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Warszawa. W warunkach toczącej się wojny, KRN - pod kierownictwem Edwarda
Osóbki- Morawskiego (E O-M) z powodu zrujnowanej lewobrzeżnej Warszawy urzędowało
w gmachu Dyrekcji Okręgowej Polskich Kolei Państwowych na Pradze przy ulicy
Targowej róg Wileńskiej . Informowała o tym tablica zdjęta w latach 90 z powodu
nazwiska B. Bieruta. Architektem gmachu w II RP był bojowiec PPS - uczestnik
rewolucji 1904/7 r , zesłaniec syberyjski , współtwórca Stronnictwa Pracy inż. Romuald
Miller. Nieżyjący już tow. prof. A. Nowicki wspominał na seminarium historycznym, jak
tow. E O-M napominał skaczących sobie do gardła Gomułkę i Mikołajczyka, że jak się
nie pogodzą to znajdzie się taki co skorzysta na ich sporze.
R. Dz.
Wykonawcą budynku był w II RP
Inż. Romuald Miller, czł. PPS,
uczestnik rewolucji 1904/1907 r.,
sybirak, w II RP – projektant
osiedla „tanich domów” na
Bielanach, siedziby Związku
Zawodowego Kolejarzy na
Powiślu, fabryki telefonów
„Dzwonkowa” na Grochowie.
Po konstytucji sanacyjnej w 1935
r. – zakłada demokratyczne
Stronnictwo Pracy. Po wojnie w
sejmie KRN ( Stronnictwo
Demokratyczne). Uhonorowany
nazwą ulicy w dzielnicy
Bemowo.

Gmach Dyrekcji Okręgu PKP ul. Targowa.
Warszawa . Z prac grupy programowej przy OKW PPS - „ Nowa Inicjatywa Socjalistyczna (NIS) ”
A. W związku z nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece uchwalonej w maju
2013 r. a wchodzącej w życie zamiast w grudniu 2013 r. - w lipcu 2014 r. - będzie można
drogą elektroniczną (internetową) składać wnioski o odpisy i wyciągi z ksiąg wieczystych
- donosi „Kurier - informator spółdzielni i wspólnot” nr 5(3)/2013 - www.redakcja-kow.pl (SAP)
B. Wyżej wymieniony „Kurier” w artykule „Domy dla ludzi, nie dla zysku” przynosi dyskusję o
losie lokatorów zasobów komunalnych , lokatorów z 4000 domów reprywatyzowanych i o
gnębieniu spółdzielców w spółdzielniach mieszkaniowych podatkiem za wieczystą dzierżawę. (SAP)
Z łączki kapitalizmu : Rozpoczął się z inicjatywy prokuratury proces b. prezydenta stolicy
Pawła P. kojarzonego z „układem warszawskim” - skąd ma majątek ?. Co smakowitsze kąski typu - ile dzieł sztuki zmieści się w tapczanie i szafie - jak cytowano opinie biegłych - to wstęp
do walki na prawicy podczas wyborów samorządowych na prezydenta stolicy.
R.Dz
Materiały otrzymane : W czasopiśmie „Przegląd” nr z 16-29 grudnia 2013 r. - ukazał się artykuł
Leszka Konarskiego „Cyrankiewicz nie zabił Pileckiego” - rozprawiający się z kilkoma
prawicowymi dziennikarzami : D. Kanią, W.J. Wysockim, R. Brzeskim, T.M. Płużańskim, rozpisującymi się bez rzetelnego badania warsztatowego, w prawicowych i centrowych mediach
o Cyrankiewiczu jako rzekomym konfidencie gestapo. Pisano na podstawie wymuszonych
torturami w latach stalinowskich materiałów ze śledztw służących prowadzaniu gier politycznych
mających skompromitować socjalistów a nie materiałów ze zbiorów Muzeum Oświęcimskiego.
Pisma od „poprawiania historii” to : „Gazeta Polska”, „Wprost”, „Nasza Polska”, „wSieci”. (SAP)
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