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Z kart historii PPS. Tablica Robotniczych Batalionów Obrony Warszawy (RBOW) na ul. Wareckiej
(od frontu ulicy) – ufundowana jeszcze w PRL.

Fotografia tablicy upamiętniającej pierwszą siedzibę Robotniczych Batalionów ObronyWarszawy w
gmachu zajmowanym przez władze centralne PPS i redakcję „Robotnika”. Po paru dniach, ze względu na
jej bombardowanie przeniesiona na ul.Ciepłą (obecnie nieistniejącą - w rejonie stacji metra „Rondo ONZ).
Warszawa - Z prac grupy programowej przy OKW PPS - „ Nowa Inicjatywa Socjalistyczna (NIS) ”
A. Warszawa. Rektorzy Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej oraz Polskiego Holdingu
Obronnego podpisali list intencyjny w sprawie opracowania wspólnie studium wykonalności dla polskiego zestawu
rakietowego krótkiego zasięgu – drugiego poziomu Tarczy Polski. Zaletą tego porozumienia jest doświadczenie wielu
ośrodków badawczych w modernizacji i wydłużeniu żywotności poradzieckich zestawów przeciwlotniczych dających
zatrudnienie wielu instytutom, instytucjom i zakładom przemysłu obronnego w okręgu mazowieckim. ( SAP)
B. Problemem do rozwiązania w stolicy jest, w ramach programu rozwoju wspomaganego z funduszy unijnych do
2020 r., dalsze doskonalenie technologii zmierzających do redukcji emisji energii i zagospodarowania odpadów. (SAP)
Z historii akcji socjalistycznej, W czasie rewolucji w maju 1906 roku, na rogu ul. Marszałkowskiej i
Świętokrzyskiej (gdzie obecnie jest budowana stacja Metra) Boruch Szulman z Organizacji Bojowej PPS dokonał
zamachu bombowego na komisarza carskiej policji (ochrany) w odwet za prześladowanie ludności żydowskiej. Zginął
w czasie pościgu na Muranowie. Zachęcamy muzeum HŻP do ufundowania wspólnej tablicy. (SAP – mgr L. Dubacki)
Z zaułków socjaldemokracji. Skrzydło „socjalne” PO poniosło klęskę osobową. Po serii wzajemnych oskarżeń o
korupcję i nepotyzm – zdymisjonowano vice-prezydenta i b. burmistrza Bemowa J. Dąbrowskiego.
(SAP)
Z łączki kapitalizmu: Nauczyciele szkół podstawowych opierając się na wykazie z publikacji w „Gazecie Stołecznej”
potwierdzają, że poziom nauki w kilku rodzajach szkół prywatnych powinien powodować ból głowy u polityków
Ostatnie pożegnania. W dniu 5 maja pożegnaliśmy na Cmentarzu Bródnowskim – Marię Trędowicz – kombatantkę,
pielęgniarkę szpitali wojennych z ofensywy wyzwoleńczej 1944 i 1945 roku oraz opieki rekonwalescencyjnej
inwalidów wojskowych okresu tuż powojennego. Była zasłużoną działaczką kombatancką z Mokotowa. (SAP)
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