
16 LISTOPADA 2011 r.

  PODATKI NA TAPECIE. Na najbliższej sesji Rady Miasta (18 listopada) 
radni podejmą uchwały dotyczące stawek podatków na 2012 r. (od nieruchomo-
ści, środków transportowych). Określą m.in. dzienne stawki opłaty miejscowej 
i targowej. 

DZIELNICOWI NA START. Już po raz trzeci komendant powiatowy 
policji w Tomaszowie Lub. ogłosił konkurs na dzielnicowego roku. Jest on organi-
zowany w powiecie tomaszowskim. Trwa od 1 listopada do 31 grudnia. Na swojego 
kandydata można głosować za pośrednictwem strony internetowej http://www.
powiat-tomaszowski.com.pl. Drugim etapem konkursu będzie sprawdzian wiedzy 
policyjnej oraz znajomości przepisów prawa. Tytuł „Najlepszego Dzielnicowego 
Roku 2011” przypadnie funkcjonariuszowi, który uzyska w sumie największą 
liczbę punktów. Na razie spośród 26 dzielnicowych w Internecie prym wiedzie 
asp. Daniel Prus. 

SUSIEC   ACCORD W SUŚCU. Ksiądz Tadeusz Sochan 
i wójt gminy Susiec Franciszek Kawa zapraszają na koncert zespołu Accord z 
Ukrainy. Kwartet śpiewa, głównie a cappella, ludowe pieśni ukraińskie i innych na-
rodów, klasyczną muzykę sakralną i współczesną. Członkowie zespołu są artystami 
Filharmonii w Tarnopolu. Koncert odbędzie się 20 listopada w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu. Początek o godz. 17.

TYSZOWCE   BĘDĄ WYBORY. Po ciężkiej chorobie 13 listopada, 
w wieku 52 lat, zmarł Stanisław Gomoła, radny miejski poprzedniej i obecnej kadencji. 
Pełnił funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Był też wieloletnim prezesem 
klubu sportowego Huczwa Tyszowce i społecznikiem. Trenował boks, później zajmo-
wał się piłką nożną. Rada Miejska musi teraz podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu 
radnego. Potem w ciągu 3 miesięcy wojewoda zarządzi wybory uzupełniające. 

ZAMOŚĆ
 ZBADAJ PŁUCA. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii zaprasza osoby 

z chorobami płuc i opłucnej na bezpłatne badania USG płuc i żeber. Bada-
nia potrwają od 28 listopada do 2 grudnia. Specjaliści będą przyjmować w hotelu 
„Jubilat” w Zamościu. Rejestracja telefoniczna już trwa (84 638 55 12, 84 638 80 
90, 84 638 80 91). 

 DOKUMENT FORMĄ TOŻSAMOŚCI. Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” 
zaprasza młodzież szkolną na warsztaty filmowe zatytułowane „Dokument formą tożsamo-
ści”, które odbędą się w dniach 19 i 26 listopada, od godz. 12. Zajęcia poprowadzi Grzegorz 
Linkowski – reżyser, scenarzysta, producent, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego „Rozstaje Europy”. Wstęp wolny, po wcześniejszym zgłoszeniu udziału w warsztatach. 
Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: mkf@stylowy.net.

  OTWARTO SALĘ TRADYCJI. 10 listopada w Klubie 3. Batalionu Zmecha-
nizowanego w Zamościu odbyło się uroczyste otwarcie „Sali Tradycji 3. Batalionu 
Zmechanizowanego”. To miejsce odzwierciedlające dorobek zamojskiego garnizonu, 
ukazujące działania żołnierzy na misjach pokojowych, również miejsce spotkań żołnie-
rzy i pracowników wojska z okazji różnych uroczystości wojskowych i patriotycznych. 
To też miejsce patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży. Uroczystego otwarcia 
dokonali: mjr Leszek Winogrodzki oraz kierownik Klubu Agnieszka Biernacka. Po 
uroczystym otwarciu odbył się koncert patriotyczny pt. „Do niepodległej Polski...”.

 JUBILEUSZ PORADNI. Obchody 35-lecia Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej nr 1 w Zamościu odbędą się 18 listopada (od godz. 9.30) w Młodzieżowym 
Domu Kultury przy ulicy Kamiennej 20. W ramach jubileuszu zaplanowano konfe-
rencję naukową. Wykład na temat wypalenia zawodowego wygłosi dr Tomasz Wach. 

 ŚWIAT ŁAT. Od 18 listopada w Książnicy Zamojskiej (Galeria Ekslibris) oglą-
dać można wystawę rękodzieła artystycznego Joanny Błaszczyńskiej pt. „Świat łat”. 
Ekspozycja zaprezentuje blisko 20 prac patchworkowych, zróżnicowanych wielkością, 
kompozycją wzorów, fakturą i kolorami. Wyroby pani Joanny to kolorowe narzuty, po-
duszki, pledy, serwety bieżniki. Joanna Błaszczyńska, z wykształcenia chemik, mieszka 
w Zamościu. W 2007 roku została laureatką II Festiwalu Haftu, Koronki i Rękodzieła, 
odbywającego się w Łodzi. W 1990 roku, podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, 
otrzymała Złotą Igłę od redakcji pisma „Cross Stitch and Country Crafts”. Ekspozycja 
będzie czynna do 31 grudnia. Wernisaż wystawy 18 listopada, o godz. 16.

 PILOT W DKK. „Pióropusz” Mariana Pilota – to książka, która będzie 
tematem rozmowy prowadzonej w Dyskusyjnym Klubie Książki 23 listopada, o 
godz. 15. Autor otrzymał Nagrodę Literacką Nike 2011. 

 COŚ DLA MIŁOŚNIKÓW WAMPIRÓW. Centrum Kultury Filmowej 
„Stylowy” w Zamościu zaprasza na maraton filmowy sagi „Zmierzch”. Już 17 
listopada, od godz. 18, okazja dla wszystkich miłośników wampirów – cztery części 
„Zmierzchu” w jedną noc. Bilety na maraton: 39 zł. 

 STFORKY NA PIĘTRZE. Tajemnicza grupa Stforky zaprasza 18 listopada, 
w godz. 17-21, do Strefy Sztuki Drugie Piętro Zamojskiego Domu Kultury. Gru-
pę wyróżnia charakterystyczny Stforek – żółta radosna gęba. W ostatnim czasie 
przedstawiciele grupy angażowali się w działania społeczne i edukacyjne (promocja 
połączeń kolejowych w Zamościu, praca z młodzieżą). 

Problem dotyczy nie tylko pracowników 
energetyki z naszego regionu, ale też wielu 
innych zakładów i przedsiębiorstw z róż-
nych części Polski. Secus Investment, który 
specjalizuje się w ochronie praw drobnych 
akcjonariuszy, wskazuje, że w trakcie skom-
plikowanego i wielotorowego procesu kon-
solidacji w sektorze energetycznym doszło do 
naruszenia interesów pracowników. Chodzi 

o niekorzystną zamianę rozdanych im akcji 
macierzystych zakładów na inne. 

Poświęcone tej sprawie spotkanie 
w Zamościu odbyło się w ub. tygodniu. 
Przyszło na nie tak wiele osób, że sala 
wynajęta w Zamojskim Domu Kultury 
nie pomieściła wszystkich. Spotkanie 
odbyło się w dwóch ratach

– Temat nie jest dla nas nowy. Już od 
dawna wiedzieliśmy, że na wymianie akcji 
Zamojskiej Korporacji Energetycznej, w któ-
rej wszyscy kiedyś pracowaliśmy, straciliśmy 
duże pieniądze. Jeszcze w ub. roku w całym 

kraju zbierane były wśród pracowników 
sektora energetycznego podpisy. Apel o 
poszanowanie naszych praw kierowany był 
do premiera – mówił nam po spotkaniu jeden 
z emerytowanych już pracowników ZKE.

Do pogwałcenia tych praw miało do-
chodzić w procesie konwersji, czyli zamiany 
akcji pracowniczych na akcje nowo powsta-
jących spółek. W naszym regionie za każdą 

akcję ZKE pracownik otrzymywał ok. 
666 akcji nowej spółki, PGE Energia SA. 
Jednak minister skarbu za każdą taką akcję 
ZKE otrzymał więcej, bo 784 akcje PGE 
Energia. – Osobiście pisałem w tej sprawie 
do Ministerstwa Skarbu Państwa. I nawet 
otrzymałem odpowiedź, która oczywiście 
obalała moje racje – dodaje emeryt. 

Zgodnie z przepisami ustawowymi 
pracownicy łączonych ze sobą spółek 
energetycznych nie mogli mieć więcej niż 
15 procent akcji (taka sama zasada obo-
wiązuje przy prywatyzacji państwowych 

przedsiębiorstw). – I to dlatego pracow-
nicy otrzymywali mniej akcji niż minister 
– zgadza się Artur Wnuk, ekonomista 
Secus Investment i makler giełdowy, któ-
ry prowadził spotkanie w Zamościu. – Z 
tej sytuacji należało znaleźć inne wyjście, 
czyli zostawić energetykom część akcji 
macierzystych spółek. 

Pracownik, który pracował w ZKE 20-
15 lat, otrzymał w 2008 r. 64 akcje. Gdyby 
podczas ich zamiany na akcje PGE Obrót 
stosowano taki sam parytet jak dla ministra 
(784), to należałoby zamienić 54 akcje. 
Pracownik nadal miałby 10 akcji ZKE (oraz 
ponad 40 tys. akcji nowej spółki). 

Zamiana akcji nie była obowiązkowa, 
choć powszechna. Nieliczni pracownicy, 
którzy nie zamienili akcji ZKE na akcje 
PGE Energia, mogli je później wymieniać 
na akcje innej spółki – PGE Obrót. To samo 
mogliby zrobić pracownicy, którym została 
tylko część akcji ZKE. Za 10 akcji ZKE 
można było otrzymać 4 akcje PGE Obrót. 

Wartość szacunkowa jednej akcji PGE 
Obrót wynosi dzisiaj 2330 zł. I to właśnie 
na tej podstawie obliczona jest wartość 
hipotetycznego odszkodowania. Pracow-
nik, który miał 64 akcje ZKE, stracił na 
wymianie 9,3 tys. zł (równowartość 4 akcji 
PGE Obrót). Ten, który miał 75 akcji – 11,6 
tys. zł (5 akcji PGE Obrót), 33 akcje – 4,6 
tys. zł (2 akcje PGE Obrót). 

Secus proponuje drobnym akcjonariu-
szom, że będzie reprezentował ich interesy 
w sądzie. Chce dla siebie 50 proc. wywal-
czonego odszkodowania (jeśli akcjonariusz 
nie będzie ponosił żadnych kosztów) lub 20 
proc. (jeśli pokryje część z nich – chodzi o 
opłaty rzędu kilkuset złotych). 

Jakie są szanse na wygranie procesów? 
Nie wiadomo, i Secus tego nie ukrywa. W 
każdym razie już po spotkaniu wielu ener-
getyków podpisywało z kancelarią umowy. 

Pakiety akcji pracowników byłej ZKE 
warte są według aktualnych kursów giełdo-
wych od 25 tys. do 50 tys. zł brutto. Liczba 
otrzymywanych przez nich akcji zależała 
od stażu pracy. Anna Rudy

Przypomnijmy, że pod koniec maja 
podczas Walnego Zgromadzenia Ak-
cjonariuszy biłgorajskiej Mewy odwo-
łano zarząd i radę nadzorczą spółki. We 
wrześniu byli prezesi (mają za sobą po 
kilkanaście lat pracy) wnieśli sprawy 
do Sądu Pracy w Zamościu. Domagają 
się odszkodowań. Dlaczego? Uważają, 
że umowy o pracę rozwiązano z nimi 
niezgodnie z prawem. 

Zarówno pani prezes, jak i jej za-
stępca mieli umowy na czas nieokreślo-
ny, przysługiwał im 6-miesięczny okres 
wypowiedzenia. W sierpniu zostali 
poinformowani przez pracodawcę o 
rozwiązaniu z nimi umów bez zacho-
wania tego okresu. Jako przyczynę 
podano brak dbałości o dobro zakładu 

pracy, m.in. rażące naruszenie zasad 
prowadzenia dokumentacji spółki 
(brak szeregu dokumentów i zesta-
wień), brak nadzoru nad majątkiem 
spółki, a konkretnie – zagubienie części 
papierów wartościowych (obligacji). 

Zdaniem byłych prezesów Mewy za-
rzuty są zbyt ogólnikowe i nie uzasadniają 
rozwiązania umowy o pracę bez okresu 
wypowiedzenia. Domagają się odszko-
dowań po 190 tys. zł. Zgodnie z umową 
o pracę miesięczne wynagrodzenie pani 
prezes wynosiło 9-krotność ogłaszanego 

przez Główny Urząd Statystyczny prze-
ciętnego wynagrodzenia brutto. 

Sąd Pracy w Zamościu zajmie się 
również sprawą jednego ze zwolnionych 
pracowników biłgorajskiej Mewy. 30 
sierpnia z byłym audytorem sprzedaży 

rozwiązano umowę z powodu ciężkiego 
naruszenia podstawowych obowiązków 
pracowniczych. Władze spółki zarzu-
ciły mu brak skutecznych działań przy 
windykacji należności. Wyliczono, że 
należności wynoszą prawie 2 mln zł. 

Zwolniony pracownik odwołał się 
do sądu pracy. Uważa, że zarzuty są 
niesłuszne, ponieważ zajmował się tylko 
wysyłaniem wezwań do zapłaty i nie kie-
rował spraw na drogę sądową. Domaga 
się przywrócenia do pracy na poprzednie 
stanowisko. mp 

Wielu energetyków podpisało umowy z Secusem tuż po spotkaniu.  Fot. (ar)

Byli prezesi Mewy domagają się po 190 tys. zł odszkodowania.


