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Warszawa. W dniu 9 kwietnia obradowało CKW PPS omawiając bieżące sprawy
administracyjne , stan przygotowań do najbliższej Rady Naczelnej, pracę partii w środowisku
związkowym i spółdzielczym a także sprawy programowe i międzynarodowe w związku z
udziałem okręgów PPS w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja. ( SAP )
Warszawa. Z prac OKW PPS. W wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu
Warszawa i powiatów okalających - kandydują z listy „Zieloni” towarzysze związkowcy z
powiązanej z OPZZ - Konfederacji Pracy - Grzegorz Ilka i Cezary Żurawski . Mottem głównym
ich kampanii będą sprawy pracownicze w oparciu o rozeznanie w standardach prawnych
obowiązujących w innych krajach, szczególnie w prawie pracy i opiece społecznej.
( SAP)
Warszawa. Na zaproszenie PPS przebywał w Polsce poseł do PE z ramienia niemieckiej partii
Die Linke - Martin Schultz. Na spotkaniu, w którym uczestniczył również b. dyrektor Fundacji im.
Róży Luksemburg w Polsce dyskutowano o bieżącej sytuacji w lewicy europejskiej przed
wyborami do PE i sytuacji międzynarodowej w obliczu kryzysu ukraińskiego.
(SAP)
Warszawa . W dniu 25 kwietnia obradowała w Warszawie Rada Naczelna PPS. Przyjęto do
wiadomości zarejestrowanie przez „Zielonych” w 5 okręgach list w wyborach do PE :
Warszawie, Łodzi, Katowicach, Szczecinie i Ziemi Lubuskiej oraz Gdańsku a także zasady
wspierania naszych kandydatów w kampanii wyborczej. Podjęto decyzję o wprowadzeniu do
dyskusji publicznej uchwały o konieczności zakazu sprzedaży ziemi będącej własnością rządu
( w tym w Agencji Nieruchomości Rolnych) i samorządów terytorialnych.
(SAP)
Dzielnice - Włochy i Bemowo . W zakładach Airbus D. i S. (dawne PZL) na Okęciu
zaprezentowano Wojskom Lotniczym samolot PZL – 130 Orlik MPT wykonany w kooperacji z
ITWL, wyposażony w nowoczesną technologię elektronicznych przyrządów pokładowych. Jest
to szansa na utrzymanie wielu miejsc pracy w obu dzielnicach oraz u kooperantów w kraju
a także stwarza nadzieje na eksport perspektywicznej technologii lotniczej.
( SAP )
Piastów. Jak podaje „Gazeta WPR” - PIASTÓW jako kolejne miasto strefy podstołecznej
przymierza się nareszcie do budowy bloków komunalnych – przy ulicy J. Piłsudskiego. Niestety
będzie to realizowane przy udziale developerów – a nie przy udziale spółdzielni .
(SAP)
Dzielnica Wola : W związku ze zbliżającą się datą uruchomienia II linii metra tow. inż.
Eugeniusz Kowalok zorganizował dla działaczy Naczelnej Organizacji Technicznej związanych
z zagadnieniami komunikacji - zwiedzanie wykańczanej stacji metra „Rondo Daszyńskiego”.
Stacja ta rozmiarami infrastruktury przekracza znacznie dotychczasowe stacje I linii metra.
Będzie ona miała sufit w kolorze czerwonym, co wiąże się z naszą ideą i ideą wywodzącego
się z szeregów PPS pierwszego premiera polskiego rządu ludowego .
( R. Dz )
Warszawa. Z prac Nowej Inicjatywy Socjalistycznej (NIS). Przy pracach zainicjowanych
przez tow. prof. J. Ostrowskiego na temat sprawiedliwego
podziału dochodu wzmiankowanych w poprzednim numerze Biuletynu- natrafiono na nowe ciekawe stwierdzenia.
„Przy wzbogaceniu się świata przez ostatnie 13 lat o 100 % rozziew między najbogatszymi i
najbiedniejszymi na świecie rośnie tak niepokojąco , że Międzynarodowy Fundusz Walutowy
stwierdza, iż nie może być tak, że wzrost gospodarczy powoduje też wzrost wykluczeń”.
„Potrzeba więc, żeby państwa w tym rozwijające się - przykręciły śrubę podatkową
najbogatszym a przez to wydawały więcej pieniędzy na ochronę zdrowia , oświatę oraz
infrastrukturę rolną i mieszkaniową” .
(SAP)
Socjalizacja
lokalna. W Milanówku- strefie
przez dziesięciolecia mentalnie odległej od
wiecowania - w 110 lat po działalności O rganizacji Bojowej PPS na tym terenie - odbył się
kilkusetosobowy wiec pod egidą stowarzyszenia „Razem dla Milanówka”. W chwili obecnej
najważniejszą sprawa była podwyżka stawek za wywóz nieczystości , ale mówiono też o
nieuzasadnionej przewadze urzędu burmistrza nad mającą go kontrolować Radą Miasta. (SAP)
Społeczna służba zdrowia. W morzu informacji o długach naszej służby zdrowia - dobrze
brzmi wiadomość, że są jednak gdzieś w tym sektorze sukcesy ekonomiczne. Jak podaje
„Kurier Południowy” - Gminny SPZOZ w podwarszawskim Nadarzynie wypracowuje zysk od
pięciu lat i zwiększa liczbę pacjentów.
R Dz.
SPOTYKAMY SIĘ JAK ZWYKLE 1 MAJA NA PLACU GRZYBOWSKIM o godz. 10.oo
i potem idziemy pod przedwojenną REDAKCJĘ „ROBOTNIKA” NA UL. WARECKIEJ

