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„Wspólnota” – pismo o tematyce samo-
rządowej – od wielu lat publikuje ran-
kingi zamożności polskich samorządów 
opracowane przez prof. Pawła Swianie-
wicza i dr Julitę Łukomską z Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W najnowszym 
rankingu, podsumowującym rok 2016, 
Tychy zajmują dobre 13. miejsce wśród 
48 miast na prawach powiatu.

„Bogactwo samorządów – ranking Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego za rok 
2016” został opublikowany w numerze 
„wspólnoty” 14/2017. metoda rankin-
gu jest prosta – dochód, jaki osiągnę-
ła gmina w ubiegłym roku został po-
dzielony przez liczbę jej mieszkańców. 
w ten sposób uzyskano kwotę dochodu 
per capita (w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca).
Jak wyjaśniają autorzy rankingu, w obli-
czeniach dochodu pominięte zostały do-
tacje celowe np. z funduszy europejskich, 
które mogą mieć bardzo silny, ale chwilo-
wy wpływ na wysokość dochodów gminy. 
Uwzględniono tylko dochody własne gmi-
ny (wpływy z podatków i opłat) oraz otrzy-
mywane subwencje (bezzwrotna pomoc 
z budżetu państwa np. na oświatę).

Małe gminy z dużymi pieniędzmi
w Polsce są 43 gminy, w których do-
chód per capita przekroczył w 2016 roku 
5 tys. zł. – To prawdziwa arystokracja 
wśród polskich samorządów – piszą 
w komentarzu autorzy rankingu. Tychy 
arystokracją w tym rozumieniu jeszcze 

nie są, ale i tak lokują się na wysokiej 
13. pozycji wśród 48 ujętych w rankingu 
miast na prawach powiatu.
Które gminy w Polsce są najbogatsze? 
wśród miast wojewódzkich i miast 
na prawach powiatu tylko warszawa 
i Sopot przekroczyły kwotę 6 tys. zł. 
per capita. Ta sztuka udała się nato-
miast wielu mniejszym miejscowo-
ściom – a niektóre nawet przekroczyły 
tę kwotę wielokrotnie. rekordzistami są 
tu np. Kleszczów (gmina wiejska w woj. 
łódzkim z dochodem ponad 40 tys. zł 
per capita) czy Krynica morska (ponad 
14 tys. zł). Tak imponujące wyniki osią-
gają przeważnie małe gminy, które wy-
sokie dochody zawdzięczają wysoko roz-
winiętej turystyce lub bogatym zasobom 
surowców naturalnych.

Tychy wśród sąsiadów
Jednak wśród miast, z którymi mogą 
porównywać się Tychy (miasta na pra-
wach powiatu), jedynie Sopot osiągnął 

więcej niż 6 tys. zł. dwa kolejne miasta 
(Świnoujście i Płock) pokonały barierę 
5 tys. zł, a kolejnych 14 (w tej właśnie 
grupie znalazły się Tychy) osiągnęło do-
chód per capita powyżej 4 tys. zł.
Tychy zajęły 13. pozycję z wynikiem 
4107,77 zł. Spośród miast naszego re-
gionu (w województwie śląskim jest 
najwięcej, bo aż 19 miast na prawach 
powiatu, dlatego Tychy mogą łatwo po-
równywać się z sąsiadami) lepszy wy-
nik niż Tychy uzyskały Katowice (skla-
syfikowane wśród miast wojewódzkich 
na 4. miejscu w Polsce z dochodem 
4959,59 zł), Gliwice (4533,07 zł), dąbro-
wa Górnicza (4457,24 zł) i Bielsko-Biała 
(4249,12 zł). Kwotę 4 tys. zł przekroczył 
jeszcze rybnik, który znalazł się na 17. 
miejscu z wynikiem 4028,92 zł.
Najniższy dochód na mieszkańca wśród 
48 sklasyfikowanych w rankingu miast 
na prawach powiatu osiągnęły Święto-
chłowice (2776,04 zł).

Sylwia witman

tychy z dobrym wynikiemDożynki w Urbanowicach
Już tylko niespełna cztery tygodnie po-
zostały do tegorocznych miejskich do-
żynek, które odbędą się, jak zwykle, 
w pierwszą niedzielę września.

Gospodarzem zaplanowanego na 3 wrze-
śnia Święta Plonów będzie tym razem 
rada osiedla Jaroszowice-Urbanowi-
ce-wygorzele, która wraz z miejskim 
Centrum Kultury przygotowuje bogaty 
program imprezy. rozpocznie je dożyn-
kowa msza św. w urbanowickim koście-
le, po czym korowód przejdzie na plac 
przy ul. Przejazdowej, gdzie zorganizo-
wany będzie festyn. ww

Życzenia dla stulatki
Tyszanka, pani Marianna Księżarczyk 
obchodziła w miniony czwartek setną 
rocznicę urodzin.

w przededniu tego ważnego dla pani 
marianny i jej bliskich święta, do domu 
Jubilatki na osiedlu H przybył zastęp-
ca prezydenta Tychów Igor Śmietański, 
który w imieniu władz samorządowych 
złożył jej serdeczne życzenia zdrowia 
i kolejnych wspaniałych jubileuszy.
Jak informuje Urząd miasta, w Tychach 
mieszka aktualnie siedem osób, które 
mają sto lub więcej lat.
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Miejski Zarząd Ulic i Mostów kończy ko-
lejną inwestycję, która powinna ucie-
szyć tych tyszan, którzy poruszają się 
po mieście na rowerach.

Chodzi o modernizację ścieżki rowero-
wej biegnącej przy ul. Sikorskiego, a ści-
ślej fragmentu pomiędzy skrzyżowaniem 
z ul. dmowskiego a tym z al. Bielską 
(w okolicach Parku wodnego). wcześniej 
ścieżka rowerowa wykonana była ze sta-

rych płyt chodnikowych i nic dziwnego, 
że rowerzyści chętniej wybierali jazdę 
ulicą, niż po ścieżce. Teraz do ich dyspo-
zycji oddano pas z czerwonej bezfazowej 
kostki, co umożliwi przejazd po równej 
nawierzchni od osiedla K po pętlę tro-
lejbusową w Paprocanach.
modernizacja kosztowała ok. 350 tys. zł 
i przyniosła korzyść także pieszym, gdyż 
oprócz ścieżki wyremontowano również 
chodnik. ww

Kilka tygodni temu pisaliśmy o dwóch 
nowych parkingach – inwestycjach pro-
wadzonych przez Miejski Zarząd Ulic 
i Mostów w Tychach. Są już prawie go-
towe.

Parking przy ul. Paprocańskiej, przy 
parafii św. Franciszka i Klary przyjmie 
pierwszych użytkowników lada moment, 
bo w poniedziałek, 7 sierpnia odbył się 
odbiór tej inwestycji. do dyspozycji kie-
rowców czeka 11 miejsc postojowych, 

w tym jedno dla osób niepełnospraw-
nych.
do końca sierpnia mają być natomiast 
ukończone prace przy ul. Cichej, między 
Szpitalem miejskim a stacją kolejową 
„Tychy Bielska”. za blisko pół miliona zł 
powstaje tam parking dla 49 aut (w tym 
3 przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych). miejsce to zostanie dodat-
kowo oświetlone, odwodnione i obsadzo-
ne drzewami oraz krzewami.
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rowerzyści zadowoleniParkingi prawie gotowe

Pierwsze samochody będą mogły parkować przy ul. Cichej jeszcze w sierpniu.
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Teraz od osiedla K do Paprocan można już jeździć rowerem po równej nawierzchni.
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