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Okręgowy Warszawski ŚWIAT IDEI SOCJALISTYCZNYCH
Śródmieście. Dopingujemy poszukiwania Archiwum BUNDU, który od 1907 roku do końca II
wojny światowej był sojusznikiem PPS w walce zbrojnej i w wyborach samorządowych oraz
parlamentarnych. Zaczynają się prace wykopaliskowe w zasypanych piwnicach dawnej ulicy
Świętojerskiej pod numerami 40 lub 38 na terenie Ogrodu Krasińskich.
(SAP)
„Zycie WSM” W kwartalniku nr 3 tej tak zasłużonej od 1921 r. dla rozwoju spółdzielczości i
socjalizmu w Polsce - Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (WSM) autor (DW) zastanawia się
jak w tytule artykułu „Dlaczego nie chodzimy na Walne Zgromadzenia (WZ)”. WSM to druga co
do wielkości spółdzielnia mieszkaniowa w kraju . Na jej WZ przyszło 200 osób - 0,71 % z 28.000
członków- czyli głównie wytrwali działacze centrali i osiedli, pracownicy i garstka zainteresowanych
mieszkańców. Tymczasem na jedno z osiedlowych tzw. Cząstkowych WZ - przyszło ok. 300 osób
( 8% członków). Problem wg autora tkwi w znowelizowanej ustawie, która likwidując system
delegatów nakazuje powtarzać cały program na Cząstkowych WZ. Trzeba mieć nadzieję, że w
następnej kadencji sejmu zmieni się ustawę- wracając do Walnych Zebrań Delegatów ( WZD ).
Elementem spółdzielczego spojrzenia na Referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy są dane z WZ, że koszty centralnego ogrzewania, podgrzanej wody , zimnej wody i ścieków
wzrosły w 2012 roku o 16,8 % (inflacja 3 % - red.) nie mówiąc o tzw. opłatach za wieczystą
dzierżawę.
WSM musiała założyć z tego powodu 139 spraw do sądów i organów
administracji państwowej.
(SAP)
Przy okazji należy zauważyć że jedno z osiedli WSM, czyli od 1990 r. WSBM Chomiczówka
(7000 członków) na 3-ech z 7 -miu CzWZ zanotowała obecność 7-8 % członków. Poprawę
frekwencji na WZ może poprawić np. elektroniczne liczenie głosowań eliminujące dotychczasowe
liczenie ręczne pochłaniające sporo czasu i powodujące kończenie zebrań po północy.
( red.)
Warszawa. W dniu 19.X. delegacja OKW PPS (Ewa Gryś, Rafał Komisarz, Ryszard
Dzieniszewski ) uczestniczyła w odchodach zorganizowanych przez polską Fundację
Kościuszkowską i stowarzyszenia kombatantów o lewicowym rodowodzie. Złożono wieniec pod
pomnikiem Naczelnika. W Muzeum Niepodległości prof. M. Drozdowski przypomniał, że Józef
Piłsudski na cześć Kościuszki w listopadzie 1918 roku przybrał tytuł naczelnika państwa. W
dyskusji przedstawiciel PPS przypomniał o obelisku na terenie WSM na Żoliborzu w miejscu
„polskiej Saratogi” na Sadach Żoliborskich - fortyfikacji, które zatrzymały armię pruską w 1794 r (SAP)
Warszawa. Środowiska Lokatorskie obchodziły 19. X - Europejski Dzień Lokatora - który na razie
ma oblicze wyroku na „czyścicieli kamienic w Poznaniu” i aresztu Piotra Ikonowicza . ( red. )
Okręgowy świat pozostałych ugrupowań lewicowych
TR - d. Ruch Palikota. W niedzielę w dniu 6 października zakończył działalność RP zmieniając
nazwę na Twój Ruch - czyli jak zauważył jeden politolog w telewizji – tak jak napis reklamy na
kioskach „RUCH -u”. W weekend ogłaszano, że tworzą go RP, Racja, Europa+ ( bez b.
prezydenta) i grupy posła R. Kalisza.
(SAP)
SLD Warszawa . Ogłosił po długich wahaniach w dniu 6 października, że widzi spisek PiS i
RP (TR) przy referendum ale zaleca swoim członkom pójście do głosowania bez wskazań. (SAP)
Informacje prawne ( związkowe )
Jeżeli Społeczny Inspektor Pracy w małej firmie otrzyma zawiadomienie od pracownika i
stwierdzi naruszenie warunków bezpiecznej pracy a ma wątpliwości co do swoich ustaleń (lub
przeciwstawnej opinii zawodowego Inspektora Pracy i BHP ) - może skorzystać z pomocy
prawnej Państwowego Inspektora Pracy - według rejonizacji podanej na stronie: www.pip.gov.pl
Tow. Janusz Ostrowski napisał: UNIVERSITAS
REDIVIVA .
Studium Cywilizacji powinno przekazywać wiedzę : podstawową , ogólną o człowieku, o cywilizacji , o biosferze i
o wszechświecie. Nowe konieczne czynniki powszechnej edukacji to odbiór ze zrozumieniem
informacji w skali planetarnej. Jest to jedno z zadań cywilizacyjnych (edukacyjnych) stojących
przed PPS w obecnym stanie po 20 latach reform polskiej oświaty.
Red. Zjawisko tsunami. na Oceanie Indyjskim przed paru laty powodujące tysiące ofiar , niespodziewany
przelot meteorytu nad Syberią budzący tam psychozę ew. wojny jądrowe , zauważone ostatnio globalne
ocieplenie z długotrwałymi suszami i gigantycznymi powodziami , wieloletni kryzys ekonomiczny w
przodujących niedawno państwach świata, awaria elektrowni w Fukishimie - potwierdzają tezy autora.

