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Wypychanie z Mostostalu

Ponad 600 osób, czyli więcej niż połowa pracowników, straci
zatrudnienie w Mostostalu Warszawa S.A. Ze zwolnieniami
grupowymi, a szczególnie ze sposobem ich przeprowadzania, nie
godzi się zakładowa Solidarność, która wszczęła spór zbiorowy
z zarządem.
Strajk w Stoczni Gdańsk

Stocznia Gdańsk, szósta rano, 26 września. Stoczniowcy
spontanicznie podejmują decyzję o strajku. Dzień wcześniej
mieli dostać kolejną ratę wypłat, ale dowiedzieli się, że 23
września komornik zajął pieniądze spółki. Oliwy do ognia dolał
dokument, który z Agencji Rozwoju Przemysłu przedostał się do
mediów, będący schematem kampanii informacyjnej, jaką ARP
miałaby przeprowadzić po ogłoszeniu upadłości Stoczni Gdańsk.
Stoczniowcy powiedzieli: Dość!
St ałe felietony zamieszc zają:

Ryszard Bugaj

Ostatnie protesty związkowe odbyły się ponad politycznymi podziałami. Wielu
komentatorów – także związkowcom nieprzychylnych – to pochwaliło, ale nie brakowało
i takich, którzy uważają, że związki w ogóle w politycznych kwestiach głosu zabierać
nie powinny, że ich rola ograniczyć się powinna do zajmowania stanowiska w komisji
trójstronnej – nawet jeżeli nie mają szans
czegokolwiek tam uzyskać. To w istocie rzeczy
oczekiwanie, że związki się zlikwidują. Rzecz
w tym, że kluczowe dla pracowników decyzje mają polityczny
charakter i podejmowane są w trybie politycznym.
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Kosztowne fuszerki. Zbyt kosztowne...

 iał być rewolucją w polskiej opiece medycznej,
M
stał się przyczyną problemów lekarzy, administracji
placówek medycznych i pacjentów. Wydaje się,
że system elektronicznej Weryfikacji Uprawnień
Świadczeniobiorców to kolejna klapa informatyczna
w Polsce. Niestety wątpliwe, by była ostatnia –
pisze na łamach Tygodnika Stanisław Żaryn.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:
wynagrodzenie za pracę, nieterminowa wypłata wynagrodzenia, Europejska Karta
Ubezpieczenia Zdrowotnego
zaprenumeruj i czytaj

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com
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O człowieku nie wolno zapomnieć

– My nie sprzeciwiamy się polityce klimatycznej świata, byle
była ona policzona i by do rozmów na ten temat zapraszano też
naukowców, którzy nie uważają, że za ociepleniem klimatu stoi
działalność człowieka. Powtarzamy też, co umyka wyznawcom
zielonej religii, że człowiek jest częścią środowiska, że nie wolno
o nim zapomnieć – mówi Kazimierz Grajcarek przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Rządy Tuska
są w interesie Niemiec

Z punktu widzenia Niemiec, Tusk powinien rządzić jak najdłużej. Bo Polska jest,
a jakby jej nie było. Tusk nie przeszkadza, nie bruździ, dlatego Angela Merkel go
poklepuje – mówi na łamach Tygodnika prof. Bogdan Musiał, historyk z Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, znawca stosunków polsko-niemieckich.
Praca dla cudzoziemca

Wiele państw europejskich chroni swoje rynki
nawet przed pracownikami z innych krajów
wspólnoty. Tymczasem Polska jest otwarta
nawet na robotników z takich egzotycznych
krajów, jak Bangladesz, Indie, Filipiny czy
Pakistan. Czy przy obecnym bezrobociu nie
powinniśmy zaostrzyć kryteriów zatrudniania
cudzoziemców spoza Unii Europejskiej?
I ograniczyć jej do tych branż, gdzie faktycznie
nie ma pracowników?
Niski poziom strachu,
komentuje Elżbieta Morawiec:

W ostatnich dniach, po opublikowaniu
przez „Gazetę Wyborczą” zmanipulowanych
wypowiedzi profesorów, ekspertów komisji
Macierewicza i pełnego tekstu ich zeznań przed
prokuraturą, rozpętała się w mediach histeryczna
nagonka, przypominająca lata 50., a zwłaszcza
rok 1968.

Ponadto w każdym numerze oprócz tematyki związkowej i społecznej: gospodarka, historia,
kultura, sport, krzyżówka i wiele więcej...
zaprenumeruj i czytaj

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com
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