
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Europejski Kongres Kobiet

Robimy robotę - Pod takim hasłem odbył się w sobotę Europejski Kongres Kobiet. Do Torunia z całej
Polski przyjechały setki (tak, setki) cudownych dziewczyn. Rozmawiałyśmy o wszystkim. O prawie do
aborcji, o równości, o miłości, o zdrowiu, o wojnie w Ukrainie, o kościele, o marzeniach. O wszystkim
co nas dotyczy. 

Kongres odbył się w drugą rocznicę wyroku TK Julii Przyłębskiej na kobiety. Wyroku, który odebrał
nam prawo do decydowania o sobie. 

Przez te dwa lata Aborcyjny Dream Team pomógł 78 tysiącom kobiet w przerwaniu ciąży. Czy to z
pomocą tabletek czy poprzez opłacenie podróży i  zabieg w kraju, gdzie prawo nie działa przeciw
kobietom. Aborcyjny Dream Team pomaga średnio 100 kobietom dziennie. Pomoc kosztowała blisko
3 miliony złotych.  Natomiast Fundacja na rzecz Kobiet i  Planowania Rodziny F E D E R A wpiera
kobiety prawnie. Jest wszędzie tam, gdzie pomoc prawnika lub prawniczki ratuje życie. 

Obie organizacje Robią Robotę i dlatego dostały nagrodę Europejskiego Kongresu Kobiet!!

Dziękujemy za Waszą aktywność i postawę. Wyręczacie państwo. Nigdy nie będziecie szły same!!!!
Lewica zawsze będzie z Wami i obiecuję, że dopilnujemy, by aborcja w Polsce była darmowa, legalna i
bezpieczna.

Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka

O Co Walczymy
1. Zatrudnienie i sprawy społeczne
2. Energia i środowisko
3. Gospodarka i finanse
4.Młodzież i Edukacja
5. Równość
6. Demokracja i prawa człowieka
7. Przyszłość Europy
8. Współpraca międzynarodowa
9. Bezpieczeństwo i sprawiedliwość

Prawa Kobiet Nasze Cele
1. Pełna realizacja konstytucyjnego ideału równości kobiet i mężczyzn
2. Prawo do bezpiecznego przerywania ciąży do 12 tygodnia
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3. Dostęp do nowoczesnej antykoncepcji oraz rzetelnej edukacji o zdrowiu i seksualności
4. Ustawowa gwarancja refundacji in vitro
5. Gwarantowany bezpłatny dostęp do lekarza ginekologa
6. Gwarancja wysokich standardów opieki okołoporodowej, w tym dostęp do znieczulenia
7. Gwarancja miejsca w przedszkolu dla każdego dziecka
8. Równość płac kobiet i mężczyzn
9. Parytet płci we władzach publicznych
10. Natychmiastowa izolacja sprawcy przemocy domowej i edukacja antyprzemocowa w szkole
11. Skuteczna i natychmiastowa alimentacja
12. Nowa definicja gwałtu –tylko Tak oznacza zgodę.

UNIA EUROPEJSKA

Sondaż. Polacy nie chcą reform Ziobry, które mogą zablokować środki z UE

53.8 proc. Polaków nie chce kontynuacji  reform Zbigniewa Ziobro, które mogą zablokować unijne
fundusze  dla  Polski  -  takie  wnioski  płyną  z  sondażu  SW Research  dla  "Rzeczpospolitej".  Komisja
Europejska  może  wstrzymać  w  najbliższym  czasie  przekazywanie  Polsce  środków  z  powodu
nieprzestrzegania standardów praworządności.

Źródło: Gazeta.pl

Długa  lista  pytań  o  szczepionki.  Instytucje  UE  chcą wiedzieć,  jak  wyglądały  rozmowy  Pfizera  z
szefową KE

Przesłuchanie w Parlamencie Europejskim i wszczęcie sprawy przez unijną prokuraturę – instytucje
UE chcą wiedzieć, jak wyglądały rozmowy Pfizera z szefową KE Ursulą von der Leyen. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Premier Mateusz Morawiecki oficjalnie ogłasza kryzys finansowy

Koniec  z  kolejnymi  programami  socjalnymi,  w  górę  mogą  pójść  stopy  procentowe  i  delegacje
urzędników, którzy będą namawiać inwestorów, aby jednak kupili polski dług - 22 października 2022
r. premier Mateusz Morawiecki ogłosił początek kryzysu finansowego. 

Źródło: Wyborcza.pl

Obligacje skarbowe. Idziemy na 100 mld zł odsetek

Jak  podało  Ministerstwo  Finansów,  sprzedaż  obligacji  oszczędnościowych  staje  się  istotnym
składnikiem procesu finansowania  potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,  co znajdować będzie
także odzwierciedlenie w kolejnych latach. Zdaniem analityka Emila Szwedy z portalu Obligacje.pl,
przy 9 proc. rentowności, zrefinansowanie całego rządowego zadłużenia kosztowałoby 114 mld zł
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odsetek rocznie. W latach 2018-21 było to 22-26 mld zł. Planowane na 2023 r. dochody budżetowe to
605 mld zł. Jest się czego bać?

Źródło: Interia.pl

600 tys. zachorowań na grypę. Prof. Andrzej Fal: Ta liczba przytłacza

-  Wszystko  wskazuje  na  to,  że  w  tym  momencie  bardziej  powinniśmy  obawiać  się  grypy  niż
koronawirusa - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News prof. Andrzej Fal. Prezes
Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego przypomniał, że w ostatnich tygodniach odnotowano już
ponad 600 tys. przypadków grypy, co oznacza, że "ilość zachorowań jest większa niż w poprzednich
sezonach".

Źródło: Polsat News

Szef SKW złożył rezygnację

W dniu 20 października 2022 r. gen. bryg. Maciej Materka po prawie 5 latach pracy złożył rezygnację
z  funkcji  Szefa  Służby  Kontrwywiadu  Wojskowego.  Komunikat  dotychczasowego  szefa  SKW
opublikowany został na stronie służby. 

Źródło: Defence24.pl

Lasy Państwowe. Powołano specjalny zespół duszpasterski.  Zadba o postawy etyczno-moralne i
integrację

O kształtowanie postaw etyczno-moralnych i integrację w Lasach Państwowych ma zadbać specjalny
zespół duszpasterski - poinformowała w piątek białostocka "Gazeta Wyborcza". Zarządzenie w tej
sprawie  opublikował  na  Twitterze  poseł  PO  Krzysztof  Brejza.  I  chociaż  niektórym  trudno  w  nie
uwierzyć, to faktycznie zespół miał działać już od sześciu lat. 

Źródło: Gazeta.pl

Rząd sięgnie do kieszeni więźniów. Zapłacą za prąd, nawet gdy nie korzystają
Rząd w poszukiwaniu pieniędzy sięgnie do kieszeni więźniów. Od początku 2023 r. osadzeni będą
płacić za dodatkowe zużycie prądu. Nie byłoby w tym nic kontrowersyjnego, gdyby nie fakt, że płacić
będą  musieli  także  ci,  którzy  z  "luksusu"  prądu nie  skorzystają,  a  suma opłat  przewyższy  realne
zużycie. 

Źródło: Businessinsider

Nieważne jaki, byle by był. Rząd umywa ręce od węgla brunatnego

Od momentu uruchomienia sprzedaży węgla brunatnego w kopalniach w 10 dni zakontraktowano 7,5
tys. ton surowca. Rząd liczył, że kupią go najbiedniejsi, tymczasem kupują go wszyscy, którzy mogą.
W piecach nowszej generacji możne on doprowadzić do awarii.  Ludzie mogą stracić gwarancję na
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piec, ale też się zatruć. Rząd stara się przerzucić problem na obywateli i znosi obostrzenia ws. jakości
węgla, bo boi się gniewu Polaków, jeśli zaczęliby zimą marznąć. 

Źródło: Money.pl

Wielozatrudnienie polskich lekarzy. Pracują nawet 80 godzin tygodniowo

Ponad  połowa  (60  proc.)  lekarzy  w  Polsce  pracuje  dla  więcej  niż  jednego  pracodawcy.
Wielozatrudnienie powoduje, że lekarze pracują nawet 80 godzin tygodniowo – wynika z badania
"Lekarz przyszłości” przeprowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską i Uczelnię Łazarskiego.  

Źródło: Bankier.pl

Rząd będzie miał pełnomocnika ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej

Na mocy rozporządzenia rządowego utworzono stanowisko pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa
przestrzeni informacyjnej Polski. Będzie je zajmował jeden z sekretarzy lub podsekretarzy stanu w
kancelarii premiera.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Dostali  zgłoszenie  o  mężczyźnie  leżącym koło  przystanku.  Nietrzeźwy  poseł  PiS  spędził  noc  na
Kolskiej

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnecki trafił w nocy na izbę wytrzeźwień przy Kolskiej.
Ratownicy  medyczni  odnaleźli  go,  gdy  leżał  na  ulicy,  przy  jednym  z  przystanków  w  Wilanowie.
Nieoficjalnie ustaliliśmy, że miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. 

Źródło: TVN 24 Warszawa

Bardzo duże straty banków za III kwartał

Wakacje kredytowe okazały się tak dużym kosztem dla kredytodawców, że zamiast dotychczasowych
zysków, większość z nich pokaże ujemny wynik. 

Źródło: rp.pl

ZAGRANICA

Bloomberg pisze o polskich obligacjach. Tracą na wartości najszybciej na świecie

Trwają gorączkowe poszukiwania inwestorów chętnych na polskie obligacje. Żądają coraz większej
premii za ryzyko, a to oznacza, że rząd będzie musiał płacić coraz więcej za pieniądze pożyczane na
rynku finansowym. Rentowności 10-letnich obligacji przekroczyły kolejną psychologiczną barierę i są
na najwyższym poziomie od 2001 r. Problem dostrzega też zagraniczna prasa. Wskazuje, że w żadnym
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innym kraju na świecie obligacje nie tracą na wartości w tak szybkim tempie. 

Źródło: Businessinsider

Deficyt USA spadł o połowę. Historyczny wynik. "W przyszłym roku recesja"

Deficyt budżetowy USA w roku finansowym 2022 spadł blisko o połowę i wyniósł 1,375 bln dol. W
roku 2021 sięgnął 2,776 bln dol. To największy taki spadek w historii  - podaje w sobotę telewizja
CNBC. Mimo to eksperci prognozują, że przyszły rok przyniesie Stanom Zjednoczonym recesję. 

Źródło: Money.pl

"Niezwykła scena" na zakończenie zjazdu Komunistycznej Partii Chin. Poprzednik Xi wyprowadzony
z sali

Podczas  sesji  kończącej  zjazd  delegatów  Komunistycznej  Partii  Chin,  tuż  przed  przemówieniem
prezydenta  Xi  Jingpinga  wyprowadzono  z  sali  jego  poprzednika,  Hu  Jintao.  W  mediach
społecznościowych mnożą się komentarze, co było powodem tak niespodziewanej sytuacji. Eksperci i
dziennikarze podejrzewają, że mogłyby być to kłopoty ze zdrowiem byłego prezydenta. 

Źródło: Gazeta.pl

Marcin Dorociński zagra w "Mission: Impossible" z Tomem Cruisem. "Jestem wzruszony"

Pierwszy self tape wygrałem w zeszłym roku - po ponad dziesięciu latach żmudnych nagrań, wielkich
nadziei  i  starań.  Po 1200 wcześniejszych bolesnych  i  dotkliwych  porażkach  -  zwierzył  się  Marcin
Dorociński w poruszającym wpisie i dodał: "Dlatego wierzcie w swoje marzenia i nie poddawajcie
się". Znany polski aktor zagra u boku Toma Cruise'a w "Mission Impossible: Dead Reckoning".

Źródło: Polsat News
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