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BRIEF SLD
PRZEGLĄD WYDARZEŃ
KOMITET SLD LEWICA RAZEM ZAREJESTROWANY
- SLD Lewica Razem jest to zgrupowanie organizacji lewicowych, które w wyborach samorządowych
wystartują pod wspólnym szyldem. Jest to przełomowa chwila, ponieważ startujemy jako zjednoczona
lewica i liczymy na bardzo dobry wynik. Wystawimy swoje kandydatki i kandydatów w większości
powiatów oraz we wszystkich okręgach sejmikowych – oświadczył Andrzej Szejna,
wiceprzewodniczący SLD podczas konferencji prasowej przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej
zaraz po zarejestrowaniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem 21 sierpnia 2018 r.
- PKW przyjęła nasze zawiadomienie bez zastrzeżeń, tak więc od dziś oficjalnie Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD Lewica Razem formalnie rozpoczyna swoją kampanię wyborczą, która bez wątpienia
będzie kampanią udaną i pełną sukcesów – poinformował Szejna.
- W gronie 20 podmiotów zarejestrowaliśmy dziś Komitet, wśród nich są nie tylko partie, ale również
think tanki i stowarzyszenia – poinformował Włodzimierz Czarzasty podczas spotkania z
dziennikarzami.
Formalnie Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem tworzą: Sojusz Lewicy Demokratycznej,
Polska Partia Socjalistyczna, Polska Lewica, Ruch Odrodzenia Gospodarczego, Socjaldemokracja Polska
oraz Unia Pracy, jednakże formuła porozumienia jest o wiele szersza i w wyborach wystartują
kandydatki i kandydaci z następujących podmiotów: Centrum Daszyńskiego, Federacji Młodych
Socjaldemokratów, Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza, Inicjatywy Feministycznej, Krajowej Partii
Emerytów i Rencistów, Polskiej Lewicy, Polskiej Partii Socjalistycznej, Ruchu Ludzi Pracy, Ruch
Odrodzenia Gospodarczego, Ruchu Społecznego „Praca – Pokój – Sprawiedliwość”, Socjaldemokracji
Polskiej -SDPL, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Stowarzyszenia „Dom Wszystkich Polska”,
Stowarzyszenia „Ordynacka”, Stowarzyszenia „Pokolenia”, Stowarzyszenia I.Daszyńskiego,
Towarzystwa Kultury Świeckiej im .Tadeusza Kotarbińskiego, Unii Pracy, Wolność i Równość oraz
ZZRiOW „Regiony”.
- 16 000 kandydatów, 320 powiatów, 85 okręgów sejmikowych. Mamy swoich kandydatów na
prezydentów we wszystkich miastach wojewódzkich oraz prezydenckich. Oceniam, że będziemy
jednym z 4 komitetów, które zgłoszą aż tyle kandydatur – podsumował przewodniczący SLD.
- Nie udało nam się dogadać z Partią Razem, poza Poznaniem, gdzie współtworzymy komitet wyborczy
właśnie z Razem, Zielonymi i Inicjatywą Polską – stwierdził Czarzasty.
- Nie ma wroga w opozycji! Wszędzie gdzie będziemy mogli zawierać porozumienia będziemy z innymi
partiami opozycyjnymi zawierali, ale wyłącznie na zasadach partnerskich, na zasadzie podmiotowej a
nie przedmiotowej – oświadczył lider Sojuszu. - Nie wroga na lewicy, nie ma wroga w opozycji - dodał.
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- Koalicja UP i SLD jest już pełnoletnia, pierwszy raz taką koalicję zawarliśmy w roku 2000, przed
wyborami prezydenckimi, w których wygrał Aleksander Kwaśniewski. Następnie była kontynuacja w
2001 r. - przypomniał Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy. - Wierzę, że te dobre
doświadczenia będą procentowały również w tych wyborach samorządowych. Nie szukam wroga ani
na lewicy, ani w centrum, ale chciałby, aby ta trzecia siła zdobyła silne odzwierciedlenie w sejmikach
wojewódzkich – oświadczył polityk lewicy.
Przewodniczący najstarszej polskiej partii – PPS stwierdził, iż „wybory, które nas czekają to będzie
pewna cezura i muszą zostać przez lewicę wygrane”. - Musimy przywrócić właściwe miejsce lewicy w
Polsce, jest to nasz obowiązek – kontynuował Bogusław Gorski, przewodniczący Polskiej Partii
Socjalistycznej. - Wierzę, że będziemy obecni w samorządach, i że lewica będzie obecna w przyszłym
Sejmie – podkreślił Gorski.
Pełny energii szef sztabu wyborczego Marcin Kulasek zachęcał do wyborczej walki. - Dziś obchodzimy
dziś optymisty i SLD, jak i Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem z optymizmem patrzy w
przyszłość – mówił Kulasek. - Sondaże pokazują, iż wyborcy już wiedzą, iż brak lewicy w Sejmie jest
bardzo zły dla naszego kraju – podsumował sekretarz generalny Sojuszu.
- Już dziś zapraszam 8 września do Dąbrowy Górniczej, gdzie odbędzie się inauguracja kampanii SLD
Lewica Razem, tam zaprezentujemy nasz program oraz naszych kandydatów do sejmików, jak i na
prezydentów, burmistrzów i wójtów – poinformował Kulasek.
Kolejna podczas konferencji prasowej zabrała głos Karolina Pawliczak, wiceprzewodnicząca partii, była
wiceprezydentka Kalisza oraz kandydatka na prezydentkę tego miasta. - Jako pierwsi prezentujemy
nasz program, który powstał z doświadczeń naszych samorządowców, ludzi, którzy po prostu pracują
w samorządach. Program najlepszy, bliki ludziom, pro-socjalny i pro-społeczny – zachęcała Pawliczak.
- Nasze propozycje nie są oderwane od rzeczywistości, ale są one oparte na doświadczeniach naszych
samorządowców – podkreśliła polityczka SLD. - Mówimy w tym programie o najmłodszych:
bezpłatnych żłobkach, darmowych drugim śniadaniu, doceniamy profilaktykę i ochronę zdrowia.
Wszystkie te elementy są niezwykle ważne, a samorząd ma ogromny wpływ na te elementy związane
z ochroną zdrowia. Mówimy też o niezwykle ważnej polityce senioralnej, zaznaczamy w naszym
programie Kartę Seniora, wyznaczamy zakres zadań, które samorząd dzisiaj ma do spełnienia jeżeli
chodzi o pracę dla seniorów – podkreślała. - Nasi kandydaci już niedługo będą prezentować
wyborcom szczegóły naszych propozycji pod hasłem „Silny Samorząd Demokratyczna Polska” oświadczyła.
Anna Mackiewicz, wiceprezydentka Bydgoszczy przypomniała wyborcom o konieczności oceny
dotychczasowej pracy samorządowców. - Ludzie lewicy pracowali uczciwie na rzecz swoich małych
ojczyzn, po czterech latach przyszedł czas rozliczeń. Nasi dotychczasowi samorządowcy są bardzo
dobrze oceniani i znaleźli oni miejsce na listach wyborczych – poinformowała polityczka Sojuszu.
- Zachęcam wszystkie obywatelki i obywateli do udziału w wyborach samorządowych 21 października
oraz do oddania głosu na kandydatki i kandydatów SLD Lewica Razem – mówiła Mackiewicz.
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KRAJ
Budżet 2019 z wyjątkowo niskim deficytem. W razie kryzysu to może być jednak za mało
28,5 mld zł ma w przyszłym roku wynieść deficyt budżetu państwa. W relacji do PKB to najlepszy
wynik w historii - podkreślają ekonomiści mBanku. Mocno zmaleć ma deficyt sektora finansów
publicznych. - Rząd idzie w dobrym kierunku, ale za wolno - ocenia ekonomista prof. Stanisław
Gomułka.
Źródło: Money.pl
Sąd uniewinnił 13 osób w pierwszym zbiorowym procesie za protesty przeciwko PiS
Stołeczny sąd uniewinnił we wtorek, 21 sierpnia 2018, obywateli z zarzutów popełnienia wykroczenia
podczas manifestacji pod Sejmem w grudniu 2016 roku, gdy PiS chciał ograniczyć prawa opozycji i
dziennikarzy do pracy w parlamencie.
Sąd uznał, że wniosek policji o ich ukaranie to tłumienie prawa do zgromadzeń, a grudniowy protest
uznał za społecznie pożyteczny, wynikający z troski o państwo.
Źródło: OKO.press
CBA zatrzymało Marka M. To "rekin warszawskich reprywatyzacji"
Mocne uderzenie służb w ramach walki z tzw. "dziką reprywatyzację". Jak informuje poseł Maciej
Wąsik, zatrzymany został Marek M., który ma zostać oskarżony o oszustwa.
Źródło: Money.pl
Morawiecki 19 lat temu napisał książkę. Jego poglądy na temat UE brzmią dziś jak żart...
Morawiecki szczyci się zasługami przy wejściu Polski do UE, tymczasem przypomniano mu coś, czego
może się dziś wstydzić. Chodzi o książkę, którą napisał w 1999 roku, a która jest totalnym
zaprzeczeniem polityki rządu PiS wobec Brukseli. Słowa, które napisał premier, wyglądają dziś co
najmniej niezręcznie.
Źródło: Natemat.pl
Zamkną dworzec autobusowy, bo księża podwyższyli opłaty za dzierżawę terenu
Niecodzienna sytuacja w Ostrołęce. Z mapy miasta prawdopodobnie zniknie dworzec autobusowy.
Wszystko dlatego, że kuria diecezjalna, będąca właścicielem terenu, na którym dotychczas
funkcjonowały przystanki i poczekalnia z kasami, postanowiła znacznie podwyższyć opłaty spółce
"Polonus", dzierżawiącej obiekt. Postawione warunki finansowe okazały się nie do zaakceptowania
dla zarządu firmy.
Źródło: Onet.pl
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ZAGRANICA
"Rzeczpospolita": w obliczu brexitu to Brytyjczycy potrzebują Polaków
Polacy, którzy w ubiegłych latach przenieśli się do Wielkiej Brytanii coraz częściej myślą o powrocie do
kraju. Wizja pracy na Wyspach nie jest już dla nas tak atrakcyjna. Widać to m.in. po danych
dotyczących emigracji ze Zjednoczonego Królestwa - pisze w swoim komentarzu dla "Rzeczpospolitej"
Jędrzej Bielecki.
Źródło: Onet.pl
Były szef kampanii wyborczej Trumpa uznany za winnego przestępstw podatkowych i bankowych
Paul Manafort, były szef kampanii wyborczej prezydenta USA Donalda Trumpa został we wtorek
uznany winnym przestępstw podatkowych i ukrywania faktu posiadania aktywów w zagranicznych
bankach oraz sprzecznych z prawem operacji bankowych. Zarzuty dotyczą głównie działalności
Manaforta sprzed kampanii wyborczej.
Źródło: Polsat News
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