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Sprawozdanie
z pracy Prezydenta Miasta
za okres od 22 do 27 listopada 2019 r.

1.

W okresie sprawozdawczym zostały podjęte zarządzenia, między innymi w sprawie

ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej oraz z zakresu profilaktyki uzależnień.

2.

1)

W okresie sprawozdawczym realizowane były ważne dla Miasta działania:

„Cmok Song”
23 i 24 listopada w Domu Kultury w Bielszowicach już po raz 27. odbył się Festiwal Piosenki
Harcerskiej i Turystycznej „Cmok Song”. W ciągu dwóch dni przez bielszowicką scenę
przewinęło się ok. 350 uczestników festiwalu, którzy zaprezentowali swoje wokalne talenty.
Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyły liczne warsztaty artystyczne i profilaktyczne.

2)

„Kakauszale”
Od 27 listopada w Stacji Biblioteka w Chebziu trwają „Kakauszale”, czyli Fest Literacki,
którego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna. W pierwszym dniu literackiego święta
na dworcu w Chebziu wręczona została tzw. „Tabulka”, czyli coroczne wyróżnienie dla
śląskiego autora, które przyznaje Biblioteka. Dodatkowo można było tego dnia uczestniczyć
w spotkaniu autorskim ze Szczepanem Twardochem. Wydarzenie zakończy się 29 listopada
targami śląskiej książki.

3)

„Kocie oczka” na przejściach do pieszych
Na przejściach dla pieszych w mieście rozpoczął się montaż tzw. „kocich oczek”. W sumie
zostaną one zamontowane w 17 kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych
miejscach. Największy efekt instalowanych punktów świetlnych widoczny jest po zmroku, kiedy
to mocno ostrzegają kierowców. Warta niespełna 1 mln zł inwestycja realizowana jest
w ramach budżetu obywatelskiego.

4)

Neurologia gotowa do pracy
Oddział Neurologiczny wraz z Oddziałem Udarowym w Szpitalu Miejskim jest gotowy
do wznowienia działalności, zaplanowanego na 1 grudnia. Nowy zespół składa się z siedmiu
specjalistów, zatrudnionych wcześniej na Oddziałach Neurologii i Udarowym Zagłębiowskiego
Centrum Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej.

3. W okresie sprawozdawczym odbyły się spotkania i uroczystości, w których uczestniczyli
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta oraz osoby delegowane:

23 listopada

24 listopada

•

XXII Aukcja Charytatywna Fundacji Godula-Hope w Katowicach,

•

Biesiada barbórkowa KWK „Ruda” Ruch „Halemba”,

•

Koncert finałowy 27. edycji Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
„Cmok Song” w Domu Kultury,

26 listopada

•

Uroczyste zawieszenie wiechy w hali Prologis Park Ruda Śląska,
budowanej przy ul. Kalinowej,

27 listopada

•

Fest Literacki „KakauSzale” na Stacji Biblioteka.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Krzysztof Mejer
Zastępca Prezydenta Miasta
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