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          Sztandar jest symbo-

lem jedności, towarzyszącym 

w ważnych dla organizacji 

wydarzeniach. W związku z 

przygotowaniami do obcho-

dów 35-lecia (2015 rok)

powstania NSZZ Solidarność 

Komisja Niezależnego Sa-

morządnego Związku Zawo-

dowego  Solidarność przy 

Polmor Bytów uznała za 

celowe uczczenie tego jubi-

leuszu ufundowaniem 

sztandaru jako widomym 

znakiem naszej organiza-

cji związkowej.  

           Sztandar jest sym-

bolem łączącym związko-

wą społeczność zrzeszoną 

w ramach NSZZ Solidar-

ność Przy Polmor Bytów. 

Jako szczególny znak jed-

noczy związkowców ale 

zobowiązuje do szacunku, 

wytężonej pracy i godne-

go reprezentowania warto-

ści wyznawanych przez 

SOLIDARNOŚĆ. 

          Rok 2015 będzie 

rokiem jubileuszu 35-lecia 

NSZZ Solidarność. To w 

1980 roku początkowo w 

lipcu na terenie Lubelszczy-

zny później w sierpniu na 

Wybrzeżu przetoczyła się 

fala strajków. Impulsem była 

skala podwyżek produktów 

żywnościowych, wprowa-

dzonych przez ekipę Gierka. 

Z czasem pojawiły się postu-

laty o charakterze politycz-

nym, w tym powstanie nieza-

leżnego związku zawodowe-

go. Niezależnego oznaczało 

niezależność od struktur pań-

stwowych zwłaszcza o 

"przodowniczki narodu" 

PZPR. 

          Swój skromny wkład 

w powstanie Solidarności 

miała nasza załoga, pracują-

ca w ówczesnym ELMORZE 

podejmując strajk solidarno-

ściowy który trwał dwa tygo-

dnie. Wielu z uczestników 

sierpniowego protestu pracu-

je do dnia dzisiejszego w 

POLMORZE firmie która 

przekształciła się z istnieją-

cego w czasie strajku EL-

MORU. 

          Sztandar będzie więc 

formą podziękowania dla 

uczestników tamtego strajku. 

Symbolicznym odniesieniem 

się do ruchu lat 80-siątych. 

Równocześnie wskazaniem 

dla przyszłych pokoleń, zo-

bowiązaniem  do kontynu-

owania szlachetnych idei 

zrywu robotników nie zga-

dzających się na poniżanie 

godności butę kierownictw 

przedsiębiorstw i arogancję 

rządzących.  

          Dzisiaj po blisko 34 

latach od powstania SOLI-

DARNOŚCI postulaty pa-

miętnego sierpnia są nadal 

aktualne. Dalej musimy wal-

czyć o ośmio godzinny dzień 

pracy, przeciwstawiać się 

arogancji obecnych ekip 

rządzących, domagać się 

elementarnego prawa do 

dialogu.  

          Jako Komisja Zakła-

dowa uznaliśmy, że sztandar 

będzie widomym znakiem 

naszego istnienia, naszej 

działalności naszej determi-

nacji w dążeniu do uszano-

wania praw pracowniczych.  

Marian Rudnik 

Na wesoło 

Poleciał Amerykanin na 

księżyc. Miał tam być jako 

pierwszy z ludzi Wylądował, 

patrzy a zza skały wyskakuje 

rusek, chińczyk i polak.  

Oburzony pyta: Co to znaczy 

miałem być tu pierwszy?  

Na to Rusek: nasz wywiad 

się dobrze spisał, przechwy-

cili tajne informacje i jestem.  

Chińczyk: nas jest w kraju 

dużo. Brat podsadził brata i 

tak do księżyca.  

Amerykanin do Polaka:  

A ty co tu robisz?  

na to Polak: Daj mi spokój, z 

wesela wracam. 
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Zgodnie z przekazanymi infor-

macjami przez p Grzegorza 

Szymańskiego. Panowie Bern-

hard Ruppert Michael Schlue-

ter  Stefan Senf przedstawiciele 

firmy SIMENS Krefeld od-

wiedzili naszą firmę  Celem 

wizyty było ,przekazanie podzię-

kowań nam za wkład, zaanga-

żowanie, terminowość, jakość 

dla projektu CRH, dodatkowo 

na dwa dni przed wizytą, dos-

tali informację, że ze względu 

na inne projekty i opóźnienie na 

nich, będziemy musieli przesu-

nąć pozostałe terminy na CRH, 

dalsze dyskusje dotyczyły wszel-

kich możliwych kroków, żeby 

jednak utrzymać dotychczasowe 

terminy. Siemens tych ter-

minów nie może negocjować z 

chińczykami, grożą im za to 

bardzo wysokie kary i utrata kole-

jnych zamówień, a jak wczoraj pan 

Ruppert wspominał, dalsze 

zamówienia są możliwe i bardzo 

prawdopodobne, dodatkowo gdy-

byśmy mieli tylko moce, to mo-

glibyśmy robić ponownie EVB Sin-

gle....  Pan Senf był po to, żeby 

wprowadzić nas do innych oddziałów 

Siemens (Norymberga, Monachium, 

Erlangen, Wiedeń) , wszystko zależy 

jednak od naszych mocy oraz dal-

szych wyników: dla Klientów ważne 

są 3 kryteria: cena, jakość i termi-

nowość, przy optymalnym 

rozłożeniu tych czynników 

zawsze będziemy preferowanym 

dostawcą i zapewnią nam 

pracę.  

To bardzo miłe i raczej wyjąt-

kowe, że ze strony klienta przy-

jeżdżają do naszej firmy i skła-

dają podziękowania szerego-

wym pracownikom za ich 

wkład i trud poniesiony przy 

realizacji projektu. Tym bar-

dziej cieszy ponieważ ze strony 

naszych szefów ten sposób po-

dziękowań nie jest praktykowa-

ny jeżeli już to bardzo rzadko. 

Na pytanie dlaczego firma na-

sza nie stosuje praktyk dosta-

łem dziwną odpowiedź z której 

wynika ,że nie będzie się stoso-

wało więcej takich praktyk! 

Dziwne! Ja tylko pytałem dla-

czego nasza firma nie stosuje takich 

praktyk. Czy zadanie pytania można 

zbyć "a czego pan szuka" Niczego nie 

szukam zadałem tylko pytanie. Dla-

czego nie dziękujemy publicznie pra-

cownikom?  
Marian Rudnik 

SIMENS dziękuje. 
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Nowe miejsca parkingowe. 

Panowie A. Breska B. Ruppert, G Szymański 

 to krok w dobrym kierunku. Jednak 

jako pracownicy - użytkownicy 

miejsc parkingowych mamy sobie też 

coś do zarzucenia. Często parkujemy 

delikatnie mówiąc niechlujnie. Duże 

odległości pomiędzy samochodami, 

źle ustawione samochody, zastawio-

ne wjazdy to tylko niektóre nasze  

grzeszki. Nie mówię , że to rozwiąza-

łoby nasze problemy, ale nawet dla 

W Polmorze przybędzie nowych 

miejsc parkingowych. Niestety tylko 

około 10 nowych miejsc. Nie rozwią-

żę to problemów z parkowaniem sa-

mochodów pracowników ale złagodzi 

problemy z parkowaniem prywat-

nych samochodów naszych pracowni-

ków. Jako związek zabiegaliśmy o 

rozwiązanie problemów związanych 

z miejscami parkingowymi. Powsta-

jące nowe miejsca  parkingowe 

kilku samochodów udałoby się nam 

samym wygospodarować miejsca dla 

parkowania. Prośba więc od dzisiaj 

starajmy się do minimum ograniczyć 

odstępy pomiędzy samochodami. Ko-

lega się ucieszy, bo znajdzie miejsce 

na swój samochód. Mój apel kieruje 

do wszystkich użytkowników parkin-

gu także do siebie. Miłego parkowa-

nia!!! 

Marian Rudnik 



ską aby rozładować kłopoty komuni-
kacyjne w swoich miastach.  
         Miasto żyje z podatków i ta 
część miasta je znacząco dostarcza. 
Zaangażowanie w ten projekt przed-
siębiorców też mogłoby przynieść 
pozytywny efekt. 
         Liczymy na pozytywne rozpa-
trzenie naszego postulatu z korzy-
ścią dla wszystkich mieszkańców 
Bytowa i okolic.  
          To  fragmenty skierowanego 
listu do włodarzy miasta i gminy oraz 
powiatu. O pomoc zwróciliśmy się 
także do polityków którzy mają na 
terenie Bytowa swoje biura organiza-
cyjne. Zwróciliśmy się do Senatora 
Romana Zaborowskiego Posłów 
Leszka Millera i Janusza Śniadka. W 
listach do parlamentarzystów pisze-
my między innymi. 
            ....Od dłuższego czasu poru-
szanie się po mieście samochodem 
sprawia ogromne trudności. Czas 
dojazdu do pracy a szczególnie po-
wroty w godzinach wyjść pracowni-
ków z pracy w znaczący sposób się 
wydłużył. Powoduje to ogromne kor-
ki w mieście co jest namacalne i od-
czuwalne przez każdego z użytkow-
ników naszych dróg. Jednak najbar-
dziej odczuwalne są czynniki których 
nie widać a z których nie zdajemy do 
końca sobie sprawy. Mamy na myśli 
koszty związane z poruszaniem się 
samochodami po mieście. Powiemy 
koszt paliwa, eksploatacji  to sprawa 
właściciela pojazdu. Czy na pewno? 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość 
wydalanych spalin, eksploatację a z 
tym związane remonty dróg to są to 
już koszty ponoszone   przez nas, 
społeczeństwo, także tych którzy 
pracują w rejonie ulic Lęborskiej i 
Wybickiego. Warto rozważyć zatrzy-
manie tych samochodów czy to na 
rogatkach miasta czy tez w domo-
wych garażach. 
           W Polsce już takie rozwiąza-
nie za funkcjonowało  między innymi 
w Żorach, ale w Krakowie, Gdyni, 
Wrocławiu takie rozwiązania są roz-
ważane, jeżeli weźmiemy pod uwa-
gę tylko ostatnie doniesienia medial-
ne. 
           Proszę wziąć pod uwagę, że 
w tym rejonie mamy zakład pracy 
chronionej w którym pracują  osoby 

niepełno sprawne. Takie rozwiąza-
nie  już tylko z przyczyn społecznych 
byłoby wskazane. Myślę ,że zainte-
resowane będą także szefostwa firm 
zlokalizowanych w tym rejonie.  Mar-
kety zlokalizowane w tym rejonie są 
zainteresowane klientami może uda-
łoby się je namówić do pomocy w 
realizacji tego projektu. Firmy pro-
dukcyjne i inne też powinny być  za-
interesowane takim rozwiązaniem. 
Być może udałoby się je również 
pozyskać do realizacji  tego przed-
sięwzięcia. 
           .... Zwracamy się do o pomoc 
i zaangażowanie się   w realizację 
pomysłu wprowadzenia komunikacji 
miejskiej w Bytowie. Zwracamy się 
jako osoby bezpośrednio zaintereso-
wane rozwiązaniem bolączek komu-
nikacyjnych w naszym mieście ale 
także jako wyborcy z Państwa okrę-
gu wyborczego. Rozwiązanie kłopo-
tów komunikacyjnych powinno być  
naszym wspólnym celem. Stojąc w 
korku samochodowym wszyscy je-
steśmy równi,  poseł, senator i zwy-
kły wyborca. Narzekając  na zatło-
czenie i utrudnienia choć przez chwi-
lę się jednoczymy w pomstowaniu 
na problemy komunikacyjne. Spró-
bujmy więc problemy komunikacyjne 
rozwiązać wspólnie, dla dobra ogółu. 
          Postulat wprowadzenia komu-
nikacji miejskiej nie jest nowym jed-
nak do tej pory nie rozwiązano pro-
blemu. Jako pracownicy pracujący w 
rejonie ulic Lęborska i Wybickiego, 
ale także jako mieszkańcy jesteśmy 
zainteresowani  problemu dojazdu 
do pracy. Nie  rozwiąże tego nie wi-
dzialna ręka rynku. Wykorzystajmy 
swoje obywatelskie prawa i naciskaj-
my na nasze władze aby rozwiązały 
problemy komunikacyjne. Wykorzy-
stajmy naszych parlamentarzystów 
aby zechcieli się zając naszymi pro-
blemami. Jeżeli zjednoczymy się 
wokół problemu a  nas dużo to uzy-
skamy zamierzony cel. Trzeba tylko 
abyśmy sobie przypomnieli, że jeste-
śmy społeczeństwem obywatelskim i 
jako obywatele chcemy wspólnie 
zadziałać. Skorzystajmy z tej szansy i 

wywierajmy nacisk na władzę, naszych 
przedstawicieli w radach i parlamencie. 
To osiągniemy zamierzony cel. 

Marian Rudnik     

            Komisje zakładowe NSZZ 
„Solidarność” z Bytowa POLMOR, 
PKS, METAL, STRAŻ POŻARNA, 
OŚWIATA złożyły na ręce władz 
Miasta i Gminy oraz Starostwa w 
Bytowie  postulat wprowadzenia 
darmowej komunikacji miejskiej w 
celu dowozu pracowników pracu-
jących w firmach zlokalizowanych 
w kierunku ulicy Lęborskiej i Wy-
bickiego. 
           …..W rejonie tych ulic pracuje 
według naszych szacunków około 
3000 pracowników. Celem tego po-
mysłu jest usprawnienie dojazdu dla 
pracowników którzy pracują w rejo-
nie tych ulic.  
          Mając na uwadze kłopoty z 
dojazdem do pracy a następnie z 
powrotem do domów spowodowane 
gigantycznymi korkami, które zosta-
ną zwielokrotnione w okresie wypo-
czynku wakacyjnego po przez tran-
zyt przez nasze miasto turystów zdą-
żających w kierunku morza. Zanie-
czyszczenie środowiska, koszty re-
montów dróg, stres związany z do-
jazdem i powrotem z pracy  to tylko 
niektóre aspekty, obrazujące dzisiej-
sze trudności komunikacyjne. Warto 
przemyśleć pomysł zatrzymania po-
jazdów na rogatkach miasta, którymi 
dojeżdżają w tę okolicę pracownicy z 
okolicznych miejscowości i gmin, 
proponując im skorzystanie z komu-
nikacji miejskiej. To rozwiązanie mo-
że i powinno zmniejszyć ruch kołowy 
w mieście ale równocześnie spowo-
duje duże oszczędności w czasie 
dojazdu do pracy a także pozytywne 
aspekty ekonomiczne dla miasta i 
mieszkańców. .... 
         Władze miasta ale i także po-
wiatu powinna  to wziąć pod uwagę i 
poczynić starania które by tą trudną 
sprawę rozwiązała albo co najmniej 
zmniejszyła jej skutki. Można się 
dzisiaj kierować aspektami ekono-
micznymi, zorganizować komunika-
cję i przerzucić jej koszty na obywa-
teli, ale nie o to w tym chodzi. Komu-
nikacja powinna być darmowa . Na-
rzucanie obciążeń na ludzi w sposób 
naturalny spowoduje ,że taka inicja-
tywa nie wypali i nie osiągnie się 
zamierzonego celu. Mamy dzisiaj 
przykłady samorządów , które orga-
nizują darmową komunikację miej-
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Wioletty Mielewczyk, która oka-

zała nam nieocenioną pomoc.  

Całkowity koszt badań sfinan-

sowało PZU i korzystając z oka-

zji bardzo dziękujemy, licząc na 

dalszą współpracę w tym zakre-

sie. 

         Dobiegły końca badania 

prewencyjne, które objęły pra-

wie wszystkich pracowników 

naszej firmy. W zakres badań 

weszły badania PSA. CA 125 

oraz frakcje cholesterolowe. Ba-

dania przebiegły sprawnie a 

małe niedociągnięcia nie spra-

wiły większych kłopotów. Po-

dziękowania kierujemy do osób 

z naszej firmy które zajęły się 

sprawami organizacyjnymi.  

Szczególne podziękowania dla 

Pani Joli, która swoim podej-

ściem do pacjenta pozbawiała 

ich resztek obaw związanych z 

oddaniem do badania próbek 

krwi. Badania nie odbyłyby się 

bez zrozumienia ze strony na-

szego ubezpieczyciela firmy 

PZU a szczególnie opiekuna ze 

strony ubezpieczyciela Pani 

Spotkaliśmy 

się także z zro-

zumieniem ze 

strony pracow-

ników , którzy 

z małymi wy-

jątkami sko-

rzystali z 

nadarzającej 

się okazji i 

przebadali się. 

Podziękowania 

kierowane do 

naszej komisji 

utwierdzają 

nas , że nasze działania podjęte 

dla pozyskania środków na ba-

dania były słuszne a ,że znaleź-

liśmy zrozumienie u naszego 

ubezpieczyciela tym większa 

satysfakcja. 
(mr) 

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Badania prewencyjne w POLMOR 
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