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Warszawa. Z prac OKW PPS. Środowisko warszawskie wytypowało kilku kandydatów do
startu w wyborach do Parlamentu UE. Wybrano kandydatów mających udokumentowane
dokonania w sferze
przedsięwzięć społecznych i ekologicznych służących rozwiązywaniu
bieżących problemów dotyczących środowisk pracowniczych i emeryckich w stolicy oraz w
okręgu podstołecznym. ( SAP )
Warszawa. W numerze nr 1 /2014 miesięcznika „Tęcza Polska” wydawanego przez Krajową
Radę Spółdzielczą opublikowano rozmowę z dyrektorem Spółdzielczego Instytutu Badawczego dr
Adamem Piechowskim. Odpowiadając, na pytanie o szansach spółdzielczości w UE , stwierdził,
że Europa jest jedynym kontynentem, który posiada organizację spółdzielczą Cooperatives
Europe reprezentującą olbrzymią większość spółdzielców wobec władz Unii Europejskiej.
Kongres CE odbędzie się w dniach 2 – 4 kwietnia w Warszawie. Przy spodziewanym
przesunięciu się, po kryzysie, preferencji wyborczych w UE w kierunku pracowniczym można
liczyć, że CE spowoduje zatrzymanie tendencji prokapitalistycznych wokół spółdzielczości. Na
Kongresie ma być przyjęte „Memorandum dla kandydatów do Parlamentu UE”.
(SAP)
Dzielnica Bielany. Przedstawiciele PPS i sympatycy wzięli udział w dwu społecznych
konsultacjach w ratuszu dzielnicy dotyczących budżetu partycypacyjnego i przygotowywania
ofert projektów prospołecznych ( na gruntach miejskich ) związanych z kilkoma osiedlami
spółdzielczymi i wspólnotowymi rejonu północno – zachodnich Bielan.
(SAP)
Dzielnice: Żoliborz i Wola. W ramach pomocy społecznej działacze PPS udzielili zbiorczej
informacji prawnej w trzech sprawach majątkowych i podatkowych. Informacja ta pomogła
zainteresowanym w „poruszaniu się” w skomplikowanej rzeczywistości braku czy też
niekompletności dokumentów . Dotyczy to spraw własności z okresu przedwojennego i
powiązań z powojennym tzw. „dekretem Bieruta” obejmującym obszary w granicach
Warszawy z 1939 r.
R. Dz.
Warszawa. Uchwałą Rady Warszawy z czerwca 2013 r. nadano nazwę Stefana Cendrowskiego
nowej ulicy w dzielnicy Wilanów w okolicy pałacu i pobliskiej pętli autobusowej. Były wojewoda
białostocki z nominacji premiera Edwarda Osóbki – Morawskiego, członek klubu parlamentarnego
PPS (ZPPS) w 1947r., był proponowany przez niego w 1990 r. na zastępcę przewodniczącego Rady
Naczelnej PPS–o (dalej PPS 11) r. Niestety był wtedy już bardzo schorowany i niedługo potem
zmarł . Należy nadmienić, że w czasach PRL był znanym działaczem sportowym.
R.Dz.
Warszawa . Środowisko pracy : Koalicja PO- PSL obroniła Ministra Arłukowicza, co nie jest
dobrą nowiną dla średniego personelu medycznego w szpitalach warszawskiej służby zdrowia.
Warszawska służba zdrowia spełnia też misję medyczną w większości specjalności medycznych
w skali ogólnopolskiej.
Bez gwarancji stabilnego zatrudnienia i płac oraz kodeksowych
warunków pracy nie sposób wymagać właściwego wykonywania tej odpowiedzialnej funkcji. (SAP)
Warszawa. W ramach „grillowania” kandydatów którzy mogliby kandydować na prezydenta
stolicy a kręcili się wokół burmistrza Ursynowa - w prasie pojawiły się informacje o
problemach prawno – sądowych osób z ugrupowań prawicowych - Piskorskiego i Wiplera. (SAP)
Warszawa. Przy skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Przyokopowej oddano do użytku
nowoczesny biurowiec - nową centralę Banku Polskiej Spółdzielczości. Życzymy osiągnięcia
takich rezultatów gospodarczych jakie osiągają podobne banki spółdzielcze zachodniej Europy
otwierające w naszym kraju swoje placówki i przedstawicielstwa.
(SAP)
Mazowsze.
Mazowiecka Agencja Handlowa (MAH) zawiązywana z trudem przez
spółdzielczość i przebijająca się na rynek już od 18 lat zamieściła w telewizji (TVP) reklamę
pod tytułem „ W SPOŁEM dobre produkty zawsze pod ręką” . Jest to zbiorcza reklama WSS
Praga Południe, Wola, Śródmieście, „Mokpol” Mokotów, PSS Grodzisk Mazowiecki, PSS
Wołomin, PSS Wyszków, Społem Legionowo, Społem Mińsk Mazowiecki, Spółdzielni Piekarsko
– Ciastkarskiej i Mazowieckiej Agencji Handlowej. Gratulujemy wytrwałości.
(SAP)
List od czytelnika. W związku z informacją w nr. 21 Informatora OKW PPS pragnę podzielić się
opinią pracownika warsztatu Instytutu Fizyki PAN z roku 1960, który przebywał w Obozie Oświęcim
razem z Józefem Cyrankiewiczem. Pracownik ten twierdził , że Cyrankiewicz ( w obozie – red.) miał
dobrą opinię . Janusz Ostrowski ps. „Cyprian”. ( batalion PPS- WRN im.gen. Jarosława Dąbrowskiego – red. )

