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Z kart historii PPS. Dzielnica Żoliborz to między innymi współpraca PPS ze SPOŁEM.

Historia PPS zarówno w II
RP jak i w PRL, gdy szczególnie
po 1948 r. jej członkowie z
konieczności przenieśli swoją
działalność do spółdzielczości,
to
też
budowa
nowych
obiektów.
Nowoczesny jak
na tamte czasy biurowiec
SPOŁEM na Żoliborzu, przy
ulicy Słowackiego, umacniał
sektor społeczny i stał się
obiektem
różnych ataków
neokapitalistów po 1990 r.
Widoczny na dachu domu
neon, w kolorze
głównie
czerwonym, z logo SPOŁEM,
dumnie nocą świeci nad
ratuszem
i stacją metra.
robotniczym - też w wersji

Warszawa . Z prac grupy programowej przy OKW PPS - „ Nowa Inicjatywa Socjalistyczna (NIS) ”
A . Jak wynika z wywiadu w Rzeczpospolitej z prof. Krzysztofem Urbańskim, w Greifswaldzie ( płn. – wsch.
angielskiej.
bocznego.Pasek
Niemcy)
pracuje
stellarator - ( urządzenie do wytwarzania plazmy i przeprowadzania kontrolowanej reakcji
boczny jest niezależnym
termojądrowej) taka próbna „zabawka”, jako reaktor IV generacji za ok. 400 tyś. euro. Polska ma w nim
dodatkiem do dokumentu
udziały,
co umożliwia prace na nim naszych naukowców. Krótka informacja podawana przez rozmówcę głównego. Jest często
paliwem
będzie izotop
238 w ponad 99 % teraz nie wykorzystywany.
( SAP)
wyrównany
do lewejuranu
lub prawej
B. Pojawia
się
ostatnio
szereg
artykułów
prasowych
dotyczących
tzw.
„inteligentnego
domu,
czy
mieszkania”,
części strony albo umieszczony
jako na
panaceum
wzrost
kosztów eksploatacji mieszkań. Dla młodych techników mieszkających w
górze lub na
na dole
strony.
spółdzielniach
i
wspólnotach
powinno to też stanowić, obok oprocentowania kredytów, jedno z wyzwań
Użyj karty Narzędzia pól
jakie będą
stawiać
tekstowych,
aby przed
zmienićnimi najbliższe lata. Ostrzegamy jednak, że jest w tej dziedzinie też wiele ryzyka,
formatowanie
pola tekstowego
wynikających
ze „sztuczek”
rynku kapitalistycznego.
(R Dz.)
na
pasku
bocznym.]
Warszawa. Z działań ekologicznych OKW PPS . We współpracy z samorządowcami spółdzielczymi
Bemowa i Bielan zaczęliśmy obserwować zanieczyszczenia powietrza z Huty, będącej częścią hinduskiego
[Wpisz zawartość paska
koncernu
(d. Huta
Warszawa)
( SAP)
bocznego.
Pasek
boczny jestoraz zanieczyszczenia spuszczane z obu dzielnic do Potoku Bielańskiego
Warszawa.
Przymiarki
do
wyborów
samorządowych.
Członkowie
kilku
spółdzielni
mieszkaniowych,
w
niezależnym dodatkiem do
ramachdokumentu
dyskusjigłównego.
o samorządzie
stwierdzili,
że
tegoroczne
wybory
to
tylko
bieżąca
rozgrywka
polityczna.
Jest
Partie często
„sejmowe”,
utrzymywane
wyrównany
do lewej lub z, co prawda, obniżonych do połowy ze względu na kryzys subwencji,
powinny
je stracić,
gdyżalbo
marnotrawią je na bilbordy. Przedstawiciel PPS stwierdził, że tak to było w II RP,
prawej
części strony
czyli umieszczony
bez dotacji na
rządowych,
górze lub naa mimo to działało kilka partii. Apelowano, żeby, tak jak w latach 90-tych
dole strony.
Użyj karty
PPS walczył
o powrót
do przedwojennych rozwiązań w sprawie eksmisji - także i w sprawie subwencji
Narzędzia
pól razem
tekstowych,
aby partiami lewicy na przeznaczenie dotacji na pomoc społeczną.
powinien
postawić
z innymi
(SAP)
zmienić
formatowanie
pola
Z historii
ruchu
socjalistycznego.
Obchodzimy w tym roku 120 lecie naszej czołowej gazety socjalistycznej.
tekstowego
na 1894
paskuroku
bocznym.]
W dniu
12 lipca
w Warszawie ukazał się pierwszy numer „ROBOTNIKA” . (SAP – mgr L. Dubacki)
Z podstaw bankowości socjalnej . Znana popularna gazeta warszawska (S - E) przytacza informację, że drugie
miejsce w rankingu banków zajmuje spółdzielczy Desjarding Group z Kanady, tuż za nim spożywczo-kredytowy
Norinchukin Bank z Japonii. Niestety jeden z polskich SKOK-ów związany z PiS – zbankrutował. (SAP)
Z łączki kapitalizmu : W dniu 29 lipca prze Sądem Okręgowym w Radomiu rozpoczął się proces Szymona F.
i jego pomocnika w zbrodni – Matusza R., którzy koło Janek, zamiast zapłacić za pracę młodego murarza z
Katowic, zamierzali wspólnie pozbawić go życia . Obaj przestępcy mogą spodziewać się kary dożywocia. (SAP)
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