Paweł Mucha – wynika z
nieoficjalnych informacji Business Insider Polska. Obecnie jest doradcą prezesa NBP Adama
Glapińskiego, doradza także społecznie prezydentowi Andrzejowi Dudzie i zasiada na stanowisku
przewodniczącego rady nadzorczej PZU. Kolejną kadencję w zarządzie NBP ma spędzić także Paweł
Szałamacha, którego obecna misja kończy się w październiku.
Źródło: Businessinsider
Skandal w Sądzie Najwyższym. Neo-sędzia zablokował ocenę niezależności neo-sędzi Bednarek
Po blokowaniu w SN przez Małgorzatę Manowską wykonania wyroków TSUE zaczyna się blokowanie
oceny legalności neo-sędziów. Jeden z takich neo-sędziów, nie pytając o zdanie całego składu
orzekającego, odrzucił wniosek o ocenę statusu Małgorzaty Bednarek z byłej Izby Dyscyplinarnej
Źródło: OKO.press
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ZAGRANICA
Białoruskie służby zdewastowały cmentarz Armii Krajowej w Surkontach
"Zrównano z ziemią nekropolię żołnierzy AK" - napisał na Twitterze Michał Dworczyk, szef KPRM. Na
cmentarzu w Surkontach spoczywa 35 żołnierzy AK oraz ich dowódca. O zniszczeniu nekropolii
informował również rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - Dewastacja została
przeprowadzona przy użyciu ciężkiego sprzętu - mówił Łukasz Jasina na konferencji prasowej.
Źródło: Polsat News
Polak skazany za podpalenie klubu w Irlandii Północnej. Bo "nie lubił gejów"
Sebastian Prokop, Polak mieszkający w Irlandii Północnej, został skazany na karę więzienia za
podpalenie klubu nocnego w Londonderry, do którego uczęszczała społeczność LGBT. Mężczyzna
swoje działanie argumentował tym, że "nie lubi gejów".
Źródło: Onet.pl
Amerykańska recesja jednak płytsza, niż sądzono
Pierwsza rewizja statystyk PKB za II kwartał przyniosła mniejszy spadek, niż pierwotnie szacowano.
Nie zmienia to jednak faktu, że gospodarka Stanów Zjednoczonych znalazła się w tzw. technicznej
recesji.
Źródło: Bankier.pl
Niespodziewane wieści z Niemiec. To odbije się także na polskiej gospodarce
Produkt Krajowy Brutto Niemiec w II kwartale 2022 r. wzrósł o 0,1 proc. kwartał do kwartału, po
uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w czwartek rano w komunikacie Federalny
Urząd Statystyczny. W ujęciu rok do roku PKB Niemiec wzrósł w II kwartale o 1,7 proc. Są to dane
powyżej oczekiwań, które mogą tchnąć odrobinę optymizmu w prognozy ekspertów, także jeśli
chodzi o nadchodzące miesiące w polskiej gospodarce.
Źródło: Money.pl
AP: Mimo sankcji Rosja zarabia ponad 1 mld dolarów miesięcznie na handlu z USA
Rosja nadal dostarcza do Stanów Zjednoczonych towary o wartości ponad 1 mld dolarów miesięcznie.
Pomimo sankcji nałożonych na Moskwę za inwazję na Ukrainę, handel niektórymi towarami z USA
trwa nieprzerwanie - informuje agencja Associated Press.
Źródło: Forsal
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