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 • kierownicy referatów i samodzielne stanowiska UM,
 • dyrektorzy i  kierownicy jednostek organizacyjnych (MOK, 

MOSiR, MOPS),
 • kierownik Posterunku Policji w Miasteczku Śląskim,
 • Naczelnik OSP Żyglinek (jednostka w  Krajowym Systemie 

Ratowniczo-Gaśniczym),
 • dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żyglinie,
 • dyrektor Publicznego Gimnazjum w Miasteczku Śląskim,
 • dyrektor NZOZ EKO–PROF–MED.

W  sumie w  ciągu 2 dni ćwiczyło 16 pracowników Urzędu, 
9 pracowników jednostek organizacyjnych, 12 członków OSP, 
3 funkcjonariuszy Policji z  Posterunku w  Miasteczku Śląskim 
i 2 pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
EKO–PROF–MED z Miasteczka Śląskiego.
Ćwiczenia obejmowały zarówno elementy praktyczne jak 
i teoretyczne (ćwiczenia sztabowe).
Do elementów praktycznych zaliczono:

 • trening Akcji Kurierskiej, w którym uczestniczyło 16 pracow-
ników Urzędu, w  tym 6 wykonywało zadania praktyczne, 
pozostali się szkolili;

» dokończenie na str. 3

Wybory 
samorządowe 2010
Komisarz Wyborczy w Katowicach Postanowieniem Nr DKT-
7202-3/10 z dnia 7 października 2010 r. powołał terytorialne 
komisje wyborcze, w  tym Miejską Komisję Wyborczą w  Mia-
steczku Śląskim. Komisja liczy 7 osób.
W jej skład weszli:

 • Ireneusz Bramowski,
 • Józef Dragon,
 • Marzena Horzela,
 • Karol Kruczek,
 • Magdalena Nowak,
 • Magdalena Warecka.

W dniu 11 października br. Burmistrz Miasta, działając z upo-
ważnienia Komisarza Wyborczego, zorganizował pierwsze po-
siedzenie powołanej Komisji.
Na posiedzeniu Komisja m.in. dokonała wyboru przewodni-
czącego oraz jego zastępcy. Przewodniczącym Miejskiej Komi-
sji Wyborczej w Miasteczku Śląskim został pan Józef Dragon, 
a jego Zastępcą Pani Magdalena Warecka.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 
29  września 2010 roku w sprawie podziału gminy Miasteczko Ślą-
skie na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu wyborczym zamieszczamy na stronie 2.  

Ćwiczenia 
„Lato 2010”
W dniach 22 – 23 września 2010 r. w Urzędzie Miejskim prze-
prowadzono ćwiczenia obronne „Lato 2010” jako ćwiczenie 
wieloszczeblowe, organizowane przez Starostwo Powiatowe 
w Tarnowskich Górach. Tematem było zgrywanie powiatowe-
go i gminnego organu kierowania oraz ogniw wykonawczych 
w czasie realizacji zadań operacyjnych podczas osiągania wyż-
szych stanów gotowości obronnej państwa – czas kryzysu 
i stan wojenny.
Organem ćwiczącym był Zastępca Burmistrza Miasta, a w skład 
Zespołu Oceniającego wchodzili: Burmistrz Miasta i Sekretarz 
Miasta.
Ćwiczącymi (co wynikało z przedstawionych Sytuacji Wyjścio-
wych do ćwiczenia) byli wraz z  podległymi pracownikami 
i funkcjonariuszami:
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Numer 
okręgu Granice okręgu

Liczba 
radnych

wybieranych 
w okręgu

1 2 3

1. Dworcowa od nr 75 do 142, Leśna, Metalowa, 
Srebrna nr 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 3

2.
Białego, Cegielniana, Ceramiczna, Kolejowa, 
Norwida od nr 82 do 132, Pindora, Srebrna nr 14, 
16, 18, 20, 22, 26, 28, Złota

3

3.

Asnyka, Cynkowa, Dudy, Dworcowa od nr 1 do 
73, Działkowa, Gajowa, Konopnickiej, Krótka, 
Kruczkowskiego, Modrzewskiego, Norwida od nr 
1 do 67, Pękatego, Piwna, Północna, Promienna, 
Rydla, Słoneczna, Sportowa, Sztolniowa, Woźnicka, 
Wspólna

3

4.

Astronautów, Czarnieckiego ,Dębina, Fredry, 
Gałczyńskiego, Gierzyna, Gwiaździsta, Kilińskiego, 
Matejki, Niepodległości, Orkana, Plac Władysława 
Jagiełły, Rubinowa, Rycerska, Rynek, Staromiejska, 
Tetmajera, Wybickiego, Żołnierska

2

5.

Akacjowa, Brynicka, Budowlana, Bukowa, 
Brzozowa, Chełmońskiego, Dębowa, Długosza, 
Gwarecka, Grabowa, Harcerska, Imielów, 
Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Karpacka, 
Kasztanowa, Klonowa, Lipowa, Łąkowa, Makowa, 
Malczewskiego, Modrzewiowa, Nowowiejska, 
Okólna, Paprotna, Podleśna, Polna, Południowa, 
Poniatowskiego, Przygodna, Przyjaźni, Ptasia, 
Rolna, Skautów, Skrajna, Sokoła, Sosnowa, Stacyjna, 
Studzienna, Stwosza, Sztygarska, Szyndros, Śląska, 
Świerkowa,  Świętego Marka, Wodociągi – Bibiela, 
Księdza Wyciślika

3

6. Borowa, Grobla, Władysława Łokietka, Rzeczna, 
Starowiejska, Tartaczna, Żyglińska 1

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie podziału gminy Miasteczko Śląskie na okręgi 

wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia16 lipca 1998 r. – Ordynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) w związku z roz-
porządzeniem Prezesa Rady Ministrów z  dnia 17 wrze-
śnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw Rady m.st. Warszawy i rad 
dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast (Dz .U. Nr 171, poz.1151) oraz Zarządze-
nia Nr 111 Wojewody Śląskiego z  dnia 8 kwietnia 2010 r. 
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin 
województwa śląskiego na okres kadencji 2010 – 2014, podaje 
się do wiadomości wyborców informacje o okręgach wybor-
czych, ich granicach i numerach oraz o liczbie radnych wybie-
ranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach zarządzo-
nych na dzień 21 listopada 2010 r.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie 
Miejskim w Miasteczku Śląskim przy ul. Rynek 8.

Burmistrz
/-/ Bronisław Drozdz

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obszaru miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.  U.  z  2003  roku Nr 80, poz. 717 z  późn. zm.)  oraz art. 39 
ust. 1 pkt. 2) – 5) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w  Miasteczku Śląskim 
nr  XXXIV/282/09 z  dnia 26  czerwca 2009 roku zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru mia-
sta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglinek wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 13.10.2010 roku do 
17.11.2010 roku w  siedzibie Urzędu Miejskiego w  Miasteczku 
Śląskim przy ul. Rynek 8 w Referacie Budownictwa Gospodarki 
Gruntami i Geodezji, pok. Nr 27 w godz. od 7.30 do 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 4.11.2010 roku o godz. 15.00 w Miej-
skim Ośrodku Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 29 ustawy o  udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby 
prawne i  fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu oraz 
do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Miasteczko 
Śląskie z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.12.2010 roku.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą 
być wnoszone:

 • w formie pisemnej,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniecz-

ności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku 
o podpisie elektronicznym.

Z up. Burmistrza
Zdzisław Franus

Zastępca Burmistrza

23 września br. z udziałem OSP Żyglinek w całym obiekcie prze-
prowadzono próbne ćwiczenia ewakuacyjne, których celem było 
wypracowanie nawyków sprawnego opuszczenia pomieszczeń 
przez wszystkich przebywających w obiekcie w przypadku ogło-
szenia alarmu.

Wieści z ZSP

» dokończenie na str. 3
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Ćwiczenia „Lato 2010”
 • dystrybucja płynu Lugola (spowodowana awarią w  elek-

trowni atomowej na Słowacji) – łącznie uczestniczyło 
12 osób (kierowca, policjant, pracownicy EKO–PROF–MED, 
uczniowie i  opiekunowie Publicznego Gimnazjum w  Mia-
steczku Śląskim);

 • ewakuacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ży-
glinie (rozpylenie substancji drażniącej) w którym uczestni-
czyli pracownicy, kadra pedagogiczna i uczniowie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Żyglinie oraz 2 zastępy OSP Ży-
glinek.

Do elementów ćwiczeń sztabowych – treningu decyzyjnego, 
wynikających z Sytuacji Wyjściowych, którymi były: wprowa-
dzenie stanu kryzysu w pierwszym dniu ćwiczenia i stanu wo-
jennego w drugim, zaliczono podniesienie gotowości organu 
samorządowego w wyniku podnoszenia gotowości obronnej 
państwa.
Ćwiczenia były obserwowane i oceniane przez pracowników 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego, którzy z  uznaniem wypowiadali 
się o zaangażowaniu i przygotowaniu merytorycznym ćwiczą-
cych, zarówno „cywili”, jak służb mundurowych.
Trzeba jednocześnie podkreślić, że ćwiczenia, jakże konieczne, 
nie spowodowały większych utrudnień dla mieszkańców zała-
twiających bieżące sprawy w Urzędzie.  

» dokończenie ze str. 1

Informacje z sesji RM
W dniu 29 września 2010 roku odbyła się LI Sesja Rady Miej-
skiej w Miasteczku Śląskim, na której zostały podjęte następu-
jące uchwały:
1. Uchwała Nr LI/394/10 w sprawie określenia wysokości 

sumy, do której Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie 
może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

2. Uchwała Nr LI/395/10 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu.

3. Uchwała Nr LI/396/10 w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2010 r.

4. Uchwała Nr LI/397/10 w sprawie określenia wysokości 
sumy do której Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie może 
samodzielnie zaciągać zobowiązania.

5. Uchwała Nr LI/398/10 w sprawie określenia zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy Miasteczko Śląskie.

6. Uchwała Nr LI/399/10 w sprawie wyrażenia zgody na 
dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej, 
będącej własnością Gminy Miasteczko Śląskie.

7. Uchwała Nr LI/400/10 w sprawie nadania nazwy drodze 
wewnętrznej położonej w Gminie Miasteczko Śląskie.

8. Uchwała Nr LI/401/10 w sprawie ustanowienia pomni-
ków przyrody.

9. Uchwała Nr LI/402/10 w sprawie ustanowienia użytku 
ekologicznego „GIERZYNA”.

10. Uchwała Nr LI/403/10 w sprawie ustanowienia zespołu 
przyrodniczo–krajobrazowego „PASIEKI”.

11. Uchwała Nr LI/404/10 w sprawie określenia wymagań 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług komunal-
nych w Gminie Miasteczko Śląskie.

Komunikacja miejska
Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim informuje, że w dniach 
1.11.2010 r. (Święto Wszystkich Świętych) oraz 11.11.2010 r. 
(Święto Niepodległości) autobusy linii obsługiwanych na zle-
cenie MZKP Tarnowskie Góry kursować będą według rozkła-
du jazdy na dni świąteczne, bez obsługi przystanków usytu-
owanych przy centrach handlowych.
W dniu 12.11.2010 r. (piątek) autobusy kursować będą we-
dług rozkładu jazdy na soboty.
Jednocześnie od dnia 27.10.2010 r. do 04.11.2010 r. MZKP 
Tarnowskie Góry uruchomi dodatkowy przystanek autobu-
sowy na linii nr 129, który zostanie zlokalizowany na wysoko-
ści cmentarza przy ul. Tarnogórskiej w Krupskim Młynie.
Ponadto tut. Urząd zawiadamia, że linia KZK GOP Katowice 
nr 288 w dniach 30–31.10.2010 r. oraz 01.11.2010 r. kursować 
będzie według rozkładu jazdy na dni robocze, a w dniach 11– 
12.11.2010 r. kursować nie będzie.  

12. Uchwała Nr LI/405/10 w sprawie ustalenia poboru opłaty 
targowej na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

13. Uchwała Nr LI/406/10 w sprawie zarządzenia opłaty 
targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

14. Uchwała Nr LI/407/10 w sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na IV kwartał 2010 r.

15. Uchwała Nr LI/408/10 w sprawie planu pracy Komisji 
Budżetu i Inwentaryzacji na IV kwartał 2010 r.

16. Uchwała Nr LI/409/10 w sprawie planu pracy Komisji Roz-
woju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska na IV 
kwartał 2010 r.

Teksty podjętych uchwał są dostępne na stronie internetowej 
www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyj-
nym Urzędu Miejskiego – pokój nr 30.  

Po zakończeniu ćwiczeń Naczelnik OSP, Pan Jan Jenczek omówił 
z  młodzieżą cel przeprowadzonych ćwiczeń. Ważnym elemen-
tem ewakuacji było wykonanie kurtyny wodnej w rejonie poten-
cjalnego zagrożenia. Atrakcją dla młodszych dzieci była możli-
wość obejrzenia z bliska i wejścia do samochodów strażackich.
2 października br. 9 uczniów wzięło udział w wyścigach rowero-
wych „Alternatywa 2010”. W kategorii uczniów klas I–III 3 miejsce 
zajął ucz. kl. III Jakub Musialik, w  kategorii klas IV–VI również 
3 miejsce zajął ucz. kl. VI Dawid Banaś.
4 października br. 21 uczniów klasy I,  przygotowanych przez 
mgr Grażynę Ochman wychowawcę klasy w obecności swoich 
rodziców, złożyło uroczyste ślubowanie i zostało pasowanych na 
uczniów szkoły.
Dyrektor szkoły nawiązała do idei ślubowania rycerskiego, pod-
kreśliła wartość i  zobowiązania płynące ze złożonych obietnic. 
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego biorący udział w uro-
czystości zapewnili, że będą służyć pierwszoklasistom pomocą, 
gdy szkolne życie okaże się trudne.
W imieniu całej społeczności Zespołu Szkolno–Przedszkolnego dy-
rektor składa serdeczne podziękowanie Panu Naczelnikowi dh Ja-
nowi Jenczkowi i wszystkim strażakom biorącym udział w akcji.  

Wieści z ZSP
» dokończenie ze str. 2
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Urząd Miejski w  Miasteczku Śląskim uprzejmie informuje, że 
w najbliższych dniach w oparciu o rozstrzygnięcie przetargu nie-
ograniczonego, zostanie podpisana z  przedsiębiorstwem ener-
getycznym Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. umowa związana ze 
sprzedażą i zakupem energii elektrycznej na potrzeby oświetle-
nia ulic i miejsc publicznych Gminy Miasteczko Śląskie.

Oświetlenie ulic
Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu na 
zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 
ulic i miejsc publicznych usytuowanych na terenie 
gminy.

Batalia o cenę wody. 
Ostatni etap...
W tym artykule pragnę poinformować naszych mieszkańców nie 
tylko o rozstrzygnięciach sądowych, jakie ostatnio zapadły 
w  przedmiocie sporu pomiędzy Gminą Miasteczko Śląskie 
a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tar-
nowskich Górach, ale także chciałbym nawiązać do dwóch in-
nych komentarzy, jakie wiosną br. pojawiły się w lokalnej prasie. 
Z jednej strony informowały one o kontrowersjach wokół sprawy 
uchwalania przez Radę Miejską w  Miasteczku Śląskim nowych 
cen wody i odprowadzanych ścieków oraz stawek opłat abona-
mentowych. Zaś z drugiej strony o okolicznościach rozpatrywa-
nia wniesionej przez firmę skargi oraz innych poczynaniach Gmi-
ny na tym polu, w  tym przede wszystkim o wystąpieniu do 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatura w Ka-
towicach. W tym kontekście Gmina Miasteczko Śląskie zawiado-
miła UOKiK o podejrzeniu stosowania przez Veolię PWiK Sp. z o.o. 
w Tarnowskich Górach praktyk ograniczających konkurencję, po-
legających na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku lokal-
nym. Ponadto zgłosiła zawiadomienie, dotyczące podejrzenia 
stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumen-
tów poprzez nieuczciwe praktyki rynkowe.
W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, iż w tej materii postępowa-
nie również zostało zakończone, chociaż trudno tu mówić o ta-
kim zadowoleniu, jak w przypadku wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach. Bowiem mimo akceptacji więk-
szości argumentów Gminy ostatecznie UOKiK uznał, że skoro 
konsumentem są w  szczególności osoby fizyczne, dokonujące 
czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z  ich działal-
nością gospodarczą lub zawodową, to wykazywani przez nas po-
krzywdzeni odbiorcy wody i dostawcy ścieków, zaliczani do gru-
py III, IV i V nie mogą być sklasyfikowani jako konsumenci, bo 
wśród nich dominują przede wszystkim przedsiębiorcy i gminne 
jednostki użyteczności publicznej. A osoby publiczne typu „Jan 
Kowalski” są w tych grupach w zdecydowanej mniejszości. Nato-
miast w  odniesieniu do praktyk ograniczających konkurencję, 
polegających na nadużywaniu pozycji dominującej na rynku lo-
kalnym UOKiK stwierdził, iż – mimo prawdopodobieństwa zaist-
nienia takich działań – w rzeczywistości do nich jednak nie doszło, 
bo Rada Miejska w Miasteczku Śląskim Uchwałą Nr XLI/347/10 
z  dnia 4 stycznia 2010 roku odmówiła zatwierdzenia „Taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Miasteczko Śląskie na okres od dnia 
1  lutego 2010 r. do dnia 31 stycznia 2011 r.” Zatem według 
UOKiK nie weszły one w życie i nie wywołały negatywnych skut-
ków na rynku oraz nie zaburzyły jego funkcjonowania.
Wracając jednak do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Gliwicach z dnia 4 października br. – chciałbym podkre-
ślić, iż powody naszego zadowolenia są podwójne. Bowiem WSA 
odniósł się nie tylko do skargi Veolii PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich 
Górach, ale także do podobnej skargi Wojewody Śląskiego, który 
co prawda zaakceptował pierwotnie Uchwałę Nr XLI/347/10 Rady 
Miejskiej w  Miasteczku Śląskim z  dnia 4 stycznia 2010 roku 
w sprawie odmowy zatwierdzenia „Taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Miasteczko Śląskie na okres od dnia 1 lutego 2010 roku do 
dnia 31 stycznia 2011 roku”. Jednakże później w sytuacji wystą-
pienia ze skargą Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z  o.o. w Tarnowskich Górach, dołączył się w  swoich stwierdze-

niach do zarzutów, wysuwanych przez firmę. Stąd w konsekwen-
cji Sąd obie skargi połączył w jednym postępowaniu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Gliwicach wydając wyrok, 
odrzucił argumenty obu skarżących, oddalił skargi a  jednocze-
śnie uznał racje Gminy Miasteczko Śląskie. Zaś w słownym uza-
sadnieniu skoncentrował swoją uwagę przede wszystkim na 
kwestii naruszenia przepisu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków poprzez wprowadzenie w  dwóch grupach 
spośród taryfowych grup odbiorców usług, tj. w grupie I, w gru-
pie IV, dwóch stawek opłat abonamentowych. Jednej według 
wskazań wodomierza głównego i drugiej na podstawie przepi-
sów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody. Sąd podzielił 
w tym zakresie zdanie Burmistrza Miasta, a jednocześnie Gminy 
Miasteczko Śląskie, iż jest to niezgodne z definicją taryfowej gru-
py odbiorców usług, o jakiej mowa w art. 2 pkt 13 wspomnianej 
powyżej ustawy, gdzie czytamy, iż oznacza ona „(…) odbiorców 
wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub 
odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podsta-
wie sposobu rozliczeń za świadczone usługi (…)”. A tym samym 
WSA podkreślił, iż w świetle powyższego należy uznać, że w tych 
dwóch konkretnych przypadkach proponowane są dwa sposoby 
rozliczenia w  ramach jednej taryfowej grupy odbiorców usług 
oraz że stanowi to nowy element w porównaniu do dotąd obo-
wiązujących uregulowań, jednakże ze względów prawnych jest 
to nieprawidłowość, której nie można zaakceptować. Bowiem 
w świetle powyżej przywołanych przepisów zróżnicowanie sta-
wek opłat staje się możliwe jedynie pomiędzy taryfowymi grupa-
mi odbiorców usług. Niedopuszczalnym jest natomiast ustalenie 
różnych stawek opłaty abonamentowej dla odbiorców w ramach 
tej samej grupy. I w tym kontekście dodatkowo Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Gliwicach powołał się na swoje inne orzecze-
nie (wyrok WSA w Gliwicach z 23.03.2009 r., II SA/GI 2/09).
Tyle wypada mi napisać na podstawie ustnego uzasadnienia 
przedstawionego w dniu 4 października br. Jednocześnie mam 
nadzieję, że na podstawie otrzymanego w formie pisemnej wyro-
ku sądu wraz z uzasadnieniem, będziemy mogli powiedzieć coś 
więcej. Szczególnie w  kontekście pozostałych zarzutów i  argu-
mentów stron, odwołujących się do respektowania przepisów 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. 
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf 
oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 
886 z późn. zm.) 

» dokończenie na str. 5

Zdzisław Franus, Zastępca Burmistrza
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» dokończenie ze str. 4

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta
w Miasteczku Śląskim
ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie

Opracowanie i skład: Wydawnictwo KA s.c.
J. Lidochowska, K. Wiśniewska
ul. Dolna 1, 42-600 Tarnowskie Góry

Zakup energii elektrycznej dostarczanej od Wykonawcy na 
przedmiotowe zadanie został określony od 01.12.2010 r. do 
31.12.2011 r. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybu-
cją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jako-
ścią energii wchodzących w zakres odrębnych umów o świadcze-
nie usług dystrybucyjnych koniecznych do zawarcia 
z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, tj.: Vattenfall Distribu-
tion Poland S.A. i  ENION S.A. Cena wyjściowa obliczona do 
ww. postępowania przetargowego została określona na podsta-
wie średnich cen obowiązujących w  okresie poprzedzającym 
przetarg i  wyniosła 294,40 zł netto za 1 MWh. Cena uzyskana 
przez tut. Urząd w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego i zaofe-
rowana przez Wykonawcę wyniosła 244,39 zł netto za 1 MWh.
W związku z powyższym przeprowadzone postępowanie prze-
targowe pozwoliło na obniżenie kosztów związanych z wydatko-
waniem środków budżetowych w 2011 r. na wymienione wyżej 
zadanie własne gminy o 20,46%, tj. o ok. 25.000,00 zł brutto.  

Oświetlenie ulic

Inwestycje na 
drogach gminnych

W zakresie robót inwestycyjnych zakończono przebudowę 
ulicy Sportowej w Miasteczku Śląskim.
Wykonawcą zadania było „Przedsiębiorstwo Handlowo–Usłu-
gowe LARIX” Sp z o.o. z Lublińca. W ramach przebudowy ulicy 
wykonano kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni z asfal-
tobetonu o szerokości 4,5 m, miejsca postojowe, wjazdy do 
przyległych posesji.
Firma realizująca prace dała się poznać jako wykonawca solid-
ny i rzetelny, roboty zostały wykonane fachowo i terminowo.
Po zakończonej budowie boisk wielofunkcyjnych oraz dobie-
gającej końca termomodernizacji budynku hali sportowej 
można powiedzieć, że obiekty sportowe znajdujące się w rejo-
nie ulicy Sportowej i Dworcowej posiadają kompletną infra-
strukturę umożliwiającą mieszkańcom bezpieczne i wygodne 
korzystanie z nich.  

Zapraszamy do MOK-u
26 października o godz 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury spo-
tkają się emeryci i  renciści zrzeszeni w  miejscowym Kole. Jak 
zwykle spotkanie będzie okazją do  świetnej zabawy.

12 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim 
odbędzie się uroczysty jubileusz 20-lecia działalności zespołu 
wokalnego „Groszki”.  Jego założycielem i instruktorem jest Pani 
Barbara Bentkowska – nauczycielka muzyki w Szkole Podstawo-
wej w Żyglinie. Przez Zespół w ciągu minionych lat przewinęło 
się kilkaset dzieci. Groszki zdobywały laury na licznych Konkur-
sach i Festiwalach.
Od kilku lat zespół działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Mia-
steczku Śląskim.
Sporo koncertuje, bierze udział w  imprezach organizowanych 
przez MOK. Jubileusz rozpocznie się mszą św. w kościele para-
fialnym w Żyglinie, dalsze uroczystości odbędą się w Miejskim 
Ośrodku Kultury w  Miasteczku Śląskim. Na tę okoliczność ze-
spół przygotowuje  montaż słowno–muzyczny „Baśniowa Hi-
storia Groszków”.  Gościnnie wystąpi również Bernadeta Kowal-
ska z zespołem.

Osiągnięcia „Groszków”
 • III miejsce w Przeglądzie Piosenki „Wok-song 88” w Nakle 

Śląskim;
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki w 1991 

w Dąbrowie Górniczej;
 • Wyróżnienie II stopnia w Rejonowym Festiwalu Kultury 

Młodzieży Szkolnej w 1991 roku w Tarnowskich Górach;
 • I miejsce w Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży 

Szkolnej Rejonu Tarnogórskiego w 1993 roku w Tarnowskich 
Górach;

 • I miejsce w VI Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Rejonu 
Tarnogórskiego w 1996 roku (zespoły wokalne);

 • II miejsce w VI Wojewódzkim Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej w 1996 roku w Katowicach;

 • I miejsce w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Rejonu 
Tarnogórskiego w 1996 roku w kategorii zespołów tanecz-
nych;

 • II miejsce w VII Wojewódzkim Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej w 1997 roku w Katowicach;

 • Otrzymanie dyplomu uznania za zasługi w krzewieniu zasad 
ochrony przeciwpożarowej i wspieraniu działalności Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Żyglinie w 1997 roku;

 • I miejsce w Rejonowym VIII Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej w 1998 roku w Tarnowskich Górach;

 • II miejsce w Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Tarnowskich 
Górach (zespoły taneczne);

 • I miejsce w Festiwalu Młodzieży Szkolnej w 2000 roku 
w Tarnowskich Górach (zespoły wokalne);

 • II miejsce w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 
w 2000 roku w Tarnowskich Górach (w kategorii zespołów 
tanecznych),

 • Wyróżnienie I stopnia w Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej w 2001 roku w Tarnowskich Górach (zespoły 
taneczne);

 • I miejsce w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 
w 2001 roku w Tarnowskich Górach (w kategorii zespołów 
wokalnych);

 • I miejsce w Okręgowym Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej 
w 2002 roku w Radzionkowie;

» dokończenie na str. 6
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42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Rynek 8, tel.:  32 393-80-01, fax: 32 393-80-02
Godziny pracy Urzędu Miejskiego: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

www.miasteczko-slaskie.pl                  sekretariat@miasteczko-slaskie.pl

16 września i 5 października jubileusze 60-lecia pożycia mał-
żeńskiego obchodzili Państwo Róża i Jan Wylężek oraz Państwo 
Stanisława i Bolesław Pietrzak. Z tej okazji Burmistrz Miasta Bro-
nisław Drozdz złożył Jubilatom gratulacje i życzenia wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym, wiele radości i satysfakcji w ży-
ciu rodzinnym, a także dobrego zdrowia na dalsze lata życia. 
1 października w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość wrę-
czenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Otrzymały je 
pary, które w pierwszym półroczu  obchodziły 50. rocznicę za-
warcia związku małżeńskiego. Szanownym Jubilatom życzymy 
dalszych wspaniałych wspólnych rocznic.  

Jubileusze

Państwo Róża i Jan Wylężkowie

Państwo Maria i Zygmunt Cebulowie, Maria i Józef Klaskowie 
oraz Anna i Eugeniusz Labusowie

Państwo Stanisława i Bolesław Pietrzakowie

 • I miejsce w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w 2002 
roku w Tarnowskich Górach;

 • Otrzymanie dyplomu w dowód uznania za upowszechnia-
nie wartości moralnych płynących z pieśni oraz muzykowa-
nia w 2002 roku w Katowicach od Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Wychowania Muzycznego;

 • III miejsce w XXVIII Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Artystycznych w 2003 roku w Tarnowskich Górach;

 • II miejsce w I Powiatowym Festiwalu Piosenki Religijnej 
Dzieci i Młodzieży w Radzionkowie w 2004 roku;

 • I miejsce w II Powiatowym Festiwalu Piosenki Religijnej 
Dzieci i Młodzieży w Radzionkowie w kategorii soliści (15 do 
20 lat) w 2005roku;

 • II miejsce w II Powiatowym Festiwalu Piosenki Religijnej 
Dzieci i Młodzieży w kat. soliści ( 9 do 15 lat) w 2005 roku;

 • III miejsce w 31 Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Artystycznych w Tarnowskich Górach w 2006 roku;

 • III miejsce w III Powiatowym Festiwalu Piosenki Religijnej 
w Radzionkowie w 2006 roku;

 • III miejsce dla solistki zespołu „Groszki” w III Powiatowym 
Festiwalu Piosenki Religijnej w Radzionkowie w 2006 roku;

 • III miejsce w 32 Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Artystycznych w Tarnowskich Górach w 2007 roku;

 • III miejsce w 33 Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Artystycznych w Tarnowskich Górach w 2008 roku;

 • II miejsce w 34 Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Artystycznych w Tarnowskich Górach w 2009 roku;

 • II miejsce w 35 Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Artystycznych w Tarnowskich Górach w 2010 roku 
w kategorii soliści.

W związku z jubileuszem życzymy Pani Barbarze Bentkowskiej 
dalszego, niegasnącego zapału w pracy z dziećmi, a „Groszkom” 
wiele radości z uczestnictwa w tak ciekawym zespole.

20 listopada zapraszamy na VIII Ogólnopolski Turniej Rock’n’Rolla, 
początek imprezy: 16.30 – wstęp wolny. Chętnych do wzięcia 
udziału w  Turnieju informujemy, że karty zgłoszenia można 
pobrać na stronie www.mokmiast.art.pl. Turniej poprzedzą 
występy zespołów tanecznych z  Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Miasteczku Śląskim.

Już teraz zapraszamy chętnych na zabawę andrzejkową z ze-
społem „Akcentis” w dniu 27 listopada 2010 roku. Bilety będzie 
można nabyć w MOK-u od początku listopada.

Od listopada 2010 roku uruchomione zostaną zajęcia nauki gry 
na gitarze (uzależnione od liczby chętnych). Wszystkich zainte-
resowanych prosimy o wypełnienie kart zgloszenia (do pobra-
nia na stronie internetowej MOK-u i w holu MOK-u).

Do 15 listopada w MOK-u można oglądać wystawę prac pople-
nerowych.

Zapraszamy!  

» dokończenie ze str. 5

Zapraszamy do MOK-u


