740 pracowników
firmy Plastal mo¿e
ju¿ spaæ spokojnie.
Sytuacja zak³adu
funkcjonuj¹cego
w strefie ekonomicznej zmienia
siê na lepsze.
19 maja S¹d Rejonowy w Gliwicach zmieni³ dotychczasowy
tryb prowadzenia postêpowania
upad³oœciowego Plastal Sp. z
o.o. z postêpowania upad³oœciowego obejmuj¹cego likwidacjê maj¹tku na postêpowanie z mo¿liwoœci¹ zawarcia
uk³adu.
- Jak sama
nazwa
wskazuje upad³oœæ
likwidacyjna
wskazuje
na
likwidacjê tego
zak³adu, natomiast wszystkie
dzia³ania syndyka by³y ukierunkowane na podtrzymanie
produkcji i dobrych relacji z

klientami. Upad³oœæ uk³adowa
pokazuje, ¿e zak³ad jest w bardzo dobrej kondycji finansowej
– mówi Waldemar Piela, szef
„Solidarnoœci” w Plastalu.

Można powiedzieć,
że zakład wychodzi
na prostą i po spłacie
wierzytelności traﬁ
w ręce właściciela.
Drugą bardzo istotną
kwestią jest możliwość prowadzenia
działań inwestycyjnych oraz pewność
pozostania podmiotu
na rynku, co otwiera
drogę do pozyskania
nowych projektów.

„za rok”, na „za dwa lata”
– mówi Krzysztof Piaœciñski,
wiceprzewodnicz¹cy „Solidarnoœci” w Plastalu.

- Czekamy na jakiœ odzew ze
strony szwedzkiej, poniewa¿
oni uwa¿ali, ¿e jak wejdzie
nowy uk³ad, to oni przyjd¹ z
nowymi projektami. Jednak
jak wszyscy wiemy, nowe
projekty to jest praca na

Obecne projekty w wiêkszoœci
realizowane bêd¹ do koñca
2011 roku. Szwedzi, którzy s¹
w³aœcicielami zak³adu, powinni pozyskaæ nowe zlecenia i
wszyscy maj¹ nadziejê, ¿e tak
w³aœnie siê stanie.

- To bêdzie
kwestia negocjacji. Trudno
wywró¿yæ pewne rzeczy, natomiast rozmowy
s¹ w tym temacie prowadzone
– informuje Anna Golasz, specjalista ds. personalnych i komunikacji w Plastalu.
Je¿eli Szwedom uda siê po-

zyskaæ nowe projekty, sytuacja firmy bêdzie zupe³nie spokojna. Celem postêpowania
uk³adowego jest stuprocentowe zaspokojenie wierzytelnoœci poprzez jedn¹ ratê
uk³adow¹.
Po sp³acie tej raty Plastal zostanie przekazany w³aœcicielom
i bêdzie funkcjonowa³ w pe³ni
normalnie.

Przypomnijmy, ¿e upad³oœæ
zak³adu zosta³a og³oszona rok
temu na skutek bankructwa
szwedzkiej spó³ki-matki.
Mimo to, produkcja ca³y czas
sz³a pe³n¹ par¹. W Plastalu
wytwarzane s¹ czêœci dla tyskiej fabryki Fiata, a tak¿e dla
Volkswagena, Forda czy BMW.

£ukasz Fedorczyk
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Platforma siê dzieli - dwa kluby pod tym samym szyldem

Kto będzie rządził w Radzie Miasta?
Zamieszanie wœród gliwickich rajców. Radni tworz¹cy dotychczas
klub Platformy Obywatelskiej podzielili siê. Piêciu z nich wyst¹pi³o
z klubu i utworzy³o nowy – te¿ Platformiany. Problem w tym, ¿e
wed³ug Marka Pszonaka, przewodnicz¹cego RM, Statut Miasta nie
przewiduje takiej mo¿liwoœci. Mamy wiêc w Radzie Miejskiej dwa
kluby PO. Który z nich jest tym w³aœciwym?
- Klub radnych PO zosta³
rozwi¹zany, a w jego miejsce
powo³ano nowy – informuje Ewa
Potocka. jego przewodnicz¹ca.

Dla odmiany, na stronie Urzędu Miejskiego
można przeczytać, że
klub radnych PO nadal
istnieje, a w jego skład
wchodzi 7 rajców.
Są to jednak zupełnie
inne osoby niż te, które wymienia Potocka.
W wersji urzędowej
piątka tworząca
„nowe” PO, to radni
„niezrzeszeni”.
Potocka uwa¿a, ¿e to jej klub
jest tym w³aœciwym, poniewa¿
w myœl uchwa³y przyjêtej przez
zarz¹d powiatowy Platformy, do
klubu PO mog¹ nale¿eæ tylko
cz³onkowie tej partii. Siódemka radnych znalaz³a siê poza
klubem gdy¿ nie spe³nia tych
wymogów i dlatego powinna
utworzyæ w Radzie swój w³asny
– ale ju¿ nie pod partyjnym szyldem.
Zupełnie inaczej widzi to Marek
Pszonak, przewodniczący Rady
Miasta:

struktur PO w Gliwicach, nie
wszyscy z tej 12 zapisali siê
do nowego ko³a, którego najpierw komisarzem, a póŸniej
przewodnicz¹cym zosta³ Andrzej Ga³a¿ewski.
Mimo to, klub radnych PO
funkcjonowa³ nadal w niezmienionej obsadzie.
W ubieg³ym tygodniu Zarz¹d

Powiatu Platformy Obywatelskiej zdecydowa³ o rozwi¹zaniu
tego klubu. Jak wyjaœnia³ Andrzej Ga³a¿ewski, powodem
podjêcia takiej uchwa³y by³y
problemy wewn¹trz ko³a, m.in.
zawieszenie w prawach cz³onka
PO Marka Pszonaka, pe³ni¹cego
funkcjê przewodnicz¹cego RM.
Naturaln¹ konsekwencj¹ tej
uchwa³y by³a kolejna, dotycz¹ca
ju¿ wyborów samorz¹dowych

- „cz³onkowie PO nie mog¹
nale¿eæ do organizacji, które
wystawi¹ samodzielne listy w
wyborach, a nie bêd¹ w porozumieniu z PO”.
Nieoficjalnie wiadomo, ¿e
chodzi o Gliwick¹ Inicjatywê
Obywatelsk¹, do której nale¿¹
cz³onkowie PO, a która stanowi obecnie naturalne zaplecze
prezydenta Frankiewicza.

Komentarz subiektywny

- Wed³ug mojej wiedzy istniej¹
3 mo¿liwoœci, kiedy klub
radnych
przestaje
istnieæ
– wyjaœnia Pszonak. Pierwsza
- to koniec kadencji RM, druga – uchwa³a cz³onków klubu
o jego rozwi¹zaniu
oraz trzecia - kiedy
na skutek z³o¿enia
rezygnacji, w klubie
zostaje mniej ni¿ 3
radnych.
Pszonak przyznaje,
¿e 26 maja grupa 5
radnych, cz³onków klubu PO w
Radzie Miejskiej z³o¿y³a pisemny wniosek oraz informacjê
o rezygnacji z cz³onkostwa w
tym klubie. Tego samego dnia,
ta sama grupa postanowi³a
powo³aæ nowy klub PO.
- Sadzê, i¿ mylnie uznali, ¿e
poprzedni klub PO nie istnieje.

Taka okolicznoœæ jednak nie
zasz³a – mówi Pszonak.
Radni, którzy z³o¿yli rezygnacjê
to Urszula Wiêckowska, Kajetan Gornig, Dominik Dragon,
Mieszko Adamkiewicz oraz Ewa
Potocka. klubie pozostali: Tadeusz Grabowiecki,
Marek Pszonak, Tadeusz
Olejnik, Andrzej Jarczewski, Jan Paj¹k, Gra¿yna
Walter – £ukowicz i Magdalena Budny.
Sk¹d
ca³e
zamieszanie? Otó¿ w wyborach
samorz¹dowych w 2006 roku,
ca³a 12, która wesz³a póŸniej
do rady miasta i utworzy³a
klub, kandydowa³a z list PO
i wchodzi³a w sk³ad gliwickiego ko³a tej partii. Kiedy w
styczniu 2008 roku dosz³o
do
rozwi¹zania
lokalnych

Dotychczas zgodnie popieraj¹cy prezydenta Frankiewicza
radni klubu PO zostali postawieni przed wyborem: partia czy prezydent? W sumie
dosz³o do podzia³u i teraz nie
wiadomo, który z klubów zostanie przy dotychczasowym
szyldzie.
To jednak ma³o wa¿ne. Zdecydowanie ciekawsze jest to,
co zmiany w klubowej konfiguracji Rady Miasta oznaczaj¹ dla Gliwic i struktur
samorz¹dowych?
W obecnej sytuacji bardzo
prawdopodobne staje siê
odwo³anie Marka Pszonaka
z funkcji przewodnicz¹cego
RM. Zapewne oka¿e siê, ¿e
zawieszony na 12 miesiêcy w
prawach cz³onka PO, utraci³
partyjny mandat do sprawowania tej funkcji.
G³osowanie nad jego odwo³aniem bêdzie niezwykle ciekawe. Poka¿e bowiem z jakim rozk³adem si³

bêdziemy mieli do czynienia
w gliwickiej Radzie Miejskiej
przez najbli¿sze miesi¹ce. A
mówi¹c proœciej: kto bêdzie
rz¹dzi³ w Radzie?
Je¿eli za odwo³aniem zag³osuje popieraj¹cy dotychczas
Frankiewicza
Dzielnicowy
Klub Mieszkañców, bêdzie
to oznaczaæ, ¿e Andrzej
Ga³a¿ewski dogada³ siê z
Jackiem
Krzy¿anowskim.
W kontekœcie ostatnich zarzutów wysuwanych pod
adresem by³ego prezesa
Piasta przez wiceprezydenta Wieczorka, jest to bardzo
mo¿liwe.
Do tego nale¿y doliczyæ 5
g³osów radnych, którzy z klubu PO wyst¹pili.
Za odwo³aniem zag³osuje na
pewno klub PiS, tym bardziej,
¿e Zbigniew Wygoda, jeszcze
do niedawna cz³onek tej partii, rozwa¿any jest jako kandydat PO na prezydenta Gliwic.

Co ciekawe, Platforma, która ukara³a Marka Pszonaka
za „nawo³ywanie do niebrania udzia³u w referendum”,
nie ma nic przeciwko aby
kandydatem tej partii zosta³
Wygoda, który referendum
organizowa³.
Pszonak mo¿e liczyæ na 6
g³osów kolegów ze starego
PO plus... byæ mo¿e 2 radnych SLD.
Je¿eli Pszonak straci sto³ek
przewodnicz¹cego, bêdzie to
oznacza³o, ¿e swoje wp³ywy
straci³ równie¿ Zygmunt Frankiewicz. Niektórzy mówi¹,
¿e bêdzie to na jego w³asne
¿yczenie...
I taki scenariusz wydaje siê
coraz bardziej prawdopodobny.
Jedno mo¿na powiedzieæ ju¿
z ca³¹ pewnoœci¹ - najbli¿sza
sesja Rady Miejskiej na pewno nie bêdzie nale¿a³a do
nudnych

Nina Drzewiecka

