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Warszawa. Z prac OKW PPS. W siedzibie OKW zorganizowano debatę wewnątrz partyjną
dotyczącą oceny wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego z okręgu Warszawy i powiatów
okalających, w której uczestniczyli przewodniczący Kół i aktywiści okręgu PPS. Powodem
zaniepokojenia członków okręgu PPS była bardzo niska frekwencja wskazująca na postawę
obojętności elektoratu pracowniczego tracącego zaufanie do
elit głównych partii. Obrady
prowadził przewodniczący OKW tow. Mirosław Nizielski. W dyskusji podkreślono też, że nie
najlepiej się dzieje w stolicy w obu „parlamentarnych” partiach lewicy, które zapomniały o
hasłach socjalnych i poniosły klęskę w wyborach do PE. Wskazano też, że elektorat pracowniczy nie
słysząc programu i haseł socjalnej Europy nie jest zainteresowany zastępczą przepychanką TR
wokół „tęczy”, czy zniesienia blokady dostępu do „ziółek”. (SAP)
Warszawa. Napięcie polityczne związane z oskarżeniami podczas kampanii do PE i
opublikowanymi podsłuchami rozmów urzędników w drogich knajpach były tłem dla wielu
burzliwych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w spółdzielniach, wspólnotach i ogrodach
pracowniczych. Tam też występują napięcia społeczne związane z echem kryzysu dotykającego
przeciętnych Kowalskich i zawyżonym wynagradzaniem elit zarządzających .
( Red).
Powiat Pruszków . Powiatowy Urząd Pracy – oświadczeniem swojego szefa stwierdza, że
nastąpił w ubiegłym roku wzrost bezrobotnych. Wielu z nich - szczególnie bez średniego
wykształcenia ma problemy ze znalezieniem zatrudnienia od 5 czy 10 lat . Koresponduje z tym
dziwna polityka rządu - projektującego wygasić kolejne zawody: technika farmacji, asystenta
stomatologicznego i opiekuna dziecięcego - a więc zawodów wymagających ćwiczeń pod opieką
fachowców w zapleczu szkolnym. Dodatkowo jest to uderzenie w oświatę.
R .Dz
Warszawa. W dniach 29 – 31 maja obradował w Centrum Kongresowym WP - VII Kongres
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, które obchodzi właśnie 30-stą rocznicę
istnienia. Przewodnim hasłem obrad Kongresu było „Razem o godną pracę”. Wybranemu
przewodniczącemu Janowi Guzowi gratulacje przesłały naczelne władze PPS . Obradom
Kongresu OPZZ towarzyszyła niepomyślna wiadomość o utrzymaniu przez Trybunał
Konstytucyjny wieku emerytalnego od 67 lat i dobra wiadomość, że Ministerstwo Pracy Polityki
Społecznej nie potwierdza zamiaru wprowadzania zmian ustawowych dotyczących świadczeń
przedemerytalnych. Oznacza to, że Ministerstwo nie posłuchało kolejnych podpowiedzi ekspertów
z prokapitalistycznego lobby pracodawców Lewiatan .
( SAP )
Warszawa. Z działań OKW PPS. We współpracy z Konfederacją Pracy - podjęto się
zbierania podpisów pod inicjatywą ustawodawczą związkowców z OPZZ . Projekt ustawy o
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proponuje zmniejszenie stawek dla
najmniej zarabiających i zwiększenie stawek dla najwyżej zarabiających . Najwięcej podpisów
popierających projekt zebrało Koło Mokotów, kierowane przez tow. Iwonę Białek.
( SAP)
Warszawa. W dniu 26 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia im. Ignacego
Daszyńskiego. Podsumowano 3 - letnią działalność statutową Stowarzyszenia i omówiono
propozycję nowych działań, w tym związanych z przypadającą w 2016 roku rocznicą urodzin
Ignacego Daszyńskiego. Podkreślono rosnąca popularność strony internetowej stowarzyszenia.
Wybrano nowe władze. Przewodniczącym Stowarzyszenia na następną kadencję został wybrany
ponownie dr inż. Jerzy Stefański.
(SAP)
Warszawa . Wielu działaczy samorządów w północnej części stolicy i z małych dzielnic, jak
również działaczy osiedlowych, spółdzielczych, działkowych, czy ekologicznych, zbulwersowały
informacje o obyczajach i kosztach działania urzędników państwowych . Urzędnicy po to mają
gabinety, żeby tam przeprowadzać rozmowy wagi państwowej i nie szastać pieniędzmi na
spotkania w restauracjach. Większość działaczy samorządowych, wspierających swoim działaniem
i zaangażowaniem gospodarkę stolicy, nie zgadzając się na określenie „nie działające państwo”
(według ministra Sienkiewicza), ponosi, w tak dużym mieście, koszty działalności z własnej
kieszeni. Tak ustanowili to posłowie, preferując społeczności z małych miejscowości i różne
mniejszości - powołując się przy tym od 25 lat na trudności budżetowe . Okazało się to tylko
tzw. pruskim gadaniem – bo ci dobrze opłacani urzędnicy płacili bez skrępowania z kont
rządowych i tylko „taśmy prawdy” zmusiły ich do zwrotu należnych kwot do budżetu. (SAP)

