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Już niedługo pójdziemy 

do urn wyborczych. Wy-

bierzemy przedstawicieli 

samorządów gmin, 

miast, powiatów i woje-

wództw .  Zawsze nama-

wiałem do udziału w wy-

borach bo to nie tylko 

nasze prawo, ale i obo-

wiązek. Solidarność jest 

oskarżana o mieszanie 

się do polityki. Tak się 

składa, że w naszym kra-

ju są wykluczone dwie 

grupy społeczne z anga-

żowania się w politykę, 

są to związki zawodowe 

(a szczególnie NSZZ Soli-

darność) oraz duchowni, 

przedstawiciele kościo-

łów. Nie wiem jakim pra-

wem się nas wyklucza 

ale tak się utarło. Czy 

wspieranie przedstawi-

cieli naszego związku 

Solidarności jest działal-

nością polityczną? Podob-

no mamy się tylko zajmo-

wać sprawami pracowni-

czymi! - tak też robimy. 

Bytowska Solidarność 

zgłosiła postulat wprowa-

dzenia darmowej komu-

nikacji miejskiej w Byto-

wie. Działanie jak naj-

bardziej pro pracownicze. 

Jednak żeby podjąć decy-

zję o rozwiązaniach ko-

munikacyjnych musi za-

paść decyzja polityczna. 

Tak Radni Miasta i Gmi-

ny Bytów to gremium 

polityczne mimo, że na-

zywamy ich samorzą-

dem. Problem w tym ,że 

nasi lokalni politycy nie 

chcą z nami rozmawiać. 

Od ponad czterech mie-

sięcy władze powiatu i 

gminy nie znalazły czasu 

na odpowiedź na złożony 

przez Bytowską Solidar-

ność postulat wprowa-

dzenia komunikacji miej-

skiej. Mamy tu przykład 

lekceważenia głosu spo-

łeczeństwa w imieniu 

którego "Solidarność" 

chce rozwiązać problem 

dojazdu do miejsc pracy 

przez mieszkańców. Jeże-

li się nas nie chce wysłu-

chać to my poprzemy lu-

dzi, którzy dają gwaran-

cję, że naszym postula-

tem się zajmą. Na to li-

czymy! 

Jako Solidarność POL-

MOR Bytów prosimy o 

poparcie dla kandydatów 

na samorządowców wy-

wodzących się z naszej 

organizacji zakładowej. 

Oni nas nie zawiodą! W 

przeciwnym razie pierwsi  

będziemy ich rozliczać z 

wyborczych obietnic. 

Marian Rudnik 

Na wesoło 

Żona wysłała męża po 

zakupy i dała mu listę: 

 

1. Chleb 

2. Kiełbasa 

3. Mleko 

4. Pasta do zębów 

5. Papier toaletowy 

6. Piwo. 

 

Wraca, rozpakowuje: 

bochenek chleba, dwie 

kiełbasy, trzy kartony 

mleka, cztery tubki pa-

sty do zębów, pięć rolek 

papieru i sześciopak pi-

wa. 

 

Głupia żona zrobiła by 

awanturę. 

Mądra następnym razem 

zacznie listę od piwa.  
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wniosek. Zdajemy sobie sprawę ,że 

jest to problem ale unikanie odpowie-

dzi stanowi jeszcze większy problem. 

Wydaje się, że władza żyje innymi 

problemami które wcale nie muszą 

się pokrywać z naszymi potrzebami. 

Potrafimy wybudować basen z które-

go niewielu korzysta a pewnie bę-

dziemy musieli do niego dopłacać  

wszyscy także Ci którzy z niego nie 

korzystają. Równocześnie problem  

dotyczący tak dużej części naszego 

społeczeństwa jest pomijany i zbywa-

ny milczeniem. Już dzisiaj widać 

problemy z poruszaniem się pojaz-

dów uprzywilejowanych, które grzę-

zną w zatłoczonych ulicach naszego 

miasta, a będzie jeszcze gorzej. 

Wzrasta  liczba kolizji spowodowa-

nych zatłoczeniem miasta, tysiące 

ton spalin codziennie miesza się z 

powietrzem i osiada także w naszych 

mieszkaniach. Dewastacja dróg spo-

wodowana nasilonym ruchem samo-

chodowym, tony paliwa spalanych bez 

efektywnie,  musi spowodować kolejne 

wydatki choćby na remonty  i naprawę 

dróg. Czas ten problem rozwiązać. 
          W kampanii wyborczej zauważa 

się, że wszystkim problem udrożnienia 

ruchu samochodowego w Bytowie leży 

na sercu, tylko nikt nie mówi jak to 

zrobić. My wskazaliśmy jak rozwiązać 

ten problem jeżeli będą inne propozycje 

to chętnie ich wysłuchamy. Wysłucha-

my - i tu jest problem, bo nikt nie chce 

z nami rozmawiać. 

          Profesor Marek Chodakiewicz, 

który spotkał się z mieszkańcami na-

szego miasta powiedział tak: „Jeżeli 

masz problem, który dotyczy Ciebie, 

Twojej ulicy, Twojego miasta idź do 

swojego posła (radnego) jeżeli Ci nie 

pomoże to go zmień”. tak się składa ,że 

możesz tego dokonać już za nie całe 

dwa tygodnie. 
Marian Rudnik 

          W czerwcu Solidarność Zakła-

dów Bytowskich złożyła do władz 

samorządowych gminy i powiatu po-

stulat wprowadzenia komunikacji 

miejskiej. W  zakładach pracy zloka-

lizowanych  przy ulicy Lęborskiej i 

Wybickiego  szacunkowo licząc pra-

cuje około 3000 ludzi. Tak duża licz-

ba pracowników w większości aby 

dojechać do swoich miejsc pracy musi 

korzystać z własnych samochodów. 

To powoduje szczególnie w godzinach 

szczytu Bytów staje i to dosłownie w 

korkach. Naturalnym wydawało się 

nam związkowcom, że ten problem 

powinien być rozwiązany, stąd nasz 

wniosek o wprowadzenie komunika-

cji miejskiej - należy podkreślić ko-

munikacji, która  powinna być bez-

płatna. Z przykrością odnotowuje-

my ,że postulat nasz został zlekcewa-

żony, przez cztery miesiące nie do-

czekaliśmy się odpowiedzi na nasz 
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członkowskim pobytu do świadczeń 

rzeczowych z tytułu choroby, które 

stają się niezbędne ze względów me-

dycznych i które są udzielane pod-

czas pobytu czasowego w innym pań-

stwie członkowskim z myślą o zapo-

bieżeniu przymusowemu powrotowi 

posiadacza karty do państwa właści-

wego lub państwa zamieszkania 

przed końcem planowanego pobytu w 

celu poddania się wymaganemu le-

czeniu. Celem świadczeń tego typu 

jest umożliwienie ubezpieczonemu 

             Przed wyjazdem za granicę 

pamiętajmy o wyrobieniu Europej-

skiej Karty Ubezpieczenia Zdrowot-

nego (EKUZ). Dokument ten stanowi 

poświadczenie osoby ubezpieczonej 

lub uprawnionej do świadczeń prze-

bywających w państwie członkow-

skim innym niż właściwe państwo 

członkowskie, do świadczeń rzeczo-

wych, które stają się niezbędne z 

powodów medycznych, z uwzględnie-

niem charakteru tych świadczeń oraz 

przewidywanego czasu pobytu. 

Ważne - EKUZ jest osobistym doku-

mentem wystawianym na nazwisko 

jej posiadacza. 

           Z EKUZ można korzystać we 

wszystkich przypadkach pobytu cza-

sowego, podczas którego ubezpieczo-

ny potrzebuje świadczeń rzeczowych, 

niezależnie od celu pobytu, który 

może mieć związek z turystyką, dzia-

łalnością zawodową czy nauką. Kar-

ta stanowi dowód na to, że jej posia-

dacz jest uprawniony w państwie 

kontynuowania pobytu w warunkach 

bezpiecznych dla zdrowia. Europej-

ską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotne-

go można uzyskać w każdym oddzia-

le Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zależnie od charakteru wyjazdu za 

granicę należy wypełnić odpowiedni 

wniosek; 

- Wniosek na wyjazd turystyczny; 

- Wniosek dla wyjeżdżających do pra-

cy; 

- Wniosek dla wyjeżdżających na 

studia lub nauki w szkole. 

          Wypełniony wniosek należy 

złożyć w odpowiednim oddziale ZUZ 

w naszym przypadku w oddziale w 

Słupsku. Do wniosku należy dołączyć 

aktualne zaświadczenie "Informacja 

dla osoby ubezpieczonej" Dokument 

dostępny od ręki w dziale personal-

nym.  Wniosek można złożyć osobi-

ście, przesłać listownie lub faksem. 

Wniosek można odebrać osobiście lub 

w ciągu kilku dni otrzymamy go li-

stownie. Zaświadczenie jest wysta-

wiane bezpłatnie.  

E-mail: 

solidarnoscpolmor@op.pl 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego — EKUZ 
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http://www.solidarnosc.or

g.http://www.solidarno

sc.org.pl/slupsk/index2.

php 
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