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Wszystkim mieszka com gminy i gociom udanegoń ś  
wypoczynku w czasie wakacji, słonecznej pogody  i wielu 

ciekawych wra eż ń
życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej                                Burmistrz Miasta
               Józef Myśliwczyk                                          Bronisław Drozdz

Szanse na kanalizację w Brynicy i Bibieli 
za pieniądze unijne

W dniu 20 czerwca br. zostało podpisane Porozumienie 
Partnerskie pomiędzy Gminą Ożarowice, Gminą Mierzęcice 
i  Miastem  Miasteczko  Śląskie  w  sprawie  wspólnego 
przystąpienia  do  realizacji  projektu  kluczowego 

„Infrastruktura  około-
lotniskowa  Między-
narodowego  Portu 
Lotniczego  Katowice 
w Pyrzowicach – wodno – 
ściekowa”          w ramach 
Regionalnego  Programu 
Operacyjnego  Woje-
wództwa Śląskiego na lata 
2007  –  20131,  które 
formalnie  dopełniło  i 

zakończyło czas zgłaszania  do Urzędu Marszałkowskiego 
projektów kluczowych przez ww. gminy  jako potencjalnych 
beneficjentów  środków  unijnych.  A  jednocześnie 
zapoczątkowało  kolejny  rozdział  tzw.  Etap 
Przygotowawczy, wiążący się z opracowaniem przez każdą 
z  nich  Wstępnego  Studium  Wykonalności.  Co  zresztą 
wynika z  treści  podpisanego  Porozumienia,  gdzie  strony 
postanowiły,  że  podejmują  wspólnie  inicjatywę  budowy 
systemu  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno-tłocznej 
w  gminach  Ożarowice  i  Mierzęcice  oraz  w  sołectwie 
Brynica, należącym do  Gminy Miasteczko Śląskie,  który 
będzie  obejmował  swym zasięgiem 14.500  mieszkańców 
stałych i  sezonowych oraz podmioty gospodarcze,  w tym 
obiekty  portu  lotniczego  KATOWICE  w  Pyrzowicach, 
zlokalizowanego na terenie gminy Ożarowice. 

cd. na str. 3, przypisy końcowe na str. 8
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Co robić by Twoje dorastające 
dziecko nie wpadło w uzależnienie?

Ze starszymi dziećmi sprawa nie jest już tak prosta jak  z 
maluchami.  Oczywiście  dalej  obowiązuje  zasada 
naśladownictwa, czyli dziecko poprzez podglądanie Twoich 
zasad, wartości, sposobów radzenia sobie                      z 
problemami  uczy  się,  co  dla  niego jest  ważne.  Jeśli  po 
powrocie z pracy odstresowujesz się za pomocą butelki piwa 
czy zapalenia papierosa możesz założyć, że  twój syn tak 
samo będzie sobie radzić ze stresem. Jeśli                     w 
trudnych rodzinnych sytuacjach nie próbujesz rozmawiać ze 
swoim  partnerem  nawet,  jeśli  miałoby  to  oznaczać 
wykrzyczenie żali, oczekiwań i wyrzucenie tego, co czujesz 
tylko milcząco sięgasz po tabletkę uspakajającą  to Twoja 
córka raczej też będzie się wspierać chemią przy pierwszej 
kłótni z chłopakiem. Dużo skuteczniejsza, choć zazwyczaj 
na początku trudna jest rozmowa. Rozmowa          a nie 
tylko  robienie  wywiadu w  stylu:  Jak  w  szkole?,  Gdzie 
byłaś?;  nie  prawienie  kazań  „Ja  w  twoim wieku...”  nie 
pouczanie  i  krytyka.  Prawdziwa  rozmowa  polega  na 
słuchaniu i wczuwaniu się w sytuację dziecka. Nie chodzi 
mi tylko o słuchanie suchych sprawozdań tylko o słuchanie 
o tym, co czuje Twój syn, co ostatnio przeżywa córka, czym 
się  martwi,  czym cieszy.  Rodzice  często  uważają,  że  na 
każdy  problem  swojego  dziecka  muszą  znać  gotowe 
odpowiedzi,  mieć  dobrą  radę.  Sadzę,  że  lepiej  swojej 
rozczarowanej  chłopakiem córce  powiedzieć  „pewnie  Ci 
z tym trudno, sama nie wiem, co mogłabym Ci poradzić” niż 
skupiać się na szukaniu dobrych rad czy jakiś skutecznych 
wskazówek. Twoje dziecko po takiej rozmowie będzie czuło 
się  rozumiane,  będzie  wiedziało,  że  je  wspierasz  i  nie 
oceniasz  –  to  wystarczy.  Ludzie,  którzy  czują  więź  z 
rodziną, czują, że ktoś im życzliwie „kibicuje” są w stanie 
samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

Nie  znaczy  to  jednak,  że  Wasz  dom  ma  być  tzw. 
bezstresowy a Wy macie być kolegami swoich dzieci. Oni 
znajdą sobie kolegów poza domem a Was potrzebują byście 
byli ich rodzicami, określali jasne zasady w domu, wspierali 
ich  rozwój,  pomagali  w  trudnościach  czy  egzekwowali 
umowy. Dlatego rodzice dzieci w wieku między trzynastym 
a osiemnastym rokiem życia mają prawo a nawet powinni 
wiedzieć gdzie ich syn spędza wieczory. Jeśli Twoje dziecko 
wieczorem wychodzi na prywatkę poproś go o telefon, staraj 
się poznać jego znajomych, określ, o której ma być w domu 
i  jasno  powiedz,  że  nie  zgadzasz się  na  to  by zażywało 
jakiekolwiek środki zmieniające świadomość – ani w domu 
ani  poza  nim.  Rozmawiajcie  o  narkotykach,  o  ich 
uzależniającym  charakterze,  o  ich  działaniu,  skutkach 
i mitach, jakie krążą na ich temat. Niech od Ciebie dowie się 
najważniejszych w tym temacie informacji a niech nie szuka 
odpowiedzi  na  te  pytania  wśród  rówieśników  czy  na 
imprezach. 

Podejrzewasz,  że  twoje  dziecko  ma  kontakt  
z narkotykami skontaktuj się z nami: 

Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei”
Bytom ul. Konstytucji 9; tel.: 032 286-06-23 

Elżbieta Łabojko

Mok – owskie Wieści

• do  końca  lipca  w  Holu  Miejskiego  Ośrodka  Kultury 
w  Miasteczku  Śl.  czynna  jest  Wystawa  Twórczości 
Dziecięcej.  Prace  plastyczne  wystawiły:  Angelika 
Juszczak,  Iza  Nobis,  Sonia  Tkacz.  Swoje  fotografie 
zaprezentowała  Maria Kowalska,

• od 26 czerwca do 03 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury 
odbywać się będą  wakacyjne warsztaty ceramiczne dla 
dzieci  i  młodzieży –  codziennie  od  900 do  1030 

(z  wyjątkiem soboty  i  niedzieli).  Udział  w  warsztatach 
jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!,

• od 23 do 31 lipca – zapraszamy dzieci w godz. 900 – 1030 

na  letnie warsztaty plastyczne  – udział w zajęciach jest 
bezpłatny,

• 29 lipca zapraszamy do udziału w  Zlocie Rowerowym- 
„Pasieki 2007” – punkt Zlotu przy Jeziorku Turkusowym 
–  impreza  rekreacyjna  związana  z  90–tą  rocznicą 
zatopienia Kopalni na  Pasiekach,

• w  miesiącu  sierpniu zapraszamy  dzieci  do  udziału 
w zajęciach MOK-owskie podwórko – codziennie od 1000 

do  1400.  Przewidujemy  zajęcia  z  zakresu  tańca,  teatru, 
plastyki i in. Szczegóły podamy na afiszach i na stronie 
MOK www.mokmiast.art.pl,

• 11 i  12 sierpnia odbędą  się  Dni Miasteczka.  Wystąpią 
m.in.  zespoły  własne,   gwiazdy  Radia  „Piekary”  – 
Bernadeta  Kowalska  z  zespołem,  „Karpowicz  Family, 
„Bayery”, Jacek Kierok, dla młodzieży – zespół „Coda”, 
prowadzenie  -  Andrzej  Miś.  W  roku  bieżącym 
rozpoczynamy  w  sobotę  w  Miasteczku  Śląskim  –  już 
dzisiaj  zapraszamy  wszystkich  mieszkańców  Gminy  do 
udziału  w  korowodzie,  (przewidziane  są  nagrody  za 
najciekawsze  przebranie).  Zwracamy  się  również  do 
wszystkich  organizacji,  zrzeszeń,  stowarzyszeń  i  in. 
działających  na  terenie  Gminy  o  zaprezentowanie  się 
w Korowodzie. Szczegóły imprezy na plakatach i stronie 
internetowej MOK,

• Przypominamy,  że  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury 
w Miasteczku Śląskim zakupić można książkę Antoniego 
Famuły  pt.  „Bery  i  legendy  miasteczkowskie”. 
Zachęcamy do kupna i lektury,

• Dnia 23 czerwca w godzinach 1100 do 2400 można było 
wziąć udział w imprezie plenerowej pt. „Wianki 2007”. 
Wystąpiły  zespoły  dziecięce  „Bratki”  z  Tąpkowic, 
Groszki,  Smerfy,  Crazy,  Krasnoludki,  rock&roll  – 
z Miejskiego Ośrodka Kultury, zespół cygański „Bachtate 
Roma”,  chóry  „Piast”  i  „Sienkiewicz”,  zespół 
Folklorystyczny  „Brynica”,  Bernadeta  Kowalska 
z  zespołem,  orkiestra  dęta,  zespoły  folklorystyczne 
z Gminy Ożarowice. W godz. 1830 – 1900 – przeszedł nad 
rzekę barwny korowód i puszczano wianki, po uprzednim 
ogłoszeniu wyników konkursu na najpiękniejszy Wianek 
Świętojański.  Około  godz.  1900 –  wystąpił  zespół 
prezentujący  folklor  indiański,  następnie  miały  miejsce 
pląsy  na  łące.  Jako  atrakcje  dodatkowe –  mini  wioska 
indiańska, przejażdżki konne, mała gastronomia, wystawa 
plenerowa  zw.  z  90  rocznicą  zatopienia  Kopalni  na 
Pasiekach. Imprezie towarzyszył Zlot Rowerowy „Wianki 
– Brynica 2007”.

Wielu wakacyjnych przygód i słońca życzą pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Kultury. 
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dokończenie ze str. 1 Szanse na kanalizację...
Planowana  łączna  długość  sieci  głównej  wraz 
z przyłączami do posesji wynosi 147,0 km. Ponadto           w 
ramach  tego  projektu  kluczowego  zakłada  się  budowę 
zbiorczej  oczyszczalni  ścieków  dopływających 
i  dowożonych  taborem asenizacyjnym o  przepustowości 
Qdśr=2.200m3/d, (RLM2 14.500) zlokalizowanej w gminie 
Ożarowice,  w  widłach  rzeki  Brynicy  i  potoku 
Ożarowickiego,  która  przejmie  wszystkie  ścieki  z  gmin 
Ożarowice,  Mierzęcice  i  sołectwa  Brynica.  Zakładany 
łączny koszt tego projektu opiewa na kwotę 95.370.144,- zł 
a udział własny gmin wynosi 15.370.144, - zł.       

Każdy  z  Partnerów jest  zobowiązany  wykonać  we 
własnym zakresie i na własny koszt, dla przewidywanych do 
realizacji na terenie gminy systemów kanalizacji sanitarnej: 
koncepcję  kanalizacyjną,  wstępne  studium wykonalności, 
dokumentację techniczno – projektową wraz z koniecznymi 
pozwoleniami  na  budowę  lub  program  funkcjonalno 
użytkowy w zależności  od przyjętego  sposobu  realizacji, 
dalej – przedłożyć wniosek                    o dofinansowanie 
wraz  ze  studium  wykonalności  oraz  wszystkimi 
wymaganymi  załącznikami,  a  w  końcu  budować 
przewidzianą  do  realizacji  sieć  kanalizacyjną.  Natomiast 
wszyscy  Partnerzy dla  zbiorczej  oczyszczalni  ścieków są 
zobowiązani  wspólnie  zrealizować  według  określonego 
parytetu  podziału  kosztów:  koncepcję,  wstępne  studium 
wykonalności, dokumentację techniczno – projektową wraz 
z  koniecznymi  pozwoleniem  na  budowę  lub  program 
funkcjonalno użytkowy w zależności od przyjętego sposobu 
realizacji,  a  także złożyć wniosek                   o 
dofinansowanie  wraz  ze  studium  wykonalności  oraz 
wszystkimi wymaganymi załącznikami, no i  oczywiście – 
wykonywać  budowę  oczyszczalni  ścieków.  Ponadto 
wszyscy  Partnerzy są  zobowiązani  wspólnie  wykonać 
i  sfinansować  –  według  określonego  parytetu  podziału 
kosztów dla  całości  realizowanego  projektu  –  Program 
realizacji projektu kluczowego.
Wnioskodawcą  wniosku  o  dofinansowanie  dla  zadania 
budowy  sieci  kanalizacyjnej  na  terenie  sołectwa Brynica 
będzie Gmina Miasteczko Śląskie. Podobnie w przypadku 
sieci  zlokalizowanych  w  obrębie  terytorium  pozostałych 
gmin.  Natomiast  dla  zbiorczej  oczyszczalni  ścieków  na 
terenie Ożarowic – mimo współfinansowania zadania przez 
wszystkie gminy  –  będzie  Gmina Ożarowice jako  Lider 
całego projektu.  

Zasady finansowania wspólnych zadań  –  o  czym już 
wspomniano powyżej –  odwołują  się  do ich  właściwości 
terytorialnej  oraz  do  parytetu  procentowego  podziału 
kosztów  określonego  na  podstawie  stosunku  ilości 
Równoważnej  Liczby  Mieszkańców  dla  danego  obszaru 
zgłoszonego do Projektu przez Partnera Projektu a także do 
ilości RLM całości aglomeracji3 objętej projektem.   

I  tak  dla  Miasta  Miasteczko  Śląskie  ustalone  zostało 
w przypadku realizacji zbiorczej oczyszczalni ścieków 2,6% 
kosztów  przygotowania  dokumentacji,  wniosku 
aplikacyjnego  oraz  budowy  oczyszczalni.  Podobnie 
w  przypadku  wykonania  Programu  realizacji  projektu 
kluczowego. Zaś  pozostałymi kosztami  dzielą  się  Gmina 
Ożarowice  z  Gminą  Mierzęcice,  przy  39,7  %  udziale 
w  kosztach  ogółem tej  pierwszej  i  z  57,7  %  udziałem 
kosztów tej  drugiej.  Ponadto dla  porządku trzeba jeszcze 

dodać,  że  każdy  z  Partnerów jest  zobowiązany  zgodnie 
z Wytycznymi do procedury pozakonkursowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na  lata 
2007  –  2013,  przygotować  komplet  dokumentów 
niezbędnych  do  podpisania  umowy  ramowej.  A ponadto 
powinien dostarczyć w terminach uregulowanych zapisami 
umowy  ramowej,  zgodnie  z  ww.  Wytycznymi  komplet 
dokumentów  niezbędnych  do  złożenia  wniosków 
aplikacyjnych.
O  dalszych  szczegółach  planowanego  przedsięwzięcia 
będziemy  na  bieżąco  informować  naszych  mieszkańców 
gminy  w  kolejnych  wydaniach  Wieści,  w  miarę  postępu 
prac nad przedmiotowym projektem.  

O  perspektywie  realnych  możliwości  budowy  sieci 
kanalizacyjnej za pieniądze unijne w Bibieli zadecydowało 
także  zawarcie  w  dniu  27  kwietnia  br.  Porozumienia 
subregionalnego  w  sprawie  przygotowania  Programu 
Rozwoju Subregionu Centralnego4 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na  lata 
2007  –  2013.  Wymagane  75% przedstawicieli  jednostek 
samorządu  terytorialnego,  reprezentujących  równocześnie 
75%  ludności  Subregionu  Centralnego,  w  tym  Gmina 
i Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie, zaakceptowało treść 
dokumentu,  którego  podpisanie  oznacza  formalne 
zakończenie Etapu Przygotowawczego w ramach prac nad 
Programem  Rozwoju  Subregionu  Centralnego,  tj. 
zamknięcie  niezwykle  trudnego  rozdziału  uzgadniania 
i  ucierania  z  innymi  samorządami  listy  projektów, 
wchodzących w skład tego Programu. 
Natomiast strony  Porozumienia,  ustalając  listę  projektów, 
zobowiązały  się  do  przygotowania  fiszek  projektów5 

realizowanych w  ramach Programu Rozwoju Subregionu 
oraz Tabeli  finansowej z  podziałem środków na działania 
i  poddziałania  dla  subregionu.  W praktyce oznaczało  to 
akceptację  zasad współpracy i  swego rodzaju partnerstwo 
pomiędzy sygnatariuszami, niezależnie od wielkości danej 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Zatem  ustalono  konsensus,  gdzie  poszczególni  partnerzy 
postanowili  dostarczać  sobie  nawzajem  niezbędnych 
informacji  w  zakresie  przygotowania  i  uzgadniania 
elementów  programu  subregionalnego  oraz  konkretnych 
projektów.   

Jednym  z  takich  projektów,  którego  fiszka  została 
również  przesłana  do  Urzędu  Marszałkowskiego,  jest 
„Ochrona  dorzecza  Małej  Panwi  i  Liswarty  poprzez 
modernizację  gospodarki  ściekowej  polegającej  na 
modernizacji  i  budowie  oczyszczalni  ścieków  wraz 
z systemem sieci kanalizacji sanitarnej - I etap”. Projekt ten 
zakłada  budowę  oczyszczalni  ścieków z  systemem  sieci 
kanalizacji  sanitarnej,  co  w  konsekwencji  wpłynie  na 
uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  na terenach 
objętych  tym  wnioskiem  oraz  na  ochronę  ujęć  wody 
w Bibieli (Żyglin Wodociągi), zaopatrujących w wodę pitną 
miasta Aglomeracji Śląskiej. 
Bezpośrednim  wnioskodawcą  oraz  beneficjentem  tego 
projektu,  zgodnie z ww. Wytycznymi, został Związek Gmin 
p.n. „ Porozumienie Gospodarczo-Turystyczne Gmin Górnej 
i  Małej  Panwi oraz Górnej  Liswarty”,  którego członkiem – 
założycielem jest również Gmina Miasteczko Śląskie. I to ten 
Związek  a  w  szczególności  Zarząd  tego  Związku  będzie 
koordynatorem prac nad tym projektem.  

cd i przypisy końcowe na str. 8
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Wybory ławników
Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 

r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 
poz. 1070 z późn. zm.) - Rada Miejska w Miasteczku Śl. 
ogłasza nabór na ławników do sądów powszechnych.
1. Ławnikiem może być ten, kto:

· posiada  obywatelstwo  polskie  i  korzysta  z  pełni 
praw cywilnych i obywatelskich,

· ukończył 30 lat,
· jest  zatrudniony  lub  zamieszkuje  w  miejscu 

kandydowania co najmniej od roku,
·  nie przekroczył 70 lat,
· jest  zdolny,  ze  względu  na  stan  zdrowia  do 

pełnienia obowiązków ławnika,
· posiada co najmniej wykształcenie średnie.

2. Ławnikami nie mogą być:
· osoby  zatrudnione  w  sądach  powszechnych 

i innych sądach oraz prokuraturze,
· osoby  wchodzące  w  skład  organów,  od  których 

orzeczenia  można  żądać  skierowania  sprawy  na 
drogę postępowania sądowego,

· funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące 
stanowiska  związane  ze  ściganiem  przestępstw 
i wykroczeń,

· adwokaci i aplikanci adwokaccy,
· radcy prawni i aplikanci radcowscy,
·  duchowni,
· żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
· funkcjonariusze Służby Więziennej,
· radni  gminy,  z  której  rada  dokonuje  wyboru 

ławników.
3. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż 

jednym sądzie.
4. Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów, 

stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje 
pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane 
na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii 
politycznych  oraz  co  najmniej  dwudziestu  pięciu 
obywateli  mających  czynne  prawo  wyborcze, 
zamieszkujących stale na danym terenie.

5. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe 
oraz organizacje pracodawców.

6. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady 
gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony 
lub zamieszkuje.

7. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę 
osób,  zawierającą  imię  (imiona),  nazwisko,  numer 
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i 
własnoręczny  podpis  każdej  z  dwudziestu  pięciu 
osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną  do  składania  wyjaśnień  w  sprawie 
zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli 
jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

8. Kandydat  na  ławnika  potwierdza  wyrażenie  zgody 
na  kandydowanie  własnoręcznym  podpisem 
w odpowiedniej rubryce.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
· 3  aktualne  fotografie,  zgodnie  z  wymogami 

stosowanymi  przy  wydawaniu  dowodów 
osobistych,

· informację z Krajowego Rejestru Karnego,
· oświadczenie,  że  nie  toczy  się  przeciwko  niemu 

postępowanie karne,
· zaświadczenie  lekarskie  stwierdzające  brak 

przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszty  opłaty  za  wydanie  informacji  z  Krajowego 
Rejestru Karnego ( 50 zł w znaczkach opłaty sądowej) 
oraz  opłaty  za  badanie  poprzedzające  wystawienie 
zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

9. Zgłoszenia  kandydatów,  które  nie  spełniają 
wymogów określonych w ustawie prawo o ustroju 
sadów  powszechnych  i  rozporządzeniu  Ministra 
Sprawiedliwości  w  sprawie  szczegółowego 
zgłaszania  radom  gmin  kandydatów  na  ławników 
oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 50, 
poz.  370)  lub  które  wpłynęły  do  rad  gmin  po 
upływie  określonego  w ustawie  terminu,  pozostają 
bez biegu.

10. „Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego” 
do Sądu Rejonowego w Tarnowskich  Górach  oraz 
Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz druk Informacji 
z  Krajowego  Rejestru  Karnego  można  odbierać 
w Referacie Organizacyjnym – pokój nr 30.

Zgłoszenia  kandydatów  należy  składać 
w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim 
w Miasteczku Śląskim, ul.  Rynek 8, pokój nr 30  
(tel. 032-393-80-30).

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW 
UPŁYWA  30 CZERWCA 2007 ROKU

Informacja Zespołu ds. Obsługi Placówek 
Oświatowych

Informujemy, że od dnia  16 sierpnia 2006 roku 
w sekretariatach szkół oraz w Zespole ds. Obsługi 
Placówek Oświatowych w Miasteczku Śląskim ul. 
Rynek 8 pokój 21 w godzinach pracy urzędu można 
pobierać  wnioski  na  stypendia  socjalne  na  rok 
szkolny  2007/2008.  Wnioski  należy  składać  w 
Zespole  ds.  Obsługi  Placówek  Oświatowych  w 
Miasteczku Śląskim. 

Termin składania kompletnych wniosków upływa 
dnia 15 września 2007 r.

Stypendium  szkolne  na  zasadzie  zwrotu 
poniesionych kosztów przeznaczone jest dla uczniów 
mieszkających  na  terenie  Miasteczka  Śląskiego, 
których dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza 
kwoty 351,00 zł netto. 
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Konkurs organizowany przez Burmistrza Miasta 
Miasteczko Śląskie na najładniej urządzony 

balkon, ogród przydomowy i działkę, 
edycja 2007

Warunki uczestnictwa:

Ogród,  działkę,  balkon  mogą  zgłaszać  do  konkursu 
właściciele lub użytkownicy obiektów. Zgłaszający powinien 
wyrazić  zgodę  na  wizytę  komisji  konkursowej,  wykonanie 
fotografii oraz na publikację wyników konkursu.

Przebieg konkursu:

Etap pierwszy - przyjmowanie zgłoszeń do dnia 23 lipca 2007 
r.  Karty  zgłoszenia  w  załączeniu  lub  do  odbioru 
w Urzędzie Miejskim pokój nr 28.
Etap  drugi -  wizytacja  komisji  konkursowej  i  ocena 
zgłoszonych obiektów. Termin wizytacji od 25 do                27 
lipca br.

Ogłoszenie  wyników  i  wręczenie  nagród  odbędzie  się 
w czasie trwania tegorocznych „Dni Miasteczka Śląskiego”.

Co będzie oceniane:

• wrażenie estetyczne
• pomysłowość i oryginalność rozwiązań.

Nagrody:
Przewidziano nagrody w każdej kategorii:

I miejsce dyplom + 400 zł.
II miejsce dyplom + nagroda książkowa.
III miejsce dyplom + nagroda książkowa.

Burmistrz Miasta Bronisław Drozdz

Zagrożenia i sposoby postępowania 
w przypadku ich pojawienia się

EWAKUACJA
...  to natychmiastowa konieczność przemieszczenia ludności 
z rejonów, w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla 
życia i zdrowia. W tej sytuacji władze lokalne (organizatorzy 
ewakuacji) poprzez środki masowego przekazu lub radiowozy 
Straży Pożarnej i Policji powiadamiają Cię o sposobach  jej 
przeprowadzenia.
Ewakuując  się  musisz  być  przygotowany  na  trzydniową 
samowystarczalność i mieć ze sobą niezbędne wyposażenie. 
Czas, w którym powinieneś się ewakuować zależy od rodzaju 
zagrożenia. Jeśli zagrożenie można monitorować masz zwykle 
dzień lub dwa na przygotowanie się do ewakuacji.
Lecz w większości sytuacji, starcza czasu jedynie na zabranie 
najpotrzebniejszych  rzeczy.  Dlatego  trzeba  być  zawsze 
przygotowanym.

PLANOWANIE EWAKUACJI:

· zwróć się do władz lokalnych o plan ewakuacji Twojego 
obszaru i  naucz się przebiegu przewidzianych tam dróg 
ewakuacji.  Jeśli  nie  posiadasz  samochodu  uzgodnij 
zawsze  możliwość  swojej  ewakuacji  z  sąsiadami  lub 
władzami lokalnymi, 

· omów  ze  swoja  rodziną  możliwość  i  ewentualną 
konieczność ewakuacji  w sytuacji  zagrożenia.  Zaplanuj, 
gdzie się udasz jeśli będziesz musiał się samoewakuować. 
Zdecyduj się jak tam się dostaniesz,

· ustal  miejsce,  gdzie Twoja rodzina ma się  spotkać jeśli 
zostaniecie  rozdzieleni  w  sytuacji  zagrożenia.  Poproś 
swoich  znajomych  mieszkających  poza  obszarem 

Twojego zamieszkania, by zgodzili się pełnić rolę „punktu 
informacyjnego” gdzie odseparowany od rodziny możesz 
zadzwonić i poinformować, gdzie jesteś i jaka jest Twoja 
sytuacja,

· dowiedz się, gdzie ewakuowane będą Twoje dzieci, jeśli 
taka konieczność zajdzie w czasie ich pobytu w szkole,

· zgromadź  zestaw  rzeczy  niezbędnych  do  ewakuacji: 
zasilane  bateriami  radio,  latarki,  zapasowe  baterie, 
żywność, wodę i odzież. Pamiętaj, że czasami trzeba się 
ewakuować w ciągu kilku minut,

· jeśli  jest  konieczność  ewakuacji  napełnij  bak  swojego 
samochodu.  Stacje  benzynowe  mogą  być  zamknięte 
w czasie katastrofy.

Co robić jeśli otrzymasz informację o ewakuacji:
Słuchaj  stale  bateryjnie  zasilanego  radia  i  realizuj 
przekazywane tą drogą instrukcje. Jeśli zagrożenie związane 
jest  z  uwolnieniem  się  niebezpiecznych  substancji 
chemicznych ewakuuj się natychmiast:
· wykorzystuj zalecane drogi ewakuacji,
· nie  korzystaj  ze  skrótów,  ponieważ  mogą  być  one 

zablokowane,
· bądź uważny i nie przejeżdżaj przez obszary zalane,
· trzymaj się z dala od zerwanych linii elektrycznych. 
W  innych  przypadkach  na  ogół  zdążysz  przed  wyjazdem 
wykonać następujące czynności:
· zabrać  zapasy:  wody,  żywności,  ubrania,  dokumenty, 

polisy ubezpieczeniowe i pieniądze,
· zabezpieczyć dom. Zamknąć okna, wyłączyć z kontaktów 

urządzenia elektryczne,
· zamknąć  główny  zawór  wody,  oraz  wyłącznik  prądu 

i gazu,

· poinformować rodzinę gdzie się udajesz. 

ZAPASY NA WYPADEK KATASTROFY

KAŻDA RODZINA POWINNA MIEĆ PRZYGOTOWANE 
PODSTAWOWE  WYPOSAŻENIE  NA  CZAS  KLĘSK 
ŻYWIOŁOWYCH LUB KATASTROF!
WYPOSAŻENIE POWINNO ZAWIERAĆ:
· żywność:  mięso,  owoce  i  warzywa  w  puszkach; 

puszkowane soki, mleko i zupy; cukier, sól i przyprawy; 
wysokokaloryczne  pożywienie  (witaminy,  słodycze, 
żywność  dla  niemowląt  i  ludzi  starszych,  krakersy, 
suchary, ekstrakty kawy i herbaty) 

· zapas  na  okres  3-5  dni  przechowywać  w  chłodnym 
miejscu;

· wodę: wodę należy zgromadzić najlepiej w plastikowych 
pojemnikach w ilości  4-5 litrów na osobę na okres  3-5 
dni, wliczając wodę do utrzymania podstawowych zasad 
higieny;

· odzież  i  rzeczy  do  spania;  każdy  domownik  powinien 
posiadać  jedną  zmianę  bielizny,  odzieży  i  butów, 
a dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe, ciepłą bieliznę, 
koc lub śpiwór;

· apteczkę  pierwszej  pomocy:  gaza;  sterylne  bandaże, 
w  tym  elastyczne;  taśmy  przylepne;  nożyczki;  chusta; 
termometr;  środki  aseptyczne;  środki  przeciwbólowe, 
aspirynę,  środki  przeczyszczające,  węgiel  aktywowany; 
mydło;  rękawice  gumowe  oraz  zapas  lekarstw  na 
przewlekłe choroby członków rodziny.

· przybory i  narzędzia:  turystyczny zestaw do gotowania, 
radio  na  baterie,  latarki,  zapasowe  baterie,  nóż 
wieloczynnościowy,  zapałki,  przybory  do  pisania, 
gwizdek,  zestaw powinien być spakowany i  gotowy do 
zabrania.
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Zgłoszenie do konkursu 
na najładniej urządzony ogród przydomowy, działkę, balkon

edycja 2007

Imię Nazwisko ..............................................................................................................................

adres do korespondencji ................................................................................................................

adres ogrodu, działki, balkonu ......................................................................................................

tel. ...............................................

Kategoria konkursowa:

1. urządzony ogród przydomowy*

2. urządzona działka*

3. urządzony balkon*

* - zaznaczyć właściwe

Oświadczenia:

1. Ja niżej podpisany, działając w ramach art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w tym również w przypadku zaistnienia takiej konieczności – 

podania ich do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie,

2. Wyrażam zgodę na dokonanie wizyty komisji konkursowej, wykonanie fotografii oraz publikację wyników 

konkursu.

data ...........................................

podpis .......................................
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SZANOWNI  MIESZKAŃCY !!!
Wychodząc  naprzeciw  Państwa  oczekiwaniom 

i  w  trosce   o  dalszy  rozwój  Gminy,  powołane  zostało 
LOKALNE  OKIENKO  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
(LOP), które  prowadzi  swoją  działalność  od  dnia 
15  czerwca  2007  roku.  LOP  funkcjonuje  w  budynku 
Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  (dawny  Hotel 
„Miasteczko”) –  parter p. 106.
Tutaj dowiesz się jak zaplanować swoją karierę zawodową? 
Jak  przygotować się  do  rozpoczęcia  własnej działalności 
gospodarczej? Jak zmienić swoją obecną – problemową lub 
trudną  sytuację?  Jak  zdobyć  fundusze  na  sfinansowanie 
swoich planów? Jak rozwijać swoją firmę             i zdobyć 
na to fundusze?
LOP  proponuje  Państwu   BEZPŁATNE   USŁUGI 
INFORMACYJNE:  

- Dla  osób  bezrobotnych (również  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym), które chcą zmienić swoją 
sytuację i znaleźć alternatywę wobec braku ofert pracy 
w ich zawodzie  –  informacja i  doradztwo, coaching, 
mentoring i analiza sytuacji indywidualnej oraz pomoc 
w poszukiwaniu rozwiązań;

- Dla tzw. „starterów” /osób najczęściej bezrobotnych 
lub  pracujących  dorywczo,  lub  innych  osób 
zamierzających  podjąć  działalność  gospodarczą 
poszukujących alternatywy dla swojej dotychczasowej 
sytuacji;

- Dla przedsiębiorców oraz organizacji  – informacja 
w  zakresie  zagadnień  rozwoju  oraz  pozyskiwania 
środków (krajowych oraz pomocowych z UE i innych 
dostępnych  źródeł  –  pożyczki,  kredyty,  itp.)  dla 
prowadzonej działalności.

LOP  będzie  organizował  dla  Państwa  także  szkolenia 
i sesje informacyjne, związane ze zgłaszaną przez Państwa 
indywidualnie problematyką, która Was interesuje!!! Więcej 
informacji na stronie internetowej www.brbiznes.pl
SERDECZNIE   PAŃSTWA   ZAPRASZAMY   DO 
KORZYSTANIA  Z  BEZPŁATNYCH  USŁUG 
INFORMACYJNYCH:  

WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK  od  900 do 1600.
MOŻNA  UMAWIAĆ SIĘ  WCZEŚNIEJ, DZWONIĄC NA 
TELEFON:  0607-44-70-70  lub  TEL. (32) 288-86-48, 288-
93-73;  WEW. 124

Informacja AGROTUR S.A.
Jako Agencja Rozwoju Lokalnego „AGROTUR” 

S.A. świadczy w  ramach Punktu  Konsultacyjnego 
bezpłatne  usługi  informacyjne  dotyczące  zasad 
przygotowywania  wniosków o  udzielenie wsparcia 
w  ramach  projektów  pomocowych  oraz  oferuje 
wiedzę i  pomoc obejmującą zagadnienia związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Punkty  Konsultacyjne  świadczą  usługi 
w  Krupskim  Młynie,  Częstochowie,  Gliwicach 
i  Lublińcu,  dzięki  czemu  każdy  zainteresowany 
z  łatwością  wybierze  najdogodniejszy  dla  siebie 
rejon.

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów

W okresie wakacyjnym w 2007 r. tj. od 25.06.2007 r. do 
31.08.2007 r. przewozy na liniach nr: 73, 114 i 192 będą 
wykonywane taborem typu „B”.

Jednocześnie przypominamy,  że od dnia  25.06.2007 r. 
do 31.08.2007 r. autobusy linii nr: 64, 85, 153, 164, 191 i 
646 kursować będą wg rozkładu jazdy na dni robocze bez 
nauki szkolnej, a autobusy linii nr: 152, 712, 717, 729, 736, 
738, 743 i  791 oraz 189/2 (przewozy wykonywane przez 
PKS Zawiercie) zostają zawieszone.

Z kolei linia nr: 739 w dni robocze ulega zawieszeniu – 
kursuje tylko w dni wolne od pracy.

Natomiast  linia  nr  87  od  dnia  23.06.2007  r.  do 
31.08.2007  r.  będzie  obsługiwana  przez  autobusy 
przegubowe  –  w dni  robocze  będą  kursować  2  autobusy 
przegubowe, a w dni wolne 1 autobus.

Nowy Pełnomocnik Burmistrza Miasta
W konkursie ogłoszonym na stanowisko urzędnicze 

Inspektora  –  Pełnomocnika  Burmistrza  Miasta  ds. 
Realizowania  Gminnego  Programu  Profilaktyki 
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz 
Zapobiegania  Narkomanii  „wygraną” okazała  się  Pani 
Aleksandra Liszczyk – Profus, która od dnia 1 czerwca 
2007  r.  została  zatrudniona  na  ww.  stanowisku. 
Informujemy  również,  że  w  okresie  wakacji  Punkt 
Konsultacyjny czynny jest 

poniedziałek w godz. 1000 do 1800

wtorek w godz. 1500 do 1800

czwartek w godz. 800 do 1200

Terapeuci przyjmują w następujących dniach:

Wanda Łuczak: 
w poniedziałek i środę w godz. 1700 - 2000

Mieczysław Świszczorowski
w piątek w godz. 1700 - 2000

Informacja o terminach składania 
wniosków o przyznanie świadczeń 

rodzinnych na okres zasiłkowy 2007/2008
Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Miasteczku 

Śląskim informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  228  poz.  2255  z  późn.  zm.) 
w przypadku  gdy osoba  ubiegająca  się  o  świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne 
przysługujące za miesiąc wrzesień wypłaca się do dnia 
30 września, a w przypadku gdy osoba złoży wniosek 
wraz z dokumentami  w okresie  od dnia 1  sierpnia  do 
dnia  30 września, świadczenia rodzinne przysługujące 
za  miesiąc  wrzesień  wypłaca  się  do  dnia 
31 października.

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych będzie 
wydawać  Dział  Świadczeń  Rodzinnych  Miejskiego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Miasteczku  Śląskim 
od dnia 16 lipca 2007 r.
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
podjęte na IX Sesji 
w dniu 25 maja 2007 r.

 Uchwałą  Nr  IX/53/07 zatwierdzono  sprawozdanie 
finansowe  za  okres  od  01.01.2006  r.  do  31.12.2006  r. 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim,

 Uchwałą  Nr  IX/54/07 zatwierdzono  sprawozdanie 
finansowe  za  okres  od  01.01.2006  r.  do  31.12.2006  r. 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim,

 Uchwałą  Nr  IX/55/07 dokonano  zmian  w  uchwale 
budżetowej na rok 2007, 

 Uchwałą  Nr  IX/56/07 udzielono  pomocy  finansowej 
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego,

 Uchwałą  Nr  IX/57/07 podjęto  decyzję  o  współpracy 
z Województwem Śląskiem w celu realizacji zadania p.n.: 
„Opracowanie  projektu  budowy  i  budowa  chodnika 
w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  912  w  miejscowości 
Żyglinek”,

 Uchwałą Nr IX/58/07  Rada  Miejska  zajęła  stanowisko 
w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S 11,

Uchwałą Nr IX/59/07 z funkcji Sekretarza Miasta odwołano 
Panią Bogusławę Sukiennik.

Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą zapoznać się na 
stronie biuletynu informacji publicznej  www.bip.miasteczko-
slaskie.pl oraz w Referacie Organizacyjnym UM pok. Nr 30 

dokończenie ze str. 6 Szanse na kanalizację...

W  ramach  tego 
projektu,  który  jest 
terytorialnie  i  infra-
strukturalnie  rozpro-
szony  –  planuje  się: 
takie  zadania  jak: 
budowa  kilku 
oczyszczalni  ścieków 
[w gminach: Boronów, 

Herby,  Koszęcin,  Krupski  Młyn  i  Pawonków],  rozbudowa 
dwóch  oczyszczalni  ścieków  już  funkcjonujących 
[w gminach: Ciasna, i Krupski Młyn] oraz budowa ponad 70 
km sieci  kanalizacji  sanitarnej  [w  gminach:  Herby,  Kalety, 
Kochanowice, Koszęcin, Tworóg i Miasteczko Śląskie]6. 
Ponadto  należy  zaznaczyć,  iż  planowany  całkowity  koszt 
realizacji przedmiotowego projektu ma wynosić 5,6 mln EUR, 
w  tym  dofinansowanie  ze  środków  unijnych  osiąga  kwotę 
4,2 mln EUR. Istotną kwestią jest również i to, że dla tego 
projektu przewiduje się wcześniejsze uruchomienie procedur 
przetargowych  na  realizację  samej  inwestycji,  ponieważ 
w tym przypadku w grę wchodzi termin września 2008 roku. 
Zatem  stałoby  się  to  o  kilka  miesięcy  wcześniej  niż 
w  wypadku  projektu  kluczowego,  dla  którego  czas 
rozpoczęcia  procedur  zamówienia  publicznego  przypada  na 
styczeń 2009 roku.  Nie może  to  budzić  wątpliwości,  skoro 
skala przedsięwzięcia jest po wielekroć większa. 

O  dalszych  szczegółach  tego  przedsięwzięcia  a  także 
o  następnych projektach,   których  uczestnikiem  jest  Gmina 
Miasteczko Śląskie, będziemy na bieżąco informować naszych 
mieszkańców gminy w kolejnych wydaniach Wieści,  w miarę 
postępu prac nad przedmiotowymi projektami.
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1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO) stanowi instrument polityki regionalnej województwa w tym 
okresie, który spaja większość zadań planowanych i realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne w 
ramach funduszy strukturalnych UE. Program ma charakter operacyjny i zawiera opis oraz uzasadnienie wybranych priorytetów w kontekście celów i 
priorytetów rozwojowych, ustalonych przez władze krajowe i organy Unii. Ponadto dokument ten przedstawia nakreślony już podział środków i zadań, 
które jako projekty kluczowe o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Województwa Śląskiego oraz jako jego priorytety będą realizowane i finansowane 
ze środków unijnych w trybie pozakonkursowym przez określonych beneficjentów. I takim projektem kluczowym jest omawiany projekt „Infrastruktura 
okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – wodno - ściekowa”, na który przewiduje się dofinansowanie w 
wysokości 20,0 mln EUR. Jednocześnie w tym samym RPO dokonano podziału województwa na 4 subregiony, m.in. dawne województwa, w których 
przewidziano podobne możliwości tworzenia, finansowania i realizacji projektów, szczególnie istotnych dla danego subregionu [jako Subregionalne 
Programy  Rozwoju!], pod warunkiem ich akceptacji i poparcia przez 75% jednostek samorządu terytorialnego, reprezentujących równocześnie 75% 
ludności  danego subregionu. A ponadto po spełnieniu dodatkowego wymogu jakim była konieczność  zawarcia związku gmin, stowarzyszenia lub 
porozumienia międzygminnego oraz                w konsekwencji dalszych umów. Chyba, że taki związek gmin w odniesieniu do realizacji konkretnego  
projektu formalnie i prawnie już istnieje, a tym samym pozwoli uniknąć tego rodzaju problemów.       
2 Przez  jednego  równoważnego  mieszkańca  rozumie  się  ładunek  substancji  organicznych  biologicznie  rozkładalnych  wyrażony  jako  wskaźnik 
pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę. W praktyce te parametry oznaczają właściwości fizjologiczne 
jednego człowieka.
3 Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane 
i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Obszar               i granice aglomeracji wyznacza się uwzględniając zasięg sieci kanalizacyjnych  
dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków komunalnych, zwanych dalej "systemem kanalizacji zbiorczej", przy czym do tej 
samej aglomeracji należą tereny obsługiwane przez sieć kanalizacyjną oraz tereny, na których planuje się budowę takiej sieci. Granica aglomeracji 
powinna przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych bądź przewidzianych do skanalizowania działek budowlanych. Przy wyznaczaniu 
obszaru aglomeracji  bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji  z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków 
powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system 
kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji           i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami 
tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1 km sieci. Wymogu tego nie stosuje się, w 
przypadku gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowania na terenie:          o znacznym spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej oczyszczalni 
ścieków albo stref ochronnych ujęć wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę – co w tym konkretnym przypadku staje się szczególnie istotną 
kwestią, bo w praktyce oznacza ochronę zasobów wodnych Zbiornika Kozłowa Góra.  
4 Jest to dokument, który ma się przyczynić do stymulowania dynamicznego rozwoju całego województwa, przy wzmocnieniu spójności społecznej, 
gospodarczej i  przestrzennej regionu. Zawiera on w sobie katalog propozycji projektów [ rozumianych jako ekonomicznie niepodzielne serie prac 
odpowiadające określonym funkcjom technicznym z jasno ustalonymi celami], wybranych do realizacji o charakterze ponadlokalnym, co do których 
można wprost wykazać istotne znaczenie dla rozwoju subregionu                            i województwa. 
5 Jest to dokument, który określa wstępne założenia projektu i zawiera w tym zakresie jego ogólną charakterystykę, opis i uzasadnienie, zakładane 
rezultaty realizacji danego projektu.
6 Bezpośrednią korzyścią tego projektu będzie uzyskanie przez mieszkańców możliwości odprowadzania i oczyszczania ścieków, a co za tym idzie 
zostanie  powstrzymany  napływ  nieczyszczonych  ścieków  do  wód  gruntowych  oraz  powierzchniowych  zlewni  rzeki  Małej  Panwi  i  Liswarty, 
stanowiących dorzecze Odry. Jego realizacja przyczyni się również do ochrony największego zbiornika wodnego w województwie opolskim – Jeziora 
Turawskiego. Efektem powyższych działań będzie na obszarze objętym projektem standardów i norm europejskich w sektorze ochrony środowiska 
określonych w aktach prawnych Unii Europejskiej.  

Zdjęcia z podpisania porozumienia udostępniono dzięki uprzejmości redakcji "Nasze Gminne Sprawy".


