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Ocena Szczytu Klimatycznego z pozycji socjalistycznych . Zależność energetyczna naszego
kraju od surowców importowanych wynosi ok. 20%, gdy głównych krajów UE powyżej 50 %
a krajów strefy śródziemnomorskiej UE ok. 70 % . Dlatego utrzymanie energetyki węglowej jest
naszą racją stanu - jak stwierdził tow. R. Komisarz na Konferencji PPS w dniu 23 XI .Nie
zmienia to przyszłościowego spojrzenia na rozwój branży energetycznej. Niemcy położone w
tej samej strefie klimatycznej są wśród liderów wykorzystania energetyki słonecznej osiągając
w ciągu ostatnich 5 lat przyrost uzyskanej energii z 2 TWh do 28 TWh . Szwecja i Austria pozbawione surowców energetycznych - przodują w wykorzystaniu tzw. głębinowych i
powietrznych pomp ciepła, energii wiatrowej i systemów oszczędności energii elektrycznej .
W czasie spotkania uczestników z mieszkańcami stolicy w dniu 17 listopada przedstawiciel
OKW PPS wskazał między innymi Partii Zielonych z Niemiec jak spółdzielczość
mieszkaniowa Warszawy ocieplając od 20 lat budynki osiągnęła spadek emisji o 30 % a
zasoby miejskie dopiero zabiorą się gremialnie za to w nowej perspektywie UE ( lata 2014 -2020 ).
Inne zagadnienia ekologiczne. Przeliczenia szkodliwości w ramach emisji rozpowszechniających
się sadzy, pyłów, związków węgla, siarki, azotu i innych substancji ze źródeł nie objętych
pakietem energetycznym jak ruch samochodowy, drobne zakłady przemysłowe i rolne daje
ciekawe wyniki. Poziom emisji liczony z tych źródeł plasuje nas na trzecim miejscu w UE
po Szwecji i Norwegii a przed Francją , Włochami, Anglią, Niemcami i krajami Beneluksu.
Szczyt Ekologiczny był też okazją do przejrzenia stanu naszego szkolnictwa z dziedziny
ekologii. Odnotowano wystawę „Zielony Klimat” i wydany w dużym nakładzie nowoczesny
poradnik metodyczny „Klasa z klimatem”. Z okazji Szczytu Ekologicznego wróciła też
dyskusja o zagrożeniu GMO i importem transgranicznym żywności. Jest też zagrożenie,
pochodzące z różnych źródeł - pszczół - mających podstawowe znaczenie dla warzywnictwa i
sadownictwa przynoszących naszemu krajowi znaczącą pulę dewiz. W tle krajowych rozliczeń
w temacie ochrony środowiska premier zdymisjonował ministra tego resortu a Trybunał
Konstytucyjny zanegował w niedawno uchwalonej ustawie śmieciowej brak górnej granicy
opłat za odbiór nieczystości. Informację ze Szczytu Ekologicznego ONZ przygotował specjalista
ekologii i branżowego zarządzania gospodarczego - tow. Rafał Komisarz z Koła PPS Żoliborz.
Okręgowy Komitet PPS w Warszawie - poleca osobom zainteresowanym podręcznik autorstwa
towarzyszy: prof. Wacławy A. Godlewskiej-Lipowej i prof. Janusza Ostrowskiego -- wydany przez
Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie „Problemy współczesnej cywilizacji
i ekologii”
– może być przydatny kandydatom startującym w przyszłych wyborach samorządowych .
( red. )
Z prac Okręgowego Komitetu PPS
Warszawa. W dniu 6. listopada - delegacja przewodniczących głównych organów PPS i
przewodniczącego OKW - uczestniczyła w konferencji naukowej na Uniwersytecie im. M. Curie
- Skłodowskiej w Lublinie zorganizowanej w związku z rocznicą powołania I rządu niepodległej
Polski w Lublinie. W dniu 7 listopada 1918 roku powstał rząd pod przewodnictwem
przywódcy PPS-D z Galicji - premiera Ignacego Daszyńskiego w koalicji z ludowcami . (SAP)
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 listopada odbyła się pod przewodnictwem prof. M. Drozdowskiego
uroczystość w Muzeum Niepodległości związana z rocznicą powołania rządu Ignacego
Daszyńskiego w 1918 r i planami postawienia w Warszawie pomnika I - szego premiera RP. (SAP)
Warszawa. W dniu 8 listopada na konferencji zarządów Polskiego Związku Działkowców z
Mazowsza w sali WAT - przeciw manipulacjom w treści „ustawy obywatelskiej o ROD”
(popartej 1 mln. podpisów) - zabrał głos przedstawiciel OKW PPS popierając linię obrony
działkowców przeciw ideologom prawicy - na przykładzie wolskich ogrodów ROD - Koło I i II
istniejących od 1935 roku .
(SAP)
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