
 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Rudzie Śląskiej 

Wywiad  

z Zastępcą Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. zagospodarowania przestrzennego Michałem Pierończykiem 

przeprowadzony przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rudzie Śląskiej 

dnia 3 listopada 2016 roku 

 Jakie są obecnie realizowane i planowane inwestycje na terenie miasta Ruda Śląska? 

W bieżącym roku najważniejszą inwestycją była budowa drugiego odcinka trasy Północ-Południe (N-S) na terenie 

miasta, łączącego dwa najważniejsze szlaki komunikacyjne na obszarze aglomeracji śląskiej, czyli autostradę A4 

i Drogową Trasę Średnicową. Koszt budowy to ponad 40 mln zł. Czekamy na decyzję o dofinansowanie projektu 

w kwocie 20 mln zł ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terenowych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na przygotowanie dokumentacji i przetargu na dwa kolejne odcinki trasy. 

Kolejną inwestycją jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 za prawie 4mln zł. Trzecią 

inwestycją są tory rowerowe - pumptrack, które powstały już w trzech dzielnicach miasta.  Na północy miasta trwa 

rozbudowa ośrodka sportowego "Burloch Arena",  gdzie obok toru dla rolkarzy i boiska do rugby powstało 

lodowisko i ścieżka rowerowa. W centrum miasta planujemy budowę stadionu lekkoatletycznego a na południu 

dalsze inwestycje w Aquadrom. 

W jaki sposób i na co miasto Ruda Śląska wykorzystuje fundusze unijne? 

Trzeba pamiętać, że budżet Rudy Śląskiej to 600 mln zł., a miasto inwestuje w infrastrukturę na poziomie 20%, to 

bardzo dużo. Pozwala nam na to poprawiająca się sytuacja finansowa miasta od 2010 roku. Liczymy oczywiście na 

środki zewnętrzne oraz posiłkujemy się linią kredytową z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Do każdej 

inwestycji, którą planujemy,  szukamy czy mamy możliwość dofinansowania. Trzeba pamiętać, że budżet unijny na 

lata 2014-2020 przeznacza na Polskę jeszcze wysokie środki co pozwala na realizację wielu inwestycji.  

Na bieżący rok miasto zaplanowało inwestycje za 120 mln zł,  nie tylko na wspomnianą trasę N-S,  ale również na 

obiekty sportowe i rekreacyjne.  

Jaka jest wizja miasta, czyli jak Ruda Śląska będzie wyglądać za 10, 20 czy 30 lat? 

Miasto się zmienia, ludzie to widzą i dostrzegają. Rozwój ten jest podyktowany tym, czego oczekują mieszkańcy. 

Jest to zgodne ze strategią rozwoju miasta realizowaną od 2013 roku, która była konsultowana z mieszkańcami. 

Nasza misja zakłada, że Ruda Śląska ma być dobra do zamieszkania, pracy  i odpoczynku. Chcemy to osiągnąć do 

2030 roku. Działamy w każdym elemencie poprzez poprawę warunków mieszkaniowych, rozwój obiektów 

rekreacyjnych, rozbudowę  ścieżek rowerowych i do biegania, dobre skomunikowanie miasta i ściąganie 

inwestorów. Mimo, że Ruda Śląska jest specyficzna i składa się z kilkunastu dzielnic, to jest to „miasto, które nie 

dzieli” staramy się je zintegrować i stosować zasadę zrównoważonego rozwoju.  

W jaki sposób władze miasta  zachęcają inwestorów prywatnych do inwestowania i do współpracy? 

Przede wszystkim przez budowę drogi N-S, która ma duże znaczenie komunikacyjne dla regionu. Tereny położone 

przy tym szlaku komunikacyjnym są atrakcyjne dla inwestorów i rośnie zainteresowanie nimi. W urzędzie miasta 

funkcjonuje Zespół do Obsługi Inwestora, który pomaga w zaprojektowaniu danej inwestycji. Stosujemy również 

ulgi w podatkach. Mamy możliwość sprzedaży nieruchomości i dzierżawy terenów poprzemysłowych. 

Nas najbardziej cieszy, że powstają miejsca pracy dla naszych mieszkańców.  
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Jeśli chodzi o młodych ludzi, to jakie szanse mają oni na rozwój prywatnego interesu na terenie miasta i czy 

dostają wsparcie od miasta? 

Dla młodych przedsiębiorczych osób doskonałą ofertę przedstawia Śląski Inkubator Przedsiębiorczości działający na 

terenie naszego miasta, który jest dobrym miejscem na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd 

Pracy posiada granty, które wspomogą rozkręcenie biznesu oraz pozwolą utworzyć nowe miejsca pracy. Działamy 

w zakresie szkolnictwa zawodowego, tak aby młodzież mogła po ukończeniu edukacji znaleźć pracę. Bacznie 

obserwujemy zmieniające się trendy i dostosowujemy oferty do rynku pracy. Chcemy stworzyć młodym osobom 

takie warunki, aby chciały tu mieszkać i pracować, aby miały poczucie że Ruda Śląska jest atrakcyjnym, przyjaznym 

miastem. Reklamujemy się jako „Miasto otwartych możliwości” i z przeprowadzonych diagnoz wynika,  że Ruda 

Śląska to miasto młode. Ponad 70% opinii o naszym mieście było pozytywnych, ludzie identyfikują się z miastem i to 

też jest potencjał na którym trzeba budować. 

Jaki zawód lub profesję powinien wybrać młody człowiek, aby znaleźć zatrudnienie na terenie miasta? 

To jest bardzo trudne pytanie. Upadają duże zakłady pracy, jak kopalnie, zmieniają się technologie. Wszystko zależy 

od preferencji młodego człowieka, generalnie pracy należy szukać w usługach np. gastronomii czy budownictwie, 

które nie są jeszcze w naszym regionie dostatecznie rozwinięte. Bezrobocie w Rudzie Śląskiej jest bardzo niskie 

i wynosi 6%. Praca w naszym mieście jest i powinna  zatrzymać młodych ludzi w mieście. Nie ma jednej prostej 

odpowiedzi. Każdy musi znaleźć swoją ścieżkę, rozpoznać co potrafi i lubi robić  i realizować swoje plany i marzenia. 

 Problem braku mieszkań dotyczy nie tylko młodych, jakie są plany miejskiego budownictwa mieszkaniowego w 

Rudzie Śląskiej? 

Pierwszą ważną sprawą było uporządkowanie oraz aktualizacja systemu przyznawania mieszkań. Miasto jest 

właścicielem 13% mieszkań na swoim terenie. Obecnie planujemy inwestycje związane z budową nowych mieszkań 

oraz szeregowych domów jednorodzinnych. W sumie w najbliższych latach powstanie ponad 300 nowych jednostek 

mieszkaniowych. W związku z tym współpracujemy z Towarzystwami Budownictwa Społecznego. Sprzedajmy 

również działki budowlane indywidualnym odbiorcom na preferencyjnych zasadach.  

Dużym problemem na Śląsku są zanieczyszczenia powietrza, wód  i kwestia zagospodarowania odpadów. Jakie 

inwestycje planuje się na terenie miasta, aby uporać się z tym problemem.  

Jesteśmy w metropolii i jeśli nie rozpropagujemy wśród naszych sąsiadów wspólnych działań to nasze wysiłki będą 

miały ograniczony efekt. Jeśli chodzi o odpady, to marszałek województwa określa gdzie i jakie ilości można 

lokować. Największym problemem miasta jest używanie przez mieszkańców nieekologicznych pieców grzewczych 

w domach jednorodzinnych i kamienicach, które w wyniku spalania emitują dużą ilość pyłów. Zachęcamy poprzez 

edukację, aby palić materiałami ekologicznymi, uruchamiamy ciepłownie i podłączamy centralne ogrzewanie. 

Staramy się o dofinansowanie dla mieszkańców na piece ekologiczne, instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła.  

Dziękujemy za rozmowę. 


