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Po prostu
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PAŃSTWO
JEST DZIŚ
NAJGORSZYM
PRACODAWCĄ
Rząd nie ma pomysłu jak
zagwarantować wzrost, ani
chronić pracowników i przedsiębiorców przed kryzysem.
Kiedyś mówił o tarczy, a dziś
grozi ludziom mieczem.
WIĘCEJ ⊲ 3

W parlamencie polityk może robić dwie rzeczy: albo zajmować się
innymi politykami, albo rozwiązywaniem problemów.
Zamiast organizować piętnaście konferencji dziennie o tym, że nie
lubimy PiSu, my zajmujemy się sprawami, które realnie dotyczą ludzi.
Już niedawno minął rok obecności Lewicy
w Parlamencie. Co udało się zrobić przez
ten czas?
W ŁO D Z I M I E R Z C Z A R Z A S T Y : Lista
jest długa. Jako Lewica złożyliśmy ponad
50 projektów ustaw. Czyli średnio składaliśmy jedną ustawę w tygodniu. I nie były to,
jak w przypadku PiS-u, projekty pisane na
kolanie czy inne buble prawne, tylko ustawy szeroko konsultowane z partnerami społecznymi i środowiskami, których dotyczą.
Tak właśnie powinien wyglądać proces stanowienia dobrego prawa.
Mówię to z dumą – imponuje mi pracowitość naszych parlamentarzystów
i parlamentarzystek. Chociaż dla większości z nich jest to pierwsza kadencja w Sejmie i Senacie, mają na swoim koncie tysiące poprawek do ustaw wniesionych przez
inne partie, a interpelacje, zapytania i interwencje poselskie idą w dziesiątki tysięcy.

ROBERT BIEDROŃ: Tak, to jest kawał dobrej roboty. Zarówno w Sejmie, Senacie, jak
i Europarlamencie. Natomiast dla mnie kluczowe jest coś innego. Przede wszystkim pokazaliśmy, że Polki i Polacy nie muszą być
zakładnikami fałszywej alternatywy, w której tkwimy od blisko 20 lat. Że albo jesteśmy
skazani na PiS, albo na PO. Dzięki Lewicy
nie jesteśmy skazani na takie “albo, albo”. Istnieje wybór, nie jesteśmy skazani na mniejsze zło. Możemy wybrać większe dobro.

Lewica to sprawna ochrona zdrowia,
tanie mieszkania, troska o klimat
oraz państwo, które wspiera przedsiębiorców i dba o prawa pracowników

Zarówno w kampanii, jak i teraz często podkreślacie, że Lewica jest opozycją merytoryczną, a nie totalną? Co to oznacza w praktyce?
ADRIAN ZANDBERG: Sprawa jest prosta
– patrzymy na to, o co chodzi w ustawie, a nie
na to, kto ją zgłosił. W parlamencie polityk może robić tak naprawdę dwie rzeczy: albo zajmować się innymi politykami, albo rozwiązywaniem problemów. Zamiast organizować piętnaście konferencji dziennie o tym, że nie lubimy PiSu, my zajmujemy się sprawami, które
realnie dotyczą ludzi. Jesteśmy w opozycji,
bo fundamentalnie nie zgadzamy się z PiSem.
Różnice są oczywiste – my chcemy świeckiego
państwa, oni prowadzą politykę pod dyktando biskupów, my chcemy współpracy z Europą, oni się z Europą kłócą. Ale to nie znaczy, że
zawsze, z automatu, będziemy głosować przeciwko rządowi. Jeżeli projekt jest dobry, to go
popieramy. Nie będziemy, jak niektórzy, przeciwko 500 plus, "bo to projekt PiS". Ludzie nas
wybrali, żebyśmy walczyli w Sejmie o bezpieczeństwo socjalne, o więcej pieniędzy na szkoły i szpitale, o ochronę środowiska. I to robimy.

DALSZA CZĘŚĆ ROZMOWY
Z LIDERAMI LEWICY ⊲ 3

LEWICA MA PLAN
NA RZĄDZENIE
Lewica cały czas pracuje nad
nowymi rozwiązaniami. Nasze
priorytety programowe opierają się na czterech fundamentach: gospodarce, zdrowiu i polityce społecznej, edukacji, nauce i nowoczesnych technologiach oraz na zielonym ładzie.
WIĘCEJ ⊲ 8

OD RZĄDU
OCZEKUJĘ
WSPARCIA,
NIE POCHWAŁ
Samorządy zostały bez wsparcia ze strony rządu, ministerstwa edukacji czy służb sanitarnych szczebla centralnego.
WIĘCEJ ⊲ 14
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Aktualności

W PIERWSZYCH SŁOWACH...

Krzysztof Gawkowski
Przewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy

SZUKAMY
PARTNERÓW,
A NIE WROGÓW

Różnorodność w polityce
to zawsze zaleta

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce
pierwszy numer „Głosu Lewicy”, naszej
lewicowej gazety, która ma być łącznikiem
pomiędzy wszystkimi partiami z Koalicyjnego
Klubu Parlamentarnego Lewicy, ich lokalnymi
strukturami, członkami i sympatykami.
Będziemy przedstawiali w niej nasze prace parlamentarne, regionalne i samorządowe, prezentowali Państwu najważniejsze ustawy, założenia i strategię polityczną Lewicy. Chcielibyśmy także za pośrednictwem redakcji skorzystać z Państwa pomysłów na temat kierunku rozwoju Lewicy – nadsyłajcie je do nas na adres podany poniżej.
Pierwszy numer wydajemy w szczególnym dla nas czasie. Właśnie mija rok odkąd Lewica wróciła do parlamentu. Od początku jesteśmy tam silnym głosem postępowych wartości, takich jak
równość, solidarność społeczna i transparentność. Patrzymy władzy na ręce i jesteśmy głosem tych, o których rządzący lubią zapominać – kobiet, pracowników, emerytów czy mniejszości. Mamy dwójkę wicemarszałków oraz kilkoro szefów i szefowych komisji. Jestem dumny, że Lewica jest najbardziej aktywnym klubem
w Sejmie i Senacie. Złożyliśmy ponad 50 projektów ustaw, tysiące
poprawek oraz jeszcze więcej interpelacji i zapytań. Podjęliśmy też
niezliczoną ilość innych inicjatyw, o których chcielibyśmy na bieżąco informować.
Pracujemy ciężko, bo mamy jasną wizję tego, jak powinna wyglądać nasza wspólna Polska. Tworząc Lewicę połączyliśmy różnorodne środowiska i tradycje, a nasze działania opieramy na dialogu i współpracy. W Sejmie i Senacie chcemy łączyć, a nie dzielić.
Jesteśmy opozycją merytoryczną i konstruktywną, a nie totalną lub
destrukcyjną. W polityce szukamy przede wszystkim partnerów,
a nie wrogów – choć oczywiście nie za wszelką cenę i nie kosztem
naszych wartości. Chcemy też nawiązywać ścisłą współpracę ze
wszystkimi lewicowymi i progresywnymi organizacjami, ruchami
obywatelskimi i środowiskami naukowymi.
Serdecznie zapraszam Państwa do włączania się w życie Lewicy
– zgłaszania swoich pomysłów i wizji działania. Zapraszamy także
do regularnego czytania naszej gazety. Będzie wydawana kwartalnie i dostępna w papierze oraz na stronie internetowej Lewicy. 𝍖

Klub Lewicy jest zawsze otwarty na współpracę
ze społeczeństwem obywatelskim.
Zapraszam do kontaktu z klubem Lewicy:
tel: (22) 694-28-16 | email: kp-lewica@kluby.sejm.pl

Paulina Piechna-Więckiewicz,
dyrektorka Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy

Zapraszamy do kontaktu:
kontakt@lewica2019.pl

lista biur
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Współpraca i umiejętność znajdowania kompromisu jest bardzo
istotna. Wielu polityków, szczególnie z prawej strony, dawno
o tym zapomniało.
Jak wygląda praca Senatu od
środka? Ostatnie wybory parlamentarne to przecież sukces
zaproponowanego przez Lewicę paktu senackiego. Dzięki niemu opozycja demokratyczna ma większość w Senacie, który pełni rolę najważniejszego demokratycznego
bezpiecznika.
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA: W poprzedniej
kadencji parlamentu proces legislacyjny uległ erozji. Ustawy
były przepychane bez dyskusji,
zbyt wiele było projektów poselskimi, co powodowało, że
skracano ścieżkę legislacyjną,
w komisjach nie prowadzono
dyskusji, posłom opozycji w zasadzie odebrano możliwość decydowania o kształcie ustaw.
Jednego dnia Sejm uchwalał
nowe przepisy, w nocy przyjmował je Senat, a już kolejnego
dnia rano podpisywał je Prezydent. Taka sytuacja jest zaprzeczeniem parlamentaryzmu
i demokracji, podważa zaufanie obywateli do państwa i jego instytucji. Wskutek takiego

procedowania zaczęto rozmontowywać wymiar sprawiedliwości.
Dlatego od początku kadencji
w Senacie, wykorzystując fakt,
że układ sił jest zupełnie inny niż
w Sejmie, staramy się przywrócić standardy pracy. Maksymalnie wykorzystujemy przysługujący nam 30-dniowy termin na
pracę nad ustawami. Dyskutujemy, zasięgamy opinii ekspertów,
pracujemy w komisjach i zgłaszamy poprawki. Organizujemy wysłuchania publiczne oraz debaty
z ekspertami. Tylko w ten sposób
jesteśmy w stanie uchwalić dobre
dla obywateli prawo.

W ramach większości senackiej
reprezentowane są bardzo różnorodne środowiska. Jak udaje
się utrzymywać tę współpracę?
– Wszyscy czujemy odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Mamy nadzieję, że debata, merytoryczność jeszcze będzie w naszym
państwie codziennością. Moje koleżanki i koledzy z Sejmu mają
pod tym względem o wiele trudniej, bo PiS skutecznie blokuje
możliwość wymiany poglądów
i pomysłów, utrudniając parlamentarzystkom i parlamentarzystom ich codzienną pracę. Dziś,
tłumacząc się walką z COVID-19,
utrudnia się im również zwoływanie posiedzeń komisji sejmowych.
Na większość senacką składa się

kilka ugrupowań, są również senatorowie niezależni, co powoduje, że musimy szukać porozumienia w każdej sytuacji. W polityce
współpraca i umiejętność znajdowania kompromisu jest bardzo istotna, o czym wielu polityków, szczególnie z prawej strony,
dawno zapomniało. Lewicy akurat
bardzo dobrze to wychodzi. Mamy doświadczenie we współpracy i łączeniu różnych środowisk.
Uważam, że obecna sytuacja
polityczna w parlamencie i upadek standardów demokratycznych
jest w dużej mierze spowodowana brakiem udziału Lewicy w rządach przez ostatnie 15 lat. Od 2005
do 2019 r. brakowało również lewicowych senatorów.

Trudno być marszałkinią w takim zróżnicowanym Senacie?
– Różnorodność to zawsze zaleta,
a praca w Prezydium Senatu jest
dla mnie niezwykle satysfakcjonująca. Ma oczywiście swoje minusy – nie mogę poświęcić moim
wyborcom w okręgu tyle czasu,
ile bym chciała. Staram się jednak
wynagradzać to aktywnymi działaniami w czasie wolnym od pracy
Senatu. Czuję ogromną odpowiedzialność z powodu tych 64 tysięcy głosów moich wyborców, dzięki którym jestem w tym miejscu.
Zrobię wszystko, aby mieli przekonanie, że dobrze oddali głos. 𝍖

Dariusz
Wieczorek

Joanna
Scheuring-Wielgus

Magdalena
Biejat

SEJM
8.12.202

SEJM
10.11.2020

GAZETA.PL
29.10.2020

Panu prezesowi
Orlenu dedykuję
piosenkę legendarnej grupy
Perfect pod tytułem “Po co?”.
Bo takie pytanie się nasuwa.
Po co koncern paliwowy
zajmuje się kupowaniem
mediów i wydawaniem gazet?

Żądamy natychmiastowej
reakcji wymiaru sprawiedliwości, wejścia do diecezji oraz
Episkopatu Polski i przeszukania
wszelkich archiwów kościelnych,
w celu pozyskania informacji
o przestępstwach pedofilskich
oraz o próbach ich tuszowania

Kobiety już wiedzą, że tym
kompromisom nie można
ufać. Mówią „nie” temu, że jacyś
panowie z prawicy umawiają się
nad naszymi głowami z innymi
panami z prawicy w togach
czy sutannach, i decydują
o naszym życiu

Temat wydania
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Po prostu róbmy swoje
skę. Nasi parlamentarzyści będą
co miesiąc organizować spotkania
z wyborcami w ponad dwustu powiatach. I tak będziemy pracować
przez kolejne trzy lata, aż do przyszłych wyborów.

⊲D
 OKOŃCZENIE ROZMOWY
Z LIDERAMI LEWICY
WCZ: Jest takie powiedzenie, że nawet zepsuty zegar dwa razy dziennie
wskazuje poprawną godzinę. Dokładnie tak jest w przypadku PiS-u. Rzadko
bo rzadko, ale trafiają się ustawy, które warto poprzeć. Tak było np. w przypadku tzw. piątki dla zwierząt. Wymagała ona szeregu poprawek, które wnieśliśmy zarówno w Sejmie, jak
i Senacie, ale co do zasady – popieramy kierunek i dlatego głosowaliśmy
za tą ustawą. Co prawda dobra ustawa
autorstwa PiS stanowi raczej wyjątek
od reguły, a nie normę, ale to też jest
pole do popisu dla Lewicy – na każdą
złą i szkodliwą propozycję partii rządzącej, odpowiadamy dobrym i merytorycznym projektem. Po prostu.

RB: Jesteśmy po długim okresie kampanii wyborczych. Lewica odnosiła
sukcesy, ale też popełniała błędy. Teraz musimy pokazać, że Lewica potrafi wyciągać wnioski, uczyć się i uważnie wsłuchiwać się w głos naszych
wyborców. Musimy też reagować
na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

Pracowita, merytoryczna, odpowiedzialna opozycja z jasną wizją Polski przyszłości? A gdybyście mieli opisać Lewicę w jednym zdaniu?
RB: Lewica to Polska, w której każdy i każda może czuć się jak u siebie
w domu – niezależnie od płci, wieku, zasobności portfela czy orientacji.

WCZ: Lewica to sprawna ochrona
zdrowia, tanie mieszkania, troska
o klimat oraz państwo, które wspiera
przedsiębiorców i dba o prawa pracowników – bo wiemy, że są to dwie
strony tego samego medalu.

AZ: Lewica to państwo, które nie miga się od odpowiedzialności.

Co trzeba zrobić, żeby wizja takiej
Polski się ziściła?

WCZ: Praca, praca i jeszcze raz praca. Z PiS-em nie da się wygrać bez
wyruszania w Polskę. Polskę nie
tylko dużych, ale też średnich i małych miast oraz wsi. Chcemy dotrzeć
do naszych wyborców w każdym
polskim powiecie. Obecnie tworzymy sieć biur parlamentarnych,
która docelowo pokryje całą Pol-

Faktycznie, pandemia zmieniła dynamikę sporu politycznego w Polsce.
A Z : I, nie ma co ukrywać, pokrzyżowała nasze plany. Przez pandemię Polska szybko się zmienia, niestety także na gorsze. Pojawiły się
nowe nierówności, słabnie pozycja pracowników, a w wielu dziedzinach państwo ludzi zawiodło.
Odpowiedź Lewicy musi te zmiany uwzględnić. Pracujemy nad nią
wspólnie ze związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, naukowcami. W proces zaangażowane są dziesiątki organizacji i środowisk. Jesienią będziemy przedstawiać rezultaty tej pra-

cy. To nie tylko konkretne ustawy,
ale też strategia na najbliższe lata.
Praca, struktury, program i strategia. Czy to wystarczy?
WCZ: Ja powiem tak – przed i w trakcie wyborów parlamentarnych udowodniliśmy, że potrafimy ze sobą rozmawiać i współpracować. Jako SLD,
Wiosna, Razem i PPS musieliśmy trochę powściągnąć swoje indywidualne ambicje dla większego dobra, jakim jest Lewica. Każdy z nas wykonał krok do tyłu, żebyśmy wspólnie
mogli zrobić dwa kroki do przodu. To
wcale nie było takie proste, ale zaprocentowało w postaci niezłego wyniku i powrotu Lewicy do parlamentu.
A Z : Po prostu róbmy swoje. Musimy przekonać Polaków, że jesteśmy
gotowi wziąć odpowiedzialność za
państwo i rządzić lepiej niż obecny
rząd. Że kiedy mówimy o nowoczesnym państwie, które stoi po stronie pracowników, o naprawie ochrony zdrowia, rynku mieszkaniowego – to nie są puste słowa.
RB: To nasze zadanie na najbliższe
lata. PiS-u nie odsuną od władzy politycy, którzy chcą powrotu do neoliberalnej przeszłości. Może to zrobić
tylko Lewica. 𝍖

FELIETON BIURO LEGISLACJI LEWICY

PAŃSTWO JEST DZIŚ NAJGORSZYM PRACODAWCĄ
Rząd nie ma pomysłu jak zagwarantować
wzrost, ani chronić pracowników
i przedsiębiorców. Kiedyś mówił o tarczy,
a dziś grozi ludziom mieczem.
Obecny kryzys gospodarczy nie jest ani
pierwszym, ani ostatnim w historii – możemy być pewni, że naszą gospodarkę
w przyszłości czekają kolejne wstrząsy, być
może o wiele gorsze. Tymczasem rząd premiera Morawieckiego już teraz nie ma pomysłu na ochronę pracowników i wsparcie
przedsiębiorców. Kiedyś mówił o tarczy,
a dziś grozi ludziom mieczem. Państwo
za czasów PiS stało się najgorszym pracodawcą, a teraz szykuje masowe zwolnienia
– prawie cztery miliony pracownic i pracowników budżetówki nie może być pewne swojego zatrudnienia, bo zmiana jednej
z ustaw w czasie pandemii umożliwia łatwą ścieżkę zwolnień z pracy.
𝍖 𝍖  𝍖
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Równie źle, a być może jeszcze gorzej, wygląda sytuacja w sektorze prywatnym.
Rząd PiS robi z Polski montownię Europy.
Ściąga słabo opłacane miejsca pracy, które
w każdej chwili można spakować i przenieść tam, gdzie jest jeszcze taniej. Nikt już
nie wspomina o Planie Morawieckiego, za

to rząd wydaje kolejne miliony złotych na
montownie w Jaworze czy call center jednego z amerykańskich banków. To nie jest
rozwój, ani słynne “wstawanie z kolan”.
To uzależnienie polskiej gospodarki od
wielkich korporacji, od innych państw, od
kaprysów miliarderów. Takie działania nie
mają nic wspólnego z suwerenności gospodarczą. Lewica nigdy nie zgodzi się na
to, by interes tych grup był ważniejszy niż
dobro pracowników oraz małych i średnich przedsiębiorców i przedsiębiorczyń.
𝍖 𝍖  𝍖

Dlatego rozwój gospodarczy według Lewicy opiera się na trzech filarach: pracy, inwestycjach i nowych technologiach. Opiera się na współpracy i dialogu ze związkami zawodowymi i związkami pracodawców. Rząd nie może już dłużej traktować przedsiębiorców jak wrogów, a pracowników jak niepotrzebny ciężar. Nikt, kto ciężko pracuje, nie powinien
bać się o swoją przyszłość. Dlatego chcemy rozszerzenia praw pracowniczych na
wszystkich pracujących, niezależnie od
umowy: o pracę, zlecenia, dzieło i na samozatrudnieniu. Prawo do godnego wynagrodzenia, do odpoczynku, do chorobowego – to nie tylko cywilizacyjny standard
w Europie, ale też podstawowe prawa

człowieka i rodzaj umowy nie może o nich
decydować. Dlatego Lewica złożyła projekt ustawy “Pakiet Pracowniczy”, w którym stawiamy sprawę jasno: do umów
zlecenia i o dzieło stosuje się przepisy Kodeksu Pracy. Również przedsiębiorcy powinni mieć pewność, że w trudnych czasach pandemii i kryzysu, państwo nie zostawi ich samych, tylko pomoże im utrzymać się na rynku i zachować miejsca pracy
– pokryje koszty stałe i opłaty.
Rząd powinien w końcu wziąć się
do roboty i zacząć inwestować – w kolej w każdym powiecie, autobus w każdej gminie, drogi lokalne, żłobki, szpitale
i zieloną energię. Dlatego Lewica złożyła
w tym roku ponad 200 poprawek do budżetu państwa – na 100 nowych połączeń
kolejowych, na nowe drogi, mosty, remonty szkół, dofinansowanie szpitali i wsparcie małych przedsiębiorców. Złożyliśmy projekt ustawy o wsparciu przedsiębiorców w kryzysie w środku pandemii.
Wspólnie z samorządowcami zaproponowaliśmy przepisy o wsparciu gmin i powiatów w całej Polsce. Poziom inwestycji musi być wyższy niż 22 proc. PKB, jeżeli chcemy zagwarantować Polsce stabilny
rozwój. Lewica to rozumie i dlatego składa kolejne projekty sprzyjające inwestycjom. Tymczasem rząd Mateusza Mora-

wieckiego doprowadził do zapaści inwestycji niespotykanej od ponad 20 lat.
𝍖 𝍖  𝍖

Rozwój to minimum 2 proc. PKB na badania. To miejsca pracy, za którymi stoją polskie innowacje i przyciągają inwestorów na dekady, a nie na kilka miesięcy. Śląsk ma ogromny potencjał na centrum rozwoju zielonych technologii, zespoły z Wrocławia i Poznania opracowują nowe narzędzia testowania i walki z koronawirusem. Badacze i badaczki
w całym kraju mogą pochwalić się wieloma odkryciami i wynalazkami, które jednak nie przekładają się na patenty
i wdrożenia. Dlatego proponujemy ogólnopolski program wspierania innowacji bez zbędnych procedur. Należy zbudować mosty między administracją, gospodarką a nauką. To ścisła współpraca
ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę, naukę i edukację da podstawy do
stałego rozwoju. Tak wygląda nowoczesne państwo Lewicy.
𝍖 𝍖  𝍖

Praca, inwestycje, nowe technologie – na
tych trzech podstawach budujemy wizję
stabilnego i sprawiedliwego rozwoju, których służy wszystkim. 𝍖

4

Prace klubu

Lewica to państwo,
które nie boi się odpowiedzialności
STRAJK KOBIET

Składamy projekt ustawy
o dekryminalizacji aborcji w Polsce

PiS dokonało zamachu na podstawowe prawa kobiet. Chowając się
za fasadowym Trybunałem
Konstytucyjnym, posłowie PiS
próbują niemal całkowicie zakazać
aborcji. Wyrok TK sprowokował
największe protesty na polskich
ulicach od 1989 roku.

Dotychczasowe prawo teoretycznie pozwalało kobietom na
przerwanie ciąży w przypadku wykrycia wad genetycznych
płodu – w rzeczywistości jednak nie zawsze było to możliwe. Rocznie przeprowadzano
około tysiąca legalnych aborcji,

Atrapa Trybunału Konstytucyjnego wydała skandaliczny
wyrok na kobiety. Wydaje się, że to koniec.
Ale Lewica zapowiada, że to nie koniec.
To początek walki o nasze prawa!
Katarzyna Kotula, posłanka

Nie można karać lekarzy za to, że pomagają kobietom.
Przypomnę, że list do Trybunału Konstytucyjnego w tej
sprawie podpisało ponad 800 lekarzy.
Nie będziemy milczeć
Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka

Przez barbarzyński wyrok TK pozostawia kobiety zupełnie
same. Będą bały się szukać wsparcia u lekarzy, u swoich
najbliższych i przyjaciół. Lewica ich nie zostawi.
Będziemy wspierać je na każdym kroku
Magdalena Biejat, posłanka

ale rzeczywista liczba zabiegów
jest kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy większa.
Obowiązujące prawo nie karze kobiety, która zdecydowała
się na aborcję poza legalnymi
przesłankami, ale kryminalizuje jakąkolwiek pomoc dla niej.
Oznacza to, że lekarzowi, który wykonałby zabieg, a nawet
bliskim wspierającym ją w podejmowaniu decyzji, grozi odpowiedzialność karna.
Chcąc temu przeciwdziałać,
Lewica złożyła projekt ustawy ratunkowej, która depenalizuje zabieg przerwania ciąży. Dzięki niej, osoby pomagające w aborcji nie byłyby karane. Bezpieczna byłaby więc
matka zgwałconej nieletniej
dziewczynki zamawiająca dla
niej tabletki poronne czy partner pomagający znaleźć miejsce, w którym kobieta mogłaby przerwać ciążę w przypadku wykrytych wad śmiertelnych płodu.
Ustawa Lewicy chroniłaby
także organizacje pozarządowe, które zajmują się informowaniem o bezpiecznej aborcji. 𝍖

Tą decyzją PiS wyprowadził kobiety na ulice,
a teraz siedzi spokojnie w ławach sejmowych .
Chcieliście wywołać bunt społeczny
i go wywołaliście, więc nie miejcie pretensji do ludzi,
że protestują
Anna-Maria Żukowska, posłanka

Lewica walczy o prawo kobiet do decydowania
o własnym zdrowiu, życiu oraz godności.
Jesteśmy w tym konsekwentni.
Nasz projekt ustawy to odpowiedź na haniebny
wyrok TK i kolejny etap tej walki
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka

Polki nigdy nie wybaczą polskiej prawicy tego, że zostały
ubezwłasnowolnione. Kobiety będą walczyć o swoje prawa!
Nie może być zgody na to, by z dnia na dzień Polki znalazły
się w totalitarnym systemie
Wanda Nowicka, posłanka

Lewica złożyła projekt ustawy legalizującej
przerywanie ciąży, który do dzisiaj nie doczekał się nawet
numeru druku. Bierzemy na siebie zobowiązanie,
że doprowadzimy do legalizacji bezpiecznej i dostępnej
aborcji w Polsce
Katarzyna Ueberhan, posłanka
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PiS okrada
lekarzy i pielęgniarki

Kaczyński nie pomaga,
tylko zagraża.
Wotum nieufności
dla wicepremiera!

Lewica zaproponowała poprawkę,
która przyznaje specjalny dodatek
w wysokości 100 proc. wynagrodzenia dla wszystkich pracowników
ochrony zdrowia zaangażowanych
w walkę z pandemią koronawirusa.

Klub Lewicy we współpracy z klubem Koalicji
Obywatelskiej złożył wspólnie wniosek o wotum
nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera
ds. bezpieczeństwa.

Dodatek miał objąć lekarzy, personel medyczny i niemedyczny. Rozwiązanie dotyczyć miało każdej formy zatrudnienia kluczowe było by dana osoba
w ramach swojej pracy zwalczała skutki COVID-19.
Poprawkę zgłosił senator
Wojciech Konieczny, podczas prac nad ustawą covidową w Senacie. Pomimo negatywnego stanowiska rządu,

w nocy z 27 na 28 października Sejm przyjął poprawkę Lewicy.
Okazało się jednak, że jeśli
PiS robi coś dobrego, to tylko
przez pomyłkę. Już następnej
nocy większość sejmowa przegłosowała projekt ustawy, któ-

ra cofa przyznane lekarzom,
pielęgniarkom, ratownikom
i salowym dodatki. Stanowisko Lewicy jest w tej sprawie
jasne - to haniebne działanie.
PiS po cichu odebrał pieniądze
ludziom, którzy walczą o nasze życie i zdrowie. 𝍖

Ochrona zdrowia ledwo dyszy i wydawałoby się, że PiS w dobie epidemii
pochyli się nad problemami jej pracowników, którzy zarabiają żenujące pieniądze.
Polska ochrona zdrowia nie będzie dobrze funkcjonować, jeżeli nie będzie dobrze
finansowana
Marcelina Zawisza, posłanka

To była znakomita szansa, aby wynagrodzić wszystkich tych, którzy pracują w szpitalach
ponad swoje siły. Rządzący co innego mówią we wtorek, a co innego w środę,
jak można im zaufać?
Jan Szopiński, poseł

Pracuję w komisji finansów i wiem, że w przyszłorocznym budżecie są środki
na takie podwyżki. Nie jest prawdą, co powiedział Jarosław Kaczyński,
że takie rozwiązanie jest za drogie

Wniosek został przedstawiony
przez przewodniczących klubów – Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy i Cezarego Tomczyka z Koalicji Obywatelskiej.
Wotum nieufności dla Kaczyńskiego to konieczność, w obliczu wydarzeń, które miały miejsce na ulicach Polski po rozpoczętym pod koniec października
protestach przeciwko zaostrze-

niu prawa antyaborcyjnego.
Jarosław Kaczyński nakłaniał
prawicowe bojówki do atakowania protestujących. Wywierał
też naciski na policję, by ostrzej
traktowały demonstrantki i demonstrantów. W rezultacie mamy w kraju setki ofiar zaatakowanych na protestach. To odpowiedzialność wicepremiera Kaczyńskiego. 𝍖

Katarzyna Kretkowska, posłanka

Poprawka miała gwarantować, by bohaterki i bohaterowie naszych czasów: lekarze
pielęgniarki, personel medyczny i niemedyczny lepiej zarabiali.
W nocy PiS okradło tych ludzi

Jarosław Kaczyński jest chory z nienawiści. Szuka wrogów
na ulicy i próbuje nastawić ludzi przeciw sobie.
Zagrożone jest bezpieczeństwo publiczne.
Wspólny głos opozycji w tej sprawie jest niezbędny!

Małgorzata Sekuła-Szmajdzińskia, posłanka

Krzysztof Gawkowski, poseł, przewodniczący KKP Lewicy

ŚRODOWISKO

EDUKACJA

Popieramy inicjatywę
„Psycholog w każdej szkole”
Niektórzy mówią o młodzieży, że jest bierna i brakuje jej dojrzałości. Takie twierdzenia
obala przedstawiony niedawno z inicjatywy uczniów projekt „Psycholog w każdej szkole”.
To powinien być standard.
Młodzi ludzie nie mogą być
pozostawiani sami sobie
w trudnej chwili.
Gdy są ofiarami przemocy
w domu lub ze strony
rówieśników, lub mają inne
problemy, muszą mieć
do kogo się zwrócić
Marcelina Zawisza,
posłanka

Fundacja na Rzecz Praw Ucznia
uruchomiła zbiórkę podpisów pod projektem nowelizacji ustawy „Prawo oświatowe”.
Uczniowie muszą zebrać 100
tysięcy podpisów, żeby rozpatrzył go Sejm.
Projekt sprawi, że w każdej
szkole obowiązkowo dostępny
będzie psycholog. W tej chwili na
ponad 20 tysięcy szkół w Polsce
zatrudnionych jest tylko niecałe
11 tys. psychologów. W prak-

tyce oznacza to, że ponad 50%
uczennic i uczniów nie ma dostępu do pomocy psychologicznej, ponieważ w ich szkole taki
specjalista nie jest zatrudniony.
Lewica popiera inicjatywę
„Psycholog w każdej szkole”.
Opieka psychologiczna powinna być standardem w naszych
placówkach edukacyjnych. Zrobimy wszystko, aby ten projekt był procedowany i przyjęty przez polski parlament! 𝍖

Na pomoc Biebrzańskiemu
Parkowi Narodowemu
W ubiegłym roku miał miejsce największy w najnowszej historii
Polski pożar – przez wiele dni płonął Biebrzański Park Narodowy.
Zdaniem strażaków przyczyną
pożaru było nielegalne wypalanie traw i nieumyślne zaprószenie ognia. Ogień pochłonął tysiące hektarów parku. To ogromna
tragedia dla polskiego dziedzictwa

naturalnego i środowiska. Wiele
osób pojawiło się na miejscu zdarzenia by jako wolontariusze pomóc ratować las i okoliczną społeczność. Jedną z takich osób był
poseł Lewicy Paweł Krutul. 𝍖

To olbrzymia tragedia dla całego kraju. Biebrza to jedno
z zielonych płuc Polski i dom dla wielu rzadkich gatunków
zwierząt. To oczywiste, że chciałem pomóc. Okoliczni
mieszkańcy i służby walczące z pożarem mogą na mnie liczyć
Paweł Krutul, poseł
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Weto dla rządu, nie dla budżetu UE!
Premier Mateusz Morawiecki,
po długim kluczeniu, zaakceptował
mechanizm wiążący środki unijne
z przestrzeganiem praworządności
podczas szczytu Unii Europejskiej
9 grudnia.
Lewica od początku apelowała
do rządu, by wycofał się z planów weta. To oczywiste działanie na szkodę interesu RP. Jednocześnie zapowiedziała, że jeżeli rząd zawetuje unijny budżet
i Polska straci fundusze na walkę z pandemią, jego przedstawiciele zostaną pociągnięci do

odpowiedzialności jako funkcjonariusze publiczni działający
na szkodę skarbu państwa RP.
72 proc. Polek i Polaków
chce, aby fundusze UE były
uzależnione od poszanowania praworządności i wartości
demokratycznych przez rządy
krajowe – wynika z sondażu
przeprowadzonego dla Parlamentu Europejskiego. A więc
upór Zjednoczonej Prawicy na
tym polu nie był walką w imieniu społeczeństwa, a obroną
interesów elity PiS, która nie
chce, by ktoś ją kontrolował. 𝍖

Pieniądze z Funduszu Odbudowy to nie kieszonkowe
pana Kaczyńskiego czy Morawieckiego – to są pieniądze
każdej Polki i każdego Polaka. One mają pomóc polskim
szpitalom i przedsiębiorcom, obronić miejsca pracy
i pozwolić samorządom inwestować
Andrzej Szejna, poseł

Polska i Węgry, stawiają weto. Dlaczego?
Boli ich kwestia praworządności, którą Orban i Kaczyński
rozwalają w swoich krajach. Kłamliwie twierdzą,
iż UE nie ma kompetencji do określania jej standardów.
Kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo
Krzysztof Śmiszek, poseł

Rząd PiS mówi: „nie będziemy przestrzegać prawa i nie pozwolimy, aby ktokolwiek
z UE nas do tego zmuszał”. Takie stanowisko jest wbrew fundamentom Unii Europejskiej,
która powstała na bazie wspólnego zaufania i solidarności
Andrzej Rozenek,
poseł

GOSPODARKA

Ratujmy restauracje,
nie korporacje
Małe restauracje w całym kraju są w kryzysie. Wszystko
przez pandemię koronawirusa i obostrzenia, które wprowadzono by jej przeciwdziałać.
Sprzedaż posiłków może być
obecnie prowadzona wyłącznie na wynos, co uzależnia małe lokale od zamówień
przez internet. Niestety, ten rynek został zmonopolizowany
przez kilka dużych korporacji.

Nasza poprawka
zmieni sytuację małych
przedsiębiorców, którzy
starają się przetrwać.
W obecnych czasach
prowizja bogatych firm
dostawczych powinna
być jak najniższa
Wojciech Konieczny,
senator,
przewodniczący PPS

Korporacji, które dorabiają się
kosztem małych lokali, żądając
od nich bardzo wysokich prowizji.
Dlatego Lewica złożyła
w Sejmie poprawkę do nowelizacji ustawy covidowej,
która miała ograniczyć tę patologię i ochronić najmniejszych.
Niestety, posłowie PiS ją
odrzucili. Lewica jednak nie
rezygnuje – naszą poprawkę
ponownie zaproponowaliśmy
w Senacie.
Rozwiązanie to ma przede
wszystkim ograniczyć prowizję firm dostawczych. Tak, by
nie mogły domagać się zbyt
dużych kwot za dostawę od
restauratorów ani klientów. 𝍖

Taki mechanizm działa m.in. w Stanach Zjednoczonych. Pośrednicy nie mogą łupić
tych małych restauracji. Mała gastronomia jest pod ścianą i wykorzystywanie tej sytuacji
przez wielkie korporacje jest nieetyczne. Nie powinno być dla tego zgody ze strony
państwa
Adrian Zandberg,
poseł, członek rady krajowej Lewicy Razem

Prace klubu

7
GOSPODARKA

Polska gospodarka
potrzebuje restartu!
Lewica ogłosiła plan stymulacyjny dla polskiej gospodarki, który w dobie kryzysu spowodowanego pandemią jest
koniecznością. Dariusz Wieczorek, sekretarz klubu Lewicy
wraz z Dariuszem Standerskim, dyrektorem ds. legislacji,
zaprezentowali w Sejmie założenia Funduszu Odbudowy Gospodarki.
Lewica proponuje utworzenie
państwowego funduszu celowego, który wesprze osoby tracące
pracę i firmy, które nie funkcjonują z powodu pandemii. Fundusz miałby funkcjonować w latach 2021-2023. Całość trzyletniego pakietu to 163 mld złotych. W 2021 roku kwota pomocy wyniesie 62 mld zł. Skąd
wziąć pieniądze? 20 mld złotych
z budżetu państwa, które można uzyskać poprzez odpowiednie przesunięcia, a 42 mld mają pochodzić z Funduszu Odbudowy UE.
Proponowane przez Lewicę przesunięcia w budżecie to
m.in. wycofanie się z podwyżki

wydatków na wojsko, które już
teraz przekraczają nasze zobowiązania wobec NATO. Likwidacji powinien ulec też Fundusz
Inwestycji Kapitałowych. To tylko niektóre źródła.
Jakie są cele Funduszu? Napędzanie gospodarki poprzez
program 3R – restart ochrony
zdrowia, restart przedsiębiorczości oraz restart inwestycji
samorządowych.
Najwięcej środków ma trafić na ochronę zdrowia – 26 mld
złotych, z czego 16 mld zł to inwestycje w szpitale, a 10 mld zł
to środki dla Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ramach restartu przed-

Rząd nie ma pomysłu na wyjście z kryzysu, więc
proponujemy własne rozwiązania. Nasz plan
konsultowaliśmy już ze stroną społeczną. Musimy pomóc
ludziom przetrwać trudne miesiące, które niewątpliwie
Y
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nadchodzą
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FUNDUSZ
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Dariusz Wieczorek,
poseł, sekretarz KKP Lewicy

Polska potrzebuje nowego Planu Marshalla.
Lewica jako jedyna przedstawiła plan powrotu na ścieżkę
rozwoju gospodarczego. Świat po pandemii będzie
potrzebował odważnych rozwiązań, a PiS nie wykazuje
żadnej inicjatywy!

siębiorczości proponujemy
10 mld złotych na program
wznawiania działalności gospodarczych, które były ograniczone lub zamknięte w czasie pandemii. Mowa tu przede wszystkim o branżach: gastronomicznej, turystycznej, targowej czy
fitness.
18 mld złotych ma trafić do
samorządów, z czego 12 mld zł
ma przypaść na dofinansowanie inwestycji, a 6 mld zł na braki w edukacji spowodowane pandemią. 𝍖
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Dotacje dla przedsiębiorców,
pracowników i rolników
- 8 mld zł
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Restart - inwestycje w szpitale
- 16 mld zł
Zwiększenie nakładów NFZ
- 10 mld zł

Dariusz Standerski, dyrektor ds. legislacji

STRAJK KOBIET

Europa potępia
zamach PiS na prawa kobiet

Dziękuję wszystkim
grupom i wszystkim
europarlamentarzystom,
którzy poparli tę rezolucję.
To był nasz obowiązek. To
wyraz wsparcia dla milionów
Polek, które maszerują dziś
ulicami Polski w obronie
swoich podstawowych praw
Robert Biedroń, europoseł

W głosowaniu wzięło udział
671 europosłów, 455 poparło
dokument. Za rezolucją opowiedziała się frakcja Socjalistów i Demokratów, do której
należą europosłowie Lewicy,
a także frakcje: Odnowić Europę, Zielonych i Zjednoczona Lewica Europejska. Po negocjacjach poparła ją także Europejska Partia Ludowa. Głów-

nym inicjatorem dokumentu
był europoseł i jeden z liderów Lewicy, Robert Biedroń.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego pokazuje jasno – Europa nie zgadza się na piekło
kobiet, które w Polsce chce
urządzić Prawo i Sprawiedliwość z pomocą swojego bezprawnie funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego. 𝍖

Parlament Europejski | Philippe Buissin

Parlament Europejski przegłosował kolejną rezolucję w sprawie Polski. Dotyczy ona oburzającego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który próbował zakazać w Polsce aborcji.
Parlament Europejski uznał ograniczenie prawa do aborcji za ograniczenie praw kobiet.
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Programowa ramówka Lewicy
Priorytety programowe Lewicy opierają się na czterech
fundamentach: gospodarce, zdrowiu i polityce społecznej,
edukacji, nauce i nowoczesnych technologiach
oraz zielonym ładzie.
Przedstawiciele klubu parlamentarnego Lewicy zaprezentowali plan polityczny, który opiera się na dwóch strategicznych
założeniach: współpracy na opozycji oraz merytorycznym sporze ze Zjednoczoną Prawicą, tak
aby doprowadzić do jej porażki
w wyborach w 2023 r.
– Lewica na opozycji będzie
szukała tylko przyjaciół. Każdy na opozycji jest naszym sojusznikiem w odebraniu władzy Prawu i Sprawiedliwości i przygotowaniu dobrego
prawa. Nasza lewicowa filo-

zofia rządzenia to współpraca
– oświadczył Krzysztof Gawkowski, szef Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy.
Jesteśmy gotowi na legislacyjną ofensywę PiS-u, mamy własne projekty ustaw, część z nich
zaprezentowaliśmy już dzisiaj:
o świadczeniu kryzysowym, o zasiłku macierzyńskim, o wsparciu dla przedsiębiorców w czasie pandemii oraz ustawę o suszy.
To jest dla nas ważne, bo to ważne dla całej Polski, dla milionów
Polek i Polaków, którzy czekają
na pomoc – dodał Gawkowski.

Jest jeden obszar, na którym nie możemy oszczędzać.
Obszar, od którego zależy życie i zdrowie naszych bliskich
i nas samych. To ochrona zdrowia.
A nakłady na ochronę zdrowia w Polsce są jednymi
z najniższych w UE
Marcelina Zawisza, posłanka

Zielony ład brzmi dumnie, ale niestety nie w Polsce.
Polska jest teraz czarną wyspą w zielonej Europie.
Możemy to zmienić!
Beata Maciejewska, posłanka

Polska gospodarka po raz pierwszy od dziesięcioleci jest
w recesji. Jak pokazują doświadczenia krajów Zachodu,
w czasach kryzysu to państwo powinno zadbać o ludzi.
To ono powinno zadbać, żeby ludzie
mieli za co żyć
Maciej Konieczny, poseł

W ramówce legislacyjnej
znalazły się między innymi:
ŚWIADCZENIE
KRYZYSOWE
● w wysokości 2080 zł na rękę
oraz podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do połowy
ostatniej pensji (minimum 1370
zł). Pandemia oznacza kryzys
gospodarczy, którego rozmiary potęguje nieskuteczność rządu. To nie jest czas, żeby oszczędzać na obywatelach, którzy
tracą pracę i zostają bez środków do życia.
LAPTOP
DLA KAŻDEGO UCZNIA
● to rozwiązanie, które Lewica proponowała już lata temu.
Gdyby je wprowadzono, dziś
nie byłoby takich problemów
z nauką zdalną. Chcemy, by
każdy uczeń zaczynał nowy rok
z laptopem w plecaku – nie tylko podczas pandemii.

Obowiązkiem państwa jest zapewnić matkom bezpieczeństwo, także finansowe - dla dobra jej i jej dziecka. Tymczasem rząd PiS odebrał matkom część pieniędzy przy pomocy
„tarczy antykryzysowej”. Rząd PiS te matki zawiódł
Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka

Dobrej szkoły nie da się narzucać siłą. Można ją stworzyć
tylko we współpracy. Narzekamy, że nasze dzieci nie potrafią
pracować w grupie. Dorośli powinni więc dać im przykład
Marcin Kulasek, poseł

Problem suszy jest realny i wraca co roku. Susza w Polsce
jest dziś dotkliwym problemem dla wszystkich – rolników,
przedsiębiorców i konsumentów. To także kwestia ochrony
środowiska i klimatu
Daria Gosek-Popiołek, posłanka

Prawo i Sprawiedliwość toczy wojnę z samorządami.
Przerzuca koszty kryzysu na ich barki. A samorządom
trzeba pomóc, bo to one stoją na pierwszej linii walki
z pandemią. Lewica proponuje to wsparcie
Anna-Maria Żukowska, posłanka

Program Lewicy to także integracja europejska.
Bezpieczeństwo Polski to nie tylko samoloty i czołgi,
ale przede wszystkim mądre i dobre sojusze

ZASIŁEK
MACIERZYŃSKI
● wyrównanie wysokości zasiłków macierzyńskich obniżonych w czasie epidemii
COVID-19. Koniec z karaniem
matek za urodzenie dziecka
w czasie kryzysu! Projekt został opracowany we współpracy
z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych.

sze standardy środowiskowe
oraz zmiana zasad przyznawania
odszkodowań za szkody bobrowe. W kwestiach ochrony klimatu zmarnowaliśmy ostatnie 15 lat,
najwyższy czas zacząć działać.

USTAWA O SUSZY
● zmiany w prawie budowlanym
ułatwiające inwestycje w mikroretencję wód opadowych, wyż-

WSPARCIE
DLA SAMORZĄDÓW
● rekompensata w wysokości połowy dochodów utraco-

Paweł Krutul, poseł
nych w 2020 roku z udziałów
we wpływach z PIT i CIT oraz
dotacja celowa na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
To samorządy są na pierwszej linii walki z epidemią,
a rząd przerzuca na nie kolejne obowiązki bez zapewnienia
odpowiedniego wsparcia finansowego. 𝍖
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Pomoc
w czasach zarazy

Jarosław Kaczyński
popełnił przestępstwo?

W Polsce wciąż brakuje wsparcia dla pracowników,
którzy chorują na koronawirusa lub są na kwarantannie.
Obecnie takich osób jest ok. 250 tysięcy. Wszystkie otrzymują tylko 80% wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego.
Lewica wnioskuje, by osoby te otrzymywały pensje lub
zasiłek w wysokości pełnego wynagrodzenia.

Składamy zawiadomienie do prokuratury na wicepremiera Jarosława
Kaczyńskiego, w związku z przekroczeniem przez niego uprawnień
oraz jego publicznymi oświadczeniami, w których nakłaniał do
udziału w bójkach i pobiciach.
Jarosław Kaczyński w swoim
orędziu z 27 października 2020 r.
powiedział: „W szczególności
musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za
każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości oraz wszystkich,
którzy nas wspierają do tego,
by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dziś
jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo”.
Tym samym prezes PiS wezwał swoich zwolenników, by

Jarosław Kaczyński to człowiek, który doprowadza nas
wszystkich na skraj przepaści. Nad przepaścią jest ochrona
zdrowia, jest gospodarka, jest bezpieczeństwo Polek
i Polaków. Tymczasem Kaczyński namawia społeczeństwo,
by biło się między sobą
Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka

Wicepremier Jarosław Kaczyński, który w rządzie
odpowiada za bezpieczeństwo, jest jednocześnie architektem
przemocy na ulicach. Najnowsza historia pokazuje, do
czego mogą doprowadzić słowa pełne nienawiści. Właśnie
mijają dwa lata od śmierci prezydenta Adamowicza
Krzysztof Śmiszek, poseł

WOLNOŚĆ SŁOWA

Stop represjom
w edukacji!
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział
wyciągnięcie konsekwencji wobec uczniów, którzy brali
udział w demonstracjach przeciwko ograniczaniu prawa do
przerywania ciąży.
Minister Czarnek potrzebuje korepetycji ze znajomości
Konstytucji. Gwarantuje ona prawo do swobodnego
wyrażania swoich poglądów wszystkim obywatelkom
i obywatelom, a więc uczniom i nauczycielom także
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka

Dyrektorzy szkół żądają od nauczycieli, aby robili listy
uczniów, którzy byli na protestach. Jako rodzic jestem tym
zbulwersowana. To ja wraz z moim dzieckiem będziemy
decydować, co ono będzie robić po szkole
Monika Falej, posłanka

Z powodu COVID-19 i niewydolności systemu ochrony zdrowia
w Polsce umiera najwięcej ludzi od
czasu II wojny światowej. Każda
z nich zasługuje na godny pochówek. Tymczasem zasiłek pogrze-

dali odpór pokojowym demonstracjom. I co się wydarzyło?
W kolejnych dniach dochodziło
do napaści i pobić – uzbrojone
grupy atakowały kobiety i młodzież demonstrującą przeciwko zakazowi aborcji. Do ataków
doszło m.in. w Gdyni, Wrocławiu, Białymstoku czy Warszawie. Sprawcy używali narzędzi
takich jak pałki, noże i gaz pieprzowy. Niektóre osoby odniosły poważne obrażenia.
Polityk musi być odpowiedzialny za swoje słowa. Jarosław Kaczyński powinien być
postawiony przed sądem. 𝍖

Lewica nie zgadza się na taką
politykę. Jej przedstawicielki,
w tym Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Monika Pawłowska,
Magda Biejat i Monika Falej
zwróciły się w tej sprawie do
ministra Czarnka z interwencją
poselską. Zadali mu bardzo jasne pytania i żądali równie jasnych odpowiedzi.
Na jakiej podstawie prawnej MEN zapowiada szykanowanie, represje oraz wyciąganie
konsekwencji wobec nauczycieli i uczniów? Jakie konsekwencje
zamierza wyciągnąć? Co zamierza robić z danymi, które zamierza pozyskiwać od dyrektorów
szkół, od rodziców i od uczniów?
W jakich ramach prawnych chce
te działania podejmować?
Jak dotąd minister nie był
w stanie odpowiedzieć na żadne z pytań. Jeśli nie odpowie,
Lewica zamierza podejmować dalsze kroki, w tym kroki prawne. 𝍖

bowy nie był waloryzowany od
2011 r. Obecna kwota 4 tys. zł jest
niewystarczająca - koszty pogrzebu są dużo wyższe niż 9 lat temu.
Stąd projekt ustawy Lewicy, podwyższający zasiłek do 7 tys. zł.! 𝍖

Projekty ustaw składanych przez Lewicę mają
przede wszystkim poprawiać warunki życia.
Ale chcemy też każdemu zagwarantować godny pochówek
Arkadiusz Iwaniak, poseł

To bardzo trudny czas dla wielu, zwłaszcza dla tych, którzy
tracą swoich bliskich. Dlatego chcemy podwyższyć zasiłek
pogrzebowy - państwo powinno dać ludziom wsparcie
w najtrudniejszej chwili
Karolina Pawliczak, posłanka

Czasem, gdy spada liczba zachorowań na COVID-19,
jest to związane z mniejszą liczbą wykonywanych testów.
Wielu pracujących nie chce się badać, ponieważ boi się
obniżenia wynagrodzenia
Marcin Kulasek, poseł

Minister Czarnek w dobie koronawirusa chce zaprzęgać
pracowników MEN do krucjaty przeciwko nauczycielom,
uczniom i ich rodzicom. Jeżeli premier Mateusz Morawiecki
nie ma na odwagi, by zdymisjonować szefa MEN,
to niech przynajmniej wyśle go na bezpłatny urlop
Monika Pawłowska, posłanka

Szkoła musi być przestrzenią bezpieczną. Tymczasem kolejni
nauczyciele umierają na koronawirusa, a uczniowie nie mają
dostępu do sprzętu. Czas, by pan minister zajął się tym
co jest istotne, a nie ideologicznymi wojnami
Magdalena Biejat, posłanka

10

Prace klubu
UCZCIWA PROKURATURA

NIELEGALNE WYBORY

Morawiecki przed Trybunał Stanu!
Tak zdecydował sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za bezprawne zlecenie przez premiera
Morawieckiego i wicepremiera Sasina wyborów korespondencyjnych.
Tzw. “rekonstrukcja rządu” tylko odwracała uwagę od bezprawnych działań.
Morawiecki z Sasinem wydali 70 milionów złotych
na wybory, których nigdy nie było i nie ponieśli żadnej
odpowiedzialności. Lewica się na to nie zgadza
Dariusz Wieczorek, sekretarz KKP Lewicy, poseł

Ta rekonstrukcja pokazała, iż rząd zajmuje się tylko sobą.
„Stołków” miało być mniej, a z każdym dniem widzimy
jak ministrowie mnożą się jak przez pączkowanie
Karolina Pawliczak, posłanka

Ministrów zastąpią prezesi, wiceministrów zastąpią
wiceprezesi, i nadal ciotki i pociotki będą pracowały
w administracji rządowej
Tomasz Trela, poseł

Mateusz Morawiecki próbował załatwić sobie spokój
ustawą „bezkarnościową”, ale nie udało mu się to.
To początek końca premiera z PiS
Katarzyna Kotula, posłanka

Nie zgadzamy się na życie w państwie, w którym premier
łamie prawo, potwierdza to sąd i nikt nie wyciąga wobec
niego żadnych konsekwencji. Będziemy walczyć!
Katarzyna Ueberhan, posłanka

Sąd ocenił, że decyzja dotycząca niedoszłych majowych wyborów prezydenckich została wydana przez rządzących z „rażącym naruszeniem prawa”. Poczta Polska na zlecony przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina druk kart do głosowania wydała 70 mln zł.
Wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego daje podstawę, by przygotować
wniosek o Trybunał Stanu dla
polskiego premiera. Klub Lewicy zadeklarował, że chce taki wniosek złożyć. Będzie przekonywać wszystkie opozycyjne frakcje zasiadające w polskim parlamencie, by poparły taki wniosek.
Rząd Zjednoczonej Prawicy przeprowadzał w tym czasie tzw. „rekonstrukcję rządu”,
która zdaniem parlamentarzystek i parlamentarzystów Lewicy, miała przykryć niewygodne fakty związane m.in. z wyrokiem WSA. 𝍖

ZDROWIE

Leki za 5 złotych!
Jedno z głównych haseł, z którym Lewica szła do wyborów brzmiało “leki na receptę
za 5 złotych”. Przyszedł czas, żeby zrealizować tę obietnicę. Wkrótce złożymy projekt
ustawy, który sprawi, że wszystkie leki refundowane będą kosztować tylko 5 zł.

Minister Ziobro
nie może być prokuratorem
Lewica złożyła w Sejmie projekt
ustawy rozdzielający funkcję
Ministra Sprawiedliwości
i Prokuratora Generalnego.
Poseł Krzysztof Śmiszek i posłanka Anna-Maria Żukowska
złożyli w Sejmie projekt ustawy, rozdzielający funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Zbigniew Ziobro pełni te funkcje
od pięciu lat. Był to okres bezprecedensowego upolitycznienia prac obu instytucji. Uczynił
z nich broń w swojej politycznej i ideologicznej walce. Używał ich do zamachu na polskie
sądownictwo, łamania zasady praworządności i ręczne-
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Lewica chce zmiany
definicji gwałtu
Zjednoczona Prawica chce wypowiedzieć Konwencję
Stambulską, która chroni polskie kobiety przed przemocą.
Tymczasem Lewica stara się, by była ona w pełni realizowana.
Przemoc wobec kobiet
jest odwieczna
i wszechogarniająca.
Stanowimy ponad połowę
ludzkości, wykonujemy
3/4 ludzkiej pracy
i dostajemy za to
25% światowego
wynagrodzenia
Joanna Senyszyn, posłanka

7,3 miliarda złotych
– tyle wynoszą długi
polskich seniorów.
Nie zaciągają ich po to,
by jeździć na luksusowe
wycieczki. Te długi
zaciągają na wykupienie
leków. Czas to zakończyć
Marek Rutka, poseł

W Polsce żyją setki tysięcy osób
których na co dzień nie stać na
niezbędne lekarstwa. Nie jest
to wcale skutek pandemii koronawirusa – taka sytuacja ma
miejsce od zawsze.
Leki za 5 zł to przyjazne
obywatelom rozwiązanie, które nie będzie kosztowało wiele. Osoby, które dziś trafiają do

szpitala, bo nie stać ich na leki,
nie będzie wymagało hospitalizacji, jeśli dostanie potrzebne
lekarstwa – to także oszczędność dla budżetu.
Ustawa jest obecnie konsultowana z ogranizacjami pacjentów i producentów leków. Zostanie złożona w Sejmie jeszcze
na początku tego roku. 𝍖

Przygotowaliśmy ten projekt, żeby już nigdy w Polsce nikt nie musiał odchodzić
od okienka aptecznego bez wykupienia leków. Ten problem dotyczy dziś wszystkich
– młodych, starszych, mieszkańców dużych miast i wsi
Marcelina Zawisza, posłanka

Projekt zakłada przeniesienie odpowiedzialności z pacjentów na system ochrony
zdrowia. To nie pacjenci będą musieli szukać leków zastępczych.
Państwo będzie gwarantem, że leki nie będą droższe niż 5 zł za opakowanie
Zdzisław Wolski, poseł

go sterowania sprawami. Umarzał śledztwa w sprawach dotyczących jego samego i jego
współpracowników z PiS, chronił księży pedofilów i szczuł
na mniejszości.
Dziś Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, w którym stanowisko Prokuratora Generalnego jest połączone z Ministrem Sprawiedliwości. Czas to
zmienić! Postępowania przeciwko każdemu i każdej powinny
być wolne od politycznych nacisków. Lewica jest głęboko przekonana, że rozwiązanie to przerwie obecną patologię w prokuraturze i da większą szansę na
skuteczne i bezstronne ściganie
przestępców w Polsce. 𝍖

Jednym z tych postanowień jest
szersza definicja gwałtu. Konwencja nakazuje, by w kodeksie karnym została wprowadzona zmiana, która doda nową przesłankę gwałtu – przesłankę o braku zgody na obcowanie płciowe. Projekt ustawy,
który wprowadza takie zmiany,
opracowała Fundacja Feminoteka. Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu. 𝍖

Przemoc seksualna wobec kobiet jest większa niż pokazują
oficjalne statystyki. Dużo kobiet nie zgłasza incydentów,
ponieważ się boi. Musimy zmienić prawo, aby wszystkie
obywatelki i obywatele czuli się w naszym kraju bezpiecznie
Paulina Matysiak, posłanka

Politycy prawicy lubią przytaczać statystyki,
że Polska jest dla kobiet bezpieczna, bo mamy mniej zgłoszeń
gwałtów, niż np. w Szwecji. Zgłoszeń w Szwecji jest więcej,
bo tam prawo traktuje gwałt bardzo poważnie. W Polsce
takie zgłoszenia są ignorowane i nie mają podstawy
prawnej. Trzeba to zmienić
Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka
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„NIE” dla odpowiedzialności
zbiorowej! Lewica broni emerytów
mundurowych
Nie wolno wyłącznie na podstawie
przynależności do danej formacji
z czasów PRL pozbawiać nikogo
praw – orzekł 16 września 2020 r.
Sąd Najwyższy.
Zgodnie z uchwałą SN, aby móc
obniżyć funkcjonariuszowi emeryturę, niezbędne jest zbadanie
innych okoliczności służby danej osoby, w tym, czy rzeczywiście działała na rzecz totalitarnego państwa, naruszała prawa
człowieka i zwalczała opozycję.
Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie tzw. ustawy
represyjnej z 16 grudnia 2016 r.,
która obniżyła świadczenia kilkudziesięciu tysiącom byłych
funkcjonariuszy do poziomu
nieprzekraczającego przeciętnego świadczenia z ZUS.

Wzywamy Rzecznika
Praw Dziecka,
żeby podał się do dymisji
Posłanki Małgorzata Prokop-Paczkowska i Wanda Nowicka w imieniu klubu Lewicy wezwały urzędującego
Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka do dymisji.

Przed dwoma laty ustawa
ta została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, który jednak trzykrotnie odraczał
termin, także ten ostatni przypadający na 11 września br.
Uchwała SN oznacza, że
w przypadku odwołań funkcjonariuszy, których objęto ustawową obniżką emerytury, sądy
powinny indywidualnie oceniać

działania każdego z byłych pracowników służb z okresu PRL.
Przypominamy, iż posłowie
Lewicy złożyli projekt przywracający emerytury służbom mundurowym. Prace nad nim miały
zostać wstrzymane do momentu
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wraz z uchwałą Sądu
Najwyższego, Sejm rozpocznie
procedowanie tego projektu. 𝍖

Uchwała Sądu Najwyższego jest przywróceniem elementarnych zasad praworządności
w Polsce. Nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej.
Nie może być tak, że za pomocą jednej ustawy wrzuca się do jednego worka kilkadziesiąt
tysięcy ludzi i nazywa się wszystkich oprawcami
Andrzej Rozenek, poseł

Klub Lewicy złożył w Sejmie projekt ustawy przywracający emerytury służbom
mundurowym, ale prace nad nim miały zostać wstrzymane do orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego. Orzeczenie Sądu Najwyższego to argument, by do niego wrócić

To rezultat jego absurdalnych
i krzywdzących wypowiedzi,
nie tylko sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem i podstawową
logiką, ale także działających
na szkodę dzieci. Mowa m.in.

Panie rzeczniku, proszę
podać się do dymisji.
Dość już tych banialuk
opowiadanych na temat
dzieci. Dzieci w Polsce
potrzebują i wymagają
prawdziwego Rzecznika
Praw Dziecka, a takim
rzecznikiem pan nie jest
i na pewno nie będzie
Wanda Nowicka, posłanka

o oskarżeniach RPD pod adresem nauczycieli edukacji seksualnych, którzy jego zdaniem
rozdają dzieciom w szkołach
tabletki na zmianę płci. Tego
typu wypowiedzi z ust urzędnika tak wysokiego szczebla
dyskwalifikują go z możliwości piastowania tak odpowiedzialnej funkcji.
Rzecznik Praw Dziecka sprzeniewierzył się swojemu ślubowaniu. Jest w nim mowa o tym, że
będzie strzec praw dziecka kierując się przepisami prawa, dobrem dziecka i że będzie pełnił
swoje obowiązki w sposób bezstronny, z najwyższą starannością i będzie strzec godności powierzonego mu stanowiska. 𝍖

Wiesław Szczepański, poseł

To orzeczenie może się okazać punktem zwrotnym dla polskiej demokracji.
Okazuje się, że zostali jeszcze uczciwi sędziowie, uczciwi ludzie, którzy decydują
o przyszłość Polek i Polaków. Dziękuję tym, którzy dają nadzieję
Włodzimierz Czarzasty,
wicemarszałek Sejmu, przewodniczący SLD

Jeśli RPD zna przypadek, że ktokolwiek, gdziekolwiek
w Polsce, podawał dzieciom jakieś tabletki, powinien zgłosić
ten fakt do prokuratury. To jest jego obowiązek.
Obrzucanie błotem, szkalowanie całej społeczności
edukatorów jest niegodziwe!
Małgorzata Prokop-Paczkowska, posłanka

PRAWA ZWIERZĄT

Nadszedł czas
na Rzecznika Praw Zwierząt
Posłanki i posłowie Lewicy w towarzystwie swoich pupili przedstawili projekt ustawy o powołaniu Rzecznika Praw Zwierząt.
Instytucja Rzecznika Praw
Zwierząt pozwoli uniknąć
wielu dramatów,
np. w Stadninie Janów
Podlaski. Potrzebna jest
instytucja, która będzie stała
na straży zarówno zwierząt,
jak i ludzi, którzy walczą
o ich prawa
Maciej Kopiec, poseł

Mamy XXI wiek i najwyższy czas,
aby zwierzęta w Polsce objąć odpowiednią ochroną prawną i instytucjonalną. To idealny czas na
wprowadzenie ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt. W tej chwili panuje dobry klimat dla zwierząt i trzeba z niego skorzystać.
Potrzebna jest instytucja, która
będzie stała na straży praw zwierząt, ale i ludzi, którzy walczą

o ich prawa. Gdyby instytucja
Rzecznika Praw Zwierząt pojawiła się wcześniej, pozwoliłoby to uniknąć wielu dramatów,
o których słyszymy codziennie
w mediach.
Lewica zgłosiła projekt do
konsultacji wśród organizacji
pozarządowych. Ustawa zakłada, że Rzecznik będzie niezależny, tak jak Rzecznik Praw
Obywatelskich, będzie miał własny budżet, który pozwoli mu
na działanie w sądach i zgłaszanie nadużycia praw zwierząt. 𝍖

Nasz projekt spowoduje, iż głos zwierząt będzie w końcu
słyszany w Sejmie. Zapraszamy do współpracy wszystkie
organizacje pozarządowe, które działają na rzecz praw
zwierząt, aby tworzyły z nami wspólną koalicję
Beata Maciejewska, posłanka
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Chcemy powietrza, które nie zabija!
Na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, aż 36 znajduje się w Polsce,
większość z nich jest na Śląsku. Tylko w październiku ubiegłego roku, z powodu
smogu i chorób przez niego wywoływanych, zmarło 50 tysięcy naszych rodaków.

Wywóz odpadów drożeje
Lewica postanowiła podsumować rok w gospodarce
odpadami komunalnymi. Bilans jest szokujący – ceny
wywozu odpadów skoczyły w całej Polsce kilkukrotnie!

Jeszcze w 2016 roku rząd Beaty
Szydło zapowiadał wydanie 100
mld złotych w ciągudziesięciu
lat. Dzięki temu miało zostać wymienionych 3 mln pieców tradycyjnych (tzw.kopciuchów). Niestety, po trzech latach wiemy, że
ten program nie zdał egzaminu.

Miesiące zimowe to w Polsce czas, który można nazwać
„igrzyskami śmierci”. Powietrze staje się wręcz trujące.
Tak nie musi być. Mamy technologię, która może sprawić,
że nie będziemy wybierać między ogrzanym domem,
a czystym powietrzem
Przemysław Koperski, poseł

W CELU PRZYSPIESZENIA
WALKI ZE SMOGIEM
LEWICA PROPONUJE:
● Przekazanie do samorządów
środków przeznaczonych na likwidację niskich emisji i wymianę pieców.
● Zmianę kryteriów budynków,
które mogą brać udział w programie „Czyste Powietrze”, tak
aby więcej z nich mogło skorzystać z programu.
● Wymianę tradycyjnych pieców
w schroniskach górskich na odnawialne źródła energii. 𝍖

W Polsce są cztery pory roku: wiosna, lato, jesień i smog. Samorządy najlepiej wiedzą,
jak likwidować niskie emisje i znają problemy swoich mieszkańców.
Dlatego rząd powinien przekazać im fundusze na walkę ze smogiem.

W Warszawie koszty wzrosły
o 155% na przestrzeni ostatnich
dwóch lat, a w Tomaszowie Mazowieckim o 211% – to tylko niektóre przykłady. Problem dotyka wszystkich: nie tylko samorządy, które formalnie odpowiadają za gospodarkę odpadami,
ale przede wszystkim obywatel-

ki i obywateli, którzy z roku na
rok płacą coraz wyższe ceny za
wywóz. Co gorsza, odpady są
źle utylizowane. Wciąż brakuje odpowiednich metod składowania i recyklingu, co sprawia, że wysypiska są większe
lub dochodzi do ich nielegalnych podpaleń 𝍖

To absurdalne, by koszt wywozu śmieci był tak
dużym obciążeniem dla polskich rodzin. W Polsce koszt
utylizacji śmieci wisi na barkach obywatelek i obywateli.
Odpowiedzialność powinni wziąć też producenci
Anita Sowińska, posłanka

Czas na wprowadzenie kaucji za puszki aluminiowe
i butelki plastikowe. Taki system funkcjonuje w wielu
krajach Zachodu. Sprawia, że śmieci jest mniej, środowisko
bezpieczniejsze, a konsumenci płacą mniej za napoje

Rafał Adamczyk, poseł

SŁUŻBY SPECJALNE

Przemysław Koperski, poseł

Nad służbami specjalnymi
nikt nie panuje
W ostatnich latach historia polskich służb specjalnych to kompromitacja
za kompromitacją: certyfikat bezpieczeństwa dla Mariana Banasia, znikające
pieniądze z CBA, nieudany zakup maseczek i respiratorów od handlarza bronią.
Prawo i Sprawiedliwość ewidentnie nad nimi nie panuje.
W 2016 PiS r. zmienił regulamin Sejmu i zlikwidował rotacyjne przewodnictwo w Komisji ds. Służb Specjalnych. Takie
rozwiązanie było bardzo dobrą
tradycją polskiego parlamentaryzmu, ponieważ opozycja także
kierowała pracami kontrolnymi.
Nie akceptujemy braku cywilne-

go nadzoru nad polskimi służbami, który dotąd był realizowany przez Sejm. Lewica złożyła
na ręce Elżbiety Witek nie projekt uchwały, która ma na celu
usprawnienie kontroli nad służbami w Polsce i wprowadzenie
rotacyjnego przewodnictwa nad
Komisją ds. Służb Specjalnych. 𝍖

Służby zawodzą i zachowują się jak państwo w państwie. Potrzebują lepszego nadzoru.
Lewica chce, by opozycja także kierowała pracami kontrolnymi nad służbami.
PiS tego nie dopilnuje, bo swoi swoich nie kontrolują. Tylko opozycja może to zrobić
Maciej Gdula, poseł

PiS traktuje służby specjalne jak służby do celów partyjnych, a nie na rzecz
społeczeństwa. Rzeczywista kontrola parlamentu została zlikwidowana.
Partia rządząca zrezygnowała z odpowiedzialności za państwo
Monika Pawłowska, posłanka

MEDIA PUBLICZNE

Kwiatkowski członkiem
Rady Mediów Narodowych
Poseł klubu Lewicy z okręgu toruńskiego,
Robert Kwiatkowski, będzie pełnił funkcję jednego
z dwóch przedstawicieli opozycji w Radzie Mediów
Narodowych.
Klub Lewicy rekomendował
go na to stanowisko z racji olbrzymiego doświadczenia
w dziedzinie mediów publicznych. W latach 1996-1998 Robert Kwiatkowski był członkiem
KRRiT, a w latach 1998-2004 prezesem Telewizji Polskiej. 𝍖

Dziękuję klubowi za nominację. W swojej kadencji
będę walczył o demokratyczną kontrolę nad mediami
publicznymi. Media publiczne mają być bezstronne.
Nie mogą pozostać narzędziem polityki żadnej partii
politycznej
Robert Kwiatkowski, poseł

Prace klubu

13
EDUKACJA

Trzeba uporządkować szkoły
w obliczu koronawirusa
Rząd Prawa i Sprawiedliwości popełnił wiele zaniedbań w gospodarce, ochronie
zdrowia i edukacji. Chaos decyzyjny w dobie pandemii powoduje kolejne kryzysy.
Problem jest także w oświacie – przez brak przygotowania rządu i kolejne ogniska,
szkoły musiały zostać zamknięte.
Zamiast całościowej strategii
i prewencji, rząd stosował taktykę gaszenia pożarów. Polskie
szkoły nie zostały przygotowane na drugą falę pandemii. Dyrektorzy nie dostali wytycznych
co do zmiany trybu nauczania,
a w wielu miejscach nie było

Dziś to głównie samorządy
dbają o bezpieczeństwo
i organizację szkół.
Robią, co mogą i państwo
musi im pomóc.
Dlatego muszą otrzymać
wsparcie finansowe
Tomasz Trela, poseł

możliwości prowadzenia nauczania hybrydowego.
Efektem były nowe zakażenia
i konieczność zamknięcia szkół.
Scenariusz mógłby być inny, gdyby posłuchano propozycji Lewicy,
która postulowała dwutygodniową przerwy w nauczaniu i przygotowanie szkół do nauki w trybie hybrydowym (częściowo zdalnym, częściowo stacjonarnym).
Rząd musiał zamknąć szkoły, ale kompletnie ich do tego nie
przygotował. Brakuje sprzętu dla
uczniów i nauczycieli, brakuje
oprogramowania. Nauczyciele
nadal nie przeszli koniecznych
szkoleń. Tego wszystkiego można było uniknąć.

MŁODA LEWICA
Lewica rodzi się z chęci zmiany i determinacji
do jej przeprowadzenia. Młodzi ludzie, którzy
kontestują zastany system polityczny w Polsce
często dostrzegani są tylko przez prawicę.
My się na to nie zgadzamy i działamy!
Ostatnio przeprowadziliśmy ankiety w całej Polsce
i sporządziliśmy raport dotyczący tolerancji oraz równouprawnienia w oświacie. Wysłaliśmy wnioski do
władz samorządowych oraz MEN o wprowadzenie
edukacji seksualnej w szkołach. Interweniowaliśmy
także w sprawie edukacji zdalnej, egzaminów i wykluczenia części uczniów podczas pandemii. W lipcu, w Katowicach, protestowaliśmy przeciw faszyzmowi. W całym kraju braliśmy udział w marszach równości, protestach propracowniczych oraz strajkach klimatycznych. Organizowaliśmy pikniki i spotkania otwarte – w dużych i małych miejscowościach – tak, aby dotrzeć do każdego. Podjęliśmy także akcję publicznego czytania „SexEd”, wysłaliśmy wnioski do Rzecznika
Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
1 września pod siedzibą MEN zorganizowaliśmy manifestację „Edukacja, nie indoktrynacja”. Oprócz tego stale
kontynuujemy współpracę z parlamentarzystami i parlamentarzystkami Lewicy. Możesz być częścią naszej fali
– dołącz do nas poprzez spotkania otwarte albo kontakt
internetowy. Pokażmy wspólnie, że prawica nie ma monopolu na młodzież i że nasze pokolenie chce bezpiecznej przyszłości!. 𝍖
Zapraszamy do wspólnego działania
Facebook.com/mlodalewicapl

Dlatego Lewica postuluje
wprowadzenie zasiłku opiekuńczego na czas proponowanej
przerwy edukacyjnej i ewentualnej nauki zdalnej. Oraz wsparcie dla samorządów – zwiększenie subwencji edukacyjnej i uruchomienie rezerwy celowej, aby
doposażyć szkoły podstawowe
i średnie w odpowiedni sprzęt.
Placówki edukacyjne muszą być
gotowe na nauczanie hybrydowe, ale trzeba też pamiętać, że
dzieci z ubogich rodzin nie zawsze mają dostęp do laptopów,
czy internetu. Szkoła powinna
móc zapewnić narzędzia do nauki, a pieniądze na ten cel powinien zabezpieczyć rząd. 𝍖

MŁODZI RAZEM

Kolejne kroki w walce z pandemią, które przedstawia rząd,
są kompletnie losowe. Miesiące, które mieliśmy
na przygotowania, zostały zmarnowane.
Premier nie panuje nad swoją ekipą, a ministrowie działają
samopas, bo nikt ich działań nie koordynuje
Bogusław Wontor, poseł

Na początku Mateusz Morawiecki zapewniał, że strategia
MEN-u dotycząca szkół zdaje egzamin.
W końcu sam przyznał, że ten egzamin został oblany!
Przyznał to, ale nie przystąpił do egzaminu poprawkowego.
Nie przedstawił żadnej nowej strategii
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka

FEDERACJA MŁODYCH
SOCJALDEMOKRATÓW

Inna młodzieżówka jest możliwa! Organizacje
młodzieżowe działające przy partiach
politycznych są czasem postrzegane jako
partyjne przybudówki. Młodzi Razem są inni!

Federacja Młodych Socjaldemokratów
to młodzieżowe stowarzyszenie polityczne
związane z Sojuszem Lewicy Demokratycznej,
które działa od 2003 roku.

Młodzieżówka partii Lewica Razem zajmuje się
przede wszystkim sprawami dotyczącymi młodzieży, chociaż nie obce są im inne tematy. Organizujemy dziesiątki manifestacji, kongres, akcje masowego pisania listów oraz zbiórki podpisów pod lokalnymi projektami ustaw. Gdy rozpoczęła się pandemia, my nie zaprzestaliśmy aktywności – przenieśliśmy ją do Internetu. Zajęliśmy się aranżacją
debat i wykładów online, medialnych akcji nagłaśniających problemy osób LGBT w Polsce (#PolishStonewall), a nawet poprowadziliśmy 24-godzinną transmisję na żywo z okazji Święta Pracy. Ten
pierwszomajowy stream był okazją do przeprowadzenia wywiadów z politykami i polityczkami,
przedstawienia robotniczej historii święta, a także
do porozmawiania z naszymi kolegami i koleżankami z zagranicznych lewicowych młodzieżówek.
Młodzi Razem, chociaż współpracują z posłankami, posłami i partią, nie są od niej uzależnieni. Zamiast na „noszeniu teczek politykom” wolimy skupiać się na realnym działaniu. Posiadamy już struktury w każdym województwie. Jeśli mieścisz się
w przedziale wiekowym między 13 a 25 lat, zapraszamy do zapisania się! 𝍖

FMS ma swoich przedstawicieli na terenie całego kraju. Jej członkowie są radnymi w mniejszych ośrodkach i większych miastach Polski.
Ostatnio stowarzyszenie powołało nowe, prężne struktury terenowe w województwach: lubelskim, opolskim, świętokrzyskim i małopolskim.
Młodzieżówka organizuje i uczestniczy w licznych inicjatywach, takich jak happeningi, protesty, konferencje na temat bieżących problemów
w kraju z perspektywy młodych ludzi. W ostatnich dniach Federacja Młodych Socjaldemokratów współorganizowała protest przeciwko małopolskiej kurator oświaty za jej homofobiczną postawę w działalności publicznej. Podczas
ostatnich głosowań w Sejmie w sprawie „Piątki dla zwierząt” FMS przesłał list do wszystkich
posłów, w którym namawiał do głosowania za
projektem ws. zakazu hodowli zwierząt na futra.
Członkowie FMS biorą udział w debatach i rozmowach organizowanych przez media o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym. Jeśli chcesz
się zaangażować, dołącz do nas!. 𝍖

Zapraszamy do wspólnego działania
Facebook.com/mlodzilewicyrazem

Zapraszamy do wspólnego działania
Facebook.com/nowyFMS

Europosłowie ● Samorządowcy

Co słychać w Brukseli?

Mówią europarlamentarzyści Lewicy
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ako sprawozdawca
Komisji Ochrony
Środowiska Naturalnego na bieżąco monitoruję
przebieg prac nad
Rezolucją PE w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
(Green Deal).
Staram się wyważyć argumenty klimatologów
i uwarunkowania społeczne transformacji gospodarki w kierunku zielonej
ekonomii, mając na uwadze dobro całej społeczności europejskiej, ale przede
wszystkim Polaków.
W ostatnim czasie,
w trakcie debaty o praworządności w Polsce oraz
przygotowań do niej,
zwróciłem uwagę europarlamentarzystów na problem
osób, które w wyniku
ustawy represyjnej z 2016 r.
z dnia na dzień pozbawione zostały swoich emerytur. 𝍖

Wiosna

o moich priorytetów
w Parlamencie Europejskim należą prawa
kobiet, kwestie budżetowe
oraz relacje UE z Białorusią.
Jako wiceprzewodniczący komisji ds. Praw Kobiet
i Równouprawnienia oraz
autor opinii dotyczącej Budżetu UE na 2021 r. walczę
min. o to, by UE przeznaczała więcej środków na promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, walkę z przemocą domową i poprawę sytuacji kobiet na
rynku pracy.
W ramach funkcji przewodniczącego delegacji ds.
relacji z Białorusią, jestem
jednym z kluczowych głosów przyczyniających się do
formowania stanowczego
stanowiska Parlamentu wobec reżimu Łukaszenki oraz
zagwarantowania wsparcia
dla białoruskiego społeczeństwa. 𝍖

Wiosna

o był intensywny rok
pracy w PE i w województwie śląskim.
W Parlamencie pracuję nad
Funduszem Sprawiedliwej
Transformacji, by jak najwięcej pieniędzy trafiło do
regionów w procesie transformacji energetycznej. Jestem autorem pomysłu, by
to właśnie Katowice wraz
z Śląsko-Zagłębiowską Metropolią zostały Europejską
Stolicą Kultury w 2029 roku.
Przekonuję do tego zarówno
w Brukseli, jak i Katowicach,
Czeladzi i Warszawie.
Aktywnie działamy też
w regionie: z „pogotowiem
zakupowym”: zaopatrywaliśmy seniorów w czasie lockdownu; Śląska Tarcza Antydyskryminacyjna to program
reagowania na dyskryminację Ślązaków i mieszkańców
województwa śląskiego. Pomagamy też pracownikom
transgranicznym. 𝍖

BOGUSŁAW
LIBERADZKI

P

racuję w Komisji
Transportu i Turystyki
oraz Komisji
Kontroli Budżetowej PE.
Obecnie zajmuję się przede
wszystkim ratowaniem
unijnego rynku kolejowego,
lotniczego i turystycznego
przed skutkami COVID-19.
Jestem współtwórcą
i sprawozdawcą nowatorskiego rozporządzenia, dotyczącego praw pasażerów
w ruchu kolejowym. Projekt zakłada m.in. rekompensaty za opóźnienia pociągów na terenie UE i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Bieżącą pracę w okręgu wyborczym koordynują moi asystenci w biurach
w Szczecinie, Gorzowie,
Koszalinie i Wałczu oraz
dwoje asystentów akredytowanych w PE, pochodzących z Gorzowa i ze Szczecina. 𝍖 

SLD

Niech rząd nie przeszkadza, skoro pomóc nie umie
Samorządy zostały bez żadnego wsparcia ze strony rządu, ministerstwa edukacji czy
służb sanitarnych szczebla
centralnego. Dopiero pod koniec sierpnia pojawiły się jakieś strzępki zaleceń.

szybką i jednoznaczną odpowiedź.
Czasu na zorganizowanie ferii jest naprawdę niewiele jeśli utrzyma się ten
wspólny dla wszystkich termin ferii.

w domu, powstrzyma przed spotykaniem się ze znajomymi? Przecież młodzież ma już dość odosobnienia i rozmów przez komunikatory internetowe!

A tego lata były półkolonie?
Tak, ale z uwagi na pandemię tylko
dla najmłodszych dzieci z klas I-III, bo
rodzicom takich dzieci najtrudniej jest
zorganizować opiekę. Dzieci uczestniczyło oczywiście mniej, ponieważ
musieliśmy spełnić wymogi sanitarne,
co oznaczało mniejsze grupy, dystans
między dziećmi i szereg innych ograniczeń. Mimo to chętnych nie brakowało, a wychowawcy naprawdę wykazali się nie lada kreatywnością, by
było ciekawie i bezpiecznie. Dzieci
były zadowolone, a to dla mnie najważniejsze.

Miasto nie planuje żadnych zajęć
w czasie ferii?
– Co roku zimą i latem są w Łodzi półkolonie, atrakcji jest mnóstwo, więc
chętnych zawsze jest więcej niż miejsc.
Ale co będzie w tym roku nie wiem,
piszemy pismo do ministerstwa edukacji w tej sprawie i liczę, że dostanę

Nie obawia się Pani, że w obliczu zakazu wyjazdów teraz chętnych na ferie w mieście będzie znacznie więcej?
– Tak może być, choć trzeba pamiętać,
że są to zajęcia dedykowane młodszym uczniom. Siódmo– i ósmoklasiści oraz licealiści organizowali sobie atrakcje sami. Dla nich były miej-

ROZMOWA Z
Małgorzatą Moskwą-Wodnicką
wiceprezydentką Łodzi
Ferie zimowe w jednym terminie dla
wszystkich województw?
M A ŁG O R Z ATA M O S K WA -WODNICKA: Ta decyzja nie ma
nic wspólnego z elementarną logiką. Rząd nie radzi sobie z pandemią,
a ferie w jednym terminie oznaczają
kolejny lockdown dla uczniów. Młodzież od dłuższego czasu jest uwięziona w domach, przy komputerach,
i marzy o chwili wytchnienia, spotkaniach z rówieśnikami, nartach. Od tego są ferie! A PiS funduje im przerwę
od szkoły z obowiązkowym siedzeniem w czterech ścianach własnego
mieszkania. Eksperci zwracają uwagę, że ferie powinny być rozciągnięte

w czasie. Inaczej zabijemy branżę turystyczną, tak jak umiera branża gastronomiczna i hotelarska.

Premier apelował na razie by nie
planować wyjazdów…
– Bo nie ma podstaw prawnych, aby
zabronić wyjazdów, może tylko apelować. Ciekawe zatem, kto zajmie się
najmłodszymi uczniami, jeśli wyjechać
nie wolno? Rodzice pracują, a nie każdy ma babcię, która zajmie się wnukami. Kto zatrzyma starszych uczniów

skie ślizgawki, pływalnie, sale gimnastyczne, gdzie był sprzęt i instruktorzy. To nieprawda, że młodzież nie lubi sportu. Przeciwnie, chętnie pojawia
się na boiskach, ale trzeba im coś zaproponować. I staraliśmy się to robić.

A czego się Pani oczekuje od rządu?
– Przede wszystkim logicznego myślenia. Konsultacji z samorządami decyzji dotyczących szkół. Przecież to my
musimy realizować te zakazy i nakazy. I niejednokrotnie słono za to płacić, bo w ślad za zadaniami nie idą
pieniądze. A jeśli rząd nie umie pomóc, to niech przynajmniej nie przeszkadza. Poradzimy sobie. 𝍖

MAŁGORZATA
MOSKWA-WODNICKA
SLD
Od 2019 r. jest wiceprezydentką
Łodzi odpowiedzialną za edukację,
rynek pracy, gospodarkę komunalną i kulturę.
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ROMUALD AJCHLER

OKRĘG 38,
PIŁA

N

iebawem minie rok od pierwszego lockdownu – okresu,
w którym rząd przegrywa
z epidemią, a ofiarami tej walki są
polskie firmy, polska gospodarka
i polscy obywatele. Pomoc udzielona przedsiębiorcom jest niewystarczająca, nie uwzględnia wszystkich branż, a warunki jej otrzymania skonstruowane są w taki spo-

Państwo nie może wprowadzać w błąd.
Państwo ma wobec obywateli wyłącznie
obowiązki

WIESŁAW BUŻ

sób, że nie wszyscy przedsiębiorcy
mogą z niej skorzystać. To właśnie
tych zagadnień dotyczyła większość skierowanych przez Romualda Ajchlera interpelacji i interwencji poselskich. Przedmiotem
jego aktywności było także m.in.
przyspieszenie rozliczenia wypłat
za ubiegłoroczną suszę dla rolników. Na prośbę wyborców złożył
w Ministerstwie Zdrowia interpelację w sprawie projektu listy leków refundowanych oraz dodania
do niej leków niezbędnych w terapii raka płuc. 𝍖

W

iesław Buż realizuje plan
utworzenia biur powiatowych i poselskich w całym
regionie. Dotychczas na Podkarpaciu powstało ich w sumie 15! Każdemu otwarciu towarzyszy rozmowa
z posłem Bużem o jego dotychczasowej aktywności, aktualnych wydarzeniach, pracy klubu parlamentarnego
oraz dyskusji o planach Lewicy - tak-

OKRĘG 23,
RZESZÓW

Otwieram biura, które będą miejscem do pracy
dla lokalnych działaczy. Ma to kluczowe
znaczenie dla naszej aktywności w terenie

JACEK CZERNIAK

OKRĘG 6,
LUBLIN

P

oseł Jacek Czerniak od samego
początku bardzo aktywnie działa zarówno w samym Lublinie,
jak i w mniejszych miejscowościach
okręgu nr 6. Otworzył filie biur poselskich w Rykach, Puławach, Opolu Lubelskim oraz Kraśniku, a niedługo
zostaną otwarte również w Janowie
Lubelskim, Świdniku, Łęcznej, Lubartowie, Łukowie i Bełżycach. To tylko

Celem mojej pracy jest nie pozorowana
aktywność w internecie, tylko realny kontakt
z mieszkańcami regionu

MAREK DYDUCH

symboliczne punkty na mapie - poseł
Czerniak raz w miesiącu odbywa dyżury w każdym z biur. Obywatele piszący listy i maile z prośbą o pomoc,
nigdy nie zostaną bez odpowiedzi. Poseł Czerniak wystosował już dziesiątki interpelacji, zapytań i interwencji poselskich w sprawach, które doskwierają nie tylko mieszkańcom jego okręgu, ale i całego województwa,
a nawet kraju. Aktywnie uczestniczy
w wielu akcjach i demonstracjach organizowanych przez Federację Młodych Socjaldemokratów, wspierając
ich doświadczeniem. 𝍖

OKRĘG2,
WAŁBRZYCH

W

ostatnich miesiącach Marek Dyduch podjął wiele poselskich inicjatyw. Jedną
z nich jest projekt ustawy, ułatwiający procedurę rozwodową. Ustawa zakłada zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, który pozwolą uzyskać rozwód za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego,
jeśli współmałżonkowie się na to

Po co sądy mają ingerować w decyzję dwójki
dorosłych, zgadzających się ze sobą ludzi?
To rozwiązanie przyspieszy rozwody i odblokuje sądy

ROBERT OBAZ

OKRĘG 1,
LEGNICA

P

oseł Robert Obaz podejmuje
wiele inicjatyw społecznych
oraz obywatelskich. Spotyka
się z samorządowcami ze swojego
okręgu, aby dokładnie poznać problemy z jakimi borykają się mieszkańcy każdej gminy. Dzięki temu
jego działania są odpowiedzią na
potrzeby społeczeństwa. Wyraź-

Jako poseł działający w regionie
znacznie bardziej czuję się społecznikiem
niż politykiem. Słucham ludzi, dlatego wiem,
czego potrzebują

że o przyszłości podkarpackiej Lewicy. Otwarciu biur w Jarosławiu i Mielcu towarzyszyła wizyta wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej. Wicemarszałkini i poseł
Buż spotkali się z prezydentem Rzeszowa, wiceburmistrzem Jarosławia
oraz starostą mieleckim. Rozmawiali
o wyzwaniach stojących przed samorządowcami oraz perspektywach rozwoju samorządów w regionie. W Rzeszowie odbyło się także spotkanie
otwarte z działaczami i sympatykami
Lewicy, KOD-u oraz innych prodemokratycznych środowisk. 𝍖

zgadzają. Obecnie rozwód w Polsce
można uzyskać wyłącznie na drodze postępowania cywilnego w sądzie. Jednak z powodu zatłoczenia
sądów nadmierną ilością spraw, takie postępowanie może trwać latami. Marek Dyduch proponuje przeniesienie go na drogę postępowania
administracyjnego prowadzonego
przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Projekt przyniósłby więc
korzyści nie tylko dla osób zainteresowanych, ale także odciążyłby
sądy, które mogłyby w tym czasie
zająć się innymi sprawami. 𝍖

TADEUSZ TOMASZEWSKI

nym sukcesem była obrona Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sosnówce przed likwidacją. Dzięki zaangażowaniu posła,
rodziców, nauczycieli oraz kuratorium udało się powstrzymać decyzję ówczesnego wójta, co wywołało ogromną radość lokalnej społeczności.
Poseł chętnie wspiera inicjatywy
podejmowane na szczeblu regionalnym oraz krajowym. Jak deklaruje Robert Obaz, jego biura poselskie
otwarte są dla wszystkich i każdy
może zwrócić się tam po pomoc. 𝍖

OKRĘG 37,
GNIEŹNIEŃSKO-KONIŃSKI

K

onin, Turek, Słupca, Gniezno,
Śrem, Września i Środa Wielkopolska – to właśnie w tych miastach we wrześniu odbyły się Pikniki dla Przyszłości zainicjowane przez
posła Tadeusza Tomaszewskiego oraz
młodego działacza Wiosny – Kacpra
Parola. Wydarzenia składały się z panelu dyskusyjnego, rozmów na temat
aktywności Lewicy w Sejmie i kon-

Wasza aktywność dziś, przyjaciele,
to przepustka do lepszego jutra. Lewica
w aktywności obywatelskiej będzie was wspierać

kursów z wiedzy obywatelskiej, których laureaci otrzymali specjalne wydania Konstytucji RP z autografami
parlamentarzystów. W spotkaniach
plenerowych z mieszkańcami, głównie młodzieżą, uczestniczyli czołowi
politycy Lewicy.
Debata z uczestnikami dotyczyła m.in. transformacji energetycznej
Wielkopolski Wschodniej, katastrofy jezior Pojezierza Gnieźnieńskiego,
edukacji, rosnącego bezrobocia, praw
kobiet, rozdziału państwa od Kościoła oraz miejsca Polski w Unii Europejskiej. 𝍖

NASZE BIURA POSELSKIE
DOLNOŚLĄSKIE
⊲ M. Dyduch, K. Śmiszek
⊲ A. D-Bąk, M. Dyduch
⊲ A. Dziemianowicz-Bąk
⊲ A. D-Bąk, K. Śmiszek
⊲ R. Obaz
⊲ R. Obaz
⊲ M. Sekuła-Szmajdzińska

Pl. Magistracki 3A
58-300 Wałbrzych
ul. Wojska Polskiego 18
57-300 Kłodzko
ul. Kamienna 4/7
55-200 Oława
ul. J. Haukego-Bosaka 17 lok. 1
50-447 Wrocław
ul. Klonowica 2 lok. 10
58-500 Jelenia Góra
ul. Rynek 9
59-220 Legnica
ul. Wojska Polskiego 18
58-500 Jelenia Góra

KUJAWSKO-POMORSKIE
⊲ K. Gawkowski, J. Szopiński ul. I. Paderewskiego 28 lok. 2 85-075 Bydgoszcz
⊲ K. Gawkowski
ul. Padniewska 27
88-300 Mogilno
⊲ K. Gawkowski, J. Szopiński ul. Kościelna 8
89-100 Nakło nad Notecią
⊲ K. Gawkowski
ul. Gnieźnieńska 1
88-400 Żnin
⊲ R. Kwiatkowski
Szosa Chełmińska 26 lok. 502, 503 87-100 Toruń
⊲ R. Kwiatkowski
ul. Przedmiejska 5 lok 18
87-800 Włocławek
⊲ J. Scheuring-Wielgus
ul. Warszawska 4 lok. 1
87-100 Toruń
⊲ J. Szopiński
ul. Pomianowskiego 7
86-010 Koronowo

⊲ A. Sowińska
⊲ A. Sowińska
⊲ T. Trela, A. Sowińska

ul. Warszawska 24 97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Sieradzka 6
98-220 Zduńska Wola
Aleja Kościuszki 48 lok. 14U
90-427 Łódź

MAŁOPOLSKIE
⊲ M. Gdula
⊲ D. Gosek-Popiołek

ul. Pawia 8 lok. 4
ul. Gertrudy 14 lok. 2

LUBELSKIE
⊲ J. Czerniak
⊲ J. Czerniak
⊲ J. Czerniak
⊲ J. Czerniak
⊲ M. Pawłowska
⊲ M. Pawłowska
⊲ M. Pawłowska
⊲ M. Pawłowska
⊲ M. Pawłowska

Aleja Niepodległości 10
ul. Lubelska 2
ul. Eustachiewicza 3
ul. Szkolna 3
ul. Plac Wolności 15
ul. Lwowska 13 D
ul. 11 listopada 42
ul. Przechdnia 22
ul. Bazyliańska 14

LUBUSKIE
⊲ A. Kucharska-Dziedzic
⊲ B. Wontor
⊲ B. Wontor
⊲ B. Wontor

ul. Krzywoustego 22 lok. 2A 66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Piłsudskiego 3/4 lok 2
69-100 Słubice
Aleja Niepodległości 22
65-780 Zielona Góra
ul. Krasińskiego 23
67-300 Szprotawa

MAZOWIECKIE
⊲ K. Gawkowski, A Rozenek
⊲ A. Iwaniak
⊲ A. Rozenek
⊲A
 . Zandberg,
M. Biejat, M. Zawisza
⊲ A. M. Żukowska

ŁÓDZKIE
⊲ P. Matysiak

ul. Narutowicza 20

DALSZA CZĘŚĆ LISTY BIUR POSELSKICH LEWICY ⊲ 16

23-200 Kraśnik
24-300 Opole Lubelskie
24-100 Puławy
08-500 Ryki
23-400 Biłgoraj
22-100 Chełm
21-200 Parczew
22-200 Włodawa
22-400 Zamość

99-300 Kutno

31-154 Kraków
31-048 Kraków

ul. Wileńska 32
ul. Rembielińskiego 8
ul. Kościelna 11

05-200 Wołomin
09-400 Płock
05-500 Piaseczno

ul. Nowy świat 27 lok. 1
ul. Złota 9 lok. 4

00-029 Warszawa
00-019 Warszawa
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⊲ L ISTA BIUR POSELSKICH LEWICY (dokończenie ze s. 15)
OPOLSKIE
⊲ M. Zawisza

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 2 A lok. 145-706 Opole

PODKARPACKIE
⊲ W. Buż
⊲ W. Buż
⊲ W. Buż
⊲ W. Buż
⊲ W. Buż
⊲ W. Buż

ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne
Ul. Królowej Jadwigi 27 lok. 3
Jarosław
ul. Kolejowa 10
36-100 Kolbuszowa
przy ul. Al. Niepodległości 14, pokój nr 7 - 39-300 Mielec
Plac Wolności 4
37-400 Nisko
ul. ks. J. Jałowego 31
35-010 Rzeszów

PODLASKIE
⊲ P. Krutul

ul. M. C. Skłodowskiej 3 lok. P1

POMORSKIE
⊲ B. Maciejewska
⊲ M. Rutka, J. Senyszyn
⊲ M. Rutka
⊲ M. Rutka
⊲ M. Rutka
⊲ M. Rutka
⊲ M. Rutka, J. Senyszyn

ul. Miszewskiego 17 lok. 204
80-239 Gdańsk
ul. Zgoda 8
81-361 Gdynia
ul. 31 stycznia 30
89-600 Chojnice
ul. Parkowa 14
83 - 300 Kartuzy
ul. Gdańska 4
83-400 Kościerzyna
ul. Braterstwa Narodów 46
82-500 Kwidzyn
Sienkiewicza 19
76-200 Słupsk

NOWE POKOLENIE LEWICY!

15-094 Białystok

ŚLĄSKIE
⊲ R. Adamczyk
⊲ R. Adamczyk
⊲ M. Balt
⊲ W. Czarzasty
⊲ W. Czarzasty
⊲ W. Czarzasty
⊲ M. Konieczny
⊲ W. Konieczny
⊲ W. Konieczny
⊲ P. Koperski
⊲P
 . Koperski,
G. Morawska-Stanecka
⊲ M. Kopiec, Ł. Kohut
⊲ G. Morawska-Stanecka
⊲ G. Morawska-Stanecka
⊲ W. Nowicka
⊲ Z. Wolski

ul. 3-go Maja 15
43-200 Pszczyna
Plac Wolności 19
44-200 Rybnik
ul. Grunwaldzka 10
41-400 Mysłowice
ul. Gen. St. Grota-Roweckiego 42-44, p. 101-104,43-100 Tychy
ul. Mickiewicza 61 lok. 4
44-100 Gliwice
ul. Nowowiejskiego 10/12
42-200 Częstochowa

ŚWIĘTOKRZYSKIE
⊲ A. Szejna
⊲ A. Szejna
⊲ A. Szejna
⊲ A. Szejna
⊲ A. Szejna

ul. Partyzantów 22
28-100 Busko-Zdrój
ul. Starodomaszowska 30/54
25-315 Kielce
ul. Górzysta 14 lok. 24B
27-400 Ostrowiec Św.
ul. Sikorskiego 20 lok. 201,20226-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Świetej Barbary 3
27-200 Starachowice

Pl. Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3 42-500 Będzin
ul. Rynek 2
41-250 Czeladź
xxx
Żywiec
ul. 3 Maja 5/1
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. 3 maja 31 lok 5
42-400 Zawiercie
ul. Warszawska 1 lok. 2
41-200 Sosnowiec
ul. Andrzeja 13 lok. 1
40-061 Katowice
Al. NŚP 24 lok. 14
42-200 Częstochowa
ul. 3 Maja 30
42-300 Myszków
ul. Nadbrzeżna 2
43-300 Bielsko-Biała

Dobre wieści! Aż trójka parlamentarzystów Lewicy została w ostatnich miesiącach rodzicami.
Marcelina Zawisza urodziła małego Adama, Krzysztof Gawkowski został tatą Hani, a Marek
Rutka tatą Ingi. Adamowi, Hani, Indze oraz rodzicom życzymy samych wspaniałości!

ROZWIĄŻ SUDOKU

KASIAROZEK.PL

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
⊲ M. Falej
ul. Związku Jaszczurczego 17 lok. 118 82-300 Elbląg
⊲ M. Falej
ul. Mickiewicza 15 p. 3
19-300 Ełk
⊲ M. Falej
ul. Kopernika 45
10-512 Olsztyn
⊲ M. Kulasek
ul. Traugutta 7 lok. 23
11-400 Kętrzyn
⊲ M. Kulasek
ul. Kopernika 45
10-512 Olsztyn
⊲ M. Kulasek
ul. Barczewskiego 1A
12-100 Szczytno
⊲ M. Kulasek
ul. Żeromskiego 1
11-600 Węgorzewo
WIELKOPOLSKIE
⊲ R. Ajchler
ul. Gen. Sikorskiego 16
64-400 Międzychód
⊲ R. Ajchler
Dąbrowa 2
64-510 Wronki
⊲ K. Kretkowska
ul. Ratajczaka 22
61-815 Poznań
⊲ K. Kretkowska
ul. Wysoka 5 lok. 1
61-810 Poznań
⊲ K. Pawliczak
ul. Górnośląska 64 lok. 2
62-800 Kalisz
⊲ K. Pawliczak
ul. Legionów 46
62-800 Kalisz
⊲K
 . Pawliczak, W. Szczepański ul. Sienkiewicza 1a 63-400 Ostrów Wielkopolski
⊲ K. Pawliczak
ul. Sportowa 2A
63-500 Ostrzeszów
⊲ K. Pawliczak
ul. Słowackiego 14
63-300 Pleszew
⊲ W. Szczepański
ul. Wały Żegockiego 2
64-100 Kościan
⊲ W. Szczepański
ul. Chrobrego 22B
64-100 Leszno
⊲ T. Tomaszewski
ul. Bolesława Chrobrego 40 lok. 4162-200 Gniezno
⊲ T. Tomaszewski
ul. Sienkiewicza 29
62-600 Koło
⊲ T. Tomaszewski
ul. Staszica 27
62-500 Konin
⊲ T. Tomaszewski
ul. Mickiewicza 1
62-400 Słupca
⊲ T. Tomaszewski
ul. Przemysłowa 1 lok. 215
63-100 Śrem
⊲ T. Tomaszewski
ul. Kolska 19
02-700 Turek
⊲ T. Tomaszewski
ul. 3 Maja 4
62-300 Września
⊲ K. Ueberhan
ul. Stary Rynek 8
62-065 Grodzisk Wlkp
⊲ K. Ueberhan
ul. Ratajczaka 44
61-728 Poznań
ZACHODNIOPOMORSKIE
⊲ K. Kotula
Aleja Piastów 1 lok. U6
⊲ D. Wieczorek
ul. Grunwaldzka 36
⊲ M. Prokop-Paczkowska
ul. Dworcowa 10 lok. 6
⊲ M. Prokop-Paczkowska
ul. Kołobrzeska 7
⊲ D. Wieczorek
ul. Niepodległości 60/8
⊲ D. Wieczorek
ul. Grunwaldzka 13
⊲ D. Wieczorek
Plac Wolności 2/1A
⊲ D. Wieczorek
ul. Marii Konopnickiej 31C
⊲ D. Wieczorek
ul. Garncarska 5
⊲ D. Wieczorek
ul. Armii Krajowej 4

70-325 Szczecin
73-200 Choszczno
75-201 Koszalin
78-600 Wałcz
72-300 Gryfice
72-010 Police
74-200 Pyrzyce
73-110 Stargard
70-377 Szczecin
72-600 Świnoujście
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