
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała kontrolę działań rządu po katastrofie na Odrze

Prezes Najwyższej  Izby Kontroli  Marian Banaś zapowiedział kontrolę działań państwa w związku z
katastrofą ekologiczną na Odrze. Jak informuje Wirtualna Polska, NIK prowadzi "intensywne prace
analityczne". 

Komentarz Lewicy:

Katastrofa  na  Odrze obnaża słabość  instytucji  państwa PiS.  Brak odpowiednich działań ze  strony
administracji  państwowej  spowodował,  iż  katastrofa  rozprzestrzeniła  się  niemal  na  całą  rzekę.
Posłanka  Lewicy  Agnieszka  Dziemianowicz-Bąk  już  14  sierpnia  2022  r.  złożyła  wniosek  do  NIK  o
kontrolę sprawności służb odpowiedzialnych za zarządzanie rzekami, a także sprawie katastrofy w
instytucjach takich jak Urząd Wojewódzki i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 

Zniknięcie skażenia Odry z czołówek mediów nie oznacza, że problem został rozwiązany, a przyczyny
katastrofy zostały wyjaśnione.  Rządzący myślą, że jak temat zniknął z TVP Info to również problem
został już rozwiązany. 

Także posłanka  Anita Kucharska-Dziedzic  nie ustaje i  drąży temat, aby politycy obozu władzy nie
zamietli sprawy pod dywan. 

We  wtorek  14  września  w  Sejmie  spotkał  się  Parlamentarny  Zespołu  ds.  Renaturyzacji  Odry,  w
którym prócz posłów udział wzięli  przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury,  Wód Polskich oraz
Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a także eksperci. Z zaproszenia nie skorzystało Ministerstwo
Klimatu i Środowiska oraz Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Jako  Lewica  od  początku  kryzysu  apelowaliśmy  o  szybkie  wprowadzenie  specustawy,  któraby
obejmowała tereny nadodrzańskie i będzie gwarantowała normalne funkcjonowanie obywateli oraz
przedsiębiorców w tych nienormalnych czasach. PiS, który potrafi uchwalać prawo w ciągu 24 godzin,
jak na razie nie wykazuje się tempem prac. 

Stan na dziś  jest  następujący:  w Odrze nie  ma życia,  a  martwe ryby wciąż  każdego dnia  tonami
wyławiane są z tej rzeki. Wciąż nie ma również decyzji i w jaki sposób zacząć próbować przywracać w
niej  życie.  Podczas posiedzenia zespołu Wody Polskie poinformowały,  iż  na zlecenie tej  instytucji
Zachodniopomorski  Uniwersytet  Techniczny  opracowuje  koncepcję  odtworzenia  warunków
ichtiologicznych w Odrze. Jego zalecenia będą wdrażane dopiero w 2023 roku.
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30  września  ma się  ukazać  raport  autorstwa  Ministerstwo Klimatu  i  Środowiska,  dzięki  któremu
mamy poznać, jak doszło do tej największej katastrofy ekologicznej w tej  drugiej co do wielkości
polskiej  rzece.  Po  prezentacji  raportu  odbędzie  się  kolejne  posiedzenie  Zespołu,  w  celu  jego
omówienia.

22 sierpnia 2022 r. Lewica zorganizowała wysłuchanie społeczne w Kostrzynie nad Odrą, podstawowy
wiosek z niego jest następujący: ludzie mieszkający nad tą rzeką znów chcą poczuć się bezpiecznie. W
spotkaniu  udział  wzięli  okoliczni  mieszkańcy,  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych,
samorządowcy, czy też przedsiębiorcy.  Wysłuchanie publiczne pokazało,  iż  obywatele mieszkający
wzdłuż  Odry  utracili  podstawowe  poczucie  bezpieczeństwa.  Ludzie  chcą  otrzymać  konkretne
informacje  na  temat  przyczyn  katastrofy  ekologicznej  na  Odrze  oraz  kto  za  nią  odpowiada.
Mieszkańcy skarżą  się  brak informacji  na  temat  bieżącej  sytuacji,  aby  żyć  bezpiecznie  dla  życia  i
zdrowia.

Samorządowcy wskazywali  na chaos kompetencyjny w ministerstwach oraz agendach rządowych,
które kłócą się kto odpowiada za zarządzanie Odrą oraz za bieżącą sytuację. Ministerstwa klimatu i i
infrastruktury,  wojewodowie,  Wody Polskie,  wojewódzkie  inspektoraty ds.  środowiska oraz wielu
innych nie zadziałali właściwie, a Polki i Polacy wciąż nie wiedzą kto zawinił  w sprawie katastrofy
ekologicznej - taki jest efekt centralizacji państwa.

POSTULATY PO WYSŁUCHANIU SPOŁECZNYM W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ: 
-  Weryfikacja  pozwoleń  wodno-prawnych,  bo  istniejące  są  niedostosowane  do  warunków
hydrologicznych i generują zanieczyszczenie rzeki
- System biomonitoringu w postaci bioindykatorów stanu (klatki z małżami, skorupiakami i rybami) w
krytycznych miejscach w Polsce.
- System monitoringu w postaci boi sprawdzającej na bieżąco wskaźnik PH, temperaturę i zasolenie
wody podawane do publicznej wiadomości na bieżąco.
-  Weryfikacja  inwestycji  realizowanych  z  pożyczki  z  Banku  Światowego  -  pogłębianie  rzeki  jest
niezgodne ze stanem wiedzy hydrologicznej dotyczącej konsekwencji zmian klimatycznych.
-  Decentralizacja  zarządzania  WIOŚ-ami  -  samodzielne  wydawanie  decyzji  o  badaniach
laboratoryjnych w regionach bez koniecznej decyzji GIOŚ.
- Policja środowiskowa - budowa formacji  nie jako wydmuszki,  ale mająca pełne uprawnienia, co
zwiększy wykrywalność przestępstw przeciwko środowisku.
- Rozwiązanie Wód Polskich i powrót kompetencji zarządczych do samorządów lokalnych
- Uruchomienie przez samorządy rezerw ogólnych i celowych 

UNIA EUROPEJSKA

KE chce nadzwyczajnych uprawnień dla siebie w czasie kryzysu. Unijne priorytety na rynku

Komisja  Europejska  chce  nadzwyczajnych  uprawnień  dla  siebie  w  czasie  kryzysu,  by  zapewnić
sprawne  funkcjonowanie  jednolitego  rynku.  Priorytetem  mają  być  unijne  zamówienia.  Takie  są
założenia  przepisów  opublikowanych  w  poniedziałek  w  Brukseli.  Przyjąć  muszą  je  jeszcze  kraje
członkowskie i Parlament Europejski. 

Źródło: gazeta.pl
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Europejskie ceny gazu spadły do najniższego poziomu od dwóch miesięcy

Ceny  europejskiego  gazu  na  międzynarodowych  rynkach  energii  nadal  spadają.  W  poniedziałek
kontrakty  terminowe  na  gaz  na  holenderskim  TTF  spadły  o  prawie  7  proc.  do  175  euro  za
megawatogodzinę - donosi agencja Belga. 

Źródło: Forsal

Bruksela chce obniżyć koszty energii. Czy to się uda przed zimą?

180  euro  ma  wynieść  maksymalna  cena  na  hurtowym  rynku  energii.  Sprzedaż  energii  za  cenę
przewyższającą  kwotę  zostanie  obłożona  100  proc.  podatkiem.  Bruksela  chce  ponadto
obowiązkowych  5  proc.  oszczędności  energii  w  godzinach  szczytowych  i  opodatkowania
nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

Źródło: Euractive.pl

Europosłowie o sprawie Pegasusa: Odmowa współpracy niepokojąca. Ziobro i Kamiński nie przyszli

- Całkowita odmowa współpracy władzy z naszymi komisjami jest bardzo niepokojąca. To wskazuje,
że polski rząd nie chce żadnego nadzoru ani transparentności w spawie tego skandalu - mówili po
wizycie  w  Senacie  członkowie  komisji  Parlamentu  Europejskiego  ds.  inwigilacji  Pegasusem.  Na
poniedziałkowym spotkaniu komisji nie pojawili się zarówno Zbigniew Ziobro, jak i Mariusz Kamiński.

Źródło: gazeta.pl

KRAJ

ETPCz  zatrzymuje  nową Izbę Odpowiedzialności  Zawodowej  SN z  neosędziami.  Władza  PiS  ma
problem

Aż czterech niezależnych polskich sędziów dostało szybką ochronę przed zawieszeniem przez nową
Izbę SN, powołaną przez PiS i prezydenta Dudę. Ochronę dał im Europejski Trybunał Praw Człowieka,
wydając precedensowe zabezpieczenia  

Źródło: OKO.press

Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała kontrolę działań rządu po katastrofie na Odrze

Prezes Najwyższej  Izby Kontroli  Marian Banaś zapowiedział kontrolę działań państwa w związku z
katastrofą ekologiczną na Odrze. Jak informuje Wirtualna Polska, NIK prowadzi "intensywne prace
analityczne". 

Źródło: gazeta.pl
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Jacek Kurski ma zostać ministrem cyfryzacji

Były prezes TVP Jacek Kurski  ma wejść do rządu jako szef ministerstwa cyfryzacji.  Stać się ma to
prawdopodobnie podczas najbliższej, jesiennej rekonstrukcji  rządu. Wcześniej nieoficjalnie mówiło
się o stanowisku wicepremiera dla byłego prezesa Telewizji Polskiej.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Sąd cofnie fuzję Lotosu z Orlenem? Jest termin pierwszej rozprawy

Łódzki Sąd Okręgowy wyznaczył termin rozpoczęcia procesu ws. pozwu o cofnięcie fuzji Grupy Lotos z
PKN Orlen. Pozywającymi są dwaj mniejszościowi akcjonariusze Lotosu, którzy głosowali przeciwko
uchwale fuzyjnej. 

Źródło: wp.pl

"Pracę może stracić 100 tys. osób". Branża budowlana hamuje. Szans na szybką poprawę nie widać

Branża budowlana hamuje -  drastycznie spada sprzedaż mieszkań i  liczba budowanych lokali.  Jak
alarmował w TOK FM dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, jeśli sytuacja nie
ulegnie zmianie, pracę w budowlance może stracić nawet 100 tysięcy osób. 

Źródło: TOK FM

Tak "puchnie" państwo za PiS. Jest już 126 instytucji

Jak zauważa serwis 300gospodarka.pl, w 2023 r. będzie już ponad 126 instytucji realizujących zadania
zlecane przez rząd, ale poza centralnym budżetem państwa. To oznacza dwuipółkrotny wzrost od
2010  r.  liczby  agencji,  funduszy  celowych,  państwowych  osób  prawnych  i  instytucji  gospodarki
budżetowej. Rząd premiera Morawieckiego szczególnie dużo założył funduszy celowych. 

Źródło: Money.pl

Polsce może zabraknąć 700 tys. ton LPG. Branża alarmuje i pisze do rządu

Wysokie ceny gazu ziemnego i innych surowców sprawiają, że rośnie popyt na LPG. I to zarówno w
przemyśle, jak i wśród gospodarstw domowych. Skutki mogą być opłakane. "Polsce może zabraknąć
500-700 tys. ton gazu" — alarmuje w piśmie do resortu klimatu Polska Izba Gazu Płynnego. Business
Insider Polska poznał treść dokumentu. 

Źródło: Businessinsider

Pracownicy  oświaty  stworzą  edukacyjne  miasteczko  w  Warszawie.  Zapowiadają  protest  w
październiku

W październiku w Warszawie powstanie edukacyjne miasteczko -  zapowiedział w poniedziałek 19
września w Warszawie przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) Sławomir Broniarz.
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Związkowcy szykują też ogólnopolską akcję protestacyjną. Jej start zaplanowano na 15 października -
dodał przewodniczący. 

Źródło: Money.pl

Rząd porzucił pomysł stworzenia konkurencji dla popularnych komunikatorów

Rząd wycofał się z planów stworzenia polskiej wersji Zooma. "Lepiej wychodzą ławki".

Źródło: rp.pl

Brakuje antybiotyków dla dorosłych. Problem ma utrzymać się co najmniej do końca roku

Sezon infekcji jeszcze się na dobre nie zaczął, a już jest problem z zaopatrzeniem w leki poszukiwane
w okresie nasilonych zachorowań. Dopiero co wydawał się  zażegnany kryzys z  antybiotykami dla
dzieci,  a  już  pojawił  się  kolejny,  z  całą  grupą  pochodnych  penicyliny  dla  dorosłych.  Farmaceuci
spodziewają się poprawy sytuacji dopiero w przyszłym roku. 

Źródło: ezdrowie.pl

ZAGRANICA

Pogrzeb Elżbiety II. Andrzej Duda siedział przed Joe Bidenem. Dlaczego?

W uroczystościach pogrzebowych królowej  Elżbiety  II  w Opactwie  Westminsterskim wzięli  udział
światowi przywódcy, w tym m.in Joe Biden oraz Andrzej Duda. Uwagę zwrócił  fakt,  że prezydent
Stanów Zjednoczonych siedział wraz z małżonką za polską parą prezydencką. Aleksander Kwaśniewski
w programie "Gość Wydarzeń" tłumaczył, że jest to związane z protokołem dyplomatycznym.

Źródło: Polsat News

Wyciek w elektrowni jądrowej w Niemczech

Informację o wycieku w elektrowni jądrowej Isar II podało w poniedziałek w Berlinie Ministerstwo
Środowiska  –  poinformował  Reuters.  Jest  to  jedna  z  trzech  działających  obecnie  elektrowni
atomowych w Niemczech. 

Źródło: Onet.pl

Inflacja uderza w Kanał Sueski. Droższa droga towarów do Europy

Opłaty za tranzyt Kanałem Sueskim wzrosną o kilkanaście procent. Jest to jeden z najważniejszych
węzłów handlowych na świecie. Przepływa nim około ok. 10 proc. towarów transportowanych na
świecie drogą morską. Nowe taryfy będą obowiązywać od stycznia 2023 roku. 

Źródło: Money.pl
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