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Na początku grudNia

II Jarmark Bożonarodzeniowy w Tychach
Od 3 do 12 grudnia, na Placu 
Baczyńskiego w Tychach od-
będzie się II Tyski Jarmark 
Bożonarodzeniowy, połą-
czony z Targami Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych 
„W dobrym TTON-ie być 
Aniołem”.

o gromne zainteresowanie, 
z jakim spotkał się Jarmark 

Bożonarodzeniowy w ubiegłym 
roku, sprawiło, że obecna druga 
edycja będzie trwała 10 dni.

W 2009 roku Plac Baczyń-
skiego odwiedziło kilka tysięcy 
osób. Dużym zainteresowaniem 

mieszkańców cieszyły się uni-
katowe i rękodzielnicze wyroby 
związane nie tylko ze Świętami 
Bożego Narodzenia!

W tym roku, każdy wystaw-
ca będzie mógł skorzystać z ofer-
ty wynajmu drewnianego dom-
ku jarmarcznego o rozmiarach 
2 na 3 metry na preferencyjnych 
warunkach. Wszystkie domki 
będą oświetlone i przystrojone. 
W czasie dni weekendowych Jar-
marku, organizator zapewni pro-
gram artystyczny.

Zachęcamy firmy, instytucje 
i osoby prywatne, które chcą za-
prezentować i sprzedawać swo-

je wyroby, oraz oferować usłu-
gi podczas Jarmarku w Tychach 
do składania oferty u organizato-
ra imprezy – Miejskiego Centrum 
Kultury w Tychach.

Informacji nt. Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego udziela MCK 
Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 
26, tel. 327 02 90 do 91, e-mail: 
mck@kultura.tychy.pl, www.kul-
tura.tychy.pl

Szczegóły będą również pu-
blikowane na bieżąco na stronie 
www.kultura.tychy.pl oraz www.
umtychy.pl i na stronie Twojego 
Miasta.

Zapraszamy!

tychy osiągnęły znakomity 
wynik za rok 2009 w ran-

kingach „Wspólnoty” dotyczą-
cych inwestycji w infrastruktu-
rę (2. miejsce w Polsce wśród 
miast na prawach powiatu), po-
zyskiwania środków unijnych 
(3. miejsce) i inwestycji w sport 
i kulturę fizyczną (3. miejsce).

Krajowa czołówka
Dopełnieniem świetne-

go wyniku za rok ubiegły, jest 
pozycja Tychów w rankin-
gu „Sukces mijającej kaden-
cji”, podsumowującym ostat-
nie cztery lata działalności 
samorządów. Tym razem, Ty-
chy zostały sklasyfikowane na  
3. miejscu w kraju!

– Na wynik w rankingu 
„Sukces mijającej kadencji” zło-
żyły się trzy kategorie – mówi 
prof. Paweł Swianiewicz z Uni-
wersytetu Warszawskiego, au-
tor rankingu. – W kategorii 
sukces finansowy, Tychy były 
na 2. miejscu wśród 47 miast 
na prawach powiatu. W katego-
rii sukces ekonomiczny, zajęły 
5. miejsce, a w kategorii sukces 
infrastrukturalny – 25. miejsce. 
We wszystkich trzech klasyfi-
kacjach, była to pozycja lepsza 
niż za lata 2002-2006. Braliśmy 
pod uwagę wskaźniki dynamicz-
ne, czyli zmianę, jaka dokonała 
się w trakcie ostatniej kadencji. 
Szukaliśmy nie gmin o najwyż-
szym poziomie rozwoju, ale ta-
kich, które wykonały największy 
skok.

Więcej niż 
przeciętna

Sukces finansowy mierzo-
ny był za pomocą wskaźników 
wzrostu dochodów budżeto-
wych ogółem i wzrostu do-
chodów własnych samorządów 
za lata 2005-2009. Na sukces 
ekonomiczny składają się: spa-
dek bezrobocia, wzrost liczby 
zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych, i wzrost licz-
by zarejestrowanych spółek  
z udziałem kapitału zagra-
nicznego w latach 2005-2008, 
oraz wzrost wpływów z po-
datku dochodowego od osób 
prawnych i osób fizycznych 
w latach 2005-2009. Te ostatnie 
wskaźniki, mówią o kondycji 
przedsiębiorstw i zamożności 
mieszkańców. Dane były pozy-
skiwane z Ministerstwa Finan-
sów.

Jak mówi prof. Swianie-
wicz, Tychy, obok Bielska-Bia-
łej, należą do wyróżniających 
się miast regionu. – To nie jest 
„śląska przeciętna”. Widać, 
że władze lokalne w tych mia-
stach umiały wykorzystywać 
nadarzające się okazje – mówi. 
– To nie bez znaczenia dla 
mieszkańców. Wzrost docho-
dów miasta, to szanse na lepsze 
usługi publiczne. Sukces eko-
nomiczny to mniejsze bezro-
bocie, więcej firm aktywnych 
w mieście. Znaczenie ma też 
oczywiście postęp w budowie 
infrastruktury. SZ

tyski sukces w rankingach
Pismo samorządowe „wsPólnota” 

oPublikowało cykl rankingów 
Podsumowujących mijającą kadencję 

samorządu terytorialnego.  
tychy zajmują miejsca w ścisłej 

czołówce niemal w każdej kategorii!  
13 Października w warszawie,  

Podczas samorządowego Forum 
kaPitału i Finansów,  

Prezydent andrzej dziuba odebrał 
nagrodę „diament wsPólnoty”, 

Przyznany za 3. miejsce tychów 
w rankingu „sukces mijającej kadencji”.

O tym, jak miasto zapracowa-
ło na tak doskonały wynik 
we wszystkich tegorocznych 
rankingach pisma „Wspólno-
ta”, rozmawiamy z prezyden-
tem Andrzejem Dziubą.

TM: Co doprowadziło Tychy 
do tak dobrych wyników fi-
nansowych, ekonomicznych 
i pozostałych, rozpatrywa-
nych w rankingach?
ANDrZeJ DZIUBA: Przede 
wszystkim systematyczne dbanie 
o to, by miasto ciągle się rozwi-

jało, i to w różnych sferach. Suk-
cesy w rankingach związanych 
z pozyskiwaniem środków unij-
nych i z inwestycjami to nie tyl-
ko projekt „Gospodarka ściekowa 
w Tychach”, jak niektórzy myślą. 
W ostatnich latach zdobyliśmy 
około 720 mln zł środków unij-
nych. Kanalizacja, to mniej niż 
połowa tych pieniędzy. Znacz-
ne środki pozyskujemy na eko-
logię. Jednak w tej chwili, nastą-
pi przeniesienie środka ciężkości 
na komunikację. To nie będzie tyl-
ko przebudowa DK 1 i przebudo-
wa ul. Oświęcimskiej. To również 
modernizacja połączenia kolejo-
wego Tychy – Katowice, na którą 
też pozyskaliśmy pieniądze.

Ranking wskazał m.in. 
na sukces ekonomiczny 
Tychów, i dobrą kondycję firm 
i przedsiębiorstw. Co sprawia, 
że w Tychach są tak dobre 
warunki dla biznesu?
Zaczynają procentować potężne 
wieloletnie nakłady na inwesty-
cje w ogóle, a szczególnie na in-
frastrukturę w mieście. To tworzy 
świetną bazę dla nowych inwe-
storów. Przypomnijmy, że w cią-
gu ostatnich 12 lat w Tychach po-
wstało ponad 40 fabryk, w sumie 

ok. 10 tys. nowych miejsc pracy. 
To przede wszystkim nowe miej-
sca pracy, inwestycje i rozwój de-
cydują o sukcesie ekonomicznym. 
Ale także zasłużona opinia „zielo-
nego tygrysa Śląska” – to określe-
nie pojawiło się przy okazji rankin-
gu Newsweeka w ubiegłym roku. 
Na mapie śląska Tychy są postrze-
gane jako miasto zielone, dbające 
o każdy szczegół ekologii, począw-
szy od trolejbusów, poprzez niską 
emisję, czy uporządkowaną w stu 
procentach gospodarkę wodno-
ściekową – to wszystko procentuje 
i powoduje, że inwestorzy chętniej 
lokują swój biznes u nas, niż gdzie-
kolwiek indziej.

Wiele zostało już zrobione, 
a co jeszcze przed nami?
Jak mówiłem, teraz nastąpi prze-
grupowanie sił i środków. Najwięk-
szą część pieniędzy przeznaczymy 
na modernizację komunikacji 
w Tychach. A więc całego układu 
drogowego, oraz połączenia ko-
lejowego Tychy – Katowice. Za-
bukowana jest już inwestycja pod 
nazwą Modernizacja Drogi Krajo-
wej nr 1, trwają intensywne prace 
przygotowujące inwestycję prze-
budowy DK 44, czyli ul. Oświę-
cimskiej i jednocześnie połączenia 

DK 1 z ulicą Oświęcimską, któ-
rego początkiem będzie budowa 
łącznika Towarowa – Serdeczna. 
W kolejce czeka kilka kolejnych 
dużych inwestycji, jak przebudo-
wa skrzyżowania przy tyskim bro-
warze, gdzie prace koncepcyjne 
są już zakończone. To skrzyżowa-
nie osiągnęło już granice swoich 
możliwości, myślimy tu o dwu-
poziomowym przejeździe. Oczy-
wiście w dalszym ciągu w mieście 
będą prowadzone działania, któ-
re usprawniają komunikację, po-
nieważ samochodów ciągle przy-
bywa. To jest największe zadanie 
i największy problem do rozwią-
zania w najbliższej kadencji. Jeżeli 
chodzi o inwestycje w sport, zaczę-
liśmy od ponad 30 boisk ze sztucz-
ną nawierzchnią, później była mo-
dernizacja lodowiska za ponad 30 
mln zł, hala sportowa, moderni-
zacja basenu miejskiego. Najbliż-
sze plany to oczywiście budowa 
stadionu, która ruszy w przyszłym 
roku. rozpoczynamy też prace 
studyjne nad budową aquaparku. 
Przyszły rok poświęcamy na przy-
gotowanie dokumentacji technicz-
nej. Myślę, że w roku 2012 powin-
na rozpocząć się budowa.

ROZMAWIAłA:
SylWIA ZAWADZKA

Czas wielkich inwestycji
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