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W

dniu sesji przed Nowym Ratuszem w Gdaƒsku zebrali
si´ przeciwnicy i zwolennicy prywatyzacji zak∏adu. Goràco by∏o
równie˝ w samym ratuszu, gdzie
radni przez kilka godzin dyskutowali nad sprzeda˝à udzia∏ów
GPEC. W koƒcu – g∏ównie g∏osami rajców Platformy Obywatelskiej – Rada Miasta udzieli∏a niemieckiemu inwestorowi zgody na
nabycie wi´kszoÊciowego pakietu
w GPEC. Proces prywatyzacyjny
tego przedsi´biorstwa rozpoczà∏
si´ w 2000 roku, kiedy to zosta∏
zorganizowany pierwszy przetarg
na sprzeda˝ 51% akcji za 105 milionów z∏otych. Przetarg ten zosta∏ uniewa˝niony z powodu braku zainteresowania nabyciem
udzia∏ów spó∏ki.
Proces prywatyzacyjny gdaƒskiego dystrybutora energii zakoƒczy∏ si´ dopiero po trzech latach,
kiedy niemiecka spó∏ka naby∏a prawie 75-procentowy pakiet jego akcji
za 184 miliony z∏otych. Zobowiàza∏a si´ jednoczeÊnie do zainwestowania w modernizacj´ zak∏adu i podniesienia jego kapita∏u w∏asnego
o 60 milionów z∏otych w najbli˝szym czasie i o kolejnych 384 milionów z∏otych do roku 2012.
W tej chwili gdaƒska spó∏ka
przynosi straty i zalega miliony
z∏otych Elektrociep∏owni Wybrze-

Prywatyzacja GPEC-u
Rada Miasta Gdaƒska zgodzi∏a si´ na majowej sesji na
sprzeda˝ cz´Êci udzia∏ów Gdaƒskiego Przedsi´biorstwa
Energetyki Cieplnej niemieckiemu inwestorowi Stadtwerke
Leipzig z Lipska. Za sprzeda˝à 75 proc. udzia∏ów
przedsi´biorstwa g∏osowa∏o 17 radnych, 15 sprzeciwi∏o si´
tej transakcji.
˝e, nale˝àcej do francuskiego inwestora EDF, który dostarcza 92%
ciep∏a GPEC.
- Sprzeda˝ GPEC jest nie tylko
zastrzykiem gotówki dla miasta
i znakiem dla innych inwestorów,
˝e Gdaƒsk jest miejscem, gdzie
warto
inwestowaç.
Zwi´ksza
równie˝ bezpieczeƒstwo energetyczne miasta – podkreÊla prezydent Gdaƒska Pawe∏ Adamowicz.
Niemiecki inwestor zapowiedzia∏ bowiem, ˝e jednym z g∏ównych jego celów b´dzie zapewnienie
zró˝nicowania dostaw energii
cieplnej dla GPEC.
Gdaƒskie
Przedsi´biorstwo
Energetyki Cieplnej zatrudnia
obecnie 570 osób. Wszyscy pracownicy uzyskali od niemieckiego inwestora zapewnienie zatrudnienia
– nawet do 9 lat. Wynagrodzenie
ma zostaç utrzymane na poziomie
2,5% powy˝ej inflacji. Pracownicy
otrzymajà równie˝ „znacznà pre-

Pla˝e czekajà
Gdaƒskie pla˝e sà przygotowane do sezonu
letniego. Specjalna komisja powo∏ana przez
Miejski OÊrodek Sportu i Rekreacji,
w sk∏ad której weszli przedstawiciele
sanepidu, Urz´du Miejskiego i MOSiR,
sprawdzi∏a czystoÊç gdaƒskich pla˝
i oceni∏a ich stan na bardzo dobry.

P

ozimowe sprzàtanie liczàcego 23 km piaszczystego
kawa∏ka brzegu morskiego od ujÊcia Wis∏y w Âwibnie a˝ po granic´ z Sopotem trwa∏o od 15 kwietnia do
15 maja. Potem przysz∏a kolej na ocen´ tego, co zrobiono. Kontrolà obj´to pla˝e w Âwibnie, na Wyspie Sobieszewskiej, Stogach, w Brzeênie (rejon al. gen. Hallera)
i przy molo oraz w Jelitkowie. Komisja stwierdzi∏a, ˝e

mi´ prywatyzacyjnà”. Jednà z wa˝niejszych rzeczy, którà uda∏o si´
wynegocjowaç z niemieckim kontrahentem, jest ograniczenie obrotu udzia∏ami. Stadtwerke Leipzig
bez zgody Miasta Gdaƒska nie b´dzie zbywaç, zastawiaç, bàdê w inny sposób obcià˝aç na rzecz osób
trzecich udzia∏ów GPEC. ■
Przedsi´biorstwo Stadtwerke
Leipzig jest ju˝ od kilku lat
obecne na polskim rynku.
W 2001 roku kupi∏o 75%
udzia∏ów w Zak∏adzie Energetyki
Cieplnej w Tczewie,
w Starogardzie Gdaƒskim
posiada 40 proc. udzia∏ów
w lokalnym przedsi´biorstwie
ciep∏owniczym.
Obecnie stara si´ te˝ o kupno
Zespo∏u Elektrociep∏owni
Poznaƒskich oraz zak∏adu
w ¸odzi.

wsz´dzie pla˝a, po mechanicznym i r´cznym sprzàtaniu, jest czysta, piasek przesiany. Nie ma te˝ zastrze˝eƒ do stanu dojÊç. Ustawiono równie˝, wy∏o˝one workami foliowymi, kosze na Êmieci.
Sprzàtaniem pla˝ miejskich w Gdaƒsku zajmuje si´
firma BROMIX s.c. Zgodnie z umowà czyÊci je codziennie, od 15 kwietnia a˝ do 15 paêdziernika, mechanicznie i w razie potrzeby r´cznie. W pozosta∏ym
okresie sprzàtanie odbywa si´ na polecenie MOSiR
maksymalnie do czterech razy w miesiàcu. Co miesiàc
te˝ specjalnie powo∏ywana przez MOSiR komisja
sprawdza, czy firma nale˝ycie wywiàzuje si´ ze swoich
obowiàzków.
Sezon nad wodà rozpocznie si´ 18 czerwca br. Do
tego czasu, w razie upa∏ów, dozorowana b´dzie pla˝a
przy brzeênieƒskim molo w weekendy przypadajàce
31 maja i 1 czerwca, a nast´pnie 7 i 8 czerwca oraz
14 i 15 czerwca. Koszty pokryje MOSiR z w∏asnych
Êrodków. ■

