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Nowe technologie, lepsza jakość 
publicznych usług internetowych w 
powiecie hrubieszowskim – to projekt 
realizowany przez Starostwo Powiatowe 
wspólnie z pięcioma gminami. Właśnie 
w jego ramach w zaadaptowanym 
pomieszczeniu kotłowni w Hrubie-
szowskim Domu Kultury powstało Tele-
centrum. Sala została wyposażona w 10 
komputerów z dostępem do Internetu, 
drukarki, jest klimatyzacja i winda dla 
niepełnosprawnych. Wszystko za blisko 
800 tys. zł. Co z tego, skoro od ponad 
pół roku jest zamknięta. 

Tomasz Ożóg, sekretarz powiatu: – 
Każdy z partnerów odpowiada w całości 
za swoją część. Powiat jako lider tylko 
koordynował projekt, reszta leży w ge-
stii burmistrza. Przecież nie będziemy 
płacić pracownikom jednostki podległej 
miastu, jaką jest HDK. 

Czesław Podgórski, sekretarz hrubie-
szowskiego magistratu: – Zgodnie z umo-
wą za ogrzewanie i energię elektryczną 
będzie płacić miasto. Telecentrum mieści 
się w naszym budynku. Ale pracownika 
ma zatrudniać powiat, czyli lider tego 
projektu – tłumaczył nam 31 października. 
Ostatnio zmienił zdanie. 

– Projekt był realizowany od 2 lat. 
Rozmowy ze Starostwem prowadziły 
poprzednie władze miasta. Ustalono, że 
to PUP skieruje pracownika do pracy 
w Telecentrum. Niestety, okazało się, że 
Urząd Pracy nie ma już na to środków. 
U nas jest podobnie. Mamy koniec roku 
budżetowego, a nikt tego wydatku nie pla-
nował – rozkłada ręce sekretarz Podgórski. 

Okazuje się, że jest jednak szansa na 
otwarcie Telecentrum. PUP zwrócił się 
z prośbą do Ministerstwa Pracy o zgodę 
na przesunięcie pieniędzy w swoim bu-
dżecie, by mógł oddelegować jednego 
bezrobotnego do HDK w ramach stażu 
czy prac interwencyjnych. Jak dodaje C. 
Podgórski, jeśli się nie uda, miasto będzie 
szukać pieniędzy we własnym budżecie.

Zgodnie z umową na to szukanie ma 
jeszcze pół roku, czyli do maja 2012 r. (rok 
od dnia zakończenia realizacji projektu). 
Jeśli się nie wyrobi, będzie musiał zwrócić 
dotację (800 tys. zł).

 Aneta Urbanowicz

Ministerstwo Skarbu Państwa już 
wielokrotnie zapewniało, że proces za-
miany był zgodny z ustawą o zasadach 
nabywania od Skarbu Państwa akcji 
w procesie konsolidacji spółek sektora 
elektroenergetycznego i nie widzi żad-
nych podstaw do roszczeń. Jednak praw-
nicy z katowickiej Secus Investment 
(kancelaria specjalizuje się w obronie 
praw drobnych akcjonariuszy) od kilku 
tygodni jeżdżą po Polsce i organizują 
spotkania dla pracowników zakładów 
energetycznych, elektrowni i kopalń. 
Namawiają do podpisywania umów na 
reprezentowanie ich interesów w sądzie. 
Takie spotkanie odbyło się we wtorek (8 
listopada) w Zamościu, na które przy-
szło blisko 100 zainteresowanych osób. 

Z wyliczeń Secus Investment wynika, 
że pracownicy dawnej ZKE SA z siedzibą 
w Zamościu stracili na wymianie akcji 
średnio po kilka tysięcy złotych – im więcej 
ich mieli, tym więcej stracili. A ile mieli? 
W 2008 r. prawie 1900 pracownikom wy-
dano 15 proc. akcji ZKE, w sumie ponad 
108 tys. sztuk. Wartość nominalna jednej 
wynosiła 100 zł. Najwięcej akcji – po 
75 – otrzymali energetycy z najdłuższym 
stażem pracy, przekraczającym 24 lata. 

– Oni stracili na wymianie 11 650 zł, 
pracownicy, którzy otrzymali 64 akcje – 
9300 zł. Strata na 33 akcjach wynosiła 
4660 zł – wylicza Artur Wnuk, ekono-
mista z kancelarii Secus Investment. 

Skąd wzięły się te straty? Z parytetu 
wymiany akcji ZKE SA na akcje nowo 
powstałej spółki PGE Energia. – Akurat 
w Zamościu ich straty nie były szczegól-
nie wysokie. W innych częściach kraju 

bywają wyższe – mówi Artur Wnuk. 
– Ale warto starać się o odzyskanie 
każdych pieniędzy – przekonuje. 

Secus Investment proponuje drob-
nym akcjonariuszom podpisywanie 
umów na reprezentowanie ich inte-
resów w sądzie. Co chce w zamian? 
Warianty zapłaty są dwa. Albo ak-
cjonariusz zdecyduje się na pokrycie 
części kosztów sądowych i otrzyma 
potem 80 proc. wywalczonego odszko-
dowania, albo nie będzie pokrywał 
żadnych kosztów i otrzyma 50 proc. 
odszkodowania. Czas obowiązywania 
umowy to 15 lat. 

– Długo? Nikomu nie obiecujemy 
szybkiego zakończenia sprawy. Procesy na 
pewno będą się toczyć przed sądami kilku 
instancji, nie wykluczamy, że mogą się 
otrzeć o trybunał w Strasburgu. Wszystko 
może potrwać wiele lat – wyjaśnia praw-
nik. – Umowy podpisało z nami już 1150 
właścicieli akcji, głównie z województw 
łódzkiego i śląskiego oraz Pomorza. 
Wkrótce w warszawskim sądzie złożymy 
pierwszy pozew. 

Podstawą do wysunięcia roszczeń 
jest umowa zamiany akcji. – Szczerze 
mówiąc, nasza wiedza na ten temat nie jest 
na razie zbyt dokładna. Wiem tylko tyle, 
że chodzi o zastosowanie niewłaściwego 
parytetu. Podobno było to wynikiem błędu 
urzędnika. Jednak coraz więcej osób o to 
pyta – przyznaje jeden ze związkowców z 
zamojskiej spółki energetycznej. 

 Anna Rudy

W Zamościu straty pracowników ener-
getyki przy okazji zamiany akcji nie były 
wysokie.  Fot. (ar)

 ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ. Muzeum Regionalne w Tomaszowie 
Lub. zaprasza do oglądania wystawy XIX-wieczna Azja Środkowa w obiektywie 
Leona Barszczewskiego. Otwarta zostanie 9 listopada, o godz. 15.

TARNAWATKA  ODDAJ STARY TELEWIZOR. W dniach 14-16 
listopada w gminie Tarnawatka odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Ci, którzy chcą pozbyć się np. starego telewizora, 
pralki, komputera, odkurzacza, lodówki i suszarki do włosów, powinni wysta-
wić zbędny sprzęt przed posesję do godziny 9. W poniedziałek (14 listopada) 
zbiórka będzie prowadzona w Klocówce, Niemirówku, Niemirówku-Kolonii, 
Kunówce i Suminie. Następnego dnia (15 listopada) elektrośmieci będą zbie-
rane w Podhuciu, Tyminie, Hucie Tarnawackiej, Paucznem i Tarnawatce. W 
środę (16 listopada) zużyty sprzęt będzie zbierany w Pańkowie, Dąbrowie 
Tarnawackiej, Tarnawatce-Tartaku, Wieprzowie Tarnawackim i Wieprzowie 
Ordynackim.

TYSZOWCE   DLA CHOREGO GIMNAZJALISTY. 30 paź-
dziernika, podczas charytatywnego turnieju piłki ręcznej i dyskoteki, zebrano 
prawie 500 złotych, które zostaną przeznaczone na leczenie gimnazjalisty 
Mateusza Dyrkacza. Uczeń został potrącony przez samochód i przeszedł szereg 
skomplikowanych operacji. W zawodach, które odbyły się w hali Gimnazjum 
im. Konfederacji Tyszowieckiej, wzięły udział zespoły miejscowych szczypior-
nistek. Najlepsze okazały się absolwentki miejscowego LO, na drugiej pozycji 
uplasował się zespół gimnazjalistek, a trzecie miejsce zajęły obecne licealist-
ki. Publiczność przekazywała dobrowolne datki na rzecz chorego chłopca. 
Pieniądze były też zbierane podczas wieczornej dyskoteki w Samorządowym 
Centrum Kultury w Tyszowcach.

ZAMOŚĆ
 BUDYNEK DLA UCZELNI. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Zamościu kupi nieruchomość przy ul. Hrubieszowskiej 24. Mieści 
się tam Instytut Humanistyczny uczelni, uczelnia dzierżawi obiekt od 2005 
roku. Rada Miasta zgodziła się na 80-procentową bonifikatę. Oznacza to, że 
do budżetu miasta wpłynie z tego tytułu w tym roku 350 tys. zł. 

 OGIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI. W pierwszych dniach listopada harcerze 
z Hufca ZHP Zgierz zorganizowali XI Sztafetę Rowerową po Ogień Niepod-
ległości, który tradycyjnie trafia na centralne obchody Święta Niepodległości 
w Warszawie. Sztafeta pobiera ogień z mogiły legionistów w Kostiuchnów-
ce na Ukrainie, w okręgu wołyńskim, gdzie w dniach 4-6 lipca 1916 roku 
rozegrała się słynna bitwa legionistów Józefa Piłsudskiego z oddziałami 
rosyjskimi. Następnie harcerze wyruszają w ponad 500-kilometrową trasę 
rowerową. Po drodze ogień odebrany zostanie przez harcerki i harcerzy z 
Hufca ZHP Zamość, a 11 listopada będzie przekazany władzom naszego 
miasta i powiatu. 11 listopada, o godz. 00.05, zapłonie na Rynku Wielkim w 
Zamościu w ramach obchodów Święta Niepodległości i III Listopadowego 
Rajdu Nocnego Hufca ZHP Zamość.

 NASI STRAŻACY NAJLEPIEJ KOPIĄ. Mistrzostwa Województwa w 
Halowej Piłce Nożnej Strażaków rozegrano w Ludwinie. Zamojscy strażacy 
wygrali turniej. Komendę Miejską PSP w Zamościu reprezentowali: Tomasz 
Burcon – kierownik reprezentacji, Łukasz Burdzy – trener oraz zawodnicy: 
Łukasz Sowa, Przemysław Ilczuk, Marek Teliga, Michał Grula, Andrzej 
Kudyk, Marcin Bździuch, Łukasz Kostrubała. 

 JUBILEUSZ BIBLIOTEKI. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ma 
75 lat. Uroczystości z okazji jubileuszu odbędą się 25 listopada, o godz. 10. 
Wykład zatytułowany „Biblioteki pedagogiczne w Zamościu i regionie na tle 
historycznym” wygłosi dr Jacek Feduszka. Uczestnicy uroczystości obejrzą 
też prezentację multimedialną „Dzieje Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu 
w latach 1936-2011” i będą mogli zwiedzić bibliotekę.

 KONCERT W OWCY. Wolfram Spyra, znakomity niemiecki muzyk, wy-
stąpi 11 listopada, o godz. 21, w barze wegetariańskim „Owca Cała” w Zamościu. 
Artysta związany jest z Berlińską Szkołą Dźwięku, zapoczątkowaną przez Klausa 
Schulze. Nagrał wiele płyt z nowoczesną muzyką elektroniczną. Bilety po 10 zł.

 BADANIA DLA PANÓW. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii zaprasza 
na bezpłatne badania USG prostaty i jąder. Badania odbędą się 15-18 listopada 
w hotelu „Jubilat”. Można się już rejestrować telefonicznie: 84 638 55 12, 84 
638 80 90, 84 638 80 91. 

 WIECZORNICA OKRĄGLAKU. Chór działający przy Klubie Seniora 
„Złoty Wiek” w Zamościu zaprasza mieszkańców na wieczornicę z okazji 93. 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W programie m.in. wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych i narodowych. Wieczornica odbędzie się 10 listopada, o 
godz. 17, w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” w Zamościu.


