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NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Od 1 kwietnia do 30 czerwca
tego roku potrwa Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań
w 2021 r. Udział w nim jest
obowiązkowy, ale w tym roku
zostanie przyjęta metoda tzw.
samospisu. Jednym z elementów
jego wypełnienia jest określenie
swojej narodowości. Ruch
Autonomii Śląska prowadzi
kampanię informacyjną, mającą
na celu rozpowszechnianie
możliwości deklarowania śląskiej
tożsamości.
Podczas spisu powszechnego każdy zostanie poproszony (na etapie wypełniania
formularza) o odpowiedź na szereg pytań.
Część z nich dotyczyć będzie przynależności narodowej lub etnicznej oraz języka,
jakim się posługujemy na co dzień. - Jeżeli
jesteśmy Ślązakami, to warto, aby to podkreślić i tym samym chronić swoją narodowość oraz język. Zachęcam do tego, żeby na etapie spisu zadecydować o tym, czy
naprawdę czujemy się Ślązakami. To do-

Polaku, Ślązaku, rudzianinie – spisz się!
skonała okazja, by pokazać, że śląska tożsamość
ma się dobrze - podkreśla
Roman Kubica, przewodniczący koła terenowego
RAŚ w Rudzie Śląskiej
oraz miejski radny.
W poprzednim Spisie
Powszechnym, który został
przeprowadzony
w 2010 roku, ponad 840
osób zadeklarowało narodowość śląską, a użytkowników języka śląskiego było ponad 500 tys.
W tym roku spisać należy się samodzielnie na
stronie internetowej spis.
gov.pl, gdzie trzeba się
zalogować do aplikacji,
a następnie wypełnić formularz. – Nie wszystkie
osoby po pierwsze wiedzą, jak wybrać na tym
etapie narodowość śląską, a starsi mieszkańcy mogą w ogóle
mieć problem z wypełnieniem formularza.

Dlatego też zdecydowaliśmy się przeprowadzić kampanię informacyjną – przypo-

minam, że najpierw należy znaleźć zakładkę ,,inne”, a następnie wybrać narodowość

śląską – tłumaczy Roman
Kubica.
W przypadku, jeżeli
ktoś nie będzie w stanie
dokonać samospisu w domu, można to zrobić od 1
kwietnia w rudzkim Urzędzie Miasta (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na konkretny
termin), gdzie uruchomione zostanie stanowisko do
dokonania samospisu internetowego (w budynku
B Urzędu Miasta, ul. Piotra Niedurnego 46, III piętro, pokój 304). Na wniosek respondenta zostanie
mu udzielona pomoc w zakresie interaktywnej aplikacji spisowej. Osoby, które nie mają możliwości
dokonania samospisu internetowego, mogą to także zrobić, dzwoniąc na infolinię spisową pod nr tel. 22 279-99-99.

Joanna Oreł
OGŁOSZENIE

Jubileuszowy, bo dziesiąty
konkurs ekologicznoplastyczny podsumowany
został przez Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Jego uczestnicy mieli za
zadanie wyrazić w swoich
pracach to, z czym dla nich
wiąże się hasło „Doceniam
wodę”. Konkurs organizowany
przez PWiK pomimo pandemii
i zdalnego nauczania spotkał
się z dużym zainteresowaniem
uczniów rudzkich szkół
podstawowych.
Konkurs „Doceniam wodę” adresowany
był do uczniów klas czwartych, a przeprowadzony został w związku z obchodami
Światowego Dnia Wody, który przypada
22 marca. W sumie nadesłano 29 prac z SP nr
2, SP nr 6, SP nr 7, SP nr 15, SP nr 27,
SP nr 35 oraz SP nr 40. – Nasza działalność
nie kończy się na dostarczaniu wody mieszkańcom Rudy Śląskiej oraz działaniach
z zakresu kanalizacji. Nieustannie staramy
się edukować społeczeństwo i to od najmłodszych lat – podkreśla Grzegorz Rybka,
prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
– Ubiegły rok pokazał nam, jak ważne jest
używanie wody w zakresie m.in. higieny
rąk. To bezwzględnie ważna sprawa dla naszego zdrowia. Pamiętajmy jednak, że przy
korzystaniu z wody należy kierować się rozsądkiem i umiarem – dodaje.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej pragnąc włączyć

Woda – dar, który trzeba doceniać

I miejsce – Julia Franiel, Szkoła Podstawowa nr 7.

III miejsce – Filip Oleksiuk, Szkoła Podstawowa nr 27.
II miejsce – Martyna Mizgała,
Szkoła Podstawowa nr 6.

się w działania, których celem jest propagowanie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego, po raz dziesiąty zaprosiło szkoły podstawowe do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym organizowanym
w związku z obchodami Światowego Dnia
Wody. Jego celem było między innymi
wdrożenie dzieci w działania zmierzające
do ochrony zasobów wodnych, a także
kształtowanie świadomości ekologicznej.
Przedsięwzięcie zostało objęte m.in. patronatem prezydent miasta Ruda Śląska.
– Edukacja ekologiczna najmłodszych
mieszkańców to niezwykle cenne działanie,
bo dzieci nie tylko szybko chłoną wiedzę,
ale także chętnie stosują ją w praktyce
i przekazują dorosłym. Poza tym kiedyś to
właśnie nasze dzieci czy wnuki będą wychowywały kolejne pokolenia w duchu
ekologii – uważa prezydent miasta, Grażyna Dziedzic.
Motywami przewodnimi prac nadesłanych przez poszczególne szkoły były
m.in. dbałość o ochronę środowiska wod-

nego, a także promowanie sposobów racjonalnego wykorzystywania wody. 5-osobowa komisja konkursowa oceniła
zgodność z tematem, oryginalny sposób
interpretacji, poprawność warsztatu pracy
oraz ogólną wrażliwość plastyczną.
Jak co roku patronem konkursu była
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rudzie Śląskiej. – Musimy
oszczędzać wodę, czyli używać jej dokładnie tyle, ile potrzebujemy, czy to do umycia
rąk, zębów, czy kąpieli. Takie nawyki po
pierwsze pozwolą na zmniejszenie zużycia
wody, a po drugie przy okazji zaoszczędzimy – mówi Renata Cieślik-Tarkota, dyrektor PSSE w Rudzie Śląskiej. – Pamiętajmy
jednak o tym, że higiena jest najważniejsza. Mam na myśli nie tylko obecnie panującą epidemię koronawirusa, ale również
tzw. choroby brudnych rąk. Dzięki regularnemu ich myciu oraz ograniczonej mobilności w 2020 roku spadła liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A (11 przypadków w 2018 roku, jeden

przypadek w 2020 roku) oraz salmonellozę (23 przypadku w 2018 r., 10 zachorowań w ubiegłym roku) – dodaje.
W wyniku obrad jury przyznało trzy
główne nagrody oraz jedno wyróżnienie.
Pierwsze miejsce zajęła Julia Franiel ze
Szkoły Podstawowej nr 7, a drugie przypadło w udziale Martynie Mizgale z SP nr 6.
– Od zawsze lubiłam rysować i jest to moja pasja. Kiedy dowiedziałam się od mojej nauczycielki plastyki o konkursie, organizowanym przez PWiK Ruda Śląska,
postanowiłam wziąć udział. Tematyka była mi bliska, bo lubię rośliny, zwierzęta
i staram się żyć ekologicznie. Konkurs
nosił tytuł „Doceniam wodę”, więc postanowiłam, że w mojej pracy przedstawię człowieka, którego symbolizuje oko.
Niebieskie łezki to ludzie, którzy wiedzą,
że woda to życie i dzięki niej świat jest
piękny. Czarne łezki to wizja świata
pozbawionego wody. Chyba nikt nie
chciałby żyć w takim miejscu – opowiada
11-letnia Martyna.

Wyróżnienie – Martyna Lukoszek,
Szkoła Podstawowa nr 35 Specjalna.

Z kolei trzecie miejsce przyznane zostało
Filipowi Oleksiukowi ze Szkoły Podstawowej nr 27. Jurorzy dodatkowo wyróżnili pracę autorstwa Martyny Lukoszek, uczennicy
Szkoły Podstawowej nr 35 Specjalnej.

