ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.403.2013
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 27 września2013r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany dotychczasowej nazwy
ulicy Gwardii Ludowej na ulicę Eduarda Meiera

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1 uchwały nr 304/XVII/2007 Rady Miasta
Ruda Śląska z dnia 27.09.2007r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami gminy,

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłosić konsultacje społeczne w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Gwardii
Ludowej na Eduarda Meiera.
2. Konsultacje przeprowadzić w terminie od 2 do 16 października 2013 r., w następujących
formach:
a)

badań ankietowych opinii mieszkańców - wzór ankiety zawierający uzasadnienie proponowanej
nazwy ulicy określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

b)

informacji w prasie lokalnej - treść informacji określa załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
3. Udostępnić ankiety w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze Urzędu Miasta Ruda

Śląska,

przy

pl.

Jana

Pawła

II

6,

w

Biuletynie

Informacji

Publicznej

Urzędu

Miasta

Ruda Śląska, na stronie: www.rudaslaska.bip.info.pl, na stronie internetowej Miasta Ruda Śląska:
www.rudaslaska.pl oraz w tygodniku „Wiadomości Rudzkie”.
4. Umożliwić mieszkańcom udział w badaniu ankietowym poprzez:
a)

przesyłanie wypełnionych ankiet drogą pocztową – adres Urzędu Miasta: pl. Jana Pawła II 6,
Ruda Śląska,

b)

złożenie wypełnionej ankiety w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta: pl. Jana Pawła II 6,

c)

przesłanie ankiety w formie elektronicznej na adres poczty: prezydent@rudaslaska.pl,
5. Wyznaczyć

godzinę

16:00

ostatniego

dnia

konsultacji,

jako

ostateczny

termin

przyjmowania ankiet.

§ 2. Zapewnić mieszkańcom ulicy Gwardii Ludowej udział w konsultacjach poprzez
przeprowadzenie badania ankietowego prowadzonego przez ankieterów w terminie określonym
w § 1. ust. 2.

§ 3. 1. Powołać zespół ds. przeprowadzenia konsultacji w składzie:
1) Agnieszka Gładysz

-

przewodnicząca zespołu,

2) Renata Młynarczuk

–

członek zespołu,

3) Bartosz Pilny

–

członek zespołu.

2. Zobowiązać przewodniczącą zespołu do złożenia Prezydentowi Miasta protokołu
z wynikami konsultacji, w terminie do dnia 23 października 2013r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Przewodniczącej Zespołu.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr SP.0050.2.403.2013
z dnia 27 września 2013r.

Szanowna Pani / Szanowny Panie!

Celem niniejszej ankiety jest uzyskanie Państwa opinii na temat zmiany nazwy ulicy Gwardii
Ludowej na ul. Eduarda Meiera. Propozycję dokonania takiej zmiany wniosło rudzkie koło
Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.
Obecnie przy ulicy Gwardii Ludowej mieszka blisko 300 osób oraz funkcjonują 3 firmy.
Niniejsza ankieta zawiera pytanie o miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej,
ponieważ ewentualna zmiana nazwy ulicy powinna uwzględniać przede wszystkim opinię osób
bezpośrednio zainteresowanych. Zmiana nazwy ulicy dla osób przy niej zamieszkujących skutkuje
koniecznością wymiany szeregu dokumentów (np. dowód osobisty, karta Narodowego Funduszu
Zdrowia, umowa najmu mieszkania, prawo jazdy itp.), co wiąże się z poniesieniem kosztów
(np. zdjęcie do dowodu osobistego), oraz zaangażowaniem swojego czasu.
Na odwrocie ankiety znajdują się informacje na temat Eduarda Meiera.

1. Czy uważa Pani/Pan, że należy zmienić nazwę ulicy Gwardii Ludowej?
□

TAK

□

NIE

2. Czy zgadza się Pani/Pan na zmianę nazwy ulicy Gwardii Ludowej na Eduarda Meiera.
□ TAK

□

NIE

Metryczka
M1.

Czy mieszka Pani/Pan przy ul. Gwardii Ludowej, lub prowadzi przy tej ulicy działalność
gospodarczą?
1. Tak

M2.

2. Nie

Czy mieszka Pani/Pan na stałe w Rudzie Śląskiej?
1. Tak

M3.

Proszę zaznaczyć płeć:
1. Kobieta

M4.

2. Nie

2. Mężczyzna

Proszę napisać ile ma Pani/Pan lat? ...........

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.
Pytania, uwagi i wnioski można kierować na adres elektroniczny: prezydent@ruda-sl.pl

Eduard Meier - inżynier hutniczy, pochodzący z Halle. W 1880r. objął stanowisko dyrektora
generalnego zakładu „Friedenshutte” (dzisiejszej Huty „Pokój” S.A.) zostając pierwszym,
profesjonalnym menedżerem zatrudnionym do kierowania tym zakładem. Znacząco przyczynił
się do modernizacji i rozbudowy huty. W roku 1881r. uruchomiono nowoczesną kuźnię a w koksowni
własną płuczkę węgla. Wprowadzono produkcję stali w procesie konwertorowym (tomasowskim)
w 1884r., a następnie martenowskim w 1887r. Oprócz przebudowy i modernizacji wielkich pieców
huta zwiększyła w sposób zasadniczy produkcję koksu, która wzrosła z 19.787 ton, w roku
poprzedzającym objęcie stanowiska przez Meiera, do 69.156 ton w roku 1884. Również w 1884r.
zastosowano nowatorski system Hoffmana zapewniający obniżenie zużycia węgla oraz odzyskiwanie
ubocznych produktów koksowniczych, takich jak smoła pogazowa i amoniak.
W roku 1887 proces działalności inwestycyjno – modernizacyjnej został zahamowany
w wyniku eksplozji gazu w kotłowni. Uszkodzone zostały wielkie piece a pożary zniszczyły
dodatkowo maszynownie dmuchaw, stajnie oraz budynki mieszkalne. W następstwie tego wypadku
powołano w hucie oddział zawodowej straży pożarnej i wybudowano dla niej istniejącą do dziś
siedzibę. Pomimo tego zdarzenia huta nadal rozwijała się bardzo szybko. Wpływ na to miała dobra
koniunktura na wyroby stalowe oraz zdolności Eduarda Meiera, które ilustruje np. produkcja
stalowni. W roku 1885 wyniosła ona 18.662 ton stali, by trzynaście lat później osiągnąć wartość
171.546 ton stali. Dzięki zaangażowaniu Eduarda Meiera powstał jeden z najnowocześniejszych
i największych zakładów hutniczych Górnego Śląska.
Dynamiczny rozwój huty w czasach Eduarda Meiera skutkował również rozwojem osady,
stanowiącej dzisiejszą dzielnicę Nowy Bytom. To w jego czasach liczba załogi zakładu wzrosła
trzykrotnie, a konieczność zatrudniania coraz większej liczby pracowników spowodowała potrzebę
budowy największego wówczas osiedla robotniczego na obszarze dzisiejszej Rudy Śląskiej. Osiedle
to zwane popularnie „Kaufhaus” było wtedy nowoczesną strukturą osiedleńczą, a mieszkania
o wysokim standardzie w porównaniu z ubogimi domami wiejskimi były skutecznym argumentem
w pozyskiwaniu pracowników. Wtedy również wybudowano charakterystyczny budynek gościńca
hutniczego, zwanego również kasynem, obecnego Miejskiego Centrum Kultury im. H. Bisty.
Po śmierci Eduard Meier spoczął na nowobytomskim cmentarzu, w ziemi z którą się związał
i gdzie odniósł największe sukcesy zawodowe. Jego zasługi doceniono wystawiając mu pomnik, który
przez wiele lat zdobił placyk przed główną bramą huty. Zawirowania dziejowe sprawiły,
że monument ten został zniszczony, a zachował się jedynie postument w formie kolumny.
Notka biograficzna na podstawie materiałów nadesłanych przez przewodniczącego Stowarzyszenia
Osób Narodowości Śląskiej.

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

Załącznik nr 2 do zarządzenia
nr SP.0050.2.403.2013
z dnia 27 września 2013r.

Treść ogłoszenia prasowego w sprawie
zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na Eduarda Meiera.

Prezydent Miasta Ruda Śląska

Ogłasza, że w dniach od 2 do 16 października 2013 r. prowadzone będą konsultacje społeczne
w sprawie zmiany nazwy ulicy Gwardii Ludowej na Eduarda Meiera.

Każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Ruda Śląska może wziąć udział w konsultacjach
poprzez wypełnienie ankiety i dostarczenie lub przesłanie jej do Urzędu Miasta Ruda Śląska
na adres: pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska lub prezydent@rudaslaska.pl

Ankiety dostępne są w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska www.rudaslaska.bip.info.pl

Prezydent Miasta
Grażyna Dziedzic

