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Warszawa. W dniu 25 stycznia obradowało na posiedzeniu wspólnym Prezydium Rady
Naczelnej i Centralny Komitet Wykonawczy. Rozpatrzono aktualną sytuację przed wyborami do
Parlamentu Europejskiego i samorządów lokalnych. Poinformowano o rozmowach na temat
możliwych koalicji oraz wydarzeniach politycznych na szeroko definiowanej lewicy, ruchu
związkowym i zapleczu społecznym w okręgach PPS.
(SAP)
Warszawa. Z prac OKW PPS. W dniu 14 stycznia odbyło się w OKW PPS otwarte spotkanie
konsultacyjne w sprawie tegorocznych
wyborów do
parlamentu UE i wyborów
samorządowych. Dla potrzeb wyborów samorządowych powstaje baza danych o problemach
ogólnych stolicy, problemach lokalnych w podziale na dzielnice Warszawy oraz problemach
miast i osiedli w okręgu a także Mazowsza w obszarze działania okręgu PPS. ( SAP )
Warszawa. W dniu 17 stycznia delegacja OKW - tow. R. Dzieniszewski i S. Bakus - złożyła
wiązankę kwiatów pod Grobem Nieznanego Żołnierza w ramach uroczystości zorganizowanych
przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z rocznica wyzwolenia lewobrzeżnej Warszawy
w 1945 roku. W uroczystości uczestniczyły delegacje państw koalicji antyhitlerowskiej. (SAP)
Dzielnica Bielany. Przedstawiciele PPS wzięli udział w społecznej konsultacji w ratuszu
dzielnicy, dotyczącej problemów komunikacji zbiorowej, a wynikających z rozpoczętego
remontu trasy AK i spodziewanej reorganizacji ruchu pod koniec roku po uruchomienia II linii
metra. Postulaty z budowanych osiedli nie zostały uwzględnione z powodu „braku taboru” (SAP)
W dniu 19 stycznia odbył się już XXI „Bieg Chomiczówki” na trasie 15 kilometrów oraz
IX „Bieg Bielan” - tradycyjna mająca już wymiar ogólnopolski impreza 30 tysięcznego
spółdzielczego osiedla o tradycji wywodzącej się od Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przypomnijmy, że na Bielanach znajduje się główna krajowa uczelnia sportowa zbudowana
jeszcze w II RP - Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego.
R. Dz.
Dzielnica Śródmieście.
Nasi sympatycy pojawili się na spotkaniu dotyczącym handlu
lokalnego - zaniedbywanego dotychczas na rzecz marketów . Nareszcie władze miasta w osobie
jednego z wice - prezydentów zaczęły się zastanawiać „jak ma żyć człowiek” w Śródmieściu
pełnym kapitalistycznych firm przy braku rynku spożywczego. Od lat Hala Koszyki jest
„rozbabrana” przez developera chcącego dobudować budynek, brak jest dobrego bazaru na ul.
Polnej. Dobrze działa tylko kompleks SPOŁEM i bazaru zwany Hala Mirowska
(SAP)
Warszawa. Pustoszeją bazary - przede wszystkim z powodu wysokich czynszów i podatków,
zatrudnieni tam ludzie przejdą na bezrobotne płacone już z innej (państwowej) puli. R.Dz.
Warszawa . Środowisko pracy : Minister Arłukowicz został obroniony przez koalicję PO –
PSL, nie jest to dobra nowina dla średniego personelu medycznego w szpitalach warszawskiej
służby zdrowia. Spełnia ona przecież też misję zdrowotną w skali ogólnopolskiej, bez
gwarancji stabilnego zatrudnienia i kodeksowych warunków pracy mimo wykonywania jakże
odpowiedzialnej pracy wymagającej dodatkowych pieniędzy .
(SAP)
Warszawa. Podane przez nas w zeszłym miesiącu informacje o „działalności” firm tele i
audiowizyjnych w środowisku osób starszych lub samotnych przyniosły pewne rezultaty w
postaci
artykułów : „10 tysięcy oszukanych” - wywiad
miejskiego rzecznika ochrony
konsumenta i „1050 zł kobiecie za nieterminowy zwrot dekodera”, czy wreszcie podany w kilku
gazetach fakt puszczania płatnej muzyczki podczas zgłaszania reklamacji na koszt abonenta.
W tle całej sprawy jest artykuł w jednej z gazet opozycyjnych o blokadzie informacji dla
posłów dotyczącej kwot na delegacje zagraniczne pani minister z Urzędu Komunikacji
Elektronicznej. Obrona słabszych przed koncernami to ważny punkt do programu wyborczego. (SAP)
Mazowsze. W popularnym dodatku kobiecym prof. Monika Płatek prawnik z UW - zadaje
pytanie na przykładzie podmiejskiego osiedla : czy ktoś zamieni prawo papierowe na prawo w
działaniu. Cztery ofiary śmiertelne na jednej z ulic nie zrobiły wrażenia na radnych, którym
zaproponowała zamianę nazwy ulicy na Aleję Cmentarną. To zadanie dla przyszłych radnych (SAP)
Warszawa . Sprawa palmy na rondzie wywołuje kpiny opinii publicznej w związku z gorącą
dyskusją gdzie się podziały pieniądze z OFE. Na pierwszej stronie dodatku stołecznego GW
pojawił się artykuł pod znamiennym tytułem „To już rondo de Palma” z propozycją
zlikwidowania ronda i oczywiście palmy. Ale artystka (a okazało się przy okazji,
że byli też inni jej sponsorzy ) są przeciw. Wieści głoszą, że palma będzie jednak gdzieś
schowana, aby nie kojarzyły się telewizyjne widoki aut w korkach z klęską OFE.
R. Dz.

