Co w najnowszym TS nr 24 z 14 czerwca
Dlaczego zarabiamy cztery razy mniej niż średnia UE

Po prawie 10 latach od wejścia do Unii okazuje się, że wspólny
rynek służy przede wszystkim firmom niemieckim, francuskim czy
duńskim. Polskie przedsiębiorstwa, które chcą oferować towary na
zachodzie, napotykają szereg barier gorszych niż cła. Ale to tylko
jeden z powodów, dla których Polacy zarabiają mało. Na łamach
„Tygodnika Solidarność” podajemy 10 zasadniczych przyczyn.
Miasteczko namiotowe na ratunek
zachodniopomorskiej gospodarce

Od miesięcy jesteśmy ignorowani przez rząd, a postulaty przez
nas składane, zarówno te krajowe, jak i regionalne, pozostają bez
odpowiedzi – wyjaśnia powody zorganizowania wielodniowego
protestu w Szczecinie przewodniczący tamtejszego Zarządu
Regionu Mieczysław Jurek. – Nie możemy dłużej czekać, kiedy
całe województwo pogrąża się w kryzysie.

Marszałek Kopacz
wybiera Air France

Podwójny skandal związany z wizytą
marszałek sejmu w Chinach. Nie dość, że
Ewa Kopacz udała się do Pekinu w rocznicę
brutalnie stłumionego protestu studentów
na placu Tiananmen, to jeszcze wybrała
nie narodowego przewoźnika, czyli
LOT, a francuski Air France. O sprawie
informujemy jako pierwsi.

Kpina z sądowego wyroku

Przykład Grzegorza Zmudy, przewodniczącego „S”
w zakładach Nexteer Automotive Poland dobitnie
pokazuje, że w Polsce prawomocne wyroki sądów
dla wielu nie mają znaczenia. Orzeczeń nie można
wyegzekwować, a pracodawcy śmieją się w żywe
oczy i drwią z prawa.

Porad prawnych udzielają eksperci związkowi. W tym wydaniu TS następujące tematy:
prawo do prywatności jest w prawie pracy chronione, polecenie pracodawcy sprzeczne
z przepisami prawa
zaprenumeruj i czytaj

więcej informacji na: www.tygodniksolidarnosc.com
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Na co idą nasze podatki

Prof. Grażyna Ancyparowicz w kolejnym swoim analitycznym tekście pisze:
Gdybyśmy nie dopuścili do unicestwienia całych branż przemysłu, mielibyśmy
dziś wpływy budżetowe z dywidend i procentów od zainwestowanego kapitału,
a także wpływy z podatku dochodowego od pracowników zatrudnionych na
normalnych (a nie śmieciowych) umowach z pracodawcą.

Śmieciowych emerytur coraz więcej

Dotarliśmy do najnowszych danych. Coraz więcej osób
pobiera emeryturę śmieciową, a coraz mniej minimalną.
O 36 proc. w ciągu ostatnich 3 lat wzrósł odsetek emerytów
pobierających świadczenie poniżej minimalnego.

Czy polska armia nas obroni?

Polska ma coraz mniej możliwości odstraszania
kogokolwiek – pisze Stanisław Żaryn w komentarzu
na łamach tygodnika. Siły zbrojne w Polsce są coraz
słabsze, podobnie jak słabsze jest państwo. Ta jazda
po równi pochyłej jest niezwykle niepokojąca.
Szczególnie, gdy w ustach polityków rządzących
coraz częściej słyszymy, że czas pokoju może się
niedługo skończyć.
Panu redaktorowi Sakiewiczowi ku rozwadze
Sztandary Solidarności nie do muzeum

Zdumiał mnie artykuł redaktora Tomasza Sakiewicza pt. „Kto ożywi ducha «Solidarności»” zamieszczony ostatnio
w „Gazecie Polskiej” – pisze w polemice na łamach tygodnika Janusz Wolniak. Teza, że „na pewno nie zrobi
tego obecny przewodniczący Piotr Duda” jest tak samo prawdziwa, jak twierdzenie, że tylko pod sztandarami
PiS można dziś iść. Ani Duda nie ma monopolu na Solidarność, ani Kaczyński na całą prawicę.

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