
2

12.02.2013 (nr 606)GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrze www.gazeta-miejska.pl

GLIWICE

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remont nie zagrozi torom

Jak informuje Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mo-
stów, kolejny etap inwestycji 
rozpocznie się około 25 lute-
go i obejmie ulice: Górnych 
Wałów (od ul. Jana Pawła II 
do ul. Ziemowita), Matejki (od 
ul. Basztowej do ul. Dolnych 
Wałów), Białej Bramy, Tkac-
ką, Kaczyniec, Pod Murami, 
Średnią (od ul. Kaczyniec do 
ul. Raciborskiej), Pod Raci-
borską Bramą, Plac Wszyst-
kich Świętych oraz Dolnych 
Wałów (od ul. Zwycięstwa do 
ul. Dworcowej). Oprócz prze-
budowy nawierzchni uliczek, 
prace obejmą także m.in. wy-
mianę wodociągu oraz sieci 
gazowniczej.

Jak dowiedzieliśmy 
się w Wydziale Inwe-
stycji i Remontów, 
fragment torów tram-
wajowych z Górnych 
Wałów nie zostanie 
usunięty. Zabrania 
tego ustawa o ochro-
nie zabytków i opieki 
nad nimi.
 – Mijanka wąskotorowa jest 
bezcennym (jedynym obok 
niewielkiego fragmentu toru 
w Bytomiu) materialnym świa-
dectwem obecności tramwaju 
wąskotorowego na Śląsku – 
możemy przeczytać w reporta-
żu o tramwajach Stowarzysze-
nia Gliwickie Metamorfozy.

Kierowcy i mieszkańcy Sta-
rówki z pewnością odczują 
remont ul. Kaczyniec, która 
obecnie pełni rolę całkiem 
sporego parkingu.

Jak zastrzega wykonawca – 
konsorcjum składające się 
z PRUiM oraz firmy Szostak 
i Duda – termin rozpoczęcia 
prac może ulec opóźnieniu ze 
względu na niekorzystne wa-

runki atmosferyczne.

Gruntowna modernizacja Sta-
rówki rozpoczęła się w czerw-
cu 2011 roku. Całą inwesty-
cję zaplanowano na pięć lat. 

W tym czasie przebudowane 
zostaną wszystkie uliczki Sta-
rego Miasta. Na ten cel zosta-
nie wydane ponad 41 mln zł 
z budżetu miejskiego. 

(mpp)

Najprawdopodobniej pod koniec lutego rozpocznie się kolejny etap prze-
budowy Starówki. W 2013 roku wyremontowane zostaną kluczowe ulicz-
ki w obrębie Starego Miasta – m.in. Kaczyniec czy Górne i Dolne Wały.

ul. Kaczyniec

ul. Dolnych Wałów

ul. Górnych Wałów

5 lutego Fitch Ratings potwier-
dził międzynarodowe ratingi 
długoterminowe Gliwic dla za-
dłużenia w walucie zagranicz-
nej oraz krajowej na poziomie 
„BBB+” oraz długoterminowy 
rating krajowy na poziomie 
„A+(pol)”. Pierwsza nota ozna-
cza dobrą, a druga wysoką 
wiarygodność kredytową. Per-
spektywa obydwu ocen jest 
stabilna.

Skala Fitch Ratings:  
Najwyższe to AAA, AA+, 
AA, AA – oznaczają bardzo 
wysoką zdolność do obsługi 
zobowiązań. Kolejne stopnie 
skali to A+, A, A-, BBB+, BBB, 
BBB-, BB+, BB, BB-, B+, B, 
B-. Najniższa ocena to CCC, 
DDD, DD, D.

Fitch przewiduje, że w związku 
z realizowanymi inwestycja-
mi zadłużenie Gliwic wzrośnie 
dynamicznie z 126 mln zł na 
koniec 2012r. do ok. 415 mln 
zł w 2015r. Jednak według 
standardów międzynarodowych 
w relacji do dochodów bieżących 
będzie ono umiarkowane i wy-
niesie ok. 50%. Dobre wyniki bu-
dżetowe Miasta zapewniają bez-
pieczne wskaźniki zadłużenia, 
które są obecnie najmocniejsze 
wśród miast z grupy porównaw-
czej – czytamy w oficjalnym ko-
munikacie agencji.

Co to jest rating? 
To certyfikat przyznawany na 
całym świecie przez wyspecja-
lizowane agencje ratingowe. 
Wystawiane przez nie oceny 
świadczą o kondycji ekono-
miczno-finansowej państw 
i miast oraz ich wiarygodności 
kredytowej. Dobre noty ratingo-
we miasta to dla banków znak, 
że z lokalnym samorządem 
można bezpiecznie współpra-
cować, a dla przedsiębiorców 
– że warto tu inwestować.
Uczestnictwo w rankingu nie 
jest obowiązkowe, w 2011 
roku w badaniach uczestniczy-
ło około 30 miast. 

 – Do ratingu zaangażowane są 
dwie strony: samorząd i agencja 
ratingowa. Agencja zbiera naj-
pierw niezbędne informacje doty-
czące samorządu – wysyła proś-
bę do emitenta o przekazanie 
tych danych. Następnie je anali-
zuje i przygotowuje się do wizyty 
ratingowej. Wizyta jest ważnym 
elementem analizy, ponieważ 
analitycy agencji spotykają się 
wówczas z władzami miasta. 
Z tych spotkań płynie wiedza, 
co do strategii rozwoju miasta, 
źródeł finansowania tego rozwo-
ju, polityki podatkowej itp. – in-
formuje w rozmowie z „Obser-
watorem Finansowym” Elżbieta 
Kamińska z Fitch Ratings.

Ile trwa cała 
procedura? 
 – Potrzebujemy co najmniej 
dwóch tygodni, żeby przeana-
lizować pierwsze dane; po-
tem jest wizyta, a następnie 
potrzebujemy znowu ok. 3-6 
tygodni, żeby przygotować 
materiały na komitet ratingo-
wy. Łącznie więc w przypadku 
podmiotów, które trafiają do 
nas po raz pierwszy, procedu-
ra trwa co najmniej 6 tygodni.

Jak Gliwice wypadają 
na tle innych miast? 
Bardzo dobrze.
Identyczne oceny uzyskał 
Wrocław, chociaż w przeci-
wieństwie do Gliwic uzyskał 
prespektywę „negatywną”. Le-
piej wypadamy od Zabrza BB+, 
BBB+(pol), ale gorzej od Kato-
wic; A-, AA+.

Gliwice korzystają z badań ra-
tingowych od 2008 r. Oceny są 
co roku weryfikowane. Agencja 
bada ważne dokumenty finan-
sowe – np. budżet miasta, 
Wieloletnią Prognozę Finanso-
wą, sprawozdania finansowe 
miejskich spółek. Fitch, obok 
Moody’s i Standard & Poor’s za-
liczany jest do grona najbardziej 
wpływowych agencji ratingowych 
o zasięgu globalnym.

„ZADŁUŻENIE GLIWIC WZROŚNIE DYNAMICZNIE W CIĄ-
GU TRZECH LAT, ZE 126 MLN ZŁ DO OK. 415 MLN ZŁ”

Gliwice wysoko
Światowa agencja Fitch Ratings wysoko 
oceniła sytuację ekonomiczno-finansową 
Gliwic. To dobra informacja dla miasta, 
które utrzymało noty ratingowe na dotych-
czasowym, wysokim poziomie.


