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Cieszyniacy coraz bogatsi?
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Jak w ostatnich dniach lipca 2019 roku poinformowały władze Cieszyna, w stolicy powiatu
cieszyńskiego zamożność mieszkańców wzrasta. Jako dowód wskazuje się ranking
magazynu „Wspólnota”, który od lat prowadzi różnego rodzaju zestawienia, porównujące
jednostki samorządu terytorialnego w całej Polsce. Jak jednak zestawienie wygląda w
przypadku innych gmin Śląska Cieszyńskiego?
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Jak wygląda zamożność na mieszkańca w miejscowościach Śląska Cieszyńskiego? Poniżej wyniki:
Cieszyn - 6950,52 zł
Ustroń - 4213,00zł
Jaworze - 3775,70zł
Jasienica - 3685,31zł
Wisła - 3630,43zł
Dębowiec - 3279,29zł
Brenna - 3180,23zł
Chybie - 3142,09zł

Skoczów - 3094,23zł
Istebna - 3085,29zł
Strumień - 3066,00zł
Goleszów - 2859,47zł
Hażlach - 2839,98 zł
Zebrzydowice - 2825,02 zł
Rozbieżności w powiecie są duże, jak widać w zestawieniu, na pierwszym miejscu uplasował się Cieszyn. Nie można
jednak znaleźć czynnika, który w jakiś sposób wyjaśni, dlaczego trendy układają się właśnie w ten sposób — jeżeli
chodzi o zamożność, gminy miejskie mieszają się z wiejskimi, a mniejsze z większymi. Miejscowości zostały ujęte w
różnych zestawieniach, w zależności od rodzaju gminy. Sukces odnotował Cieszyn, który w swojej kategorii uplasował
się na wysokiej pozycji, o czym z dumą poinformowały władze miasta.
Jak wynika z najnowszego zestawienia, faktycznie, w Cieszynie zamożność mieszkańców wzrasta, jednak w dalszym
ciągu daleko nam do liderów rankingu — Z 35 miejsca na 27 awansowało Miasto Cieszyn w rankingu miast
powiatowych „Wspólnoty”, pisma samorządu terytorialnego. Zamożność per capita (na mieszkańca) w
2018 r. oszacowano na 3 683,73 zł. Dla porównania pierwsze miejsce zajmują od lat Polkowice z zamożnością
per capita 6 950,52 zł – poinformował Urząd Miejski w Cieszynie.
Aktualnie, zgodnie z najnowszym rankingiem, Cieszyn uplasował się na 27 miejscu z 267 miast powiatowych, które
znalazły się w zestawieniu. Oznacza to, że chociaż wciąż trochę brakuje do najlepszych, i tak znajdujemy się w
czołówce — Wysoka pozycja w rankingu nie tylko jest powodem do zadowolenia, ale także mobilizuje do
działania. To kolejny dowód, że miasto się rozwija, a mieszkańcom żyje się tu coraz lepiej. Chcemy
utrzymać ten kierunek – zapewnia Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.
Analizując dane, można zauważyć, że miejsce jest dobre, jednak nie najlepsze w historii nadolziańskiego grodu. Nigdy
Cieszyn nie znalazł się poza pierwszą „50”, jednak w 2012 miejscu, w rankingu zamożności mieszkańców, miasto
znajdowało się na 23 miejscu. Z kolei najgorszy wynik odnotowano w 2013 roku, wtedy miasto spadło na miejsce 41.
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