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Wśród czynników świadczą-
cych na korzyć miasta znalazły 
się, według autorów raportu, 
położenie oraz kadra pracow-
nicza. „Lokalizacja miasta na 
skrzyżowaniu głównych połą-
czeń kolejowych i drogowych 
oraz dobrze wykwalifikowani 
pracownicy sprzyjają rozwojowi 
gospodarki Gliwic. Miasto jest 
atrakcyjne dla inwestorów”  
- czytamy w raporcie. 

- Bardzo polecam dokładne 
przestudiowanie tego raportu. 
W polskich warunkach jest on 
wyjątkowy, dlatego że, z tego 

co wiemy, Gliwice są jedynym 
miastem, któremu agencja 
podniosła w ostatnim czasie 
ocenę ratingową. Powszech-
nym zjawiskiem jest obniżanie 
ocen, nad czym ubolewają 
państwa, firmy i miasta – po-
wiedział prezydent Gliwic.

Inne pozytywy 
uwzględnione w 
zestawieniu to m.in. 
wzrost w liczbie 
zarejestrowanych 
firm, bardzo dobre 

Gliwice z podniesioną 
oceną
Kondycja finansowa miasta ma się 
coraz lepiej. Agencja Fitch Ratings 
podniosła długoterminowe oceny dla 
Gliwic. Jak zapewniają władze miasta, 
to ewenement w skali kraju.

Tak będzie 
do końca maja

Kierowcy jeżdżący w okolicy budo-
wanej hali Selgros, w godzinach 
szczytu nie mają łatwego życia.
Zawężony został pas ruchu w ciągu ulic: Toszeckiej  
i Bohaterów Getta Warszawskiego, a odcinek chodnika, po 
stronie budowanego kompleksu handlowego, wyłączono z 
ruchu pieszego.
Ponadto, w związku z rozpoczęciem prac na skrzyżowaniu 
ulic Toszeckiej, św. Małgorzaty i Szobiszowickiej, wyłączony 
z ruchu został wylot z ul. Szobiszowickiej do ul. Toszeckiej.
Objazd wytyczono ulicami Jana Śliwki i Toszecką.

Utrudnienia powodują, że 
przejazd i tak zakorkowaną 
ul. Toszecką, staje się jesz-
cze większym koszmarem. 
Powodem niedogodności 
jest budowa ronda i moder-
nizacja układu drogowego  
w ciągu ul. Toszeckiej. 

Prace potrwają do maja - tak 
przynajmniej informuje Za-
rząd Dróg Miejskich.
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wyniki operacyjne 
oraz umiejętne wy-
korzystanie dotacji 
unijnych.
- To są same dobre wiadomo-
ści dla mieszkańców Gliwic. 
To nie jest opinia prezydenta, 
który ma dobre samopoczucie, 
tylko to jest opinia agencji ra-
tingowej, trudniącej się tym na 
całym świecie i mającej bar-
dzo wiarygodne dane – pod-
sumował Zygmunt Frankiewicz 
podczas ubiegłotygodniowej 
konferencji prasowej.

Warto dodać, że poddanie 
się ocenie ratingowej jest cał-
kowicie dobrowolne. Trudno 
dokładnie stwierdzić, jak Gli-
wice prezentują się na tle są-
siednich miast, gdyż wiele sa-
morządów, z uwagi na ciężką 
sytuację ekonomiczną, nie de-
cyduje się na zlecenie analizy.

(mpp) 

Związane jest to z konieczno-
ścią zapewnienia bezpieczeń-
stwa osób uczestniczących w 
imprezach, szczególnie w mo-
mencie wychodzenia publicz-
ności ze stadionu.
 
- W dniach 23 marca i 30 mar-

ca na czas przejścia kibiców 
zamknięte mogą zostać ulice 
Skowrońskiego (na odcinku 
od Lipowej do Kolejarzy) oraz 
Leśna. 
Z uwagi na czasowe ograni-
czenia ruchu kołowego na 
ulicy Leśnej prosimy miesz-

Zmiany w ruchu 
na czas meczu
Komenda Miejska Policji informuje,  
że podczas trwania imprez masowych  
na stadionie „Piasta” Gliwice przy  
ul. Okrzei będą wprowadzane czasowe 
zmiany w organizacji ruchu.

kańców okolicznych domków 
jednorodzinnych o korzystanie 
z możliwości dojazdu do pose-
sji od strony ul. Podlesie – in-
formuje gliwicka policja.

Policja zachęca również, by 
z racji ograniczonej liczby 
miejsc parkingowych, kibice 
przyjeżdżali na mecz autobu-
sami. Kto jednak wybierze 
się na sportowe widowisko 
autem, powinien poszukać 
miejsc parkingowych w dal-
szej odległości od stadionu.

Wodny pochód przejdzie 
ulicami Gliwic
Czternasty Światowy Dzień Wody, 
Gliwice będą obchodzić z pompą! 
W czwartek, 22 marca w samo 
południe ulicami Gliwic przejdzie 
barwny pochód.
Spacer obejmie trasę od 
Rynku na plac Krakowski. 
Organizatorzy wydarzenia, 
gliwickie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
oraz Wydział Środowiska 
Urzędu Miejskiego wspólny-
mi siłami zorganizowało dla 
dzieci i młodzieży wodno-
-wiosenną imprezę wraz z 
konkursami na najpiękniej-
szą Marzannę i najciekaw-
szy projekt ekologiczny. 
Podczas happeningu wyko-
rzystanie    zostaną     także 

sikawki z wozów straży po-
żarnej.

Dzień później, a więc w 
piątek 23 marca, podczas 
meczu pomiędzy Piastem 
Gliwice a Wartą Poznań, 
przedstawiciele PWiK oraz 
Polskiej Akcji Humanitarnej 

z Gimnazjum nr 10, poinfor-
mują o znaczeniu wody. Do-
datkowo, na kibiców czeka 
konkurs z nagrodami, część 
artystyczna, a w strefie VIP 
Stadionu Miejskiego przygo-
towana zostanie niecodzien-
na wystawa fotograficzna pt. 
„Woda - temat rzeka“.

Ideą obchodów Światowego 
Dnia Wody jest uświado-
mienie państwom członkow-
skim ONZ wpływu prawidło-
wej gospodarki wodnej na 
ich kondycję gospodarczą 
i społeczną. Jak informuje 
PWiK, podczas święta po-
twierdzamy, że nasze życie 
zależy od tego, jak dbamy 
o jakość dostępnych zaso-
bów wody. Czysta woda to 
zdrowa ludzkość i zdrowsze 
ekosystemy.

(mpp)


