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Warszawa. W dniu 26. X. - odbyło się posiedzenie CKW PPS na którym omówiono
przygotowania do wyborów samorządowych, wyniki referendum i bieżące sprawy organizacyjne.
Piotrków Trybunalski. W konferencji zorganizowanej przez filię Uniwersytetu Świętokrzyskiego
i miejscowy oddział Archiwum Państwowego, którego powstanie w II RP jest zasługą tow. Adama
Próchnika, uczestniczyła delegacja warszawska w składzie przewodniczących : RN - tow. Bogusław
Gorskiego, CKW tow. Jerzy Stefańskiego i CKR tow. Małgorzaty Białek.. Tematem głównym
konferencji były działania lewicy w wyborach samorządowych. Przypomniano działania lewicy
(głównie PPS) w sferze gospodarczej, co spotykało się zawsze z dużym poparciem elektoratu. (SAP)
Warszawa. W dniu 7 października na uroczystości w Muzeum Niepodległości związanej z
okolicznościami powołania rządu Ignacego Daszyńskiego w 1918 roku obecni byli towarzysze :
Mirosław Nizielski i Elżbieta Kuśmierczyk. Zaprezentowano film o negocjacjach w Wiedniu
związanych z rozpadem monarchii Austro-Węgierskiej. W ich wyniku powstała w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna w której PPS(D) i PSL spełniały rolę polityczno-administracyjną
(Daszyński) a POW ( płk. B. Roja i płk. M. Żymierski ) zapewniła jej obronę.
(SAP)
Warszawa. W dniu 10 października w manifestacji członków Polskiego Związku Działkowców
pod Sejmem i URM przeciw manipulacjom nowej przewodniczącej podkomisji sejmowej z PO
w treści „ustawy obywatelskiej o ROD” (popartej 1 mln. podpisów) wzięło udział ponad 10.000
działkowców i ich przyjaciół. Posłowie PO, PSL oraz PiS, RP i SLD musieli się tłumaczyć za tryb
uchwalania ustawy . Był to następny ( po związkowym ) tak duży protest społeczny. Gwałtowny
protest spowodowała „wrzutka” ministra Nowaka o skasowanie odszkodowań przy likwidacji
działek. W manifestacji uczestniczył w ramach okręgu mazowieckiego POD, tow. R. Dzieniszewski
- działacz ROD na Woli. Ten Rodzinny Ogród Działkowy o 60 letniej tradycji ( 76 – letniej licząc
początki z II RP ) działalności powstał z inspiracji PPS co zadaje kłam tezom prawicy.
(SAP)
Warszawa. Dzięki informacjom tow. prof.. Krzysztofa Dunin - Wąsowicza o wkładzie Polski w
rozwój demokracji europejskiej (Biuletyn nr 6)
przywrócono pamięć historyczną o wkładzie
Powstania Listopadowego 1830 r. w ruchy niepodległościowe w Europie. Jego wybuch uratował ,
według pierwszych marksistów, niepodległość Belgii. W odsłonięciu mauzoleum ku czci poległych
powstańców - odnalezionych w „bratniej mogile” po bitwie 1831 roku w Sokołdzie na
Suwalszczyźnie- uczestniczył ambasador królestwa Belgii.
(SAP)
Warszawa. Na wykładzie prof. R. Bugaja w siedzibie PAN w pałacu Staszica „ Polski system
podatkowy. Próba oceny i sugestie zmian” doszło do dyskusji przedstawiciela OKW PPS z
prelegentem w sprawie skutków gwałtownego opodatkowania VAT-em (23%) lokali usługowych
należących do spółdzielni mieszkaniowych.
(SAP)
Warszawa. Z raportu o ruchu turystycznym wynika, że po Euro 2012 wzrosły wpływy z
turystyki. Miały na to wpływ inwestycje komunikacyjne i gościnność Polaków. Cieszy zwiększony
udział turystów z Europy zachodniej dający 3 - krotnie większe wpływy niż wydatki naszych
turystów. Zwiększyła się ilość miejsc pracy dla kobiet i popyt na naszą zdrową żywność. Ta
informacja jest o tyle ważna, że mimo nieporadnie prowadzonej przez rząd walki z bezrobociem
w sektorze kobiet i młodzieży, widać, że istnieją jeszcze duże możliwości wzrostu zatrudnienia.
Należy pogłębić analizę możliwości ulokowania w pobliżu autostrad , szybkich kolei i lotnisk prostych inwestycji usługowych w zachodnim i północnym paśmie Mazowsza. Jest to też
wskazówka jak zróżnicować szkolenia w urzędach pracy ( nie. tylko fryzjerstwo i ochrona).
(SAP)
Warszawa. REFERENDUM. Koalicja pod egidą Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej (WWS) i burmistrza Ursynowa - wspierana oddolnym ruchem spółdzielców mieszkaniowych, mimo
zebrania 250 tyś. podpisów nie zdołała, z powodu niewielkiego nie przekroczenia bariery frekwencji,
odwołać prezydent miasta - H. Gronkiewicz -Waltz. Jednak zebrano dużo więcej podpisów niż
przy niedawnych osobnych akcjach PiS i SLD w sprawie prywatyzacji SPEC. Najlepsze
rezultaty osiągnięto w Śródmieściu, na Bielanach, Żoliborzu, Targówku i Wawrze. Najsłabiej poszło
w Wilanowie. Widać, że koalicja wokół WWS byłaby w stanie zablokować planowane
prywatyzacje (np. rozpatrywane obecnie – cmentarzy i MPWiK ) , Spółdzielczość mieszkaniowa i
wspólnoty mogą stać się znaczącym graczem w przyszłorocznych wyborach samorządowych . (SAP)

